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MALÁ BAJKA
"Ach," řekla myš, "svět je den ode dne těsnější. Nejdříve byl tak
široký, až jsem měla strach, utíkala jsem dál a byla jsem šťastná,
že konečné vidím vpravo i vlevo v dálce zdi, jenže t y t o zdi se tak
rychle sbíhají, že jsem už v posledním pokoji, a tamhle v koutě stojí past, do níž b ě ž í m . " - "Stačí jen, když změníš směr," řekla kočka a sežrala ji.
Franz Kafka
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Leopardi viděl kouř z Ithaky
Leopardi viděl kouř z Ithaky
i canni abaiar
aboyez
Nejlepší mast proti vřídkům je Pityol
ačkoli i Furunkulin dělá divy
je příliš tuhý a musíte jej roztavit
Jíst kvasnice proti vředům míti vřed
jak prsní bradavku kojící ženy
Je plný legend americký západ
all the cattle are standing like statues

on a morning like this
Oklahoma is a state in America
you cant eat with two teeth can you
Špičák a řezák je co mi zbývá
the pick-axes the spade
finale je chrup
finale je celý kostnatý
celý kostnatý obalený masem
aby mohl mít milenky
aby mohl vystříknout semeno
in the premordial forest it often happened
the animals were lecherous
Marconi with your transistor radio
you can attune me to those times
of course the mosquito drinks blood.

Léon-Paul Fargue: Droga
Nemohu zapomenout na pocit jednoho rána v
Alexandra Park
kdy jsem byl úplně spojen s bílými holuby
byli bílí jako sníh
On pán všeho tvorstva stvořil drogu zvanou
artein

the drug of art
of modest small old surrealistic art.

André Breton
Z úrodné prsti nejasného vědomí
rodí se silokřivky
silokřivky železných pilin magnetických polí
Duchamp
Byl šachovým hráčem a dovolil mi vyhrát
šustrmatem
vydáme se na cestu
půjdeme ukázat tyto básně mladému Blatnému
Jsem pilina jste magnet.

Tulák spí na louce
Budižkničemu se toulá po ulicích města
always under pressure of the moral institutes
But wont go to a borstal
louky die Wiesen na něj čekají za městem

Wie sen jak sen how a dream
zbytečná otázka
stejně si nemohu nic pamatovat.

Menee
Kdyby mě nějaká žena pozvala do "pokoje"
měl bych potom úplně šťastný den
také nemám tolik cigaret jako včera
také nemám tolik cigaret jako včela
Perhaps it is macaroni cheese
111 go for dinner
there is perhaps the drug called happiness.

New Franz is kašpárek Koukol
New Franz is kašpárek Koukol
vrchní kavárny Avion který zemřel
zanechal vdovu paní Koukolovou
put the crops into the barn
sedni si do své jizby a nebuď v Uzkovicích
slunce vychází pohled'
paní Koukolová je volná pohlaď
put your head upon my pillow
lay the blanket on the ground
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Calvarie je schodiště vedoucí na Golgathu
křídové útesy vznikly v siluru
they are closed today
nebude křída
nebudou černé školní tabule
bude ráj.

Básnická sbírka Pomocná škola Bixley, z níž přetiskujeme několik ukázek, je datována 2.2. 1979. Vznikla v St. Clements
Hospital v anglickém Ipswichi, kam se autor před lety uchýlil. Úplné vydání je pouze samizdatové - v edici Kde domov
můj, řada B (básníci bez publika), sv. 7., Praha 1982. A i to
představuje jen nepatrný zlomek jeho každodenní - a každonoční - tvorby.
"Ivan Blatný nám chce ukázat básně, které napsal za poslední
týdny. Jde k terapeutovi panu Darlingovi, který je má přinést.
Pět minut, deset minut, čtvrt hodiny - pan Darling se nevrací.
Potom přijde se zprávou: Sorry, hlídač už zase všechno vyhodil. Ivan Blatný se ukloní a zvedne chlácholivě ruku: Never
mind. Panebože, neberte to tragicky. Byly to surrealistické
básně. Kdo tomu vůbec rozumí. Napíšu to znovu.
Never
mind." (Jürgen Serke v Sternu v prosinci 1981.)
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Jiří
Kostúr
LESNÍ
BLUES
Tak jsem znovu tady! Ohnul jsem to doprava z asfaltky Podkrušnohorské a už tejrám motor svojí zelený Ropuchy po
hrbech kolejí do strmého vrchu Tesařovky, což je kamenitá
lesní cesta nad litvínovskou stanicí první pomoci nahoru k
hornickému Meziboří. T a m ale už nejedu, protože někde za
třetí zatáčkou mají začít skládky špiček, které mám manipulovat. Dal jsem se tedy opět na lesní rachotu, i když jen brigádně po práci, napřed mě nechtěli u litvínovského lesního závodu vzít, tedy obrýlenej kádrovák Němec, a to kvůli aféře
před několika lety, kdy jsem na ně zavolal podnikovou kontrolu z Teplic a museli mi odebranou pilu vrátit a doplatit ušlou mzdu za měsíc, co jsem s Jirkou Výšinem a starým Zavadilem místo těžby sbíjel oplocenky a stříkal chemickým postřikem lapáky, navíc byl ve zdejším lesáckém plátku ještě otištěn
článek podnikového kontrolora o zbytečných nesrovnalostech
mezi pracujícími a závody, takže proběhla docela prímovní
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sranda, byl jsem v článku označen zkratkou J. K. a u lesního
závodu nebylo uvedeno místo působení, jenže teď se ale už
mrskám v Ropuše (staré škodovce 1202) a přes zdvižený čumák vyhlížím rygoly, abych neurval výfuk, vedle na podlaze
poskakuje oranžová švédská huskvárna s nasazenou ojetou lištou, kterou jsem splašil za padesátku od jednoho známého,
protože na lomském polesí pro mne žádnou neměli, a v horním zpětném zrcátku vystrkuje za zadními sedadly D o n velkou bílou hlavu s hekajícím vyplazeným jazykem, kterého
vezu s sebou, aby si v lese protáhl zestárlé kosti, je celý obložený kanystry s benzínem a olejem, ale už jsme na místě. Otočil jsem se s auťákem na rozrytém rozcestí od traktorů a
šoupnul ho do stínu pod osamělý vysoký javor. Vysoukal jsem
se od volantu a nadzvedl jsem uvězněnému Donovi zadní
dvířka, zchvácený dědek hned hupl dolů, zatřepal huňatými
chlupy a upaloval s visícím růžovým plátkem k nedaleké
strouze, která běží přes cestu, já si vrazil do rtů zapálené bidlo
a na javoru nahoře známě zacvrlikalo, o kus dál odpověděl
druhý zvonivý trylek a pak další a další a podél cesty se rozléhal hlasitý jarní koncert, takhle řádějí pěnkavy vždycky v odpoledním prosluněném tichu, zaposlouchal jsem se ještě, jestli
neuslyším naříkavou fistulku snášející se lindušky a místo ní se
na kopci ozvala kukačka, osamělé zakukání přelétalo nad načechranou hradbou buků na protější stráni, kterou rozčeřil
chladivý závan, osvěžil mi nahá záda, zalovil jsem v poklopci a
nakreslil do hnědavého prachu stříkavý ornament. Pak jsem si
dotáhl povolenou kličku provázku na plandavých montérkách
a řekl si: "No jasně, les!"
Na Tesařovce jsem dlouho nepobyl, protože zbylých špiček
po odvezených surácích (to jsou šestnáctimetrové kulatiny)
bylo málo. Užil jsem si tam ale požehnaně hlíny, jak byly
skládky ještě obalené loňským blátem od stahování, pořád
jsem musel brousit řetěz a to jsem měl starý pižlák s polovičními zuby, který jsem vyhrabal doma ve špajzce, pila naštěstí
běžela, sešteloval jsem jí na karburátoru vzduch a otáčky, a
když jsem přidal plyn, řvala čistým tónem jak F 1 na Grand
Prix. Za odpoledne jsem postavil však jen šest metrů, což byla
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bída, za rozřezání a postavení jednoho metru je bůra, takže
jsem si vydělal akorát na slanou vodu a na benzín do Ropuchy, tehdy když jsem ještě dělal u Lesů, všichni jsme se na polesí vyhýbali manipulačce jako čert kříži, protože je to nejhůře
placená práce s pilou, a já blázen chci teďka začít šetřit na barák, jako jsem měl za starých časů na samotě nad Mezibořím,
jo jo! O víkendu jsem už udělal víc, v Lomu jsem naházel do
Ropuchy na zadní sedadlo dvě matrace, přibalil spacák, nakoupil jídlo a budeme s Donem v lese trampovat, v poledne
jsem si na suchém lihu ohřál v ešusu krevní tučnici a vyzunkl
vychlazenou desítku z potoka, zasyčela mi v hrdle a pak jsem
se svalil do mechu ke knížce do chládku a potom za půl hodiny jsem zas zasypával cestu gejzírem pilin, otíral si pot z čela
a nadával na hlínu a hromoval, když se mi sesypaly konce postavených metrů. Sbírám takhle nařezaná polena na cestě,
když hlídač Don se zvedne z trávy a začne štěkat, rozhlídnu
se, a ze stínu buků naproti vystoupí pohádkový dědeček, šine
si to ke mně s bílou hlavou, přes rameno má plátěnou mošnu a
na prsou mu vyčuhuje z montérkové blůzy dětská vlasatá panenka, hodím poleno na narovnaný metr a dědeček mi hned
oznamuje, že jde s Anežkou na procházku. "Vzal jsem ji s sebou i k moři do Bulharska," povídá a hladí panenku po zrzavých vláscích, potom vypráví, jak jí postavil na pláži malý
stan, aby od jižního slunce nedostala úpal, já se ohnu pro
dřevo a vyzvídám: "A to s ní také spíte?", dědeček se usměje a
vypočítává, kolik má pro Anežku šatiček, "Sám jí je šiju," řekne a urovnává jí bílý tylový šáteček na hlavě, Don mu cpe
mordu pod ruku, dědeček ho podrbe a pak se pozdravíme a
on s Anežkou v záňadří odchází směrem nahoru do Meziboří,
sladké snění, osamělý dědečku! Nastal večer, to už jsem se
přemístil výš na rovinku se skládkami modřínů, řezal jsem až
skoro do tmy, abych ráno mohl jen skládat metry, teď pila
odpočívá v autě a já si hovím na pařezu vedle plápolajícího
ohně, porazil jsem na něj slabou soušku a suchá polínka
prskají v kouři zářivé body jisker. Vypaluju si spokojeně cigárko a náhle někde ve tmě za sousední oplocenkou se ozve
štěkot, nezní ale jako od psa, Don zvedne hlavu od plechovky
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se žrádlem a upírá pohled upřeně mezi kmeny smrků ozářené
ohněm, chraplavé vyňafávání se nese z jiného místa, zní velice
rozhněvaně a poznávám, že se na nás rozčiluje srnec, Don vyrazí z hrdla svoji válečnou výzvu a srnec ho zasype hněvivými
nadávkami, podle hlasu je slyšet, že krouží kolem v nevelké
vzdálenosti a evidentně mu jdeme s Donem na nervy, poslouchal jsem tak čtvrthodinku, jak se Donův bas dohaduje se
srncovým bojovým tenorem, a pak jsem šel sebou seknout do
Ropuchy, vsoukel jsem se do spacáku, přehodil ještě přes sebe
prošívanou deku a ti dva hádavci pořád nechtěli přestat, několikrát jsem Dona okřikl z auta, ale srnec ho stále provokoval,
nakonec jsem vylezl naštvaný ven, nasbíral tři čtyři větší kameny a hodil je směrem, kde ta srnčí potvora naposled vyštěkávala, jenže ani to nepomohlo, tak jsem výhružně strčil pěst
Donovi před čumák, zařval na něj, aby si lehnul, a pak jsem
rezignovaně zalezl nazpátek na rozložené matrace ...
Začal jsem manipulovat u hajného Honzy Vitnera v Šumném
dolu. Je to jedno z nejhezčích míst Krušných hor v litvínovské
oblasti, tvoří ho dlouhé, táhlé údolí, které vyúsťuje na hřebenech u Flájské přehrady, protéká jím divoký Šumný potok a
asi v půli přehrazuje cestu dřevěná brána obory pro jeleny,
tam začíná už polesí Klíny, ale já mám figuru níž u železných
stojanů lyžařského vleku. Přes všední dny jsem podělal menší
skládky u lanovky a na víkend jsem si ponechal silné dříví které musím štípat, za štípání smrku je přes dvanáct kaček,
takže se na něm dá víc trhnout. V pátek odpoledne jsem profrčel s Ropuchou starými baráky v Šumné a za několik kilometrů jsem ji otočil u vleku a zaparkoval kousek nazpátek na
travnatém plácku. Napřed jsem s Donem seběhl k Šumnému
potoku, abych si dal vychladit zásobu piva a uskladnil do
chladu sáček s mlékem a mraženou držkovou polévku, dravá
voda burácí hned nablízku za skládkami a přes vyčnívající balvany v peřejích leží vyvrácené kmeny s velkými talíři chorošů,
vypadá to tu jako v kanadské divočině. Nahoře z auťáku jsem
vyndal lesácké nářadí a k pile a ke kanystrům jsem opřel
těžký kalač na štípání a ještě mám čerstvě nabroušené železné
klíny, vsoukal jsem se do montérek a do čela si posunul in10

diánskou čelenku z provázku, aby mi nepadaly do obličeje
vlasy, až se budu rozmachovat s tím dlouhým sekerokladivem,
které by jednou ranou porazilo slona, a teď se polena těšte!
Nejdřív jsem musel ale naměřit skládky na rozmanipulování,
to mám pokaždé ukrutnou radost, dokud nedržím v prackách
řvoucí pilu, nemám pocit, že jsem dřevorubec, poskakuju
vždycky podél natahaného dřeva zlomený v pase jako babky
na řepném poli, přikládám uřízlý metrový prut od silného oddenku až ke vzdálené patnáctimetrové špici a črtám na strupatou kůru měřící znamení, ke všemu mám od drolivé hranaté
křídy modré prsty! Dořezal jsem poslední nádrž, zmlklou
oranžovou potvoru jsem položil na zem a nalokal se do sytosti
ze žluté třílitrové láhve z umělé hmoty, mám v ní vodu z potoka s rozpuštěným vitacitem, protože při lesní makačce vypotím tuny vody, ze suchého drnu jsem zvedl krabičku startek a
vyklepl cigaretu, po hřmotném kraválu pily nastalo osvěživé
ticho, posadil jsem se na pořezaná polena a schované slunce
vykouklo za mraky, zalilo světlem potemnělé údolí, travnaté
prostranství zazářilo mladou zelení a opodál ležící Don zbělal
jako sníh, je to stále krasavec, otočil jsem se od něho a zpod
prosluněných korun nakadeřené bukové stráně na mne dýchla
temná hloubka, vystupuje z ní tajemná skála a kolem ní v
stříbrném brnění stráží hladké štíhlé kmeny, kdesi někdo vytrvale tluče zobákem do stromu, strakapúd se vznesl nad hromadou pořezaných špalků a zmizel v kulaté díře osamoceného
seschlého pahýlu, na keři poskočí červenka, vypustí do ticha
mollovou flétnovou melodii, v tajné skrýši zaharaší střízlík,
nad údolím přeletí kukačka s kukáním a klokotavým chrčením, na špicích smrků spustí drozdi podvečerní zpěvy, pak se
začne snášet soumrak, všechno ztichne, nikde ani živáčka, a
potom ve tmě žhnou prskavé rudé uhlíky od opékaných vuřtů
a studené pivko mi opojně zalévá hrdlo, rozvaluju se ve vonící
trávě a poslouchám hřmot uhánějícího potoka, prostě jsem v
lese! V noci rozbubnoval střechu Ropuchy déšť, spršky narážejí v poryvech a karoserie se otřásá v kulometné palbě, nahoře na kopcích pobrukuje hřmění a virblující tmu rozčísne
klikaté bílé světlo, sfouknu plamen svíčky, odložím knížku a
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zkontroluji! mokrého Dona, který se zkroutil pod volantem
na předním sedadle. Včera jsem usínal s obavami o zítřejší počasí, a ráno svatý ježíšku se probudím a nestačím vyvalovat
bulvy, na skle se ve stékajících stružkách zlatí malé barevné
duhy a prosluněné zelené prostranství venku vydechuje stříbřitý opar, vrazím bosé nohy do pracovních bot a s omotaným
froťákem kolem krku peláším s Donem k potoku. Vzedmutá
voda od nočního lijáku mi odnesla mléko do moře, krabičku
držkovky jsem našel točit se u spadlé silné větve opodál v
proudu, nad ohlazenými oblázky u písečné zátočiny se mrskl
pstruh a Donovi, který stojí po pás ve vodě a hltavě do ní noří
tlamu, plavou v zklidněné hloubce vlající pysky. Nad modravými plaménky suchého lihu se v ešusu převalují bělavé
kousky drštěk, ale já nad nimi přemýšlím, jak se budu konečně rozhánět černošedým kalačem, přes noc jsem nechal nacucat v potoku naraženou násadu a železné klíny leží připravené mezi rozkutálenými špalky, ty vypadají jako uřezané
ženské bílé nohy, a když pak s rozmachem celých ramen
prásknu těžkou špicí, rozskočí se na dvě oslnivé půle, v slunci
se zaleskne odkrytá stružka lepivé pryskyřice a to je jako bys
rozlousknul pohádkový ořech se zlatým pokladem ...
Nad Horní Vsí se zdvihala stráň vysokého bukového porostu.
V zimě ji vykáceli a teď jsou buky natahané na skládkách podél klínské silnice, leží nad příkopem ve velkých hromadách a
čekají netrpělivě na řev motorové pily a zvonivé rány kalače,
které rozervou jejich štíhlá těla na úhledně srovnané hranice
štěpin. Když mi ještě v Šumném Dolu Honza Vitner oznámil
tuhle novinu, skepticky poznamenal: "Je toho ale přes dvě stě
kubíků! Troufáš si na to?" Hned jsem se tam celý žhavý rozjel, kroutil jsem to nahoru hadovitými serpentinami a uvažoval jsem potěšené, že budu mít práci až do podzimu, na bukách bych si konečně mohl také pořádně namastit kapsu, protože za štípání tvrdého dřeva je za metr přes šestnáct korun,
posledně v ládunku jsme s Honzou Andělem káceli buky, měli
jsme za metr dvaadvacet kaček, ale to jsme se museli trmácet
ve stráni po pás ve sněhu a lézt přes zasypané vývraty jako
opice, pravda, v lednu je dřevo zmrzlé, že jednou ranou se
12

rozsekne hladký kuláč jako nic, ale teď zkraje léta ještě nezaschlo, buky se těží proto také v zimě, aby měly zmrzlou
mízu a při kácení nepraskaly, takový čtyřkubíkový kolohnát
se roztrhnout a vzít někoho přes hubu, tak nezbyde z našince
ani mastný flek, jenže když se začne tenhle obr s metr a půl
průměrem naklánět, zachvěje se celá stráň v základech při
jeho svištivém letu a dunivém dopadu, v gejzíru sněhového
oblaku praskají a létají mohutné větve a člověk si myslí, že
způsobil výbuch atomovky, pokaždé když pak leží přede
mnou obrovitý kmen nehybně zapadlý v závějích, mám problémy smířit radostný chlapský prožitek se smutkem, že jsem
takového ztepilého krasavce porazil. A už jsme tady, vykácená stráň nad silnicí se zelená mladými břízkami a vymýcenou planinu pokrývá vysoký koberec rozkvetlé fialové vrbky,
zarazil jsem auto u poslední skládky a šel s Donem obhlídnout
stahané hromady, za svážnou cestou v příkopě jsem objevil
studánku, takže problém s vodou odpadl, rozhodl jsem se začít hned u skládky, u které parkuju a pak to potáhnu podél
silnice až k zbylému smrkovému porostu, kudy jsem se kdysi
bezpočtukrát pěšky nachodil, když jsem v lese poprvé v šestašedesátém začínal. Dole v údolí byl chladivý stín, ale na odkryté stráni slunce řádsky pere, Don je zalezlý v trávě pod
břízkami a nestačím z prohlubně studánky doplňovat láhev
vodou, místo úpletu z provázku jsem si také nasadil baseballovou čepici, protože žhavé paprsky si zamanuly mi rozklovat
rozpálenou šišku, a navíc jsem řízl do kamene, což mi pochopitelně hnulo pořádně žlučí, hrbím se s úzkým kulatým pilníkem nad ztupenými zuby a ten sakramentský nový řetěz z
amerického Oregonu, který jsem konečně dostal, má jich šestapadesát! Z natahané skládky už jsem polovičku sdělal a naštípané štěpiny rozseté dokola mi připadají jako armáda přes
sebe poražených cínových vojáčků, kolem po silnici vládne
rušný provoz a každý kouká, co ten polonahý podivín nad příkopem vyvádí, zrovna přefrčely naleštěné šestsettřináctky a
panáci za sklem otáčejí ke mně blahosklonně dvojité brady,
museli zpomalit a objet zaparkovanou Ropuchu se zdviženými
zadními dvířky, ze kterých na ně Don vyplazuje jazyk zchvá13

cený hicem, tahle novodobá otylá šlechta si chlastá po poradě
na Klínech a já lesní bůžek zbrocený potem máchám kalačem,
aby si obtloustlí buřtipáni s vědeckým světonázorem mohli popíjet koňáček u praskajícího krbu! V zlatavém mázdří rozfoukaných vláken na obloze odplouvá znavené slunce, za odpoledne se pěkně vyřádilo žhavým šílenstvím, hodil jsem poslední štěpinu na desetimetrovou hromadu rovnačky a seběhl k
Donovi do stínu příkopu, nad hlavou mi zabzučela roztočená
vrtule, potom něco bouchlo tvrdě do plechu, kouknu, co to je,
a na chladnoucí zelené kastli Ropuchy pochoduje červeně vybarvený tesařík, na podlouhlém těle se mu lesknou krovky a
legračně komíhá nohama a malou černou hlavičkou s anténami tykadel ohledává zdvižený prst, který jsem mu nastavil,
když mi přelezl do dlaně, velký brouk na vršku nehtu roztáhne rumělkové kovové krovky a já pak za ním zavolám
"Tak čau, kámo!"
Celé léto jsem prakticky strávil u bukových skládek. Rozbolely mě z toho ruce, že nemůžu pořádně spát, v předloktích mi
od otřesů kaloče do klínů svíralo žíly bolestivé mravenčení,
které mě v noci probouzí a do rána potom nevím, kam pod
dekou natáhnout bolavé ruce, ve všední dny jsem jezdil do
Horní Vsi dvakrát týdně na motorce a o víkendě jsem bral s
sebou Dona autem, občas se mi také podařilo zdrhnout dřív z
práce a klika byla, že jsem na Osadě v Litvínově vykonával
jen lehké zaměstnání topenáře. V pátek odpoledne po silnici
túrují auťáky rodinky chatařů nahoru na Klíny a několikrát
za den přesupí autobus s přecpaným vnitřkem do Českého Jiřetína až k německým hranicím, chalupáři a víkendoví výletníci se ládují pivkem v klínské hospodě, já nad příkopem bouchám jako blázen a pod baldachýny nadýchaných letních kumulů se honí vlaštovky a nad nimi vykružuje hvízdající jestřáb
plachtivé piruety, zvednu hlavu od špalků a závidím mu svobodné plachtění nad lesy. Pod natahanými buky na skládkách
jsou i dlouhé kulatiny skoro metr v průměru, které jsem musel
napříč naříznout pilkou, aby se daly vůbec rozštípnout, pokud
nemají velké zrcadlo suku, není s nimi tolik práce, jenže
zrovna jsem narazil na klikaté útroby houžví, a i když mlátím
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zběsile kalačem do nasazených klínů, v šedé kůře se natrhne
jen nepatrná zelenavá cestička pukliny, dřevo nechce vydat
bílé tělo a drží při sobě jako klíště, ohnu se proto vyplivaný
pro pilu a vnořím řvoucího zubatého pomocníka do panenského vnitřku, v obrovitém špalku konečně cosi pukne a pak
praštím pecku kalačem a rychle uskočím, obě půle o velikosti
stolu se rozvah s kymácivým žuchnutím a ze zkroucených
střev vlají roztřepené nitě vláken. V tu dobu jsem byl nastěhovaný u největší skládky nad studánkou a najednou se dozvím
takovouhle novinu, že prý kradu a nakládám do auťáku štěpiny. "Někdo tě viděl a volal to do Litvínova na závod!" informoval mě do telefonu polesný Míra Krátký a hovoří tónem,
jako kdyby tomu sám věřil, v prvním okamžiku jsem měl chuť
jim tady s tím praštit, ale pak jsem si to rozmyslel, nějaký horlivý pitomec nejspíš viděl u skládky zaparkovanou Ropuchu s
pražskou značkou a hned zvětřil zloděje, postavil jsem tedy na
kraj hranice metrů tři hladké štěpiny, aby koukaly do silnice,
a vyrobil jsem na ně modrou křídou velký nápis, který musel
trknout do očí i slepého, měl jsem od té chvíle pokoj, protože
na štěpinách bylo napsáno: "Jelita, tady se nekrade, ale
maká!" Na polední obloze vykvetla v zenitu ohnivá růže, bičuje mi a vypaluje kůži nemilosrdnou žíravinou, jsem zalitý
potem jako namaštěný černošský tanečník, vlasy na čele mám
přilepené a provázkovou čelenku můžu ždímat, majznu s kalačem mezi polena a jdu se zchladit do příkopu ke studánce, do
kamenité prohlubně zurčí útlý pramínek, ale voda je v ní fantasticky studená, naberu do dlaní ten zázračný životabudič,
chrstnu si plné hrstě na rozhicovaný obličej, na ruce, prsa a
záda a jů v první chvíli vyjeknu, když na mě ze šplíchanců
sáhne ledová ruka, potom už slastně hekám a lechtivé čůrky
mi tečou do kalhot a za trenýrky, jouvej to je balada, jak mi
osvěživě zchladily zpoceného camprdlíka! Stojím rozkročený
nad jedním polenem a doprostředka si zrovna musí sednout
černý brouk, rozmáchnu se, a on se ani nehne, zahýbe
proutky tykadel jen na pozdrav, i když kalač prásknul petardu těsně vedle něho do pukliny, svalil jsem se upečený z
horka na chvíli do tmavého úhlu stínu za hranicemi štěpin
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atam zas slaví pijáckou slavnost velcí černí mravenci, kteří lokají šťávu z míznatých polen, pobíhají rozjarené sem a tam a
vedou spolu sousedské rozhovory, koukám, jak dva vesele
plkají kusadly a pak si všimnu, že z nízkého doubku opodál ke
mně na neviditelné nitce zalétá zelenavá housenka, vánek s ní
vlaje na vysoukaném vláknu do oblouku a ona se mi točí před
nosem dokolečka jako na kolotoči, copak asi na mně vyhlížíš,
vy vzdušný mořeplavče! V tom pekelném vedru se nedá makat, sebral jsem z metrů košili a rozložil ji v trávě k rozvalenému Donovi, ten mizera si chrápe pod břízkou a doráží tlapou pro podrbání, zatímco dřu u skládky jako soumar, vylovil
jsem na odfrknutí z krabičky startku a nebe nad strání
ztmavlo a zavládl úlevný chládek, slunce brzy ale vypluje z sedavého břicha mraku a bude vrhat rozžhavené proudy zlatého
ohně až do půl sedmé, teď se opět světle rozzářily srovnané
štěpiny a n a uřízlých čelech se kroutí v arabeskách černavé
abstraktní kresby a já si ve stínu připadám jako odpočívající
Michelangelo, když v kamenolomu lámal mramor na sochy ...
Nastalo babí léto. Fialová vrbková stráň zbělela, ze zelených
tobolek se uvolňují svazky chlupatých semen, foukne vítr a
bílé pokroucené chumáče se rozletí jako malé planetky, dodělávám už nad Horní Vsí poslední zbytky. Nahoře u zatáčky
pod Rašovem na mě čeká ještě malá skládka, kam jsem zajel
na motorce, je tu rozlehlý výhled do nížiny, ale není to útěšný
pohled, z monstrózního obdélníku Staliňáku stoupají obří
chuchvalce páry a kolem se rozprostírá mrtvá poušť měsíční
krajiny s hlubokými dírami povrchových dolů, člověk je
opravdu náramný zvelebitel této planety, vymlácené holé
kopce dokola a ostrůvky umírajících smrků svědčí, že to s
Krušnými horami dopadne stejně jako u sjezdovky nad Mezibořím, kde jsem naposled dělal v těžbě, tam také trčí jen uschlé roští. Nad hedvábným čeřením světlého psinečku se třepotají dva bělásci, na zašedlý povrch staré klády přistál velký
lumík, kterého pak vystřídala hnědavá kobylka s vrzajícími
křídly, udusaná půda je poseta vrstvou žlutavých pilin, povalují se na ní krátké odřezky buků a na prašné přibližovací
cestě se mezi odrolenými hrudkami bělají kamínky, ze sesy16

chající trávy čouhá ulomená větev a roj průsvitných mušek
korunuje na vzdáleném návrší osamělého sirotka, nachýlený
suchý pahýl smrčku, opírám se zády o tlačící štěpiny a připomínám si, jaký jsem kdysi bývával brácha stromů, oblohy,
hvězd, zvířat a ostatních drobných nepatrností, no nic, jde se
makat! Jednou se takhle vyvaluju s pivkem u ohně vedle
louky, kde jsem přenocovával za Horní Vsí v Ropuše, a na
kraji mezi buky se cosi fialového mihne, koukám, kdo to je, a
ve střevíčkách na tenké jehle tančí rozbahněnou cestou lesní
víla, zastaví se nerozhodně s blonďatou hlavou nad velkou
louží a ptá se: "Neudělá mi nic, ten hafan?", potom když sedí
u ohně na špalku a seškrabuje klackem bláto z lodiček, vypravuje mi, jak byla v klínské hospodě na svatbě, ale tam prý ji
urazili a tak jde domů pěšky do Janova. "Nemáš náhodou pro
mě tepláky?" řekne a přihne si z flašky, kterou jsem jí daroval,
oznamuje mi, že tu klidně se mnou zůstane, a já si všimnu, že
nad večerní róbou s fialovými květy jí vykvétá na krku zarudlý uhřík, přes léto jsem neměl na holky čas, proto pobaveně uvažuju, že by to ve tmě v Ropuše nevadilo, mladou vlakovou průvodčí se zplihlou ondulací nakonec čerstvý vzduch
přivedl k rozumu a po cigaretce se rozhodla přeci štrádovat z
kopců domů, šel jsem s ní kus přes Horní Ves, aby se Don
proběhl a já se podíval na stráň na jeden barák, který jsem
chtěl před lety koupit, v zatáčce silnice se na mne drobná
blondýnka ještě otočila a tak jsem jí mávl a típla vajgl o patník, láska je něco jiného, milý čtenáři! Nedávno jsem hnal nahoru na motorce ověšený jako vánoční stromeček a v jedné
ostré zatáčce jsem se ohlédl, jestli mi na nosiči neklouže připevněný ruksak, byl pořádně naditý plechovkami s benzínem
a olejem a ostatními náležitostmi a k tomu jsem měl na rameni zavěšenou pohupující se pilu, otočím se spokojeně nazpátek a hup jsem v příkopě, podařilo se mi naštěstí vyrovnat
balanc a projíždím nastlanou závěj starého listí, když nemůžu
hned vyjet kvůli vysoké krajnici, opodál je asfalt nízký, tak
jsem neměl ani snahu zastavit, najednou se ozvala rána a pink
udělal jsem ve vzduchu přemet, rozplácl jsem se jako žába a
koukám vyjeveně jako když neumím do pěti počítat, tam v
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tom místě pod vrstvou listí je ukrytý kamenný kanál a hluboká půlmetrová jáma mi ohnula ramena přední vidlice jako
tureckou šavli, namísto do Horní Vsi jsem tedy s bídou a rizikem sjel akorát nazpátek do Lomu, kde mi za pár dní jeden
kámoš u něho v práci vidlici srovnal, holt jsem opravdový expert! V H o r n í Vsi pěstují na státním statku krávy, které se
každý podvečer ozývají za stromy stýskavým bučením, jsou
ale ty jalovičky zvědavci, zabrousili jsme k nim s Donem a napřed přiběhnou dvě k ohradě, pak už se přižene půlka stáda,
natáhnu k nim ruku, ustrašeně odskočí a civí na nás velkýma
užaslýma očima, oženou se po hmyzu oháňkou a leknou se,
když Don na ně vybafne, potom nás doprovází houf podél ohrady a jedna se strhne a ostatní tradá vyhazují zadky a uhání
za ní po pastvině bujnými skoky, připadají mi jako malé děti a
nevím, který blbec lidstvu nakúkal, že jsme víc než přepestrý
svět zvířat, makovci, koukejme se přiučit, jak vypadá prosté
štěstí! Stmívá se, skládám na vrškách poslední nařezaná polena a mám už toho dost, ve ztmavlých korunách buků mě
utěší soumračná světlina oblohy, která je jako to odkrývající
se heideggerovské bytí, poskládám věci do ruksaku, nadhodím si pilu na rameno, odtlačím motorku k okraji silnice a
frčím dolů ...
únor - březen 1982

Autor žije v

Československu.

Převzato ze samizdatového
sborníku "emoušům"
Brabencovi, Zině Freundové, Martinu Hyblerovi),
březen 1983.
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(Vráťovi
Praha,

r

poezie
Básně
Heřmana
Chromého
V básničce
Každý rok
si naděluju pod stromeček
básničku.
Letos o vousatých kamarádech,
se kterými pravidelně vyrážím na lov
mamutek do šantánu,
což není betlém,
ale chlív pro spadaný hvězdy.
Očkem bestie
vesele mrkáme na vyřazený ježíšky,
úhledně zafačované hrdlořezy a vykuky,
kterak dobíjejí mamutky
v druhé cenové skupině
a jsme s nima
něžně nadržení.
V básničce
se to dá ještě vydržet,
ale na vánoce
je z toho kocovina a mrazení v zádech,
že jsi furt sám
se svým Dněprem.
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Ptáče
Jenom naoko
a naschvál bezstarostně
poskakuje uprostřed ulice.
Trousí mi na hlavu písek,
šimrá mě v podpaždí.
Pak ucpe W C
pyžamem a svátečním oblekem
a všechno to nenapravitelně
opakuje,
než ho chytnou pod holokrčkem
a pod staronový klobouk mu narazí
hlavu, ruce, nohy.
Ještě si foukne do heligónu,
aby skrylo slzy
a potom maže
pěkně po chodníku.

Rozpor
Čas od času
slušní občané,
slušně oblečení,
slušně žádají mě,
docela slušného občana
o něco neslušného.
Ale místo
- Seru na vás, přátelé dál slušně odpovídám:
Dobrý den, Čest práci,
Zdařbůh.
Nevystrkuju opičí zadek,
20

r
ani za sebou nezametám
blbé piliny.
Jen se ve vší slušnosti
nejapné usmívám.
A slušní občané,
slušní ožralové,
slušní bojovníci za lidská práva,
slušní výtržníci a slušní umelci
se slušné ostříhanými a slušně zarostlými hlavami
slušné pokyvují:
Byl by blázen,
kdyby dělal něco jiného.

Osud
Hulákal v putyce
- Jeden se má
a druhýmu se ... Ale stejně bídnej den okolo,
pokecanej ubrus, zválený kalhoty,
čím dál víc bezmocnější sliny,
nikdo
ho nebral na vědomí.
Jen tyto řádky
nešťastné
jako on.

A.
Svezli jsme se z křesla na měkký koberec ze samých prošlapaných motýlů.
Nohou jsem si klestil cestu mezi koleny k jemnému bourci.
Nebránila se.
Za skleněnou výplní dětského pokoje mihla se kudrnatá hlavička.
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Ztuhli jsme.
Máš ještě čas, řekla
a pomalu se svlékala ze svého báječného těla.
Matrace pod námi ujížděly, propadali jsme se až k motýlům.
Obrazy ze stěn se k nám sesunuly, vztyčený šeptal jsem:
Chceš už tam plout, uvnitř čeřivé prsty.
A pak to jako všechno skončilo.
Seděli jsme zase na křeslech, dítě spalo, utkaní motýli se nehýbali.
A také my jsme už jen přemýšleli, jak jeden druhého
vykvartýrujeme z bytu, z hlavy, ze života.

(Vladimíru

Mišíkovi)

Kamarád ze Špejcharu
s vaťákem prolezlým
na sto honů
s věčným vyhazovem na krku
z cizího půllitru
lemtá
svůj špejchar kus.
Džemuje přitom
revmaticky
a ty o tom zpíváš
poeticky.
Zatímco on
s nožem na krku,
s nožem, co nezná slitování,
počítá drobáky, který mu zbyly
na poslední špejchar kus.
Autor žije v Československu a je signatářem Charty 77. Básně
jsou výběrem z dvou rozsáhlejších sbírek. Výběr - I. J. + redakce Paternostern.
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próza
Pavel Landovský

Vzpomínka ze čtrnáctého thermidora
Píši velmi málo kdy, ale zato opravdu s upřímnou nechutí.
Teď právě stojím před napsáním své další, doufám že snad
poslední, v pořadí už sedmé divadelní hry.
Raději to všechno, co mě napadne, nebo spíš na co si vzpomenu, vyprávím po hospodách, kde je pár Cechů nebo Slováků, co mi rozuměj. A navíc celá moje literární či dramatická
tvorba je evokovaná velmi nízkými a průhlednými pohnutkami. Abych se předved. Jsem totiž šašek a nepíšu jako ostatní z pohnutek ušlechtilýcha nezištných. Proto mě velmi
mrzí, když píšu divadelní hru, že se nebude hrát, a když už
bych, nedej bůh, napsal něco prozaického, asi bych nepřežil,
kdyby se to nemohlo číst, protože to nikdo nevydal.
Jak říkám, začínám novou hru. To znamená, že čtverečkovaný sešit je otevřen na první čisté stránce, píšu totiž rukou do
sešitu, jak mě naučil pan řídící učitel Bačovský v první třídě
obecné školy v Německém Brodě. Dále zjišťuji, že si musím
vzít brejle. Posledně, když jsem psal, je to asi tři roky, jsem je
ještě nepotřeboval. Jsem spokojen. Je to opět o důvod víc
psaní hry odložit a litovat se, jak jsem zestárnul. Koukám, co
bych, když už mám brejle na nose, přečetl. Bohužel nacházím
se momentálně v Paříži v bytě svého synovce, kde jsou samé
francouzské nesmysly, a jedinou českou knížku Pohádky Bolí

ženy Němcové, jsem zhltnul už včera. Sahám tedy po Čtení na
léto, které jsem ukořistil dopoledne v redakci Svědectví. Samozřejmě nejprve hledám svoje jméno. V záhlaví není, v obsahu taky ne. Prokletá ješitnost! Hledám dál. Konečně! Na
stránce 124 nahoře hned pod titulem Kohoutovy hry Marast
můj ohleduplný přítel Pavel napsal, že já jsem taky něco na psal. Hurááá, aktovka Arest od Pavla Landovského žije!
Nikdo ji sice nečet, ale žije! Ted' musím na chvíli psaní přerušit. Jdu se podívat do zrcadla, trochu se musím nafouknout,
přičísnout, a dát si panáka. Už jsem zaseje tady. Pohled mě uspokojil, v těch brejlích vypadám opravdu jako intelektuál,
takže vám teďkonc ten slíbený příběh o nejebání slepic mohu
vyprávět bez pocitu, že vám ho servíruje nějaký plebejec.
Tak tedy: vzpomínka na případ nutnosti jebání slepic se neudála mně, ale mému příteli Pepovi Kramešovi, asistentu tehdy
režie u Ewalda Schorma (jméno Ewalda napsáno bez vědomí
Schorma, pozn. aut.), kterej je na tom ode mně o to lip, že ji
nikdy nenapíše, a kdyby náhodou chtěl, tak jsem ti ji, promiň
mi to, Pepo, vyfouk.
Bylo to ještě před osumašedesátým a odehrálo se to určitě při
natáčení nějakého filmu, plného skrytých symbolů rodících se
tenkrát svobod. Scéna to byla velmi důležitá, tehdy podtrhovala totiž substanci jakýchsi uměleckých parafrází, zkrátka a
dobře v té scéně musel kohout (ne tedy proboha Pavel Kohout, o tom jsem se v tomto psaní zmínil jenom pochvalně a
okrajově), v té scéně tedy musel obyčejný kohout zjebat hejno
slepic.
Pepa tenkrát tvrdil: "Rejžo, to nejni vůbec žádnej problém.
Scénu sme nasadili, rejžo, na středu vodpoledne, žádný
zvláštní světlo to nepotřebuje, na nic to nenavazuje, jenom
snad nesmí chcát jako z konve, tak to by teda jako možná nešoustaly, ale jinak jsem se, rejžo, ptal takhle lidí z venkova, a
pak jsem taky volal do Výzkumnýho ústavu veterinářskýho,
kde mně řekli, že kur domácí je pták hrabavý, a ke koitu že
dochází prakticky stále, při hrabání, opatřování si potravy,
odpočinku či popelení, skoro jako u lidí, takže když jim, rejžo, nasypeme něco lepšího než jsou zvyklí, a tady to ty
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škrťové krměj hlavně šlupkama vod brambor, a já jsem u rekvizitářů zajistil pytel pšenice, tak to bych se teda, rejžo, móóóc
divil, dyby teda nejebali, jakoby to bylo v životě naposled."
Ve středu odpoledně samozřejmě ani ť u k !
Pardon, že přerušuju psaní, není to jako reklamní schválnost
americké televize, ale venku se ozvalo několik výstřelů. Jdu se
podívat na terasu. Tedy fakt, že synovec má terasu, je zároveň
drobným udáním pro čs. kontrarozvědku a taky mu to můžou
pěkně spočítat, až bude chtít navštívit v Praze babičku. Ale
zpátky od slepic přes terasu k výstřelům. Je to moje blbost, už
jsem dlouho z vlasti, a tak jsem se sice odpoledne podíval na
hodinky, ale zapomněl jsem se kouknout do kalendáře. Můj
vyšetřovatel Dobřanský by se určitě zlobil, že nevím, co jsem
toho a toho, přesně v tolik a tolik, dělal. T a k se koukám
teprve teďkonc, a vono vám je 13. července neboli thermidora, po ulici lítaj Arabové a černoši, mlátěj petardy, protože
zítra je stodevadesáté šesté výročí Velké francouzské říjnové
socialistické revoluce (ve fofru už to ani jinak říct neumím), a
policajti je honěj po ulici, protože petardy jsou povolený až
zejtra čtrnáctýho, ani jim nemůžou, v důsledku ideálů, které
zanechala zmíněná revoluce, pořádně nakopat prdele, jak by
jistě chtěli. Na náměstíčku zkoušej bedňáci rockové kapely
automatického bubeníka: "Pápápápápampadapa pápápápápampadapa", přesně v duchu Volnost, Rovnost, Bratrství, ale
Rozmanitost, jako vždy, zase ostrouhala kolečka.
Ale už dosti světových revolucí a jejich důsledků - zpátky k
těm slepicím, co v tu středu ani ť u k !
Byl to už průser. Světlo padalo, pytel pšenice napůl prázdnej,
slepice žraly jako zjednaný, kohout s nima, na účet státního
filmu, a po erotice ani náznaku. Pepa Krameš v předtuše nezdaru začal vědecky improvizovat: "Esli to nejni třeba tím, že
maj moc žrádla. Kdybysme jim to trochu smetli, tak by možná
z hladu začli píchat." Stavěč Sláma se na něj utrh: "Prosimtě z
hladu! Ty sou přežraný, že nevylezou tejden z kurníku, a v neděli to tady balíme."
Pak se ještě Pepa pokusil, ale to už jenom na půl huby, že
kdyby mu toho kohouta dva chlapi přidrželi, tak že by mu tro25

šičku přihonil kladélko, esli by náhodou nepřišel na jiné myšlenky, než na žrádlo. Neujalo se to. Zajímavé ale je, že ptáci
nemají ptáka, ale kladélko. Neúspěšné odpoledne se na Pepovi podepsalo večer. Až do půlnoci se z jeho pokoje, kde ho
navštívila klapka Janička, nebo Olinka, už nevím, hlasitě ozývalo: "To mi přeci neříkej, že když toho hajzla chytím a na ty
slepice ho budu házet, a když mu je budu střídat, je jich tady
sakra přes padesát, tak že nám ňákou pro ten záběr nevošoustá."
V půl čtvrté ráno odvážel Pepu traktorista místního J Z D na
stopětasedumdesátce Jawě do Prahy do Vědeckého institutu
na poradu. Se začátkem směny se začaly točit nějaké záběry
jak Jana Brejchová s kosou, nebo Moučka s vidlema lítaj po
dvoře a kričej nějaký slova, jako že už čas vykypěl a pámbu už
se na to nebude dívat, prostě blbiny, ale každému slušnějšímu
člověku se v hlavě honily už jenom ty slepice.
K jedenácté před polednem se experti vraceli z Prahy. Ještě
do prdění přehřáté Jawy řval Pepa z tandemu, záběr nezáběr:
"Rejžo, je to jasný, všichni se na tom shodli! Zavřem kohouta
samotnýho a večer to sejmem pro jistotu třema kamerama,
světlo padá až někdy kolem vosmý, takže od šesti to můžem
nasadit jako prodlouženou směnu."
Zatímco stavěč Sláma honil kohouta s pytlem po širokém
okolí, šel přece jenom Pepa konzultovat novou hypotézu s
místním hostinským, do pohostinství Jednota Praha západ.
Nikdo neví proč, ale v zemích českých byl odjakživa hostinskej autorita: "Jasně, pane asistente, moje řeč, když toho parchanta zavřete pěkně do tmy, bez žrádla, a pak ho pustíte eště
za světla, a ty jeho konkubíny si budou zobat jakoby nic, no
tak to uvidíte ten tanec! Zejo, Lojzo?" Dotázaný Lojza, který
taky už dojil Čs. státní penzijní pokladnu nejmíň o takových
patnáct let dýl než se sluší a patří, odskuhral souhlas: "Jasně,
Rudlo, když jsme na Itálii chytili jednoho italskýho sedumnáctiletýho spratka a zavřeli jsme ho na tři dni do sklepa jako
špióna, tak jsme se ho taky ptali před zastřelením, co by jako
eště chtěl, a von řek taky to samý! H a ha haha!"
Bylo to jasné! Tentokrát to klapne!
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Promiňte mi, náhodní čtenáři, ale Francouzové z bývalých kolonií si snad na ty petardy přivlekli odněkud děla, musím se jít
podívat, jak jde cvrkot.
Cvrkot pro Čecha dost nezvyklej. Bizarní. Francouzskej, rovníkovej, senegalskej, z Bamaka a Horní Volty. Alžír i Francouzská Indočína. Zavařili si to, holoubkové. A proto jsem to
nevydržel, skočil do svého autobusku a vzal jsem to, i se
svejma dvouma, třema panákama v krvi, krážem přes Svatýho
Lazara, do kříže přes pole Elysejských, kde to bylo tak ucpaný, že mě to trochu hodilo na bok, ale zase přesně tak,
abych zaslech z ruského kabaretu Rasputin k zbláznění krásnou odrhovačku jihoslovenských cikánů, do nekonečna se
opakující: "Ľúbim cigána Jána, lúbim cigáána Jáána, lúbim cigána Jána". Na náměstí Concorde mě málem porazil duch
mého francouzského strýce Gleba Ivanoffa, emigranta to z
Východu, snad eště z roku jedna dvě. Uniformu měl carskou
bělogvardějskou, epolety poručíka. Jenom křídla neměla
barvu khaki. Sledoval jsem ho až na Avenue Géneral Leclerc,
snad mi chtěl připomenout, že se tudy s tím generálem vracel
z Afriky při osvobozování Paříže, a když pravděpodobně natlouk tetě za různé nevěry, které absolvovala za těch osm let,
co si myslela, že je mrtvěj, tak volali k nám do Československa, že jsou všichni živí. Babička mě taky dala k telefonu,
a protože "d'ád'a vrač" neuměl česky, tak jsem musel na jeho
otázku: "Nu, Pavlik, kak ty?" odpovědět tenkým hláskem "Ja
živ", a on mi na to: "Nu snačala eto chvátit". Nikdy jsem ho
živýho neviděl, ale teď když se snesl, tak měl najednou na
hlavě tu tropickou přílbu, co jsem ho v ní viděl na fotografii a
co mně potom později teta přivezla i s těma epoletama pro
případ, že by umřela, aby to přišlo do dobrejch rukou. Tetě je
pětaosmdesát a žije furt. Na náměstí Bastille si strejda, co do
smrti nepromluvil s mým tátou jediný slovo, protože ten na
rozdíl od něho sloužil za revoluce v armádě rudý, si nasadil
místo tropický přílby zase brigadýrku a vodlít někam za knížetem Jusupovem do americké části nebe nebo pekla. A mně
nezbylo, než abych se honem vrátil z Asie přes Bulvár Sevastopol a Place de Stalingrad evropským portem de Clignan27

court k nám do zaprděného městečka Levallois-peret, které
má vlastní soukromou polofašistickou policii, aby si tady
kdekdo nemoh dělat, co se mu zamane. Francie Francouzům!
A slepice neprcaj a neprcaj. Jak by taky mohly, když je kohout pod zámkem a slepičí Lesbos nebyl dosud zaznamenán.
Ale jen počkejte, už se to blíží, je půl šesté a na pláce plném
zrní a slepic stojí dvě stabilní kamery, vostřič má na rameni
handku, aby to došvenknul, kdyby se šoustalo mimo kantny.
Dvířka od kurníku otevíral Pepa pro jistotu dlouhým bidlem,
aby rozzuřený kohout někomu neublížil.
Bylo to tristní.
Schlíplý vládce na hnojišti se vyploužil po šprušlích jako
smrad, pak podél plotu k podhrabané díře, a odtud přes pole
do křovíčka, kde zmizel. Tak tohle teda nechápal nikdo. Poslali starýho Slámu s pytlem, aby toho zmetka zajal a dovlekl
zpátky.
Vedoucí produkce - myslím, že to byl jindy zcela nepříčetný
Franta Milič - organizoval všechno do klidu: "Nesmíme ho
znervóznit, napřed pusťte kamery a já ho šetrně vyklepnu z
pytle mezi slepice. Snad si dá říct, za chvíli je po světle."
Stalo se. Milej kohout se rozkoukal, něco si zaškrundal, a už
zase hajdy kolem plotu k podhrabané díře.
Ale ouha, tam stál Pepa Krameš, chytil ho pod krkem, a řval
už skoro jako smyslů zbavenej: "Ty hajzle jeden, prašivej parchantě, já tě roztrhnu na dvě půlky, upeču, sežeru, a ty slepice
snad voprcám sám."
Zvíře mu vyrvali z rukou na poslední chvíli.
Soumrak se snesl nad krajinu a světla v hostinci se vlídně rozzářila.
Co teď? Produkční telefonoval z pověření ředitele státního
filmu řediteli zoologické zahrady, někdo navrhoval, aby do
toho zapojili i profesora docenta Hynieho, že to je sexuolog.
Narychlo povolaný scénárista uvažoval, zda by se důležitý
symbol nedal nahradit pářením koní nebo prasat. Rekvizitáři
už zjistili, že obecního kozla mají o dvě vesnice dál (Přéés dvě
vééésnice jsem chodil za tebou ...) a že ho pučej za normální
taxu 400 korun za skok.
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Režisér byl smutnej, protože ve svobodném symbolu volně se
pářícího kohouta koketoval tak trochu se symbolem kohouta
galského.
To mně připomíná, že bych se měl jít podívat o tři patra níž,
dolů, do Francie. Ale už je klid. Hudba automatického bubeníka zmlkla, arabští a černošští znalci už řádí na vyhoupaných
pérech francouzských postelí zablešených hotýlků a Francouzi
už se taky chystají spát. V protějším baráku vyklepává nějaký
strejda o rantl balkónu svou už tisíckrát vyklepanou fajfku.
"V dóóólejší hospóóóóóódě hráááála muzikáááá", ale v hořejší
sedí smutně zostuzený Pepa a vykládá sebrance, asi dvaceti
napůl napařenejm dědkům, celou anabázi, přičemž se taky
zjistilo, že hostinský tomu nemůže vůbec rozumět, protože
žije na venkově bez tejdne měsíc, že byl předtím dva roky v
base za maňasa v Jednotě Potraviny ve městečku a sem ho do
Jednoty Pohostinství ulil z kamarádství podnikový ředitel Jednoty Ústředí, než se na to zapomene.
V rohu sedí dědoušek Zavadílek, jako z pohádky. Gumové
holínky má od všech hnojů z okolí a hlásek tenkej jako konipásek.
Zvláštní, jak ty opravdu úplně staří dědci mají tenorky jako
blahé paměti Kozlovskij od Alexandrovců. Bude to mít asi co
do činění s tou definitivní kastrací za výsluhu let, kdy jim Velkej Nunvář zaťal žílu nadobro. Báby nad hrobem naopak bručej, jako když býval na Východě v módě Paul Robeson ze Západu.
A jakoby tenhle zvláštní úkaz věčnejch změn a že je "všechno
jinak" měl něco společného se slepičí vzpourou, zapíská dědeček Zavadílek tím tenoulinkým hláskem na celou hospodu:
"Dyť ste všichni úplně blbí, zavřete slepice a uvidíte, co ste
eště neviděli!" Pár chlapů se tomu zasměje jako dobrému
vtipu, pár, že je to přeci blbost, "ten si jich ani nevšimne, až je
pustěj!"
Někdo se dědka Zavadílka zeptal: "Tak nám teda vysvětli, ty
rozumbrado, proč ten kohout, když byl zavřenej a pustili ho,
proč se na ty slepice vykváknul a proč zmizel v křoví?"
Děda na to: "Dyť ste všichni úplně blbí! To je přeci úplně
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jasný! Protože se styděl! Styděl se před těma slepicema, že byl
zavřenej! Celá jeho kohoutí pýcha byla v prdeli! Byl poníženej, že ty slepice se bez něj vobešly, že si zobaly jakoby se nechumelilo, a von byl mezitím v lochu. Jóóó, milý zlatý, poníženýmu se nepostaví!"
Pepa mezitím došel k názoru, že s realizací třetí varianty u
štábu nepochodí. Jednak se jevila jako naprosto nepodložená
a nevědecká schválnost, že když to nejde tak, mohlo by to jít
jinak, a za druhé, že z univerzitních kapacit, které už byly do
případu zataženy, se o této možnosti nikdo nezmínil.
Nicméně ve tri hodiny ráno číhal Pepa s bidlem u kurníku, a
když kohout vylez a zakokrhal, bidlem přirazil slepicím
dvířka, nakop ptáka, zastrčil petlici a ulevil si: "Tak, a máš po
píči! I kdyby to nefungovalo, tak tady budeš hajzle za trest celej boží den courat sám! A žádný zrní, žádný slupky, eště tak
můžeš dostat sem tam ňákej novej kopanec!!"
Byla to Pepova soukromá pomsta za vlastní neúspěch, ale už
kolem sedmé se zdálo, že účinná, protože kohout několikrát
vztekle zaútočil na kurník.
V jedenáct už bylo jasné, že se něco stane. Co, to nikdo nevěděl, snad jen děda Zavadílek, který se ale ještě neobjevil. Spal
dlouho. Lidi říkali, že trénuje do hrobu. Byl už opravdu moc
starý.
Před polednem se podařilo neúnavnému Pepovi vyžebrat na
produkci němou kameru a ostřiče s ruční zvukovou. Dostal
ale jenom zbytky filmu. Vypadalo to, že už slepičí scénu pohřbili.
Slunce pěkně svítilo a Pepa v poledne, téměř bez diváků, otevřel kurník.
Co nastalo, dá se těžko popsat. Kohout se nafouk jako páv,
byl najednou dvakrát tak velikej, a začal. Z očí mu sálalo:
"Tak kde ste byly, vy kurvy, já vám dám se schovávat!" A jebal jednu po druhé.
D o třech minut byli všichni od filmu a skoro celá vesnice
okolo, a kohout nepřestával. Bral jednu za druhou a zase
znovu. Kloval je do krků, jakoby si do nich chtěl nadělat ještě
další díry, jak byl nenažranej toho jebání. A zase znova a ještě
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jednou. Kvákot a kokrhání. Kamery jely naplno a teoretici se
divili: "Jak je vůbec tohlecto možný!"
Zvukaři lítali za rozběsněným symbolem erotické volnosti s
mikrofony na dlouhých tyčích jako rybáři s podběrákama,
aby zaznamenali ty divoké agresivní předvěké tóny pářících se
i n d i v i d u í . A tak se tam taky dostal celý projev dědka Zavadílka, který kde se vzal, tu se vzal, křičel, co mu jeho fistule
dovolila, ale byl to zvuk tak mimo jakoukoli frekvenci, že
bylo srozumitelné každičké slovo:
"Dyť ste všichni úplně blbíííí! Dyť sem vám přeci říkal, že je
ztrestá za to, že se schovaly! Už je trestá, pane bože, ten je
trestá! A ještě jednou! Jen do nich! A další rundu! Co bys čekal na trest bóží! Jen jim dej za uši! Nemaj se skovávat! Vidíte
to? Dyť ste všichni úplně blbí! Vidíte to, jak je trestá? Ten je
trestá! Jen jim nalož, co se do nich vejde!"
Pepa se dívá, jak se ženský koukaj po chlapech, jako že se na
ně něco provalilo, a chlapi zase po ženskejch, jako že jsou
prozrazený.
"Tak takhle to teda funguje, von je to vlastně trest!" pomyslel
si filmový asistent vítězného maršálka Windischgraetze nad
vzpourou slepičího hejna a zařval na dědu: "A vodkuď to
všechno dědku víte?"
'Vodkuď ?" Zavadílek zabalancoval, protože stál na obrácených trokách. ' V o d k u ď bych to asi věděl? Ze života přeci! Já
byl v mládí jinej fík, než tady ty ucpaldírové vokolo. Jen si
projeďte Berounsko, Rakovnicko, Příbramsko i Rokycansko.
Jeďte se podívat na Dobříš, kolik mi je tam všude eště dneska
po dvou generacích lidí podobnejch! Já bych moh vo ženskejch a co s nima dělat přednášet v Praze na vysokým učení."
Někdo ve snaze bagatelizovat dědkovo vychloubání na něj vykřiknul: "A jak ste to dědku všechno stihnul?"
Zavadílek poskočil na trokách a zakvičel: "Já měl kolo! Kolo
vod firmy Trojan a Nágel z Kolína! A i tam jsem na ňom
někdy zabrousil!!"
Kohout se unavil a už jenom sem tam klovnul některou z těch
zrádných bestií do hlavy, aby si moc nevyskakovaly.
Záběr byl v kabeli, všechno bylo v suchu. Lidi se rozcházeli.
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Na trokách zůstalo stát něco, co ještě stojí, ale už brzo klesne.
Nad Paříží začalo na vysokém letním nebi svítat.
N a stole leží čtverečkovaný rozevřený sešit, kde na první jinak prázdné stránce stojí propisovačkou: Böhmen ud Mähren
Coup - divadelní hra.
Jsem tu sám, není koho trestat. Jdu spát.
Věnováno panu Josefu Kramešovi z Clevelandu v
Ohiu.

americkém
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"... a bude hůř "
Román o třech částech, jehož ukázka ve Svědectví vyvolala
vlnu nadšení i rozhořčení. Vychází v barevné obálce Zbyňka
Benýška.
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Mí sladcí, požehnaní a spra vedliví!
Je to už dávno, takových sedm tisíc let, vlastnil jsem tehdy,
kromě spořitelní a modré, také knížku s názvem "Cikán zpívá
jinak". Vyšla kolem roku 1953.
V knížce překlad Internacionály do romštiny, píseň "Už přijeli
partyzáni" a nebo píseň "Pharikerav
Gottwaldoske".
Což znamená Díky
Gottwaldovi.
Podle autora knihy to jsou písně, které si Cikání - Romové
běžně zpívají.
Zapomněl jsem už jméno onoho "Hanky padesátých let 20.
století", který knížku sesmolil, ale v jednom nelhal - v názvu
knihy. Cikán zpívá jinak.
Mí sladcí, požehnaní a spravedliví!
Je to už dávno, takových osm tisíc let a jel jsem vlakem s jedním dědou, "který zpívá jinak".
"Kořalka je od slova koření," řekl, aby cesta rychleji uběhla.
Vytáhl z kapsy kabátu láhev od osmiprocentního octa plnou
čiré tekutiny. Na dně, na dva prsty, ležel lógr čehosi.
A láhev mi podal a já se napil, aby cesta rychleji uběhla.
Zvířil jsem ten lógr čehosi a v láhvi od octa, jako ve skleněných koulích, ve kterých sněží, když jimi zatřepete, v láhvi od
octa sněží komáři.
Komáři!
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Cikárt koření jinak.
Mí sladcí, požehnaní a spravedliví!
tfa dalších stránkách máte pět povídek, pohádek, ve kterých
také sněží komáři.
Cikán píše jinak, aby cesta rychleji uběhla.
Pharikerav romanoske!
V. Třešňák

0 P

Syn proti otci
Můj sladký, požehnaný a spravedlivý!
Žili kdysi chudí lidé. Romové. Je to už dávno, takových sedm
tisíc let. Bydleli v ubohé chatrči, pokryté plechem ze starých
zrezivělých barelů po asfaltu. Tehdy to bylo přípustné, dnes je
chatrč nepřípustná, hybaj do paneláku! Do chatrče jim pršelo,
bortila se, a tak šli na výbor. Na výboru jim řekli:
"Ve městě máme kvótu cikánů splněnou, sem vás přihlásit nemůžeme. Občané cikánského původu nám tu dělaj bordel."
Co mohli dělat ti chudí lidi? Vrátili se domů a našli svůj domeček rozvalený. Spadl. Otec řekl: "Musíme si postavit novou
chatrč. Pusťte se do toho!"
Všecky děti začaly dělat války. Nosily jíl, nosily plevy, mísily
plevy s jílem, šlapaly bláto, aby války byly pevné. A stavěli si
chatrč u vody, protože kde jsou Romové, tam je voda. Romové rádi bydlí u vody.
Nejstarší syn už byl unavený, sedl si na kámen a začal hrát na
housle. Hrál tak pěkně, že to bylo slyšet až do zámku. Princezna povídá: "Tati, kdo to může hrát? Ten člověk hraje
přesně moji písničku!"
Král povídá: "Nevím, holčičko."
A princezna povídá: "Pošlu sluhu, ať se podívá, jsem moc zvědavá, kdo tak krásně hraje."
Sluha jde ven, koukne, vrátí se zpátky. "Nejjasnější princezno,
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u vody na kameni sedí špinavej žebrák, otrhanej, usoplenej.
Ten hraje. Zkrátka cigán."
"Poslyš, tati, nech všeho a přiveď mi sem toho člověka. Chci
si s ním trochu popovídat."
Přivedli romského chlapce, posadil se vedle princezny. Ale
bojí se, má strach.
"Poslouchej, člověče, když mi nezahraješ dnes večer ve vi nárně moji písničku - vidíš támhle tu šibenici?"
"Jo-"
"Na tu tě pověsím."
"Poslouchej holka, než abys mě pověsila, to ti radši zahrajú,"
Je přesně sobota večer, Rom jde do vinárny, špinavý, otrhaný,
usoplený. A ve vinárně samí králové, prezidenti, baroni, předsedové. "Co tady ten chlap dělá? Vyžeňte ho!"
Ale princezna povídá: "Já jsem si ho objednala, bude mi hrát
mou písničku!"
Pak povídá princezna romskému chlapci: "Zahraješ mi mou
písničku, a když mi ji nezahraješ, tak ti můj táta usekne obě
ruce!"
"Hop, princezno! To nejde jen tak. Můj otec je chudý, má
matka žebračka, nemáme kde bydlet. Dejte mým lidem napřed najíst a pak vám zahrajú."
"O to se nestarej, to už zorganizuju."
Princezna byla zvědavá, jestli romský chlapec zahraje skutečně přesně její písničku, jestli se strefí. A Rom byl tak dobrý
hudebník, že se na princeznu jen podíval a už tu její písničku
hrál.
"Gól!" volá princezna. "To je přesný! Direktně moje písnička!" Hned poslala vagón peněz a vagón jídla chlapcovu
příbuzenstvu. Nechala jim postavit přepychovou chatrč. Něco
parádního!
"Poslouchejte králové, prezidenti a baroni!" povídá princezna,
"uspořádám velikou hostinu a na tu hostinu pozvu romského
chlapce. Doufám, že mu budete dělat společnost." A pak otci:
" Poslouchej tati, jestli mi ho nedovolíš pozvat - vidíš támhletu
šibenici?"
"Jo."
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"Tak na tu šibenici sama sebe pověsím."
Hned poslala obsílku expres doporučené, aby se Rom dostavil
přesně v tu a v tu hodinu. Nedostaví-li se bez řádné omluvy, je
n a to paragraf!
Hostina je už připravená, všechna jídla, co na světě existují,
pití, pálenka, králové, šlechtici - všechno tu je, ale romský
chlapec nikde! Nepřišel. Zmizel.
princezna vypravila všechno svoje vojsko: "Hledejte ho!"
Hledali ho ve městě, prošli vesnice, konečně ho našli doma v
cikánské osadě.
"Proč ses nedostavil na hostinu?" ptá se princezna.
"Nejjasnější princezno, jak můžu v tak otrhaných šatech mezi
krále? To je ostuda."
"Jaj, copak nevíš, že bych tě oblíkla do parádních hadrů, samá
cizina?"
"Nejjasnější princezno, já nevím, co mám s králama a s prezidentama mluvit. Umím se pobavit, ale se svýma lidma! Když
se bavím s králem, mám z toho nervy, pořád abych se bál, že
řeknu hloupost. To pro mě není žádná zábava!"
"Ale, ale, ale, vždyť bys nemusel mluvit nic vážného! Řekneš
pár frků a je to."
"Nejjasnější princezno, povím vám tedy pravdu. Byl jsem si
hledat ženu. Muž bez ženy - to se přece nehodí! Já ženu potřebuju, nedá se nic dělat."
"Proč jsi mi to neřek dřív, víš, že tě miluju!"
"Hop, nejjasnější princezno, to je překvapení!" romský chlapec si sedl na zadek.
"Pojď jíst, pořádně se najez, napijeme se a jdeme spát."
Ráno král kouká, jeho dcera spí s otrhaným, špinavým, usopleným cikánem.
"Hm, hm, hm, dceruško moje, co to má znamenat?"
"Tati, spala jsem s ním."
"A proč?"
"Protože potřebuje ženu, nedá se nic dělat. Má chodit po
světě a spát s kurvama? Bude pro něj lepší, když bude žít se
mnou."
"Hm, hm, hm, dceruško moje, tak ale honem svatba!"
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"Honem, honem, čekám dítě!"
Oslavili svatbu a chlapeček je na světě. Sotva se narodil, už je
tu sociálka, doktorka, sestřička, péče o dítě: "Tak matko,
ukažte, nemá to dítě svrab, nemá vši? Nemáte v bytě bordel?
Proč ho pořád kojíte, nenoste ho na rukou, položte ho do
postýlky!" A už píše sociálka protokol, tak a tak, dítě musí do
kojeneckého ústavu, matka nemá hygienické návyky!
"Já jsem princezna!" volá princezna.
"Hop, nemluvte hlouposti, váš muž je cikán, máme ho v evidenci!" a už vezou maličkého do kojeneckého ústavu.
Princezna utíká do vinárny, volá: "Můj milý muži, stalo se to
a to, čarodějnice nám ukradly maličkého! Do děcáku!" Dobře
věděla, že to byly čarodějnice, jenomže na sebe vzaly civil jako
doktorka, sociálka - princezna byla chytrá, vzdělaná ženská,
měla na to školy.
"Moje milá ženo, takovouhle věc mi nepovídej, čarodějnice
jsou dávno zrušené. To byla péče o dítě, protože jsi měla
doma bordel!"
"Můj milý muži, víš co to je ženská po porodu? Ženská po porodu je slabá, ta nemůže hned uklidit!" A pak povídá:
"Rychle, rychle, utíkej za nima, toho našeho miláčka jim musíš ukrást!"
"Já jim ho ukrást nemůžu, nechci se dostat do basy. Na to si
musíš vzít advokáta."
Princezna dala velké plakáty po celém městě, po celé zemi:
nejlepší advokát ať se dostaví do zámku. Ihned! Dostane vagón zlata, když udělá to a to.
Nejlepší advokát už je tady, během tří minut, jede na koni,
protože auta tehdy ještě nebyla. "Co si přeješ, co žádáš, nejjasnější princezno ?"
"Přeju si, abys mi přinesl maličkého zpátky z kojeňáku, sebraly mi ho čarodějky."
Za chvíli je advokát zpátky, nese maličkého, normálně ho
ukradl, ale nemůžou mu nic udělat, protože je to advokát.
Princezna mu dala vagón zlata, jdi sbohem, buď sbohem.
Sotva se chlapeček vrátil zpátky, ptá se matky, ale tak, aby to
otec neslyšel: "Mami, je můj otec hrdina nebo jen obyčejný
člověk?"
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"Můj synáčku, to já nevím, já se ho na to neptala. Tvůj otec
hraje ve vinárně, maďarská restaurace, první třída! Nikdo mi
n e z a h r a j e mou písničku tak jako tvůj táta."
"Mami, to mi nestačí, já žádného obyčejného tátu nechci, já
chci otce hrdinu! Zítra odpoledne vyzkouším, jak je silný.
Budu s ním zápasit."
"Ale, ale, ale, můj milý synáčku, vždyť ses narodil teprve před
deseti minutami a už chceš zápasit? To není slušné!"
"Jo, mami, chci zápasit!"
"Dobře, ale nezapomeň, že tvůj otec je můj muž a že ho mám
ráda. A tebe mám taky ráda." Princezna pláče, teď už ví jistě,
že jejího maličkého vyměnily čarodějnice, vyměnily ho v kojeňáku. Syn proti vlastnímu otci - to není dobrá věc!
V noci se muž vrátí z vinárny, unavený, košile propocená - a
co vidí? Jeho vlastní syn se na něj vrhne, chce ho povalit na
zem.
"Hop, co to má znamenat?"
"Chci vědět, jakou máš sílu. Chci vědět, jestli jsi hrdina nebo
jen obyčejný člověk."
"Můj milý synáčku, vždyť jsi jednodenní dítě, jak můžeš zápasit?"
"Nevadí, tati, zítra přesně odpoledne tam a tam na té a té
hoře se budeme bít šavlemi. Když mojí matce nevadí, že jsi
obyčejný cikán, mně to vadí."
Příští den odpoledne jsou oba na té a té hoře. Ten malý přichází s hudbou, ale neobjednal si romskou kapelu, objednal si
Vondráčkovou, Abbu, bamp, dechovku, už neví, co je to
romská píseň, nemá pro ni srdce.
"Můj milý synáčku, jestli mě chceš sprovodit ze světa, tady
máš i moji šavli. Rozsekej mě oběma." A otec hází synovi svou
šavli. Maličký drží dvě šavle, v každé ruce jednu. Mává jimi
nad hlavou, chce seknout. Ale co se to stalo ? Šavle nejdou od
sebe, srostly!
"Copak se to stalo, tatínku?" ptá se maličký, ničemu nerozumí, jsou mu teprve dva dny. Šavle mu padají z rukou, lámou
se na kousky.
"Můj milý synáčku, vidíš támhletu skálu?"
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"Tu velikou?"
"Jo, tu velikou."
"Vidím."
"Zkus ji zdvihnout."
Maličký popadl do ručiček obrovskou skálu, zdvihl ji do pasu.
Směje se: 'Vidíš, můj milý otče, jaký jsem hrdina! Teď tu
skálu zdvihni ty!"
Romský chlapec hraje na housle, skála se promění v jablko,
vyhodí jablko do výšky až na druhý svět. 'Vidíš, můj milý sy nčku, příště na mě s takovýma pitomýma nápadama nechoď!"
"Můj milý tatínku, já jen chtěl vědět, jakou máš sílu a jestli jsi
hrdina."
"O mé síle vím jenom já a náš zlatý bůh, jinak nikdo jiný."
"Dobře, pojď domů."
Jdou domú, králové čekají, kdo z nich se vrátí živý a kdo
mrtvý, a oni přicházejí oba živí, otec se synem, vedou se za
ruce. Králové tleskají, volají hurá!
Bůh dal příští pátek. Ten maličký přijde za matkou a povídá:
"Mami, můj otec má sílu, to je na sto procent, ale chodí hrát
do hospody jako obyčejnej cikán a nedělá hrdinství."
"Nech ho, můj synáčku, nebuď hloupý, hraje mou písničku a
mně se to líbí."
"Promiň mami, nemůžu ho nechat. Musím do světa, musím
získat sílu, abych byl o jeden svět silnější než můj táta. Pak
teprve s ním budu zápasit."
"Jak chceš, můj synáčku, ale děláš hlouposti."
Maličký otevřel okno a vyletěl ven. Letěl nad božími oblaky,
letěl, aby získal o jeden svět větší sílu, než má jeho otec.
Muž přijde domů z vinárny, hladový, unavený. Princezna vaří,
dá mu najíst halušky se zelím a se škvarkama, nedá se nic dělat, je na to zvyklý.
"Máš pivo?"
Dá mu pivo - a když se najedl a napil, když se nasytil, povídá
princezna: "Poslouchej, můj milý muži, tvůj syn utekl. Utekl z
domu, chce získat o jeden svět větší sílu než máš ty. Chce tě
sprovodit ze světa."
"Proč?"
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"Říkala jsem ti, že nám ho v kojeňáku vyměnili!"
" N e v ě ř na to, vždyť je podobný tobě i mně. Kůži má krásnou
bílou jako panenka, celý po tobě, oči má zas po mně."
«Ať je to, jak je to, ty musíš za ním do světa, najdeš ho a přiv e d e š k rozumu. Dobře si rozmysli, jestli půjdeš nebo ne."
"Co můžu dělat, půjdu."
Co zatím ten maličký? Přijde k jedné čarodějnici. Čarodějka
p o v í d á : "Přišel jsi, přišel?"
"Přišel jsem, přišel."
Čarodějka povídá: "Já vím dobře, proč jsi přišel. Byl jsi ještě v
břiše své matky a už jsem věděla, že přijdeš. Chceš mít o jeden
svět větší sílu než tvůj otec. Ale tolik síly ani já sama nemám.
Musíš za mou sestrou. Její syn pracuje v lékárně, má na skladě
s í l y , kolik chceš."
Dobře, bud' sbohem, jdi sbohem a maličký se vypravil ke
d r u h é sestře. Ale ta první čarodějka se proměnila v krásnou
holku asi tak šestnáct let, má na sobě kratičké plavečky,
podprsenku, krasavice světová. Utíká za tím maličkým, tancuje kolem něho:
"Janku, podívej se na mne, nejsem hezká?"
"Nech mě na pokoji, nevidíš, že jsem sotva narozený chlapeček?"
"Jen se nevymlouvej a podívej se na mě! Pojď blíž!"
Ale on nic, jde dál. Byl přece ještě moc malý na takové věci! A
ona za ním poskakuje, a zase vede takové řeči, svlíkla se do
naha a pořád jen, aby se na ni díval. Maličký jí dal takovou
facku, že se roztekla na kolomaz. Věděl dobře, že to byla čarodějnice. Rychle se vrátil do její vily a samozřejmě! Na stěně
visí šavle, co sama od sebe seká, tancuje a září jako blesk. Popadl šavli: "Teď můžu s otcem bojovat!"
Vtom už je tu jeho otec, romský chlapec.
"Hohó, tati, přišel jsi za mnou, přišel?"
"Přišel jsem za tebou, můj milý synáčku, přišel."
"Vytáhni šavli a budeme se bít. Minule jsi porazil ty mě, ale
dnes už mě neporazíš. Polívku, co ti matka chystá k večeři,
sním já."
Otec kopl toho maličkého do zadku, že letěl jako fotbalový
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míč, vletěl oknem do zámku, rovnou mamince do náručí.
"To je dobře, můj milý synáčku, že jsi přišel k rozumu, že ses
mi vrátil."
"Nevrátil jsem se, moje milá maminko, musím hned pryč! Nemůžu ho nechat naživu!"
"Nezapomeň, můj milý synáčku, že je to můj muž. Když mu
něco ošklivého provedeš, umřu já taky."
"Zůstaneš naživu, mami, dobře, umřeš, pochovám tě, taky
dobře."
A ten maličký jde znovu do světa, aby získal ještě větší sílu.
Rom se vrací domů, nepospíchá, venku je krásně, sluníčko,
zelená travička, růže vedle růže, jde, i voda je tu, potok, právě
takový potok, u jakého bydlí jeho lidé, jeho matka, jeho otec,
jeho bratři, jeho sestry. Chlapci je smutno, vzpomíná na ně, je
mu do pláče, sedne si na kámen a hraje. Hraje ze srdce, hraje
a neví, že je to zrovna písnička panenky Marie, její zamilovaná písnička.
Panenka Maria přiběhne a poslouchá. Poslouchá, poslouchá,
pak uvidí vodu a povídá sama k sobě: "Jak dlouho už jsem se
nekoupala, jsem celá špinavá!" Svleče se, nahá leze do potoka.
Jde pomalu, au! Kameny jsou ostré, píchají do nohou.
Romský chlapec ji uvidí, nahou, povídá sám k sobě: "Hop,
snad to není naše svatá panenka Maria? To je velký hřích,
koukat se na nahou panenku Marii, radši ať oslepnu!"
Okamžitě oslepl. Je slepý. Raději oslepl, než aby koukal na
nahou panenku Marii, takový to byl kulturní člověk.
Sedí slepý na kameni, hraje oblíbenou písničku panenky Marie. Ona plave v potoce, myje se, už je čistá, vyleze ven, obleče
se a jde domů.
"Jak půjdu domů já?" povídá romský chlapec sám k sobě.
"Jsem slepý, jak najdu cestu?"
Tu se náš zlatý bůh slitoval a poslal mu takovou hůl, která ho
sama vedla. Zlatou hůl. Když přišel k vodě, k řece, hůl se jen
dotkla vody a už tu byl zlatý most, aby mohl přejít na druhou
stranu.
Tak šel Rom domů. Zlatá hůl ho vedla. A ještě mu dal náš
zlatý bůh potvrzení, podpis, že ten a ten občan cikánského pů42

je spořádaný člověk, ještě nikdy nebyl v base, nedělá
výtržnosti, je na úrovni.
Rom jde a jde. Když ho potkají esenbáci, vytáhne potvrzení, v
p o ř á d k u ! Odchod. Když m á hlad, jde na výbor, ukáže potvrzení, sociálka ho zavede do restaurace, zaplatí za něj a je najedený. Jde dál. Jde a jde a už není daleko od královského paláce.
Přijde do lesa. Je unavený, protože putuje už mnoho dní.
"Tady si odpočinu," povídá sám k sobě, lehne si, usne.
Ale v lese bydlí zbojníci a jejich velitel je jeho syn. Jeho vlastní
s yn! Ten maličký, ten chlapeček, co mu ještě není ani rok!
Dal se ke zbojníkům, protože chce svého otce sprovodit ze
světa.
Rom usne, je slepý, chudák - a tu k němu přijdou zbojníci.
Maličký, jejich velitel, vidí potvrzení, vezme ho, podívá se na
něj, povídá: "Neumím číst ani psát, ještě jsem nechodil do
školy. Ale zdá se mi, že tenhle člověk je můj otec! To je ten,
kterého hledám.
Rom se probudil. Slepý.
"Můj otec nebyl slepý."
"Nebyl jsem slepý, ale raději jsem oslepl, abych nemusel koukat na nahou panenku Marii, to je velký hřích."
"Tak jsi přece můj otec."
"Jo, jsem tvůj otec."
"Dobře, teď s tebou můžu bojovat. Výborná věc!"
Ale jak má Rom bojovat, když je slepý? Vezme šavli, neví,
kam seká a jeho syn mu usekl hlavu, jeho vlastní synáček.
Rom padl na zem. Jakmile padl na zem, vyrostly kolem něho
čtyři stromy. Čtyři velké, silné stromy.
Maličký jde domů, přijde k matce: "Mami, už jsem ho sprovodil ze světa."
"Dobře, můj milý synáčku, ale tím jsi sprovodil ze světa i mne.
Ty jsi přišel domů a já jdu pryč. Jdu za ním. Za tvým otcem."
"To nemá cenu, už je mrtvý."
"Ať je mrtvý nebo živý, jdu za ním."
Princezna jde a jde, přijde na místo, kde rostou ty čtyři silné,
veliké stromy. Tam, co její muž leží mrtvý. Pod stromy sedí
vodu
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stařeček a pláče: "Co jsem to provedl, co jsem to provedl, že
jsem toho člověka nechal takhle sprovodit ze světa!" A ten stařeček je náš zlatý bůh.
Princezna jde k němu, povídá: "Proč pláčeš?"
"Ty mi stejně nepomůžeš," povídá stařeček, náš zlatý božíček.
Pak se na ni podívá: "Ty jsi žena toho muzikanta, toho romského chlapce, co tu leží mrtvý?"
"Jo, já jsem jeho žena."
Náš zlatý bůh to poznal, jen se na ni podíval: "Vidíš ty čtyři
veliké, silné stromy?"
'Vidím."
"Ty stromy musíš vytrhnout, vyvrátit kořeny vzhůru."
"Já jsem ženuška hubeňoučká, droboučká, jak bych mohla takové veliké, silné stromy vytrhnout?"
"Jen to zkus."
"Jak to můžu zkusit, vždyť ty stromy ani neobejmu!"
Ale náš zlatý bůh k ní přistoupil, plivl jí do pusy svou sílu:
"Teď to zkus!"
Chytila jeden strom, vytáhla ho jako nůž z masa.
"Dobře," povídá náš zlatý bůh, "ještě druhý, třetí a čtvrtý
strom."
Princezna vytáhla všechny čtyři stromy ze země. Mezi nima
leží její muž. Mrtvý. Slepý.
Náš zlatý bůh se k němu sklonil, dýchl mu do pusy, protože
umělé dýchání vynalezl bůh, lidi to dělají jenom po něm, Rom
se posadil na zadek: "Hop, jak dobře se mi spalo!"
'Vidíš," povídá náš zlatý bůh princezně, "tohle dovedu jenom
já. Nikdo jiný než já. Uhádla jsi, kdo jsem?" Z nebe se spustil
zlatý výtah, božíček do něj nastoupil a už jede, jede nahoru.
Princezna padla na kolena, začala se modlit.
"Nezapomeň se vykoupat támhle v té vodě!" volá bůh na
Roma.
"To je samozřejmá věc," povídá Rom a jde k vodě. Vykoupal
se, všechna mrtvolnost z něho spadla, byl stokrát krásnější než
dřív a už zase viděl.
Princezna povídá: "Pojď domů."
"To nejde, moje milá ženo, on by mě zabil."
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"Teď už ti nic neudělá, třeba přišel k rozumu."
"Já domů nejdu, zůstanu tady. Jestli chceš, zůstaň se mnou,
když ne, jdi domů sama."
"Zůstanu s tebou."
P o s t a v i l i si malou chatrč, cikánskou chatrč, bydlí tu. Princ e z n a chodila do vsi žebrat, Rom nádeničil u sedláků, štípal
dříví, zametal dvůr, vybíral žumpy, jak to dříve Romové dělali. Mohl chodit hrát, ale nechtěl, bál se, že by o něm šla pov ě s t , protože byl hudebník první třída, bál se, aby se o něm
n e d o z v ě d ě l jeho syn. A tak hrál jen doma, hrál princezninu
zamilovanou píseň.
Jednou jde kolem gádžo, slyší, jak Rom hraje: "Hop, tenhle
člověk musí hrát na svatbě mého syna!" povídá sám k sobě.
Vejde k Romovi do domu: "Dej bůh dobrý den."
"I tobě, sedláku, co si přeješ?"
"Přeju si, abys hrál na svatbě mého syna."
"Nemůžu, nezlob se, nemám kapelu. Sám hrát nemůžu. Uznej
mi to."
"To je jedno, kapelu si seženeš, svatba je za tři neděle, buď
tak laskav a přijď hrát, nebo tě dám prokurátorovi." Sedlák
byl velice bohatý a v jeho příbuzenstvu byli samí pánové.
Co mohl Rom dělat? Šel hrát na svatbu a sotva jednou zahrál,
všichni tleskají bravo! Bravo! Hned se o něm nesla řeč až do
královského hradu.
"Hohó, můj otec ještě žije? Můj otec je pořád na tomhle
světě?" Maličký nečekal ani minutu a vydal se na cestu. Jde,
jde, až přijde k té vodě, kdy bydlel jeho otec v malé cikánské
chatrči.
"Héééj!" volá. "Kdo je doma?"
Rom vyjde ven, povídá: "To jsi ty? Přišel jsi s dobrým nebo se
zlým?"
"Přišel jsem tě sprovodit ze světa."
"Řekni mi ale pravdu, můj milý synáčku, proč mě pořád jen
chceš sprovozovat ze světa, co to má za cenu?"
"Protože se neumíš přizpůsobit, protože se neumíš převychovat. Místo, abys dělal krále, hraješ po vinárnách."
"Když tolik chceš, pojď bojovat. Chceš se šavlema nebo zá45

pas ?"
"Zápas."
Syn popadl otce a mrštil jím o zem. Rom zapadl do země p 0
kotníky. Pak popadl otec syna a zarazil ho do země po pás.
Bili se celý den.
"Pojď si trochu odpočinout," povídá otec.
"Dobře," povídá syn.
Rom šel a vykoupal se v té boží vodě. Pak se vrátil a foukl na
maličkého. Jen jednou na něj foukl a rozfoukl ho na prach.
Prach padl do vody a rozpustil se, že po něm nezůstala ani
stopa.
Pak se vrátil domů. Rom hraje ve vinárně, chodí ho poslouchat největší králové, herci, prezidenti. Kralujou jeho synové,
protože na to vyštudovali. Měl pak s princeznou ještě šestnáct
dětí a jestli neumřeli, žijou dodnes.

Strejček Koňská noha
Měl jsem strejčka, říkali mu Koňská noha nebo taky
Maďarská ruka, teta na něj volala Kurevníku a jmenoval se
Pali, on na tetu volal Poljááák a jmenovala se Margita.
Strejček byl na ženský, prvotřídní donchuán, ale jen pusou,
když došlo k věci, vzal do ruky housle a začal hrát, totiž ty
housle hrály samy.
"Rutkár, ty mi nevěříš, že housle hrály samy!" křičel. "Věříš
nebo nevěříš?" shýbl se pod postel, vytáhl sekyru, rozpřáhl se
na mě: "Věříš nebo nevěříš?"
"Věřím, strejčku, věřím."
Čekal jen, až se ho zeptám, jak to, že ty housle hrály samy.
Zeptal jsem se: "A jak to, že ty housle hrály samy, strejčku?"
"Přece vevnitř byl čert, ne?"
"Čert v houslích? Nepovídejte!"
"Poljááák, je to pravda nebo ne?"
Teta Margita klimbala na stoličce u plotny. "Pravda, Koňskej,
pravda," a spala dál.
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«povídejte, strejčku, vo tom čertovi!" Slyšeli jsme jeho historky stokrát, pořád nás bavily a jeho ještě víc.
"fy nevíš, jak se dříve lidem zdávalo, aby šli o půlnoci na křižovatku, že tam najdou zámek, z toho zámku vyskočí čtyřiadv a c e t obrů a ti jim budou sloužit? Mně se taky zdál takovej
sen, jenže se mi zdálo, že nenajdu zámek, ale housle. Tak jsem
¡mi zámek nehledal, hledám rovnou housle, a taky jo, leží na
cestě!"
" P r a v d a , pravda," zamumlala teta Margita, jak strejček pozdvihl hlas.
"Já ty housle zvednu, kouknu dovnitř, vidím - čert! Vypadal
jako had, chlupatej, sto nohou ..."
"Chlupatej had s nohama? To neexistuje!"
" N e v ě ř í š ? " a už se zase shýbal pro sekeru. "No," rozmyslel si
to, nechal sekeru ležet a pokračoval, sám byl zvedavej, jak to
s hadem dopadne.
"Ten čert povídá: Budu místo tebe hrát na svatbách, udělám z
tebe primáše číslo jedna, ale musíš mě krmit. Nabídnou ti halušky, řízek, že jo, co zrovna je, nejdřív hodíš kus jídla do
houslí a pak teprve se můžeš najíst sám. Řeknu ti, člověče, to
byly originální housle. Jediný na celým Slovensku! Lakatoš mi
za ně dával těžký milióny, Bihári mi líbal nohy, jen abych mu
je prodal. Já povídám: počkej, chlapček, nemusíš mi líbat
nohy, já ti ty housle stejně neprodám. Jenže dostali mě Lakatoš a Bihári! To víš, nejlepší primáši světa, ti hrajou na svatbách i špiónům a detektivům!"
"Jak to udělali, strejčku?"
"Tak poslouchej: jednou byla svatba, jakou Slovensko nevidělo! Cesty zastavený kočárama na třicet kilometrů - tehdy
ještě autobusy neexistovaly, možná v Americe nebo v Praze,
ale na Slovensku ne, ale ty kočáry a v nich samý panstvo, notáři, faráři, učitel, poštmistr - když ti řeknu, že nejbohatší sedlák z Horní Myšle ženil syna, tak si tu svatbu umíš představit!
A nepozvali Biháriho nebo Lakatoše, pozvali mě! Všichni čekají, až spustím, já povídám: nejdřív budeme jíst, panstvo, ne?
Družba povídá: budeme jíst, ale napij se napřed s náma na
zdraví ženicha. To jsem nemoh odmítnout, uznej mi to. Piju.
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A zase: na zdraví nevěsty. Zkrátka mě opili. Opili mě, a já za.
pomněl nakrmit čerta. Jed jsem sám a nehodil jsem halušky
do houslí! Chci zahrát, ale housle jen chrčí. A vtom vyleze
obrovskej had ..."
"... chlupatej, sto nohou!"
"Copak jsi neviděl chlupatýho hada s nohama?" zlobí se strejček. "Chce mě sežrat, kope do mě, sápe se na mě drápama, já
utíkám, utíkám, utek jsem mu. Jenže já vím, jak to bylo. Bihári a Lakatoš se převlíkli za špióny a detektivy a přišli mě na
svatbu opít!"
Strejček Koňská noha vůbec neuměl hrát na housle, jenom
tak tahal po strunách. V kapele hrál na basu. Teta Margita
stoprocentně věří, že se svou kapelou hrál i v pekle. "Sám mi
to vyprávěl, a tak je to pravda!"
"Jednou šel Pali se svou kapelou v noci z hraní." Teď, když je
strejček po smrti, říká mu teta uctivě Pali. "Jdou po cestě,
hrajou si k tomu, za nima kočár, v kočáře pán. Kočár se zastavil a naši: svezte nás, prej. Jen se posaďte, povídá pán. Sotva
nasedli, pán švihl do koní, kočár se vznese do vzduchu, letí a
ďábel se raduje: víte, kam jedeme, páni muzikanti? Paliho napadlo, že je veze do pekla! Přijeli do pekla: tady si stoupnete
do kouta a budete hrát! povídá pán a promění se v ďábla.
"Jak vypadá ďábel, teto Margito?"
"Jako člověk, normálně, černý šaty, moderní, bílá košile, na
nohou kopyta. Jako ty nebo jako já. Tak aspoň to Pali vyprávěl a tak je to pravda."
"A jak to bylo dál?"
"Muzikanti museli hrát ďáblům i ďábelkyním. Moc se jim to
líbilo, svatá pravda. Teď se ale tvýmu strejci Palimu chtělo čurat. Povídá: nedá se nic dělat, chlapci, musím ven. Jde ven a
najednou slyší: co tu přede mnou chčiješ? Podívá se, před ním
stojí kůň a mluví s ním lidskou řečí. Ty mě nepoznáváš? povídá ten kůň. Já jsem přece hrabě Farkaš! Já to hned věděl,
jen co jsem se na vás podíval, volá tvůj strýc, měl velikou radost, že zase hraběte vidí. Kůň si stáhl prsten, povídá: tenhle
prsten dáš mý ženě Kikedě, ať ho prodá a peníze rozdá chudým, tím mě vysvobodí. Hrabě byl totiž za svého života
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brozně lakomej, pro chudáka šrajtofli neotevřel. Když Kikeda
r o z d á ty peníze, vysvobodí mě z koňské podoby. Já to pro vás
udělám, povídá tvůj strejc, protože měl dobrý srdce, a co za
to? Hrabě Farkaš řekl: podívej, až tě odtud budou propouštět, ukážou ti dvě hromady - jedna hromada bude zlato, druhá
hromada budou mý hovna, řekl hrabě Farkaš. Zlata si nevšímej, naber si mý kobylince. Jak to hrabě Farkaš dopověděl,
už nemohl dál mluvit, jenom řehtal. Když se Pali vrátil dovnitř, povídá chlapcům, co viděl a slyšel. Ale nevěřili mu. Když
jim čerti platili, všichni si vzali zlato, jen tvůj strejc Pali si vzal
hraběcí hovna. A když se vrátili na svět, zlato se proměnilo promiňte mi to slovo - v hovno, ale Palimu se kobylince proměnily ve zlato."
"A co s tím zlatem strejc Pali udělal?"
" J o j o j ó j ! Rozdal ho chudým, protože tvůj strejc měl dobrý
srdce, ať šel kolem žebrák nebo král, každýmu dal kus zlata,
propil ho s kamarádama, rozdal ho ženským, víš, jakej to byl
kurevník, pak si koupil kolo, aby měl co prodat, až všechno
utratí, a zbytek mu ukradli špióni a detektivové!"
Strejček Koňská noha se bál špiónů a detektivů. Chodili za
ním až do bytu, pořád koukal, jestli někdo nebere za kliku,
když chtěl mít klid, zapřel dveře vidlemi. Pak se natáh na postel, teta seděla na stoličce u sporáku a pěkně si povídali.
"Poljááák," povídá strejček, "byl jsem za hrbatou Ilonou."
Strejček s hrbatou Ilonou nic neměl, chtěl jen tetu povyrazit.
Teta Margita právě vyvářela prádlo na sporáku, popadla
hrnec i s vařící vodou a s prádlem a vychrstla ho na strejčka.
"Ludze horí, pomóc, hori chyša!" začal křičet strejček a pobíhal po domě.
Odvezli ho do nemocnice. Dvanáct kilo sádla se mu tehdy
vyškvařilo! Byl v nemocnici měsíc. Teta Margita pobíhala kolem každej den, chytala sestřičky, doktory: "Žije? Žije?"
Když strejčka pustili z nemocnice, hnali je rovnou k soudu.
Soudce křičí na tetu: "Jak jste se opovážila opařit svýho
muže?" Strejček vyletí: "Cicho bučte! Vaše to ně je žena, že
na ňu kricitě! To moja žena!" Popadl tetu: "Polják, domu!" a
odvedl si ji domů.
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T
Teta Margita chodila s motyčkou. Padesát sedm ženských
zbila motyčkou kvůli strejčkovi.
Když na jaře začalo hřát slunce, vyšel strejček před polednem
ven, housle pod paží, lehl si na náměstí v Rumburku na lavičku, koukal do nebe a hrál na housle. Paničky se zastavovaly: hele, zase ten bláznivej cikán!
To už tu byla teta Margita se svou motyčkou, rozháněla se do
všech stran: "Kdo je u vás bláznivej cikán?"
Na tetu Margitu přišlo udání. Ale nikdo jí nic neudělal, protože ve svých třiasedmdesáti letech uklízí město, jezdí s vozejkem a s koštětem, zametá, zpívá si při tom. O tuhle práci
nikdo nemá zájem.

Janči
Janči byl tátův bratr, nejmladší syn naší babičky. Babička ho
vodila všude s sebou, po vesnicích, do města, bylo nás spousta
malých dětí a ona pro nás sháněla jídlo, ušla i padesát kilometrů denně, přinesla jídlo, rozdělila ho mezi nás. Obyčejně ji
hospodyně volaly, aby jim vymazala pec.Pro tolik dětí jídlo - a
babička byla droboučká, maličká ženuška, ona tu plachetku s
jídlem neunesla. Dříve se nenosily tašky, ale plachetky na zádech, ještě dnes vidíme naši romskou ženu, má na zádech plachetku a v ní televizi. Janci byl taky malý, ale měl ohromnou
sílu a tak chodil s babičkou a nosil plachetku s jídlem místo ní.
Jednou se vypravila do Prešova. My čekali doma o hladu,
malé děti, kdy už přijde babička? Nevotravuj pořád! Byla už
tma a babička s Jančim nikde. Do Prešova bylo od nás třicet
kilometrů, někdy jel gádžo s vozem po silnici, babička prosila,
aby ji svezl: tak nasedněte! Ale byli i takoví sedláci, co nezastavili, říkali: cikán je člověk, jen když ho vidíš z dálky, zblízka
je to jen cikán. Tma a babička s Jančim nikde. Možná, že šli
lesem, znali všelijaké cestičky, kolikrát si nadešli i deset kilometrů. Sedláci s vozy se vraceli od vsi, otec se každého vyptával, jestli babičku s Jančim neviděli, prý neviděli, to museli jít
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lesem. Otec jim šel naproti, protože ty cestičky a
zkratky taky znal.
přišel do lesa a tam byla taková stráň, celá vykácená, jen jeden strom, strom, na kterém se oběsil sedlák. Gádžové se ho
báli porazit. Právě kolem toho stromu vedla cesta. Na druhé
straně cesty mlází, houština. Táta jde tou cestou a už slyší babičku s Jančim, hádají se, oni se pořád hádali, nehádali se, ale
jeden řek to a druhý opak, babička povídá: Janči, tudy nechoď, spadneš. Od malička špatně viděl - teď už je úplně
slepý - a byl to takový pes, že se nestyděl babičce odpovědět:
já nespadnu, ty spadneš, slepice slepá! Jak to táta slyšel,
počkej, schovám se do houštiny a až půjdou kolem, pořádně
ho postraším, že je na mámu tak sprostej! Bude si myslet, že
na něj Mulo pouští hrůzu. Janči s babičkou se blíží, už jsou slyšet až docela zblízka, jakoby stáli vedle táty, ale táta je nevidí,
nikde nikdo. "Héj, mami! Janči!" volá táta, ale nikdo se neozývá. Teď tu přece byli, teď mluvili těsně vedle mě! Táta pochopil, že to nebyl Janči s babičkou, ale Mulo! Dal se na útěk,
nezastavil se až doma. Utíkal fest, doběhl celý uřícený - a babička s Jančim jsou doma, přijeli na voze, gádžo jim zastavil.
Byli doma už půl hodiny.
nejspíš

2enské za Jančim bláznily. Měl rád jen velké a tlusté, sám měřil sto padesát pět centimetrů, byl připosražený, ne že od narození, strhal se. Měl takovou sílu, že vytrhl strom i s kořeny,
hodil si ho přes rameno a přinesl ho do osady, šest chlapů by
takový strom neuneslo, hodil ho na zem, až se vysypala skla z
oken. Celý život dělal těžkou práci, i tady v Cechách v Krystalexu, tahal těžké bedny, to se ještě nejezdilo s ještěrkama, a
tak se strhal.
Jednou jsem se ho zeptal: "Janči, byl jsi v Praze?"
"Samozřejmě."
"A jaká je Praha?"
"Krásná, člověče, měl jsem tam ženskou, kozy měla TAKOVÝHLE!"
"Za kolik s tebou šla?"
"Z lásky, člověče, ta mě milovala, ta po mně bláznila!"
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"Ani dáreček jsi nedal?"
"Dal, sedům stovek jsem jí dal a ještě mi osum stovek
ukradla."
Stejně si nedal vymluvit, že ho milovala.
Vykládal nám: "Dnešní lidi? To je hovno proti tomu, co byli
lidi dřív! Mužský měli hlavu až v mracích a ženský? Když jsi
takovou ženskou položil, sahala z Boru až do Brna."
"Jaký byli děti, Janči?"
"Děti byly jen vodsaď do Pardubic, děti jsou vždycky malé,
ne? Jednou si jedno dítě vylezlo na strom a nemohlo dolů, tak
ta jeho máma vzala svůj cecek, přehodila ho přes větev toho
stromu, dítě se nacucalo a pak se po tom cecku spustilo dolů.
Takovou ženskou dneska už nenajdeš."
Za Jančim ze všeho nejvíc bláznily doktorky. Jednou jsem za
ním byl v nemocnici, povídá: "Člověče, strašně se do mě zamilovala jedna doktorka! Vždycky když mě prohlíží, rozpustí si
vlasy a ty vlasy nechá normálně padnout na mě. Víš proč?
Protože mě miluje! Chce mi to dát takhle jemně najevo."
"A co je to za doktorku, Janči?"
"No doktorka, přece, nevíš, co je to doktorka? Doktorka je
doktorka!"
"Internistka?"
"Samozřejmě internistka, dyť ti to povídám!"
"To není dobrá doktorka, Janči, internistky strkají lidem prst
do prdele, mají na to školy!"
Janči byl strašně čistotný a štítivý člověk. Když našel v jídle
vlas, odstrčil mísu, nejed, když viděl, že se ženská při vaření
vysmrkala, radši by umřel hlady, než aby si od ní vzal jídlo a
jednou utřela švagrová dítěti zadeček a pak šla vařit, Janči se
sebral, odešel a půl roku se tam neukázal.
"Já mám smůlu, zrovna doktorky po mně blázněj, všechny by
si mě chtěly vzít, ale copak já si můžu vzít doktorku, když
strká lidem prst do zadku? To není pro mě!"
Když se Janči přistěhoval do Čech, vzali ho naši chlapci na zábavu do sokolovny, aby jim zahrál. Táta a všichni strejdové
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uměli hrát, dokonce i teta Haňa uměla, hrála na basu. Janči
vzal housle a šel. Byla tam jedna Moravanka a ta se ptá našich
lidí? "Kdo je ten malej hrbatej, co tak pěkně hraje?"
Naši kluci si z Jančiho udělají legraci, povídají té Moravance:
"Když se vás bude ptát, jestli byste ho nechtěla, jestli byste si
ho jako nevzala, řekněte že jo. To vám přece nic neudělá, takovej špás."
Jančimu namluvili, že ta Moravanka po něm blázní, ať se jí
zeptá, jestli by ho nechtěla, ona že na to čeká. Janči jde s
houslemi za ní - von se ženských bál, jednou ho položili mezi
dvě mladý děvčátka, když u někoho nocoval a von ze strachu
spal v kabátě i v klobouku - jde za tou Moravankou a povídá:
"Héj, nevzala byste si mě?" A ona povídá: "Jo." Jak to našim
klukům slíbila. Pak zmizela. Janči už ji nikdy víc neuviděl, ale
pořád na ni čekal. Čekal na ni dvacet let. "Neboj se, vona
přijde, protože mě miluje."
Janči chodil od malička se svou mámou, s naší babičkou, byl
její nejmladší syn, musel s ní chodit, protože byla droboučká,
slabá, nemocná, nestačila žádnou práci, Janči dělal všechno s
ní. Když se chtěl ženit, babička říkala: víš jaký jsou ženský?
Taková ženská tě vokrade, votráví, nevíš, co ti dá do jídla, vočaruje tě, počkej, až přijde čas, já ti ženu najdu. Jenže to říkala proto, že by si bez Jančiho nevydělala na živobytí, z čeho
bysme byli živi, kdyby babička nepřinesla jídlo domů, otec byl
u partyzánů, hrát nechodil, byla válka.
Před několika lety jsme Jančimu provedli pěknej špás. Byl už
tehdy úplně slepej. Říkal, že ho Češi počarovali, protože
všechny jejich manželky za ním bláznily, správně měli počarovat svý manželky, aby neviděly Jančiho krásu, ale tolik slepých ženských na světě, to by se nehodilo. Janči k nám přišel
na návštěvu a že zůstane přes noc. Napili jsme se, pobavili,
Janči seděl na prahu mezi dveřma a hrál na housle. Pak zase
začal mluvit o tý svý Moravance, že určitě co nejdřív za ním
přijde. Napadlo nás, že mu dáme do postele dřevěnou pannu,
měl jsem takovou sochu udělanou, i s nohama jako živou. Dali
jsme pannu do postele, přikryli peřinou, u hlavy si jí sedla
jedna holka, že bude jako za pannu mluvit - Janči byl úplně
slepej.

jsme pojmenovali nebožtíka naše prase - a pak s náma byl nejakej Franta, Čech. Dělali jsme na regulaci u potoka.
Karela sedí, nikdo se ho na nic neptá, on povídá: "Byl jsem v
Parýžu, ale už tam nikdy víckrát nepojedu."
"A co je to Parýž, pane Karela?"
"To máte Európa, Ázie, Parýž, Košice atakdále. V Parýžu je
samá voda, mají tam hrbatý koně a k jídlu tam dávaj člověku
jen samou rejži. Ba ne, už tam nepojedu."
"Co jste dělal v Paříži, pane Karela?"
"Hrál jsem tam v kavárně. Vydělal jsem sto tisíc. Poslal jsem
je ženě, ale vona už sedumdesát tisíc utratila. Víte, jak jsem
plakal do telefonu, když mi to řekla?"
"A jakou vy jste měl hodnost na vojně, pane Karela?"
"Kapitán," jakoby řek chleba. Byl to nejšťastnější člověk na
světě, chodil na dluh kupovat prasečí nožičky, ale uměl si fandit, všechno co chtěl, opravdu zažil.
Jednou mu onemocněla holka, měl asi devět dětí, otočí se na
mě, povídá: "Pane dochtor, nešel byste se mi podívat na
děvče, má horečku." Nevěděl o mně, že jsem Rom, protože
jsem světlý. On mluvil česky jako ti naši Romové, že překládaj
romštinu do češtiny, neříkal má horečku ale má horečky.
"A kolik těch horeček ta vaše holka má, pane Karela, dvacet?"
"Ano, přesně tak, dvacet."
Sebral jsem montértašku, dávám do ní zednickou lžíci, kladivo, mlátek.
"Na co berete kladivo a mlátek, pane dochtor?"
"Napřed jí dáme narkózu, ne?"
"Ježišmarjá, už je zdravá, už nemusíte chodit!" polekal se.
"Kdyby měla jen jednu horečku, tak jí narkózu dávat nemusíme."
"Přesně tak, pane doktor, má jenom jednu horečku!"
Vzal jsem z lékárny acylpyrín, kapky do nosu a jdeme k nim.
Povídá: "Mám nový nábytek, ložnice, obejvák, až to uvidíte,
řeknete: to je něco!"
Přijdeme k nim, doma jen stůl, dvě postele, televize. Všude
plno dětí. "Říkal jsem vám přece, že se stěhuju, všechny ná56
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"Janči, máš tu překvapení, pojď."
"Jaký překvapení?"
"Ženská. Čeká na tebe v posteli."
"Kde je? Kde je? Já věděl, že přijde!" Hned myslel, že to je ta
Moravanka.
Dovedli jsme ho k posteli. "Děte kousek dál, pani, ať si mužu
sednout:" Posadili jsme ho panně k nohám. Hledá rukou po
dece, nahmatal nohu, položil jí ruku na nohu: "Tak co, pani,
jak se máte?"
Holka v hlavách postele v sobě dusila smích. "Dobře," povídá.
"Zdravá?"
"Zdravá." Holka už to nemohla vydržet.
"No vidíte, já byl v nemocnici."
"Nemluv s ní takový blbosti," říkáme mu romsky, "šáhni na ni
trochu, dyť na to čeká."
"Já na vás čekal pani, celou dobu, vy jste na mě taky čekala?"
"Nebuď pitoměj, šáhni na ni!"
"Nejdřív se s ní musím lidsky domluvit, ne?" povídá nám
romsky.
Chtěli jsme legraci, ale on to bral moc vážně.
"Ty nevíš, co ženský chtějí, ženský chtějí, abys je trochu
zmáčk!" povídáme. Dal si říct a jede rukou tý dřevěný panně
po noze nahoru. Ale už jsme se tomu nemohli smát tak, jak
jsme si představovali. Někdo se smál, někdo ne. Janči na to
přišel, chvíli seděl, mlčel, pak nám strašně vynadal, proklel
nás, řek, že už za náma nikdy nepřijde.
"Neblbni, dyť to byla jenom legrace," těšili jsme ho, "pojď,
uložíme tě, vodpočineš si, vyspíš se." Vyndali jsme dřevěnou
pannu a on se nechal uložit do postele, povídá: "Nepožehnanej člověk, kterej nedovede lidi pobavit."

Karela
Karela přijde do maringotky - "Můžu se ohřát?"
"Jen pojďte dál." Byli jsme tu já, malej černej Pikar, po něm
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bytky už jsem poslal na Slovensko." Pak si stoup doprostřed
pokoje, zavolal "Pó-zorrr!" sám srazil paty, připažil, stoup si
do pozoru. Děti se mu v koutě smály a on povídá: "Říkal jsem
vám, že jsem byl na vojně kapitán! Jak dám povel, děti musej
stát v pozoru. Tak je mám vychovaný!"
Holka ležela v posteli, nic jí nebylo, dal jsem jí acylpyrín, řek
jsem, aby jí uvařili čaj. Druhej den, když jsem k nim přišel, běhala s ostatníma dětma.
"Vy jste ten nejlepší dochtor na světě!" povídá mi Karela.
"Skoč pro pivo," posílá kluka a po kapsách hledá peníze,
"někde musím mít deset tisíc!" Vytáh jsem dvacetikorunu, podávám ji klukovi. "Ženo, podej džbány!" Ona byla taková,
chodila kolem, kejvala hlavou ze strany na stranu, nic nemluvila, Karela pokrčil rameny, vytáhl zpod postele pětilitrovou
flašku od okurek, "Tady máš!" volá na kluka, "ať už jsi
zpátky!"
"Přece jste ty džbány poslal na Slovensko, pane Karela, stěhujete se, ne?" povídám.
"Přesně tak!"

Chlubil se, že umí hrát na housle. Pikar povídá, zejtra přinesu
z domova housle a zahrajete nám, pane Karela. To už jsem se
mu prozradil, že jsem taky Rom. Ale příští den Karela do maringotky nepřišel, radši obcházel celej les, jen aby nemusel
hrát na housle. Tak to dělal tři dny. Čtvrtej den jsme ho šli
hledat. Potkali jsme ho, na zádech plný pytel prasečích nožiček, dobrých třicet kilo. Přitáhli jsme ho do maringotky, Pikar mu podal housle, Karela si je prohlíží, vrtí hlavou: "Na takovýhle housle já nehrajú!"
"Co je na nich špatnýho? Že jsou dřevěný?"
"Přesně tak, dřevěný! Na dřevěný housle já nehrajú!"
Za několik let, to už jsem na regulaci nepracoval, protože
jsem chyt revma, jdu v Kolíně po nádraží, jeli jsme na Slovensko, naproti mně Karela, pod paží housle, krček s krásnou, vyřezávanou ženskou hlavičkou, za ním jeho žena, na zádech ranec prasečích nožiček, z rance trčí smyčec jako anténa,
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kolem nich hejno dětí. Žene se ke mně: "Jak se máte ?" Hned
na lavičce seděli Němci, studenti, já se styděl, takovej
špinavej Cikán! Povídám: "Pane Karela, počkejte chvilku,
h n e d jsem tu." Šel jsem pro pivo a dětem pro bonbóny. Vracím se, koukám, na lavičce Karela se ženou a dětma, Němci
stojej vedle, ptají se mě: "Vazindas lojte?" jako co je to za lidi.
povídám jim: "Aus Izrael, laufn veg." Uprchlíci z Izraele, Palestinci, chudáci. Němci vrtěli hlavou, opravdu? Styděl jsem se
říct, že jsou to naši lidé, Romové.
"Tak co, pane Karela, ještě hrajete na housle?"
"Hraju, hraju, nevidíte?" ukazuje mi housle. "Ale tady nemůžu, chtějí na mě, abych tu zůstal a hrál v restauraci a já musím na Slovensko!"
Napili jsme se piva, jeho dětem jsem ještě koupil buřty a už se
klidil pryč, že prej mu jede vlak.
vedle

Víte, kdo byla ta stará gádži?
Můj muž dělal u zedníků. Tehdy ještě nebylo práce všude dost
jako dnes. Chodil do Ružbach, to je takových dvacet kilometrů od nás, přes tři hodiny chůze. Vycházel ve tři ráno, v pět
odpoledne se vracel. Když bylo hezky, šla jsem za ním já a
zůstali jsme spát venku na stavbě.
Jednou jsem se za ním vypravila. Bylo mi šestnáct, měla jsem
tehdy dvě děti, kluka a holčičku. Ale ta moje holčička, to nebylo lidský stvoření, to byl anděl, to byl nebeský anděl! Zabalila jsem ji do peřinky, kluka jsem nechala doma u mámy a šla
jsem za mužem do Ružbach.
Procházím vesnicí a jedna selka se mě ptá: "Kam jdeš, holka?"
Povídám, že do Ružbach za mužem.
"Nikam nechoď, v lese straší!"
"Ale prosimvás, teta, já na takový hlouposti nevěřím!" a šla
jsem dál.
Před polednem jsem se dostala do lesa. Nikde nikdo. Sedla
jsem si, že malou nakojím. Najednou koukám, přede mnou
dvanáct nahých zbojníků! Dvanáct chlapů - všichni nazí jako
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prst! Živí! Opravdoví zbojníci. Blíží se ke mně, blíž, blíž,
blíž, první povídá:
"To bude výbornej oběd!"
"Co ode mne chcete!" křičím. "Je mi teprve šestnáct let. Mám
dvě děti. Jednu holčičku a kluk je doma u mámy. A já jdu z a
mužem do Ružbach!"
Dali se do smíchu, jiný povídá: "Chyťte ji, zatáhněte ji semhle
do tý houštiny! Hloub do lesa!" Už mě drží za ruce, jeden mi
zacpává pusu, ale stačila jsem ještě vykřiknout: pomóóóc, p0móóc!
Naštěstí nedaleko lesa kosili sedláci žito. Uslyšeli mě. "Hele,"
povídají, "nekřičí to někde Kalmanova holka?" a přišli s kosami do lesa.
Zbojníci se utíkají schovat, nahé zadky jim svítí, jen jeden z
nich měl trenýrky, ale rozsekané jak zelí, jen cáry. A ten mi
povídá: "Počkej, my tě stejně dostaneme!"
Když přišli sedláci, nebyla jsem schopna říct ani slovo, jen
jsem se třásla a brečela.
"No no no prosimtě! Vylekala se zajíce a takhle vyvádí!" povídají sedláci. A já jim nemohla vysvětlit, co se stalo, protože
jsem byla němá. A tak zas odešli kosit.
Co teď? Byla jsem na půli cesty do Ružbach, ať jdu za mužem nebo domů, chytí mě tak jako tak a snědí mě k obědu i s
malou. Co mám dělat? Vzchopila jsem se a utíkám domů. Najednou se přede mnou objevila stařena s plachetkou na zádech. Znám lidi z celého kraje, ale tuhle ženskou jsem tu
nikdy neviděla. Nazí zbojníci už zase lezou z křoví, sahají po
mně, ale když uviděli tu stařenu, stáhli se zpátky. Bojí se jí.
Utíkám za ní, volám: "Kam jdeš, selko!"
Ona nic, ani se neotočila.
"Počkej, půjdu s tebou!"
Ona zase nic. Byla stařičká, shrbená a jen tu plachetku na zádech.
"Nejsi náhodou ňáká nafoukaná!" povídám. "Taková stará
ženská, šeredná jako čarodějnice, paráda žádná a neseš se
jako královna!"
Ona zase nic. Jde a jde. Pořád jde. Já za ní. Je mi šestnáct,
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• eni mladá, umím utíkat, že mě pes nedohoní, ale jí nestačím.
jVlalá mi pláče v náručí. Nedá se nic dělat, musím jí dát napít,
a ť se děje, co se děje.
Sedla jsem si, dávám holčičce pít - a už jsou tu zase! Dvanáct
n a h ý c h vrahů! Ten, co má na sobě roztrhané trenýrky ke mně
skočí, vytrhne mi dítě z ruky a už utíkají pryč. U pasu jim svít čj obrovské nože, šavle, meče! Omdlela jsem.
Když jsem za dvě hodiny přišla k sobě, sedí u mě ta stará
gádži a podává mi dítě: "Tady máš." Ještě ji pohladila po hlavičce, políbila ji a povídá: "Ta je krásná, ta tvoje holčička! Ty
voči!"
"Ježišmarjá, paničko zlatá, ať vám dá pámbu zdraví!"
"Chceš vědět, kdo jsem?" zeptala se mě.
"To bych moc ráda věděla."
"Umíš se modlit?"
"Umím se pokřižovat."
"Tak se pokřižuj, pak se ti projevím."
Pokřižovala jsem se a jak jsem se pokřižovala, vznesla se do
nebe. Byla to Panna Maria!
"Maminko, maminko svatá!" volám, chci jí líbat nohy, ale je
už asi tak sto metrů nade mnou, vyskakuju, chytím ji za nohu,
že ji políbím, vyzula se jí bota, volá: "Tak už víš, kdo jsem?"
Pak mi ještě shodila tu druhou botu, krásné lakovky, jako se
tehdy nosily. To byly první boty v mém životě a zrovna od panenky Marie!
Pak jsem zapíchala kolíčky, takovou jako vlajku, na místo,
kde se vznesla do nebe. Pak jsem šla k faráři a všechno jsem
mu vyprávěla. Dali na" tom místě postavit kostel.
Ta moje krásná holčička mi uhořela, když jí byly tři roky. Já
zrovna po porodu, třetí holka, dávala jsem jí pít a ta malá tříletá venku podpálila slámu, chytily jí šatičky ... Byl z toho
soud, dostala jsem rok vězeni a deset let podmínku, kdyby se
ještě něco takového stalo s nějakým mým dítětem. Měla jsem
třináct dětí, devět žije.
Pharikerav

romanoske!
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KAROL SI DON
Kdo se směje naposled!
Část z rozsáhlého televizního seriálu

Lotova jeskyně
Lotovy dcery sedí v hloubi jeskyně a dívají se ke vchodu, kde
leží, hlavou se opíraje o stěnu, opilý stařec Lot.
Starší dcera (šeptem): To není naše vina, že je poslední muž
na světě a my poslední dvě ženy. Náš otec je starý, ale není
žádného jiného muže, který by k nám vešel, jak je obvyklé.
Pojď, budeme s ním spát, a oživíme símě člověka z našeho
otce.
Mladší dcera: Jak to chceš udělat?
Starší se zvedne a její postava zastíní její sestře obraz opilého
ležícího otce.
Starší se k ní však otočí a hlasitě zašeptá:
Starší dcera: Nedívej se ale!
Mladší se obrátí tváří ke zdi. Oheň, hořící před vchodem do
jeskyně, vrhá obrovské stíny. Do toho se náhle, v hovorovém
tónu, ozve Lotův hlas:
Lot: To víš, že jsme stejně dobří občané. Všichni jsme stejně
dobří občané.
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Políčko
Lotovy dcery, se zády ohnutými, okopávají políčko, z něhož
roste něco sporé zeleně.
Když se narovnají a prohnou v zádech, zaoblí se proti obzoru
jejich těhotná břicha.
Ale jak zvednou hlavy, spatří nečekaně nějakého muže, který
sestupuje dolů s kopce a míří k nim. Své osly a doprovod zanechal o něco výš na hoře ...
Do obou mladých žen jako kdyby blesk udeřil. Pohlédnou zděšeně jedna na druhou, ochranitelsky však položí každá ruce
na své břicho.
Cizinec: Mír s vámi, děvčata!
Starší dcera: Jsme těhotné, nepřibližuj se!
Cizinec: To vidím ... na své vlastní oči. Kde máte své muže?
Chvíle rozpaků.
Starší dcera: Nemáme muže, oba zahynuli.
Cizinec: Žijete tu samy?
Starší dcera: Jenom s otcem, ale ten už je velmi starý. Kam
máš namířeno?
Cizinec: Do Damašku a potom do Charan. Moje karavana
čeká nahoře.
Starší dcera: A odkud přicházíš?
Cizinec: Z Gerar.
Mladší dcera: Na jihu ... žije hodně lidí?
Cizinec: I na severu, na východě a na západě.
Mladší dcera: My... myslely jsme ... že už nikde kromě nás ...
že jsme poslední na zemi ...
Obě se náhle rozpláčí.
Cizinec si to pokouší všechno srovnat v hlavě. Než se mu to
ale podaří, ozve se stařecký zpěv a v dálce se objeví jakýsi stařec, a dřív, než si i jeho zařadí ke svým nejčerstvějším zážit62

kům, obě mladé ženy jej bez tázání popadnou za ruce a odvlekou z pole pryč, pod ochranu suchých větví skáceného
stromu. Tam se s ním skrčí k zemi.
Dole na poli se objeví Lot.
Cizinec: Kdo je to?
Lotovy dcery: Náš otec.
V tom případě muž chápe ještě méně, proč jej před otcem
skryly. Ony na sebe pohlédnou a vysvětlí mu to.
Lotovy dcery: Ten chudák se nesmí dozvědět, že ještě žijí jiní
lidé na zemi!
Cizinec: Proč?
Lot však je najednou spatří a zavolá na ně vzhůru, jakoby si s
ním dcery hrály na schovávanou:
Lot: Já vás vidím! Vidím vás!
A chvátá nahoru k nim.

Královská

zahrada

V zahradě jakoby místo stromů rostly těhotné ženy. Ale jejich
břicha jsou tak obrovská, že si je bud' musí rukama přidržovat, anebo si je podkládat. Ubožačky vypadají utrápeně, nohy
strhané, oči podlité krví.
Uličkou mezi desítkami těhotných žen jde rychle král, stařec s
hladkým obličejem, bílými vlasy a vysedlými lícními kostmi:
jeho koruna je z barevného peří, krásnější a barevnější než péřové koruny hodnostářů, kteří jej následují.
Teprv po chvíli lze poznat stařenu, kterou král za sebou
táhne. Hádavě se obracela dozadu, spílala a křičela na královy
hodnostáře, ale i na těhotné ubožačky kolem cesty. Nakonec,
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když se obrátí ke králi, jehož obličej je kamenný, poznáme v
ní Sáru.
Konečně se král se Sárou zastaví, na někoho se přísně podívá
a řekne:
Abimelech: Bůh ke mně přišel dnes v noci re snu a řekl mi:
Zemřeš kvůli té ženě, kterou sis vzal, poněvadž je provdaná.
Ale já jsem se jí, Bohu díky, nedotkl, a řekl jsem: Pane, copak
povraždíš i spravedlivý národ? Cožpak mi on neřekl: moje
sestra je to? A ona, ona mi také řekla: je to můj bratr...! Udělal jsem to v prostotě svého srdce a ruce mám čisté!
Vztáhne ruce k Abrahamovi, jenž stojí proti němu, obklopen
pelištejskými vojáky.
Abimelech: A Bůh mi také řekl... ve snu ... Já vím, že jsi to
udělal v prostotě svého srdce, ale to já jsem tě zdržel a nedal
jsem ti se jí dotknout, abys mi nehřešil.
Abraham stojí před králem s kajícně sklopenou hlavou.
Abimelech: A nyní vrať ženu jejímu muži, poněvadž je to prorok, a on se za tebe bude modlit a zůstaneš naživu.
Sára: A když ne?!
Abimelech: Co když ne?
Sára: Tak umřeš ty a všechny tyhle!
Mocným gestem ukáže Sára na ubohé ženy, které začnou naříkat a sténat.
Abimelechovi vytrysknou slzy z očí, prudce jak klaunovi v cirkuse, a obrátí se znovu k Abrahamovi.
Abimelech: Cos nám to provedl? Čím jsem se na tobě provinil, že jsi na mne a na mé království uvedl tak velký hřích? To
se nedělá, co jsi udělal! Navíc jsi ještě prorok, věštecCo
jsi
viděl, žes mi provedl takovouhle věc?!
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Abraham po chvíli vzhlédne k Abimelechovi a pohlédne mu
do očí. Vážně, jako člověku, s nímž mluvil Bůh, mu řekne:
Abraham: Jen ... že se na tomto místě nikdo nebojí Boha, a že
by mne zavraždili kvůli mé ženě.
Když však vycítí nepřátelskou reakci u krále a jeho hodnostářů, uvědomí si, že s tou otevřeností zašel příliš daleko.
Abimelech: Chceš snad také ty říct, že jsme divoši, mně do
očí?
Abraham: A také to opravdu je moje sestra, dcera mého otce,
ale ne dcera mé matky ... a zamiloval jsem se do ní.
Tomu Abimelech rozumí.
Abraham: A když mne bohové vyvedli z otcovského domu a
nechali mne bloudit, tu jsem jí řekl: Teď mi dokaž svou lásku,
a na každém místě, kam přijdeme, mi říkej bratře ...!
Teprv, když slyší, že mluví o bozích, pochopí Sára, že její manžel lže. Jeho lež však uklidnila hněv pelištejského krále, a to ji
uklidní také. Pak si ale všimne, že celý je; í duševní pochod celou dobu sledoval nějaký aramejský obchodník, tentýž, který
nalezl Lotovu rodinu.

U políčka
Lot, když se zastavil u skáceného stromu, zírá s otevřenými
ústy na neznámého člověka.
Jeho pohled sjede tázavě k dcerám. Ty však mlčí a jeho oči těkají od jednoho břicha k druhému.
Načež znovu pohlédne na cizince.
Lot: Předpokládám,
Cizinec: Odkud?

že přicházíš s poselstvím.
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Lot ukáže k nebi.
Cizinec (vrtí hlavou): To snad ne ...!?
Lot: Co tím chceš říci? Ze jsi člověk jako my?
Cizinec se konečné mezi oběma na zemi sedícími Lotovými
dcerami zvedne.
Lot se však kupodivu spokojeně usměje. Teprv později cizinec
pochopí hořkost jeho úsměvu.
Lot: Když tedy nepřicházíš odtamtud... odkud vlastně přicházíš?
Cizinec: Z Gerar, od jihu.
Lot (jakoby plesal nadšením): Co jsem vám říkal? Povězte, co
jsem vám říkal, když jsem se to dozvěděl? Jen se nestyďte.
Starší dcera: Ale kdo to mohl předvídat?
Lot: Ji! (K cizinci) Milý pane, ať už jsi odkudkoli, to, co nosí
moje dcery pod srdcem, to je ze mne, to jsem já! (Směje se.
Pauza.) Tam, kde jsi byl... s Abramem, synem Terachovým ...
a s jeho rodinou ses setkal?
Cizinec: O ... ano.
Lot: Něco ti prozradím, milý pane. Kdyby se mi bývala nepřihodila ta příhoda s mými dcerami ... nikdy bys byl nepřišel.
Víš proč? Protože by krom nás opravdu nebylo lidí na zemi ...
a bylo by mi počítáno za vinu, že jsem neuchoval símě člověka. Bylo by mi to počteno za vinu, jako mi je teď počteno,
že jsem je zachoval... (Po chvíli) Jistě zas mého strýce potkáš,
až se vrátíš z cest. Vyprávěj mu, žes potkal Lota ... řekni mu
všechno!
Cizinec: Ty jsi tedy Lot?
Lot: Proč se nesměješ?
Cizinec se opravdu nesměje.
Cizinec: Z bázně Boží.
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T

Sestup k Mrtvému

moři

Lot s cizincem sestupují mrtvou krajinou k teď již nepřehledné louži, která naplňuje proláklinu. Lot nese na rameni
dlouhou tyč s hákem na konci, co chvíli se zastavuje a vrtí hlavou nad vyprávěním hosta.
Cizinec: Král vzal brav a skot a otroky a otrokyně, a dal je
Abrahamovi, a vrátil mu i jeho ženu Sáru.
Lot: Saraj! A můj strýc se jmenuje Abram a nikoliv Abraham.
Cizinec: Ne.
Lot: Ale ovšem.
Cizinec pokrčí rameny a pokračuje.
Cizinec: A Abimelech řekl: Hle, má země je před tebou, usaď
se, kde se ti líbí.
Lot: Ledaže?!
Cizinec zmlkne.
Lot: Leda, že by si oba změnili jméno. Můj děd mne učil: osud
člověka je určen hvězdami, ale změna místa a jména jej mohou změnit. Můj strýc změnil včas místo i jméno a zachránil
sebe, svou rodinu i celý svůj dům.
Zamyšleně přikyvuje svým úvahám.

Abrahamův tábor u Gerar
Od města k Abrahamovu táboru se vine stužka procesí lidí. Je
světlá úplňková noc.
Ti, co již došli k Abrahamovu táboru, se zastavují opodál od
stanů a tiše přihlížejí. Čemu však, to není vidět. Na stanech
mezi ohradami s dobytkem není nic zvláštního. Jenom snad
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to, že i mezi stany postávají lidé, Abrahamovo služebnictvo, a
zírají napjatě ke stanu svého pána.
Aramejský obchodník, který se již jednou objevil v královské
zahradě, a který bude později vyprávět Lotovi tento příběh, si
lokty proráží cestu mezi Pelištejci, tísnícími se v uctivé vzdálenosti od stanu, proběhne mezi ohradami a Abrahamovým lidem, tiše vyhlížejícím k velkému stanu Abrahamovu, až se
zastaví vedle Eliezera, Abrahamova služebníka.
Cizinec: Je to tedy přece pravda?
Eliezer: Pán navštívil naši kněžnu, jak slíbil, a udělal jí, co
řekl.
Cizinec: Co? Snad už není po všem?
Rozhlédne se a teprv nyní si všimne, jak jsou všichni zaraženi.
Měsíc osvětluje mlčenlivě tváře.
Eliezer: Naše kněžna otěhotněla a porodila našemu
syna v jeho stáří ...

knížeti

Eliezer ukáže k úplňku.
Eliezer: V určený čas, jejž Bůh předpověděl, za úplňku
prvního jarního měsíce, kdy je slunce beránkem na nebi.
Cizinec: A chlapec, je zdráv?
Do ticha se náhle ze stanu před nimi ozve smích. Je to smích
dospělého muže.
Eliezer: Abraham nazval jméno svého syna, jenž se mu narodil, kterého mu porodila Sára, Jicchak, Smíšek.
Ze souvislosti se zdá být jisté, že mužský smích, znící ze stanu,
patří novorozenci.
Cizinci vystoupí na čele studený pot.
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U Mrtvého

moře

Lot zachytí hákem na tyči plovoucí černou kru asfaltu a přitahuje ji k břehu.
Cizinec: Abraham pak obřezal svého syna, jak mu Bůh přikázal, osmého dne.
Lot vzhlédne k cizinci a zpytavě mu pohlíží do očí.
Cizinec: Abrahamovi bylo sto let, když se mu narodil jeho syn
Smíšek, a Sáře, naší paní, devadesát, když ho porodila.

Abrahamův

stan

Zvenčí jsou slyšet vzrušené hlasy mnoha lidí. Sára sedí zády ke
vchodu do stanu a Jicchak, její syn, teď již víc než roční chlapec, stojí u ní a dívá se na Abrahama, jenž čeká uprostřed
stanu.
Konečně se i Sára otočí k svému starému manželu. Něčeho se
bojí...
Sára: Posměch mi připravil Bůh. Každý, kdo tohle uslyší,
bude se mi smát!
Cizinec, Lotův host, vejde do stanu. Krátce pohlédne na Sáru,
v jeho pohledu se mísí údiv s hrůzou, a tiše řekne Abrahamovi:
Cizinec: Všichni už čekají, můj pane.
Sára se náhle přemůže a zvedne se. Zahalí si prsa šátkem a
vezme chlapce za ruku.
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Sára: Koneckonců ... kdo Abrahamovi slíbil, že mu Sára bude
kojit děti, a že mu porodím syna v jeho stáří?
Chlapeček, když s ním matka dojde až k otci, vztáhne ruku
po jeho ruce, a takto, s dítětem mezi sebou, zamíří všichni tři
k východu ze stanu. Cizinec ustoupí stranou.

Hostina v Abrahamově

táboře

Kolem stolů, prohýbajících se pod tíží ovoce, koláčů a nápojů,
rozestavěných v uličkách Abrahamova tábora, se tísní hlučící
zástupy lidu, v němž poznáváme jak Abrahamovo služebnictvo, tak i obyvatele Gerar, Pelištejce, Egypťany a Kanaánce.
Tu někdo ukáže k Abrahamovu stanu, hlasy umlkají a tváře
nedočkavých zvědavců i vážných loajálních sluhů a služek se k
němu postupně obracejí.
V nastalém tichu vyjde trojice, otec, matka a syn, ze stanu.
Pomalu míří ke stolu, matka usedá, bere na klín vážného Jicchaka, rozhlédne se a potom podá dítěti velký prs.
Teprv nyní si každý může položit otázku, proč tomuto
chlapci, jenž pije z pytlovitého ňadra své staré matky s takovou vážností a zodpovědností, dali jméno Smíšek. Je to dítě,
které se nikdy nesměje. Vědomo si své odpovědnosti se někdy
pouze usměje.
Abrahamův pohled klouže po tvářích všech přítomných.
Na všech je vidět, jak zatěžko jim je zůstat vážnými. Nikde
ale nevidí Hagar s Jišmaelem.
Abraham: Přátelé, dnes oslavíme odstavem mého syna.
Sára vezme prs chlapci z úst.
Jicchak vraští čelo, snaže se to pochopit, vztáhne za ním ruku,
ale matka zavrtí rozhodně hlavou.
Dítě začne nabírat, je však na něm vidět, jak usilovně s plá70

čem bojuje. Nechápe, proč jeho trápení přihlíží tolik lidí.
Obrací se o pomoc k otci.
Vtom se ozve smích, který už předtím jednou zazněl ze stanu,
a jejž cizinec chybně pokládal za smích novorozeného Smíška.
Abraham se rozhlédne, ale spatří jen Hagar, běžící od jednoho ze stanů - ke stromu, v jehož koruně se chechtá Jišmael,
ukazuje prstem na Sáru a svého nevlastního bratra. Dnes je to
už takřka dospělý muž, hlas mu přeskakuje do fistule.
Hagar: Mlč! Mlč!
Sára se zvolna zakryje, a celá sinalá, bezkrevnými ústy řekne
Abrahamovi:
Sára: Tu služku a jejího syna vyžeň, protože s mým synem, s
Jicchakem, po tobě nebude dědit syn služky!
Hagar: Můj Bože, není to ještě dítě?
Sára: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp!
S těmito slovy se otočí, vezme Jicchaka za ruku a jde s ním
zpět do stanu.
Hoch přestane nabírat, domnívá se, že ošklivá hra skončila, a
přece se dostane ke svému mléku.

Abrahamův stan
Sára si rozčileně sedne na místo, kde už předtím seděla, a
chlapeček, maje za to, že už je zase všechno v pořádku,
vztáhne ruku po matčině prsu.
Sára ho přes tu ruku pleskne, on leknutím oněmí a začne plakat, s výkřikem jej obejme, přitáhne k sobě a obrátí se k
Abrahamovi, jenž vešel za ní.
Sára C;ečí): Buď ona nebo já. Buď ten spratek, anebo můj
syn. i o si rozmysli!
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Abraham: Ale měj rozum, co si ubohá počne, a je to také můj
syn!
Sára: Nedovolím, aby se mi kdo posmíval!
Abraham: Což ale nejsme k smíchu? Ty první ses smála. A já
také.
Sára: My se smějeme sami sobě, ale ti... (ukáže k východu ze
stanu) ... ti se smějí nám.
Abraham: Poněvadž mají strach. Bázeň Boží, poněvadž se nás
dotkl Bůh.
Sára: A proč myslíš, že chci, abys vyhnal toho kluka? Má snad
po tobě dědit, kdo se posmívá svému stvořiteli do očí?
Náhle si všimne Jicchaka, kterého během hádky postavila na
zem, jak si s vytřeštěnýma očima zacpává prsty uši.
Sára: Buď oni dva nebo my.
Prostor stanu se rozsvětlí, to vešla Hagar s Eliezerem, za nimi
jde zamračený Jišmael.
Eliezer, který chce rozepři v rodině urovnat, vykročí ke své
paní, ale ta ihned pochopí, oč jde a zarazí jej zvednutou rukou.
Sára: Ne!
Hagar, která musila přemoci svou pýchu, zoufale vzhlédne.
Sára: Zítra ráno opustí můj dům! A nepokoušejte se mi domlouvat, já vím, že jsem krutá ...!

U Mrtvého

moře

Ruka ozbrojená ostrým kamenem rozlouskne kus na povrchu
od
usazené soli bílého asfaltu a objeví se jeho černé lesklé nitro.
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Oba muži, cizinec a Lot, vzhlédnou od kamene a mlčky se zadívají jeden druhému do očí. Dlouho se tak na sebe dívají a
stále nemohou nalézt slova, jež by mohl» vyjádřit, nač myslí,
nebo co cítí. Jejich pohnutí je ale velké.
První se odvrátí cizinec, zahledí se na mrtvou hladinu, na níž
leží jen kry solí pokrytého asfaltu.
Cizinec: Když se to vezme kolem a kolem, postaral se i tobě
Pán o budoucnost. Z toho asfaltu můžeš žít ty, tvoje děti a
děti tvých dětí až do kolikátého
pokolení.
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Vlastimil Třešňák

Bermudský trojúhelník
Pět novel jednoho z nejoriginálnějších autorů současné mladé
generace prozaiků. Již třetí kniha, po Jak to vidím já (zcela
rozebráno) a Babylon. 19 DM.
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výtvarné u mě n f
Obrazy Vlasty Třešňáka
aneb

Historické osobnosti v obrazech
Na rok 1986 připravuje západoněmecké
nakladatelství
BUND VERLAG k vydání obrazovou publikaci, nazvanou
Historisches Persönlichkeiten. V knize je 50 obrazů "historických osobností" od Vlasty Třešňáka v opravdu širokém výběru. Od pana Mickey Mouse, přes Adolfa Hitlera až po
"Harryho" Jelínka.
Obrazy jsou doplněné texty - autorem textů je Pavel Kohout které si, stejně jako obrazy, předsevzaly, že jmenované í
mnohé jiné pány sesadí s piedestálu "historických osobností'
zpátky na úroveň lidí.
V tomto čísle Paternostern uveřejňujeme několik reprodukci
z připravované knihy.
W. K.
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Eugen Brikcius

POCTA A N T O N Í N U PANENKOVI
aneb
KONEC AKČNÍHO UMĚNÍ
Bis zu dem spanneaden Ende
wenn man sich entspannen kann
lobt man ohne viel Umstände
den blendenden Panenka
(z autorovy kampaně při volbě
nejlepšího fotbalisty Rakouska
za rok 1983)
®
Už samotný začátek je napínavý. Vzrušení neumenšuje ani polopatická expozice, jež málem dává tušit i pozdější rozuzlení.
Vše se točí kolem pikniku, úhelného kamene obou v titulu
naznačených žánrů, jehož rekonstrukce je smyslem akčního
umění a nesmyslem fotbalové hry. Odehrává se neuvěřitelné.
O osudu žánru prvního se rozhoduje na půdě žánru druhého.
Právě na tuto půdu dopadá odlesk nebeského pikniku tak
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pronikavě, že věcně reprízovaný kus vychází v neohlášené premiérovém gala. Zdrojem zmíněného napětí je radostná bázeň
před nastupující dokonalostí.
Sestup ideálního pikniku na fotbalovou zemi neprobíhá jako
poťouchle křížovkářské whodunnit. Od prvního taktu této labutí písně akčního umění se ví, že to všechno Panenka. Piknikový rekonstruktér zde řádí velmi šeplavě. Proto není divu, že
v kusu navzdory zachovaným fotbalovým okolnostem mnoho
při starém nezůstane. Třeba osoby se změní k nepoznání.
Zato nic se nezmění na jejich obsazení. Až na osoby ve zdi, u
nichž později překvapivě i na obsazení dojde. Jinak zůstává
vyjukaný ansámbl při piknikové oběti našemu sólistovi i jeho
domovské scéně věrný.
Děj se ovšem šabloně mače brzy vymkne. Nastávající piknik
se zabrzdit nedá. Návštěvníci stadiónu bezděky zapomenou na
svůj trpný divácký úděl. Nejprve se sice diváky stanou i sami
hráči, ale pak se novopečení i ochozoví diváci unisono promění v jiné osoby. Nově nabytým piknikovým tikem se kategoriálně odliší od atrapových účastníků produkcí akčního
umění. Ti se rekonstrukce pikniku nikdy nedočkají, třebaže
jim byla pod hlavičkou uchopení archetypického rituálu slíbena. Místo inzerovaného magična pomáhají na pseudoumělecký svět nestoudně kašírovanému aranžmá, které je míněno
a halasně prováděno nikoliv jako nevinná úlitba, ale jako
přímá služba molochu dokumentace.
Leč o dokumentománii později. Jsme teprve na začátku děje.
Pro potěchu vyprodaného domu dotáčí Antonín Panenka v
polokruhu před velkým vápnem soupeře svou proslulou
"káču", jednotaktovou piruetu, kterou vtahuje dosavadní diváky do piknikového víru. Stejně nakládá i s hráči, přičemž
zejména protihráče odstřeďuje. Z vyřízených aktérů by pak
definitivně učinil diváky, kdyby jim ve své projekci nerezervoval aspoň okrajové místo.
Uprostřed této přípravné finty je Panenka nejodolnějším z
rozvířených obránců nouzově sražen. Nicméně hned vstává a
zamyšleně kráčí do hloubi vápna. "Protihráči" v bázni ustupují
za linii polokruhu, aby nerušili očekávanou exekuci. Takto
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přímočaře se ale akční umění ze světa sprovodit nedá. Banality pokutového kopu zůstanou účastníci Panenkovy rekonstrukce ušetřeni. Taktní rozhodčí nabídne žánru, jehož pódia
jsou jinde, ještě jednu zbytečnou šanci. O něm se má teď bez
něj rozhodnout, a k tomu na této nepravděpodobné frontě.
Panenku ovšem peripetijní nařízení milovaného trestného
kopu nevyvede z dobré míry. Co následuje, připomene a vzápětí i předčí čůrajícího pana Blooma.
Odstředění kontrahenti sice tuší, že míč doletí do všanc vydané svatyně, ale horší je čeká. Proměna kusu pokračuje. Po
změně osob - v účastníky pikniku - se právě u bývalých protihráčů začíná měnit i dosud nedotčené obsazení. Zmíněné osoby
nabývají podoby mátožných akčních umělců, kteří zde z vlastních těl postavili zeď, která ze všech zdí, co jich je na světě, se
nejvíc podobá zdi fotbalové. Hráče-umělce začíná oprávněně
tísnit představa, že piknikový exekútor jejich zeď překopne
do cizího, tedy jejich vlastního žánru.
Jsou zde všichni, nebo aspoň ti, co se nechávali nejvíce vidět a
slyšet. Ti, co piknik obětovali umění, protože ho uměním
chtěli učinit, aniž by věděli jak. Ti, co umění obětovali dokumentaci, protože je jenom pro ni předstírali. Ti, co si tak
dlouho loudili o kunsthistorické evangelium, až vyspěli v adresáty zvěsti zcela opačné. Sami si ji teď sdělují tichou poštou.
Kdo si to vlastně ve zdi šeptá? Na objasněnou nezasvěceným a
připomněnou pamětníkům následuje letmý výčet.
Na samém kraji se rozpačitě vrtí talentovaný outsider branže
Jiří Daníček. Dobře věděl, jak je ošidné jít s uměleckými pány
na led, a proto si vcelku rozumně pro své jediné číslo vyžádal
pomoc autora tohoto textu. Přede zdí ho však nezachránil ani
odborný dohled. Stačilo, že se v rámci jinak komorní Pocty
Malému Brehmovi vydrápal na větev bílinského stromu a zdokumentované si tam zapózoval.
Nebyl to jen zdrženlivě hostující Daníček, kdo si na tenkém
ledě žánru polámal nohy. Umělečtí páni dopadli ještě hůře.
Třeba Olaf Haněl. Ten má v oboru své osudy. Natrénoval si
pád ještě před vzestupem, když chtěl slepá ramena světových
řek dekorovat černou páskou. Pak se ale profesionálně vzpa79
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matoval. Vypustil barevné bubliny na holé trupy kamarádek z
restaurace U Svitáků, nechal teskně zaznít podpálené parní
varhany, a sláva po zásluze konce nebrala, když se mu na loukách za Lipnicí rozzářila hvězdná obloha.
Nicméně tvrdošíjné, protože v oboru údajně nutné, dokumentování udělalo své. Ostatně Haněl by se do zdi kvalifikoval, i
kdyby pozvané dokumentátory do posledního vystrnadil.
Když se pikniku nejvíce přiblížil a vánočním hostům podal
rybu z cizorodého materiálu, neshledali ji přítomní gurmáni
dosti fulminantní. Vedle fotografií a filmových kotoučů mu
zbyla pouze iluze, že to proto se do zdi dostal, že mu piknik
ujel do poloh buržoázni trachtace.
Buržoazního přízraku se bál i Jan Steklík. Vyváděl si po hospodách své krásné filigrány, a kdo mu do toho nesouhlasně
cekl, byl filistr. Literární a výtvarné hračičky Steklík bohudíky neopusil ani poté, co se stal land-artistou. Od té doby si
však nepřestal myslet, že hoří jako fakule, a jednu chvíli to
vážně vypadalo, že je pro své možné následníky závazně zápalný.
Zde je ta chvíle. Decentní Smutek bílého papíru (s černým
proužkem přes dolní roh) musel být využit i v novém umění.
Nikoliv náhodou se tady opakuje nekrologický motiv černé
pásky. Sympatizující kritik Kroutvor ji Steklíkovi zvětšil a pomohl akčně roztáhnout po zasněžené pláni. Jako by šlo o
černé sukno, kterým je pietně potažen roh kasinového stolu,
když se hráčům přestává rekonstrukce dařit. Letiště pro
mraky, kdy Steklík ampliónem honil po louce nezletilé, aby
kompozice na filmu dobře vyšla, pak tomuto výtvarnému
parte nasazuje korunu.
Do zdi se málem dostal 1 Steklíkúv ředitelský kolega z Křižovnické školy Karel Nepraš, ale ten se vždy dokázal přidržet
svého neakčního kopyta a na podobném podnikání se objevoval jen jako pobavený host. Jeho účastí sice odpadly nejfrapantnější škodliviny, ale pouze za cenu nenápadné změny
žánru, a proto se u něj tentokrát nezdržíme.
Zdržíme se raději u Zorky Ságlové, první a poslední dámy českého akcionismu. Ta to vzala hromsky vážně. Tak vážně, že
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se ve jménu dokumentárního zachování věci provdala za fotografa. Ještě než přišel akční čas, nakoupila míče a přimontovala je na plátno. Steklík tvrdí, že jen proto, aby je později
mohla za asistence houfu fotogenických pomocníků módně
odhodit do land-artového rybníka. O rozmetaných plenách
při rekonstrukci předbitevní situace na historicky původní
pláni u Sudoměře pak platí totéž, co o terénních produkcích
předcházejícího kvalifikanta.
Skoro neprávem stojí ve zdi pohybový recitátor vlastních návodů Ladislav Novák z Třebíče. Za účast vděčí výtvarně rozsypanému zrní, nad kterým se zobající slepice seřadily do šiku
žádoucího tvaru. Podobně si zastatovali i zoo-artoví mravenci
na medem poznamenaném papíře.
To takový Robert Wittmann nedirigoval ani lidi, ani zvířata.
Ten jen s rámečkem po světě chodil a když se mu něco zalíbilo, tak si to za něj dal. Že šlo zpravidla o nepřenosné suvenýry, nevyšel ani Wittmannův fotograf ze cviku. Ostatně některé ze zarámovaných výhledů se na fotkách vyjímají docela
pohledně. Efekt neohrozí ani pár nevyretušovaných zevlounů.
Následuje mnoho povolaných, ale nevyvolených. A pak - last
but one but not least - Milan Knížák. Po průkopnickém začátku na Novém Světě v Praze se mu dostalo uznání na místě
stejného jména za Velkou louží. Přes něj by se mělo těžko kopat, ale sami brzy uvidíme, jak si s tím Panenka poradí. Nadaný a později i rutinovaný piknikový pořadatel Knížák byl
vždy mistrem své chvíle. Ve svých nejlepších chvílích hosty
nejprve geniálně rozjaril a poté je nechal povinně se smát.
Akusticky neuvěřitelnou předlohou zde býval jeho slavnější
kolega, britský smíšek George Brecht. Hosté obvykle poslechli a ani nečekali, až se najatý osel pustí po starém dobrém
antickém způsobu do bodláčí.
Ve svých nejhorších chvílích, a ty přišly, dělá Knížák právě to
nejlepší. Nachází spásu v uměleckém řemesle, které měl ostatně v talónu už v době, kdy strojil a zdobil své první odchovance. Nicméně dokumentace, které Knížák holdoval systematicky jako málokdo, přivedla na mizinu i jeho. A tak tu
stojí, a nejen proto, že si v rituálním lomu spolu s vycepova82
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nými nástupci sestavil z navalených kamenů osudové znamení.
A nyní by měl zaznít tuš, neboť jako poslední přichází na
řadu ten nejzasloužilejší: Rudolf Němec. U něho je prehistorie vstupu do zdi nápadně nevinná. Ještě když se výhradně
držel závěsného obrazu, obtiskoval v soukromí ateliéru na natřené plátno nenatřenou modelku. Když ho děvče unuděně
opustilo, sám si začal místo něj na plátno lehat. Dlouho to nevydržel. Touha po návratu modelky ho přivedla k ideji zveřejnit procesuálni obtisk při otevření výstavy ve Špálově galerii.
Při vernisážovém pikniku by se zdokumentovaný intimní postup stal svrchovaným uměleckým výsledkem a na "mimoděk"
vzniklý obraz by se snad i zapomnělo. Tehdejší šéf galerie Jindřich Chalupecký naštěstí navrácenou milku z obavy před
"nebezpečným publikem tzv. kulturních událostí" k produkci
nepřipustil, přestože by bývala nastoupila bez zprofanovaného
kleinovského kyblíčku s barvou.
Zcenzurovaný umělec se brzy vzpamatoval a odvedl si staronovou partnerku znovu do ateliéru, kde ji pro změnu zabalil
do igelitu. Sice bez diváků, ale zato si vše důkladně vyfotografoval a nafilmoval. Tím vzal obraz za své a na jeho místo
přišla závěsná dokumentární fotografie. Zabalená modelka se
však - a to Němce ctí - obecenstva přece jen dočkala. Němec
ji vyvedl do negalerijního terénu, kde jako boží člověk začal
ostošest balit i ostatní.
Rudolf Němec si své boží člověčenství léta pěstoval, ale přesto
o ně nepřišel, poněvadž božím člověkem doopravdy je. K pikniku měl velice blízko, a nejen k vlastnímu, neboť podloudně
pronikal i do autorských pokusů druhých, ale i on zaplatil daň
za neodpustitelnou dokumentaci a právem skončil mezi ostatními funebráky mladého umění ve zdi.
Němcem naše defilé končí. Sluší se jen poznamenat, že na
sebe autor zapomněl zcela oprávněně. Ve zdi po něm nezeje
ani díra, která by připomínala jeho včasný útěk. Po obřadech
s pecny a zátiších s ozřejměnými půllitry autor prohlédl a ještě
nepostavenou zeď čestně opustil. Nečekal ani, až mu jeho
land-artový gnómon ukáže za pět minut dvanáct ...
Ti, kterým ctižádost zeď opustit nedovolila, v ní teď stojí
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jako zařezaní. Zato vtažení diváci piknikují, až se z nich
kouří. Mají proč. Antonín Panenka učiní to, před čím se jindy
nerozpakuje ani v plném provozu hry, není-li si jist momentálním stavem živlů. Na cestě k míči se zastaví, nasliní prst a
zdvihne, aby zjistil, odkud vítr vane. Oč choreograficky zdařileji je zde pojímána úloha živlů při rekonstrukci pikniku, než
třeba v době autorovy akční minulosti, kdy jeho tým ve jménu
hasičského principu landartové pohotovosti "sjížděl po tyčích", kdykoliv na místě chystané události došlo k objednané
konstelaci živlů.
Jakmile Panenka živel zidentifikuje, stane se fotbalový čas
"pohnutým obrazem piknikové věčnosti". V tom okamžiku se
Panenka a jeho věrní ocitnou v reflektorickém kruhu, jehož
vnějšek je zatemněn, jako tomu kdysi bývalo v záznamech kanadských hokejových gólů. Využijme Panenkova vztyčeného
prstu a zdržme se chvíli v zatemněném vnějšku ještě nerozzářeného kruhu. Dokud se věčnost ve svém vezdejším obraze
ještě ani o píď nepohnula. Jako z červené knihovny se čte, jak
sám autor tehdy Panenkovi neodolal.
Těsně před utkáním autor vystoupil na vrchol tribuny za osudovou brankou, odkud je vidět až na tréninkové hřiště pod
Wienerwaldem. V jediném stinném koutě vyprahlé plochy spatřil zapikolovaného Antonína Panenku, a aby nerušil předzápasovou exercicii, jen neznatelně mu pokynul. Později seděl za
osudovou brankou a už z pikniku utéci nemohl, ani kdyby
chtěl. Pak jen Panenkův míč k němu letěl, přímo na něj, a nejen opticky se zvětšoval, až ho zadržela předepsaná síť. To už
autor nevydržel a usedavě se rozplakal. Nebyl to nářek nad
pohledným gólem, nota bene vítězným, ani nad zánikem živé
mrtvoly akčního umění, byl to šťastný pláč nad samotným
piknikovým vtělením, a autor se nechal od své životní družky
dlouze tišit ...
Potud soukromé svědectví. Zdá se, že nás přiblížilo k pointě
víc, než je zdrávo. Proto se teď rychle vraťme k tomu, co se
vlastně dělo. Opustili jsme Panenku v póze piknikového guru.
Po inkasovaném faulu se kvapem zotavil a teď se tu producíruje, jakoby fotbalový pánbůh nebyl doma. Nic neprozrazuje
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lopotu rekonstrukce. Obvykle krušné místní ohledání je pojato jako hravé meteorologické intermezzo. Sotva intermezzo
skončí, je vše jasné. Piknik je na světě a může se stkvít. Rekonstrukce se otevírá improvizaci.
Panenka se pomalu rozebíhá. Na obyčejný kop to ale v nastalém opojení nevypadá. Čím blíže je Panenka míči, tím více se
vzdaluje světu soutěže, k němuž až dosud náležel. Piknikanti
právem zavětří. Brzy se jim má potvrdit, co by rádi zaplašili
jako fámu. Jakmile Panenka do míče kopne, ocitne se rovnýma fotbalovýma nohama ve světě umění. Mátohy ohroženého žánru, jehož vrak by měl být nastávajícím kopem doražen, se ve zdi naposledy napřimují. Panenka už je před míčem
a polomrtvý obor, jenž by měl vlastně skomírat někde na
hony daleko, čeká na ránu z milosti. Na Panenkovo umělecké
dopuštění.
Až dosud byl Panenka virtuálně fotbalistou. Elegance jeho
fines, pasů a gólů sice fascinovala, ale pořád setrvával oběma
virtuózníma nohama na fotbalové zemi. Šťastné dítě neúprosné soutěže. Za čarami a kouzly vždy odborníci pilně rozeznávali góly a dodnes se jich nemohou dopočítat. Teď už
staré počty neplatí. Piknikové krásno očekávaného gólu se do
statistické kolony nevejde. Irelevantní pravidla sice zůstanou
lhostejně zachována, ale se zničujícím duchem soutěže je
amen. Sportovní novinář se šmahem změní ve výtvarného kritika, ale to jen proto, aby mu nad nekrologem žánru zbyly oči
pro pláč.
Penenka zatím kope do míče a ani neví, co ho čeká, jestliže se
kop vydaří. Není třeba třikrát hádat. Ve vlastním, nyní
vlastně bývalém žánru, bude uctěn a pro jistotu penzionován,
zatímco dosavadní cizí žánr, na jehož výsostných pódiích Panenka nikdy nestanul, nedovolí novopečenému primasovi ani
jedno předoponové poděkování. Nemůže mu je dovolit. Je notoricky známo, jak to dopadne s žánrem, který vydá bezchybný exemplář. Dokonalost, k níž je vyhoněn, ho "exemplárně" zruší. Totéž čeká a nemine žánr, jenž je takto "zdokonalen" jinde. Jenže takový jen těžko exituje s poctami.
Některých poct zůstane ušetřen i sám Panenka. I když se mu
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probíhající kop podaří, aplausu se nedočká. Při pikniku se
netleská. Ani po uměleckém gólu. Navíc i veteráni frenetických potlesků strnou pod náporem štěstí. Akční umění pak
pro novice vůbec nemá klaku. Už dotleskalo. Nedoženou to
ani smuteční hosti. Nejsou žádní. Zánr je vypudil ještě v době,
kdy byli údajnými účastníky. Ve jménu vandalizující dokumentace.
Míč se mezitím zlověstně nese nad hloučkem akcionistů. Ani
oni smutečně nehostují. Jsou doma. Naposledy. A smutek, ten
drželi ve všech svých akcích. Za smrtelný hřích proti etice záznamu se platí. Umělci ve zdi se neptají, na kom je řada. Obejdou se bez sufléra, i když kdysi závěr kusu biflovali zcela jinak. Zcizili svůj žánr zbytnými záznamy a nikdo jim nemusí
ohlašovat příchod kapitálního trestu. Akční umění zbytnělo
ve vlastní dokumentaci. A to programově. Hned od začátku
mělo v ní a jen v ní přetrvávat - a taky v ní přetrvalo. Až do
posledních tónů umíráčku, který mu rozezvučel geniální nováček.
Fotbal má naproti tomu hroší kůži. Nevyletí z ní, ani kdyby se
Panenka na hlavu postavil. A že Panenka v rámci ustupujících, ale nepřekročených pravidel piknikuje jako ještě nikdy.
Fotbalovou hru nemůže ohrozit ani do nekonečna opakovaný
šot vyvoleného gólu. Spíš bez šotu než bez diváka by se
obešla. Proto se taky nemusí trápit tím, zda je fotogenické.
Na rozdíl od akčního umění, které ve své umělé závislosti na
prestižním záznamu účastného diváka zcela vyloučilo.
Panenka se dívá za míčem, jak se od něj horempádem vzdaluje, a spokojeně mžourá. Situace vyšla velmi fotogenický. Panenka si ten luxus může dovolit. Všechny jeho kopy a finty
jsou takové. Náruživci si je zvěčňují, ale nikdo se jim o to neprosil. Svět, a nejen ten fotbalový, by se nezbořil, ani kdyby z
dokumentace sešlo. Pravý smysl Panenkových aktů je po
výtce piknikový.
Největší z jeho aktů právě vrcholí. Míč přeletěl zeď a neodvratně pokračuje rovnou do svatyně. Spolu s tímto převratným kopem přes hlavy překonaných autodokumentaristů
spěje k závěru i naše pocta. Rekonstrukce se vyvedla. Za Pa86

nenkův piknik by se ani jeho vzor nahoře nemusel hanbit.
Však taky na celý jeden žánr stačil. Do poslední chvíle napínavá chvála Antonína Panenky se stala nekrologem akční odnože výtvarného umění, kterému tento "virtuóz odjinud" učinil až příliš dobře.
Míč doletěl a Panenka si neodpustí krátký záchvat radosti.
Právem. Pod fotbalovou způsobou se pikniku většinou nevede. Jemu se ale tak dokonale zdařil, že to jiěkde zcela jinde
nepřežila branže, která piknik vždycky za svůj měla. Až do
její svatyně dokopl Panenka exemplář, na jaký se sama, dokud ještě byla, nikdy nezmohla.
Teprve teď se můžeme uvolnit, jak nám slibovala předvolební
básnička z motta. Reflektorický kruh osiřel a zhasl. Ansámbl
předvedeného kusu je rozpuštěn. Měl hrát to, co odjakživa, a
zahrál to, co ještě nikdy. Jenže tahle premiéra už reprízy
nemá. Šampión pikniku vykonal své a může jít. Akčnímu
umění je konec.
Vídeň, březen - duben 1985
Jako přílohu k stati E. Brikciuse otiskujeme NEPRAVIDELNÝ SLOVNÍČEK Č E S K É H O A K Č N Í H O UMĚNÍ.
Nejde nám ani o úplný výčet akcí, ani o jejich přesné vročení
(s výjimkou M. Knížáka běží o druhou polovinu šedesátých a
první polovinu sedmdesátých let). Slovníček má sloužit pouze
k lepšímu porozumění výše uvedené stati. Body-art a konceptuálni umění zůstávají tedy zcela stranou.
Jiří Daníček - Eugen Brikcius: metrické cvičení "Pocta Malému Brehmovi", Bílina, fotodokumentace (J. Daníček v koruně stromu na bílinských šancích) vystavena na vernisáži juvenilií E. Brikciuse, Praha.
Olaf Haněl: piece "Parní varhany" (dokumentární film zachycuje sloupce pouzder na filmové kotouče, které hoří a hrají),
land-artový piece "Hvězdná obloha" znázorňující souhvězdí
pomocí zapálených ohňů, Lipnice (dokumentární film).
Jan Steklík: land-artový piece "Smutek bílé krajiny", Orlické
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hory, land-artový piece "Letiště pro mraky" (fotodokumentace zachycuje děti roztahující role bílého papíru na humnech,
vystřihující podoby mraků atd.), Ustí nad Orlicí, pro zajímavost uvádíme i neuskutečněné partenometrické cvičení "Alfinka" (s E. Brikciusem), Ostí nad Orl. Partenometrie, novotvar E. Brikciuse, pochází z řec. P A R T H E N O S , panna - tehdy
šlo ještě o panenku Alfinku, nikoli o A. Panenku - a z řec.
M E T R O N , míra.
Karel Nepraš: Průnik společenské hry do land-artu nazvaný
"Fando, nezlob se" (film zachycuje účastníky hrající v terénu
Člověče, nezlob se s nádobami naplněnými různobarevnými
nápoji), Kunštát, Tichá Šárka aj.
Zorka Ságlová: land-artový piece "Házení míčů do rybníka".
Průhonice, převracení sena ve Špálově galerii, Praha, "Pocta
Fafejtovi" na land-artovém festivalu na Lemberku, opakováno (action s nafukováním prezervativů nesoucí jméno proslulého obchodníka s nimi a autora reklamních básní, o něm
srv. sborník Recese, Praha 1946), land-artový piece na téma
porážky panské jízdy Žižkou u Sudoměře pomocí plen, do
nichž se zapletli koně obrněných jezdců aj.
Ladislav Novák: zoo-artové akce v Třebíči (fotodokumentace).
Robert Wittmann: akce "rámování" situací, Praha - Malá
Strana, Praha - Jungmannovo nám. (fotodokumentace).
Milan Knižák: náš nejznámější, v mnoha domácích i zahraničních dokumentacích uvedený autor happeningů a akcí, jehož
dílo zde nepopisujeme, neboť v stati E. Brikciuse je zmíněn
jen celkovou charakteristikou. Poslední věta příslušného odstavce je narážkou na Životy slavných filozofů od Diogena
Laertského, kde se píše o smrti dvou presokratiků následkem
smíchu nad osly; jeden z oslů sežral připravenou hostinu,
druhý bodlák. Protože E. Brikcius nicméně uvádí jednu Knížákovu akci výslovně, připomínáme ji: na dně lomu si každý
účastník sestaví znamení z kamenů, pak vystoupí z lomu, dívá
se na své kameny a medituje, severozápadní Čechy (fotodokumentace, film).
Rudolf Němec: akce popsány E. Brikciusem, doplňujeme jen
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vyvrcholení dokumentace: akce "Léčení jezera" (s J. Steklíkem), severní Čechy. J. Steklík v bílém plášti obvazuje stromy
a dává jezeru injekci (fotodokumentace, film).
Eugen Brikcius: akce "Díkůvzdání", Praha, Ledeburská zahrada (účastníci skládají do pyramidy přinesené chleby), akce
"Zátiší", Praha, Kampa, jarní a zimní verze (půllitry piva na
pozadí kaluží po dešti nebo sněhu), akce "Sluneční hodiny",
Roztoky, lom (viz fotodokumentace, hodiny ukazují 9.00).
"Land-artová pohotovost" nastala v Bílině při dokumentaci
práce živlů (přičemž J. Daníček urychloval vysoušení kaluže
tím, že z ní vybíral vodu čajovou konvicí).
Red.

LP D E S K A ČESKÉ N O V É VLNY
" C Z E C H - T I L L NOW YOU WERE A L O N E "
TOM
CAT
STUMPERGASSE 51
A - 1 0 6 0 WIEN
V příštím čísle přineseme adresy
distributorů v jednotlivých zemích
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teorie

Jiří Němec
Zpráva o dvou snech
Náš časopis přinesl v čísle 3/83 studii Aarona Leida (pseudonym vytvořený významovou inverzí jména Sigmunda Freuda)
"Utečenecký sen: zrcadlo exilu". V ní je uplatněn daseinsanalytický výklad, tak jak je rozvíjen v curyšské škole Medarda
Bosse, jehož byl autor po léta přímým žákem a u něhož také
absolvoval tzv. cvičnou analýzu. Na rozdíl od jiných hlubinněpsychologických škol, jako je klasická psychoanalýza, škola
Jungova, Adlerova nebo Szondiho, chce daseinsanalýza (dále
jen DA) "nechat sen samotný ze sebe a za sebe hovořit. Kdo
má oči k vidění a uši k slyšení a je schopen a ochoten otevřít
se tomu, co se nám ve snu ukazuje, tomu se stává obsah snu
sám o sobě již smysluplným" (Leid, str. 88). Nejde tedy o to
"snový obsah převádět či redukovat na takzvané pudy, komplexy, archetypy či jiné předpokládané psychologické mechanismy" (Leid, tamtéž). O historickém vývoji i současném stavu
D A informuje nejlépe Gion Condrau obsáhlou studií "Philosophische und anthropologische Grundlagen der Daseinsanalyse", čtvrtletník "Daseinsanalyse", roč. 2, č. 3-4, srpen 1985
(nakl. S. Karger, Basilej). - Následující sny byly podrobně diskutovány na dvou seminářích vídeňské pracovní skupiny pro
D A v letních měsících t. r. Uvádím i výsledky této kolektivní
práce.
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1. sen
"Jdu podloubím francouzského města. Na kraji chodníku jsou
vyložené noviny a časopisy. Přitahuje mě pestrobarevná
obálka pornografického časopisu, jmenuje se Arche de Noé.
Nezastavuji se a vcházím na prostorné náměstí, uprostřed je
sousoší, asi morový sloup. Náměstí je prázdné, ale chodníky
naproti jsou hustě naplněné čekajícími davy. Procházím středem náměstí. Přijíždí ke mě postava na koni. Je to papež. Seskakuje s koně, objímá mě a ptá se, jestli něco nepotřebuji.
Třeba poslat nějaké samizdaty do Říma. Odpovídám, že děkuji, ale že mám své vlastní cesty. Jdu dál a vstupuji do gotického kostela. Je trojlodní, vnitřek je silně barokizovaný.
Sedám si do postranní lodi. Dívám se, kdo je ještě v lavici.
Jsou to dvě mladé ženy, jejich tváře mi nic neříkají, ale mají
odhalená ňadra a mě zaujmou rozdíly v jejich tvaru. Jedna
jsou nápadně kulatá, druhá naopak výrazně do špičky. Přitom
se začínám stydět: Co kdyby mě někdo v této choulostivé situaci pozoroval? Ohlížím se. O mnoho lavic za mnou sedí stařena, ničeho si nevšímá, patrně se modlí. Zapomínám na obě
mladé ženy a jdu k východu. Tam se potkám s Paterem N.
Ptá se mě, proč nejsem na mejdanu u D. Odpovídám, že nechodím na žádné mejdany. Vycházím z kostela a probudím
se."
Výklad: Snící jde cizím městem, jeho nálada je neutrální (nic
o ní neříká), až vzbudí jeho pozornost pornografický časopis
Archa Noemova. Archa Noemova je útočištěm i kolébkou života a to ve výrazně sexuálním ohledu - obsahuje všechno živočíšstvo a to spárované, od každého druhu jeden pár. Nestojí
to však za zastavení, cesta vede dál. Prázdné prostranství odděluje kráčejícího od čekajících davů. Papež přijíždí jako
mocnář, dává najevo srdečnou náklonnost, ta však není opětována - s odvoláním na "vlastní cesty". (Poznámka účastníka
semináře: Ty říkáš, že máš vlastní cesty a jdeš do kostela!) V
kostele je cesta přerušena. Chvilka posezení je vzápětí následována atraktivním pohledem na zčásti obnažené mladé ženy.
Neobjevuje se však sexuální touha po sblížení, ale stud. Stud
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předpokládá vztah. V daném případě vztah k tělesně atraktivním ňadrům (ten je ale zcela přechodný), zato se více uplatňuje vztah k ostatním lidem v kostele, k tušené obci věřících.
Tu však představuje jen jediná účastnice. I stud před pozorující obcí se rychle rozplývá. U kostelních dveří se objevuje reprezentant obce, kněz. Poukazuje na to, že snící měl vlastně
být někde jinde, na světském setkání u jedné ze svých přítelkyň. Ten možnost takových setkání (v rozporu se svými bdělými zvyky) odmítá.
Atmosféra snu i jednotlivých setkání v něm je charakteristická
následujícími motivy. Především je tu naprosto nepřehlédnutelné náboženské zaujetí (Archa Noemova, morový sloup,
davy, čekající papeže, papež, kostel, obec věncích, kněz). V
klíčových momentech je tento zájem spojen se zájmem sexuálním (opět Archa Noemova, ale především setkání s poobnaženými ženami). K tomu se vztahuje poznámka účastníka semináře: "Kdyby ses déle styděl, neztratil bys svou identitu!" To
je patrně existencielně nejcitlivější bod celého snu. Stud rostl
ze vztahu k ňadrům, ale tento vztah byl zakryt vztahem k
možná pohoršené obci. Ve studu vytrvat, by asi odhalilo konflikt - ambivalenci - mezi vlastním sexuálním zájmem a církevní autoritou. Třetí výrazná snová vazba je totiž spojení náboženského zaujetí s autoritou. Papežova nabídka je sice odmítnuta, ale ohled na církevní obec je nápadný. Také to, že
závěrečné setkání je setkání právě s církevní autoritou, je významné. Co se přitom říká, tak významné být nemusí. Knězova
otázka mohla znamenat právě tak vybídnutí, jako skrytý odpor, a velice kategorická odpověď snícího mohla být jen
obecnou floskulí. - Ještě jeden postřeh. V tomto snu je málo
spočinutí, snící je stále na cestě, jen na chvíli se zastaví. Chybí
mu zakotvení, snad je ani nehledá?
2. sen
(O několik týdnů později.) "Stojím v kostele před oltářem, za
ním jsou dveře od sakristie. Kolem mě je několik lidí. Dveře
od sakristie se otevřou a na první oltářní stupeň je přinesena
masívní socha. Představuje Golgotu s třemi nápadně malými
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kříži. Je celá ze zlata a platiny a třpytí se ve světle svící. Dívám se na ni a vůbec se mi nelíbí. Náhle spatřím na oltářním
stupni ležet cihlu. Srovnávám ji se sochou a vnitřně dávám
přednost cihle. Ta mě stále víc zajímá, nemohu od ní odtrhnout oči. Cítím, že jsem přítomen něčemu nesmírně důležitému. Přitom se cihla začíná zevnitř rozsvěcet. Nevidím tu ale
rozdíl mezi cihlou a zdrojem světla, cihla je celá průsvitná a
září sama. Ze sakristie vychází biskup T. Rychle se k němu
připojuji, beru ho podpaždí, vysvětluji mu, jak je ta cihla důležitá, ale on pospíchá, nevěnuje mi pozornost a já se probouzím."
Výklad: (Skupina začala hovořit o rozdílu mezi sakrálním a
profánním, ale to se neukázalo moc plodné. Cihla je samozřejmě světská záležitost, drahocenná přenosná socha je evidentně součástí kultu. Podivný je snad jen nepoměr mezi nepatrnými kříži a vlastní horou, obrovitým soklem ze vzácných
kovů. Vypravěč snu přitom prozradil, že má v bdělém stavu
takové věci jako monstrance apod. spíše rád, i když mu spojení zlata a platiny nepřipadá šťastné.) Co volá po výkladu, je
světlo. Socha Golgoty svítila odraženým světlem, kdežto cihla
vlastním. Je sice pravda, že se snící nedostal k tomu, aby s cihlou něco udělal, ale nebylo podmínkou jakéhokoli smysluplného jednání spatřit cihlu jako cihlu v jejím vlastním světle? Je
ovšem také pravda, že snící okamžitě běžel k církevní autoritě, aby jí to, co viděl, ohlásil. Závislost na autoritě je tu
zřejmá. Toho se týkala poznámka jednoho účastníka semináře: "Tys viděl zázrak a biskupa to nezajímá ... Doufám, že
až příště půjdeš ve snu kolem kostela, tak už tam nepolezeš!" Oproti tématicky příbuznému předešlému má tento sen jiný
průběh. Snící stojí mezi lidmi a po "zjevení" chce někomu sdělit, co viděl, co si o tom myslí, chce ho přesvědčit. Je to aktivní, i když poněkud abstraktní zájem o lidské okolí, omezený bohužel jen na církevního hodnostáře. Klíčovým bodem
snu proto zůstává: Snící je vyzván, aby přijal a realizoval ty
možnosti, které přináší "obyčejná" cihla a to v jejím vlastním
světle, které může nepochybně ukázat jak její původ v lidském
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pracovním společenství a v jeho základu, v bydlení, tak i její
skromnou služebnou funkci.
Poznámka
Každý výklad je principiálně nekonečný, tedy i výklad snů.
Záleží na speciálním záměru, kterému má výklad sloužit. Hlubinněpsychologický výklad snů sleduje především záměr léčebný. To se v naší skupině dělá jen nepřímo. Výklady snů
tedy zůstávají otevřeny dalšímu rozvíjení - terapeutické sebeanalýze, zájmu o fenomenologii, resp. fenomenologickou hermeneutiku, na kterou může navazovat zájen sociologický
(jako v citované práci Aarona Leida), politický, estetický,
ekologický atd. atd. Proto se asi při výkladu prvního snu nerozpracovávala tzv. oidipská problematika, která tam jinak
bije do očí (papež i Pater znamenají otec atd.). Druhý sen je
zase blíž výkladu umění. Až dodatečně jsem si vzpomněl na
velice exemplární výklad světla lampy. Jde o korespondenci
Martina Heideggera s Emilem Staigerem, otištěnou v Staigerově knize "Die Kunst der Interpretation", Curych 1955, a věnovanou jejich interpretaci Môrikovy básně "Na lampu". (Ta
vyšla i česky v pěkném překladu v mladofrontovní edici Květy
poezie.) Nemám Staigerovu knihu momentálně po ruce, takže
bibliografický údaj uvádím podle Romana Guardiniho ("Gegenwart und Geheimnis", Wiirzburg 1957), který se výkladu
Môrikovy básně blíží zase z jiného úhlu. V Čechách je dobře
známá Bachelardova knížka "Plamen svíce", která mi ale připadá slabší a pak - nechtěl bych se rozplývat v literárních asociacích.
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Milí přátelé
T í m t o číslem končíme třetí ročník naši revue.
Obejdeme to opět bez komentářů
máme pouze technickou poznámku:
Našim rakouským abonentům posíláme opět složenku,
prosbou, aby předplatné vyrovnali d o konce února 1986.
Předplatitele z jiných zemí upozorňujeme na naše nové
poštovní konto:
Osterreichische Postsparkasse Bank Wien
K o n t o Nr. 7 9 9 3 . 0 2 4 - Paternoster,
které jim zjednoduší platbu,
/ v Evropě m o h o u platit z kterékoli pošty./
příštím čísle uvedeme hru Pavla Landovského AREST
PŘIPITEK od M. Heideggeta,
rozhovor s malířem A n t o n í n e m Málkem,
který v New Yorku připravil Bob Krčil
a další texty.
Děkujeme Vám za Vaší přízeň
a do roku 1986 přejeme šťéstí a pohodu
a pokud m o ž n o splnění Vašich přáni.
Vaše redakce
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