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I. Jirousovi - Magorovi
uděleno čestné členství jako uznání za literární a uměleckou tvorbu
a významný přínos pro myšlenku
umělecké svobody.

Toto číslo vychází s přispěním Nadace Charty 77
se sídlem ve Stockholmu
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Andrej

Stankovič

Elegie za Jindru
„Služební pistole, co po celý život
Tě furt měla na mušce
už čeká Tě v sejfu a spustit už chce"
Verbování je složité a dlouhé,
ale pohřební písně jednoduché:
„Krásné je žít..."
V krematoriu potěmkinská
(Babelova) řeč Beni Krika
sama se říká — Kolumbovi vždycky znovu ukradená
Amerika
(ukradená jen málo a nově svázaná,
aby se nepoznalo):
„Ten člověk neumře ve své posteli" -

- ruskýma basama vždy znovu lískaná
řeč-osika:
„... - Viděl?... Zabýval?... Počítal?...
Umřel?"
***

Už prostějovskou starorežnou
„U Krakonoše"
letenská šlechta pije
s peněženkou prázdnou
a já jdu na exkurzi pustou elektrárnou
Na Zátorách,
kde hrdina práce — in contumatio přiškvařil se v prostoru a čase,
zatímco Jindra pouze duchaprítomné
vylít všema
čtyrma komínama najednou.
V „Globusu" Julinka se tetelí:
„Vot Desděmonu ja ubil"
(Ješiši Kriste, kterápak vyšte?)
a má v tom prsty Hemingway a Hašek.
Všechno (proč právě zde?) je v prdeli.
(Abych se prokousal z té vtipné kaše,
mám moc co dělat: „na půdě tamburaše"
na banjo „Na Mělníce";
s cikánkou ve Strašnicích);
EL 113. půl cestě v Radiopaláci se mi má
první láska
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celý život vrací z Poříčan nebo z Leipzigu
(kdo mě to zval na ten ples?)
***
„U obecního dvora" na mateřský štaci
po sedmé sedmičce
za 70 halířů je Lautréaumont doma:
„U studánky", kde ještě jeden lahváč
z lednice - za oknem A pak při tomto nekonečném sedmičkovém
večírku
budem poslouchat pilného profesora
Pečírku,
odvážně a neprestajné žvanícího
ve Slováci
jako my, co hrdlo ráčí
(co slina na jazyk přinese ze surrealismu
a ze secese).
Setkání šicího stroje s žehlicím prknem
od anachronického vetešníka
v Komsomolské
na operačním stole vojenského sanatoria
v Jevíčku;
ta veteš zbude ve mně navždy:
setkání snu a sebevraždy,
které jsem dostal v sedmapadesátým
k Ježíšku,
zatímco tvoje stará potrácela
za mý prachy.

Ve čtyři ráno cestou z „Kravína"
(„Dělníci, dělníci choděj do práce...")
mám v očích všechen hnus fialový příští
(Předbíhám: Léto. Už sa brieždi. Má vina.)
„A na smetišti dějin", čti,
„civilizace dětinští",
(nad smradlavými šuplíky a kýbly
v podnájmu v Plynární
čtu v Tvé rodinné Bibli
s mastnými prsty
od plukovníkova filé)
A ráno na Masaryčce při kelímkovým
ve stoje
Kristus nám oči šmirgluje,
když předtím - po redakční poradě Práce,
kde se nám chtělo nejenom
z obsahu žaludku
zvracet - ze „Svatého Václava,
vévody české země"
zbylo v čerstvém sněhu jen nápisu půl.
Druhá půlka byla Tvá: „Klimeš je vůl",*
protože jako starýho mazáka
Tě sralo,
že ve škole a v novinách se může nic
a málo,
(že chodí to tak vždy a všude, čistě tak,
jaks to viděl - marně 5

- v osobním volnu na doskočišti
náměsíčným na „Zižkárně",
i v „Armě")
i když byls jako každej správnej Slovan
do své lenosti zamilován
Ty, syn zakládajícího člena partaje,
za sebou desetileté galeje,
v době, kdy většina kolegů
- začínajících kariéristů z lepších
či horších rodin
byla pro rychlený socialismus
jak slepice na flus,
s bráchou - politrukem letecké perutě,
jsi jedno za druhým do sebe pral,
abys pak za pár let na Ovocňáku
po třetím pivě
střídavě modral a červenal
se slavíkovským komentářem: to bodlo
po antabusu, vynuceném sviní podlou
a nakonec si vpálil kulku
a všechny svinský sondy ze svý smrti
vytrhal
v

* * *

Jak po Tvé smrti dny plynou
(Výloha vinárny „U Ježíška" je zasypána
vrchovatě hlínou).
Jsi jediný, komu jsem byl
na pohřbu i na svatbě,
ale až Tě znovu potkám po letech

a nepotkat Tě by byl pech,
budeme spolu pařit „U houbaře"
a přít se o blbosti,
například kvůli abstraktním fotkám
Bareše
při sněhový kalamitě,
co možná jak dnes už tenkrát
(v devětašedesátým),
milosrdně lhala mi Tě.
Potom „U Malvaze" nám bude - po černý dobrotě - blaze
ještě jednou
Na kominickém můstku nad Spisovatelem
opilý ďábel v pivním amoku - Jindra se střelou v těle mrská nohama
a za jeho zády slunce jak vechtr vstává.
* Vladimír K., vedoucí katedry novinářství na KU v 50.
a 60. letech

Poznámka k poezii Andreje Stankoviče
Verše Andreje Stankoviče vyvolávají od první publikace
v roce 1965 rozpaky, obdiv i zásadní odpor, neporozumění (vytýkána bývá „schválnost", „nesmyslnost", „provokace" apod.). Čtenáři i tzv. profesionální čtenáři jsou po lé-

ta (a nemám na mysli jen poslední desetiletí) navyklí na
to, že poezii mají dešifrovat jako obrazný, metaforický návod na jisté vidění světa, na jistý komplexní názor, který je nutno odhalit, i když - díky postupným pokusům
o jakous takou autonomii - se zdůrazňuje, že toto dešifrování nenahradí samu poezii.
Jakmile přistoupíme s těmito návyky ke Stankovičovým
veršům, nemůžeme náhle nic pořídit, žádný myslitelný
výklad nemůžeme rekonstruovat. (Je to situace podobná
motivu z jedné science fiction: pokusná zvířata vyřeší danou úlohu vždy jen napoprvé, všechny další pokusy jsou
neúspěšné. Posléze se zjistí, že jejich „kód" je zcela jiný,
jiná je tedy i hierarchie obtížnosti, že jsou mimo lidskou
zkušenost a inteligenci, ne tedy níže, jak se nutně předpokládá při konstrukci pokusu, že se tu tím pádem navyklá hierarchie nemůže uplatnit.)
U Stankovičových veršů je nutné uvědomit si, že nic nevypovídají ve smyslu ideologického obrazu světa, ale že
výběr slov, obrazů, frází je - tímto ideologickým hlediskem měřeno — diktován jakýmsi až pocit přepychu vyvolávajícím osobním zalíbením, osobním estetickým hodnocením samého literárního instrumentu. Jazyk se tu stává vlastním předmětem básnění, radikální, naivně a zaujatě přímočará kritika řeči jako zmechanizovaného instrumentu je vlastním „posláním", dešifrovatelným „významem" této tvorby, chceme-li stůj co stůj takový význam rekonstruovat. To je také rovina, na které můžeme
Stankovičovy verše chápat.
Postup je tedy dá se říci opačný než u vzpomenutého univerzálního případu - vlastnosti jazyka, ustálené mechanismy, klišé, rčení, parafráze, zneužitá rčení, zneužité citace jsou vlastním zájmem této tvorby. Její výjimečnou
vnější a nápadnou atmosférou je zvláštní, ohromující radost z jazyka a z ní vyplývající podivně kouzelná atmosféra. Významem, a to zcela mimořádným literárním významem tohoto Stankovičova gesta je aktualizace stálého, latentního napětí mezi tvarem výraziva a jeho navyklým účelovým užíváním.
Jan Lopatka
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Benefiční vystoupení
newyorských umělců
a jejich hostů
za propuštění I. Jirouse
(NEW YORK; 29. 1. 1989)
29. ledna 1989 se v newyorském klubu „The Kitchen"
uskutečnilo benefiční vystoupení za propuštění Ivana Jirouse, kterého se zúčastnilo několik prominentních postav americké kulturní Bcény spolu s hudebníky československého undergroundu v exilu. Celou akci zorganizoval a produkoval rockový impresário světového formátu
- Giorgio Gomelski.

Okolo půl deváté večer byli možné již z dálky vidět nejméně stometrový zástup lidí čekajících na vpuštění do sálu, který pojme přibližně čtyři sta lidí - bylo beznadějně
vyprodáno, a kdo neměl vstup rezervován předem, tak se
nechytal. (Později se stejně dovnitř našlapali všichni nebylo k hnutí.) Uvnitř temného sálu už duněli z pásku
Plastici a na obrovském plátně za pódiem je promítán
Magor v lepších časech - v objetí s Bondym po úspěšném
PP fotbale. Po stranách pódia visí dlouhé pruhy papíru
s textem DG „Čemu se podobáš ve svý velikosti" na jedné straně a s překladem skladby PP „Nikdo" na straně
druhé. Uprostřed sálu visí od stropu dřevěný okenní rám
s nápisem „VOKNO". Nepodává se občerstvení a nesmí
se kouřit, a tak žíznivci běhají přes ulici do deli a cigára
se aspoň ze začátku schovávaj v dlani. Tahle drobná omezení jsou ale okamžitě zastíněna tím co můžeme vidět pohledy, který by nikoho ani ve snu nenapadly - například Vráťa Brabenec ve vzrušené debatě s Allenem Ginsbergem a hned vedle Paul Wilson a Pavel Zajíček s Bovím. Přehlídka tváří neviděných pohromadě léta.

Boví, Vráťa Brabenec a Pavel Zajíček

Proud řečí a setkávání byl konečně přerušen impresáriem Gomelskim, který vylezl na pódium a celou věc uvedl a dal do pohybu.
Paul Wilson - konferenciér večera - začal stručnou
historií Pla8tic People se všemi fázemi vývoje kapely od
oficiální, polooficiální až po tajnou, podzemní.
Následovala promítání filmu z festivalu druhé kultury v Postupicích z roku 1974, které do mikrofonu komentoval Boví.
Hned po filmu - první živé vystoupení - básník Stephan Yelpi s kapelou Falše Prophets předvedli „Magické
noci" od PP, ale s textem „Pánbůh nám Kocha vzal" od
Bondyho. Dobře zahraná verze a sugestivní přednes zajistil první úspěch večera a uvedl tak první hvězdu - kytaristu Garyho Lucase, bývalého člena Beefhartova Magie Bandu, který provedl svou verzi skladby „P. F." od
Plastiků, přepracovanou pro dvě kytary - elektrickou a
akustickou, které obě hravě obsluhoval sám velmi virtuózním způsobem. Atmosféra radosti z tak neobvyklého
vystoupení se ještě dál vystupňovala, když Paul ohlásil
strýčka „A", což nebyl nikdo jiný než předem neohlášený
a tudíž nečekaný Allen Ginsberg. Originálním, dokonalým způsobem přednesl svou báseň „Král Majálesu - King
of May" a vzpomínal na rok 1965 a zážitky z Prahy, na
ty z oslav Jara, i na ty pozdější z policejního vyhoštění a
několikerého zatčení, které tomu předcházelo.
Když potlesk utichl, oznámil Paul vystoupení další sestavy - tentokrát znovuzrozené DG 307 ve složení Pavel
Zajíček, Boví, Gary Lucas, neznámý klavírista a dva bubeníci. Provedli skladbu „The Queen is dead" na melodii
slavné „Anarchistické milenky" z repertoáru dřívějších
DG. Během produkce byl střed pódia zakryt obrovskou
papírovou plachtou, která částečně zakrývala hudebníky.
Pavel na ni zezadu namaloval velkou červenou píču, kterou nakonec slavně proskočil (jako už ostatně v minulosti jednou - v Klukovicích na koncertě PP nápisem I obešel já polí pět). Krásná muzika a tajemnôstí okamžiku jakoby se člověk na chvíli přenesl zpátky na Vísku, na slavný Dar stínům.
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Ed Sanders
Na uprázdněnou scénu se dostavuje revolucionář večera - legendární ED SANDERS, který s kytaristou Fugs
Steve Taylorem předvedli zaklínání vlády Československa, zatím nejostřejší odsouzení nezákonného postupu čs.
orgánů proti Ivanu Jirousovi, Václavu Havlovi a dalším.
Doslovné znění a překlad bude otištěn v některém z dalších čísel Paternosteru - čtenáři, těšte se!
Následoval známý experimentální hudebník Eliot
Sharp se svou verzí skladby PP „Kanárek". Precizně předvedená nová hudba. Během celé dosavadní produkce jsou
na plátno za hudebníky promítány diapozitivy z koncertů Plastic People, prokládané místy Hradčanama a dalšími obrazy Prahy. N a dvou televizních monitorech po
stranách jeviště běží nonstop videa s čs. tematikou - nezbytný Václavák z osmašedesátýho, záběry ze schůze
VONS, mobilizace z roku 1938 - tak trochu guláš, proložený anglickýma překladama textů PP a DG.
Po Eliotovi přednesl ZOG osobní svědectví účastníka

pražské demonstrace z 16. ledna tohoto Toku s otřesnými detaily policejní brutality. Na ztichlé a trochu přepadlé publikum vzápětí nastupuje skupina CHUNK s táhlým kaddišem na Vráťův text OSIP - naříkavý zpěv, buben a malá ústní harfička (Jews' harph).
Náladu opět trochu rozproudil symfonický orchestr, jehož jádro tvořil SOLDIER STRING QUARTET, který provedl krásnou verzi Plastických „Mladých holek" - Mejla
by měl asi radost. Po klasice opět Paul Wilson — nyní recituje své překlady Magorových Labutích písní a tím připravuje pole pro vyvrcholení večera - skupinu Vrátí Brabence z Toronta (hrome to zrn divně). Jsou to Vráťa na
altsax a klarinet, Jan Komárek na basu, Joe Carnation
alias Pepa Karafiát kytara, Don Dietrich další sax, dva
bubeníci a Jiří Rotbauer na citeru. V hledišti se probudil
Vláďa Zavadil a začal povzbuzovat pokřikem: „Vráťo, vošoustej ságo, to sem já Toulec — let's go!" což vyloudilo na
soustředěné Vráťově tváři prekvapenej úsměv, no a pak
to začalo; duli a drnkali tak krásně a usilovně, jakoby to
mělo bejt naposled, radost z hraní byla tak zřejmá, že
každýmu muselo bejt jasný, jak výjimečné celé to vystoupení je. Při druhý skladbě hrál Vráta na altku a klarinet

Vráta Brabenec a Allen Ginsberg /

Paul Wilson

Czech It Out!
Kick A Hole In The Drum
A benefit p e r f o r m a n c e to Tree poet/critic Ivan J i r o u s and to help bring Czech
u n d e r g r o u n d band, T h e Plastic People of the Universe, to America
Participating musicians include:
101 C r u s t a c e a n s
S a m m B e n n e t t [Bosho, Semantics]
Chunk
False P r o p h e t s
S t e p h a n Ielpi
G a r y L u c a s [Captain Beefheart]
Ed Pastorini

E d S a n d e r s IThe Fugs]
Elliott S h a r p [Carbon, Molungo, Semantics I
D a v i d S i m o n s [Chunk]
Soldier String Q u a r t e t
K i m S p e l i o s [Chunk]
David Suizer
S t e v e T a y l o r [The Fugs]

Plus the U.S. film premier of:
The 1974 Postupice Underground Music Feslivat and Pospisic's

Wedding

As well as:
A slide-show chronicle from the Plastic People Archives
DG307 footage

Sunday, January 29, 8:30 pm
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The Kitchen, 512 W. 19th St. (212) 2SS-5793

najednou jako ten slávnej saxofonista z Colossea, ale pochopitelně jinak - po svým, jak to jenom on umí, jakoby
se všechno ostatní propadlo a zůstalý jenom ty kvílivé,
duši drásající, hovořící tóny — a Magor zas sedí sám. Během skladby Vráťa na chvíli přeruší hru a v předklonu
zarecituje do svýho saxofonovýho mikrofonu Magorovu
báseň: Jak dlouho Bože ještě snesu že žiju v ustavičném
stresu? Tak dlouho jak se Tobě zachce potrvá moje frustrace Pokorný jsem přemáhám strach dnes budu Tě prosit v modlitbách abys mi aspoň po tom všem položil do
úst k básním šém.
Do ticha po Vráťa Bandu zazpíval Paul Wilson krásnou modlitbu a uvedl závěrečné Jam session všech zúčastněných muzikantů, kteří se skoro nemohli vejít na
scénu. Provedli dlouhou verzi „Samsona" z Vedení koní zpívali Pavel Zajíček, Boví a Vráta a nakonec nekonečný
„Mladý holky" se spoustou nádhernejch sól a se skutečně výjimečným mladým černošským trombonistou, který
lil z nátrubku potoky slin, tak usilovně troubil. A je po
všem, potlesk utichl, muzikanti zmizeli a obecenstvo se
v hloučcích domlouvalo, kam kdo půjde dál. Hudebníci a
organizátoři na mejdan k Giorgiovi a ostatní do hospod
- všechno jak má bejt. Snad to všechno k něčemu bylo!
Milan Ďaler

Žádám laskavého čtenáře v Československu, který vlastní
exemplář strojopisu novely Zbyňka Benýška Drama
amarD (cca 65 stran), nechťse pokusí ji dopravit vhodným
způsobem na adresu redakce PATERNOSTERU.
Udělám si kopie a pošlu zpět, bude-li nutno! Díky!
Zbyněk Benýšek
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poezie
Otakar Oulehla

Korálky v dlani
Portrét neznámé ženy
Ostruha světla v bludišti
platinových smrků
Rozbitá dekorace a opuštěný svazek
padajících vlasů
Sedmá struna na kytaře
Pomačkaný účes a bezradnost
bezradnost pod nánosem pudru
Vybledlé okvětí sametových rtů
s kadeřavou pěnou zapomenuté sliny
Sedmá struna na kytaře

Meditace
I.

Po hlavní třídě mého mozku
projela tramvaj
s nákladem úsměvů
a myšlenek
prázdných jak ona sama
Po hlavní třídě mého mozku
projela drožka
tažená slepým koněm
16

BEZ NOHOU
A BEZ OHLÁVKY
Po hlavní třídě mého mozku
projela láska
s nákladem úsměvů a myšlenek
prázdných jak ona sama
Slepý kůň bez nohou
Po hlavní třídě mého mozku
prošel čas
největší hodnota
nejvétší jistota
největší darebák

Meditace
II.
Když Ti řekne Smrt
pozdrav a jdi
tak půjdeš
co dělat víc
jen odejít je umění
Když Ti řekne Smrt
odejdi a nevracej se
vrátíš se či nevrátíš
co já vňn
nevrátíš se
i to je umění
nevrátit se
Když Ti řekne Smrt
věř sobě a nevěř sobě

protože tím nic neztratíš
jen sebe
jen sebe

Meditace
III.
Lidé se podobají
šachovým figurkám
Také neustále
opouštějí šachovnici
Jejich hra je přehlídkou
nepochopení
a zbytečných surovostí
Závěr hry je vždy stejný
Vyhrává soupeř
nejlépe vyzbrojený
neporazitelný

Špitálová
Klika u dveří ambulance
cení zuby na injekční jehlu
co mi právě vysála
poslední kapku krve
Po chodbě se motá
opilý mikrob
rozježený
neholený
a s patřičnou sebedůvěrou
mi mává na pozdrav
Staniční sestra předvádí nohy
pod krátkou sukýnkou
aby potěšila nemohoucí
Zřízenec vyštval z lůžka
otravného kardiaka
18

a vyspává kocovinu
Zděšený medik hledá játra
v ústech zděšeného pacienta
a zděšený docent se potí hrůzou
Tichem proskočí signál
červené přerušované světlo
epileptik na chodbě se kácí
a za chvíli z pokoje dvacet devět
odváží zřízence
který zaspal vlastní smrt
Dáma s kosou má pro dnešek
splněno

Akt
Dva písečné pahorky
v rozechvělé poušti
Příslib tajemství
v navlhlé stružce
očekávání
Příslib naplnění
nekonečnosti
Rozpačitý pergamen
orosené kůže
Příslib

Kočka na rameni
Na rameni mám angorskou kočku
Dva roky a devět dní
jen sedí a pozoruje svět
zoufalýma očima
a zatíná mi drápky do kůže
Na rameni mám angorskou kočku
Dva roky a devět dní
chvěje se příšerným strachem

že ji shodím
a zatíná mi drápky do kůže
Na rameni mám angorskou kočku
Dva roky a devět dní
starou
která se bojí skočit na zem
a usnout v trávě
Na rameni mám angorskou kočku
Dva roky a devět dní
Stárne mi před očima
pelichá věčným strachem
z pádu
a myslí si že je šťastná
Dva roky a devět dní
mám na rameni angorskou kočku

Svítání
Čtyři hodiny
Kohout si ladí hlas
a strnulá tvář
vesmíru
se rozjasňuje
Zvlněné krajkoví
vzpomínek
putuje
po nedovřeném víčku
po slaném obzoru
nevyspání
Zmatený šíp
zabloudil do klína
mé osamělé
souložnice
a hodiny v kuchyni
odbíjejí
svátek
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Básně Otakara Oulehly jsme dostali od čtenáře z Rakouska. Byl k nim přiložen životopis, který jsme redakčně
upravili.
Otakar Oulehla se narodil 8. 9. 1962 ve Znojmě. Otec byl
zoolog, matka ředitelka mateřské školy. Od dětských, let
se u něj projevovaly výtvarné sklony. Rád si kreslil seriály o zvířatech, námořnících a rytířských výpravách a když
se naučil psát, doplňoval je slovem. Ve škole patřil mezi
dobré žáky, s učením neměl nikdy potíže, svědomitosti a
cílevědomosti ho naučila babička - učitelka a maminka.
Od otce pochytil romantiku lesů, vody a dálek a lásku ke
zvířatům. Měl rád plavání, rybaření, cesty na lodi, dlouhé výlety a večery u táborových ohňů. Po vychození základní školy byl přijat na gymnázium. V tomto období vyměňuje výtvarnou činnost za hudební, vedle hry na klavír začíná jako samouk na kytaru. Úspěšná gymnazijní
studia zakončuje maturitou s vyznamenáním, skládá přijímací zkoušku na lékařskou fakultu, nastupuje do Hradce Králové. Tu ho poprvé zaskakuje nebezpečné onemocnění. Během léčby skládá první obsáhlejší sbírku básní.
Po vyléčení pokračuje ve studiu. Začíná psát povídky rázu science fiction, vyhrává soutěže. Stále ho poutá atmosféra táborových ohňů, trampská romance. Vlivem následků neblahého zvratu civilizačního procesu onemocní zákeřnou krevní chorobou, přerušuje studium, je úspěšně léčen, choroba je potlačena. V tomto období se vrací k verši, hlavně básnickou sbírkou Korálky v dlani. V květnu
1988 odjíždí do Rakouska na lékařské vyšetření a s doporučením dalšího léčebného postupu se vrací domů. K doporučení se přidávají lékařské kapacity jeho vlasti. Nerozhodnost, administrativní byrokracie a problematická úroveň medicínských možností způsobuje, že ztrácí šanci na
uzdravení. 19. 6. 1988 náhle onemocní akutní bronchitídou, aplikovaná léčba je bez účinku, potlačená choroba
znovu propuká a 5. 7. 1988 končí mladý nadějný život. Je
pohřben v den promoce svých spolužáků. V 25 letech
opouští rodiče a přátele, zůstává po něm sbírka básní a
povídek.
Výbor je redakční.
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PÍSNIČKÁŘI

Z ČECH/5/
(Názvy písní jsou redakční — proto závorky. Z kazet přepsala Marta Kubešová.)

Vojta Tomáško
(Důvěřuj ale prověřuj)
Tři roky jsem v panelárně vařil panely,
tři roky jsem tohle vydržel,
nebudete věřit, ale šlo mi na nervy,
když mě vrátnej denně prohlížel.
Důvěřuj, důvěřuj, ale hlavně prověřuj!
Buržoázni přežitky jsou nenávratně pryč
když si jeden s druhým jen tak plác,
teď na všecko je formulář a šestkrát podi
a informuj se kdo je, co je zač.
Důvěřuj, důvěřuj, ale hlavně prověřuj!
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S rychlíkovým příplatkem jsem na chodbičce stál
z Prahy do Pardubic, vážení,
s e d u m k r á t se revizorům lístkem prokázal
na sto dvacet pět minut zpoždění.
Důvěřuj, důvěřuj, ale hlavně prověřuj!
Kam bychom to přivedli bez celních orgánů,
kdyby jsi si co chtěl přivézt směl,
mercedesy, videa i šišky salámů,
a kdekdo by se coural kam by chtěl.
Důvěřuj, důvěřuj, ale hlavně prověřuj!
Neboj se má milá, že ti budu nevěrný,
pryč je doba, kdy jsem BÍ to lajs,
pro mne jsi ta jediná, až je to dojemný
a taky jsem se dočet, co je AIDS.
Důvěřuj, důvěřuj, ale hlavně prověřuj!
Pochybnostmi otcovství já žral se ve spánkx
jak se dobrat pravdy, člověče,
až synáček rovnou na nos výpad z kočárku,
a z cizího krev přece neteče.
Důvěřuj, důvěřuj, ale hlavně prověřuj!
Já na Sibiři z přesvědčení roury svařoval,
u rodiny nebyl víc než rok,
na Ruzyni kontrola, a už mě šacoval,
jestli nemám v kufru ropovod.
Důvěřuj, důvěřuj, ale hlavně prověřuj!
Lumpové jsou všude a náš člověk už si zvyk,
sem tam někdo vleze do banky,
a když tě v parku mordýrujou, tak kde je příslušník?
Kontroluje trampům občankvf
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Důvěřuj, důvěřuj, ale hlavně prověřuj!
Určitě až dohraju, tak přijde jistej pán,
a co mi řekne, na to vemte jed —
že se mu to líbilo a že se hrozně smál,
a taky že jsem tu hrál naposled!
Důvěřuj, důvěřuj, ale hlavně prověřuj!

(Na rande nepřijdu...)
Ženy mě nechávaj chladným,
o city nestojím,
posudek z práce mám kladný
a v rejstříku ani stín.
Sobotní brigády vítám
a hlasuju s většinou,
o funkce přímo si říkám,
snad si mě povšimnou.
Jsem mladej a nadějnej kádr,
můj cíl je dál a výš,
jako od Nerudy kvádr,
těžko mě odvalíš.
Zatímco zaznívá parkem
milostný popěvek,
dojíždím hořčici s párkem
za diskusní příspěvek.
Refr.:
Na rande nepřijdu,
mám schůzi SSM,
na rande nepřijdu,
důvod snad pochopíš,
besedy, přednášky,
tak to jde celej den,
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i přátelé žehu mě pozvali,
no to asi už víš...
Jsem vedoucí dvanácti kroužků
a domovní důvěrník
a pozejtří dostanu pásku,
stanu se pomocník,
i předseda sportovní sekce
řekl mi do očí,
že bych se mohl stát lehce
i pomezní rozhodčí.
Mám Čtyřicet funkcí a břicho
a teplej flek v bezpečí,
ti pode mnou musí bejt ticho,
ty nahoře přesvědčím,
že zůstávám silný a bdělý
jak hrdina z nástěnky,
co kdyby na mně zas chtěli
natáhnout montérky...
Refr.:
Na rande nepřijdu,
mám schůzi SSM,
na rande nepřijdu,
důvod snad pochopíš,
besedy, přednášky,
tak to jde celej den,
i přátelé žehu mě pozvali,
no to asi už víš...
Na rande nepřijdu, mám schůzi SSM,
na rande nepřijdu, mám schůzi důchodců,
na rande nepřijdu, mám schůzi svazu žen.
(Na rande nepřijdu, musím jet do Svojšic...)

Vladimír Straka
(Výrobky)
Mám obrazovku v úhledný bedně
a říkají mi Sony,
k dostání jsem poměrně levně,
ale jen za bony,
denně chodím už deset let
a pořád bez poruchy,
mám stále stejně jasný barvy
a nikde žádný duchy,
na dálku se ovládat dám
a nikoliv na heslo,
tak co ty na to,
milá kolegyně Teslo?
Já zas jezdím na dvou kolech
a říkají mi Suzuki,
když jsem byla mladá, koukala
jsem soupeřům na výfuky.
Potom ale na mně začli makat,
zatímco jinde spali,
každým rokem o koně víc
mi pod kapotu dali.
Dnes byla zas na trati mela,
však chutnáš mi, slávo,
a koukám, tys zas nedojela,
pratetičko Jawo.
Já se na gramofonu točím
a říkají mi Polydor,
jehla že na drážce někdy skočí?
no to je dobrej fór;
předevčírem napsal známej
autor tutovej hit,
včera sehnal zpěváka a kapelu
a do studia vlít,
dneska už jsem v regálech obchodů
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a je po mně pěknej shon,
no vážně, není to vtip,
pane Supraphon.
Já zase vydezinfikuji! hrdlo
a říkaj mi rum tuzemský,
nepije mě kdejaký trdlo
a nejsem příliš na ženský,
kdo mě neužívá jako lék,
ten chřadne a chátrá,
tvrdnou po mně svaly i zrak,
a časem i játra,
bumbají mě denně lidi
z KoSic, Prahy či Tábora,
a tebe, ty jamajská břečko,
tak třicátýho února...

(Žádná pohádka)
Pro slabší nervy nebylo to málo,
co se mi na dnešek v noci zdálo,
a když mi došlo, že to nebyl sen,
někde jsem asi udělal botu
ještě před koupelí ve svém potu
no žádná pohádka ä la Andersen.
Po probuzení vidím k svému děsu,
že jsem nepřišel sám domů z plesu,
tady už neplatí žádné kdyby.
V tom snu padaly manželské sliby
a bůh ví co ještě bylo na přetřesu.
Co vedle mne leží nevypadá mladě,
cvičila už na Maninách v první řadě,
když se tam ještě slétali Sokoli,
její hrud'má parametry solné pláně
můj výraz králíka po první ráně
noiícm^šně s šokem zápolí.
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Protírám si nevěřícně zraky,
potom obraz zahalují mraky,
tohle je předem prohraná sázka,
z mužatky těžko se udělá kráska,
seš osude lempl a já taky...
Teď už ji nazývám svojí milou,
získala si mě osobností silou
má jiskru co oheň zapálí,
za pomoci otcova pásku
vyznávám jí ochotně lásku
a s optimismem hledím do dáli.
Myslet novým způsobem teď frčí,
kdo to ještě nezná, ať se učí,
mozek se podobá hroudě kytu,
když mu něco nejde samo do závitu,
tak se to tam jednoduše strčí,
tak se to tam jednoduše strčí...
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Rozz

Williams

TEXTY Z LP
CATASTROPHE BALLET
SKUPINY CRISTIAN DEATH
(věnováno André
Křepký

Bretonovi)

náměsíčník

(The fleeting

somnambulist)

Ektoplasmy se potulují vítané
okraje masožravého spánku
Byl jeden člověk s obrovskou, bílou
kozlí hlavou
převalující se přes německé
krajiny
Mohou se stát povrchními
znamenité vlasy proudí dolů a
ven z úst,
v kruhu u nohou
chlapecké tělo bylo usazeno mezi
dvěma květináči
jakoby zastrčeno bezpečně zpátky v
děloze jeho matky
Mohou se stát povrchními

Elektra

sestupující

(Electra descending)
Okna drnčí pohrdáním
prsten mrtvých růží vylupují
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Brzy bude pršet smutné krajiny
nás vedou k udušení
Zdi složeny vysoko v kruhu
olejových cihel
a nohy z plechu - stonehenge se kácí
Sbor
A co ona? mzdy
hříchu
A co on? přichází
blíž
A co zvony?
Cecíky lízající oblaka
Každý stojí v krabici
s chvějící se stříbrnou jehlou
nedostal jsem žádné jméno či krabici ke stání
co vedla by mě k udušení
dej ohni jejího trůnu
bičující pláštík/Elektra
Sbor
Byli jsme vyrobeni abychom si vyplnili boty
hlínou
spali v řečištích
procitl jsem/Elektra sestupující
se ukazuje ve svatebních šatech Jocasty
okna drnčí pohrdáním
prsten mrtvých růží vylupují
Sbor

Bdělý u zdi
(Awake at the wall)
V dekadenci a nešílený stál jsem u zdi
chtěl jsem aby má záda zkameněla
chtěl jsem se zapomenout doma
ale všichni neznámí znali moje jméno
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r
všichni kromě jednoho co se odvrátil
ve strachu že už tu předtím jednou byl
za těmi stejnými ztrápenými dveřmi
Viděl jsem jeho postel úžasnou
ukradl mu kabát jen zachránit ten chlad
propálil si jazyk abych ho zahřál
vyměnil chlapecká ústa za svá vlastní
ale krása odešla od stárnoucího za jeho mládl
Chci tisknout své rty k jeho
zimnímu prochladlému tělu
tisknout jeho ruce k nebi
chci spát v noci v jeho
očích v dešti v Berlíně
chci spát v noci v jeho
očích v dešti v Berlíně
v noci v jeho očích
v dešti v Berlíně

Náměsíčnost
(Sleep walk)
Ohmatej tyto paže, ukradni je teď jsme slepí
schovej moje oči, moje oči které sem nepatří
teď řežeme tvrdě, chycené údy ohnuty
horko
tichá, vysmívající se zrcadla stojí osamocena
potřebují samotnět
Stará srdce se zlomí, šlépěje uvázané v nehybnost
věřící
můžeme udržet písek? Pomalé ruce rozdělí rodinu
všichni padáme, jediná příležitost nepropadnout spánku
náměsíčnému
odhoď svou tvář, naučíš se věřit
vyprahlým rukám
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Tahle klec je nehybná, on narazí teď už
pravdivé sny zůstávají mokré, bezpečí z:
ochráněn?
Teď jsme odpovědí, mlčení sevřeno do či
čekáme - ruce v jílu
Jsme sami, potřebujeme samotnět
Budeme se bát pohybu
Budeme se bát míst
Budeme se bát času
Tentokrát prosíme
Slzy lásky jako cizinci
pálí, rozlamují ledy
slova budou brzo zapomenuta i kdj
konce neberou
Skrýváme se před zvučnými malt
skrýváme se před chladem nehyt
r
skrýváme naše manžely zahnaní
Neutíkej k tomu oknu, protože t
jsme nehybní
jsme jako kurvy
jsme sami

Utápění
(The drowning)
Po tři dny vzhůru
po tři dny vzhůru
po šest ještě v podzemí
řezné rány nemohou pron
klopýtavá, běžící, padajíc
ruka v ruce nežádané kv
trhající, skrývající, vola
Ty, v domech z bláta
ty, ve stoce spánku ty, zro"

strojíš dcery a syny
jako ty - jsem zlomený a křehký
jako ty - vnímám poprvé své srdce
jako ty - se živím na dřímotě
jako ty — jsem zanechal své oči daleko za sebou
dolů do počtu a stále se utápím
Spi tento osmý den
spi tento osmý den
rozdrásal jsem cestu zpět k tomu prvnímu
žádné jemné prsty nepadly na mé oči
lkající, pátrající, zápasící slepě
není nešilenství které by mě postavilo zpět na nohy
Jsem v prázdném pokoji
spaluji knihy od tebe
jsem s tebou ztracen v posteli
rozbíjím zrcadla abych ukončil vše co jsem viděl
Jako ty - jsem zlomený a křehký
jako ty — vnímám poprvé své srdce
jako ty - se živím na dřímotě
jako ty — jsem zanechal své oči daleko za sebou
dolů do počtu a stále se utápím

Smutná

hodina

(The blue hour)
Sbor
Přicházím se položit vedle tebe
přicházím poznávat světlo v temnotě
přicházím věřit pouze jednomu
a ten jeden zemřel se včerejším dnem
Ted' když jsem se položil k spánku
co to dá, oblékám si slzy do kostýmů
nikdy už nebudeme, nechám zkamenět
ty topící se hrany mých polštářů
chyť poslední dech
na svažující se poušti

dech přehluboký, dech příliš dávno zapomenutý
teď když jsem si tu naději vyrval z očí
Teď když všechny poctivé hodiny pohřbívají
oceány s pískem
naše slzy je už opět naplnily
až budu já, budeme stát na pobřeží
abychom si pročistili duše?
Jsou vzpomínky příliš hluboké,
či jsou vzpomínky příliš dávno zapomenuté
teď, když jsem opustil tu naději umřít?
Můžeme se shodovat s dramatem, budeme žít
abychom řekli našim synům?
Rakovina dětství pokračuje v růstu
devět dnů, sedmkrát
ztracen náš první v tisíci odpovědích
ztracen náš pohled v přílivu
můžeme se dívat pryč či se musíme dívat dovnitř?

Snáší se večer
(Evening falh)
Tak tady jsme
v tom příšerném rozpoložení
kde není co říct
pojď, ztratíme se v obraze
oblečeni pro tu příležitost
pak schovej ho pod zámek, schovej ho pod zámek atd.
Neustávej v otázkách
tam někde odpovědi budou
pakliže tady ještě kdo zůstal
aby vůbec odpověděl
řekli, že jsme byli příliš slabí
ty jsi řekl, že jsme byli příliš silní
a já řekl „přeji si abys tady byl"
a jak se kolem nás snáší večer
mohli bychom říct třeba slovo „SLEPÍ"
jak se snáší večer
34

slova se rozprostírají příliš iychle
jako odraz někoho
v něčích očích
tak šetři své polibky na jinou neděli
je mi zima a vzduch řídne
je toto ta vzdálenost
v kterou jsme vždy doufali
nebo je to naše nápověda?
Budeme pokračovat v tanci
až naše ruce prorazí to zrcadlo na
zdi
a jak se kolem nás snáší večer
mohli bychom se stát „SLEPÍ".

d i vado
Egon Bondy

Ministryně výživy
Část I.: Zajištění živočišné výroby
Věnováno Stanislavě Vránové
Část II. pochopitelně neexistuje, podtitul je jenom fiktivní. Celý děj se odehrává v pracovně ministryně výživy. Podle toho zařízení. Mezi jednotlivými obrazy uplyne vždy
několik měsíců až let. — Rozpětí hry má být asi 15 až 20
let. Postup času se nejlépe naznačí velkým visacím kalendářem na stěně, na němž je veliké datum roku. První obraz má vždy datum toho roku, v němž je hra uváděna a
další data se podle toho posunují — stejně jako se mění dobou podmíněné výrazy jako např. měšťanská škola apod.
Scéna se postupně odlišuje obrazy úspěchů. Co to je, to vyplývá z textu hry, ale nezapomenout mezi nimi i na hovno, jež si ruka maže na chleba. Obrazy mohou být i plastické. V poslední scéně tyto obrazy úspěchů vystoupí markantně do popředí — buď prostorově, nebo se zvětší, nebo
se transparentně prosvítí, nebo se pohybují apod. V poslední scéně je též kalendář pouze o dva dny po předposlední scéně a je pověšen vzhůru nohama.
Hra je napsáno buďkoncem roku 1969 nebo hned na začátku roku 1970.
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Osoby:
Ministryně výživy
1. poradce ing. Henry
2. poradce prof. dr. Barnard
3. poradce dr. Morando
4 . - 8 . poradce — mohou to být muži i ženy
Prezident republiky
Reportér televize
Dr. X. - pracovnice slepičárny
čtyři novináři
Evička, dcera ministryně výživy
Evička, vnučka ministryně výživy
Obraz první
(Velká porada v kabinetě ministryně výživy)
MINISTRYNĚ (čte projev): Populační problém je nejvážnější otázkou budoucnosti, ne-li dneška, a to, pánové,
nejen u nás, ale i v celém světě, ba i ve vyspělých zemích. Poslechněte si, co praví francouzský odborník —
generál raketových vojsk Foucauld: „Za čtvrt století bude zabezpečení výživy strategickou zbraní číslo jedna.
Výživa bude mít větší význam pro úspěšné vedení války než nukleární zbraně." Proto náš prezident rozhodl
zřídit ministerstvo výživy lidu. A vy, pánové, jste postaveni do čela jednotlivých výzkumných ústavů - takže tvoříme vědeckou radu. Tím končím úvodní část zasedání a prosím ing. Henryho, který je naším hlavním
odborným poradcem, aby vás seznámil se závěry svodné zprávy, kterou vypracoval. Prosím HENRY: Vážená paní ministryně - vážení kolegové. Naše ministerstvo se má zabývat zejména zajištěním živočišné výroby. Máme-li vyřešit uložený nám úkol, musíme se seznámit s výsledky dosaženými ve vyspělých zemích. Budeme-li stručně rekapitulovat vývoj v oblasti
živočišné výroby ve vyspělých zemích, poznáme poměrně snadno hlavní vývojový trend, a tak dále. - Jelikož
zde vystupujeme na vysoce odborném fóru, bude jistě
stačit - hm, hm, a tak dále. - Moderní živočišná výroba začíná - paní ministryně, pánové - ustájením, jež je
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začátkem druhé hlavní etapy v procesu výroby zvířectva vůbec. Jestliže v první etapě se živočišná výroba
rozvíjela vlastně jen extenzívně, zvyšováním početnosti chovaných stád, nyní se konečně začíná rozvíjet intenzívně, to jest v prvé řadě ve směru výkrmu. Zde tedy bylo ustájení prvním krokem na nových cestách, protože jen za předpokladu, že chované objekty jsou omezeny ve vydávání energie, mohou vykazovat progresivní váhové přírůstky. Objekty volně se pohybující využívají právě pohybu k tak zvané přirozené regulaci metabolismu, takže se váhové přírůstky nedostavují a možno říci, že objekty přijímají potravu nadarmo, jenom aby
žily, poněvadž se v nich potrava neukládá, ale vydáváním pohybové energie se spotřebovává. Leč do nástupu
vědeckotechnické revoluce nebyl při primitivních formách ustájení pohyb chovanců skutečně důsledně vyloučen. Nadto až do nástupu vědeckotechnické revoluce vyžadovalo si intenzívní vykrmování - například hus
šiškami při uzavření husy v posadě a podobně - značných investic v oboru praktických sil. S postupem vědy
se však tato situace razantně mění. Ve vyspělých zemích vykrmujeme dnes objekty masově na minimálním
prostoru při maximálním omezení pohybu bez větších
technických obtíží. Do popředí vystupuje urychlení výroby váhového přírůstku uplatněním dalších vědeckých
poznatků. Intenzívní přísun krmívaje brzděn pomalým
tempem fyziologických procesů u chovaných objektů a
zde tedy musí člověk pomoci přírodě. Pro intenzívní výkrm je nevýhodný zbytečný cyklus dne a noci, bdění a
spaní, protože ve spánku objekty nežerou a jen spotřebovanou energii zbytečně tráví. Moderní technika nám
umožňuje využívat umělého osvětlení k tomu, aby se
doba spánku co nejvíce omezila a aby tedy výroba váhového přírůstku byla odpovídajícím způsobem zrychlena. Kombinujeme-li intenzívní výkrm plus maximální omezení pohybu plus maximální omezení spánku ještě s odchovem za studena, který biologickou cestou nutí k vytváření tukové vrstvy, dosahujeme už pěkných
výsledků.
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Všeobecně využívanou pokrokovou metodou je dále ve
vyspělých zemích umělá inseminace. Umožňuje nám nejen zlepšovat kvalitu chovu, ale též snížit počet výrobně málo vděčných samců na minimum. Další nedocenitelnou předností umělé inseminace je, že probíhá naprosto v klidu, aniž by se chované objekty vzrušovaly,
kdežto v přírodě se často vzrušují i několik dní, ba aniž
by si toho všímaly, a tak se uchraňují před dalším naprosto zbytečným výdejem energie, který by zpomalil
výrobu váhových přírůstků. Tak je umělá inseminace
jednou z nejhumánnějších vymožeností chovatelského
pokroku, neboť umožňuje, aby se chované objekty soustřeďovaly v klidu na svou funkci výroby váhových přírůstků a nerozptylovaly se ničím pro ně zbytečným.
Avšak všechna tato opatření nedokázala dosud uspokojit rostoucí potřebu lidstva. I vyživovací přísady do krmiva jako arsenik apod. přinesly jen kvantitativní, ale
ne kvalitativní zlepšení. V nejvyspělejších zemích jako
ve Spojených státech, Izraeli a jinde, činí tedy věda další kroky. Psychologické výzkumy zjistily, že chovanci se
i při razantním omezení pohybu a spánku přece příliš
rozptylují a nežerou tolik, kolik by bylo třeba. Rozptylují se vydáváním hlasů a zejména zíráním. Experimentální výzkum potvrdil, že např. u drůbeže se při vypíchnutí jednoho očka hned po vylíhnutí zvýší pozornost
chovaného objektu k alimentad o celých 25 procent, což
má velice významný dopad na zrychlení výroby. Tuto
metodu zavádíme dnes urychleně už i u nás v našich
velkovýrobnách. Z nastíněného vývoje vědeckého chovatelství je tedy zřejmé, že vývojový trend směřuje ke
stále dokonalejší domestikaci a zlidšťování podmínek
odchovu za účelem urychlení výzkumu a zrychlení
i zvětšení objemu váhového přírůstku. Ve vyspělých zemích se již doba nutná k dosažení jateční váhy zkrátila o celou třetinu. Bude však nezbytně třeba stále vědečtějšími metodami působit na to, aby pozornost chovanců se obracela ještě více jen na výkrm a aby organismus chovanců nebyl v této soustředěné aktivitě rušen ničím, ani sebou samým, to jest z hlediska výkrm39

ného cíle zbytečnými reflexy všeho druhu. Zde je pak
široké pole pro aplikaci vědeckých poznatků z nejrůznějších oborů. Po tomto nezbytném úvodu chtěl bych
vás seznámit s některými progresivními opatřeními, jež
v nejbližší době hodlá zavést naše ministerstvo na základě výsledků dosažených v našem, výzkumném ústavu...
Obraz druhý
(Malá porada v kabinetě ministryně)
MINISTRYNĚ: Pánové, svolala jsem vás mimořádně kvůli radostnému překvapení. (Menší rozruch) Prezident republiky navštíví dnes naši nej větší slepičárnu
u Sv. Xaveria. (Velký rozruch) Jeho návštěva je právě
v tuto chvíli vysílána na všech televizních kanálech.
Všechen lid tak vlastně činí uznání našemu pracovnímu úsilí a jeho výsledkům. (Jde zapnout televizi. Na obrazovce prezident v halách kuřat. Jeho doprovod. Vedoucí pracovníci slepičárny Sv. Xaveria. Reportér televize.)
REPORTÉR: Prezident Gaspar Luíz Libertas právě přichází do obrovité haly, kde se kuřátka vypěstovaná
v umělých líhních začínají intenzívně vykrmovat. Je zde
najednou odchován milion krásných žluťoučkých kuřátek, která kvokají - ne, pípají - svými slabými hlásky
- takže je zde nutno chodit jen v letecké přílbě a domlouvat se radiofonicky. Panu prezidentovi teď ukazují kuřátka. Ano, ten něžný tvoreček v něžné ručce průvodkyně pana prezidenta - to je kuřátko! Malý drobeček se chvěje, ale vlídné teplo dívčí mateřské lidské pracovité ruky mu dodává klidu a radosti. Kloní hlavičku
pořád na jednu stranu - snad chce také vidět pana prezidenta. Pročpak, paní doktorko, těm kuřátkům padá
hlavička radostí na jednu stranu?
DR. X.: Nevidí na levé očičko, a tak je to reflex, pane
redaktore.
REPORTÉR: Nevadí to snad těm malým tvorečkům při
hledání potravy?
DR. X.: Ale právě naopak, velmi je to uklidňuje, ostat40

ně vůbec si potravu nehledají, ta se jim neustále sype
z krmítka do zobáčku.
REPORTÉR: Ano, ano, paní doktorko. Malá stvořeníčka jsou od svého zrození v péči člověka, který je zbavil
všech starostí a strádání, jimž je vystavuje drsná příroda. Mláďata jsou spokojena a všechna pěkně odpočívají na bočku.
DR. X.: Ale neodpočívají — mají zaplombované nožičky.
Jinak by moc poskakovala.
REPORTÉR: Ano, ano, paní doktorko, naše kuřátka nemají už starosti s poskakováním, neboť člověk, jejich
pečlivý ochránce, jim dává krmení a čistou voděnku,
teplo i krásné zářivé světlo, které nezhasíná ani na hodinu, takže ptáčátka se mohou radovat ze slunečního
třpytu celý den. - Pozor - prezident Gaspar Luíz Libertas nyní hovoří s pracovníky slepičince - vědeckého výzkumného ústavu Sv. Xaveria: Pane prezidente, mohl
byste říci několik slov našim posluchačům...?
PREZIDENT (v generálski uniformě, z vyšších lísek mu
padají kuřata na čepici): Jsem velice spokojen s výsledky práce našich pracujících. Vidím, že jejich pracovní
nadšení přináší plody, tedy plody, tedy kuřata na náš
společný stůl. Myslím, že si zasluhuje pochvaly i naše
inteligence, tedy ti co přispěli, tedy svým úsilím na náš
společný stůl. Celým smyslem naší politiky je jedině
blaho člověka, tedy činorodý humanismus, který spočívá v práci a v péči o člověka. Tedy myslím, že kázní dosáhneme zdárných výsledků zabezpečení výživy lidu,
která je, tedy, vysokým posláním našeho činorodého humanismu. Jestliže - tedy - lidé všech zemí vezmou věc
míru do svých rukou, pak bude věc míru zachována. Výroba kuřat průmyslovým způsobem zasazuje drtivou ránu válečným štváčům. Půjdeme-li stále směleji vpřed,
nepůjdeme zpátky ni krok.
REPORTÉR: Děkuji vám, pane prezidente...
MINISTRYNĚ (vypne televizi): Pánové - uznání z úst
našeho státníka je pro nás jasným apelem k dalšímu
rozvinutí činorodého humanismu.
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Obraz třetí
(Velká porada v kabinetě ministryně)
MINISTRYNĚ: Je prezenční listina... (Některý z poradců ji podá, ministryně ji zběžně prohlédne) Pánové! Přes
nejvyšší uznání, jehož se nám dostalo, jsou dosud výsledky našeho úsilí o zajištění výživy lidu spíše nedostatečné. Jste, doufám, podrobně seznámeni s materiály, jež vám byly včas předány, nemusíme tedy opakovat statistiky a údaje v nich přesně uvedené. (Všichni
souhlasně mumlají) Prostě - výsledky se neukázaly
uspokojivé. U kuřat a slepic zaplombování nožiček se
projevilo na růstu váhového přírůstku o cca 9 procent,
což sice v celosvětovém měřítku představuje několik desítek tisíc tun ročně, ale ovšem, důsledně to potřebu nevyřeší.
Pokusy na skotu a bravu; zde experimentální metoda
v praxi - říkám v praxi, nikoli v teorii - vlastně zklamala. Náš průmysl nám nevyrobil dostatek kvalitních
plombovacích pásek, které by se elasticky napínaly
s růstem zvířete. Pokusné objekty buď pásky růstem
roztrhaly, nebo se z nich tak či onak vyvlékly a ukázalo se nutným svazovat jim končetiny jednou až dvakrát
týdně znovu, což si ovšem vyžaduje naprosto neúměrné
zvýšení pracovních sil, které nám Státní pracovní úřad
nemůže poskytnout, nehledě na to, že by se tak produktivita práce v živočišné výrobě prudce snížila. Neosvědčuje se ani to, co navrhoval profesor Barnard, aby byly
jednotlivé kusy umístěny v samostatných kójích o minimálním rozměru...
BARNARD: V bednáchMINISTRYNĚ: - ani to se tedy neosvědčuje, protože
uděláme-li bedny malé, musíme objekty čas od času stěhovat do větších a nadto v nich stejně podupávají nohama a provozují řadu pohybů, jimiž vzniká váhový úbytek. Prostě, pánové, tato cesta se neukazuje být důsledně perspektivní. Poněvadž však zabezpečení výživy se
stává čím dál palčivějším problémem, žádám vás o vaše návrhy.
(Morando se hlásí)
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MINISTRYNĚ: P r o s í m MORANDO: Jak je známo, provádějí se ve vyspělých zemích již dlouhá léta pokusy, které jdou, abych tak řekl, zcela opačným směrem. Jak nás udělat, abych tak
řekl, nezávislými na živočiších jako takových a jak,
abych tak řekl, vyrobit maso a máslo přímo z nafty nebo z uhlí.
(Ministryně a někteří další kroutí odmítavě hlavou, ale
Morando s gestem vůči nim rychle pokračuje.)
MORANDO: V tomto směru byly již dosaženy, jak je ve
vyspělých zemích, abych tak řekl, všeobecně uznáváno,
některé vynikající úspěchy.
(Ministryně a jiní opět odmítavé posunky.)
MORANDO: Prosím, prosím, jednak je možno vyrábět
maso přímo z petroleje a máslo z uhlí, ačkoliv tu není
technologický postup ještě zcela uspokojivě vyřešen,
zvláště z hlediska celospolečenské ekonomiky - výstavba rozsáhlých zpracovatelských rafinerií a tak dále jednak je však možno využít, jak je ve vyspělých zemích
všeobecně uznáváno, bakterií, nechat jim naftu sežrat
a pak bakterie zpracovávat na maso. Technologie tohoto postupu je již vypracována a —
MINISTRYNĚ (kategoricky): Promiňte, doktore. My nikdy nesmíme ztrácet ze zřetele člověka - a ekonomiku.
Jsem dobře seznámena s tímto směrem výzkumu a nepopírám, že základní myšlenka byla velice vtipná. Ale
jednak sám přiznáváte, že by byla nutná výstavba zpracovatelských zařízení a naše vytížené hospodářství nám
nedovoluje ještě vyšší investiční rozestavěnost - připomínám jen stavbu metra - takže k výstavbě podobných
zařízení by bylo možno přistoupit až po velké řadě let
- a my potřebujeme řešit problém výživy hned - a za
druhé: jsme povinni při všem myslet na člověka! Při
zpracování nafty a uhlí na jídlo - co by za pár let zbylo? Ale hlavně! Pro blaho našich dětí, mají-li žiti v míru, je nemyslitelné podvázat přísun nafty pro naši armádu!
HENRY: Velmi správně!
MINISTRYNĚ: Kam bychom se to řítili?! Zapomínáte,
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pane doktore, že žijeme v rozděleném světě a nad tím
byste se měl kriticky zamyslet!
MORANDO: Paní ministryně, prosím vás, chápejte můj
příspěvek jako čistě teoretickou záležitost - ani na okamžik mi nepřišlo na mysl, abychom kladli nějaké požadavky vůči ministerstvu národní obrany! Má úvaha má
čistě akademický charakter (Ministryně a jiní: posunky neuspokojení)
MORANDO (posunkem se brání): - zvláště proto, poněvadž je ještě jiný, prakticky neomezený rezervoár bílkovinné výživy, jehož exploatace nijak nekoliduje se zájmy ministerstva národní obrany, ba snad, abych tak
řekl, spíše naopak MINISTRYNĚ (nedůvěřivě): A co tedy?
MORANDO (nyní rychle, vzrušeně, přeříkává se atcL):
nevyčerpatelná zásobárna exkrementů, paní ministryně
a vážení kolegové! Zvířecí a zvláště lidské fekálie obsahují kromě látek nestravitelných - většinou ovšem jen
těžko stravitelných - či alespoň lépe stravitelných a celou jednu třetinu odumřelých epitelových buněk a bakterií mrtvých a živých. Fekálie lze tedy přinejmenším
z padesáti procent znovu pojídat a poskytují stravu ještě výživnější a vydatnější než petrolej či uhlí, zvláště
bych tak řekl, hnědé.
MINISTRYNĚ (se zájmem): To je daleko schůdnější cesta, pane kolego, připravil jste pro nás už něco konkrétního?
MORANDO: Můj výzkumný ústav pracoval na tomto
úkolu již celý poslední rok. Mohu říci, že dosavadní výsledky jsou kolosální.
(Ministryně a jiní projevují hlasitě zájem.)
MORANDO: Abychom co nejvíce zjednodušili technologii, soustředili jsme se na výrobu potravin ve stavu polotuhém - pomazánky, paštiky, pasty atd. Vědci našeho ústavu dokázali, že se naše výrobky dají mazat na
chleba, pouze dosud poněkud... (Hrabe se v aktovce)
(Ministryně a jiní jsou zřetelně zaraženi)
MORANDO (vytahuje z aktovky balíček, hovoří teď velmi naléhavě): Mám zde svoji přesnídávku - z výrobků
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našeho ústavu... (Natahuje ruku a nabízí ostatním, ti
se však kvůli smradu odvracejí, někteří velmi prudce)
Chtěl bych zdůraznit, že toto řešení odpovídá plně našim humanistickým zásadám, ba je přímo, abych tak
řekl, svým způsobem, superhumánní, neboť materiály
pocházejí zase od člověka...
MINISTRYNĚ: Pane doktore, práce vašeho ústavu je
nepochybně velice záslužná, ale kdy myslíte, bude stravitelná?
MORANDO (rychle vychrlí): Potřebujeme jen ještě několik let práce na vyvinutí dokonalých dezodoračních
prostředků a proto bych navrhoval výstavbu chemického kombinátu, který by nás jimi mohl zásobit v dostatečném množství. Pro velkoprůmyslové zpracování pak
bude potřeba řádně zorganizovat, tak řečeno, pravidelný odběr fekálií, což bude mimo jiné znamenat i převratnou etapu ve vývoji kanalizace. Nebude jí už třeba
- poněvadž občané budou cestou do práce odevzdávat
své fekálie ve speciálních nádobách do zvláštních sběren, které by bylo nejlépe zřídit u každé stanice tramvaje nebo... _
MINISTRYNĚ: To už je věc ministerstva dopravy. Jak
dlouho ale by vám potrvala výstavba velkoprůmyslového zpracování?
MORANDO: Při využití všech stavebních kapacit, které má republika k dispozici - asi 15 let. Ve vyspělých
zemích ovšem BARNARD (pomalu se sarkastickým podbarvením, postupně se vsak dostává do proudu): Pět - nejméně — let
na výzkum - nehledě na výstavbu kombinátu na dezodorační prostředky - 15 let - nejméně - na výstavbu
zpracovatelských podniků - upřímně řečeno, summa
summarum bych při vytížení naší ekonomiky - bude-li
trvalý mír zachován - odhadoval dokončení projektu na
čtyřicet let. Zatím se obyvatelstvo země ovšem ztrojnásobí. Co chceme dělat zatím, paní ministryně?!
MINISTRYNĚ: Jakkoli by bylo záhodno, aby váš ústav
(obrací se k Morandovi, který se jí uklání) nepřestával
v intenzívním využití, jak se to říká, toho, no, lejna, je
to přece jen perspektiva příliš dlouhá a ani nemůžeme
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rozhodně sázet všechno na jednu kartu.
4. PORADCE: Pokud jsem vyrozuměl, bylo by pak stejně tohoto materiálu vlastně stále méně, až by se zkonzumoval úplně, a co potom?
BARNARD: Správně, pane kolego. Využití fekálií je neobyčejně zajímavým projektem, ale zdá se, že to bude
potrava teprve pro příští generace. (Někteří si zřetelně
oddychnou.) Já bych dále sledoval cestu produkce makrobiologické.
MINISTRYNĚ (přitakává): Tedy dobytka...
BARNARD: Za důležité pokládám to, že naše teoretické předpoklady se potvrdily v tom bodě, že se zvyšuje
váhový přírůstek, když jsou zaplombovány nožičky...
MINISTRYNĚ (roztrpčeně): Ale to u větších objektů klade nároky na pracovní síly, které nemáme...
BARNARD: ...nožičky, - tedy když se podstatně omezí
pohyb objektů a pohybová energie nám nestravuje zbytečně přiváděnou potravu. Jestliže tento logický předpoklad se nám nyní ověřuje v praxi MINISTRYNĚ: - ale pracovní síly...!
BARNARD: - pak máme otevřenou cestu do budoucnosti. Jde - jak správně připomíná paní ministryně - o to,
aby se objektům nemusely stále znovu svazovat nožičky, což však odpadá, když budou objekty samy bez nožiček.
(Někteří: Bez nožiček?)
MINISTRYNĚ: To přece chce zase pracovní síly - kdo
jim je bude uřezávat?!
BARNARD: Samozřejmě že nikoli uřezávat. Neboť amputace by si vyžádala neobyčejného přísunu pracovních
sil (klaní se směrem k ministryni), ale kromě toho by
i ohrožovala váhový přírůstek po dobu hojení amputace. - Jsou tu však vědečtější metody!
(Někteří: Jaké?)
BARNARD: Contergan.
MINISTRYNĚ: Co je to?
BARNARD: Contergan je vynikající prostředek, jak se
děti, to jest mláďata, rodí bez ručiček, ehm, to jest bez
nožiček. Byl vyzkoušen již na přelomu padesátých a še46

desátých let ve vyspělých zemích, kde se některé děti
narodily dokonce bez tělíčka, nebo tělíčko bez hlavy.
Vědci v mém ústavu pracovali systematicky na zdokonalení tohoto léčiva a mohu vás dnes informovat, že výzkum přinesl už teď blahodárné výsledky. Zvířata se
nám rodí bez nožiček, takže jejich pohyb je prakticky
vyloučen.
MINISTRYNĚ: Ale na kýtách bývají přece nejlepší přírůstky...
BARNARD (uklání se k ministryni): Naši vědci si toho
byli plně vědomi a tak po intenzívním bádání dokázali, že se nám pokusná selata rodí se šunkami, ale od kolínek jsou bez nožiček. Podobně u hovězího. U koz jsme
vyvinuli preparát, po němž se rodí úplně bez nožiček,
protože zde záleží nejvíce na vemenu. Dovolujeme si
předpoklad, že se nám totéž zdárně podaří i u krav chovaných ne na maso, ale na mléčné produkty.
(Někteří: Báječné!)
BARNARD: Protože do téhle místnosti nemohu naše exponáty dopravit, prosil bych, abyste dnes odpoledne navštívili náš ústav.
MINISTRYNĚ: Pane doktore, to je geniální objev!
BARNARD (s úslužnou skromností): Paní ministryně,
pokračujeme pouze v tradicích ušlechtilého chovatelství. Když se podařilo již našim předkům vypěstovat
ratlíky a jezevčíky, jakž bychom my, ve věku vědeckotechnické revoluce nedokázali vypěstovat i krávu bez
nohou. Lidský duch nezná hranic a není nic, co by pro
Člověka bylo překážkou. Pokračujeme tedy pouze v tom,
co je od prvopočátku cílem a posláním lidstva: dosáhnout úplného polidštění přírody, aby se, jak praví filozof: příroda stala rozšířeným tělem člověka.
MINISTRYNĚ: Pane doktore, prohlašuji hned zde, že
vás navrhujeme na státní cenu a nepochybuji, že vaše
zásluhy o výživu lidu budou oceněny ještě významněji.
Lidstvo ve vás ctí jednoho z těch, kdo se o ně zasloužili nejvíce. Kdy budete moci zavést vaši výrobu ve velkoprůmyslovém měřítku?
BARNARD: Hned, paní ministryně. Potřebujeme jen
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uvolnění farmaceutického průmyslu.
MINISTRYNĚ: V tomto bodě si na ministryni zdravotnictví vymůžu svoje. Léků je stejně moc a většinou k ničemu. Já už nespím, ať si vezmu kolik chci prášků.
4. PORADCE: To je ovšem také vaší vysilující prací, paní ministryně...
Obraz čtvrtý
(Oslava MDŽ - resp. Svátku matek - v pracovně ministryně)
MINISTRYNĚ (sama, probírá se spisy, vstupují spolupracovníci s květinami, bonboniérami atd.): Copak, pánové?!
HENRY: Naše vážená a drahá ministryně. Chceme vám
dnes uspořádat jen malou intimní oslavu...
MINISTRYNĚ: Jakpak...?
HENRY: Dnes je, paní ministryně, Svátek matek...!
MINISTRYNĚ: Probůh - úplně jsem zapomněla - chtěla jsem naší Evičce upéct aspoň bábovku - ale úplně
jsem HENRY: To my víme, že jste zapomněla, ale proto jsme
tu dnes my, i bábovku jsme upekli...
MINISTRYNĚ (dojata): Víte - samá ta práce HENRY: To je nám jasné, paní ministryně...
4. PORADCE: Dovolte, abychom vám dali jen ty nejmenší drobnostij protože nic nemůžeme...
MINISTRYNĚ: Ach...! (Tu poradci vystrčí do popředí
Evičku s pugétem) Proboha, vy jste ji vzali ze školy?
Evičko...!
HENRY: Na dnešní den, paní ministryně, jsme si dovolili ji omluvit...
(Evička říká libovolnou krátkou básničku k Svátku ma~
tek)
MINISTRYNĚ: Evičko! (Objímá ji)
4. PORADCE: A ještě jeden dárek - (Přinesou štěňátko)
MINISTRYNĚ: Ach, to je úžasné, já je mám tak ráda!
No to je dojemné, pánové, jak mu budeme říkat? Bobík?
EVIČKA: Já mu budu říkat Hafan! (Decentní smích
ostatních)
MINISTRYNĚ: Myslíš si, Evičko, že bude tak veliký?
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EVIČKA: To je jedno. Hafane, Hafánku! (Začne štěně
chovat, muchlat a tahat)
MINISTRYNĚ: No, tím jste nám udělali, drazí přátelé,
asi největší radost.
4. PORADCE: Však jsme doufali, máte zvířátka tak
ráda.
MINISTRYNĚ: Já - vášnivě. A Evička - podívejte se,
ani bonbóny si nebere... (Evička se pořád tahá se štěnětem) Ale Evičko!!! To nemůžeš dělat! nemůžeš toho psíčka tak tahat! Vždyť je to malinký tvoreček, mohla bys
mu ublížit a bolí ho to!
EVIČKA: My si jen tak s Hafánkem hrajeme, mami...
MINISTRYNĚ: Ne, Evičko, takhle ne, musíš být na něj
hrozně hodná, vždyť je malinký, musíš s ním jednat daleko jemněji než s panenkami, vždyťje to živý tvoreček,
nikdy nesmíš se zvířátky jednat neopatrně, jak ti mají
říct, že se jim to nelíbí - a tímhle muchláním ho určitě
vylekáš a trápíš.
EVIČKA: Ano, maminko.
MINISTRYNĚ: Jen na to nikdy nezapomínej - na zvířátka musíš být velice hodná, nebo ti ho vezmu!
EVIČKA: Ne, maminko...!
MINISTRYNĚ: No a teď, pánové, musíme přejít k zasedání. Můžeme si to oslavit ještě odpoledne...
(Někteří: Prosím, paní ministryně...)
(Všichni se usazují na svá místa, vytahují fascikly atd.,
Evičku odvedou — nebo ji nechat během další scény na
jevišti??? Otázka režie! V takovém případě Evička nějak
poprosí, aby směla zůstat a ministryně jí to obvyklou rodičovskou frází, že když bude hodná atd., bude si hrát
v koutku atd., dovolí. Při následujícím promítání může
pak Evička, hrající si něžně se štěňátkem na fotelu vedle ministryně, být docela dobrá.)
HENRY: Máme dneska na programu konferenci s novináři. Než je odvezeme přímo do velkovýroben, chtěla
jste jim předvést několik záběrů a snímků a podat orientační informace...
MINISTRYNĚ: Ano, právě jsem to připravila. Chtěla
bych se vyvarovat toho, že by snad vzniklo nedorozumění ohledně našeho programu živočišné výroby. Víte,
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jak jsou novináři nevzdělaní.
HENRY: V tom je vlastně jediný jejich pozitivní rys.
(Všichni se usmívají a přikyvují)
MINISTRYNĚ: Chci je prostě tak nějak do patřičné atmosféry uvést...
HENRY: Ano, velmi správně. Jestli je vše připraveno,
pustím je. (Ministryně přikývne — Henry jde otevřít - vejde několik novinářů)
NOVINÁŘI (jeden po druhém): Dobrý den!
MINISTRYNĚ: Dobrý den, pánové! - Po obědě vás zavezou naši pracovníci do našich živočišných výroben a
tak teď bych vám podala jen několik globálních informací. Pochopitelně jsem vám zcela k dispozici na vaše
otázky, pokud na ně budu (zalaškuje si) odborně stačit.
Ovšem tedy nejprve, pánové: převrat v živočišné výrobě, který se uskutečnil v posledních dvou letech, je výsledkem díla našich vědců v čele s profesorem Barnardem a je naším velkým, a troufám si říci skoro snad rozhodujícím příspěvkem k vědeckotechnické revoluci. Díky objevům našich vědců je dnes již skoro jisté, že výživa našeho lidu je zajištěna. Jakmile to dovolí zmírnění válečného napětí na Středním, Blízkém a Dálném východě a na Západě, bude možno využít našich převratných objevů a metod k pomoci celému hladovějícímu
světu. Naši odborníci pomáhají již zavádět náš výrobní
systém ve všech vyspělých zemích. Jediným cílem politiky naší vlády je člověk a odstranění hladu a bídy.
(Upadnouc do frází, šlape si na jazyk a přeříkává se)
Nejen u nás, ale... ehm... kdekoli... ve světě... Až se
všichni... lidé spojí pro... blaho člověka... ehm, ehm...
(popletla se a rychle ukončí) bude trvalý mír zachován.
Šest miliard obyvatel naší krásné planety chce dále pracovat a žít pro štěstí svých dětí, kterých bude miliard
dvanáct. Naše práce jim k tomu nyní poskytuje pevnou
záruku.
Ehm... Film! (Dá znamení. Rozběhne se film, nebo aspoň diapozitivy. Komentář pronáší ministryně. Film má
jen veselou doprovodnou hudbu.) Jedna z odchovných
hal jednoho z našich výrobních podniků - Je tu ve třech
řadách nad sebou vyráběno 50 tisíc vepřů najednou. 50

Perspektíva — Vzhledem k absolutní mechanizaci je tu
též stoprocentní hygiena. Trubice odvádí výkaly (ukazuje přitom, na plátně ukazovátkem) ze střeva přímo do
potrubí, takže vepřík neleží v nečistotě. - Prosím - pohybem hlavy na jednu stranu mačká kohoutek na vodu
a druhou stranou na pevnou potravu. Vyrábíme ji z větší části synteticky (1. novinář něco zamumlá)
MINISTRYNĚ: Proč taková hygiena, žs odvádíme přímo ze střev? No protože vepříci nemají nožičky, příliš
by se v tom váleli a čištění kójí by pak vyžadovalo příliš pracovních sil.
A zde máme naše milé dívenky! Jsou to učnice našeho
oborového střediska. Automatizace je ovšem tak úplná,
že na tento sál stačí na směnu tři pracovníci.
(2. novinář něco zamumlá)
MINISTRYNĚ: No ovšem, ta ubohá zvířátka o samotě
nenecháváme ani v noci. Je tu třísměnný provoz. Práce ošetřovatelek spočívá v kontrole automatických mechanismů a v periodickém postřikování.
(3. novinář něco zamumlá)
MINISTRYNĚ (přikyvuje důrazně): Aby se zvířátka jednak nenachladila, správně! - jednak aby jim přitom bylo příjemně, poněvadž i to podporuje váhový přírůstek.
No, a tohle je zařízení na odchov selat. - Selátka mají
v hubičkách automatické cucáčky. - Ale vidíte! - Tady
už je potřeba citlivá ruka člověka! Třeba je robátko přivázáno, přece se někdy sešmikne - cucáček mu vypadne. Rozsvítí se - vidíte - červené světlo - a naše milá
děvčátka přiběhnou na pomoc. - Tak. A zase je dobře!
Vidíte - děvčata svoje svěřenečky přímo zbožňují! Ach,
ach! Jak se s nimi mazlí, s malými drobečky! - No! Pusinku na čumáček - jak je to rozkošné! Mládí, mládí!
Selátka, děvčátka! Pozor! - Musejí je ukládat opatrně
na boček. Protože nemají nožičky, zastudila by si selátka bříško. A obracejí je! Vidíte?! Ta láska, ta láska není stejně nic něžnějšího než jsou všechna mláďátka.
(4. novinář něco zamumlá)
MINISTRYNĚ: Ne, miškovat je nemusíme, mícháme jim
antihormony, takže žlázy se nevyvinou. Kanečkové jsou
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příliš bujní. Pro potřebu chovu máme zvláštní oddělení. Ještě pusinku na čumáček - a pohladit - ano. Bude
si ti, mazlíčku, stýskat po našich hodných děvčátkách!
(1. novinář něco zamumlá)
MINISTRYNĚ: Tímto způsobem, když je tedy bez nožiček, a jinak upraveno, může jít vepřové na jatka o celý
půlrok dřív než dosud. Tahle selátka, jež tu vidíte, budou za tři měsíce ve správné jateční váze a budeme je
mít na talíři.
Obraz pátý
(Pracovní den ministryně. Její kabinet.)
Ministryně sedí u stolu a pracuje. Má na hlavě vojenskou
helmu, batoh protiletecké obrany s maskou pověšený přes
židli. Pracuje, ale klidně, spokojeně, popíjí kávu, kouří,
ale nevzhlédne od spisů, u nichž tužkou něco sleduje.
BARNARD (vstoupí v uniformě): Neruším?
MINISTRYNĚ: Ne, ne. (Sundá helmu, je vidět, že prošedivěla, hovoří rovněž unaveně, jako prostá milá stařenka) Ještě trvá poplach? Já jsem nedávala pozor...
BARNARD: Ještě trvá, paní ministryně. Ale už je to pátý den, tak snad brzo skončí.
(Barnard stejně jako ostatní hovoří s ministryní nejen
s laskavostí, ale i se stejnou úctou a láskou. Tento vztah
je ovšem odstupňován podle jednotlivých
temperamentů. Barnard např. není nijak osobní, kdežto Henry byl
a je vysloveně důvěrným známým ministryně.)
MINISTRYNĚ: Když nemůžeme vycházet z budovy, tak
člověk udělá aspoň všechny resty. Jak se asi vede našim svěřencům.
BARNARD: Myslíte ve výkrmnách? Všechno funguje docela normálně. Jsou dost hluboko pod zemí.
MINISTRYNĚ: No to jo. Ale že jsme to stihli, pane kolego! Zatracení vojáci, nechtěli nám dát ani cement, natož zedníky! No ale stihli jsme to. Mimochodem, jste si
určitě jist, že těmihle zdmi a tím olověným sklem záření neproniká?
BARNARD: Myslím že ne. Dal jsem to na vlastní vrub
přezkoušet v našem ústavu a je to dobré. Ale chtěl
jsem...
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MINISTRYNĚ: No prosím, pane kolego.
BARNARD: Chtěl jsem si vlastně jen tak popovídat.
Když si člověk uvědomí všechnu tu zodpovědnost, kterou vlastně nesem MINISTRYNĚ: To znám...
BARNARD: Ted' už je koneckonců zřejmé, že válka za
pár měsíců či nejdéle let skončí. A výživa lidu spočívá
na nás jakojpřed tím.
MINISTRYNĚ: Ba, ba. Ať studuji statistiky jak chci,
tak je zas o miliardu lidí víc než před válkou. A k tomu
ještě ve vyspělých zemích, kde musíme udržovat blahobyt! Postihlo to nějaké ty Afričany a Indy, co neměli peníze na to, aby se včas se vším zakopali, ale u nás si
dokonce žijeme v celých nerozbitých městech, nemluvě
o tom, co je pod zemí. Na dvě miliardy padlých jsou dobře takové tři miliardy přírůstků.
BARNARD: No právě. Naše velkovýrobny už nebudou
prostě stačit krýt spotřebu. A to nemluvím o tom, že bychom snad měli být politicky nuceni k tomu, posílat nějaké jídlo do Indie. Tady už nelze zvyšovat produkci do
nekonečna jen kvantitativně. Má to své technické meze. Musíme dosáhnout nové kvalitativní změny.
MINISTRYNĚ: Doktor Morando dosud neustále experimentuje s výkaly...
BARNARD: Je v tom asi budoucnost, ale upřímně řečeno, pokud jsem já na světě, jsem rád, Že dosud nezačal
s velkovýrobou.
("Ministryně přikyvuje)
BARNARD: Ostatně, asi se to i s těmi výkaly bude muset vzít trochu za jiný konec. - I když ještě nevím, za
jaký...
MINISTRYNĚ: Hm...
BARNARD: To, co mne zajímá, je centrální nervová soustava, zejména mozek.
MINISTRYNĚ: A na co?
BARNARD: Nemám teď dostatek personálu ke svým experimentům, všechno je na vojně, ale myslím, že mohu
mít za prověřené, že největší kvantum spotřebované
energie a tím úbytku váhového přírůstku - jde na vrub
fungování centrální nervové soustavy. (Postupně se roz53

vášňuje) Ta toho, paní ministryně, sežere strašné množství, ne snad přímo spotřebou ve vlastních nervových
buňkách, ale tím, že udržuje neustále svalovou tenzi
v celém organismu, která je jakousi klidovou prací organismu a která různými frekvencemi svalových napětí a stahů přímo žere akumulovanou potravu, kterou
organismus j>rijímá...
MINISTRYNĚ: Pane profesore, jdete na mne příliš zhurta, víte, že mám jen devftiletku, musíte mi říci jasně,
co byste chtěl.
BARNARD: Chtěl bych Conterganem odstranit mozek.
MINISTRYNĚ: Jo tak! Ale vždyť se nám už rodila tělíčka bez hlavičky a dokonce, jak jste říkal, srdíčko jim
tluče... Mimochodem, že si na to vzpomínám, dostala
jsem dotazy, zda se ten Contergan nějak nedostane do
potravy, že měli někde nějaké děti bez hlaviček, co říkám, bez ručiček...
BARNARD: Ale ne, do potravy přechází Contergan jen
velmi nepatrně. Celkem se může zvýšit počet defektů
narozených o tři procenta - nebo o čtyři... To je přece
u nás záležitost ministerstva sociální péče...
MINISTRYNĚ: No ovšem - my děláme, co můžeme BARNARD: Ale chtěl bych odstranit ně hlavu, ale mozgIC

MINISTRYNĚ: To není jedno?
BARNARD: Ne! V hlavě jsou ústa - a mimo jiné potřebujeme určitou minimální centralizaci alespoň na úrovni peleokortexu...
MINISTRYNĚ: Promiňte, pane profesore...
BARNARD: No, to je jedno - prostě nějakou hlavu potřebujeme. Ale malou.
MINISTRYNĚ: ProtožeBARNARD: Protože bez hlavy bychom mohli vykrmovat
leda žížaly!
MINISTRYNĚ: Ach tak.
BARNARD: To není marná myšlenka...!
MINISTRYNĚ: Copak, pane kolego?
BARNARD (v sebezahledění až extatickém): Žížaly - červi - členovci MINISTRYNĚ: Pane kolego, to už byste mohl mluvit
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rovnou o housenkách nebo o kobylkách. Myslím, že jsme
všichni přepracováni. (Naříkavým hlasem, si postěžovává) Kdy už tahle válka skončí?
BARNARD (vyrušen ze svých myšlenek otáže se velmi
ostře): Cože?!
MINISTRYNĚ (lekne se): Vítězně skončí, samozřejmě,
pane kolego.
BARNARD (myšlenkami nepřítomen, velmi suše): Děkuji vám. Na shledanou. Mnohokrát vám děkuji.
MINISTRYNĚ (sama): Přece nepoběží kvůli jednomu
slovu na Bezpečnost? Fuj, že si nedám pozor na hubu,
ale to je, že jsme všichni přepracováni. - Ale Barnard
přece nepoběží na Bezpečnost... No... (Zvedne telefon)
To jste vy, plukovníku...? Nic... Jenom tak pro evidenci, teď tu byl profesor Barnard... no ten náš známý vyživovací vědec... no nic, jenom pro evidenci - zmiňoval
se, že neví, jestli válka skončí vítězně... no ano... mohl
by šířit třeba paniku... ale jenom pro evidenci, protože
víte, jak strašně moc ho republika potřebuje... Tak děkuji, plukovníku... Ano... Na shledanou. (Zavěsí, pustí
se do práce zcela uklidněna, znovu si nasadí helmu, oklepe se) Je tu zima - a to ještě chtěl tenkrát ten jeden pitomec nechat sežrat všechno uhlí!
HENRY (vstoupí v uniformě): Neruším?
MINISTRYNĚ: Ale kdeže - milý příteli - už jsem vás
stejně skoro týden neviděla HENRY: Byl jsem ve sklepě. Já přeci jenom jsem ještě
pamětník druhé světové války a tak - vám to řeknu,
milá přítelkyně, bez uzardění - když slyším ty detonace, tak se v budově bojím. Víte, tehdy, když padaly bomby, tak se všechno sypalo.
MINISTRYNĚ: No to je pochopitelné, ale říkali mi, že
už bude brzy po náletu.
HENRY: Jsem šťastný, že jste stejně tak mojí ministryní jako přítelkyní. - Když jsme tak u toho, jak se vede
vaší rodině?
MINISTRYNĚ: No - manžel se pořád trénuje. To víte kosmické dálky, to člověka už nepustí, když tomu propadne. Teď se trénuje na přistání na Jupiteru. Počítá,
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že jak skončí válka, bude už připraven. Evička se učí.
To víte HENRY: No... to víte.
MINISTRYNĚ: Nechtěl jste ale něco, příteli?
HENRY: Chtěl.
MINISTRYNĚ: No t a k HENRY: Leží to na mně celý ty tři roky jako kámen. A
nemohu to říct nikomu než vám.
MINISTRYNĚ: Proboha, příteli, čím vám můžu pomoct?
HENRY (zoufale): Paní ministryně, myslila jste na naši poválečnou situaci? Když už teď vázne zásobování,
doprava nefunguje, nejsou konzervy - co bude, až skončí válka?!
MINISTRYNĚ: Myslila jsem, příteli... (Sundává helmu
a pročísne si unaveně vlasy) Máme stejné starosti.
HENRY: Paní ministryně - desítky a desítky miliónů
vojáků padají...
MINISTRYNĚ: Ba stovky, ba stovky, příteli...
HENRY: ...padají zbytečně...
MINISTRYNĚ: To ne! Naši vojáci padají za svobodu světa, pane kolego!
HENRY: Ovšem ano, ovšemže, paní ministryně, ale to
jsem neměl na mysli...
MINISTRYNĚ: To musíte mít neustále na mysli!
HENRY: Ale ovšemže to mám na mysli, ale to není to,
co mám na mysli...
MINISTRYNĚ: No a tedy...?
HENRY: Aspoň nepřátelští vojáci, resp. pouze nepřátelští vojáci padají zbytečně...
MINISTRYNĚ: Váleční štváči je ženou bezohledně na
jatky.
HENRY: Ano, na jatky. To je správné slovo! Bezohledně, paní ministryně, bez ohledu na to, jaká bude naše
vyživovací situace, padají zbytečně...
(Ministryně ho chce přerušit)
HENRY (nedá se, prudce gestikuluje): - padají zbytečně, protože zůstávají nevyužiti...
MINISTRYNĚ: Co tím myslíte?!!
HENRY: Zůstávají nevyužiti pro výživu lidu...
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MINISTRYNĚ (také vzrušeně): Jakže - pane kolego?!!!
HENRY (úpěnlivě, vzrušený): Toho masa, paní ministryně! Spočítal jsem to - jsou jich statisíce vlaků - vlaků
plných miliónů a miliard konzerv - a lidstva přibývá...
MINISTRYNĚ (vzrušeně, ale jen konstatuje): — zatím
0 celou miliardu.
HENRY: ... lidstva přibývá - a jeho výživa nebude zajištěna - musíme přece myslet na ty miliardy nastávajících hladovějících - na jejich děti, koneckonců snad
1 na naše děti, na lidstvo, na člověka jako celek
M I N I S T R Y N Ě (rozzlobeně): Člověk není přece jenom nějaký celek.
HENRY: To je jedno, paní ministryně, ale hlavní je zabezpečit výživu lidí! Vždyť my jsme od toho - a specialisté - abych tak řekl, kdo jiný má a může lépe myslet
na budoucnost lidí než my...?!
MINISTRYNĚ: Co ode mne vlastně chcete?!!
HENRY (úpěnlivě, naléhavě): Paní ministryně! Celou tu
dobu to na mně leží jako kámen! Dovolte mi ty vojáky
zpracovat na konzervy. Aspoň ty nepřátelské, kteří jsou,
jak sama správně říkáte, hnáni beztak na jatky...
MINISTRYNĚ: Pane kolego!!!
HENRY: Paní ministryně!! Pomyslete na výživu lidí!
Může se to udělat zcela potajmu - i s vojenskými poctami—lidi o tom nebudou vědět - (rozkřičí se) ale i kdyby věděli, po válce budou mít hlad!!! Konzervárny stojí
naprázdno - dovolte mi, paní ministryně...
(Pauza)
HENRY (s malou nadějí): No, možná i ty naše...
(Pauza)
MINISTRYNĚ: Pane kolego...
(Pauza)
HENRY: P r o s í m (Pauza)
MINISTRYNĚ (teďuž chladně): Pane kolego, vaše idea
- nechci říci návrh - je - naprosto nelidská.
HENRY (zaúpí): Áááách!
MINISTRYNĚ (důstojně): A co víc. Je fašistická. My budujeme lidský svět na nepomíjitelných zásadách huma57

nity. Jsem naprosto otřesena vašimi slovy.
HENRY: Ale paní ministryně.
MINISTRYNĚ: Mlčte. Svými úvahami se vylučujete ze
společenství lidí. Jste naprosto dehumanizován a odcizen. Nemyslete si, že jsem snad také nepřišla na vaši
myšlenku. Každý na ni přijde. Ale odvrhla jsem ji v zárodku jako něco hluboce nelidského. Kanibalismus! Na
prahu jednadvacátého století, v proudu vědeckotechnické revoluce, v boji za lidský svět, za polidštění přírody
- ne pane! Jste zrůda!
HENRY (úpěnlivě): Ale paní ministryně, jaký je tu rozdíl...
MINISTRYNĚ: Lidské maso! To je výlupek všeho fašismu! Jděte hned odtud!
(Henry odejde mlčky a pokořen.)
MINISTRYNĚ (sama, chvíli mlčí a uklidňuje se): To je
strašné! Taková hlava! To snad proto, že je intelektuál.
Prosím - kam to vede!
(Pauza)
MINISTRYNĚ (zvedá telefon): Jste tam, pane plukovníku...? To víte, v dnešní době je třeba neustálé ostražitosti... Ano, ano, zvlášť proti vnitřnímu nepříteli. Pane
plukovníku, pan inženýr Henry, od nás z ministerstva...
ano, tak víte, o koho je. Právě se mnou mluvil. Nejsem
vůbec schopna re produkovat jeho výroky... Ano, prosím,
postarejte se, prosím, sám... ano... ne, naše ministerstvo ho už nepotřebuje. Odhalil se jako skrytý fašista.
Ano, děkuji, pane plukovníku. (Zavěsí, sedá k práci, nasazuje si opět helmu, povzdechne si) Už aby ta válka došla... k vítěznému konci.
Obraz šestý
(Schůzka v kabinetě ministryně)
MINISTRYNĚ (slavnostně oděna, na prsou má řády,
stejně jako ostatní. Je značně šedivá. Vejde, když už poradci sedí za stolem. Ti povstanou): Pánové a drazí kolegové! (Všeobecné mírné dojetí) Nemohu si odpustit,
abych dnešní naši pracovní poradu nezačala přece jen
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poněkud slavnostněji než jindy. Dosáhli jsme vítězně
obnovení předválečného stavu a na tomto vítězství máme i my, pracovníci ministerstva výživy, svoji zásluhu.
Mír oslavíme ovšem nejlépe další intenzívní prací.
Jsme, jak vidíte, v situaci obtížnější než dříve. Jednak
se lidstvo rozrostlo o další jednu a půl miliardy, jednak
nám radioaktivním odpadem vyhynuly ryby v moři
i s planktonem. Poslední zbytky ryb jsme soustředili do
několika zálivů, kde je intenzívně vykrmujeme, ale nemůžeme dosud zabránit tomu, aby sebou nemrskaly, i když jsou tam značně natlačeny. Nepochybně nás v této oblasti čeká v příštích letech mnoho trpělivé práce,
protože jim mimo jiné musíme dodávat vodu uměle vyrobenou, neboť normální voda je a ještě pár desítek let
bude nepoživatelná. Protože ovšem musíme umělou výrobou vody zabezpečit v prvé řadě lidstvo, nezbude nám
jí příliš pro chov ryb. Musíme tedy zintenzívnit výrobu
potravy z jiných zdrojů. Není to nemožné, protože naše
živočišné velkovýrobny zůstaly v podzemí v podstatě
nedotčeny. Zvyšování jejich kapacity dosavadními našimi metodami je už příliš pomalé. Cekám tedy s důvěrou na vaše návrhy. Uvědomte si, že na ně čeká i náš
velký prezident Gašpar Luíz Libertas a s ním i všechen
náš lid. Prosím 4. PORADCE: Hlásím se o slovo!
(Ministryně přikývne)
4. PORADCE: Náš výzkumný ústav se zaměřil na problém urychlení samotného trávicího procesu. Jestliže
kráva je za normálních okolností ustájena tak, že přijatou potravu musí v žaludečním traktu zpracovávat
několik hodin - nota bene při stálém jejím přežvykování, což znamená zbytečné vynakládání svalové energie
- dosáhli jsme my toho, že kráva upravená podle našeho způsobu stráví přijaté kvantum potravy místo za několik hodin za pouhých dvacet minut a hned může žrát
dál a nota bene při tom nežvýká. Kráva upravená naším výzkumným ústavem tedy dospěje na porážku během několika málo týdnů, nebo vyrábí mléčné produkty 20 hodin denně aspoň pět let.
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MINISTRYNĚ (od této scény je na ní patrná unavená
blekotavost): Mléko ničím nenahradíš!
4. PORADCE: Jsou tu určité technické komplikace...
Chceme-li, aby kráva měla mléko, musí, bohužel, být
nejprve březí. Tím se, bohužel, naše vědecká úprava
krávy zdrží o několik měsíců, ale troufáme si to brzy
vyřešit.
(Barnard se trochu nahlas uchechtne)
4. PORADCE (k němu, trochu dotčen): Vzali jsme ovšem
za základ naši už vypěstovanou conterganovou krávu...
BARNARD: Prosím, prosím MINISTRYNĚ: Klid, prosím. Můžete nás blíže seznámit
s vašimi výsledky?
4. PORADCE: Nejlépe bude, budu-li vám naši krávu přímo demonstrovat. (Nyní přinášejí na jeviště zřízenci krávu a zařízení potřebné k její instalaci. Již během příprav k instalaci krávy dále hovoří čtvrtý poradce) Při
přenášení exponátu z místa na místo vznikají jisté dopravní obtíže, (Na jevišti se instalují různé trubice atd.)
které při trvalém ustájení odpadají.
(Barnard se uchechtne, 4. poradce je vzhledem k tomu
stále nasranější, ale i nervóznější)
4. PORADCE: Za pokrok musíme vždycky něčím platit,
pane kolego, třeba se to i dotýkalo našeho pohodlí. (Protože Barnard podobně jako řada jiných musí např. vyklidit svou židli kvůli instalaci zařízení) Zde, prosím,
prosté zvíře, které koná svou povinnost. Je neustále
v hluboké narkóze. Zjistili jsme, že je lepší, když od narození není vůbec vzhůru, jakmile se zapojí automatický vykrmovač — zde — (při demonstraci užívá vydatně
ukazovátka) a stravovač — zde! - a vyprazdňovač - zde.
Při tomto postupu vyrábíme masné produkty - čemuž
bych navrhoval dáti přednost, neboť na mléčné produkty, jak jsem se už zmínil, bychom museli čekat o rok
déle (Barnard se uchechtne)
MINISTRYNĚ: Ale mléko je přece dětem...
4. PORADCE (velmi nervózní, k Barnardovi): Když už
jsme dokázali zracionalizovat výživu lidu tak, že se obe60

jde bez obilovin, protože už nerostou, tak ji můžeme...
BARNARD: Ale prosím, pane kolego...!
4. PORADCE (odkašle si): Tedy, při tomto postupu se
stravuje jednoduchá výživná krmě upravená z naftových odpadů - přivádí se nepřetržitě spící krávě do krku - zde - proto ty trubice, pánové - vedou k rezervoáru, který musíme vozit s sebou a zde - se odvádějí zbytky do jiného rezervoáru. Až potud jde vše skoro stejným
způsobem jako dosud - jen s rozšířením a hloubkovou
narkózou. Co ale umožňuje pravidelný přírůstek 6 kg
za den, je — tento stravovač — patent našeho ústavu.
(Teďexponát otočí tak, že je vidět stravovač; je to relativně veliký a zřejmě složitý přístroj, připevněný a břiše
krávy) Stravovač vykonává nejdůležitější úkony z celého procesu a stravování potravy vlastně vůbec probíhá
v něm, takže bychom vlastně krávu ani nepotřebovali,
respektive...
(Barnard se uchechtne)
4. PORADCE: ...ji potřebujeme jako objekt k výrobě masa, protože na stravovači samotném by se nám nevykazoval váhový přírůstek, ten bohužel musí vykazovat
kráva.
(Barnard se uchechtne)
MINISTRYNĚ: Co pořád máte, pane profesore? Pokládám výklad za velice napínavý, chci říci zajímavý. Přírůstek 6 kg za den je velmi významným fenoménem.
Jak je sestrojen stravovač, pane kolego?
4. PORADCE (vytáhne fascikl): Přečtu, prosím, podrobný popis.
MINISTRYNĚ: Ach, ne, ne. Pošlete to do podatelny jen mne zajímalo, kdo nám ho bude vyrábět?
4. PORADCE: Uvolní-li se dnes některé kapacity ministerstva národní obrany...
MINISTRYNĚ (striktně): S tím nemůžeme počítat.
4. PORADCE: Pak tedy výstavbu vlastní továrny...
(Barnard se uchechtne)
MINISTRYNĚ: Snad by se dalo něco dělat. 6 kg za den,
to je významný fenomén. A jaké jsou cenové relace?
4. PORADCE (vyhrkne ke všemu odhodlán): Jeden stra61

vovač stojí dva milióny dolarů. Ovšem při supersériové
výrobě a při masové aplikaci stravovačů v celé živočišné výrobě se sníží za deset let náklady na jeden kilogram hovězího na méně než pět set dolarů.
MINISTRYNĚ: Inu, v relaci se současnými cenami to je
perspektiva lákavá - méně než pět set dolarů za kilogram - ale kde vezmeme, pane kolego, dnes ty dva milióny dolarů?
BARNARD: Cha cha cha... dovolte, pane kolego, dovolte, paní ministryně, mám dojem, že déle by to bylo už
jen maření času.
(Ministryně smutně přikyvuje, čtvrtý poradce je zahanben)
BARNARD (významně): Nesmíme zapomínat, že pracujeme pro blaho člověka. Stroječky, stravovače! Všechno
proti přírodě a jak hluboce nehumánni: co to stojí peněz! Nemylte se, pane kolego - jde o bitvu dvou koncepcí vědy: zahraniční, úpadkové - naší, pokrokové!
4. PORADCE (chce něco namítat): Ale přece...
BARNARD: Phá! (Volá zřízence a ukazuje na krávu se
stravovačem) Odneste to!
MINISTRYNĚ: Myslím, že pan profesor Barnard velice
správně objasnil ideologické úchylky v našem dosavadním přístupu, ale chtěla jsem jednat o té výživě.
BARNARD: Dovolím si vám demonstrovat výsledky práce našeho ústavu. (Vnesou něco, co se podobá velkým
dudám — je to záležitost výtvarníka - jsou to cecky bez
hlavy.)
MINISTRYNĚ: Co je to!?!
BARNARD: Koza - v posledním stadiu našeho pěstění.
Se zakrnělou hlavou zanikl nejen mozek, ale i zrakové
i sluchové orgány jako ostatně nepotřebné. Podstatně
se zkrátil zažívací trakt, podařilo se urychlit zakrňování kostry a povzbudit hormonálními preparáty vzrůst
vemene.
MINISTRYNĚ: Tak to je vemeno BARNARD: Při zpracování přiváděné potravy - prosté
piliny, dovoluji si zdůraznit, bez naftového odpadu, kterého je potřeba jinde - dochází k minimálním ztrátám
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a skoro celá přiváděná kvantita se proměňuje v mléčný produkt, který se vyrábí 24 hodiny denně po dobu
několika let. - Prosím. - Abych nezapomněl - aby nevznikal ztrátový čas, kdy by koza musela být březí, inseminuje se uměle už v embryonálním stavu, takže jak
se narodí, tak současně potratí a může kojit, respektive můžeme ji dojit.
MINISTRYNĚ: Chudák nebožtík Henry. - Kdyby se dal
takovouto vědeckou cestou, nebyl by skončil v úplném
znelidštění Obraz sedmý
(Tento obraz možno podle úvahy režie - s ohledem na délku představení - vynechat.)
(Kabinet ministryně, jednotliví poradci v kolegiálni zábavě, někdy po schůzi u kávy atd.)
MORANDO (k Barnardovi): Cecky bez hlavy byly výborným úspěchem, pane kolego, ale já vám říkám, že budoucnost je jenom je výkalech. Pracujeme na tom už
dvacet let a den po dni...
BARNARD: Mohu vám upřímně říci, že ani já jsem to
neviděl nikdy jinak. Ovšem nečekal jsem, že ta budoucnost přijde tak brzo.
MORANDO: Pracujeme už dvacet let...
BARNARD: Tak brzo! Přece jen jsme se toho ještě dožili!
MORANDO: Už dvacet let a můžeme to mazat...
BARNARD: Ba, ba! Člověk nezná překážek! Nemusíte
mne přesvědčovat, pane kolego, věděl jsem bezpečně,
že lidstvo k tomu kroku dojde a že se k němu odhodlá.
MORANDO: ...mazat na chleba...
BARNARD: Mohu říci, že jsem tu problematiku dost zevrubně prostudoval. Můžeme to formulovat i tak: jsou
pouze dva kvalitativní skoky ve výživě člověka: oba se
týkají postoje k fekáliím. První skok byl učiněn tehdy,
kdy výkaly se začaly uvědoměle shromažďovat a nezanášely se do lesa. Využití nashromážděných výkalů
v polnohospodářství umožnilo první populační revoluci
lidstva. Druhý kvalitativní skok ve výživě člověka sou63

visí pak logicky se zkrmováním výkalů přímo.
MOR ANDO: Konečně BARNARD: Neděkujte mi, pane kolego. Ministryně mne
pověřila, abych to s vámi konzultoval. Proto dnes nepřišla: má slabou nevolnost.
MOR ANDO: Už dvacet let mažeme...
BARNARD: Naše ušlechtilé chovatelství, respektive naše chovatelské zušlechťování, dosáhlo svých přirozených mezí. Dobytek bez mozku byl opravdu velikým
úspěchem, ale též logicky nejzazším.
MOR ANDO: Můžeme to docela dobře...
BARNARD: To ovšem neznamená, že tu není co k zušlechťování, právě naopak.
MOR ANDO: Lejno, pane kolego, jen zušlechtit lejno, to
by...
BARNARD: Dělám pokusy s novými preparáty.
MORANDO: Doufal jsem...
BARNARD: Správně, pane kolego. Při mých pokusech
budeme mít značnou spotřebu fekálií. Brzo budeme potřebovat všeobčanský sběr.
Obraz osmý
(Oslava Svátku matek — resp. MDŽ - v pracovně ministryně)
MINISTRYNĚ (sedí u stolu, zcela šedivá, zestárlá, už
pracuje s námahou. Vstupují někteří spolupracovníci
s dárky): Copak, pánové?
BARNARD: Naše vážená a drahá paní ministryně, chceme vám dnes uspořádat jen malou intimní oslavu MINISTRYNĚ: Jakpak...?
BARNARD: Dnes je, paní ministryně, Svátek matek...
MINISTRYNĚ: Probůh - úplně jsem zapomněla - chtěla jsem naší Evičce upéct aspoň bábovku - ale úplně
jsem BARNARD: My to víme, že jste zapomněla, ale od toho
jsme tu dnes my. I bábovku jsme připravili MINISTRYNĚ (dojata): Víte - samá ta práce BARNARD: To je nám jasné, paní ministryně - (Předávají dary)
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MINISTRYNĚ: Ach!!
(Poradci vystrčí do popředí Evičku. Protože je bez ručičekj má pugét pověšený na krku.)
EVIČKA (spustí banální básničku, např.): Dnes všetky
mamičky sviatok majú a všetky detičky k nim sa ponáhlajú...
MINISTRYNĚ: Proboha, vy jste ji vzali ze školy?! Evičko!
4. PORADCE (postrkává Evičku): No tak, jak je to dál,
Evičko - Dnes všetkým mamičkám...
BARNARD: Na dnešní den jsme si ji dovolili omluvit...
MINISTRYNĚ: Evičko!!
MORANDO: Celá maminka, paní ministryně!
4. PORADCE: Však se to nedá zapomenout, jak vám
před lety chodívala gratulovat —
MINISTRYNĚ: Udělali jste mi, pánové, velkou radost...
VŠICHNI: Nestojí to za řeč... Ale paní ministryně... Jenom málo...
MINISTRYNĚ: Podej mi kytičku, Evičko. (Evička přistoupí, ministryně si odvazuje kytku z jejího krku)
MINISTRYNĚ: Ale ty taky dostaneš dárek, Evičko, na
to ¿sem přeci jenom nezapomněla.
EVIČKA: Ačo?
MINISTRYNĚ: Příští týden dostaneš už nové protézičky. Je to, pánové, shánění, když člověk nechce využívat
svého postavení, víte...
4. PORADCE: Ovšem, paní ministryně MINISTRYNĚ: A když dítě rychle roste, a to teď je
u všech jako z vody, tak musíte měnit protézičky rozhodně každý rok. Mimochodem - nepřidáváte, pane kolego, do krmiva nějaké nové preparáty, že teď některé
ty děti tak strašně rostou?
BARNARD: Vyloučeno, paní ministryně. Přidávání testosteronu jsme tento měsíc omezili jen na výzkumné
účely, protože se to neosvědčovalo.
MINISTRYNĚ: Co je to ten - tento tenton?
4. PORADCE: Testosteron...
BARNARD: Růstový hormon, paní ministryně.
MINISTRYNĚ: Jo.
65

BARNARD: Do stravy z něho nemohlo přejít víc než
z Conterganu, což jest minimum, takže zvýšení růstu
u nověji narozených je záležitostí spíše ministerstva sociální péče.
MINISTRYNĚ: Nu ano. My děláme co můžeme. Ale už
ten tento - nedáváte?
BARNARD: Po pětiletých výzkumech jsme se omezili,
paní ministryně...
MINISTRYNĚ: Jo.
BARNARD: Za pokrok musíme vždy něčím platit. Koneckonců, dvacet procent obyvatelstva, které projevuje
drobné mutace, které jsou zdraví a produktivitě práce
zcela neškodné, to není větší procento, než bylo mrzáků ve středověku, a to tenkrát to produktivitu práce
snižovalo.
MORANDO: U nás máme už dvě mutované sekretářky
a vůbec to nevadí. Klepou nohama, i když mají dobré
protézy, protože přece jenom, abych tak řekl, mají ty
nohy, abych tak řekl, od narození - ale tím se ovšem
nesnižuje hodnota protetiky, nýbrž chtěl jsem jen říci,
že to stejně tak jako tak je každému fuk, protože stejně píšou, resp. stejně musej něco dělat. Tak.
MINISTRYNĚ: Však už jejich děti nebudou muset.
MORANDO: Co?
MINISTRYNĚ: Inu, dělat, jak jste řekl. Rozvinutý člověk bude nacházet jen činné sebeuplatnění, tvůrčí činnost.
BARNARD (pohnutě a důrazně): Právě tak!
MINISTRYNĚ: A to vše bude umožněno, až bude splněn odvěký sen lidstva — výživa člověka, rozumí se pro
každého.
BARNARD: Dovoluji si využít dnešní radostné příležitosti, abych vám, paní ministryně, oznámil, že naše výzkumné ústavy se již zřejmě blíží k dosažení naprosto
převratného objevu, který zcela definitivně vyřeší problém výživy lidu. Pracujeme, jak víte, již několik let
společně s dr. Morandem.
MINISTRYNĚ: Vím, vím - lejna, výkaly. Však už jsem
ani nedoufala, pánové, že ještě nám zasvítí to slunko
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zlaté. (V překladu nutno použit ekvivalentní parafráze
nějaké vlastenecké písně) A já jsem tak utopena v papírech, že jsem ani v poslední době nemohla sledovat výzkum...
BARNARD: Náš výzkum je tak jako tak plodem vaší nepřetržité péče o republiku. Nebýt vás, ministerstvo národní obrany by nám nenechalo na subvencích ani
pěťák.
MINISTRYNĚ: No, no, pane kolego... Ale hlavně, že říkáte, že už tomu bude všemu konec... to jest, že už to
budete mít definitivně...
BARNARD: Ode dneška za tři měsíce.
Obraz devátý
(Velká porada v pracovně ministryně. Vládne veliké vzrušení.)
PORADCE X. Y.: Fantastické!
MINISTRYNĚ: Klid, prosím!
MORANDO: Ano, je to tak!
MINISTRYNĚ: FantastickéBARNARD: Ano, je to tak: cesta dalšího zvyšování živočišné výroby je zcela uzavřena, máme-li na mysli výrobu obratlovců. Dlouhý seznam našich objevů, zlepšení
a modernizace procesu živočišné výroby i jejího živého
inventáře je u konce. Je vyčerpán, je dobrán do dna. Ale
opakuji: právě to, co se zdálo, že je koncem, stalo se východiskem, jak je koneckonců dialektické. Nelze-li už
nic zlepšovat na obratlovcích - lze ještě zlepšit všechno na bezobratlých. Po řadě teoretických i experimentálních prací došli jsme k závěru, že v této říši lze dosáhnout nejlepších výsledků u hmyzu. Mimo jiné hmyz žere všechno a postupně tedy může účelně zkonzumovat i všechny ty druhy živočichů, které se nedají
výrobně využít a jsou tedy jen balastem na bilanci výživy naší planěly, neboť se stravují nadarmo a bez užitku, ať to jsou vrabci, myši nebo mořští měkkýši atd.
atd. Samozřejmě lze pak hmyz vykrmovat i přímo na
produktech našeho zažívacího procesu. Vážnou překáž67

kou pro výživné využití zůstává jen to, že hmyz je z 99
procent nestravitelný.
MORANDO: Je, jak známo, abych tak řekl, z chitinu.
Méně stravitelné než linoleum.
BARNARD: To se ovšem týče hlavně poslední fáze metamorfózy, neboť kukly a zvláště larvy nebo přímo vajíčka jsou naopak oblíbenou potravou hladovějících primitivů.
MORANDO: Jsou přitom velice výživnou stravou, takže když takový primitiv zkonzumuje například celé mraveniště, je nasycen, což je ovšem výpočet vědecký, neboť v praxi nemůže primitiv zkonzumoval mraveniště
vzhledem k rychlejšímu ukousání ze strany mravenců.
BARNARD: Co ovšem nezmůže primitiv, to zmůže vědeckotechnická revoluce. Bylo jen nutno vybrat z hmyzu nejproduktivnější typ, to jest typ jednak nejplodnější, jednak nejžravější - a tím jsou mravenci nebo také
termiti.
MORANDO: Zatímco však termiti kromě legované oceli a vitriolu sežerou, jak jsme experimentálně prověřili, v hlavu naprosto všechno, takže by hrozilo při velkovýrobě termitů určité nebezpečí, že by mohli sežrat
i podniky, v nichž by byli vykrmováni, u mravenců toto nebezpečí nehrozí, jedině, že by sežrali ošetřující personál.
MINISTRYNĚ (káravě): Ale, ale!
BARNARD: Nikoli, paní ministryně, i o tom musí systematický vědec uvažovat. — Ale abych se vrátil k tématu: Naší budoucnosti zbývaly pouze dvě cesty...
MORANDO: ...a je velkým úspěchem, že nyní zbývá pouze jedna!
BARNARD: Dvě cesty: buď rozšířit mraveniště zvlášť
vzrostlé odrůdy mravenců po celé zemi, to jest doslova
udělat na zeměkouli jedno nebo dvě obrovská mraveniště, nad nimiž v podlaží by se umístila civilizace...
MINISTRYNĚ: S a k r a BARNARD: Technicky to dnes není neproveditelné. Lidstvo by tak vlastně bydlelo na sklepě neustále plném potravy.
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MINISTRYNĚ: No chápu, ale přece jenom, co když to
vyleze?
BARNARD: Správně, paní ministryně, co když to vyleze. Zbývala tedy druhá a poslední cesta - vypěstovat
mravence zvláště veliké, aby produkce vajíček od pouhých několika miliónů mravenčích samiček, tak zvaných
královen, jak známo, pokryla potřebu výživy dnešních
dvanácti miliard lidí.
MINISTRYNĚ: Ach!
PORADCE X.Y.: Propána!
MORANDO: Prosím - sotva uvěřitelné - a přece vědeckou pravdou! největší úspěch mravenčí vědy, chci říci
lidské vědy.
BARNARD: Prosím váženou vědeckou radu, abych mohl provést demonstraci.
(Hned, nečekaje, dává pokyny rukou do kulis a začnou
se sunout různé trubice atd. Demonstrace mraveniště by
podle možnosti divadla měla být co nejvíc veristická.)
BARNARD (pokračuje ve výkladu): Mravenčí samička
nepotřebuje nikterak jiné mravence, jestliže je oplodněna - což u ní stačí jednou za život - a jestliže je jí přiváděna potrava. Přitom každou vteřinu vyrobí jedno vajíčko, které je velice výživné a snadno manipulovatelné
ve velko i maloobchodě, neboť je chráněno pevnou blanitou slupkou. Námi vypěstované exempláře produkují vajíčka velikosti pštrosího vejce, což je 134 vajec slepičích, což je minimálně 27 vysoce vydatných obědů za
vteřinu, což jest dva bilióny 332 miliardy 800 miliónů
vydatných obědů za 24 hodiny.
MINISTRYNĚ (chytá se za srdce): Pane kolego - pane
- kolego BARNARD: Prosím...? (Počká, až se ministryně trochu
vzpamatuje, dávají jí vodu) Mohu pokračovat? Za 24 hodiny při pouhém jednom miliónu chovaných exemplářů. (Hovoří čím dál vzrušeněji) Současný početní stav
lidstva - 12 miliard - může tedy ještě zcela klidně řádově tisíckrát a desetitisíckrát i stotisíckrát i miliónkrát vzrůst, aniž by to příliš zatížilo naše výkrmy, ba
dokonce jejich kapacita by ještě nebyla ani potom zda69

leka využita, přičemž k výkrmu našich exemplářů plně
postačí srací kapacita lidstva samého, takže konečně je
dosaženo biologicky uzavřeného okruhu, který je naprosto nezávislý na vnějších vlivech a může dynamicky
expandovat stále a stále dále a neomezeně vpřed a exponenciální rychlostí a při naprosto zanedbatelných nákladech a nárocích na pracovní síly.
MINISTRYNĚ: Pane kolego...
BARNARD: A tu ji máme!! (Objevuje se mravenčíce)
MORANDO: Naše drahuška, naše beruška!
BARNARD: Klidně řečeno - naše budoucnost.
MINISTRYNĚ: Jo.
(Mravenčíce je v kleci, je velikosti aspoň člověka. Má opět
v hubě i v zadku na přívod i odvod hadici a každou vteřinu vypouští ohromné vejce. Chvěje se, je vidět, jak pracuje. Má velká složená křídla.)
PORADCE X. Y.: Nádherné, fantastické! (Je vzrušením
a nadšením bez sebe) Ale nemá ještě vypíchnuté očičko...
BARNARD: Vývoj není ještě u konce PORADCE X. Y. (leze na stůl ke kleci mravenčíce - očičko - tak - píchne ji do očička, mravenčíce sebou mrskne, hadice jí vyletí z kusadel, z hadice stéká lejno na poradce a mravenčíce skřípajíc rychle a hlučně kusadly
prorazí klícku a vyleze na rampu do hlediště)
(Po tomto obraze následuje další pauza, kdy se už i trochu začíná rozsvěcet v sále, takže obecenstvo si může myslet, že je konec. Do rozsvěcujícího se hlediště se však znovu rozevře opona a začne předposlední obraz)
Obraz desátý
(Malá porada v kabinetu ministryně)
4. PORADCE: A tak bychom měli vypracovat projev
k Novému roku.
MINISTRYNĚ: To rozhodně. Teď už může lidstvo hledět a pracovat v klidu. (Ministryně projevuje všechny
známky přepracovanosti, případně senility. To se však
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projevuje skoro jen v řeči, jinak se dosud chová velice
důstojně. Nekarikovat však! Je to člověk budící úctu
svým pracovním heroismem.) Tento začátek nové etapy
v jeho dějinách - pan prezident to oznámí bučením, tedy projevem. - Musíme mu připravit materiály. (Přechází, pomalu koncipuje projev, poradci si činí poznámky) Začala bych tím, že odvěký sen je splněn. - Už se
lidé nemusejí bát války, protože výživa lidu je zajištěna. A teď se ukáže, že člověk vzal svůj osud do svých
rukou. - Pro věřící tam můžeme dodat - k tomu nám
dopomáhej Bůh. (Zvoní telefon)
MINISTRYNĚ (bere telefon, poslouchá): ...Všude?... (Zavěsí, slavnostně) Pánové - volal vrátný. K dovršení slavnosti této chvíle, před hodinou ve všech hlavních městech zeměkoule přistály létající talíře. Máme si pustit
televizi.
Obraz jedenáctý
(Velká porada v pracovně ministryně. Viz inscenační poznámky na začátku textu hry.)
MINISTRYNĚ: Pánové - je hotova prezenční listina?
(Podávají jí ji) Hm. - Před třemi dny přistály, tedy,
ehm, všude, na bratrskou návštěvu, tedy létající talíře.
(Malá pauza)
MINISTRYNĚ: Pan prezident nám posílá předem svůj
novoroční projev a - píše mi tu - abych vás s ním, tedy, seznámila. Jde o projev, tedy, poměrně krátký.
(Pouští magnetofon)
PREZIDENT (z magnetofonového pásku): Drazí spoluobčané! Ve vánoční a novoroční čas se opět scházíme
u plného stolu, ještě opět plnějšího než loni. U této příležitosti k nám zavítali naši kosmičtí přátelé. Vyzývám
důrazně všechno naše obyvatelstvo, aby se zdrželo jakýchkoli nepřátelských postojů vůči nim, neboť by to
nebylo nic platné. Naši přátelé jsou vybaveni technikou,
která jim umožňuje s naprostou spolehlivostí usmířit
jakýkoli odpor už v zárodku. Během minulých tří dnů
byl všude nastolen mír a pořádek, dávný sen lidstva.
Veškeré ozbrojené síly všech států, válčících i aktivně
neutrálních, byly pacifikovány, takže tedy prostě už ne71

jsou. Při jednáních s představiteli našich přátel, která
probíhala v bratrském a srdečném ovzduší v každém
hlavním městě světa, byly vyřešeny všechny otázky zajímající obě strany k obapolné spokojenosti. Byl dohodnut text konečného poselství, jež k Novému roku přednesou v rozhlase a televizi všichni prezidenti světa společně ke svým národům. Naši kosmičtí přátelé žijí ve
společnosti všeobecného blahobytu, takže pro sebe nic
nepotřebují. Ostatně zjistili intenzívním a všestranným
průzkumem naší milé planety, který prováděli systematicky po celá staletí, že se jim k ničemu nehodíme.
Naši přátelé sami jsou bytosti kvalitativně vyššího typu, takže se sami vyrábějí, jak bychom řekli, chemicky,
respektive laboratorně. Nepotřebují tedy pro sebe potraviny, čímž je řešena jedna eventuální diskusní otázka. (Spokojené výdechy posluchačů.) V důsledku obdivuhodného vědeckotechnického pokroku je u nich veškerá práce přenechána, jak bychom my řekli, strojům,
takže nemají potřebu pracovních sil, čímž je řešena další eventuální diskusní otázka. (Úlevné výdechy posluchačů.) Jak tedy vidíte, drazí spoluobčané, upřímné bratrské vztahy vzájemné lásky, úcty a věčného spojení
mezi námi a našimi kosmickými přáteli spočívají na
pevném základě. Svazky bratrského spojenectví pro pokrok nás všech jsou naprosto nenarušitelné a nezrusitelné a spočívají plně na zásadě vzájemného respektování a nevměšování do vnitřních záležitostí našich obyvatel. Na základě už zmíněného vědeckého průzkumu
naší milé planety určili naši spojenci, že jejich obyvatel lze využít jedině jako krmiva pro psy.
Za tím účelem vypracovali nejracionálnější možnou metodu, jak co nejefektivnějším způsobem zařídit výkrm,
kontumaci — i výrobu psích konzerv. Zajistí nejvědečtějšími metodami zvláště výkrm lidstva, které za tím
účelem bude rozmístěno do několika set odchovných farem s volným výběhem, vždy po několika stech miliónů
odchovanců. Tím je otázka výživy lidu bezpečně zajištěna našimi spojenci jednou pro vždy a odvěký sen lidstva se stal skutkem. Nutné přesuny obyvatelstva mu72

sejí v zájmu racionálního chodu celého procesu proběhnout během šesti měsíců ode dne vyhlášení, přičemž je
nutno zvláště zabezpečit, aby nedošlo k úbytku na váze a k výpadku populačního přírůstku, neboť plynulá
výroba konzerv pro psy našich spojenců nesmí být už
od nynějška narušována. K organizaci celé akce poskytují nám naši přátelé odborné poradce v dostatečném
počtu. Nabádám všechny naše spoluobčany, neboť naši
spojenci jsou vybaveni technikou, která...
(Porucha magnetofonového pásku, vrzání,
pazvuky
apod.)
Konec
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Jarka Binarová oznamuje svým přátelům, příznivcům a široké veřejnosti, že od 1. července 1988 otevřela ve spolupráci
s nakladatelstvím Arkýř prodejnu českých a slovenských
knih. Obchod najdete snadno — je v blízkosti mnichovské
univerzity na adrese:

ARKÝŘ
- BUCHLADEN U N D VERLAG Schellingstr. 20, 8000 München 40, tel. 089 / 39 37 92
ve dvoře
v bezprostřední blízkosti metra U3, U6 (stanice Universität)

•

Otevřeno:
pondělí až pátek od 14 do 18.30 hodin
v sobotu od 10 do 13 hodin
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hudba
(

t4

OD REKVALIFIKACÍ
K „NOVÉ VLNĚ
SE STARÝM OBSAHEM"
Svědectví o českém rock & rollu sedmdesátých let
*

Fofr, už jsou tady!
Pražské jazzové dny 1979
*
Premiéra Velkoměsta / jako zahájení IX. PJD. Lip jsme
si ji snad ani naplánovat nemohli. Zájem, kterej o tenhle
koncert byl, vyděsil nás i pořadatele. Premiéra nové sestavy i pořadu byla nedočkavě očekávána a k Zábranským přišlo neuvěřitelné množství lidí. Sál praskal ve
švech, přestože nejméně třikrát takové množství stálo
v průjezdu bez naděje na vstup. Pořadatelé měli plné ruce práce. Lidi si nacházeli nejrůznější místa, odkud by
mohli koncert poslouchat. Například na střeše sálu, u nějaký větrací šachty, odkud bylo velmi dobře slyšet, co se
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děje dole a dokonce i vidět kousek jeviště, leželi lidi ve
dvou řadách na sobě.
Scénu ze Zabíjačky jsme nechali i na Velkoměsto. Dr.
Zawrach ji však se svejma kámošema doplnil o dvě parádní figuríny. Jednou byl punker jak vystřiženej ze západních časopisů a druhou takovej tatík, kterej dost lidem připomínal Karla Velebnýho. Figuríny stály mezi
náma na jevišti, vypadaly jako živý a lidem, který vcházeli do sálu, chvilku trvalo, než zjistili, co jsou ty dvě osoby zač. Abychom lépe do scény zapadli, upravil pro nás
Dr. Zawrach kusy šatstva. K tomu bíle nalíčené obličeje
a vše tradičně nasvíceno zelenou a modrou barvou. Scéna vypadala opravdu nádherně.
U Zábranských vládla vzrušená a sváteční nálada plná očekávání. Trému ani strach jsem tentokrát neměl.
To, co jsme se chystali hrát, byla muzika, za kterou jsem
plně stál a jestli u obecenstva propadne nebylo důležitý.
I když jsem pevně věřil, že tomu bude přesně naopak. Začali jsme ohromení a dojatí tím, kolik lidí přišlo. Nejdříve Jaro, léto..., potom Velkoměsto th. I-JV (pro jednoduchost říkáme Velkoměsto I). Mimo závěrečného trháku
v Jaru, létu... všechno vyšlo a bylo zahráno na jedničku.
Brom nic nezapomněl! Při hraní jsem se několikrát dostal do podobné nálady jako s Kilhets. To bylo přesně to,
co jsem od muziky chtěl. A povedlo se to! Byl jsem velice šťastnej. V poslední části čtvrtého tématu Velkoměsta
se neudržel ani Láďa. Popadnul punkera, kterej byl zavěšenej u stropu a začal s ním tancovat. Úspěch premiéry byl obrovský. Ač v menším, připomínal úspěch Milé
čtyř viselců v Lucerně. V šatně nám všem zářily oči a hulákali jsme na sebe svý dojmy jeden přes druhýho. Mezitím do sálu vtrhli lidi, kteří poslouchali koncert na různých místech mimo sál, aby se podívali, jak vypadá scéna. Za malou chvíli na to jsme byli v šatně obklopeni davem, kterej byl nadšenej stejně jako my. Zahrnoval nás
spoustou otázek. Nejčastější z nich byl dotaz na moji preparovanou kytaru,' z který se stal nástroj rovnocenný
ostatním. „Jak to, že je rozladěná a přitom ladí?" Bylo to
jednoduchý, ale dlouho mi trvalo, než jsem na to správ75

ný ladění přiSel. Bylo to takhle. E, A jsem podladil o tercii, ale ne úplně - na čtvrttón. D,' g jsem naopak vytáhl
výš. Obě struny jsem naladil stejně, ale taky na čtvrttón,
H, e pak byly podladěny stejným způsobem jako E a A.
Díky tomu jsem mohl *hrát poměrně snadno a bez nějakejch složitejch hmatů doprovody a zahušťovat jimi zvuk
kapely. Alikvótní tóny kytary (proto ten čtvrttón) si vždy
sedly do harmonie normálně naladěných nástrojů. Díky
tomu se stala opovrhovaná kytara značky Star terčem obdivu a já byl rád, že se moje teoretický předpovědi ukázaly bejt správný.
K balení jsme se dostali až více než půlhodině. Gratulace neměly konce. Konalo se veliké štěstí a od Zábranských jsme objížděli nadrženi na zítřejší vystoupení na
Folimance. O tom, že se bude úspěch opakovat, jsme nepochybovali. O to víc jsme trnuli, aby nedošlo k nějakému zásahu Moci, který by naše vystoupení znemožnil.
S Kasid'ákem jsme se domluvili, že nám aparaturu přiveze dopoledne-na Folimanku a s radostí, že nás dneska
nečeká noční stěhování aparatury a scény do zkušebny,
jsme se rozešli do svých domovů.
V sobotu před desátou jsme byli na Folimance a já s napětím očekával, jaké bude v prvním Dnovém programu
recenze na naše včerejší vystoupení a jaké překvapení
přinese první koncert Přehlídky amatérských skupin. Celé dění na Folimance pro mě začalo šokem. Ještě před začátkem koncertu jsem si koupil program a jeho přílohu,
vydanou u příležitosti amatérské přehlídky již podruhé.
Šok způsobil článek otištěný na první stránce přílohy Scéna alternativní hudby. Jmenoval se Úkoly české alternativní hudby. Pod krátkým úvodem bylo jednadvacet bodů, které jsem četl ohromen odvahou (nebo hazardérstvím?) vydavatelů. Myslím, že nejlepší bude, když těch
jednadvacet bodů ocituji:
1. Není rozdílu mezi manipulací 8 mladým talentem kdekoliv na světě. Všude je podřizován formám, na nichž systémy stojí. Buď na obchodních nebo ideologických.
2. Umělecké formy našich médií v oblasti zábavného průmyslu jsou
Spatně maskovaným pláštíkem prospěchářství, alibismu, korupce, omezenosti, konzervatismu a nedynamické aplikace dialektického materialismu.
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3. Výsledkem těchto norem je playbacková, rozjásaná televizní maloměšťácká kultura a jazzrocková zvukomalba do filmů. VSe se kryje nadnesenými pojmy jako .umělecká kvalita", „nadčasové hodnoty" a podobně. O tom, co přežije, rozhoduje doba a čas, nikoliv soudy příslušně vyškolených odborníků.
4. Alternativní hudba je proud, který se snaží vytvářet svébytnou
hudbu mimo obchodní a estetický diktát médií. Patří do něj folkoví zpěváci i experimentální kapely, bourající vžité konvence, pro něž jsou naše discostudia uzavřena.
5. Cílem hudby je vyjádřit takovou myšlenku, kterou nemá možnost
vyjádřit žádný jiný druh umění. Nikdy se nesmi ztratit ta kapela, která
má lidem co říci, i když přitom zpěvák dokonale neintonuje nebo bubeník vypadává z rytmu.
6. Teprve z mySlenky se rodí forma, nikdy naopak.
7. Na muziku není třeba absolventského diplomu z konzervatoře.
8. Síla leží v nových nastupujících generacích. T y j e třeba přitáhnout
a zbourat jejich strach ze zkušenějších.
9. Umělec nepotřebuje žádný glejt na to, aby byl umělcem. Rekvalifikační zkoušky ponižují. Každý se ohání Beatles - a ti neznali ani no-

ty10. Není pravda, že umění má lidi jen bavit, ale taky nesmí jen mentorovat a poučovat. A když, od toho je tu umělecký průmysl od Eltona
Johna po falešně realistický Dietl-rock Katapultu. Alternativní hudba
nanabízí takové zboží denní spotřeby.
11.1 negativní reakce je pozitivní, když vyprovokuje posluchače k přemýšlení.
12. Nejzbytečnějšími kritickými měřítky jsou technická zdatnost, perfektnost a blízkost k modernímu jazzu nebo klasické hudbě. Zdůrazňována budiž snaha po originalitě, spontánnost a svéráznost. Upřímnost
se rozumí sama Bebou.
13. Alternativní hudba není světem hvězd; vycvičenými tvory v roztleskávaných sálech nás dost krmí komerční kultura.
14. Nešpiňme se s konzumní kulturou. Peníze, které z této spolupráce koukají, jsou příliš draze vykoupeny. Dělají z umělce sluhu a otroka,
nutí ho vytvářet věci s nimiž nesouhlasí. Ale i s tím nej čistším úmyslem
se musí vždycky zeptat: Komu tím sloužím? Taktika ústupek za ústupek
je nepřípustná.
15. Cvičit, cvičit, cvičit. Jen mít kde! Budoucnost se však na tyto obtíže nikdy neptá.
16. Na vlastní nahrávací studia a gramofonové desky zatím nemáme.
Ale dobré dílo přežije i bez toho.
17. Nebojte se nahrávat sami. Stačí dva magnetofony a už jsou čtyři
stopy. Seržant Pepper nebyl natočen na víc! A místo desek? Magnetofonové pásky nebo kazety.
18. Není ani příliš mnoho možností ke koncertování. Kulturní pracovníci budou ještě příliš dlouho uvažovat v dimenzích, které jsme už dávno překonali. Nechť je proto každý koncert pamětihodnou událostí o níž
se budou dlouhou dobu vypravovat legendy.
19. Syntezér není jediným zdrojem elektronického zvuku.
20. Nevěřte předstíranému progresu. Niemen nebo SBB jsou tu pro77

to, aby lidi dezorientovali, aby j i m prezentovali dávno zastaralou řemeslnou práci jako krok vpřed. Pokrok tkví v hledání - třebas neúspěšném
- a ne v drmolení omletých formulí.
21. Alternatívni hudba není žádný underground, dobrovolně se izolující od reality. Alternativní hudba nezmění svět, ba ani jen naši kulturu, není příčinou jeho budoucích změn, ale důsledkem jeho krize...
(IX. PJD 1979, Scéna alternativní hudby. Příloha k programu, IX.
PJD. Vydala JS SH. Připravil Josef Vlček. Listopad 1979).

Jednoznačný pocit jsem z toho neměl. S většinou těchto bodů jsem souhlasil. Ale! Do hlavy se mi vtírala neodbytná myšlenka: „Není zbytečné to, co většina lidí, kteří
se kolem alternativní rockové muziky motají, dobře ví,
vyřvávat takhle nahlas?! Neuškodí to spíš věci než naopak? Vždyť je to v podstatě veřejné vyhlášení k boji proti tomu, co si pod slovem "kultura,, představují mocenské
složky našeho socialisticky realistického státu! Tohle nám
přece Oni jen tak nedarujou!"
S odstupem času se mi zdá, že to opravdu bylo zbytečné. I když Úkoly jistě nebyly jediným důvodem k zásahu
Moci proti jazzové sekci během IX. PJD i po nich - začala velice tvrdě vystupovat s již naprosto zřejmým a netajeným úmyslem celou organizaci zlikvidovat, jistě to byl
jeden z důvodů hlavních.
Jestliže z Úkolů jsme byli tehdy přešlí a nevěděli, jestli jo nebo ne, a nechápali pořádně, o co pisateli jde, tak
při čtení dalších stránek nás vyloženě nasral. Proč? Dosud jsme věřili tomu, že v tiskovinách JS se můžou objevit jen ověřené a Seriózní údaje. A najednou čteme u jmen
členů kapely Energie G podivný věk. Všem je prý patnáct
let. Nevím, jak tomu bylo u ostatních kapel, ale autor přílohy zcela jistě věděl, že jeden z členů kapely už studuje
na v š a ostatní mají těsně před maturitou. Vyložená mystifikace! Autor po svém přerodu z obdivovatele jazzrocku
do znalce alternativní hudby chtěl zřejmě vytvořit dojem,
že v Cechách vystupují na hudební scénu zástupci nejmladší generace. Přání bylo zkrátka otcem myšlenky.
Když jsem po tomhle všem začal číst super nadšenou
recenzi na včerejší premiéru Velkoměsta I, neměl jsem
ani z ní příliš dobrý pocit. I když jsem považoval tento
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program za nejlepší, co jsem dosud složil, recenze se mi
zdála přehnaná. Navíc její autor ve své posedlosti alternativní hudbou, a s tím pro něj spojenou kolektivní tvorbou, jíž se stal vyznavačem, udělal další chybu, jejíž důsledků jsem se obával. Napsal, že v druhé části pořadu
Velkoměsto th. 1-IV se mu zdá Slávův přístup rebelštější než můj. Bylo mi jasný, o co jde. V jedné části skladby
jsem Slávovi předepsal, aby hrál na kytaru paličkou. Teď
to vypadá, jako bych na Slávu žárlil. Ale to je nesmysl.
Kdyby autor napsal, že se mu zdál Slávův přístup rebelštější v první části koncertu (Jaro, léto...), bylo by to v pořádku. Ta skladba byla skutečně z větší části kolektivním dílem. Takhle mi začalo připadat, že autor se snaží
prosazovat svou myšlenku či své názory bez ohledu na
skutečnost. Zkrátka, alternativní hudba má být kolektivní záležitost a tak tomu bude stůj co stůj.
Obával jsem se taky, aby Slávovi jeho „rebelštější přístup" nestoupl moc do hlavy. Potom co mi bylo zakázáno
Svazem hudebníků na rok uvádět naše koncerty. (Byl to
jeden z důsledků Libouchce. Doufali jsme tenkrát, že se
uplatní zákon o nepřípustnosti dvojího potrestání za tutéž věc. A tak brzy po oněch událostech putoval na prokuraturu zápis, že jsem byl za nevhodné uvádění koncertu potrestán. Zároveň to bylo posláno na různé instituce
a v případě nepovolování našich koncertů jsme se měli
ohánět tím, že jsem už trest dostal.) Uvádění zatím obstarával Sláva a díky tomu jeho úloha na koncertech hodně vzrostla. Teď k tomu přibyla kladná recenze jeho osoby. Nechtěl jsem, aby mi někdo v kapele moc přerostl přes
hlavu, než se zase všechno vrátí do normálních kolejí. Ale
možná, že si přeci jenom vše namlouvám, abych nemusel
přiznat, že byla uražena moje ješitnost.
Moc se mi nelíbila i jedna z posledních vět recenze: „...
přičemž její čtvrtá část, napsaná kolem absolutní poezie,
tvoří zatím špičku historie Extempore a vůbec naší alternativní hudby..." I když tato věta hřála dušičku po uznání toužící, nějak jsem tomu nevěřil. Onou špičkou totiž
pro mě byly koncerty Kilhets. Kdyby tam aspoň bylo napsáno Jednu ze špiček", ale takhle jsem měl dojem, že je
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to splátka tehdy dobrým vztahům mezi kapelou a recenzentem. Zkrátka, Křečan ho poslal do prdele a zakázal
mu o Kilhets psát, a tak byli Kilhets zapomenuti. Mám
dojem, že čas tyto mé obavy potvrdil. Potom, co se naše
vztahy a recenzentem ochladily, v jeho článcích Kilheta
zcela jasně vedou.
A tak po přečtení programu i jeho přílohy byly mé pocity, místo obvyklé euforie, smíšené. To, čemu jsem kdysi věřil téměř bezvýhradně, dostalo pořádnou sprchu. A
bylo to dobře. K práci JS i jejích autorů jsem začal přistupovat kriticky a důsledkem byl i sebekritičtější přístup k mé vlastní práci. Nějaké recenze, které nám fandily, pro mě přestaly být důležité. Uvědomil jsem si, že
autoři i vedení JS nejsou supermani, ale obyčejný lidi se
všema dobrejma i špatnejma vlastnostma, který lidi mívaj. Zaplať pánbůh za to.
Mý rozháraný a protichůdný pocity se zklidnily až při
vystoupení první kapely. Všechno ostatní přestalo být důležité. Důležité bylo to, že se na Folimance hraje. Koncert zahájila „patnáctiletá" Energie G. Předvedli svůj repertoár složený z punkový singlový produkce. Bušili do
toho s vervou a radostí a vystoupení se jim docela povedlo. Obecenstvo, které na Dnech vidělo něco podobného poprvé, Teagovalo celkem slušně. Kluci mohli bejt spokojený.
Po folkové kapele, která se jmenovala Svíce, nastoupil
Omnibus. Tuto kapelu vedl (a dodnes pod tím názvem
sem tam uskuteční koncert) jakýsi Jarda Zaipt. Kapela
hrála s přednatočenými pásky. Čerstvý znalec alternativní hudby se nad tím v článku věnovaném této kapele ve
Scéně alternativní hudby dost odvazoval. Dokonce napsal: „Skupina Omnibus je prvním naším představitelem
nového přístupu k hudební činnosti, která povyšuje playback... na účinnou součást hudebního díla..." A zase byl
vedle. Jenomže, když Křečan se Stehlíkem, Richtr a Fidler se Svehlíkem s něčím podobným už dávno pracovali,
byl ještě na alternativních houbách a tak si toho nevšiml. No nic. I když bubeník Omnibusu (jeden z mála amatérů, který vlastnil kompletní sadu Paiste činelů a které
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vždy ochotně půjčoval a i náš Ali jeho ochoty často využíval) se sluchátky na uších vypadal velmi pěkně, celek byl
špatnej a přednatočený pásky samoúčelnou záležitostí.
Přesto si myslím, že Jarda Zaipt zaslouží pochvalu za výdrž a dlouholetý snažení. Vždyť s tím, jak kytaru ovládal
a ovládá, by nebyl problém upíchnout se v nějaký tancovací nebo čekatel ský kapele s profí perspektivou, kde by
mohl vydělávat prachy. Zatím se mu až dodnes nepodařilo udělat nic víc, než sotva průměrný koncert, ale nezlomilo ho to. Anebo si jen možná neuvědomil, že na to
prostě nemá. Ale to myslím na pochvale za výdrž nic nemění.
Po Omnibusu jsem s napětím očekával Relaxaci, složenou z hráčů na minulých PJD tak úspěšného Amalgamu. Očekávaný zážitek se však nedostavil. Češi si hráli
na Indy a to bylo všechno. Nerad jsem přiznával, že tomu chybí Marek (Elektrobus totiž stále ještě nebyl zapomenut).
Plzeňská Elegie ukázala to, co je o Plzni, hardrockové
baště Cech, známo. Dobře šlapající muzika. Ale spíš na
tancovačku.
Když už se zdálo, že první den se obejde bez překvapení, tak k němu došlo. Skupina Psí vojáci. A tentokrát
opravdu velice mladá parta. Hráli v triu. Piano, bicí a basa. A bylo to výborný. Jejich muzika i vynikající texty ve
mně vyvolávaly pochmurnou náladu barbarskýho starověku. Nebýt jich (v kuloárech se říkalo, že pracují pod
ochrannými křídly undergroundu), skončilo by pro mě dopoledne zklamáním.
Druhý koncert přehlídky začínal od tří hodin a tak nám
zbyla chvilka času na oběd. Když jsme se na Polimanku
vrátili, zarazily nás žlutobílé vozy s nápisem „Vchod Bokem" na dveřích. A nejen vozy. Kolem haly se to jen zelenalo. Mezi auty a červenejma vejložkama pobíhali lehce identifikovatelní civilové, mezi nimiž jsem poznal jednoho, který ukončil koncert Old Teenagers na Rokosce.
Ztuhli jsme. Případ Libouchec, i když nešel před soud,
nebyl ještě zdaleka ukončen. Povolení k našemu koncertu JS nezískala. Naše obavy, že bychom si nemuseli zahrát, se zvětšily.
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Těsně před třetí hodinou přijel Kasid'ák s naší aparaturou a scénou a my jsme se nejméně půl hodiny zabývali tím, jak vše vyložit, abychom neupoutali pozornost policajtů, kteří mezitím halu obklíčili. Nálada, která byla
ještě ráno výborná, se vytratila. Nervozita účinkujících
i pořadatelů JS byla cítit všude. Nikdo nevěděl co se chystá a jak může skončit.
Díky našemu vykládání, které z bezpečnostních důvodů trvalo dost dlouho, jsme prošvihli vystoupení Žabího
hlenu, jehož členové od rána vesele pařili v jedné ze šaten a o němž se proslýchalo, že s ním vystoupí v masce
i Vráta Brabenec z Plastiků.
Natahali jsme naše krámy do zákulisí a trochu se uklidnili. Přeci jenom, jak neměl člověk ty policajty na očích,
hned bylo lip. Do hlediště jsem se dostal až na vystoupení Jakuba Nohy. Bylo to docela zajímavý. Po něm však
nastoupila skupina Jazz-wa. Hráli jako-progress a z hlediště mě vyhnali. Radši jsem zalezl do zákulisí, kde se
mezitím objevil Křečan s Mirkem i Švehlík a lovil drby.
Jenomže Richtr a celá jeho kapela měli nasazený superzívací ksichty a Jerry, kterej se po odchodu Fidlera na
venkov stal basákem kapely č. 1, byl tak nepříjemnej a
už tak načichlej Richtrovou propagací nepřátelství mezi
Švehlíkem a Extempore, že jsem radši z jejich blízkosti
zmizel.
Po Jazz-wa nastoupil na scénu amatérský big band
z Českých Budějovic, města, které je v historii naší rockové muziky zapsáno Černým písmem. Proto jsem byl zvědavej, co Budějovičáci předvedou. Bylo to docela příjemný. Chlapi hráli s nadšením a docela se to dalo poslouchat. Mezitím běhal po zákulisí ex-Plastik Přemek Števich a hledal náhradníky za jazzrockovou kapelu, s kterou se na Dny přihlásil. Byl velkým zastáncem jazzrocku a já nikdy nemohl pochopit, jak je možný, že člověk,
kterej hrál s Plastikama, může takhle ulítnout. Jak už
to u těchhle jazzrockovejch, nebo spíše jamovacích part
bývá, na Folimanku se mimo Přemka nedostavil nikdo.
Nakonec ho zachránili právě muzikanti z budějovickýhc
big bandu. Ukecal jejich basáka s bubeníkem a v tomhle
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triu vystoupil. A kupodivu to nebylo tak zlý. Nehledě na
to, že vidět hrát ex-Plastika s dvouma Budějovičákama,
bylo docela pikantní.
Poslední nastoupila skupina Zikkurat. Kapela, o které jsem věděl jen to, že je to trio složené z Jirky Křivky
- kytara, zpěv, Tomáše Havrdy - bicí a Viléma Čoka baskytara a zpěv. Svýma perfektně zmáknutejma Sex Pistola zvedli lidi ze sedadel. Nakonec Šoupli své vlastní Disco 2000 s výborným textem a hala bouřila nadšením.
Oproti takypunkovejm Energiím G byl jejich projev méně autentickej. Ale později jsem se byl několikrát na Zikkuraty podívat a překvapili mě svými vlastními kompozicemi a free rockovými improvizacemi. Repertoáru Sex
Pistols používali jen když chtěli dosáhnout laciného i jistého úspěchu. Tohle všechno jsem sice tenkrát nevěděl,
ale jejich poslední skladba přesto naznačila, že se konečně objevila skutečně nová a dobrá alternativní kapela.
*

*

*

Odpolední koncert skončil a začalo být dusno. Hala byla obklíčena ještě více a mezi vozy bezpečnosti se objevili i policajti se psy. Zjistilo se, že na střeše haly jsou kameiy, které zabírají její okolí. Československé televizi ale
rozhodně nepatřily. Sekční šéf, pan Srp, měl za sebou
první nepříjemné pohovory s civily. Pocit obležení byl naprosto dokonalý a atmosféra nejistoty ovládla Folimanku. Náznaků, že druhý den PJD může skončit zákrokem,
bylo víc než dost. Myslím, že v tuto chvíli nebyl v hale jediný člověk, který by na otázku „Bude se konat večerní
koncert?" mohl odpovědět se stoprocentní jistotou.
V tom okamžiku se dozvídáme teď už naprosto jistou
zprávu. Jako jediná kapela na Dny přihlášená jsme neprošli povolovacím řízením. Máme strach, aby se naše vystoupení uskutečnilo. Pan Srp nás však uklidnil, že hrát
budem, ať to stojí co to stojí. „No jo, ale to nás nesměj sebrat dřív," říkáme si. „Aťnás třeba zavřou, ale až po tom,
co Velkoměsto odehrajem!" Všichni se shodujeme, že nám
to bude stát za to.
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Důsledkem toho je rozhodnutí, schovat se do zákulisí
a nedat příležitost k tomu, aby nás některý z civilů poznal dřív, než budeme na scéně. Že by nás sebrali před
naplněným hledištěm, přeci jen nebylo pravděpodobné.
Večerní koncert zahájil Švehlík. Hutný sound duní halou. Nařvaný kytary a výbornej Lesíkův zpěv v Koledě.
Vynikající koncert! Bohužel jsme ho sledovali jen z chodby vedoucí na plac.
Po nich nastoupila Kytarová konkláva. Co jméno, to
hvězda. Dašek, Fišer a Andršt předvádí hoňokoňo na
akustický kytary. Moc hezky to popsal druhý den v recenzi jejich vystoupení Jan Rejžek. „... stoicky sošný Dašek svými strunami rozmlouval s Fišerem a jakoby spásu nalezl v Andrštově upřímné, horečné zpovědi..." To, že
mi jejich brnkání lezlo na nervy, není tak podstatné jako to, že se chovali, jakoby večerní koncert byl jen jejich
záležitostí. Přetahovali o pět minut. Deset minut. To už
jim začali pořadatelé významně ukazovat na hodinky.
Profíci nic. Po patnácti minutách jim začali pořadatelé
šeptat do ouška, že by měli skončit. Museli jít dvakrát,
než borci pochopili. Marně jsem o tomhle hledal druhý
den v programu zmínku. Vzpomínal jsem, jak byla při podobné příležitosti sprdnuta a odsouzena skupina Švehlík
(„... o následující skupině Švehlíku odmítám vůbec psát.
Jestliže je určeno, aby soubor hrál maximálně třicet minut a skupina opustí pódium až po padesáti minutách" shodou okolností stejné časové údaje jako u Kytarové konklávy - „ublíží tím nejenom následujícím skupinám, které jsou v časovém stresu nuceni svá vystoupení zkracovat... ale základním předpokladem umění jako takového
je kázeň... a může to být hudba sebelepší, když není kázeň, nemá skupina nárok zúčastnit se..." - program VI.
PJD 17. 5.1978). S tím Zubovým sprďákem jsem souhlasil, ale proč ten dvojí metr? Proč něco podobného prošlo
profíkům bez povšimnutí, bez sebemenších nepříjemností, či aspoň stručného sprduňku, místo nadšené Rejžkovy recenze? Marek plesal, že se opět potvrdila jedna z jeho hypotéz o dvojím metru Jazzové sekce a já byl nasranej, že měl pravdu.
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Posledních dvacet minut kytarové exhibice bylo pro
nás nekonečných. Policajti se sice zatím motali kolem haly, ale bylo jen otázkou času, kdy se objeví uvnitř. Již
jsme měli mít postavenou scénu a oni si tu drnkaj a drnkaj. Tamburaši zasraný. Dělali to snad schválně, aby dokázali amatérům, kdo je tady pánem. Snad ne, i když
nám se to tenkrát tak zdálo. Když konečně vypadli, vtrhli jsme na plochu a začali v rychlosti stavět scénu, nedbajíce toho, že nadšené obecenstvo vytleskává přídavek. Šlo
to ráz na ráz. Během pěti minut jsme již byli v šatně a
nechali dokončení posledních úprav na Pavlovi a několika přátelích. V rychlosti jsme se nalíčili, odhánějíce pochyby, že by se nám koncert nemusel kvůli kytarovým
hovadům povést. To už se k nám totiž donesly zprávy, že
civilové, doprovázení rudejma vejložkama, šmejděj po hale a hledají zákulisí. S nervy napnutými k prasknutí jsme
netrpělivě očekávali, až se objeví Pavel s hlášením, že je
všechno připraveno. Ale Pavel nešel, a místo něj nakukovali do naší šatny ti, co věděli, že nejsme povoleni a
hlásili, že civilové se svým doprovodem objevili příchod
k šatnám se zjevným úmyslem objevit „někoho" a najít
tak záminku k ukončení programu.
Pavel se objevil v okamžiku, kdy jsme už měli blízko
k hysterii. Oznámil, že je vše hotovo a cesta na plochu
volná. Policajti prý začali prohlídku šaten z druhé strany. Opatrně jsem otevřel dveře a vykouknul ven. Čistej
vzduch. Jednoho po druhém jsem vypouštěl své spoluhráče na chodbu. Když jsem vylézal jako poslední, otočil jsem
se. Za mnou se to, bohudík ještě v dostatečné vzdálenosti, zelenalo. V tu chvíli j.sem ztratil už tak dlouhou dobu
týrané nervy a zařval z plných plic: „Fofr, už jsou tady!!!"
Koutkem oka jsem zahlédl, jak policajti reagují na můj
výkřik, ale to už byla kapela v plném běhu a v něm jsme
se objevili na pláce. Teprve tam jsme si oddechli a uvěřili tomu, že Velkoměsto th. I-IV na Dnech opravdu zahrajeme. Trochu jsme se vydýchali. Sláva pak poděkoval
profíkům, že nás taky nechali zahrát a začali jsme. Přes
všechny nerváky se nám koncert podařil výborně. Ve druhém tématu Varování darebáků ředitelem výzkumného
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ústavu jsme si dokonce vysloužili nadšenej potlesk na otevřené scéně. Poprvé bez Neduhy. Po skončení se strhla
bouře nadšení. Na přídavek však čas nebyl. Rychle jsme
s klidili ze scény, aby svoje vystoupení stihli odehrát i Kilhet8. Díky profíkům už byli okradeni o deset minut. Před
vystoupením s nima jsem se uklidňoval za plentou a oknem koukal ven z haly. Jedno policejní auto vedle druhýho. Pocit obležení byl naprosto oprávněný. Hustá atmosféra strachu. A uprostřed toho se konal koncert rockové hudby. Jakoby v jiném světě.
*

*

*

Obavy, aby při odchodu diváků nezačalo hromadné očkování černým penicilinem, se naštěstí, přes provokace
nadržených policajtů, nesplnily. V neděli pokračovaly
Dny, dá-li se to tak vůbec říct, normálně. V dopoledním
koncertu se pro mě stalo jedničkou vystoupení sdružení
Venthyl Brothers (Ondřej Hejma, Ivan Hlas, Dan Fikejz).
Skladba Tragický konec dovolené Emana Venthyla byla
parádní ukázkou výborný muziky a nádherného textu.
Zasvěcení brzy poznali, že se jedná o tragikomický příběh vedoucího skupiny Bluesberry. Jeho prázdninový pokus o emigraci přes Maďarsko (nechal se ošálit oznámením, že Maďarsko a Rakousko mezi sebou zavedly bezvízový styk) skončil putováním po celách maďarských, slovenských a českých. Následným odsouzením pro „pokus
o nezákonné opuštění Československé socialistické republiky" Venthyl Brothers, s kterými „emigrant" na textu spolupracoval, z toho udělali takovou srandu, že se
obecenstvo v hale válelo smíchy. Pro mě to bylo navíc překvapující zjištění, co by někteří lidé dokázali „kdyby".
Potom, co jsme se všichni vychechtali, nastoupil na
scénu těžko zařaditelný Jablkoň. I tahle kapela předvedla moc zajímavou muziku. Zbytek celého odpoledne už za
moc nestál. Qui Bono z Trutnova mě nechytli, ač jsem se
snažil známým klukům fandit. Další z mladých punkerů,
kteří měli být trhákem amatérské přehlídky, nestáli za
nic. Mimo několikaijejich spolužáků nedokázali odvázat
nikoho.
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Koncert od tří hodin měl být zřejmě vyvrcholením IX.
PJD. Profi hvězdy na závěr. První Emil Viklický. Čerstvý absolvent (po M. Kratochvílovi už druhý z této branže) kursu na americké hudební a v jazzu slavné Berkley
School. Kdo si myslel (podobně jako tomu bylo při návratu z Ameriky u Martin'a Kratochvíla), že Viklickej zahraje něco extra, byl zklamán. Viklický se v podstatě pouze
pochlubil syntezéry, které si z Ameriky přivezl. Vydolovat z nich muziku, která by něco říkala, se mu však nepodařilo. Michal Gera i Svoboda byli docela dobří. I Jazz
Fragment i Stivín byli docela fajn. Nakonec nastoupila
naplač paní „Mymuzikantijsmejednarodina" se svou skupinou Horký dech.
Tohle dlouhé přízvisko jsme vymysleli pro Janu Koubkovou. Nadšená propagátorka jazzu a muzikantské vzájemnosti. Poznali jsme ji blíže během roku 1977. Po vystoupení Extempore v Lucerně jím byla velmi nadšena.
Profík, kterej v těch letech pochválil amatérskou kapelu,
byl mimořádný zjev a tak byla zařazena do okruhu přátel kapely. Několikrát jsme se na ni byli podívat v Parnasu. Zpívala v tý době s Viktorem Kotrubenkem a jeho
Jazz half sextetem a bylo to velice zajímavý. Časem nás
však omrzela. Důvodem k tomu bylo její neustálé prohlašování že „my muzikanti jsme jedna rodina a musíme si
pomáhat, protože jsme na jedný lodi!" Začalo se nám časem zdát, že tato slova nejsou míněna tak upřímně, jak
to vypadá. Aspoň naše zkušenosti tomu odporovaly. A nejen to. Zdálo se nám spíš, že paní Mymuzikantijsmejednarodina" chce být spíš s každým zadobře. A to bohužel
s úplně každým. Ale k tomu se ještě dostanu.
Tak tedy Horký dech na závěr. Humbuk po americkú.
Znáte ten pocit, kdy se díváte na někoho na jevišti a máte pocit studu? Ne za sebe, ale za toho, kdo se vás snaží
bavit. Muzika byla sice zahraná dobře, ale to, co paní vyváděla, byl zkrátka nepríjemnej trapas.
Vystoupením Horkého dechu IX. PJD skončily. V pondělí se pak objevil v Rudém právu článek pod titulem „Vyhrožovat si nedáme!" O jeho spojitosti s právě skončenými PJD se pochybovat nedalo. Pro větší autentičnost oci87

tuji i druhou část toho, co mi napsal, na moji žádost
0 ohlédnutí, pan Srp. Jeho první část najdete ve vyprávění kolem V. PJD.
.... a pak jsem viděl Extempore mockrát a vlastně furt málo. Pokud
to Šlo, chodil jsem na jejich koncerty po hospodách zadem, abych nevyděsil publikum (pozn. autora - výdobytkem reálného socialismu je skutečnost, že pokud se na rockovém koncertě objeví muž ve věku od čtyřiceti výše, bývá obvykle identifikován jako civil). Jednou jBem jim slíbil
vydat singl, ale byla by to blbost. Á pak jsem chodil na Mikolášovy sestavy, když už všechno hořelo, bouchalo, emigrovalo. Prožil jsem s nimi
kousek Libouchce, když je sbírali; Pavel mi to stačil dojít říct a sotva zabouch, piý, jestli u nás není soudruh Turnovský. V práci tohle označení
vzbuzuje pozornost, a pod okny byla Volha, ve které řidič spal. A pak to
šlo furt dokola: slyšel jsi... už jsi slyšal... říkal ten, že slyšel... spousta
telefonátů, strachu, napnuté nervy, vztek, že se chtěli udělat na Martě
- vlastně tak žijeme pořád. Jednou to nikdo nepochopí a ani to nejde vysvětlit, jak se dělalo a zachraňovalo něco, B čím se jinde lidi rodí a teprve od toho jdou dál. Neviním policajty, komunisty, systém. Viním blbce,
kteří jsou u policajtů, u komunistů, příživničť na systému. Ale zpět. Včera mě Mikoláš požádal o pár řádek a tak píšu rovnou do stroje. Mikolášova hudba pro mě byla zdvihnutá pěst. Jednou Pavel řekl, že při týhle
muzice by se měli lidi řezat bičem, aby si ji zapamatovali. Nikdy jsem
neviděl Plastiky, ale dávám Pavlovi za pravdu. Mikoláše jsem úplně pochopil při čtení Černé knihy Extempore. V kraválu se to nedalo vychutnat, ale napsat kravál je pitomost, napíšu moji oblíbenou větu: šlo o totální příkon senzorických pocitů... Když aféra kolem Libouchce byla jakž
takž odvrácena - a voni, ti hajzlové, myslím Extempore, se chtěli hádat
1 o těch pitomejch pět stovek za pokutu a nakonec se rvát i o zabavený
pásek... - M i k o l á š přinesl grafiku svýho táty. Právě tuhle nemám na zdi,
ale jinou: mají stejné téma: Vltava, stíny oblouků pražských mostů, lodičky s rybáři, jak se kloní nad pruty. Mlha nebo ranní opar - klid a mír
duše, nirvána metr od nás. Kdeže ta naše rozervaná duše a gesta jsou berou neberou - tenhle obraz pana Chadimy staršího mám proto, že mě
upozorňuje na zcela jiný svět, kam bych mohl já i všichni ostatní vstoupit. Někdy zpochybňuje euforii, kterou pro naše věci mám, ale kdepak,
ani o píď. V životě jsem tohle neřekl, až na Hajnovce. Extemporáci, proti ostatním muzikantům, nechyběli. Mám dokonce dojem, že jsem se přitom díval na Martu. V dnešní době považuji osobní statečnost a charakternost nad všechny muzikantské výtvory (pozn. autora - jen to bohužel
nestačí a nemám rád, hodnotí-li někdo naši tvorbu jen z tohoto pohledu).
U Extempore jsem měl vždy dobrý pocit právě z obojího. Neslavořečím už Blyším těch keců - ať si každý řekne svůj názor, věřím, že Mikoláš dá
každému prostor (pozn. autora — bohužel, zkuste říci někomu, o kom víte, že mu lezete na nervy a že to, co děláte, považuje za špatný, ať vám
to napíše - nedočkáte se). K té statečností další historku: Pražské jazzové dny na Folimance. Narváno, personál pouští kotelnou a kasíruje atd.
Jediné Extempore inspektor kultury neschválil. MyBlím, že to bylo po
hraní Kilhets v Trutnově — další stoiy — možná, že je ani nezakázal, snad
škrtl jen jednu písničku, fakt nevím. Celá sekční parta, která Dny děla-
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la, byla v přízemi na Saji, pár lidí v informačním stánku, který byl místo šatny. Utahaní popíjíme, když někdo přiběhne, že na mě čeká nějaký
starší pán v hale, před vchodem stojí antony s e psy. Sekční lidé s e uchechtávají, kolik prý vyfásnu - mrzí mě to dodnes, již se změnili, ale někteří vstali od čajů, až když bylo po všem. Zatímco přicházím k onomu civilistovi, mihnou s e kolem mne vždy kluci, mám dojem, že od Plastiků, nevím jistě. Ten, co na vás čeká, se jmenuje tak a tak, další kluk, má ještě jiné jméno, to a to.
Už jsem takové hovory poznal. Vždy se naštěstí jednalo o zkušené
pracovníky a hlavně lidi. Pár hádek s inspektory kultury a jejich poskoky nepočítám. Tentokrát měl civilista pravdu: věděl víc a věděl proč to
dělá. Bylo to tehdy, jak nám před Dny namontovali na halu kameru, která se neustále otáčela. Prý, že máme stovky lidí před halou, na které se
nedostaly vstupenky, a jestli chceme pomoct s jejich odklizením, řekl to
líp, aby nerozbili skla. Souhlasil jsem, ale požádal, aby příslušnici nevstupovali do haly. Podal mi ruku. Dnes je již v důchodu a prý dokázal
rozehnat několik koncertů. Než jsem však k němu došel, lítaly v člověku různé myšlenky, jak to dopadne, zejména když přesně v té chvíli hrál
v sále Mikoláš, měl kolem figuríny atď.
Večer jsme se napojili i na televizi ze střechy. Potmě, zcela zřetelně,
zabírali část mostu (Nuselskýho), stráně a domy v okolí haly. V pondělí
byl v Rudém právu článek, že si vyhrožovat nedáme - mělo jít o nějaký
anonym, že snad někdo něco vyhodí do vzduchu a most Klementa Gottwalda byl také střežen.
Vykecávám se proto, že s e chci pokusit o marné: že ta muzika Extempore i všech dalších alternativních kapel, jak jsme jim říkali, se nedá
z pásků jednostranně hodnotit. (Pozn. autora — nesouhlasím. Na tyhle
obtíže se jednou nebude nikdo ptát. Zůstane jen a jen hudba a jen ta se
bude hodnotit. A je to tak správný!) Nikdo jednou nepochopí, co se třeba stane směšným, kolik intrik, konspiračních manýr a všeho možného
utajováni bylo a je spojeno s jediným koncertem, který je třeba i řádně
povolen. Mohl by to vyprávět Tomáš, všichni, co nervů prožiji muzikanti, než vylezou na pódium, když slezou a ještě čtrnáct dní potom. Ano,
mlátit bičem — my všichni sami sebe. Žijeme, zpět, jsme ve fantastický
době: posledních pět - šest let stálo za to, že zdechneme v kriminálech.
Žili jsme si vlastním životem. Bože, komu Be to podaří - zdvihněte bič!"
(Karel Srp, 19. 3. 1984, závšr)
*

*

*

Po slávě a nadšení, které Extempore během PJD doprovázelo, nastal pro kapelu opět návrat do normálního
života. Realita se brzy začala nepříjemně projevovat. Partaje z baráku, kde jsme zkoušeli, se vzbouřily naplno.
Nejprve proti našemu zkoušení protestovaly na MNV.
Když se však zjistilo, že hluk, který ze sklepa vychází,
není tak veliký, jak tvrdili stěžovatelé, a MNV náš vyha89

zov odložilo, začali nám dělat schválnosti. Nejprve vytahovali šňůru, která vedla přes dvůr okénkem do zkušebny. To ještě nebylo tak zlý. Vyběhli jsme ze sklepa, nikde
nikdo samozřejmě nebyl, a proďlužovák zase strčili zpátky. Když partaje poznaly, že takhle nad náma nezvítězí,
začaly vyhazovat sklepní pojistky. Proud do nástrojů nám
sice šel, ale vždycky jsme se ocitli v neproniknutelné tmě
a museli jsme potmě tápat úzkým schodištěm do chodby
domu, kde byla skříň s pojistkama. A jednoho dne nám
partaje vytáhly prodlužovák, vyhodily sklepní pojistky,
zamkly dveře do sklepa a do patentního zámku strčily
sirku. Trvalo nám nejméně hodinu, než jsme se za pomoci různých páčidel, ve tmě hledaných, z týhle pasti doBtali. Nedalo se nic dělat. Po tomhle jsme byli nuceni uznat
svoji porážku, zkoušení omezit na minimum a hledání
nové zkušebny zintenzívnit.
Pokračovalo i zlobení s Láďou. Naše úspěchy na Dnech
na něj vliv neměly (a toho si na něm moc vážím). Po tom,
co jsem přinesl na zkoušky několik písniček pátého tématu Sny obyvatele velkoměsta (pro zjednodušení později nazývaném Velkoměsto II), bylo vidět, že to už je na něj
moc a začíná uvažovat o odchodu z kapely. Jeho jazzrockoví kamarádi ho v tom taky plně podporovali.
Na koncert do Veleně 17. listopadu 1979 jsme však ještě s Láďou jeli. Těsně před PJD jsem potkal jednoho z kluků, kteří kdysi pořádali tancovačky s INROU a kteří dělali koncert PPU. O Extempore toho věděl dost a když mi
nabídl, abychom ve Veleni udělali koncert, s radostí jsem
přijal.
Měl jsem hlavu plnou nostalgických vzpomínek, když
jsem se po pěti letech znovu ocitl v sále, kde jsem začínal a kde jsem poprvé zjistil, že tancovačky nejsou hlavním bodem mého snažení. V sále, ve kterém se od dob
INROTJ nic nezměnilo a v kterém jsem tolik záviděl Plastikům, Že se na jejich koncert lidi hrnou cestou necestou.
A tak mi bylo moc dobře, když jsme po odzkoušení aparatury a postavení scény dveře od sálu otevřeli a ten se
zaplnil tak, jako kdysi na památném koncertě Do lesíčka
na čekanou. Radost z toho mi kazila jen parta Láďových
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kamarádů vedené Števichem, která si z Ládi dost nevybíravě utahovala. Během koncertu se od nás jazzrokeři
hlasitě naváželi. Nám to bylo celkem fuk, ale Láďovi, který o tom, co hrajem, přesvědčen nebyl, to muselo bejt určitě hodně nepříjemný. Naštěstí jim někdo z posluchačů
pohrozil rozbitím huby a zbytek koncertu pak proběhl
v klidu. Koncert nakonec dopadl k spokojenosti naší
i publika. To si vyžadovalo přídavek, ale ač bychom vyhověli rádi, nešlo to. Zvukař, kterého jsme sehnali na poslední chvíli, protože Ota nemohl, měl po našem pozdně
odpoledním koncertě (kvůli autobusovýmu spojení se hrálo od pěti) další kšeft a my mu slíbili, že na tancovačku,
kterou měl zvučit pár desítek kilometrů od Veleně, přijede včas.
A protože jsme neměli co na práci, jeli jsme s ním. Tedy mimo Ládi. Ten seděl ve veleňské hospodě mezi svými kamarády, kteří do něj něco hustili. O tom, že ho přemlouvají, aby se na tu strašnou kapelu Extempore vykašlal, nikdo nepochyboval. A asi ho rozebrali pořádně. Na
následující zkoušce nám Láďa oznámil, že končí. Naše tušení neblahého vlivu jeho přátel se vyplnilo. Zajímalo nás,
co hodlá dělat. Ale moc toho nevěděl. Prej snad jazzrockovou kapelu se Števichem. Bylo mi to docela líto. Na základě svejch zkušeností jsem nevěřil, že z toho něco bude. Většinou tyhle jazzrockový party končily stejně. Párkrát se sešly na sejšnech, kde se navzájem buď ohromovaly svou hráčskou technikou, nebo naopak zjišťovaly, že
mají k technice svých vzorů (McLaughlin, Pastorius, Cobham) ještě hodně daleko. A tak cvičily a cvičily, jamovaly a jamovaly, až se ucvičily a ujamovaly. K veřejnému
vystoupení nebo dokonce sestavení repertoáru se v drtivé většině tyhle amatérský jazzrockový party nedostaly.
A tak tím nejpodstatnějším výsledkem jejich snažení bylo to, že nadaní inštrumentalisti a hudebníci mizeli ve
sklepeních zkušeben. I v Láďově případě tomu tak bylo.
Bylo mi to líto o to víc, o co víc byla zřejmá slepá ulička
tohoto hudebního stylu v českých podmínkách.
Ale! I když jsme o Láďově vyhazovu zatím neuvažovali, jeho oznámení pro nás bylo vysvobození. Jeho nesku91

tečná zapomnětlivost a stavy slabosti nás zdržovaly. Někdy nás to přivádělo k zuřivosti a bylo zřejmý, že dříve
či později bychom o jeho odchodu rozhodli sami. Takhle
to bylo lepší a rozešli jsme se v dobrém. A po letech jsem
zjistil, že Láďa na hraní s náma vzpomíná docela rád a
jako na dobu, kdy něco opravdu dělal. Dokonce přiznal,
že to, co Extempore hrálo, bylo dobrý.
Vzhledem k odpracovaným hodinám jsme si s ním bez
obtíží domluvili i používání zkušebny až do doby, než najdeme novou. Jenom jsme ho prosili, ať nehrajou s tím
Stevichem moc nahlas. Ale zkušebna již měla odzvoníno.
Partaje nakonec MNV umluvily a my jsme po jeho odchodu měli ve zkušebně už jen dvě zkoušky.
A tak abych tuhle kapitolu nějak uzavřel. Koncem listopadu jsme byli znovu nepojízdnou kapelou. Do hledání
nového kytaristy jsme se pustili až po vánocích. Představu jsem měl tentokrát jasnou. Koncem roku se totiž vrátil z vojny Jiří Radechovský, neboli Nory.
Příště Případ Libouchec

české a slovenské knihy ve Vídni
Knihkupectví s českou a slovenskou literaturou
novou i starší, časopisy, odbornými knihami.
V centru Vídně.
(100 metrů za rohem od nákupního domu Herzmansky)

Lindengasse 5 Vídeň 7 telefon 96 37 79
Časopisy a některé knihy zdarma
pro návštěvníky z Československa.
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Ti současní hudebníci, kteří do
své hudby zakomponovali mysticko-magické prvky, se mohou stát
zakladateli úplně jiné formy hudby celosvětového dopadu.
Peter M. Hamel
Hudbou lidé léčili od nepaměti a magickou sílu ukolébavky zná každé mimino. Čím více ale poznáváme jak
funguje náš mozek, tím jasněji si uvědomujeme gigantickou šanci, kterou díky hudbě dnes máme. Přesným měřením mikroelektrodami (které jsou už schopny změřit
elektrické napětí jediné buňky) se zjistilo, že zatímco člověk smysly a vědomím dokáže zareagovat 3/10 sec. po stimulaci, mozek samotný reaguje už 1/10 sec. po stimulaci! Jinak řečeno, indický pojem maya, iluze, byl vědecky
potvrzen: v momentě, kdy se člověk (svým egem) rozhoduje, jak zareagovat, už je rozhodnuto! A když si uvědomíme, že tenhle dokonalý superpřístroj na myšlení a rozhodování je každou sekundu ovlivňován tolika negativními vlivy, pak se přestaneme divit, proč to s homo sapi93

ens vypadá tak, jak to vypadá, dnes, tady. A opačně princip biologické zpětné vazby (biofeedback, viz Dveře
č. 1) dokazuje oprávněnost optimismu: člověk dokáže
svou vůlí ovlivnit prakticky každou buňku svého těla.
Může nařídit mozku, aby lépe fungoval. Může se bránit,
aktivně a tvůrčím způsobem, může sám sebe rozvíjet v netušených souvislostech a kvalitách.
Především se ale musíme vyčistit a vyladit.
Několikadenní voodoo obřady na Haiti, africké bubnování, rituály domorodců, indické rágy, bolívijské flétny,
bulharské polyfonní vokály, zpěv gregoriánských mnichů
a mručení tibetských lámů, to všechno jsou určité formy
psychohygieny, vyzkoušené staletími. Proč je tedy nevyužít? Od poloviny 70. let se ve světě vyrábí i konzumuje
tzv. „new age music", hudba nového věku. Není to neslaná nemastná vůkolní hudba, ani pseudointelektuálština:
je to docela jiná hudba.
Steven HALPERN byl a je jedním z průkopníků typické „new age music". V polovině 70. let vydal dnes už klasickou Spectrum Suite, kazetu pro řízenou relaxaci (improvizace v jednotlivých tóninách odpovídají barevné projekci pozornosti do tzv. čaker), a od té doby přednáší, publikuje a nahrává další a další tituly. Kniha „Tuning The
Human Instrument" (Ladění těla-nástroje) shrnuje dlouhodobé výzkumy a občas velmi překvapivé objevy na poli studia vlivu zvuku na tělo a mysl člověka.
Paul HORN, původně jazzový hráč na flétnu, nahrál
sérii improvizací „Inside", Uvnitř (pyramidy, Tadž Mahalu aj.).
Paul WINTER pořádá pravidelně letní semináře a
tvůrčí dílny na své farmě v USA, kam zve hudebníky a
umělce z celého světa, a jejichž výsledkem je vždy natočená deska (kazeta), reflektující vzájemné působení prostředí i etnických vlivů zúčastněných.
Stephan MICUS vydal celou řadu desek plných krásných zvuků nejrůznějších lidových nástrojů, které nasbíral na svých cestách kolem světa.
Peter Michal HAMEL vydává sám i jako šéf skupiny
Between desky a kazety plné reflexí indických a mystických vlivů.
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Syntezátoroví čarodějové, jako např. Vangelis,
J. M. Jarré, Japonec Kitaro a další, přešli od popu do království zvukově dokonalých ploch, které adepta řízené
imaginace lehce vynesou tam, kam si přeje. Po úspěších
sólových klavírních koncertů K. Jarretta dokázali i v rockově orientovaných USA prodat statisíce alb např. George WINSTON, pianista a W. ACKERMAN, kytarista a jeden z šéfů prosperující společnosti Windham Hill. Švýcar
Andreas Vollenwaider láme svými křišťálovými zvuky
elektricky snímané harfy rekordy prodejnosti, minimalisté (P. Glass, T. Riley) natáčejí komerčněji orientované
desky, které některým konzumentům slouží stejně dobře
k relaxačním účelům jako „vůkolní" hudba Briana ENA,
H. Budda a dalších. Sběratelé hitů jsou občas nadšeni,
občas zklamáni: 40 minut pomalých nerytmických zvuků
gongů a zvonků (P. Perry) se vymyká všem kategoriím a
žebříčkům. Kam s ním? Jak tuhle „hudbu" poslouchat?
Funguje to vůbec?
Hudbu „nového věku" můžeme poslouchat dvojím způsobem: aktivně (řízená představivost, relaxace, léčení,
uvolňování těla atd.) nebo nepřesně označeno pasivně
(hudbu nevnímáme vědomě, ale jsme si vědomi jejích podvědomých účinků). V další kapitole uvedené návody
k různým cvičením jsou, myslím, dostatečně instruktivní. S podvědomým vnímáním hudby je to složitější. Prokázalo se, že nejen sluch, ale všechny smyslové stimulace jsou „cenzurovány" tak důkladně, že vědomě zpracováváme jen cca 5% vnějších podnětů, které ovšem mozek,
jaksi mimo naše vědomí, registruje. Pro praktickou aplikaci si můžeme dojít k Indům.
Každý z nás ve věku kolem 3 let denně nesčíslněkrát
změnil polohu. (Mimochodem, při jednom testu měl trénovaný atlet hodinu imitovat všechny pohyby tříletého
dítěte. Po půlhodině odpadl.) Dnes se pohybujeme životem většinou jen vertikálně (přes den) a horizontálně
(v noci). Ochuzujeme tak ale svůj mozek o stovky a tisíce stimulů. Ucho je totiž především centrem rovnováhy.
Takže když Indové při poslechu hudby pokyvují hlavami
sem tam, vědí co činí: nejen cestou „sluchu", ale i z utri95

kulu a sakulu dostává mozek spoustu elektrických vzruchů. Je tak jaksi víc nažhaven, informace se dostanou
„hlouběji". G. Lozanov proslul tím, co se dnes nazývá „super-learning" - super-učení. Dokáže naučit člověka cizí
jazyk za dva měsíce tak, že při učení studenti poslouchají (jen tak „vůkolně", ne moc nahlas) pomalou barokní
muziku. Vědomí (a CNS) je soustředěno na učení, ale
ucho a mozek registruje navíc spoustu stimulů podvědomě slyšené hudby: mozek je nažhaven na vyšší intenzitu, slovíčka se dostanou „hlouběji" (možná přímo do dlouhodobé paměti). A děti, peskované rodiči (Vypni to rádio,
když se učíš), zbouraly další falešný mýtus.
Většinu „new age music" můžeme poslouchat jen tak
mimochodem, ne příliš hlasitě. Existují speciální kazety,
které si pustíte a které vás určitě po hudební stránce nezaujmou (pomalé jednotvárné rytmy a monotónní jednoduchoučké melodie), které ale využívají podvědomého působení zvuku na mysl člověka. Když si je pustíte párkrát
sem a tam, zjistíte, že jste plni optimismu, energie a jaksi „naladěni". A o to jde.
V ne náhodné shodě s nejnovějšími objevy nukleární
fyziky v oblasti výzkumu působení zvuku a hudby na člověka vyšlo najevo, že mozek (a mysl) je citlivější, vnímavější, na modulované frekvence. Zvukové (i jiné) vlny se
směšují, skládají tak, že výsledný tón je jiný, než pouhý
součet frekvencí (jako když smícháte červené světlo se zeleným - výsledkem není červenozelené, ale žluté světlo).
Člověk je tvor hmotný, produkuje ale „vlny", myšlení.
Myšlenky se „skládají" v jiné, překvapivější. Už Tibeťané a Mongolové (a jiní šamani kdysi v prehistorii lidstva)
zjistili, že při léčení jsou (kromě uklidňování pacienta
barvou hlasu a rytmem zpěvu) nejúčinnější velmi vysoké, nejraději alikvotní tóny. Zpěvák (šaman) zpívá základní tón, vznikající chvěním hlasivek, ale tvarováním ústní dutiny posléze začne vyluzovat i velmi vysoké zvuky,
které vznikly až frekvenční modulací zvuku základního.
Právě tohle (kromě velmi širokého spektra frekvencí) je
tak terapeutické např. na gongové terapii.
Příklad pro ilustraci: co je to budík? Směs koleček, pá96

ček, pružin, ciferník, ručičky, plášť a kolíčky. Jenže dokud netiká, dokud tam není ono „tik-tak", které ovšem
na seznamu náhradních součástek nenajdeme - není budík budíkem: neplní funkci budíku. Co je člověk? Většinou voda, vápník, draslík, nějaké to železo, ale dokud není to „tik-tak" myšlení, není člověkem. A právě modulované frekvence, vzniklé až syntézou jiných frekvencí, působí tak efektivně na „myšlení". Zvuk, melodie, hudba
přímo ovlivňují naši mozkovou činnost: myšlení.
S poslechem „new age music" souvisejí i další aspekty, které jsme v návalu nadšení z všemocného kouzla
technologie jaksi velkoryse přehlédli. Každý koncert je
takový malý rituál, se všemi fázemi. Indové se nejen před
koncertem, ale přímo v jeho průběhu vylad\ijí na rágu,
která se právě hraje (každý rágový koncert začíná mnohaminutovým „alapem"), japonští výrobci mečů se před
tavením, kováním a kalením postí a duševně připravují.
My Češi ale dokážeme přiběhnout ze zaměstnání a nákupů, seřvat děti, pustit televizní noviny a k tomu si dáme
jako nášup Bacha. Nedivme se, že nám pak Bach nefunguje.
Tuhle relaxační, uklidňující nebo energetizační hudbu
proto poslouchejte v pravý čas, na správném místě, a
v odpovídající kvalitě. (Kazeta Emgeton, bohužel, nepřidává ty správné hojivé frekvence syčení.) New age music
stojí a padá s vysokou kvalitou záznamu a reprodukce, a
CD a DAT a jiné nejnovější vynálezy jsou s rozvojem a
účinností téhle muziky velmi úzce spjaty. Navíc tu funguje i zpětná vazba: existují reproduktory a druhy magnetického záznamu, které by pomohly zaznamenat a reprodukovat např. frekvence pod 20 Hz. I proto je koncert
„live" lepší: cítíte a vnímáte hudbu i jinými smysly, hlavně jste ale v palbě frekvencí, které ucho neregistruje: tělo ale ano. Člověk poslouchá lebkou, kostmi, zády atd.
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„Mistře," řekl žák, „dosáhl jsem.
Tao. Mohu hrou na svou loutnu
stvořit oheň v zimě a led v létě."
„To není pravé Tao," řekl mistr.
Vzal loutnu, udeřil do strun a jiná loutna se rozezněla. Potom
změnil výšku tónu jedné struny,
udeřil na ni, a všech 25 strun loutny se rozeznělo, zatímco původní
tón udeřené struny zmizel...
Na každého působí jiná hudba. Nikdy svůj cit a intuitivní volbu neznásilňujte: tělo vždy ví nejlépe, co mu vyhovuje. Vyberte si hudbu, při jejímž poslechu jste zažili
„mráz po zádech", nebo nějakou doporučenou „new age"
kazetu.
Lehněte si na záda. (Pokud jste příliš rozrušení nebo
skeptičtí, několika hlubokými výdechy a nádechy zklidněte postupně své tělo, upravte dech.) Zavřete oči. Uvolněte celé tělo, buď najednou, umíte-li to, nebo postupně
tak, že ukolébáni hudbou, vdechujte zvuky a příjemné pocity a imaginárně „vydechujte" z těla každé napětí, stres,
pocity úzkosti atd. Vdechujte klid, mír, jasnou vyrovnanost. Vydechujte z levé poloviny mozku všechny myšlenky, hodnocení. Nadechněte do pravé poloviny mozku pocit uvolnění, celkové fyzické i duševní pohody.
Soustředíc se na to, co slyšíte. Uvědomte si, jak zvuk
proudí ušima do hlavy. Vyzkoušejte si soustředění na ten
zvuk, který vnímáte odražen od podlahy nebo stropu nebo stěn místnosti. Zkuste v představě roztáhnout prostor
mezi ušima na dva metry: poslouchejte hudbu, jakoby vaše uši byly od sebe dva metry. Vnímejte rozdíl v kvalitě
stereo efektu. Posuňte uši ještě dál: na vzdálenost celé
místnosti, 10 metrů od sebe, 20 metrů nebo ještě dál. Experimentujte s poslechem hlavou, zády, zkuste slyšet
hudbu bosýma nohama nebo holými zády, opřeni o reproduktor.
Nehodnoťte, nepopisujte co cítíte. Bud^e součástí ply98

noucí řeky zvuků. Jste zvuk. Vaše tělo je prázdné, jen
slupka, nemáte mozek ani plíce a vnitřnosti, nemáte svaly: ve slupce vašeho těla, v prázdnu zní zvuk. Váš zvuk.
Vy jste zvuk. Neexistuje nic jiného než zvuk.
Nebo: sledujte hlavní melodickou linii hudby, kterou
posloucháte, velmi soustředěně, tak, abyste nevnímali
bubny, basu, zpěv nebo jiné zvuky. Až dokážete být si vědomi tohoto zvuku nepřetržitě, zkuste vnímat zároveň
s hlavním tónem hudby i různé ostatní zvuky (můžete
přeskakovat, bicí a dechy, basa, zpěv, voda v potůčku
atd.). Pokud posloucháte indickou hudbu, soustředíc se
na tzv. „drone", zvuk tambury, a experimentujte s jinými zvuky kolem.
Nebo: po uklidnění a „vplynutí" do proudu hudby, představte si v levé polovině mozku strom v zimě, holé větve.
Až budete mít obraz stromu pevně zachycen v levé polovině mozku, v pravé si představte strom v létě, plný listí. Neztraťte ale obraz holého stromu vlevo. Nekomentujte, nerozčilujte se, když se vám to napoprvé nepodaří. Jde
o stimulaci pravé a o následnou synchronizaci hemisfér.
Experimentujte s obrazy, např. vlevo sklenice čisté vody,
vpravo šálek ranní kávy, vonící, kouřící. Vlevo obrázek
jablíčka, vpravo jablko v celé svěžesti a nádheře.
Nebo: při poslechu „new age" hudby kývejte hlavou,
pak trupem nebo končetinami do rytmu, nebo i v protirytmu. Sledujte rozdíly v citlivosti na basové nebo vysoké tóny (kde se nejvíc projevují), zesynchronizujte rytmické pohyby svého těla (nebo jeho částí) s vnitřním teplem
poslouchané hudby, i kdyby rytmus vůbec neměla.
Nebo: neslyšně vyslovte své jméno. Pak ho napište levou rukou nebo levou nohou do vzduchu. Napište své jméno nosem, uchem, žaludkem, levým bokem atd.
Nebo: představte si, že vaše záda a zadní části nohou
zakořenily neoddělitelně do podlahy, a že jste jako napnutý trs strun od podlahy ke stropu. Poslouchejte hudbu (nebo jen zvuky, ať už vašeho vědomí. Rezonujte jen
jako svědek, jakoby pasivně, jako ozvěny vnějších frekvencí.
Nebo: najděte si některý hlubší tón (v indické hudbě
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základní „sa") a začněte potichu, dole v břiše, asi 4 cm
pod pupkem, mručet. Nejprve tiše, pak zintenzívňujte
mručení. Zkuste pocítit vibrace a zesílit je tím, že stisknete zuby k sobě. Vibrujte se zvukem. Sjednoťte zvuk
vnější, vnitřní a vibrace vaší lebky a zubů. Někdy zkuste najednou utnout - stop! A vychutnat rozdíl v tichu. Zopakujte si to.
Nikdy nic neznásilňujte. Nechce pocity volně plout,
řiďte se moudrostí těla a dechu. Vyzkoušejte si sem tam
některou techniku (ale ne abyste chtěli všechny zmáknout za deset minut!), vyberte si tu, která nejlépe funguje. Vyzkoušejte si, jestli některá hudba působí víc ráno a
jiná večer. Vyzkoušejte si, kdy jste nejcitlivější a na který druh hudby. Naučte se pracovat i s hluky a rachoty a
hřmoty (v každém hluku je ukryta hudba!), s každým
zvukem. Využijte např. vrčení motoru auta a mručte si,
až někam pojedete, podvědomě, třeba jen v mysli. Objevujte netušené harmonie ve zvucích svého okolí. Když
máte chuť se chechtat, chechtejte se. Usmívejte se, třeba
jen vnitřně - tahle hudba je plna světla a radosti. Pokud
se vám vybaví nějaká vize, obrazy a barvy, vychutnejte
je, ale nesoustřeďujte se na ně, nechte je volně plynout.
Hudba „new age" se dá využít i v řízené představivosti (např. vzpěrači, atleti výškaři nebo sprinteři, umělci
při rozvoji tvůrčích schopností atd.), ale to už je jiná pohádka.
Máte-li ji rádi, každá hudba je „new age". (Jak říká
Ravi Šankar, indická hudba je „new age" už pár tisíc let.)
Každý zvuk je v tomto smyslu „léčivý", protože obchází
levou hemisféru, stimuluje přímo emoční centra a „pravou" polovinu naší osobnosti, pomáhá znovuobjevovat netušenou citlivost, přizpůsobivost a naladitelnost naší
mysli, pomáhá sjednocovat „duši s tělem", tělo s okolím
a společností, národ s národem a člověka se Zemí a Vesmírem, ve kterém všechno spolu souvisí.
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Když jsem se začal ptát, proč,
skládáme hudbu, dospěl jsem
k závěru, že tím možná můžeme
realizovat duchovní revoluci...
J. Cage
Všechny luxusní hotely v USA teď nemají jen posilovny a golfová hřišťátka na střeše,, ale navíc jakési „myslocvičny". Sály, kde jsou nainstalovány nejrůznější přístroje a zařízení pro rozvoj a trénink mysli. Relaxační vany
(floatace), Grahamovy potencializátory (rotující kovové
plotny, na kterých jste „uzemněni", zatímco vám do sluchátek plyne speciální hudba na synchronizaci hemisfér
(nejrůznější druhy a typy biofeedbacku, synchroenergetizátory, trankvilizéry (ganzfeld efekt), měřiče galvanického odporu kůže, atd. Generátory negativních iontů jsou
nezbytnou součástí velkých hal a úřadoven stejně jako
kosmických lodí. Technologie současné počítačové gramotnosti ukazuje, co dovede. Tisícileté tradiční zkušenosti jsou prozkoumávány a posléze aplikovány tak, aby efektivně působily na člověka dneška, který denně polyká
60.000krát více informací než jeho předek před 100 lety.
Ve většině těchto „psychotechnologií" hraje důležitou
roli sluch a zvuk nebo hudba.
Velký úspěch komerční i odborný mají tzv. „subliminal tapes", pásky, na nichž kromě slyšitelné hudby nebo
jen šumění moře jsou „podprahově" (tedy tak, aby šly mimo CNS, mimo ego a levou hemisféru, mimo centra našeho způsobu vnímání reality, mimo program, o kterém
si doposud myslíme, že je jeden jediný a omezeně konečný) nahrány pozitivní instrukce. V roce 1956 jistý podnikavý obchodník dal během filmu s Kim Nowakovou promítat (tak, že to vědomě nikdo nezpozoroval, tedy na jednom okénku filmového pásku) reklamu na Coca colu. Lidé šli z kina a skupovali oblíbený nápoj jako diví. Takový způsob reklamy byl brzy jako „nečistý" zakázán, ale
objev už byl na světě.
Dnes jsou v prodeji v USA stovky druhů instruktáž101

nich kazet pro hubnutí, lepší učení, úspěchy v obchodě či
sexu, posilování vůle nebo tělesné kondice, nadšení nebo
zlepšení paměti atd. Jedete svým Roll s Roycem, pustíte
si kazetku s oblíbenou relaxační hudbou nebo jen s šuměním moře, a zatímco si toho Vaše vědomí není vědomo, mysl je povzbuzována optimistickými příkazy: „Jsi
stále štíhlejší a štíhlejší, vyrovnaný a klidný, výkonný a
úspěšný"! Neusmívejte se pod vousy, ono to opravdu funguje a např. ženy, které takto zhubly, nenaberou do roka a do dne všechno zpátky, jak se to běžně děje po jiných kursech a dietách.
Nebo si koupíte synchronizační kazetu a v průběhu poslechu vaše pravá hemisféra, stimulovaná vědecky zdůvodněnými zvuky, šumy a frekvencemi tak, aby „dohnala" tu dominantní levou, se rozjede a šup, satari, bleskne vám před očima, a juchů, je vám to jasné a „osvícené"!
Netřeba nám sedět celé dny v pozici se zkříženýma nohama, netřeba roky konzumovat pšenici a salát! Satori
v prášku! Jo, až sem to došlo, taky. Jenže protože víme,
že všechno souvisí se vším, je nabíledni, že takovéto „satori" je jen záblesk a tělo, které zatěžovala potenciálně
geniální mysl celé roky jedy z toho, co jí, pije a dýchá, jak
se chová a jak reaguje, pokračuje v produkci jedů a velmi brzy je takový rychlokvašený mystik nebo génius tam,
kde byl předtím. Ani sebegeniálnější přístrojek nevyřeší
otázku smyslu vaší existence. Ale může být klíčem ve
dveřích. Jinak a jinam. Ven z klece myšlenkových a sociálních stereotypů, „za" slogany, dogmata a klapky na
očích a uších.
(A přitom jsem se ještě vůbec nezmínil o rytmech, včetně biologických, minimalistických fázových posunech,
gregoriánských chorálech a jiných hlasových technikách,
o kladných vibracích v kostelích atd. atd.) Joj.
Nový věk už začal. Nebo začne. Třeba tím, že začne
hudbu, kterou má rád, někdy poslouchat jinak. Že otevře
dveře. Jinam. Fyzicky jsme se přestali vyvíjet před několika desítkami tisíc let. Duševně teď doháníme (ve fyzice a filozofii) génie z před 2500 sty lety. Jsme na prahu
nového věku. Dveře do nového věku člověka (i lidstva) se
jmenují hudba. Znovuobjevená hudba jinak.
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Vybraná diskografie
W. ACKEBMAN: Passage, Past Light
Laura ALLEN: Reflections
AMAZING GRACE: Swaha
BETWEEN: Dharana, Contemplation
Alice COLTRANE: Transcendence
Do'A: Ancient Beauty, Ornament of Hope
C. DEMBY: Sacred Space Music
Don DEXTER: Golden Voyage I, II
Ch. H. DEUTER: Aum, Silence is the Answer, Ecstasy, Cicada
T. DOLPHY: Gongstream
B. END: Discreet Music, Muair for film,... Airports, On Land
Eno + Pripp: N o pussyfooting, Evening Star
Environments: Slow Ocean, English Meadow, Sailboat, Thunderstorm
P. Glass: Mishima, Koyaanisqatsi, Photographer
A. deGrassi: Slow Circle, Sothern Exposure
Gurdjieťľ/ deHartman: Music of... Sacred Hymns
S. HALPERN: Spectrum Suite, Zodiac Suite, Eastern Peace
Halvetti-Jerrahi Dervishes: Journey to the Lord of Power
Jon HASSELL: Magic Realism, Dream Theory in Malaya
P. M. HAMEL: Bardc, Colours of time, Aura, Nada
HIMALAYAN BELLS II
Paul HORN: Inside T^j Mahal, Inside Great Pyramid, Cathedral
H. Dykes and Harmonic Choir: Hearing Solar Winds, Harmonic meeting
indická hudba: Balachander (vína), Sharma (santoor), A. A. Khan (sarod), I. Khan (Senqj), Sachdev (flétna) aj. jihoindická vokální tvorba, sitar ve stylu dhrupad
K. Jarrett: Spirits, The Book of the Ways
J. M. JARRE: Oxygene, Zoolook
G. KELLY: Seapeace, Birds of Paradise (harfa)
KITARO: Silk Road I, II, KI, TenJiku, Silver Cloud
LaRAAJI: Celestial Vibrations, Rhytm'n Bliss, Chimes
S. MICUS: Implosions, Behind Eleven Deserts, Koan, Ocean
F. Perry: Deep Peace, New Atlantis (gongy)
P. Oliveiros: Lullaby for Daisy Pauline, Accrdion and Voice
S. Reich: Desert Music, Drumming
T. RILEY: Shri Camel, Song for 10 voices of 2 Prophets
T. SCOTT: Music for zen meditation, Music for yoga meditation
SHADOWFAX: Shadowfax, Shadowind, Too far to whisper
M. STEARNS: Planetary Unfolding, Chronos, M'Ocean
SYNERGY: Games, Sequencer, Audion
TANGERINE DREAM: Rubycon, Stratosfear
G. TORTORELLI: Trance-Mission
VANGELIS: Chariots of Fire, The Dragon
A. Wollenweider: Behind the garden, Caverna Magica, White winds
C. VERDEAUX: Offrandes/Offering, Moebius
M. VETTER: Overtones
G. WINSTON: Autumn, December, Winter into Spring
Paul WINTER Consort: Common, Ground, Sunsinger, Callings
P. L. Warner: Zen Waterfall
a dále .subliminal tapes", SYNCHRONICITY, SOUND SUPPORT a jiné
speciální kazety ,do hlavy"
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recenze
Martin Hybler
Ludvík Vaculík: Jaro je tady, Index, Kolín
nad Rýnem, 1988
Při četbě Vaculíkových fejetonů, které jsou v této knize shrnuty, se nemohu ubránit dojmu, že se autor přece
jen spletl v povolání a že je povahou mnohem více politikem než spisovatelem. Vím dobře, že nejsem první, kdo
ho z něčeho podobného podezřívá a vím také s jakou vehemencí podobná obvinění odmítá. Nehodlám přitom potměšile argumentovat - mimochodem poněkud poťouchlými - tvrzeními samého autora, který v doslovu přiznává, že fejetony píše proto, protože mu spisovatelství moc
nejde. Nemám ani na mysli politické spisování jako formu žurnalistiky. Vaculíkovi totiž nejde o komentář nějakého stanoviska či názoru (jako politickým novinářům),
ale o jeho vytváření a reprezentování samé. Vaculík ve
svých fejetonech pořád o něčem přesvědčuje, či se sám
přesvědčuje, čiší z nich aktivní zájem o „věc veřejnou",
o život v obci. Jde ovšem o zájem specifický pro politiku
v moderním slova smyslu, totiž nesený názorem, že věci
lze změnit manipulací, či přesněji, že manipulace je jediným možným prostředkem, jak nějaké změny dosáhnout.
Vaculíkovy fejetony jsou takovou stálou manipulací s jazykem, s věcmi, se čtenářem a sebou samým. Jejich konstantním tónem je kalkulované (pro svou působivost) mrzoutské hudrování. Nemohu se tedy ubránit dojmu, že
Vaculík by se mohl - za jiných poměrů - skvěle uplatnit
např. jako jadrný agrární pravičák populistické orientace.
Pokusím se tento dojem upřesnit, či zpochybnit. Proč
to vlastně píše? Psát po léta měsíc co měsíc se železnou
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pravidelností fejetony, jejichž názvy se občas dokonce opakují (viz ono „Jaro je tady"), má v sobě přece něco prízračného!
První vysvětlení, jehož autorem je sám Vaculík, je statutární: jsem spisovatel, tedy píšu. Ale proč zrovna fejetony? Vaculík sice tvrdí, že proto, protože jej nic jiného
nenapadá, ale já na to nedám a spíše se domýšlím, že je
to zřejmě kvůli permanentní přítomnosti statutu (měsíčně obnovovaného), kterou fejetony díky své pravidelnosti, ale i prchavosti (nehrozí autora pozřít, jak činí nejeden román) a svému příležitostnému charakteru zaručují. Romanopisec je v silném slova smyslu uznáván za spisovatele jen v krátkém údobí po vydání jednoho románu
a než se pustí do dalšího: když sedí doma a píše, tedy po
většinu času, je spisovatelem jen sám pro sebe.
Zároveň ovšem vyjadřuje rozhodnutí pro fejetonový seriál ještě něco dalšího: přednost má nikoliv fikce, či nějaká struktura vůbec, ale jakési kronikářství, průběžné
zachycování života obce z nezávazné pozice procházkářepozorovatele, jakéhosi privilegovaného diváka, který vytváří mínění.
Konečně vidím v tomto úkolu pravidelné měsíční produkce fejetonů i snahu zdůraznit asketicko-mučednický
moment, který dodává pozorováním důvěryhodnosti. Na
tomto aspektu si Vaculík v doslovu obzvláště zakládá.
Další otázkou ovšem je, nač Vaculík tento zvláštní spisovatelský statut asketického, zaujatě nezaujatého, důvěryhodného procházkáře, který je permanentně přítomen v obci, potřebuje. Evidentně k tomu, aby se jím mohl definovat, protože se nechce definovat jinak nebo nechat definovat jinými. Jde mu tedy zřejmě o svobodu v obci, nahlíženou v kontextu statutárním.
Starat se o naši svobodu v obci je ovšem klasická definice politiky; vracíme se tedy na začátek a náš první
dojem se nám potvrzuje.
Teď ovšem mohu upřesnit dále: Jaké je Vaculíkovo řešení kvadratury kruhu vlastní svobody v obci (která jak
víme je zásadně nesvobodná), když 1. odmítá vnucený
statut socialistického pseudo-subjektu, ale 2. rovněž tak
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se odmítá definovat - jak sám na mnoha místech zdůrazňuje - válkou proti tomuto statutu a proti všemu, co jej
zakládá a 3. trvá na svém individualismu? Odmítá tedy
jak ponižující mír tak i riskantní válku.
Mým názorem je, že mu zbývá jen „politika", tentokrát
ovšem v podstatně pokleslejším smyslu. Když obrátíme
z hlavy na nohy slavnou Clausewitzovu formuli, dostaneme totiž ještě jinou definici politiky, asi v tom smyslu, že
„politika je pokračování války jinými prostředky", tj. podstatně verbální manipulací se strachem a nenávistí.
Jak se tento Vaculíkův postoj, jehož vyjádření především v jeho fejetonech,shledávám, projevuje?
Není pravdou, že v Čechách policajti zavírají kdy chtějí a koho chtějí. Je v tom určitý velice subtilní paranoický systém, který je ovládán právě nezbytností budit dojem, že si tak počínají (tj. budit dojem, že mohou zavřít
kdy chtějí koho chtějí). Jsou tedy nuceni zavírat lidi podle toho, aby to vypadalo právě takto. Z toho ovšem vyplývá, že tu je vždy v každém okamžiku určitá konečná
populace osob, které v dané chvíli odpovídají tomuto kritériu a z nichž se vybírají (často pak na základě jiných
kritérií, jako je vyřizování účtů ap.) oběti příštího zátahu.
Vaculíkovy fejetony - i když to samozřejmě není jediný motiv jejich vzniku - je možno chápat jako složité manévry (částečně snad nevědomé), jejichž cílem je především nikdy se v dané chvíli v nějaké takové populaci neoctnout. Tj. být „nezávislým spisovatelem" a přitom prakticky nezavřitelný. Je otázkou, zda stojí zato vynakládat
tolik energie k tak titěrnému cíli. Je také zřejmé, že udržení této pozice mlčky předpokládá, že jiní zavíráni budou a že tu vždy někdo bude zavřený.
Výsledkem jsou zajímavé arteficiální útvary, pozoruhodně pečlivě konstruované, o jejichž smyslu však mám
své pochybnosti, neboť jej mimo funkční oblast své působnosti postrádají.
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mea itace
Walter Starcke
Evangelium relativity
Vina je přesným opakem lásky, je to sebenenávist. Bez
viny by vůbec neexistovala krize totožnosti.
Než začneme pátrat po lásce k sobě samému, vysvětleme si pocit, kteří mnozí z nás měli a který možná způsobil, že se cítíme vinni, protože jsme neporozuměli jeho
skryté příčině: je to myšlenka na sebevraždu. Učili nás,
že sebevražda je hříchem číslo jedna, avšak kdo z nás na
ni ani jednou nepomyslel? Ve skutečnosti je touha po sebevraždě produktem krize totožnosti. Touha po sebevraždě je touhou osvobodit se ze svého rozředění. Nejsme spokojeni se svou koncepcí toho, za nějž se považujeme, a
chceme ji ukončit. Ve skutečnosti však nikdo nespáchá
sebevraždu proto, že by chtěl umřít; spáchá ji proto, že
se cítí lapen do pasti falešné totožnosti a chce se z ní dostat, aby mohl žít. Skutečná fyzická sebevražda však není odpovědí, protože jsme vědomím, ne tělem, a tak si své
falešné představy bereme s sebou, jenom je učiníme skutečnějšími. Ale v duchovním smyslu nám Ježíš všem uložil spáchat sebevraždu. Řekl, že musíme denně umírat,
že musíme umírat svým falešným představám o tom, kdo
jsme, abychom získali věčný život.
Touha po sebevraždě je netrpělivost konečného já s jeho omezeností. Kdyby člověk nezažil nekonečný potenciál uvnitř, kdyby nezažil svou božskou přirozenost, nebyl
by netrpělivý ji vyjádřit, nebyl by ochoten jít do extrému,
aby vyrostl. Takže jen do toho, spáchejte sebevraždu, ale
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tak, jak nás tomu učil Ježíš: zemřít falešné představě já,
zemřít pocitu viny a miluj se. Láska je sebevraždou ega.
Meditace je vždy základem správného jednání.
Správná činnost tkví ve dvou krocích: 1. ztišit se, abychom přijali správné poučení a 2. jednat podle pokynů,
které jsme dostali.
Chceme-li změnit svůj život ánebo dokonce proměnit
hmotné věci, které v životě vidíme, máme pouze jedinou
cestu. Musíme změnit své vlastní vědomí, protože naše
vědomí náš život vytváří.
Jakmile se začneme příliš starat o kterýkoliv myšlenkový směr, kterýkoliv filozofický systém, jakýkoliv lék
nebo potravu, sloužíme něčemu jinému než Bohu, a tak
dříve nebo později si budeme musit zvolit život ducha a
přezkoumat, čemu to sloužíme. To provedeme půstem.
Kdykoliv cítíme, že začínáme být závislí na některé
formě chtění, můžeme si uložit období půstu dostatečně
dlouhé, aby zlomilo moc našeho chtějí nad námi, a vrátit
se ke službě Bohu. Jakmile si opravdu sami sobě prokážeme, že jsme s to přerušit službu každé formě chtění,
které nás šálí, nikdy už nebudeme v jeho poutech.
Půst znamená zdržet se něčeho na nějakou dobu... není to nutně půst v jídle... Neděle je půst v týdenní práci,
spánek je půst v činnosti.
Já je neviditelná přítomnost v tobě. Já je neviditelná
přítomnost, která jde před tebou a projasňuje cestu, je
vždy s tebou, aby tě chránilo, zavoláš-li je a slyšíš-li jeho hlas.
JÁ, LÁSKA a TY, to je jedno a totéž slovo. Tvá schopnost milovat je tvou schopností prožít Já jiného. Nejvyšší láska je, když druhého vidíš jako své vlastní Já, když
vidíš sebe v druhém, protože tehdy jsi překročil formu a
poznal Já. A miluješ-li druhého a vidíš-li své Já jako je108

ho Já, stal ses celistvým. Všechno je jedno.
Když přestal hledat důkaz, jeho odevzdání bylo úplné.
Každé pokušení, každá smrt, každý strach je rituálem
iniciace. Na samém konci, když si adept myslí, že už má
vše za sebou, je přiveden na vysoký útes. Skály pod útesem vypadají jako poseté rozbitými těly těch, kdo spadli. A mistři řeknou: „Skákej. Tady tě opustíme. Poslední
míli musíš ujít sám." A nedokáže-li adept prožít toto osamění ducha, osamělost mysli a osamělost těla, vrátí se a
nikdy nepochopí, že celá iniciace je jen snem. Skočí-li, je
to jeho poslední skutek odevzdání se a víry. Skočí, protože cítí lásku svých mistrů. Ví, že tam jsou a že sami byli zasvěceni, a tak skočí. A když skočí, probudí se ve věčných rukách. Svobodný, čistý a lehký.
Iniciace jsou malé smrti, které vedou ke smrti konečné, ke smrti falešného pojetí Já.
Tajemství se skrývá v tom, že musíme zemřít, abychom
žili. Musíme se vzdát, abychom získali vše, oč jsme zápasili. Musíme sami sebe milovat natolik, abychom se odvážili vzdát se. Vědomě ustat. Vědomě se odevzdat. Vědomě už dále neusilovat.
Vědomě se vzdát svého těla, ať zdravého či nemocného. Vědomě se vzdát své mysli, všeho, čemu jsme se naučili, čemu jsme se nenaučili, veškerého starého vědění
i veškerého nového. Vědomě se vzdát svého ducha, svého vyššího ducha i svého nižšího ducha.
Vzdát se své touhy být čímkoliv víc než jsem, vzdát se
své touhy být jinde než kde jsme, vzdát se touhy mít ve
svém životě více Boha.
Za odevzdáním je TICHO. Za myšlením a zápasem je
ticho. Naše meditace je úplná, když v ní už není dalších
myšlenek, když sedíme v tichu. Ticho je láska. V tichosti a v míru.
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Máme-li Boha, máme vše, co potřebujeme. Protože Bůh
je vševědoucí, není třeba Boha informovat o našich potřebách; musíme se s ním pouze spojit a toto spojení utvoří všechno, co potřebujeme.
Aby pomohl mladým mnichům, sepsal sv. Jan z Kříže
seznam věcí, které si na sobě musí kontrolovat, aby viděli, jestli směřují k temné noci. Měli by například kontrolovat, jestli v nich nenarůstá duchovní pýcha: touha
mluvit o duchovních věcech před druhými, chtění duchovním věcem spíše vyučovat než se jimi sami učit a prožívat je, uspěchaně odcházet a hledat nového vůdce, když
nám starý ukazuje naše chyby, veřejně ukazovat své duchovní extáze a potřeba být povšimnut, brát slova učitelům z úst, jako kdyby je už znali.
Sv. Jan také naznačil jiné příznaky brzdící poruchy
duchovního trávení, kterou nazval duchovním lakomstvím: neschopnost najít útěchu a uspokojení v duchovních věcech, které by člověk rád našel, závislost stále více a více na knihách než na skutcích a práci pro druhé,
řeči o dobru, ale žádná práce pro ně. Řekl, že obléká-li se
člověk způsobem, který naznačuje, že jde duchovním životem, ukazuje-li náboženské relikty či pálí kadidlo v nevhodnou dobu, jeho duchovní život je spíše vně než uvnitř.
Sv. Jan ukázal jemný trik zvaný hřích z přepychu: přílišné oddávání se touze cítit se duchovním a zneužívám
přirozeného daru duchovní radosti. A také na hřích hněvu: jsme-li zahořklí a rozzlobení, když skončí radost a potěšení z duchovních věcí, a obracíme-li se k umělým prostředkům, abychom si je přivolali zpět. A pak je tu netrpělivost, neboť hledající se nestává svatým za den. A pak
přecházení z jednoho druhu meditace do jiného, když už
meditace nedává okamžité potěšení, a konečně je tu lenost, která člověka svádí k tomu, aby zanechal svého hledání.
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Cena Roziny

Jadrné-Pokorné

K uctění památky nedávno zesnulé režisérky a rozhlasové hlasatelky Roziny Jadrné-Pokorné připravuje mnichovské nakladatelství Arkýř každoroční vzpomínkovou
cenu.
„Rozina" - jak jí všichni říkali - byla dlouholetou spolupracovnicí rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Do širokého povědomí, zvláště mladých lidí, vstoupila nejpozději od poloviny šedesátých let, kdy stanice začala vysílat své pravidelné odpolední hudební pořady. Rozininy
pade sátiminutovky rychle upoutaly svou hřejivou upřímností, pravdivostí a originalitou a získaly jí mezi posluchači tisíce přátel a příznivců, jak o tom svědčí nepřeberné množství dopisů, jež po léta dostávala. Cena, která ponese její jméno, chce být výrazem její dárné náklonnosti
vůči tvorbě mladých lidí, v jejíž osvobodivou sílu nekonečně věřila; a současně chce být vděčnou vzpomínkou
na vzácnou bytost, která poznamenala, zkrásnila a opravdu obohatila mnoho lidských životů.
„Rozinina cena" je určena mladým českým a slovenským písničkářům a folkovým zpěvákům, ať žijí a tvoří
kdekoli na světě. Napoprvé bude vyhlášena koncem roku
1989 porotou, kterou budou tvořit zpěváci Karel Kryl a
Vlastimil Třešňák, textař Jan Schneider, vydavatel Karel Jadrný a nejmenovaní představitelé domácí československé hudební scény.
Kazety s nejméně pěti písňovými nahrávkami, s fotografií a se stručnými autorovými životopisnými údaji je
třeba předat či zaslat vždy nejpozději do 1. listopadu na
adresu nakladatelství a knihkupectví Arkýř, Sehellingstr. 20, 8000 München 40. Cena bude dotována.
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Karel KRYL
in Boston
Písně, poezie
posledních dvaceti let.
Nahravka koncertu
4. května 1988.
Na dvou kazetách vydal
Czechoslovak
Documentation Center
C.S.D.C., P.O.Box 771
Cambridge, MA 02140, U.SA.
Cena U.SJ 18.00
Platit možno hotovostC
íčkem, poitovnípoukázkou.
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ešfastné milence a zlé tchýně,
sebevrahy, staré h o s p o d y n ě ,
chudasy, notábly, věčné kandidáty,
hrdiny, zbabělce, židy, potentáty,
naboby, metaře i o d v á ž n é letce,
imylé panenky i potrhlé ševce,
staré i mladé bez všech výjimek

pochová bratr Václav Jelínek.
P o h ř e b n í ú s t a v ten hoden přízně jestí,
vždyf známo již z pravěké biblické zvěsti,
že svatý Eliáš ve velebné p ó s e
do nebe vypraven v J E H O zlatém voze.
Kdo následovat chceš dle pověsti,

k němu běž na Pernštýnské náměstí,

Reklama z „Jehličí",
šibřinkového listu Sokola I. v Prostějově
z roku 1913,
který vyšel v redakci pí Zdeny Wolkerové.

