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Jestliže vaše vlastní vláda s vámi Spatně zachází, Šance, že vám bude, aspoň troSičku z venku pomoženo, úžasně vzroste, pakliže jste vyhrál Nobelovu cenu nebo jste
mezinárodně pro takovouto cenu uznán jakožto možný
kandidát. Laureáti Nobelovy ceny, Solženicyn, Sacharov
a Tutu se vybavují v hlavě. Po nich by jeden myslel jako
na zřejmého kandidáta na Václava Havla, dramatika světové klasy, který je stále uvnitř a vně polévky nemilosti,
kterou je současné Československo. V čase tohoto spisování je Havel zpátky v díře — tentokrát, že se pokusil
spolu s dvanácti jinými, kteří se dostali taky pod zámek,
položit květiny na hrob studenta Jana Palacha, který se
zapálil na protest proti invazi Sovětského svazu do jeho
zemičky před dvaceti lety.
Superhvězdy v potížích jsou užitečné aktivistům za lidská práva - neboť přitahují pozornost nespravedlnostmi,
které by jinak veřejnost mohla shledat nezajímavými. Ale
titulkové příběhy jejich strastí mají lichý a nakonec i neatraktivní vedlejší účinek, našeptávající prostým, že lidská práva jsou pro velké umělce a vědce a osobnosti religiózního světa a tak dál. Velcí bojovníci za svobodu, byť
strašlivě trpící, jsou obvykle ve zprávách ignorováni, protože nejsou superhvězdami na nějakém jiném poli lidského snažení. Takoví lidé jsou všude na světě, ale jeden
takový, který mne zaujal, je ještě jeden Čech. Žádám Washington Postt kde jsem tento kus předložil, aby mu dali
okamžitou, i když pomíjivou slávu tím, že jeho jméno bude vysázeno do 24bodového polotučného typu, a které zní

Ivan Martin Jirous.
Jeho příjmení se vyslovuje Yee-roos, však Uris, jako
v Leonu Urisovi, by mělo být dost povědomé pro jakoukoli
anglicky mluvící osobu, která se chce zeptat českých úředníků, jak se tomuto obdivuhodnému člověku daří, kde je
a co se s ním stane. On je básníkem a novinářem a kritikem umění, a jeden mu jistě přeje velké uznání za takové úctyhodné konání - i Nobelovu cenu nakonec. Proč
ne? Jirous je, náhodou, tak starý jako můj nejstarší syn,
narozen 1944 a má ženu a dvě malé děti.
Pokračováni
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Jiří

Daníček

Z Domu z listí
Myslíme si, že žijeme v Evropě. No dobře,
ale teď jsme ve vlaku.
Mene tekel ufarsin, kopíruje si průvodčí
v blok. Jsem Salahudín, konduktér.
Pisklavě běduje stařík druhé třídy nad
klobásem: „Slituj se, čerte, nad bezzubým..."
Poslyšte jak to hučí ve švech, jak to
v nich praská až se flašky kácí
(ach nešahej mi na kolínko...)
sbor učitelek v tunelu se ztrácí
Duní to, praská, ve švech, v entlování,
v aplikacích, ve faldech, v hříšném nabírání,
v projmutí, v sámku, ve všem propínání,
1 v zapošití, ve vazbě. Marné je stehování.
Těch koleček a kruhů před očima Salahudína.
Slitoval on se za sklem nad svatební nocí,
slituj se, čerte, je tam samá kost...
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Však
v první třídě za oknem ptáci že by víno pili
nezdá se Nabuchodonozor ze sna do snu přejel
a na stanici, kde ho vysadili, po páté
vypovídá:
„Ten sen mi již z paměti vyšel..."
Sedmkrát více kázal strojvůdce rozpáliti
kotel než obyčej měl ho rozpalovati
však vy, j ste-li pravoslavní, ukažte ikony.
Je tolik pokušení v mléčném skle
dvě voči, nos, ta šíje, pružné šle...
Tak v bufeťáku zpívají až na stupátku vláha
v očích stojí:
SLITUJ se, čerte, nad Európou svojí

rj*

Odpočinutí lehké ve větvích třepetá se
sluha dvou pánů
zakopaný pes
třetího hledá
Ach
Pane na hliněných nohou
v šeru pod svícnem
pohleď
po hvězdném nebi
(der bestirnte Himmel)
na které se nedíváme
putuje měsíc
V takovém počasí rebe reb Bumsla se Zalmanem
křtěné víno pili
V zahradě v dešti za soumraku
3

přichází podzim z dlouhé chvíle
(co anděl smutku v jíní míní
to tlapka skutku v jiné mění)
má dáti-dal tichonce rozléhá se
Prázdné sklenice nocí zazvonily
vločky se ve svých drahách zastavily
a tehdy
rebe reb Bumsla se Zalmanem
ghetto na písku postavili

»-J*

Jiný svět jiným světům otevřený
jiný zpěv jiné víno
Tiše
ženy vajíčka na tvrdo tam vaří
a vítr
Sníh tam poletuje
tak nějak z dálky
sem ani tam
a vlastně vidět není
Jinak snad nic
jen stejně také ne
a přitom v okamžení se stejné
v samo sebe mění

ifc

*

*

Do rána moudřejšího slovo Tvé
se skrylo
veliký stín k obrazu svému
A potom

ráno ztracené se tiše probudilo
- a káva voní
zemřelí lžičkou o porcelán zvoní
daleko ve svém zapomnění
Osaměle se jejich šepot nese
okolo nádraží a školní zahradou
k řece
zvolna se jména v ranním světle
objevují
tiše letí pták třešňovým vínem
Jako by všechno co už bylo
se někde náhle zastavilo

Bohumil

Hrabal

KOUZELNÁ FLÉTNA
Někdy když vstanu, když procitám z mrákot, bolí mi
celá místnost, celá má cimra, bolí mi pohled z okna, děti
jdou do školy, lidé jdou nakupovat, každý ví, kam má jít,
jen já nevím, kam bych šel, tupě se oblékám, vrávorám,
poskakuji pojedná nohavici, když si natáhnu kalhoty, jdu
a holím se strojkem, už kolik let, když se holím, tak se
na sebe nedívám do zrcadla, holím se potmě anebo za roh,
sedím na židli na chodbičce a zástrčka je v koupelně, už
se na sebe nerad dívám, sám se lekám svého pohledu
v koupelně, bolí mne už i můj vlastní pohled, v očích zahlédnu včerejší opilství, už ani nesnídám a když tak kávičku a cigaretu, tak sedím u stolu, někdy se mi prolomí
ruce a několikrát si opakuji, Hrabale, Hrabale, Bohumile
Hrabale, tak jsi se uvítězil, dosáhl jsi vrcholu prázdnoty
a všechno mi bolí, bolí mne i cesta k autobusu, bolí mi
i celý ten autobus, sklápím provinilé oči, bojím se lidem
podívat do očí, někdy křížím dlaně a nastavuji zápěstí,
nabízím ruce, aby mne lidé zatkli a předvedli k esenbákům, protože mám pocit viny i z té mé už nehlučné samoty, protože mne bolí nejen eskalátor, který mne unáší
do pekel dolů, bolí mne i pohledy lidí, stoupajících vzhůru,
každý má kam jít, zatímco já jsem dosáhl vrcholu prázdnoty a nevím, kam bych šel. Vím to, ale nakonec mne
zachraňují ty moje děti, kočičky v lese, které na mne čekají, jsou to mé děti, tak jedu podzemní dráhou, ale i ta
podzemní dráha mne bolí, lidé stoupají vzhůru, zatímco
jiní, ale já jsem s nimi, sestupují, stojíce na místě, eska6

látorem dolů, pak zase stoupám vzhůru po schodech, tam
v bufáčku na Florenci provinile kupuji čtyři kuřecí grilovaná prsa a provinile platím a vidím, jak se mi třesou
ruce, protože kupuji kuřata kočkám, zatímco tam někde
v Africe hladoví děti. Bolí mne i ten bufáček na Florenci
i ta živá ulice, křižují se v protisměrech náklaďáky
a osobní auta, každý ten kdo řídí ví kam má jet, jediný
já to nevím, i když tam někde v lese na mne čekají moje
poslední naděje, poslední důvod k žití, kočičky, které trnou hrůzou, co kdybych nepřijel, co by bylo s nimi, kdo
by jim dal najíst, kdo by je pohladil, protože ty kočenky
mne milují, zatímco mne bolí už nejen ta moje ložnička,
mne bolí už celý město, ve kterým žiju, bolí mi už celý
svět, protože nad ránem ke mně přicházejí bytosti, které
ne neznám, ale naopak, které zvolna ale jistě vystupují
po eskalátoru mé duše, zaostřují se nejen jejich tváře, ale
jisté děsivé události, tak jako portrét, tak jako film, dokumentární film o tom, nejen jak jsem kdy miloval
k zbláznění, ale jak jsem i zklamal. Tak ten vnitřní monolog pokračuje, ne, už nehovořím sám se sebou, ale tak
jako před vyšetřujícím soudcem jsem vyslýchán, všechno
co jsem kdy řekl, všechno co jsem kdy udělal, všechno je
neustále proti mně, od této chvíle nač jsem byl nucen si
myslet, všechno je proti mně. Kolikrát tak kráčím na červenou, kolikrát jdu skrz proud aut, ale ač zadumán, doprovází mne anděl strážný, můj andělíček strážný, protože chce ten můj anděl, abych ještě byl na světě, abych
se dobral svého dna, abych sestoupil ještě o jedno patro
níž, tam kde je poslední dno výčitek, proto mi bolí celý
svět a bolí mne i ten můj anděl, kolikrát jsem chtěl skočit
z pátého patra, z toho mého bytu, kde mne bolí každá
cimra, ale vždycky anděl mi v poslední chvíli zachrání,
stáhne mi tak, jak chtěl z pátého patra skočit můj doktor
Franz Kafka, tam z Maison Oppelt, kam se vchází ze Staromáku, ale pak doktor by dopadl za roh do Pařížské,
taky ho asi bolel svět a bolel jej jeho život, tak jak chtěl
taky z pátého patra skočit Malt Laurid Brigg, taky jej
bolel v Paříži svět. Taky Brigga bolel celý svět, Rainera
Maria Rilkeho taky.
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Uvítězil jsem se, dosáhl jsem vrcholu prázdnoty. Teďka
to mám, co jsem si nadrobil, je tady. Konstantin Biebl
skočil z okna, napřed ale si, a to bylo dávno předtím, nechal namalovat od štýrského obraz, muže padajícího pozpátku z okna, jako když obrátíš stránku. Tak. A tatínek
ArthuraSchoppenhauera skončil sebevraždou taky. A Seneca v Salamance taky. Ale já už skákat z okna nebudu,
můj strážný anděl mi to ne rozmluvil, ale pošeptal mi, že
ten, který mi daroval vrcholek prázdnoty, mu řekl, že by
to bylo málo odejít tak příliš lehce, já si to, že mi bolí celý
svět, musím znovu prožít tak, jako poslední čínský císař,
kterýho nepopravili, ale dvanáct let mu vyplachovali mozek tak, aby poznal to všechno, co udělal, aby se dobral
ne vrcholu prázdnoty, ale aby se stal obyčejným člověkem,
který chodí nakupovat tak jako druzí, aby se polidštil.
Tak jezdím každý den autobusem, to je moje pojízdná
zpovědnice, jezdím jednou tam a ten samý den nazpátek,
tak, jako jezdí tramvaje a vlaky a letadlo, jednou tam
a potom zase nazpátek...
Tak sedím v autobuse, loutám housku, pak ještě druhou, smetám drobečky z klína a myslím, na hospodu myslím, kde mi dávají opilci útržky svých vět, jako by žili jen
pro mne, jako by to, co mi řekli, střádali jen pro mne, aby
mne potěšili, nebo zranili... dobře vědí, že můj zápisníček
nosím s sebou v hlavě... když se tak ptám, jak se vám
žije?, jako by si pro mne nacvičili tu svoji báseň, to svoje
životní krédo... Jak? Ráno sebevražda, dopolodne práce,
v polodne oběd v kantýně, vodpolodne ještě tak trochu tý
rachoty a pak už jsem tady v Brčálce, Zelený laboratoři,
a piju jedno pivo za druhým, jeden kousek, až ten poslední
a tak až do večera... Stědrej den... ráno sebevražda...
a tak dále... proč mi to říká, ten můj opilec, který jen na
mne čeká, aby mi řekl... Dneska je mi jako po náletě,
kterej nebyl... a jindy... Mám místo hlavy papiňák... Bóžo,
Bohoušku, Božku... říká mi, abych jej vyslyšel a zapamatoval si to co mi řekl, navždycky... a sedí dál, s rukama
založenýma, nikdy si nevysvléká zimník, tak sedí jak poraněný holub... a ano, já si vzpomínám, když leží na asfaltu zabitý holub, vždycky, než i jej třeba přejela pneu8

matika, tak zůstal ležet ve smrti tak krásně, jako by se
upravil pro můj pohled, tak jako Utonulá ze Seiny...
Tak sedím v té mé pojízdné zpovědnici a musím domyslet obrazy, které mne navštěvují, které jsem slyšel
vyprávět, a najednou, aby mi ještě více bolela ta moje
místnost, kde spím, aby bolel mne celý svět... Tam někde
v Německu, tam u jezera v městě, každý večer vzletěla
hořící labuť a až uhořela, padla do hladiny, občané byli
zděšeni, pak nastražili hlídky a chytili mladého muže,
který na housku přilákal labuť další, polil ji lahví benzínu
a pak zapálil a kochal se do noci vzlétnuvší hořící labutí...
a když jej chytili, tak to byl mladík, který na obranu řekl,
že byl inspirován Salvatorem Dali, že hořící žirafa, kterou
namaloval, jej plašila za noci tak, až jej bolela místnost,
kde snil o hořící žirafé, o methodě paranoickokritické Salvatora Dali, chtěl v zoologické zahradě polít žirafu a její
hořící hřívu, ale nedosáhl tak vysoko a tak si zavolal přítulnou labuť, a když hořící vzletěla, viděl až nahoru do
zenitu než padla, viděl hořící žirafu Salvatora Dali... a tak
jej přestal bolet svět, aniž by věděl, že ten obraz mne
zasáhne tak, jako hladinu rybníka, kam se pádem letí
zchladit ta krásná kdysi labuť...
Tak sedím v autobusu, cestu znám zpaměti tak, že
i když zavřu oči, tak vím, tělem cítím, podle asfaltky
a dlažby vím, kde jsem, už podle šaltování řidiče uhádnu,
do které zatáčky vjíždíme, už podle šlápnutí na brzdy
vím, co mému autobusu na cestě hrozí... A proto mi bolí
i ten pokojík v mé hlavě, o té labuti jsem slyšel, o té žirafé
hořící a methodě paranoickokritické jsem si ne domyslel,
ne že bych chtěl, ale já mám takové myšlení, že to samo
tam přiskočí, to co jsem slyšel, to všechno mi je málo, já
musím to domyslet, protože to patří k tomu mému zaměstnání, které jsem si nezvolil, ale které mi bylo vnuceno, z kterého jsem se kdysi těšil, dokud jsem byl silný,
tak jsem se z toho mohl radovat, čím jsem to poctěn, tou
vážnou hrou, které se ale teď děsím tak, jako jsem býval
pyšný na to, že jsem pil i když mi to nechutnalo, že jsem
byl chuligán ták jako Jesenin, o kterém jsem si nedomyslil, že umřel mlád, já teď už budu mít pětasedmdesát let...

a že teď jsem sám proti sobě, protože jsem se uvítěžil,
když jsem dosáhl hlučné samoty... prázdnoty, ve které se
ale zrcadlí a ozvučují všechny bolesti světa, i když se častokrát zaklínám veršem Jeseninovým... domů se navrátím, radostí cizí se potěším, v zelený podvečer pod voknem
se jim tam oběsím...
Bohové opustili tuto zemi, odešli i antičtí hrdinové,
Hérakles i Prométheus... moje žena odešla raději, zrovna
tak i Perla, dcera rabína z Bratislavy, ta která mne milovala a já ji, protože se tolik podobala mé Pipsi, tuto
neděli jsem zažil podvečer, kdy zapadalo krvavé slunce
nad Prahou a skořicová oblaka před západem věštila, že
přijde vichr, Staroměstské náměstí bylo uzavřeno žlutými
obrovskými auty s mřížovanými ploty a nápisem VB
a v Kaprovce stříkala vodní děla a smetala chodce pod
auta, ve výklenku se vzpamatovávali lidé, kteří před chvílí byli biti, francouzská berlička a osmdesátiletá stařena,
která volala: Kdo mi zaplatí ten promáčený skvostný můj
kožíšek? Skupina členů milice stála před Umprum a dožadovala se vstupu, okna Umprum byla rozsvícená, míhaly se tam postavy žáků, protože dvakrát do roka slavili
dva dny závěr, jednou teď v pololetí, podruhé na konci
roku... mladý muž přišel s klíčem, milicionáři se dožadovali, aby jim odemknul, ale mladý muž asistent pravil,
tohle že je akademická půda, kam nikdo nesmí, milicionář
řekl, že všechny milicionáře tam vpustit musí, protože
před chvílí tam vešli tři muži maskovaní kápími jen
s otvory pro oči, ale mladý asistent řekl, že sám prohlédne
Umprum a výsledek svého šetření jim sdělí, vešel a zamčel za sebou... a zatím v podchodech metra plakali lidé
ne dojetím, ale slzným plynem, policie v ulicích zatýkala
ty, kteří byli promáčení, a já jsem nešel do Brčálky, protože tam bylo z technických důvodů zavřeno, tak jsem
seděl u Ottů, u vedlejších stolů přisedl mladý muž v zeleném svetru, pak přišli tři a posedali si za mne a náš
stůl a byli to také do bund a barevných svetrů přestrojení
a tak konající službu mladí policisté a vypadali jako fotbalisté, a podle očí jsme se očichali a já jsem se bál a nemrkajícíma očima jsem zíral do samotného srdce tišiny
10

a ticha, protože Bohové opustili tento svět a toto město,
tento nedělní večer jsem dosáhl té pravé hlučné samoty
a vrcholu prázdnoty, dosáhl jsem konečného neklidu,
kam dospěl Kirkegaard a Friedrich Nietzsche. Tolikrát
jsem chtěl skočit z okna pátého patra, kde bydlím, ne pro
tohle, ale proto, že jsem dlouho viděl umírat moji Pipsi,
moji ženu, které se tolik podobala Perla, ale když jsem
se dočetl, že Kafka chtěl skočit z pátého patra tam, kde
bydlel, Maison Oppelt, velkoobchod s vínem, který skladoval pod Staromákem na sedm set tisíc lahví vzácných
vín, když jsem se dočetl, že Malt Laurid Brigg taky bydlel
v Paříži v pátém patře, když jsem se o těch pátých patrech dozvěděl, odložil jsem ten svůj skok z okna, a kdybych měl sílu, ták bych si koupil kanystr benzínu a podpálil se taky, ale já se bojím, já nejsem statečný, j á nejsem
jako Mucius Scaevola, ten mladík, který si upálil levici
před zděšenýma očima svých nepřátel, s poznámkou, takových jako jsem já je v Římě na tisíc, ale já mám strach
a konec konců, já se rád bojím, jsa pln konečného neklidu
tak, jako Kirkegaard, tak jako Nietzsche, já, který mám
plné oči slz a jsem zmáčený, tak jako ti, kteří vlastníma
očima ochutnali slzný plyn, vlastním tělem náraz proudu
vodního děla, dík fantazii a vlastnímu hmatovému prožitku, který tělem i duší okusili jiní...
Tuhle neděli jsem ale i pochopil, proč jsem před dvaceti
lety, když mi mí čtenáři podkládali moje knihy k podpisu,
proč jsem střídavě vpisoval dvě lokality... U Zlatého tygra
nebo In Gallicien... už před těmi dvaceti lety jsem si všímal, že lidé začínají mít posunuté oko tak, jak je mívali
synové rabína z Belzu a židé vůbec...
Když jsem v pondělí přijel do Prahy z Kerska, když
jsem vystoupil u Muzea ve čtvrt na čtyři, viděl jsem sochu
svatého Václava, tyčící se jako hrozba v plné zbroji, kolem
něj se zády k jeho hřebci ostražitě procházeli esenbáci,
mladí lidé se staženými kabáty mocným faldem na zádech, aby tím víc vynikla jejich hruď, viděl jsem proudící
lidi kolem těch, kteří stáli na obrubnících chodníků a zírali tam na to místo, kam chtěli položit kytici ti, kterým
to bylo ne zakázáno, ale ne dovoleno, z protějšího chodil

niku se ozývalo hvízdání na prsty, viděl jsem, jak vlastně
na chodnících a obrubách stojí i takoví esenbáci jako ti,
kteří vzdávali svatému Václavovi nežádoucí ochranu
a pomoc, viděl jsem, jak toho pištce esenbák odvádí skrz
dav do průjezdu... ale já už jsem nepotřeboval slzný plyn,
já jsem tiše plakal nad tím, že asi opravdu Bohové opustili
tento svět a odešel Hérakles a odešel i Prométheus, že
odešly ty síly, na kterých se otáčel svět, že tady jako
poslední zůstal hořící ne keř, ale mladý student, který tu
chvíli upálení byl ten, který byl. Já, kdybych byl tu chvíli
s ním, tak já bych jej na kolenou prosil, aby hořel, ale
jinak, aby hořel slovem, které by se mohlo stát tělem,
které by pomohlo těm ještě nehořícím a když tak hořícím
duchem a v duchu. Ale stalo se. Pane, můžeš-li, odvrať
ode mne tento kalich... i Kristus nechtěl na kříž být vbit.
Ale nakonec se stalo tak, jak se stalo, tak jako v Praze
sirka, kterou se zapaluje dětský ohýnek nebo cigareta, ta
sirka vzňala všechno to smrtelné, co na člověku je, a ponechala pouze vzpomínku, kterou se zapalují ti, kteří
i dnes protestují proti tomu, aby v téhle zemi byla cizí
vojska. A tak jsem kráčel se skloněnou hlavou, a náhle
mi došlo, že jsem potkal zase vzhůru stoupající dívčí ruce,
sepnuté tak, aby neporanily v prstech křehké kytičky
mombrecií i karafiátů, a viděl jsem, že nad těmi kyticemi
jsou oči mladých žen, rozšířené tak, jako by šly k přijímání nebo na koncert Bachových mší, vrátil jsem se s jednou tou kytičkou, zůstala stát tam na chodníku u svatého
Václava a sledována očima diváků přešla jízdní dráhu,
chvíli zaváhala, dokonce se zastavila, ale mladý esenbák
mírným pohybem ruky ji převedl na druhý chodník. A to
bylo půl čtvrté a potom dole u Koruny seděla skupina
pankáčů, zrovna tak mladý esenbák třesoucími se prsty
listoval v občance jednoho z nich, na odpočívadle měli
svoje nástroje ve futrálech a byli to pankáči, ale vyzařoval
jim z očí úsměv a klid, a já jsem se styděl, že jsem dosáhl
vrcholu prázdnoty a hlučné samoty, že jsem dosáhl „konečného neklidu" a že už nejsem k ničemu, že kdybych
dostal nějakou cenu, nějaké vyznamenání za literaturu,
že kdybych byl charakter, tak upálím aspoň ten papír, na
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kterém je potvrzeno, kdo nejsem, protože kdybych byl ten,
za kterého se mám a za kterého mne mají mí čtenáři, tak
bych tam nahoře vzal něžně z ruky té dívky tu její chvějící
se kytičku a položil ji pod kopyto koně svatého Václava...
ale já vím, že na tohle už nemám, že tedy po zásluze bych
byl odměněn omylem tím, že by mně vodní dělo přerazilo
páteř a ostrá jehlice slzného plynu mi vyrvala oči, tak
jako si je osudem zdrcený Oidipus rex vytrhl z očních
důlků...
Ale jak laciné to je, pane Hrabale, říci to co Heidegger,
že bohové už opustili tento svět, že odešel i Hérakles,
i Prométheus, krásně se to poslouchá, pane Hrabale, ale
takové obsahy takových vět jsou za korunu šedesát deset
dekagramů tlačenky, protože mladý student filosofie, pane Heidegger, dokázal, že staří bohové snad umřeli, ale
Že se rodí bohové noví, kteří musí zaplatit tak, třeba jen
jako uříznuté ucho Vincenta van Gogha, který nepotřeboval mýtů a přesto svým dílem zprůhlednil ten viditelný
svět...
Vlastně co se to tady v tom městě stalo za ty dva dny?
Myslím, že to byly ozbrojené síly policie a milice, které
hrubým způsobem se vměšovaly do záležitostí mladých
lidí, kteří si vytvořili mythus svého světce, myslím, že to
byly ozbrojené síly, které si osobují právo vykročit z meze
nutné obrany proti lidem, kteří nepoužili ani střelné zbraně, ani kamene, ani klacků, kteří měli s sebou jen slova
a píšťalku ze dvou prstů, kteří měli s sebou děťátko v kočárku, ani ne tak jako Odysseovi, který oral, položili do
brázdy jeho synka, aby jej mocní donutili, aby se zúčastnil
trojské války... Ale co? Oči se vyplaví slzami a ophtal je
účinnější než slzný plyn, šaty se usuší anebo koupí nové,
zajištění mladí lidé nakonec budou propuštěni, život
vhrkne nazpátek do starých kolejí... Ale opravdu, pane
Hrabale, nazpátek do starých kolejí? Kdepak! Ti mladí
lidé, kteří se zúčastnili skutečně anebo i duchem a v duchu, to už je jistá angažovanost, ten jistý akt solidarity
a to jisté přitakání jistému Dobru, které nakonec musí
být splatno v budoucnosti...
A tak jsem seděl u Zlatého tygra, přemýšlel jsem jako
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vždycky, kdyby mne bohové měli rádi, tak bych zhebnul
při sklenici piva, seděl jsem a naslouchal detailům toho
velkého Pondělí a velké Neděle, ty zprávy přednášené
planoucíma očima mi vytvořily velký koberec, který už
nemůže být odvolán ani zapálen, protože obsahy se staly
a byly vyšity skutečností, a to, co se stalo, to se už nedá
odestát. Tak jsem snil u Zlatého tygra o své smrti, těch
mých pár piv, dneska jsem jich vypil šest, a všechno to,
co jsem slyšel a čemu jsem naslouchal, všechno se vymklo
ze svých čepů a já už jsem slyšel jen lidský hovor, který
mi nedával smyslu, a tak jsem zaplatil, pak mi darovali
ještě jedno pivo a pak jsem vyšel do noci, zvedl hlavu
a jako vždycky jsem se díval na nebe, tam na nebe svatého
Jiljí, bude studená noc a hvězdy, a takhle šikmo z mého
okna v pátém patře uvidím dnes večer srpek měsíce, a tak
jsem šel a Pařížská třída už byla tichá, projel esenbácký
vůz, tichounce zastavil, vystoupil příslušník a za stěrače
aut tichounce kladl předvolání těm, kteří stáli tam, kde
je stání zakázáno, pak tichounce reflektory zahnuly
k Maison Oppelt, odkud z pátého patra chtěl jednou skočit Franz Kafka, a já jsem stál pak na Staromáku sám,
nikdo nešel, posadil jsem se na první lavičku a zasnil...
proti mně se tyčil pomník Mistra Jana Husa, kterého
když upalovali, tak stařenka přinesla trošku roští, aby
Jan Hus lépe hořel, ten pomník byl uprostřed náměstí
a ve tmách, zatímco tam Kinského palác a jeho stěny a celá ta východní stěna náměstí zářila, osvětlována prudkými sodíkovými lampami tak, že růžové a béžové stěny
paláců a domů dávaly vyniknout čemé siluetě pomníku,
a já jsem seděl sám, mladík vyskočil na lavičky a přeskakoval po sedadlech z jedné té lavičky na druhou, a ze
srdce Staromáku se ozval tichý hlas flétny, tichounký
a přece tak naléhavý hlas flétny, jako by tryskal ze samoty, z pastviny, z osamělého jezera, ten hlas flétny byl
dojímavý právě sám sebou a potom tím, že před několika
hodinami odtud odejela poslední auta se slznými plyny
a vodními děly, poslední auta s vlčáky, těmi krásnými
německými ovčáky, kteří jistě teď už jsou ve svých kotcích
po namáhavé neděli i pondělí... ale tady na Staromáku
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zazníval ze srdce pomníku hlas flétny tak, až jsem se
polekal, zvedl jsem se, zvedl ruku, natočil hlavu... a ano,
ten hlas flétny stoupal a rozšiřoval se náměstím kolem
dokola z těch křovisek, nad kterými se tyčí socha Mistra
Jana Husa, z těch konifer, které ani v zimě neuvadají,
stoupal hlas flétny, několik chodců přešlo, jejich hlas byl
silný prázdnotou náměstí, ale nikdo se nezastavil, diagonálami přešly kročeje z Železné do Pařížské, z Dlouhé do
Melantrišky a potom hlas flétny ustal, bylo ticho k prasknutí jak přepjatá struna a já jsem viděl, jak po obrubníku
kolem Jana Husa se rozhrnuly větvičky a kdosi vyskočil
na dláždění, které ve druhém plánu zářilo osvětlenými
stěnami a potom jsem viděl, jak z černého pomníku se
oddělila druhá postava a před sebou držela dětský kočárek a z černé tmy pomníku teď do prudkého světla u bývalé lékárny U Jednorožce vešla mladá žena s mladým
mužem a tlačili před sebou dětský kočárek, na kterém
snad ležela ta kouzelná flétna, a já, protože jsem literát,
zadíval jsem se do okna v prvním patře bývalé lékárny
a vzpomenul jsem si, že tady měla salón paní Berta Fanta,
salón, na kterém se účastnili za Rakouska hovorů Franz
Kafka, Albert Einstein, Rudolf Steiner, Max Brod a polští
básníci... a dětský kouzelný kočárek zahnul na Královskou cestu, z Pařížské zahýbal taxík, zvednutím ruky
jsem zastavil jeho osvětlenou čelenku... a když jsem se
posadil, uvědomil jsem si, že ta kouzelná flétna zněla
přesně z těch míst, kde se odvíjí vertikální poselství...
Věřím, že vláda lidu věcí Tvých se opět navrátí do rukou
Tvých...
P. S.
A doma jsem si nalistoval závěr třetí kapitoly
T. S. Eliota Pusté země a četl jsem jej z pátého poschodí
měsíci... Hořící, hořící, hořící. O, pane, ty mne rveš, ó, pane, ty rveš... hořící.
A v poznámkách jsem si našel, že tento text je z Kázání
ohně... který sepsal Buddha.
Kersko, úterý 17. ledna 1989
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poezie
V minulém čísle jsme přinesli zprávu Milana Dalera o
benefičním koncertě za propuštění Ivana M. Jirouse v New
Yorku. Na tomto představení vystoupil také básník Allen
Ginsberg a přednesl svou báseň Král Majáles, která
vznikla jako bezprostřední reakce na jeho pobyt v Praze
a zvolení králem studentského Majálesu v roce 1965.
Báseň vychází tiskem česky poprvé.

Allen

Ginsberg

Král Majáles
Komunisti nemají nemají nic co nabídnout než tlusté tváře a brýle a ležící policisty
A Kapitalisti nabízejí jen napalm a pemze v zelených
kufřících pro bezbranné
A všichni Komunisti budují těžký průmysl, ale srdce je
tak těžké
a krásní inženýři jsou již mrtví, tajní technici si konspirují pro vlastní potěšení
v Budoucnosti, v Budoucnosti, ale teď pij vodku a nadávej na Sbor Bezpečnosti
A Kapitalista pije gin a whisky v letadlech, ale nechává
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klidně Umírat miliony hnědých Indů
A když Komunisti a Kapitalisti se pustí do práce, spravedlivý Člověk je uvězněn nebo oloupen nebo přijde
o hlavu,
ale ne jako Kabir, cigaretový kouř Spravedlivého člověka
nad Mraky jeho jasu Slunce připíjí na zdraví modrého
nebe.
Proto jsem byl v Praze třikrát zavřenej, jednou proto, že
jsem Zpíval na Národní třídě (street)
Jednou jsem byl sražen na půlnoční dlažbu činitelem,
který řval BUZERANT
Jednou proto, že jsem ztratil svůj zápisník se svými pozoruhodnými Názory na sex, politiku a sny,
Z Havany jsem byl odeslán letadlem detektivy v zelených
uniformách A z Prahy jsem byl odeslán letadlem a detektivy v československých obchodních šatech
Hráči karet od Cézanna, dvěma cizíma loutkama, které
ráno vstoupily do bytu Josefa K. a hned se mne ujaly
a jedli u mého stolu,
A prohlíželi moje škrábanice, sledovali mě nocí od domu
přátel do kavárny v Centru A já jsem Král Máje, který je silou sexu mládí
a já jsem Král Máje, jenž je výmluvný a činný v zamilovávání se,
A já jsem Král Máje, což je Král Majáles v českém jazyce,
a já jsem Král Máje, jenž je starou lidskou poezií a 160 000
lidí si přálo mé jméno
a já jsem Král Máje, a v několika málo minutách přistanu
na letišti v Londýně
a já jsem Král Máje, vrozený, jsem původu Slovanského
a Buddhistický Žid, který uctívá Svaté srdce Krista,
modré tělo Krišny a rovná záda Rámy
Mušle z Chango v Nigérii zpívají Shiva Shiva ve stylu,
který jsem vymyslel
A já jsem Král Máje, který je moje středoevropská oslava
ve XX. století vzdorující prostoru a stroji času, protože
slyším hlas Blakea Ve vizi, a opakuji ho.
A já jsem Král Máje, který usíná s úsměvem mladých.
A já jsem Král Máje, vyhnán ze svého království se slá18

vou, jako od starých — ukázat rozdíl mezi Caesarovým
Královstvím a Královstvím Máje člověka a já jsem Král Máje byt'i paranoidní, pro Království Máje
příliš Krásné trvat déle než jeden jediný měsíc
a já jsem Král Máje, protože se dotýkám svého čela prsty
a zdravím Dívku, která říká „Počkejte Mr. Ginsberg!"
a třesou se jí ruce
před tlustým mladým mužem v letecké uniformě kráčejícím mezi Našimi těly - Přijel jsem do Anglie Jsem Král Máje, vracející se navštívit Binhill Fields
a projít se po Hamstead Heath,
A já jsem Král Máje ve velkém tryskovém letadle jež se
dotýká letiště v Albionu třesoucí se strachem jak řve
při přistávám na šedý Beton, kolísá a vyfukuje vzduch,
a valí se pomalu až zastavuje pod mraky s kouskem
modré oblohy ještě viditelným
A já jsem Král Máje, Marxisti mě mlátili na ulici, drželi
mne celou noc na Policejní Stanici, sledovali mě jarní
Prahou,
Drželi mě ve vazbě a deportovali mě z mého království
letadlem.
Tak jsem tady na svém místě v letadle uprostřed nebe
napsal tuto báseň.
*

*

*

Při návštěvě Frankfurtu navštivte české

knihkupectví

Dialog
Gutleutstr. 15, 6 0 0 0 Frankfurt/M.
(tel. 2 3 5 2 8 0 )
Pouze pět minut chůze od hlavního nádraží
Otevřeno denně od 13 do 18.30 a v sobotu od
10 do 12 hod. nebo po telefonické domluvě
(také tel. 234806). Bohatý výběr exilové literatury a časopisů.
Časopisy a některé knihy zdarma
pro návštěvníky z Československa.
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PÍSNIČKÁŘI
ZE SLOVENSKA

16/
Ivan Hoffman
Hranica
Zadriemal som na sedadle autobusu nočnej linky
zdalo se mi, že ma vezie cez kopčeky, cez dolinky
za 6 riek a za 5 morí, za 4 zakliate hory, za 3 sídliská
Myšlienky na teplú posteľ- to slastne sladké snenie
pretla náhle ostrá veta: Čo máte na preclenie?
ste na colnici, na hranici ľudských možností
Nocou ako hustou horou autobus sa so mnou rútil
a zhora z reproduktorov znel hlas, ktorý čudne chutil
ste na colnici, na hranici ľudských možností.
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Nikoho som nevidel, len mi bolo clo až clivo
nič som nevedel a tŕpol som trpezlivo
kto je colník, no nebol nik, žiadny pracovník
Žiadna prehliadka za plentou, žiadny prieskum
dokumentov
žiadny vrták, čo ti zíza do kufrov a či máš víza
či máš razítka a kolky, prečo, načo, kam a kolkí
nik sa nepýta
Ako v prapodivnom tranze, ako v americkom filme
v duchu kričím na vodiča, len sa z cesty nevychýlme
máme predsa rýchlosť svetla - možno rýchlosť tmy
Nič som nevidel a bolo mi čudne clivo
nič som nevedel a tŕpol som trpezlivo
a zrazu som chápal čo všetko mi bolo zhabané
Silné reči, slabé chvíle, sladké vety, plané sľuby
a pilníček, ktorým si od malička brúsil zuby
na tú cestu, na dialhicu, ktorá vedie na hranicu Ibdských
možností
Cítil som sa oklamaný. Poznáte ten pocit horký
čo má byť hranica snov neďaleko Matadorky!
A s hnevom na lícach vykríkol som, náhle čulý
„Žiadna hranica!" Tú sme dávno posunuli
Ešte včera, ešte vlani, dávno, že už neviem ani
ktorým smerom nastal posun - von, či bližšie k nám?
Nocou, ako hustou horou autobus sa so mnou rútil
možno rútil, možno vliekol, kto to zistí v hmle jak mlieko
kde sú rieky, kde sú moria, kde sú zakliate pohoria
v našich sídliskách

Život nás naučí
Pohrabali sme polhú trávu
vymlátili sme prázdnu slamu
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odtrhli na krčahu ucho
pre seba vykopali jamu
a začali sme snívať, že nás život naučí
že nás život naučí
Do lesa sme drevo nanosili
Šaty z nás lepších urobili
nehasili sme, nepálili
chlebom sme si odplácali
a začali sme snívať, že nás život naučí
že nás život naučí
Poriadne sme sa zapotili
kým vranu sme k vrane posadili
za oči zuby vymenili
na dobrom bydle sa popálili
a začali sme snívať, že nás život naučí
že nás život naučí
Od snahy sme sa zelenili
do husi sme sa netrafili
akú dať radu komu nie je pomoc
hlavu si ťažkú urobili
a začali sme snívať, že nás život naučí
že nás život naučí

Za bieleho dňa
Aj bil som sa, aj kradol som, aj klamal - za bieleho dňa
a nadával som a hrešil, robil kravál - za bieleho dňa
preto neviem prečo práve vybral si ši mňa
a nie z tých, čo vykročili v dave, keď nastala tma
Aj hrubý som bol a videl len seba - za bieleho dňa
klaňal sa a podplácal, kde treba - za bieleho dňa
a preto neviem prečo práve vybral si si mňa
a nie z tých, čo vykročili v dave, keď nastala tma
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Aj pyšný som bol, večne bokom stával - za bieleho dňa
a pohŕdal a súdil druhých a pľuval - za bieleho dňa
a preto neviem prečo práve vybral si si mňa
a nie z tých, čo vykročili v dave, keď nastala tma
Aj frajer som bol, pil a robil dlhy - za bieleho dňa
a ohováral a kšeftoval jak druhí, ale - za bieleho dňa
ale možno práve preto vybral si si mňa
a nie z tých, čo vykročili v dave, keď nastala tma

Prúd
Keď sa tak zvečerieva a v meste ticho vypnú prúd
Konečne má televízor od programu na hodinku kl\id
Pri sviečkach sa národ nudí, nepostojí, neobsedí
Čaká na svoj prúd!
Čaká na svoj prúd!
Keď sa tak zvečerieva a ticho bije do uší
Chladničky sa odmrazujú, nikoho práčka neruší
Pri sviečkach sa národ mračí, nesmeje sa, nemá nad čím
Čaká na svoj prúd!
Čaká na svoj prúd!
Keď sa tak zvečerieva, pre uhlie sa ženie prázdny vlak
bam'ci vraj nefárajú, iní vravia, že to nie je tak
Pri sviečkach sa národ pýta, aká je zas kalamita
Čaká na svoj prúd!
Čaká na svoj prúd!
Keď sa tak zvečerieva, televízor zrazu naskočí
hneď každý pookrieva, voličom pásiem zatočí
K obrazovkám národ sadá, nebola to teda pravda
Dostali svoj prúd!
Dostali svoj prúd!
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Julo Kazimír
Mám na krku

tridsiatku

Mám na krku tridsiatku a ženu
kedysi mávala štíhly driek
môj syn sa učí rátať a raz
chce byť predavačom žiletiek
Sme púhi cudzinci bez pasov
platíme inkaso a veríme vo vyššie princípy
do dažďa nosíme galoše
spievame falošne a sem-tam nám mlieko vykypí
Máme predplatenú Pravdu
donášku pečiva a zopár priateľov
členstvo v SPKK a dlhy
a už skoro neveriacich veriteľov
Sme púhi cudzinci bez šancí
naivní zástanci kuchynskej linky dôvery
láska je bodka maličká
ležatá osmička kdesi v súhvezdí povery
Kto hrá sa v piesku na púšti
s papierovou lodičkou
ten márne skúša vylúštiť
svoju krížovku s tajničkou
a slová ako staré dievky
ostávajú na ocot
odtekajú do výlevky
s odtrúbenou polnocou
Hoci sme abstinenti, občas si
vypijeme viac než znesieme
maľujeme radi čertov
už máme skoro celé peklo na stene
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Sme púhi cudzinci bez mena
osobné zámená opačnej viery a pohlavia
v garzónke na dvanástom poschodí
kam výt'ah nechodí a susedia sa nikdy nezdravia
Obývačka trikrát štyri
stôl a pod sklom pohľadnica z Odesy
pár okamihov smútku
keď sa chceme na výplatnej páske obesiť
Sme púhi cudzinci bez cieľa
útržky papiera, voskové papiere v panoptiku
až prfliš ďaleko od ľudí
zaviate osudy na 17. poludníku
Kto hrá sa v piesku na púšti
s papierovou lodičkou
ten márne skúša vylúštiť
svoju krížovku s tajničkou
a slová ako staré dievky
ostávajú na ocot
odtekajú do výlevky
s odtrúbenou polnocou

Novoročný vinš
V ústrety prichádzam k vám s novoročným vinšom
nech máte úspech v práci, v láske aj v inšom
a nech dnešný večer neskončí sa lynčom
Nech máte na tvári úsmevy miesto sĺz
ten vinš je od srdca, hoci má podstatný sklz
Nech máte plné stoly a šťastia aspoň náznak
z mliekárne každé ráno plnotučný zázrak
a v zástrčkách rovných 220 voltov
správne ideály a žiadnych travoltov
Nech zmizne všetok svetabôľ
a všetky smutné piesne v mol
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Sú ešte horšie miesta na svete
vidím, že o tom neviete:
Kto nevidel, neuverí
je tam železná Mery
narkomani, hamburgery
inflácia, beri-beri
skrátka život bez dôvery
Čo z takého života
samá neochota
jeden čihí, druhý hota
sex, porno a nahota
strach a neistota
A každý deň v roku
tam si bez nároku
si druhým tŕňom v oku
na každom kroku drogu
a kilotony smogu
Hašišové fajky
zhnité paradajky
výmysly a bájky
nepokoje a Štrajky
alexandry haigy
Samá špina a blato
podpory miesto platov
agresívne NATO
no čo vy na to, na to
A potom že vraj raj
samý aparťhajd
veľkohubý Clay
zákerná FBI
A žiadny 1. máj
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Edo Klena
Glasnosť
Ja som človek obojaký
kade vietor, tade dym
keď je treba, viem byť proti
keď je treba, súhlasím
•
j

i?

Dnes sa učím pred zrkadlom
tváriť presne ako on
nikdy by ma nenapadlo
že raz príde taký zlom
Tých pár rokov do penzie
si ten svoj flek udržím
s tým názorom vždy prežijem
že kade vietor, tade dym
Prežijem vždy každý útok
odo mňa nik nechce skutok
Vítam glasnosť, vítam hlasno
aj keď vôbec nemám jasno

j
í

í;
t
t

Čo tým myslí, vravieť pravdu
mám snáď predať vilu, chatu
konať pravdu, to sú veci
dosiaľ stačili mi kecy
Len nech skúsia siahnuť na mňa
ja viem tiež hxýzť, nech sa bránia
ja viem toľko vecí na nich
že nebudú kapitáni
Keď dáš pokoj, tak máš pokoj
ruka ruku umýva
nech len bude ako bolo
jedným slovom: idyla

Slovenské

tajomstvo

Dva vagóny zo Spiša
a jeden zo Šariša
na konci vlakovej súpravy
poslané do Ostravy
Pekne zablombované
slovenské tajomstvo
už stojí v Ostrave na stanici
a ktosi ide k vozňom
Copak nám to tu asi
Slováci poslali
Ty vole vždyť jsou to cikání
tři celé osady
(Zase nás dostali)

Vianoce 1986
To sa tak hovorí, že príde Ježiško
Položí darčeky a odíde tíško
To sa tak hovorí iba malým deťom
a v očkách zahorí nedočkavým svetlom
Ref.:
Človek by uveril, že naozaj je tu
ktosi, kto na chvíľu zobral smútok svetu
Z dospelých odrazu stávajú sa deti
to im asi stromček rozumy osvietil
Už je po nákupoch, na stole hostina
nikto už nikoho v radoch nepreklína
Všade veľa l\idí o polnoci v meste
nejdú na schôdzu, na inej sú ceste
Deti sa čudujú a tešia potajme
že ten prísny otec bol dnes dobrý k mame
To sa tak hovorí ...
28

r
Jaroslav

Vávra

v

ANDEL A JINE BÁSNE

Anděl
Vlhkým vzduchem slyším šelest,
nelaskavý,
jakoby usídlen v plicích.
Ztichlými detonacemi rdousí své plynutí bez krídel,
sípavý, přílišný,
marný jako dech
anebo smyčka.
Rozdrcené srdce, přimknuté ušima ještě pevněji
k víčkům.
Vchází; bezmocný
nedýchatelný
jako huspenina
Proniká pachem.
Pár křídel, pleskavě lesklé údery, strmý šelest.
Hladce klouže tělem, zahltí prostory plic,
vláčné vanutí;
vydouvá se, průsvitní,
v měkce přilnavém,
provlhlém světě růžových stěn.
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Noční pokušení
Sebral jsem motyku
ale kdosi mne sledoval
kdosi našeptával všem
Tam jde T. Co ten způsobil zla!
Zabil jsem ho
ale zřejmě po chvíli obživl
protože pohnul rty
Teď už nemusím
předstírat pokoru.

Smrt I. B.
Ke konci hodně zeslábl.
Do vany jsem ho musela nosit
v náručí
Nechěla jsem ho v noci
nechávat samotného
Svinula jsem se mu
v nohách
do klubíčka
Potichu,
abych ho nerušila
Sedmého listopadu večer usnul
Spal klidně
Ale najednou vyskočil
Usedl na postel
Nepředstavitelnou hrůzu v obličeji
Chtěl něco říci
Pohyboval rty
Chtěl snad vykřiknout
Škubl sebou
a ták podivně se mu otevřela ústa
30

Čelist mu spadla
Zbytek noci
Naší poslední noci
Jsem proležela u jeho chladnoucích nohou
na roztrhaném prostěradle
Přikrytá prošoupanou přikrývkou
jsem vzpomínala
na náš trýznivě dlouhý,
společný život
Na naši bývalou lásku
Naše trmácení světem
a plakala
Plakala jsem
Sama
Jenom s ním
Dokud jsem se nevyplakala
ze všech slz
Od té doby
nemohu plakat
Mám věčně suché oči
Nemám slzy,
už nemám slzy

Untermiete
Podnájem,
studené světlo,
bez spánku a sám
Jaro nepřijde sem nikdy
Měsíc
černý...
Sníh leží jako na jehlách.
* * *
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Nešetrnosť
(Mluvil rusky
s italským přízvukem.
Verlainova definice ďáblovy řeči)
Jsem mínusový Mefisto
muž s provalenou tváří,
který plive na krucifix
v zatuchlém pachu piva
Předsedám společnosti paralytiků
Dopisy neposílám
Rady nepřipojuji
* * *
Autor střední generace žijící již delší dobu ve Vídni. Dosud
nepublikoval.

ARKÝŘ
- BUCHLADEN UND VERLAG Scheüingstr. 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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próza
Jan Pele
Pražský biftek
Ještě jednou jsem se rozhlédl po pusté ulici. Kam až
mlha dovolovala dohlédnout nebylo ani živáčka. Jako kdyby neznámá síla vylidnila město a zavedla zde království
pravé londýnské mlhy. Snažil jsem se orientovat podle
názvu ulic, ale nebyl jsem ve městě doma a čtvrť, ve které
jsem právě byl, nepatřila k těm, které každý turista zná.
Zbývalo mi jen jediné, najít jednu z hlavních tříd, které
se paprskovitě rozbíhaly městem a sejít po ní do středu
města. Zahnul jsem proto první ulicí doprava a pak doleva. Chvíli jsem šel po kostrbaté dlažbě, když jsem s hrůzou zjistil, že jsem se ocitnul na stejném místě, ze kterého
jsem před chvílí vyšel. „Nepanikařit! Jenom nepanikařit!"
říkal jsem si polohlasem a dával si pozor kudy jdu. Vyhýbal jsem se každé ulici, která by mě mohla dovést zpátky, ale přesto jsem se po chvíli ocitl na stejném místě.
„Né, to přece není možné!" vykřikl jsem a rozběhl se tou
začarovanou ulicí. Běžel jsem dobrých deset minut, než
mě prokouřené plíce donutily zastavit. Opřel jsem se
o vrata starého domu a rozhlédl se. Byl jsem v neznámé,
ale určitě jiné ulici. Oddechl jsem si a pomalu se pustil
směrem dolů, kde jsem tušil střed města. Za rohem, hned
na kraji staré historické uličky, mě upoutal neonový nápis, který probleskoval mlhou: „Restaurace POHODA".
Oddechl jsem si a vešel dovnitř. Hned na první pohled
mi bylo jasné, že je to jedna z posledních restaurací, které
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ještě pamatují staré dobré Rakousko-Uhersko. Prostorná
vstupní hala s vyřezávaným pultem šatny, široké mramorové schodiště. Postavil jsem se k šatně a čekal na někoho, kdo se ujme mého kabátu. Podle odložených svršků
bylo jasné, že v restauraci bude plno. Moje chuť na skleničku něčeho silného byla tak velká, že jsem svůj kabát
přehodil přes pult, na něj položil korunu a svoji vizitku.
Pak jsem vyběhl po schodech nahoru. Ve dveřích restaurace jsem se zarazil. Proti předpokladu zde nebylo ani
živáčka. Velké skleněné broušené lustry osvěcovaly rudá
sametem potažená křesla a matně se odrážely v zrcadlech mramorových stolků. Sedl jsem si k jednomu a netrpělivě jsem se rozhlédl. Ale můj příchod nikoho nezajímal.
„Číšník!" zvolal jsem ochraptělým hlasem. Uplynuly
další minuty a nic se nedělo.
„Číšník!" zvedl jsem hlas. Můj výkřik zněl v tom pustém sále víc než strašidelně. Konečně, asi za pět minut
se pohnul těžký závěs a vynořil se malý plešatý tlustý
mužík, upnutý do fraku, který mu byl nejméně o tři čísla
menší. Pomalu se doklopýtal na svých plochých nohách
až ke mně.
„Pán si bude přát?" zeptal se uctivě a trochu se uklonil.
„Skleničku rumu, karafu vody a něco k jídlu," řekl jsem
a natáhl ruku k jídelnímu lístku, který držel pod paží.
„Kuchař vzkazuje, že k jídlu má jen biftek s bramborem."
„Cože?" zeptal jsem se udiveně. „V takovéhle restauraci máte jen biftek?"
„Ano pane," řekl s klidem, uklonil se a odešel. Kroutil
jsem nad tím vším hlavou, ale příjemné teplo a ticho po
šíleném prožitku v ulicích mě ukolébalo. A proto ani nevím jak dlouho trvalo, než se objevil znovu číšník. Obřadně před sebou tlačil servírovací stoleček plný stříbrného
nádobí. Zastavil ho přede mnou, nalil do odlivky rum,
vedle něj postavil vodu a začal prostírat krásný cibulový
porcelán. Připadal jsem si jako v jiném světě. Nikdy jsem
netušil, že může ještě existovat restaurace, která by používala podobné nádobí.
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„Váš biftek, pane," řekl číšník tiše a do talíře mi vložil
nevábný kus skoro syrového masa a přidal k němu několik brambor.
„Tohle že je biftek?" zeptal jsem se vyděšeně.
„Ano, to je biftek, specialita našeho kuchaře."
„Podívejte se, já jsem host, který si za to co si objedná
z a p l a t í . A proto mám snad nárok na kvalitní jídlo, ne?"
„Ano, jistě pane, ale..."
„Vám se nelíbí můj biftek?" zadunělo halou, až cingrlátka na ozdobných lustrech jemně zazvonila. Číšník se
hrůzou zmenšil až mu byl frak v tu ránu velký.
„Ano pane!" Díval jsem se nebojácně do očí dvoumetrového chlapa v bílé zástěře, který musel být bezpochyby
autorem tohoto nepovedeného kusu masa.
„Podívejte," řekl jsem klidně a obrátil biftek na talíři,
„druhá strana je samý chlup a jestli vidím dobře, tak mezi
těma chlupama - to černé je přece špína! Přece..."
„Špína?" zařval obr, „chcete tím snad říct, že si nemeju
nohy?"
„Mně do vašich nohou přece nic není!"
„Ale je, pane, vy se ošklíbáte nad mým masem, myslíte
si, že to vaše je lepší?"
„Mně přece vaše maso nevadí, já vám říkám, že ta
kráva, ze které jste mi přinesl ten biftek..."
„Tak vy mi budete ještě nadávat do krav?" Než jsem
se nadál, zvedl nohu, povytáhl si nohavici a já uviděl jak
mu na zkrvaveném lýtku chybí přesně takový kus, jaký
mám na talíři. V té chvíli jsem omdlel. Probudilo mě palčivé pálení na noze. S námahou jsem otevřel oči. Přede
mnou stál kuchař a na mřížce flamboval nový biftek. Podíval se na mě a šíleně se zasmál.
»Já ti dám špinavý nohy, já ti dám, že jsem kráva, žer
si svoje, mladej, a pak teprve kritizuj!"
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Raymond

Carver

KATEDRÁLA
TENHLE slepec, starý přítel mé ženy, byl na cestě k nám
aby přenocoval. Jeho manželka umřela. Tak byl na návštěvě u příbuzných jeho mrtvé ženy v Connecticutu. Mojí ženě zavolal od nich. Udělali plány. Přijel by vlakem,
pět hodin cesty a moje žena by mu přišla naproti na stanici. Neviděla ho od té doby, kdy pro něj pracovala jedno
léto v Seattle před deseti roky. Ale ona a slepec udržovali
kontakt. Nahráli pásky a posílali je poštou sem a tam.
Jeho návštěvou jsem nebyl nadšen. Nebyl to nikdo koho
jsem znal. A to, že byl slepý, mi vadilo. Moje představa
o slepectví byla z filmů. Ve filmech se slepí pohybovali
pomalu a nikdy se nesmáli. Někdy je vedli cvičení psi.
Slepec u mě doma nebylo něco nač jsem se těšil.
To léto v Seattle potřebovala práci. Neměla žádné peníze. Muž, kterého si hodlala vzít koncem léta, byl v důstojnické škole. Taky neměl žádné peníze. Ale ona byla
do kluka zamilovaná, on miloval ji, atd. Viděla něco v novinách: POMOC ŽÁDÁ - Čtení Slepci, a telefonní číslo.
Zavolala, šla tam a najal ji na místě. S tím slepcem pracovala celé léto. Četla mu materiál, studie případů, spisy
a takové věci. Pomohla mu zorganizovat jeho malou kancelář na okresním oddělení sociálních služeb. Stali se dobrými přáteli, moje žena a slepec. Jak vím tyhle věci? Řekla mi to. A řekla mi i něco jiného. Když byla v kanceláři
poslední den, slepec se jí zeptal, jestli by jí mohl sáhnout
na tvář. S tím souhlasila. Řekla mi, že se dotknul prsty
každé části její tváře, jejího nosu - dokonce i krku! Nikdy
to nezapomněla. Zkusila o tom napsat i báseň. Vždycky
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se snažila psát báseň. Napsala jednu nebo dvě každý rok,
obvykle potom, když se jí přihodilo něco opravdu důležitého.
Když jsme spolu začali chodit, tak mi tu báseň ukázala.
V básni vzpomněla jeho prstů a způsobu, jakým se pohybovaly po její tváři. V básni mluvila o tom, co v té chvíli
cítila, co jí probíhalo myslí, když se slepec dotknul jejího
nosu a rtů. Vzpomínám si, že jsem si toho o té básni moc
nemyslel. Samozřejmě jsem jí to neřekl. Možná, že prostě
poezii nerozumím. Přiznám, že to není první věc po které
sáhnu, když si vezmu něco ke čtení.
Nicméně, tenhle člověk, který se první těšil její přízni,
ten budoucí důstojník, byl její miláček z dětství. Tak dobrý. Na konci léta nechala toho slepce aby jí jezdil rukama
po tváři, rozloučila se s ním, provdala se za atd. z jejího
dětství, který teď byl důstojníkem, a odstěhovala se
z města. Ale udržovali styk, ona a slepec. První kontakt
učinila po roce, nebo tak nějak. Zavolala mu jednou v noci
z letecké základny v Alabamě. Chtěla si popovídat. Povídali si. Požádal ji, aby mu poslala pásek a řekla o svém
životě. Udělala to. Poslala mu pásek. Na pásku pověděla
slepci o svém muži a jejich společném životě v armádě.
Řekla slepci, že svého muže milovala, ale nelíbilo se jí
kde bydleli a nelíbilo se jí, že on byl součástí té vojenskoprůmyslové věci. Řekla slepci, že napsala báseň a že v ní
byl. Řekla mu, že psala báseň o tom, jaké to je být manželkou důstojníka v letectvu. Báseň nebyla ještě dokončená. Ještě ji psala. Slepec udělal pásek. Poslal jí pásek.
Ona udělala pásek. Takhle to šlo roky. Důstojník mé ženy
byl přidělen k jedné základně a potom k jiné. Poslala pásky z Moody AFB, McGuire, McConnel, a naposledy z Trávi su, blízko Sacramenta, kde se jedné noci začala cítit
osamocená a odříznutá od lidí, které pořád ztrácela tím
kočovným životem. Zdálo se jí, že už nemohla dál ani
krok. Sla dovnitř a spolykala všechny pilulky a kapsle
v lékárničce a zalila to lahví ginu. Potom si dala horkou
koupel a omdlela.
Ale místo umírání se jí udělalo špatně. Začala zvracet.
Její důstojník - proč by měl mít jméno? byl miláček z dět37

ství a co by chtěl víc? — přišel odněkud domů, našel ji
a zavolal sanitku. Postupem doby nahrála všechno na pásek a poslala slepci. Během let dala na pásky různé věci
a odeslala natotata. Myslím si, že vedle psaní básně každý rok to byl její hlavní způsob rekreace. Na jednom pásku
řekla slepci, že se rozhodla žít na čas bez důstojníka. Na
jiném mu řekla o svém rozvodu. Začali jsme spolu chodit,
a samozřejmě to řekla slepci. Řekla mu všechno, nebo se
mi to tak zdálo. Jednou se mě zeptala, jestli bych chtěl
slyšet poslední pásek od slepce. To bylo před rokem. Byl
jsem na pásku, řekla. Tak jsem řekl dobře, to bych si
poslechnul. Udělal jsem pití a usadili jsme se v obývacím
pokoji. Přichystali jsme se k poslechu. Napřed vsunula
pásek do mašiny a seřídila pár knoflíků. Potom pohnula
páčkou. Pásek zapískal a někdo začal mluvit silným hlasem. Snížila hlasitost. Po několika minutách nezávazného hovoru jsem slyšel svoje vlastní jméno v ústech toho
cizince, toho slepce, kterého jsem ani neznal! A potom
tohle: „Z toho, co jsi mi o něm řekla, mohu jen usoudit —"
Ale byli jsme přerušeni, zaťukání na dveře nebo něco,
a my jsme se k tomu pásku už nikdy nedostali. Možná,
že to tak bylo dobře. Slyšel jsem všechno co jsem chtěl.
Ten samý slepec teď přicházel, aby se vyspal v mém
domě.
„Možná, že bych ho mohl vzít na kuželky," řekl jsem
ženě. Stála u dřezu a dělala zapékané brambory. Položila
nůž který používala a otočila se.
„Jestli mě miluješ," řekla, „tak to pro mě můžeš udělat.
Jestli mě nemiluješ, taky dobře. Ale kdybys měl přítele,
jakéhokoliv přítele, a kdyby ten přítel přišel na návštěvu,
tak bych se postarala, aby se tu cítil dobře." Utřela si
ruce do utěrky.
„Já nemám žádné slepé přátele," řekl jsem.
„Ty nemáš žádné přátele," řekla. „Téčka. Vedle toho,"
řekla, „zatraceně, jeho žena právě umřela! Nerozumíš tomu? Ten člověk ztratil manželku!"
Neodpověděl jsem. Trochu mi toho o slepcově ženě řekla. Jmenovala se Beulah. Beulah! To je jméno pro barevnou ženskou.
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„Byla jeho žena černoška?" zeptal jsem se.
„Jsi blázen?" řekla moje žena. „Přeskočilo ti, nebo co?"
Zvedla bramboru. Viděl jsem jak uhodila o podlahu a zakutálela se pod sporák.
„Co s tebou je?" řekla. „Jsi opilej?"
„Jen se ptám," řekl jsem.
Hned nato mi manželka sdělila víc detailů než o kolik
jsem stál. Nalil jsem si, sedl ke stolu v kuchyni a poslouchal. Části té historky do sebe začaly zapadat.
Beulah začala pro slepce pracovat to léto potom kdy
u něho moje žena skončila. Zanedlouho si Beulah a slepec
udělali svatbu v kostele. Byla to malá svatba - kdo by
chtěl na takovou svatbu jít v první řadě? - jen oni dva,
plus kněz a jeho žena. Ale byla to svatba v kostele i tak.
Beulah to chtěla, jak řekl. Ale už tehdy musela mít Beulah
rakovinu ve svých žlázách. Po osmi nerozlučných letech
- slovo mé ženy, nerozlučných — Beulah zdraví se začalo
rychle zhoršovat. Umřela v Seattle v pokoji nemocnice,
slepec seděl vedle postele a držel ji za ruku. Vzali se, žili
a pracovali dohromady, spali spolu - měli sex, jistě a potom ji slepec musel pohřbít. Tohle všechno s tím, že
nikdy neviděl jak ta zatracená ženská vlastně vypadala.
Bylo to víc než čemu jsem rozuměl. Když jsem to slyšel,
tak mi bylo slepce trochu líto. A potom mě napadlo jak
politováníhodný život musela tahle žena mít. Představte
si ženu, která se nikdy nemohla vidět tak, jak ji viděly
oči jejího milého. Žena, která mohla žít den po dni a nikdy
nedostala sebemenší poklonu od jejího drahého. Žena,
jejíž manžel nikdy nemohl číst výraz v její tváři, ať to
byla bída nebo něco lepšího. Někdo, kdo se mohl nalíčit
nebo ne - jaký to byl pro něj rozdíl? Kdyby chtěla, tak
mohla mít zelený stín okolo jednoho oka, špendlík v nosní
dírce, žluté kalhoty a fialové boty, úplně jedno. A potom
sklouznout do smrti, ruka slepce na její, jeho slepé oči,
proudy slz - teď si představuju - její poslední myšlenka
možná tohle: že ani nikdy nevěděl jak vypadala, a ona
rychlíkem do hrobu. Robertovi zůstala malá pojistka
a půlka mexického dvacetníku. Druhá půlka mince šla
s ní do bedny. Patetické.
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Takže když přišel čas, moje žena ho jela vyzvednout
na nádraží. Nemaje mimo čekání co dělat - jistě, svedl
jsem to na něj - měl jsem drink a díval jsem se na televizi,
když jsem slyšel auto jak vjelo k nám. Vstal jsem se sklenicí z gauče a šel se podívat k oknu.
Viděl jsem manželku jak se smála když parkovala auto.
Viděl jsem ji vystoupit z auta a zabouchnout dveře. Pořád
na sobě měla ten úsměv. Přímo úžasné. Šla okolo auta
na druhou stranu, kde právě slepec začínal vystupovat.
Tenhle slepec, představte si, měl plnovous! Vousy na slepci! Říkám, to je moc. Slepec sáhnul dozadu a s námahou
vytáhl kufr. Moje žena ho vzala za paži, zabouchla dveře
u auta, a jak ho vedla cestou ke schodům a nahoru na
přední verandu, tak celou dobu mluvila. Vypnul jsem televizi. Dopil jsem, vypláchnul sklenici, osušil si ruce. Potom jsem šel ke dveřím.
Moje žena řekla, „Chci tě seznámit s Robertem. Roberte, tohle je můj manžel. Všechno jsem ti o něm řekla."
Zářila. Držela slepce za rukáv kabátu.
Slepec pustil kufr a jeho ruka se zvedla.
Vzal jsem ji. Sevřel pevně, podržel mi ruku a potom ji
pustil.
„Mám pocit jako kdyby jsme se už setkali," zaduněl.
„Nápodobně," řekl jsem. Nevěděl jsem co jiného říct.
Pak jsem řekl, „Vítejte. Hodně jsem o vás slyšel." Potom
jsme se začali hýbat, malá skupina, z verandy do obývacího pokoje, moje žena ho vedla za paži. Slepec nesl svůj
kufr v druhé ruce. Moje žena říkala věci jako, „Tady doleva, Roberte. Správně. Teď pozor, je tam židle. To je ona.
Sedni si hned tady. Tohle je gauč. Právě jsme ho před
dvěma týdny koupili."
Začal jsem říkat něco o starém gauči. Měl jsem ten
starý gauč rád. Ale neřekl jsem nic. Potom jsem chtěl říct
něco jiného, jen tak se zmínit o scenerii na cestě podél
Hudsonu. Jak na cestě do New Yorku by se mělo sedět
na pravé straně vlaku, a na cestě z New Yorku na levé.
„Jelo se vám dobře?" řekl jsem. „Mimochodem, na které
straně vlaku jste seděl?"
„Co je to za otázku, na které straně!" řekla moje žena.
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^Co na tom záleží na které stTaně?"
„Jenom jsem se zeptal," řekl jsem.
„Pravá strana," řekl slepec. „Nebyl jsem ve vlaku skoro
ítyřicet let. Od té doby co jsem byl kluk. S rodičema. To
už je dlouho. Málem jsem ten pocit zapomněl. Teď mám
sníh ve vousech," řekl. „Tedy, tak mi to bylo řečeno. Vypadám důstojně, má drahá?" řekl slepec mojí ženě.
„Vypadáš důstojně, Roberte," řekla. „Roberte," řekla.
^Roberte, to je tak hezký tě vidět."
Moje manželka konečně odvrátila od slepce oči a podívala se na mě. Měl jsem pocit, že to co viděla sejí nelíbilo.
Pokrčil jsem rameny.
Nikdy jsem nepotkal, nebo osobně neznal nikoho, kdo
byl slepý. Tomuhle slepci bylo k padesáti, hřmotný, oplešalý muž s ohnutými rameny, jako kdyby nesl velkou tíhu. Měl na sobě hnědé kalhoty, hnědé boty, světle hnědou
košili, kravatu a sportovní kabát. Fešák. Taky měl ten
plnovous. Ale nepoužíval hůl a nenosil tmavé brýle.
Vždycky jsem si myslel, že tmavé brýle byly pro slepce
nezbytné. Faktem je, že jsem si přál, aby je měl. Na první
pohled jeho oči vypadaly jako oči kohokoliv jiného. Ale
zblízka v nich byl rozdíl. Jednak měl příliš bílé v duhovkách, a zdálo se, že jeho panenky se pohybovaly v očních
důlcích bez jeho vědomí, anebo nebyl schopen tomu zabránit. Budilo to strach. Jak jsem tak zíral na jeho tvář,
viděl jsem, jak se levá panenka otočila k jeho nosu, zatímco druhá se snažila zůstat na místě. Ale byla to jen
snaha, protože to oko cestovalo aniž by to věděl, nebo
chtěl.
Řekl jsem, „Udělám vám drink. Co byste rád? Máme
trochu ode všeho. Je to jedna z našich zábav."
„Brachu, já piju skotskou," řekl rychle tím velkým hlasem.
„Dobrý," řekl jsem. Brachu! „Jasně. Já to věděl."
Dotknul se prsty kufru který stál vedle gauče. Orientoval se. To jsem mu neměl za zlé.
„Vezmu to nahoru do tvého pokoje," řekla moje žena.
„Ne, to je v pořádku," řekl slepec hlasitě. „To může jít
nahoru až půjdu já nahoru."
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„Trochu vody s tvojí skotskou?" řekl jsem.
„Jen trošku," řekl.
J á to věděl," řekl jsem.
Řekl, „Jen malinko. Ten irský herec, Barry Fitzgerald?
Já jsem jako ten člověk. Když piju vodu, Fitzgerald řekl,
tak piju vodu. Když piju whisky, tak piju whisky." Moje
žena se zasmála. Slepec si dal ruku pod vousy. Pomalu
je zvednul a nechal spadnout.
Udělal jsem pití, tři velké sklenice se skotskou a do
každé jsem cáknul trochu vody. Potom jsme se pohodlně
usadili a hovořili o Robertových cestách. Napřed ten
dlouhý let ze Západního pobřeží do Connecticutu, to jsme
probrali. Potom vlakem z Connecticutu sem. V souvislosti s touto částí cesty jsme měli další drink.
Vzpomněl jsem si, že jsem někde četl že slepí nekouří,
protože, jak se spekulovalo, nemohli vidět kouř který vydechovali. Myslel jsem, že tohle jsem o slepých lidech věděl, jenom tohle. Ale tenhle slepec naplnil popelník, a moje žena ho vyprázdnila.
Když jsme usedli za stůl k večeři, dali jsme si další
drink. Moje žena naložila Robertovi na talíř kupu zadního
masa, zapékaných brambor a zelených fazolí. Já jsem mu
namazal máslem dva krajíce chleba. Řekl jsem, „Tady
máš chleba s máslem." Trochu jsem se napil. „Teď se
pomodlíme," řekl jsem, a slepec sklonil hlavu. Moje žena
se na mne podívala s ústy dokořán. „Modleme se, aby
telefon nezvonil a jídlo nevychladlo," řekl jsem.
Dali jsme se do toho. Snědli jsme všechno co bylo na
stole k jídlu. Jedli jsme jako kdyby nebylo zítřka. Nemluvili jsme. Jedli jsme. Dlabali jsme. Spásli jsme ten stůl.
Bylo to seriózní jídlo. Slepec věděl hned co měl kde na
talíři. Sledoval jsem s obdivem jak používal na maso vidličku a nůž. Uřízl dva kousky masa, dal je vidličkou do
úst a pak se dal do zapékaných brambor, potom do fazolí,
a pak utrhnul kus chleba s máslem a snědl ho. Následoval to velkým douškem mléka. Taky se nezdálo, že by mu
vadilo čas od času použít prsty.
Snědli jsme všechno, i půlku jahodového koláče. Několik okamžiků jsme seděli jako omráčeni. Na tvářích se
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nám perlil pot. Nakonec jsme vstali od stolu a opustili
Špinavé talíře. Neohlíželi jsme se. Odebrali jsme se do
obývacího pokoje a zabořili se znovu do svých míst.
Robert a moje žena seděli na pohovce. Já jsem si vzal
velkou židli. Měli jsme další dva nebo tři drinky, zatím
co oni mluvili o hlavních událostech, které se jim přihodily za posledních deset let. Většinou jsem jen poslouchal.
g e m a tam jsem se připojil. Nechtěl jsem, aby si myslel
le jsem odešel z pokoje, a nechtěl jsem, aby si myslela,
le se cítím vyloučen z hovoru. Mluvili o věcech, které se
jim staly - jim! - v posledních deseti letech. Čekal jsem
marně že uslyším svoje jméno ze sladkých rtů mé ženy:
Ji potom můj drahý manžel vstoupil do mého života" —
něco takového. Ale nic na ten způsob jsem neslyšel. Víc
řečí o Robertovi. Zdálo se, že Robert dělal trochu ode všeho, normální slepý chlap na všechno. Ale poslední věc co
dělali s jeho ženou byla distribuce pro Amway, z které,
jak jsem usoudil, si vydělávali na živobytí, ať bylo jakékoliv. Slepec byl také operátor krátkovlnného rádia. Mluvil zvučným hlasem o rozhovorech které měl s kamarády
operátory v Guamu, na Filipinách, na Aljašce a dokonce
i na Tahiti. Řekl, že kdyby se chtěl na ta místa podívat,
že by tam měl mnoho přátel. Čas od času ke mně otočil
jeho slepou tvář, dal si ruku pod vousy, na něco se mě
zeptal. Jak dlouho jsem byl v mé současné pozici? (Tři
roky.) Líbila se mi moje práce? (Nelíbila.) Hodlal jsem
u toho zůstat? (Měl jsem na vybranou?) Nakonec, když
jsem myslel že mu dochází dech, jsem vstal a zapnul televizi.
Moje žena se na mě podrážděně podívala. Směřovala
k bodu varu. Potom se podívala na slepce a řekla. „Roberte, máš televizi?"
Slepec řekl, „Má drahá, já mám dvě televize. Mám
barevnou a černobílou, starou památku. Je to legrační,
ale když zapnu televizi, a já ji pořád zapínám, tak zapnu
tu barevnou. To je legrační, nemyslíš?"
Nevěděl jsem co na to říct. K tomu jsem absolutně neměl co říct. Žádný názor. Tak jsem se díval na zprávy,
a zkusil poslouchat co říkal hlasatel.
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„Tohle je barevná televize," řekl slepec. „Neptej se mě
jak, ale já to poznám."
„Vyměnili jsme to před nějakou dobou," řekl jsem
Slepec opět ochutnal svůj nápoj. Zvedl vousy, zběžně
k nim přičichnul a nechal je spadnout. Nahnul se dopředu
na gauči. Umístil popelník na kávovém stolku, potom přiložil zapalovač k cigaretě. Naklonil se dozadu na pohovce
a zkřížil kotník přes kotník.
Moje žena si zakryla ústa a potom zívnula. Protáhla
se. Řekla, „Myslím, že půjdu nahoru a vezmu si župan.
Asi se převléknu do něčeho jiného. Roberte, ty si udělej
pohodlí," řekla.
„Mně je dobře," řekl slepec.
„Chci, aby ses v tomhle domě cítil pohodlně," řekla.
„Mně se dobře," řekl slepec.
POTOM, když odešla z pokoje jsme poslouchali zprávy
o počasí a sportovní výsledky, Byla pryč tak dlouho, že
jsem nevěděl jestli se vrátí. Myslel jsem, že šla možná do
postele. Přál jsem si, aby se vrátila dolů. Nechtěl jsem
být se slepcem o samotě. Zeptal jsem se ho jestli chce
další drink a on řekl jistě. Potom jsem se zeptal jestli by
si se mnou chtěl zakouřit nějakou trávu. Rekl jsem, že
jsem zrovna jednu ubalil. Neubalil, ale plánoval jsem, že
to udělám razdva.
„Já to s tebou zkusím," řekl.
„Správně, sakra," řekl jsem. „To je vono."
Udělal jsem drink a sedl k němu na gauč. Potom jsem
ukroutil dvě tlustý. Zapálil jsem jednu a podal mu ji. Dal
jsem mu ji do prstů. Vzal to a vdechnul.
„Drž to jak nejdýl můžeš," řekl jsem. Bylo mi jasné, že
o tom nic nevěděl.Moje žena přišla zpátky dolů a měla
na sobě růžový župan a růžové trepky.
„Co to cítím?" řekla.
„Mysleli jsme, že si dáme nějaký cannabis," řekl jsem.
Moje žena se na mne divoce podívala. Potom se podívala na slepce a řekla, „Roberte, nevěděla jsem, že kouříš."
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Řekl, „Kouřím teď, má drahá. Všechno nějak začíná.
Ale ještě nic necítím."
„Tohle je celkem jemnej materiál," řekl jsem. „Takovej
mírnej. To je tráva s kterou se domluvíš," řekl jsem. „Nezřídí tě to."
„Tedy ne moc, brachu," řekl a zasmál se.
Moje žena si sedla na gauč mezi slepce a mě. Podal
jsem jí žváro. Vzala to, potáhla, a potom mi to podala
zpátky. „Kudy to chodí?" řekla. Potom řekla, „Neměla
bych to kouřit. Stejně nemůžu udržet oči otevřený. Ta
večeře mě zničila. Neměla jsem tolik jíst."
„To byl ten jahodový koláč," řekl slepec. „Ten tě dorazil," řekl a hřmotně se zasmál. Potom zakroutil hlavou.
„Jahodový koláč tam ještě je," řekl jsem.
„Chceš ještě víc, Roberte?" řekla moje žena.
„Možná za chvilku," řekl.
Věnovali jsem se televizi. Moje žena zívnula znovu.
Řekla, „Tvoje postel je připravená, Roberte, až se ti bude
chtít spát. Vím, že jsi musel mít dlouhý den. Až se budeš
chystat do postele, tak řekni." Zatáhla ho za paži. „Roberte?"
Probral se a řekl, „Já jsem se opravdu dobře pobavil.
Tohle je lepší než pásky, že jo?"
Řekl jsem, „Jde to k tobě," a dal mu do prstů žváro.
Vdechl, podržel kouř, a vyfouknul. Bylo to, jako kdyby to
dělal od devíti let.
„Díky, brachu," řekl. „Ale myslím že mi to bude stačit.
Myslím, že to začínám cítit," řekl. Nabídnul žhavého vajgla mojí ženě.
„Tady taky" řekla. „Totéž. Já taky." Vzala vajgla a podala mi ho. „Možná, že si tu posedím mezi váma klukama
se zavřenýma očima. Ale nenechte se otravovat, je? Jeden
nebo druhej. Jestli vám to vadí, tak to řekněte. Jinak já
si tu budu sedět se zavřenýma očima dokud se vám nebude chtít do postele," řekla. „Tvoje postel je hotová, Roberte, až se ti bude chtít. Je to hned vedle našeho pokoje
nahoře u schodů. Vezmeme tě nahoru až budeš chtít. Jestli usnu, tak mě kluci vzbuďte." To řekla, a potom zavřela
oči a usnula.
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Zprávy skončily. Vstal jsem a změnil kanál. Usedl jsem
zpátky na pohovku. Nechtěl jsem, aby moje žena byla talč
zvadlá. Její hlava ležela přes opěradlo pohovky, její ústa
otevřená. Obrátila se tak, že jí župan sklouznul s nohou
a odhalil šťavnaté stehno. Natáhnul jsem se abych ho
přes ni zase přetáhnul, a vtom jsem přejel pohledem po
slepci. Co, k čertu! Škubnutím jsem župan zase otevřel.
„Řekni si, až budeš chtít jahodový koláč," řekl jsem.
-Řeknu," řekl.
Řekl jsem, „Jsi unavenej? Chceš abych tě vzal nahoru
k tvojí posteli? Chceš padnout do sena?"
„Ještě ne," řekl. „Ne, zůstanu s tebou vzhůru, brachu.
Jestli to je v pořádku. Zůstanu vzhůru dokud nebudeš
chtít zalehnout. Neměli jsme příležitost si promluvit. Víš
co myslím? Mám pocit jako že já a ona jsme monopolizovali večer." Zvedl vousy a nechal je spadnout. Vzal cigarety a zapalovač.
„To je v pořádku," řekl jsem. Potom jsem řekl, „Jsem
rád, že mám společnost."
A myslím, že jsem byl. Každou noc jsem kouřil trávu
a zůstal vzhůru tak dlouho, jak jsem před usnutím mohl.
Moje žena a já jsme zřídka šli do postele ve stejnou dobu.
Když jsem usnul, měl jsem sny. Někdy jsem se z nich
probudil, srdce běželo jak blázen.
V televizi bylo něco o církvi a středověku. Na ta obvyklá televizní potrava. Chtěl jsem se dívat na něco jiného. Zkusil jsem další kanály. Ale taky na nich nic nebylo.
Tak jsem se vrátil k tomu prvnímu a omluvil se.
„Brachu, to je v pořádku," řekl slepec. „Mně to nevadí.
Dívej se na co chceš. Já se pořád něco učím. Učení nikdy
nekončí. To mi nic neudělá, když se dnes v noci něco naučím. Mám uši," řekl.
NĚJAKOU dobu jsme nic neříkali. Nakláněl se dopředu
s hlavou otočenou ke mně, jeho pravé ucho namířené ve
směru televize. Velmi zneklidňující. Občas mu klesla víčka, a potom se mžikem zase otevřela. Tu a tam hrábnul
do vousů a zatahal, jako by přemýšlel o něčem co slyšel
v televizi.
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Na obrazovce byla skupina mužů v kápích, napadaná
a trápená muži v kostýmech kostlivců a muži oblečenými
jako čerti. Muži oblečení jako čerti měli čertovské masky,
r ohy a dlouhé oháňky. Tahle podívaná byla součástí procesí- Angličan, který tu věc uváděl, řekl že se to odehrávalo ve Španělsku jednou za rok. Pokusil jsem se vysvětlit
slepci co se dělo.

„Kostry," řekl. „O kostrách já vím," řekl a přikývl.
V televizi ukazovali katedrálu. Potom byl dlouhý, pomalý záběr na jinou. Nakonec obraz přešel k té slavné
v Paříži, s obloukoví tými sloupy a špičatými věžemi které sahaly do oblak. Kamera se stáhla, aby ukázala celou
katedrálu jak se tyčila nad obzorem.
Byly momenty, kdy Angličan který o tom vykládal byl
zticha, prostě nechal kameru, aby se pohybovala kolem
a nad katedrálami. Anebo kamera cestovala krajinou:
muži v polích jak jdou za voly. Čekal jsem, jak jsem jen
dlouho mohl. Potom jsem cítil, že něco musím říct. Řekl
jsem, „Teď ukazují tuhle katedrálu zvenčí. Chrliče. Malé
sochy vytesané, že vypadají jako obludy. Teď myslím, že
jsou v Itálii. Jo, jsou v Itálii. Tenhle kostel má na zdech
malby."
„Jsou to fresky, brachu?" zeptal se a upil.
Sáhnul jsem po sklenici. Ale byla prázdná. Pokusil
jsem se vzpomenout, co jsem si pamatoval. „Ty se mě ptáš
jestli to jsou fresky?" řekl jsem. „To je dobrá otázka. Já
nevím."
Kamera se přesunula ke katedrále u Lisabonu. Rozdíly
v portugalské katedrále v porovnání s francouzskou
a italskou nebyly tak velké. Ale byly tam. Hlavně ty věci
uvnitř. Potom mě něco napadlo, a řekl jsem, „Něco mě
napadlo. Máš nějakou představu co je katedrála? Tedy
jak vypadají? Rozumíš? Když ti někdo řekne katedrála,
máš ponětí o čem mluví? Znáš rozdíl mezi tím, a řekněme,
baptistickým kostelem?"
Nechal kouř pomalu plynout z úst. „Já vím že to trvalo
stovkám dělníků padesát nebo sto let je postavit," řekl.
„Jasně, teď jsem slyšel jak to říkal. Vím, že na katedrále
pracovaly generace těch samých rodin. Tohle řekl taky.
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Lidi, kteří na nich začali jejich celoživotní dílo se nikdy
nedožili jeho ukončení. Tím pádem, brachu, se neliší od
nás, že jo?" Zasmál se. Potom mu víčka zase klesla. Sklonil
hlavu. Zdálo se, že podřimuje. Možná, že si představoval
že byl v Portugalsku. V televizi teď ukazovali další katedrálu. Tahle byla v Německu. Angličanův hlas bzučel
dál. „Katedrály," řekl slepec. Posadil se zpříma a točil
hlavou dopředu a dozadu. „Jestli chceš pravdu, brachu,
to je tak všechno co vím. Co jsem teď řekl. Co jsem slyšel
že říkal. Ale možná že bys mi mohl jednu popsat. Byl bych
rád, kdybys to udělal. To by se mi líbilo. Jestli to chceš
vědět, tak já opravdu nemám dobrou představu."
Zíral jsem na záběr katedrály v televizi. Jak bych to
jen mohl začít popisovat? Ale dejme tomu, že na tom závisí
můj život. Řekněme, že můj život je ohrožován šílencem,
který řekl že to musím udělat, nebo se uvidí.
Civěl jsem na katedrálu, než obraz přeskočil do krajiny.
Nevedlo to k ničemu. Obrátil jsem se ke slepci a řekl,
„Především, jsou hodně vysoké." Díval jsem se po pokoji
po nápadech. „Sahají daleko nahoru. Vzhůru a vzhůru.
K obloze. Jsou tak velké, některé z nich, že musí mít tyhle
podpěry. Pomáhat jim stát, dá se říct. Ty podpěry se jmenují pilíře. Z nějakého důvodu mi připomínají viadukty.
Ale možná že viadukty taky neznáš? Někdy katedrály
mají v průčelí vytesané čerty a podobně. Někdy pány
a dámy. Neptej se mě proč to tak je," řekl jsem.
Pokyvoval. Zdálo se, že celá horní část jeho těla se
pohybovala dopředu a dozadu.
„Moc se mi to nevede, co?" řekl jsem.
Přestal se kývat a naklonil se dopředu na kraji pohovky. Jak mě poslouchal, probíral se prsty vousy. Nedocházelo mu to, to bylo vidět. Ale stejně čekal až budu pokračovat. Přikývnul, jako kdyby mě chtěl povzbudit. Přemýšlel jsem, co bych mohl ještě říct. „Jsou opravdu velké,"
řekl jsem. „Jsou masivní. Postavené z kamene. Taky někdy mramor. Za starých časů když stavěli katedrály tak
lidi chtěli být blíž k Bohu. Ve starých dobách byl Bůh
důležitou součástí života každého. To je vidět z toho jak
stavěli katedrály. Je mi líto," řekl jsem, „ale vypadá to,
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že to je to nejlepší co pro tebe můžu udělat. Zkrátka mi
to nejde."
„To je v pořádku, brachu," řekl slepec. „Hele, poslouchej. Doufám že ti to nebude vadit, když se tě zeptám.
Můžu se tě na něco zeptat? Jednoduchou otázku, ano nebo
ne. Jsem jen zvědavej, tak se neuraž. Ty jsi můj hostitel.
Řekni mi, jestli jsi nějakým způsobem pobožnej. Nevadí
tá, že se ptám?"
Potřásl jsem hlavou. Jenže to nemohl vidět. Pro slepce
je mrknutí totéž jako přikývnutí. „Já myslím že tomu
nevěřím. Ničemu. Někdy je to těžký. Víš o čem mluvím?"
„No jistě," řekl.
„Dobrý," řekl jsem.
Angličan se pořád držel. Moje žena vzdychala ve spánku. Dlouze se nadechla a pokračovala ve spaní.
„Budeš mi to muset prominout," řekl jsem. „Ale já ti
nemůžu říct jak katedrála vypadá. Prostě to ve mně není.
Nemůžu udělat víc než jsem udělal."
Slepec seděl bez pohnutí, s hlavou dole, a poslouchal
mě.
Řekl jsem, „Pravda je, katedrály pro mě nejsou nic
zvláštního. Nic. Katedrály. Je to něco, nač se dívat v televizi pozdě v noci. To je všechno co jsou."
Bylo to tehdy, když si slepec odkašlal. Něco mu šlo
nahoru. Vzal si ze zadní kapsy kapesník. Potom řekl, „Já
to chápu, brachu. To je v pořádku. To se stává. Nedělej
si s tím starosti," řekl. „Hele, poslouchej mě. Uděláš pro
mě něco? Já mám nápad. Proč se nepodíváš po nějakým
tlustým papíru? A pero. Něco uděláme. Nakreslíme jednu
dohromady. Sežeň pero a nějakej tlustej papír. Jdi, brachu, přines to," řekl.
Tak jsem šel nahoru. Moje nohy jako kdyby v sobě neměly žádnou sílu. Takhle je cítím, když si jdu zaběhat.
V pokoji manželky jsem se rozhlédnul. V košíku na stole
jsem našel nějaké kuličkové tužky. A potom jsem přemýšlel, kde hledat ten druh papíru o kterém mluvil.
Dole v kuchyni jsem našel pytel od nákupu který měl
na dně slupky z cibule. Pytel jsem vyprázdnil a vytřepal.
Přinesl jsem ho do obývacího pokoje a usedl s ním poblíž
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jeho nohou. Odstrčil jsem pár věcí, uhladil na pytli varhánky, rozprostřel ho na kávovém stolku.
Slepec se svezl s pohovky a sedl si vedle mne na koberec.
Přejel prsty po papíru. Šel po stranách nahoru a dolů.
Okraje, dokonce i okraje. Dotknul se rohů.
„Tak jo," řekl. „Tak jo, jdeme na to."
Našel moji ruku, tu s perem. Dal ruku přes moji. „Tak
dělej, brachu, kresli," řekl. „Kresli. Uvidíš. Já půjdu s tebou. To bude dobrý. Jen začni, jak ti říkám. Uvidíš. Kresli," řekl slepec.
Tak jsem začal. Napřed jsem nakreslil krabici která
vypadala jako dům. Mohl to být dům kde jsem bydlel.
Pak jsem na to dal střechu. Na obou koncích střechy jsem
nakreslil špičaté věže. Blbost.
„Prima," řekl. „Výtečně. Jde ti to hezky," řekl. „Sis
nemyslel že by se ti něco takovýho mohlo v životě stát,
co, brachu? No, je to divnej život, to víme všichni. Tak
dělej. Pokračuj."
Dal jsem tam okna s oblouky. Kreslil jsem obloukovité
pilíře. Věšel jsem nádherné dveře. Nemohl jsem přestat.
Televizní stanice skončila vysílání. Položil jsem pero a zavřel a otevřel prsty. Slepec se dotýkal papíru. Přejížděl
přes něj konečky prstů, přes všechno co jsem nakreslil,
a přikývnul.
„Jde to dobře," řekl slepec.
Vzal jsem znovu pero a on našel moji ruku. Pokračoval
jsem. Nejsem žádný umělec. Ale stejně jsem kreslil dál.
Moje žena otevřela oči a upřeně se na nás dívala. Posadila se zpříma na pohovce, její župan se otevřel. Řekla,
„Co to děláte? Řekněte mi to, chci to vědět."
Neodpověděl jsem jí.
Slepec řekl, „My kreslíme katedrálu. Já a von na tom
děláme. Pořádně přitlač," řekl mi. „To je vono. To je dobrý," řekl. „Jasně. Jde ti to, brachu. To já poznám. Ty sis
nemyslel že to zvládneš. Ale ty můžeš, že jo? Teď jedeš.
Víš co říkám? My tady za minutu budeme mít opravdu
něco. Jak je ruka?" řekl. „Dej tam teď nějaký lidi. Co je
katedrála bez lidí?"
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Moje žena řekla, „Co se to děje? Roberte, co to děláš?
Co se děje?"
„To je v pořádku," řekl jí. „Teď zavři oči," řekl slepec.
Udělal jsem to. Zavřel jsem je tak jak řekl.
„Jsou zavřený?" řekl. „Nešvindluj."
„Jsou zavřený," řekl jsem.
„Tak je tak nech," řekl. „Teď se nezastavuj. Kresli "
Tak jsme pokračovali. Jeho prsty jely na mých prstech
jak mi šla ruka přes papír. Dosud se mi v životě nic podobného nestalo.
Potom řekl, „Já myslím že to je. Myslím že to máš,"
řekl. „Podívej se. Co myslíš?"
Ale já jsem měl zavřené oči. Myslel jsem, že je tak budu
držet o trochu déle. Myslel jsem, že to bylo něco co bych
měl udělat.
„Tak co?" řekl. „Díváš se?"
Moje oči byly pořád zavřené. Byl jsem ve svém domě.
To jsem věděl. Ale necítil jsem, že bych byl uvnitř čehokoliv.
„To je opravdu něco," řekl jsem.

Recenzovaná kniha

Vlasty

Třešňáka

To nejdůležitější o panu Moritzovi
vyšla v nakladatelství INDEX
v edici Paternoster
má 139 stran a stojí 22 DM
možno objednat na adrese
INDEX, Postfach 41 05 11, D-5000 Köln
nebo na adrese Paternosteru
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Zeny
Úryvek z románu
„Kdybych se byl narodil ženou, byl bych docela určitě
děvka. Protože jsem se ale narodil mužem, dychtil jsem
ustavičně po ženách - čím padlejších tím lip. Dobré ženy
mě děsily, protože nakonec vždycky chtěly tvou duši a to
co zbývalo z tý mojí jsem si chtěl ponechat sám. V podstatě jsem vyhledával prostitutky a ženy všední, protože
byly smrtelné a drsné a nekladly žádné osobní nároky.
Nicméně jsem současně toužil po něžné a hodné ženě i za
tu strašlivou cenu...
Tak jako tak jsem byl ztracen. Silnej chlap by vzdal
oboje. Já však silnej nebyl."
*

*

*

Abych si Lydii usmířil, souhlasil jsem s cestou do Muleshead v Utahu. Její sestra tam tábořila v horách. Sestry
vskutku vlastnily mnoho pozemků. Zdědily je po jejich
otci. Glendoline, jedna ze sester, měla v lesích postavený
stan. Psala román DIVOKÁ ŽENA Z HOR. Ostatní sestry
měly přijet každým dnem. Lýdie a já jsme přijeli první.
První noc jsme se do něj namáčkli a komáři s námi. Bylo
to hrozné.
Příštího rána jsme seděli okolo ohně. Glendoline s Lýdií chystaly snídani. Nakoupil jsem za čtyřicet dolarů
potravin, v tom několik šestilahváků piva. Pivo jsem chladil v horském prameni. Dosnídali jsme. Pomohl jsem
s nádobím, potom Glendoline vytáhla svůj román a předčítala nám. Nebylo to špatné, ale příliš neprofesionálni
a chtělo to vypulírovat. Glendoline předpokládala, že čtenář bude zrovna tak fascinován jejím životem jako byla
ona sama - což byla smrtelná chyba. Další smrtelné chyby
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které nadělala, byly příliš početné abych se o nich zmiňoval.
Šel jsem k prameni a donesl tři flašky piva. Děvčata
řekla ne — že nechtějí. Byla velice antipivní. Mluvili jsme
o Glendolinině románu. Došlo mi, že kdokoli schopnej číst
svůj román nahlas ostatním, je jaksi podezřelý. Jestli
tohle nebyl ten poslední hřebík do rakve, tak pak už nic.
Konverzace se stočila a děvčata začala žvanit o mužích,
mejdanech, tancování a sexu. Glendoline měla vysoký,
vzrušený hlas a nervózně se smála... pořád se smála.
Byla to tak pětačtyřicítka, celá tlustá a upatlaná. Kromě toho, zrovna jak já, byla prostě ošklivá.
Glendoline musela už přes hodinu non-stop mluvit, jen
a jenom o sexu. Začínal jsem z toho pitomět. Mávala rukama nad hlavou: „JSEM DIVOKÁ ŽENA Z HOR! KDEŽE JE NĚJAKEJ MUŽSKEJ, TEN OPRAVDOVEJ MUŽSKEJ S ODVAHOU MĚ ZMÁKNOUT???"
No určitě ne tady, pomyslel jsem si. Pohlédl jsem na
Lydii: „Pojďme se projít."
„O ne," řekla, „chci si číst tady tu knihu." Jmenovalo
se to: Láska a orgasmus: Revoluční návod k sexuálnímu
naplnění. „Dobrá," řekl jsem, j á se teda projdu sám."
Došel jsem k prameni. Sáhnul jsem do něj pro další
pivo, otevřel je a seděl tam a pil. Byl jsem v pasti, v horách a lesích, s dvěma bláznivýma ženskýma. Vzaly veškerou radost z mrdání neustálým mluvením o něm. Taky
jsem si rád zamrdal, ale nebylo to mý náboženství. Bylo
kolem toho příliš mnoho směšných i tragických věcí. Zdálo se, že lidi nevěděli jak na to. Tak z toho udělali hračku,
hračku která je zničila.
Hlavní věc, rozhodl jsem se, bylo najít tu správnou
ženu. Ale jak? Měl jsem s sebou červený notes a pero.
Naškrábal jsem do něj meditatívni báseň. Pak jsem došel
k jezeru. Vance Pastures se to místo jmenovalo. Většinu
vlastnily sestry. Chtělo se mi srát. Sundal jsem si kalhoty
a dřepěl jsem v křoví s mouchami a komáry. Bral bych
pohodlí města kdykoliv. Musel jsem se vytřít listím. Došel
jsem k jezeru a strčil jednu nohu do vody. Byla ledová.
- Buď chlap, staříku. Vlez tam. 54

Má kůže byla slonovinově bílá. Cítil jsem se velmi stár,
změkčilý. Pohnul jsem se do ledové vody. Vlezl jsem
tam až po pás, pak jsem se zhluboka nadechnul, a vrhnul
g e vpřed. Byl jsem tam celej! Ode dna zavírilo bahno a dos t a l o se mi do uší, úst, vlasů. Stál jsem tam, v té bahnivé
v o d ě , zuby mi cvakaly.
Čekal jsem dlouho než se voda usadila a vyčistila. Potom jsem šel nazpět. Oblékl jsem se a razil si cestu po
kraji jezera. Když jsem se dostal až ke konci, uslyšel jsem
zvuk jako když vodopád. Vešel jsem do lesa, pohybuje se
za zvukem. Musel jsem oblézat nějaké skály a rokle. Zvuk
přicházel blíž a blíž. Mouchy a komáři se kolem mne jen
rojili- Mouchy to byly velké, rozzlobené a vyhladovělé,
mnohem větší než městské a věděly co je žrádlo, když
nějaké viděly.
Prodral jsem se skrz nějaké husté mlází a... tam byl:
můj první přisámbohu opravdický vodopád. Voda se lila
z hory přes skalní hranu. Bylo to nádherné. Vodopád se
valil a valil. Ta voda se hnala odněkud a hnala se někam.
Byly tam asi tři nebo čtyři proudy, které pravděpodobně
tekly do jezera.
velmi

Nakonec mě unavilo dívat se na to a rozhodl jsem se
jít zpět. Rozhodl jsem se taky jít jinou cestou - zkratkou.
Sestoupil jsem k protější straně jezera a říznul to k táboru. Věděl jsem kde to asi bylo. Stále jsem měl svůj
červený notes. Zastavil jsem se a napsal další, ne tak
meditatívni báseň a pak šel dál. Šel jsem a šel. Tábor se
neobjevil. Popošel jsem. Ohlížel jsem se po jezeře. Nemohl
jsem to jezero najít, nevěděl jsem kde bylo. Najednou mě
to praštilo: ZABLOUDIL JSEM.
Ty nadržený sexčubky mě zbavily rozumu a já se ztratil. Rozhlédl jsem se kolem. Hory v pozadí a všude kolem
mne jen stromy a křoví. Žádný střed, žádný začátek, žádné spojení mezi čímkoli. Měl jsem strach, opravdový
strach. Proč jsem se nechal vytáhnout z mého města, mého Los Angeles? Tam si člověk mohl zavolat taxík, mohl
si zatelefonovat. Tam existovala rozumná řešení rozumných problémů.
55

Vance Pastures se táhly míle a míle kolem mne. Zahodil jsem svůj červený notes. Spisovatel a takhle zemřít.
Jako bych to viděl v novinách:
HENRY CHINASKI, BÁSNÍK MENŠÍHO FORMÁTU
NALEZEN MRTEV V LESÍCH UTAHU.
Henri Chinaski, bývalý poštovní úředník, který se stal
spisovatelem, byl nalezen včera odpoledne ve stavu rozkladu lesním dozorcem W. K. Brooksem mladším. Nedaleko pozůstatků byl rovněž nalezen malý červený notýsek,
který evidentně obsahuje poslední práce p. Chinaského.
Šel jsem dál. Octl jsem se brzy v rozbahněném místě
plném vody. Každou chvíli se mi některá noha zabořila
až po koleno do močálu a musel jsem se vyprošovat.
Dorazil jsem k plotu z ostnatého drátu. Okamžitě jsem
věděl, že bych ho neměl přelézat. Věděl jsem, že by to
nebylo dobré, ale zdálo se, že tu není jiná alternativa.
Přelezl jsem plot a stál tam, udělal jsem trychtýř z rukou
kolem úst a zaječel:
-LÝDIE!"
Žádná odpověď.
Zkusil jsem to znovu: „LYDIE!"
Můj hlas zněl velice truchlivě. Hlas zbabělce.
Pohnul jsem se kupředu. Jak by to bylo hezké, pomyslel
jsem si, být zase se sestrami, slyšet jak se smějí kolem
sexu a mužů a tancování a mejdanů. Bylo by to tak pěkné
slyšet Glendolinin hlas. Bylo by to hezké projíždět rukou
Lydiiny vlasy. Vzal bych je poctivě na každej mejdan ve
městě. Dokonce bych tancoval se všema ženskýma a brilantně o tom všem vtipkoval. Vytrpěl bych všechno to
podobyčejné posrané slintání s úsměvem. Až jsem sám
sebe slyšel: „Hele tohleto je skvělej flák! Kdo de tancovat,
ale opravdu? Kdo chce vytrsávat?"
Pokračoval jsem v chůzi močálem. Konečně jsem dosáhl suché země. Dostal jsem se na cestu. Byla to jen
stará, prašná cesta, ale vypadala dobře. Byly na ní vidět
stopy pneumatik, otisky kopyt. Byly tam dokonce dráty,
které někam vedly elektriku. Stačilo jít podle těch drátů.
Šel jsem dál po té cestě. Slunce bylo vysoko na nebi, muselo být poledne. Šel jsem dál a připadal si jako blázen.
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Došel jsem k zamčené bráně, která byla napříč silnicí. Co
tohle znamenalo? Po straně byla malá dvířka. Brána tam
byla zřejmě kvůli dobytku. Ale kde byl ten dobytek? Kde
byl majitel dobytka? Třeba se objevil jen každého půl
roku.
Začalo mě bolet rameno. Sáhl jsme si tam a nahmatal
místo, kde mě v Pensylvánii před třiceti lety praštili pendrekem. Zůstalo tam trochu ^jizvené kůže. Teď ta zjizvenina pečením na slunci otekla. Vyvstávala jak malý roh.
Ulomil jsem kousek a zahodil ho na cestu.
Šel jsem další hodinu a pak jsem se rozhodnul vrátit.
Znamenalo to jít celou tu cestu zpět a přece jsem cítil, že
to mám udělat. Sundal jsem si košili a omotal si ji kolem
hlavy. Jednou, dvakrát jsem se zastavil a zařval: „LÝDIE!" Žádná odpověď.
Po nějakém čase jsem došel zpět k bráně. Stačilo ji
obejít, ale něco tam bylo v cestě. Stálo to před branou,
asi patnáct stop ode mne. Byla to srna, kolouch, něco.
Pomalu jsem se pohnul směrem k tomu. Ani se to nepohnulo. Nechá mě to projít?
Zdálo se, že se mne to nebojí. Pomyslel jsem si, že to
vycítilo mé zmatení, mé zbabělství. Blížil jsem se víc a víc.
Nechtělo to uhnout. Mělo to veliké, nádherné oči, nádhernější než jakýkoli ženský oči co jsem kdy viděl. Nemohl
jsem tomu věřit. Byl jsem u toho tak na tři stopy, připraven ustoupit, když to vyrazilo. Seběhlo to s cesty a do
lesa. Bylo to ve skvělé formě, umělo to opravdu utíkat.
Jak jsem tak šel dál po cestě, uslyšel jsem zvuk tekoucí
vody. Potřeboval jsem vodu. Nemůžeš žít nějak dlouho
bez vody. Opustil jsem cestu a vykročil za zvukem té proudící vody. Byl tam kopeček porostlý travou a když jsem
stanul nahoře... tak tam to bylo: voda se lila z několika
betonových rour ve hrázi, do jakési nádrže. Posadil jsem
se na okraj té nádrže a sundal si boty a ponožky, vysoukal
si kalhoty a strčil nohy do vody. Pak jsem si nalil vodu
na hlavu. Pak jsem pil - ale ne moc, nebo moc rychle zrovna jak jsem to vídával v kině.
Když jsem se trochu vzpamatoval, všiml jsem si jakéhosi mola, které vybíhalo do nádrže. Vyšel jsem na molo
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a došel k velké kovové bedně přišroubované na straně
toho mola. Byla zamčená visacím zámkem. Možná v ní
byl telefon! Mohl bych zatelefonovat o pomoc!
Šel jsem a našel si velký kámen a začal bušit do zámku. Nechtěl povolit. Co by k čertu dělal Jack London? Co
by dělal Hemingway? Jean Genet?
Dál jsem pral kamenem do zámku. Občas jsem se minul
a praštil do zámku nebo do bedny rukou. Kůže se trhala,
krev tekla. Sebral jsem se a dal do zámku poslední pecku.
Povolil. Sundal jsem ho a otevřel bednu. Žádnej telefon
tam nebyl. Byla tam řada spínačů a nějaké tlusté kábly.
Sáhnul jsem dovnitř, dotknul se drátů a dostal strašnou
ránu. Pak jsem zatáhnul za spínač. Uslyšel jsem burácet
vodu. Ze tří nebo čtyř děr v betonové tváři hráze vystřelovaly obrovské bílé trysky. Zatáhl jsem za další spínač.
Tři nebo čtyři díry se otevřely, uvolňujíce tuny vody. Zatáhl jsem za třetí spínač a celá přehrada povolila. Stál
jsem a pozoroval vytékající vodu. Co kdybych tak spustil
potopu a kovbojové by přijeli na koních a v bytelnejch pikapech* a zachránili mne. Jako bych viděl titulky:
HENRY CHINASKI, básník menšího formátu, zatopil
část Utahu, jen aby dostal svou zhejčkanou losangeleskou
prdel z bryndy.
Rozhodl jsem se naopak. Přepnul jsem všechny spínače
zpět do normálu, zavřel tu kovovou skříň a pověsil zpět
rozbitej zámek. Odešel jsem od rezervoáru, našel jinou
silnici a pokračoval po ní. Stále jsem šel. Nikdy jsem nebyl tak unaven. Sotva jsem viděl. Najednou se na cestě
objevila holčička - tak pět let - a šla směrem ke mně.
Měla na sobě modré Šatečky a bílé boty. Vypadala vystrašeně, když mě uviděla. Snažil jsem se vypadat příjemně
a přátelsky a zamířil jsem k ní.
„Holčičko, nechoď pryč. Já ti neublížím. Já jsem zabloudil! Kde jsou tví rodiče? Doveď mě k nim!"
Holčička ukázala prstem. Uviděl jsem přívěs a auto
zaparkované kousek vpředu.
* Pikap - Piek up: malej náklaďák, někdy s terénní úpravou
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„Hej!... Já jsem zabloudil!" křičel jsem. „Jéžiši, to jsem
rád, že vás vidím."
Lydie vyšla zpoza přívěsu. Vlasy měla v červených natáčkách. „Tak honem, chlapečku z města," řekla, „půjdeme domů."
„Já jsem tak rád, že tě vidím, holka, dej mi pusu!"
„Ne. Pojď."
Lydie vyběhla a byla asi dvacet stop přede mnou. Bylo
těžké jí stačit.
„Vyptávala jsem se lidí jestli neviděli městskýho chlapečka někde kolem," volala na mne přes rameno. „Říkali,
že ne."
„Lydie, já tě miluju!"
„Dělej! Jsi pomalej!"
„Počkej, Lydiééé, počkej!"
Přeskočila plot z ostnatýho drátu. Já nemohl. Zapletl
jsem se do těch drátů a nemoh se pohnout. Byl jsem jak
polapená kráva.
„LYDIE!"
Vrátila se, v těch červených natáčkách a začala mi pomáhat dostat se z těch bodlin. „Stopovala jsem tě. Našla
jsem tvůj červený notes. Ty jsi zabloudil schválně, protože
jsi se nasral."
„Ne, zabloudil jsem z ignorance a ze strachu. Já nejsem hotová bytost - jsem zakrnělej, městskej živočich.
Jsem víceméně zkrachovalá sračka, co nemá co nabídnout."
„Jéžiši," řekla, „nemyslíš, že tohleto já vím?"
Vyprostila mne z posledního ostnu. Dovrávoral jsem
k ní. Byl jsem zase s Lydií...
Přeložil Jan Pavelka
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^k^lóc Ca/*
OD REKVALIFIKACÍ
K „NOVÉ VLNĚ
SE STARÝM OBSAHEM"
Svědectví o českém rock &- rollu sedmdesátých let
*

„Jestli tě nedostanu za mříže,
tak je to moje životní prohra!"
Libouchec 3. března 1979 a děje následující
První tancovačka s punk rockem a první v nové sestavě byla pro nás velkou událostí. Moc jsme se těšili na to,
jak venkovskejm, ktefí o punku zatím nevěděli - resp.
věděli, ale jen z tendenčních článků našich masmédií ukážem, zač je toho loket.
Celá tahle akce se začala domlouvat ještě koncem minulého roku. Dokonce jsme měli termín, ale protože můj
návrat z vojny trval déle, než jsem počítal, museli jsme
ho odříct, protože nebyl hotovej repertoár. Původně to
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měl dělat teplický Jazzklub a náš starej známej Petr Růžička. Ten však koncem roku narukoval na vojnu a zdálo
se, že tím je celá záležitost skončena. Ale pak se ozval
jakýsi Jan Pelcman, který vedení produkce klubu převzal
a všechno se domluvilo znovu. Tancovačka se měla konat
20. února. Ale nestalo se tak. V zimě vypukla jedna z největších energetických krizí, jaké Československo v sedmdesátých letech zažilo. Krize byla tak veliká, že se dokonce šetřilo na rušičkách a nejméně dva měsíce se dala
v Praze naprosto čistě a v pohodě poslouchat Svobodná
Evropa. (Mimochodem, i tahle krize mě inspirovala k textům na „Jaro, léto", jimiž jsem chtěl reagovat, mimo jiné,
i na obvyklé podzimní vytahování se našich masmédií,
jak jsme na zimu perfektně připraveni.) šetřilo se tedy
na všem možném a jedním z důsledků úsporných opatření byl zákaz všech tancovaček a dalších kulturních akcí.
Přehodili jsme tedy termín na 3. březen a doufali, že krize
pomine a napotřetí tancovačka konečně vyjde. V půlce
ledna konečně krize pominula a my jsme se mohli začít
těšit. S tancovačkou však byly problémy. Brzy po tom, co
opět začal normální energetický život, nám Pelcman napsal, že v Novosedlicích, kde už jsme jednou hráli, MNV
produkci zakázal. Zdálo se, že všechno usne, ale za pár
dní přišel dopis další a Pelcman s nadšením psal, že se
povedlo tancovačku přeložit beze změny termínu do Libouchce, kde bude uspořádána ve spolupráci s místním
SSM. To už jsme ale začali být ke všemu dost nedůvěřiví.
Neustálé odklady, přehazování termínů a zákazy se nám
nezdály. Obzvlášť po tom, co nám Petr z vojny napsal, ať
si dáváme na Pelcmana pozor, že je to pěknej hajzl a doporučoval nám, abychom se na spolupráci s ním vykašlali.
Jenomže. Tancovačka už byla potřetí plakátovaná (poprvé kluci plakáty vylepili dřív, než se s náma domluvili,
podruhé se lidi dozvěděli, že se koncert nekoná až na
místě - ostatně i jako v prvním případě) a z dopisů od
přátel ze severu jsme věděli, jaké zklamání přinesl našim
ians každý odklad, i to, že tentokrát věřej tomu, že všechno vyjde a konečně nás znovu uviděj a konečně uslyšej
ten punk. Zprávy o tom, že tancovačka bude punková, se
62

po severu, po premiéře U Zábranských, bleskurychle rozletěly. Zklamat tolik lidí? Ne. To nepřicházelo v úvahu.
Tancovačka se blížila a nervozita rostla. Marta přišla
s tím, že má takový blbý tušení a že cejtí, že se v Libouchci něco stane. To bylo na pováženou. Martina tušení se
až nepříjemně často vyplňovala. Týden před tancovačkou
jsme tedy udělali poradu, jestli do Libouchce jet nebo
nejet. Probrali jsme všechna pro i proti. I když nepříjemný tušení měl každý z nás, rozhodli jsme se, že do Libouchce pojedeme. A to z následujících důvodů: za prvé,
nemůžeme zklamat lidi. Za druhé, bigbít je rizikový hobby
a člověk nikdy nemůže na sto procent vědět, jestli se při
koncertu nebo tancovačce nestane něco nemilýho. Za třetí, kdybychom začali podléhat špatným tušením, mohli
bychom se na hraní rovnou vykašlat, neboť ona otázka,
jestli všechno dopadne bez problémů, předcházela většinu
našich vystoupení. Za čtvrtý, máme přeci papíry, tak se
nám při nejhorším může stát jenom to, že nám je vezmou.
O tom, že předtucha průseru byla všeobecná svědčí i to,
že jsme Martu bezúspěšně přemlouvali, ať s náma tentokrát nejezdí. A tak jsme nakonec jeli komplet.
Předkoncertní horečka všechny obavy odsunula stranou a z Prahy jsme odjížděli jako vždycky v euforický náladě. Po zájezdu do Prostějova jsme se báli přijít Kasiďákovi na oči a tak se Pavel pořádně zapotil, než za něj
sehnal náhradu. Celou situaci s dopravou navíc zkomplikoval Staněk. Počítali jsme s tím, že budeme v Libouchci
spát. Tancovačka měla být šestihodinová (od 20.00 do
2.00) a jet po šesti hodinách práce ve dvě hodiny v noci
domů do Prahy se nám nechtělo. Jenomže Staněk se Zárubou prohlásili, že domů pojedou. Tím pádem vzaly naše
plány, že bude stačit ke Staňkovu osobnímu autu sehnat
jen mikrobus na aparaturu, za svý. Oba dva nás tím velice
nasrali a pro mě to bylo první upozornění, že do kapely
nezapadli. Přes selhání nováčků se dopravu po urputném
hledání podařilo zajistit.
Z Prahy nakonec vyjížděla veliká výprava. Mikrobus
(Škoda 1203) s řidičem, Otou a školníkem, který byl do
kapely přijat jako Otův pomocník, Staňkova Zastava (sa63

mozřejmě jsme odmítli mu dopravu proplatit) s Pepou
a Martou, druhé osobní auto, které řídil Pavlův známej
z práce a situaci zkomplikoval tím, že s sebou musel vzít
manželku, a třetí osobní auto, který zajistil Karel Habal
(„Otec Punku"), který si nemohl nechat ujít příležitost
shlédnout první punkovou tancovačku v Česku. S ním jeli
jeho dva kamarádi a Tomáš Křivánek, kterej měl všechno
nahrávat na půjčený Sony magnetofon. Před dvanáctou
jsme měli všechno naloženo a naše kolona vyrazila na
sever. Všechno zatím klapalo jak se patří. Nálada plná
očekávání a euforie. Starosti, nedůvěra a pochybnosti byly, jak už jsem jednou řekl, zapomenuty, a nikdo netušil,
do čeho se řítíme.
Těsně před setměním jsme dorazili do Libouchce. Před
sálem restaurace postával houf mániček, který nás radostně přivítal. Začali jsme rychle vykládat aparaturu.
Zábava měla začít za dvě hodiny a tak moc času nezbývalo. Když se ze sálu, který byl v prvním patře, vrátili
první nosiči, přinesli znepokojivé informace. Sál už byl
plnej lidí, pivo teklo proudem a cestou po schodech zaslechli hlášky typu: „Stejně vám to všechno rozšlapeme!"
atd. Všechny pochybnosti se naráz vrátily. Prolétlo nám
hlavou, jestli by přeci jen nebylo lepší všechno zabalit
a jet radši domů. Ale další nosiči již byli v sále a bylo
zřejmé, že by nás obecenstvo jen tak nenechalo odejít.
„Ale co, však my to zvládnem," řekl jsem si a popadnul
s Pavlem jednu reprobednu a nesli jsme ji do jámy lvové.
V sále nás čekalo překvapení. Kluci, kteří se vrátili jako
první, sice říkali, jak to v něm vypadá, ale že bude tak
narváno jsme přeci jen nečekali. Docela nás to nasralo.
Stavět aparaturu před plným a pivem dobře zásobeným
sálem není žádnej med. Začali jsme Pelcmanovi, kterej
se odněkud vynořil a byl pěkně zlitej, nadávat. Ale vysvětlil nám, že lidi se začali na zábavu sjíždět již kolem
druhé hodiny a hospodskej nechtěl, aby dav mániček, který se usadil na schodech a stále se zvětšoval, překážel
v provozu hospody a upozorňoval zbytečně místní orgány,
že se něco děje. Museli jsme uznat, že to tak bylo lepší.
Začali jsme shánět druhého hlavního pořadatele, aby64

chom s ním domluvili technické záležitosti. Po chvíli přiběhl Pavel s tím, že P. Randák, vedoucí místního SSM,
leží na stole v kuchyni zcela ožralej a neschopnej jakéhokoliv pohybu, natož jednání. To nebylo dobrý. V sále nefungovala pořadatelská služba. Ze zkušenosti jsme velmi
dobře věděli, že jakýkoliv průser, ke kterému během hraní
v sále dojde, je přičten k dobru kapele. Bylo tedy jen a jen
na nás něčemu podobným u zabránit. Přestože průserová
nálada visela ve vzduchu, věřili jsme, že to zvládnem.
Zatímco Ota se školníkem stavěl a oživoval aparaturu,
sedli jsme si ke stolu rezervovanému pro kapelu. U něj
již seděl Habal se svými kamarády a sekčním publicistou
ZUBEM, který vzhledem k blízkosti jakési chalupy, kde
trávil víkend, přijel vlakem. Dali jsme si pivo a začali se
rozhlížet po sále. Přitom jsme se od různejch známejch
dozvídali, že tam jsou lidi ze všech částí republiky, malá
výprava z Polska, že tamhleten starší chlap není fízl, ale
jeden ze severočeských chartistů a že se všichni moc těšej.
Habal mezitím upozorňoval na zvláštní originální typy
rockových fans. Těch bylo v sále opravdu moc. V duchu
jsem si říkal: „Sešla se tu opravdu vybraná společnost!"
Koukali jsme se na drsný severočeský mařeny a měli jsme
z toho povznesenou náladu. Všichni jsme se shodli na
tom, že publikum, které navštěvovalo koncerty androše
vypadá proti tomu, co se sešlo v Libouchci, jako mateřská
školka. Toto zjištění nás naplňovalo hrdostí. Se svou trochou do mlýna přišel i ZUB. Ve vlaku, kterým na zábavu
přijel a který byl plnej mániček, odposlechl, že „prý to
nové Extempore hraje sračky". Tomuto hlasu prý dost lidí
oponovalo, ale nás to přivedlo do bojovné nálady. „My
vám dáme sračky!!!"
Mezitím Ota se školníkem postavili aparaturu a my se
začali věnovat přípravě na dlouhý, a jak jsme věřili,
úspěšný večer. Při zvukové zkoušce již nervózní publikum
začalo pohvizdovat a dávalo nepokrytě najevo, že v případě nespokojenosti s naší produkcí proti nám rázně zakročí. Zívali jsme na ně. Sebevědomě jsme byli přesvědčeni, že se tak nestane. Zvuková zkouška dopadla k naší
spokojenosti. Začátek se blížil. Odešli jsme se do zákulisí
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převléknout do kostýmů in punk. Černý brejličky, kožený
bundy, placky, líčení a další pro punk nezbytné propriety,
jejichž větší část nezištně zapůjčil Karel.
Přesně v osm jsme vylezli na jeviště. Drsné publikum
na chvíli tichlo překvapením a pak propukl jásot. Po kratším úvodu, v kterém jsem vysvětloval, že by nebylo dobré,
kdyby došlo k maléru a vyřizoval vzkazy hasiče, aby se
nekouřilo na parketu, jsem ohlásil první písničku: „Říká
se, že prej nový Extempore hraje sračky. Tak my vám
tedy jednu zahrajem!" A spustili jsme Šťáva a láva. Čekali jsme, že budeme hrát aspoň jednu sérii před prázdným parketem, jak je to na tancovačkách zvykem, ale
všechno bylo jinak. Nadržené publikum vlítlo na parket
během prvních taktů a zábava vypukla hned od začátku
na plný pecky. Po první písničce se ozval nadšenej řev.
Tanečníci uznali, že New Extempore žádný sračky nehraje. Atmosféra se rázem změnila v přátelskou.
Předváděli jsme punk show včetně plivání, vyplazování
jazyků a dalších legrácek. Tanečníci se nám za to odměňovali divokým a bizarním tancem. Zkrátka, bylo na co
koukat jak na jevišti, tak na parketu. Po první sérii převládl pocit sounáležitosti publika a všichni jsme byli moc
spokojený.
Naši náladu nezhoršilo ani oznámení, že je v sále přítomno několik civilů. Brzy jsme je měli vytipovaný. Byli
asi tři. Z toho dva postávali většinou pod jevištěm a čuměli. A tak jsme dělali, že nevíme o koho jde, vyplazoval
jsem na ně jazyk a sem tam plivnul. Občas se sice zle
zatvářili, ale většinou dělali, jako že jsou naši. Kdybych
měl více zkušeností, tak bych věděl, že jejich občasné zlé
pohledy znamenají asi toto: „Jen se vyblbni, chlapečku,
však mi ti to spočítáme!" Ale víc zkušeností jsem neměl
a tak jsem já i ostatní měli srandu z toho, že nemůžou
nic dělat, pokud nechtějí prozradit svou totožnost..
Asi v půl dvanáctý došlo pivo a hospodskej oznámil, že
potřebuje, aby se ve dvanáct skončilo, že jede zejtra na
pohřeb a potřebuje se vyspat. Pelcman se s ním chvíli
dohadoval, ale nebylo to nic platný. Nám to bylo celkem
fuk. Svý jsme si odehráli a lidi už začínali bejt dost opilí.
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Většina přítomných byla přespolní a v půl jedné odjížděl
z Lábouchce vlak. Protože další měl jet stejným směrem
až kolem čtvrté, říkali jsme si, že bude lepší, když aspoň
část lidí z Libouchce vypadne a nemusí čekat, v případě
ukončení zábavy tak, jak bylo původně domluveno, dvě
hodiny na nádraží. Přítomnost civilů v sále dávala tušit,
že by pak mohlo dojít k nepříjemnostem.
Oznámili jsme tedy přítomným ukončení zábavy ve
dvanáct hodin a kupodivu to bylo přijato. Začali jsme hrát
poslední dlouhou sérii. Po ní si obecenstvo vydupalo přídavek. Zahráli jsme Flower Children od Fugs. Je to moc
hezká a pomalá písnička. Zvolili jsme dobře. Mile nás
překvapilo, že se v refrénu ke zpěvu přidal celý sál. Obecenstvo si zazpívalo a uklidnilo se. Bylo to příjemný ukončení zábavy. Po Flower Children se začali lidi v klidu
rozcházet a my byli rádi, že máme tancovačku za sebou,
že se nám podařilo publikum zvládnout a že nedošlo
k žádnýmu maléru. Pavel se odebral za jíž trochu vystřízlivělým Randákem, aby vyřídil nutné papírování a zjistil,
jak je to s noclehem. Pelcman se kolem nás motal a vykřikoval s nadšením, jaká to byla fantastická zábava
a hned chtěl domlouvat opakování. Hospodskej zase prohlašoval, že tak slušnou zábavu už dlouho nepamatuje.
Všechno tedy dopadlo dobře.
Aparaturu jsme nechali v sále s tím, že ji naložíme
ráno, a odebrali se do místní klubovny SSM, kde se měl
konat mejdan pořadatelů a kapely a kde měla část naší
výpravy, pro kterou nebylo místo v hotelu, přespat. Pavlovi tam byly orazítkovány faktury a protože jsme byli
unavený a na mejdan nebyl pripravenej žádnej alkohol,
rozloučili jsme se se Staňkem a Zárubou a odešli v doprovodu jednoho z pořadatelů do místního hotelu. Po kratším
hledání někoho, kdo by nám dal klíče od pokojů, jsme se
rozdělili a šli si lehnout. Bylo asi půl druhé.
Přestože byl každej unavenej, usnout jsme nemohli.
Probírali jsme zážitky, kterých měl každý mnoho. Trvalo
nám asi hodinu, než jsme se vykecali a rozhodli se spát.
Pokoj ztichnul. Začali jsme usínat a probral nás zvuk automobilu, který pořád jezdil okolo náměstí. Karel Habal,
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který spal na zemi ve spacáku, vstal a Sel se kouknout
z okna, kdo to tam s tím autem blbne. „Jsou to fízlove,"
hlásil. „Pojďte se podívat, je to nějaký divný!" V mžiku
jsme byli všichni nacpaný u okna a sledovali nepochopitelné manévry žlutobílého automobilu s nápisem VB na
dveřích. Auto jezdilo pořád dokola po ztemnělém náměstí.
Pak najednou zastavilo a z auta vylezli dva civilové a vešli do protější budovy, kterou jsme identifikovali jako
místní okrsek VB. Kolem žaludku se začal ozývat mně
tak dobře známý pocit svrbění a nevolnosti, který se objevoval, když mi přišlo předvolání Tam. Šel jsem oznámit
druhé části výpravy co se děje a do pokoje jsme pozvali
Martu a ženu řidiče, které spaly samy dvě a výhled na
náměstí neměly. Pak jsem se vrátil k oknu. Muži v civilu
po chvíli z okrsku vyšli, nasedli do auta a to začalo opět
kroužit po náměstí. Za chvilku nato se na náměstí objevil
další žlutobílej aui&k a začaly po náměstí kroužit spolu.
Po několika minutách oba zaparkovaly uprostřed náměstí. Mačkali jsme se u okna a ani nedutali. Bylo to opravdu
divný. Ticho přerušil jeden z řidičů: „Mám takovej dojem,
že je nejvyšší čas odsud vypadnout!" Všichni jsme kupodivu byli přesvědčeni, že vše, co vidíme na náměstí, má
spojitost s náma. Jenomže. Mikrobus, který byl určen pro
odvoz aparatury, byl v nepojízdném stavu. Těsně před
Libouchcem vjel jeho řidič do nějaké díry na silnici a něco
se mu pokazilo. Před hospodu ještě dojel, ale zpátky už
nemohl. Potřeboval něco svařit na poloose a to se mělo
stát až ráno v místním JZD. Druhý řidič zase pil a tak
bylo pojízdné jen jedno auto. Odjet jsme zkrátka nemohli
a tak jsme se začali utěšovat, že nikde není psáno, že se
to, co vidíme, děje kvůli nám. „Koneckonců jsme nic neprovedli a zábava přeci proběhla v klidu!" Na spoře osvětleném náměstí však číhala dvě auta plná policajtů a tak
naše utěšování se vyznělo křečovitě a falešně. Najednou
se objevilo třetí auto. Udělalo pár koleček a potom zaparkovalo vedle ostatních. Při příjezdu čtvrtého auta, které
provádělo obvyklé manévry, jsme už nasadili černý humor. „V čem nás odvezou, vždyť jsou plně obsazený?"
a další legrácky, kterými jsme se chtěli zbavit nepříjem68

ných žaludečních pocitů. Poslední auto, které na náměstí
přijelo, bylo civilní, bez žlutobílého pomalování. Jeho obsah byl však stejný jako těch ostatních. Po obvyklých
manévrech zaparkovalo vedle Žlutobílých, otevřely se dveře a všech pět automobilů vyplivlo svůj obsah na náměstí.
Několik osob odešlo do budovy okrsku a asi pět uniformovaných, doprovázených čtyřmi civily, zamířilo směrem
k hotelu. „Tak si připravíme občanky!" bylo jediné, na co
jsem se zmohl.
Holky odešly do svého pokoje a všichni jsme zalezli do
postelí, abychom dělali j a k o že spíme". Ještě naposled
jsme se snažili utěšit, že třeba změní směr. Po několika
minutách bylo všechno jasné. Uslyšeli jsme rázné zaklepání na dveře holčičího pokoje, který byl první na ráně.
Hned nato se ozvalo zaklepání na dveře pokoje naproti
nám a u nás. Dveře se otevřely a v nich se objevili civilové se svým zeleným doprovodem. Jejich první slova zněla: „Vidíš jak TO spí!" čímž zřejmě zareagovali na Karla,
který byl na zemi ve spacáku. Začal jsem zuřit. Označování lidí jako „TO", pro naše policajty tak obvyklé, mě
vždycky vyvádělo z míry a už jednou jsem na to doplatil.
„Nenech se vyprovokovat jako tenkrát ve Cvikově!" prolétlo mi hlavou a zatnul jsem zuby. (Při onom incidentu
jsem se totiž stal terčem trestního stíhání vlastně kvůli
jediné věci. Policajti, kteří nás tehdy po ránu vyburcovali,
měli původně zájem jen o Tomáše V., kterej se tehdy nejvíc vyznamenal. Když se pak policajti začali v chalupě
chovat jako doma a byli pořád samý Volek sem Volek tam,
upozornil jsem je, že tento muž ještě není trestanec a bylo
by proto vhodné říkat mu pane Volek. Tím jsem na sebe
upozornil a žaloba byla rozšířena i na moji osobu.)
Podařilo se mi ovládnout se a celkem klidně jsem se
otázal, proč nás budí takhle pozdě v noci. Odpovědi jsem
se nedočkal. Po chodbě hotelu se začalo ozývat strohé:
„Připravte si občanské průkazy! Povolení k veřejným produkcím! Povolení zřizovatele!" Kontrola všech se odehrávala na chodbě. Policajti totiž dali najevo, že se do pokojů
obsazených takovými lidmi jako jsme my štítí vstoupit.
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Snažil jsem se nevšímat jejich přiblblých urážek, kterými
se nás snažili k něčemu vyprovokovat. V duchu jsem se
modlil, aby se aspoň slušně chovali k holkám. Věděl jsem,
že v tom případě by byl s mým sebeovládáním konec. Naštěstí se tak stalo. Fízlové se probírali občankama a pak
jeden z nich (asi šéf) vyštěkl: „Kdo je vedoucí?!" Přihlásil
jsem se. Fízl byl viditelně zaskočen. „A kde je Neduha?"
Vysvětlil jsem mu, že skončil už před rokem a v duchu si
říkal: „Kurva noha, ten Jarda se na to vybodnul v pravou
chvíli." Bylo zřejmé, že jdou hlavně po něm. Moje vysvětlení je zklamalo. Ale jen na chvíli. Pak si zřejmě řekli, že
je to fuk. Kus jako kus. Duševně jsem se začal připravovat
na to, že mě a ještě někoho dalšího odvezou. Ale kupodivu
se tak nestalo. Po půlhodině důkladného kontrolování,
zapisování, provokací a snahy vytáhnout z nás nějaké informace, to zabalili a vypadli. To už jsme se zmohli na
prohlášení, které je přivedlo do veselé nálady. Totiž že si
na jejich postup budeme stěžovat.
Po jejich odchodu jsme se začali zmateně dohadovat,
co to mělo všechno znamenat. Jejich prohlášení, že se
jedná o běžnou kontrolu, totiž nevěřil ani ten největší
optimista mezi náma. Marta začala připomínat, že nám
říkala, abychom sem nejezdili, a vyplazování jazyků, plivání a další legrácky. Pořád jsme však nemohli uvěřit
tomu, že by vyplazenej jazyk byl důvodem k takovému
zákroku. Na nic jinýho jsme ale nepřišli. Radši jsme šli
spát.
Ráno byla nálada lepší. Po snídani odvezl rozbité auto
řidič do JZD a my odešli do klubovny, kde byl po ránu
sraz s pořadateli a kde jsme měli vyzvednout Karlovy
přátele, kteří tam nocovali. Vyprávěli jsme, co se nám
v noci přihodilo. Všichni byli překvapeni. Do klubovny
v noci nikdo nepřišel. A to se tam prej pařilo dlouho do
rána, po tom, co jeden z opožděných návštěvníků donesl
po našem odchodu zásoby pití. V duchu jsme zalitovali,
že jsme odešli a nepočkali na mejdan a neušetřili si noční
extempore s orgány. Pelcman s Randákem nás však ubezpečovali, že je všechno v pořádku, koncert že byl bezvadnej, žádnej bordel nebyl, tak proč bychom se měli bát. No,
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moc jsme jim nevěřili a pro jistotu jsme si řekli, ať nám
tedy napíšou hodnocení. Tuto novou praxi zavedl nedávno
pan Kníratý ze Svazu hudebníků po tom, co se začala
množit anonymní udání na kapely, které pod Svazem hrály. Při vyšetřování pak totiž pořadatelé vesměs tvrdili,
že za nic nemůžou, protože kapela byla nezvládnutelná
a odmítala poslouchat jejich pokyny. (Např. na Abraxas
přišlo udání, že promítají při svém vystoupení pornografické obrázky a že se při jejich koncertě souložilo na sále.
Bylo to směšný, protože na plátno sice obrázky promítali,
ale byly to jen takový barevný fleky. Souložení pod stolem
doprovázela udání téměř vždy. Přestože bylo jasný, že se
jedná o nesmysl, tak jim P KS, pod kterým kapela hrála,
zakázalo na tři měsíce vystupovat.)
Pelcman s Randákem souhlasili. Chtěli, abychom si
hodnocení napsali my sami a že nám pod něj daj razítko.
Zřejmě nás osvítil duch svatej, že jsme odmítli. Úlohy se
pak ujala jedna ze členek místního SSM. Hodnocení bylo
sice plné hrubek, ale pro nás bylo důležité, že zaznamenávalo všechno Randákovo a Pelcmanovo blahorečení.
Trochu nás to uklidnilo a protože se mezitím dostavil řidič, který měl již auto v pořádku, zajeli jsme ještě jednou
do hotelu, abychom doplatili peníze za přistýlku a zapsali
se do knihy hostů, což jsme vzhledem k dosavadní nepřítomnosti recepčního nemohli doposavad udělat. Když
jsme Libouchec opouštěli, všichni jsme si oddechli. Od
Záruby a Staňka jsme se pak na zkoušce dozvěděli, že
byli u výjezdu z Libouchce, který byl obklíčen policajty,
zastaveni a kontrolováni, ^jištění, že bychom si eventuálním nočním odjezdem moc nepomohli, nás docela potěšilo, i když zdaleka neuklidnilo, spíš naopak.
Koncem dalšího týdne pak telefonoval někdo z pořadatelů a chtěl, abychom mu poslali potvrzení, že můžeme
hrát v Severočeském kraji. Trochu nás to zneklidnilo a já
začal přemýšlet o tom, abych z nahrávky tancovačky, která byla poměrně zdařilá, vymazal svůj počáteční úvod.
„Jeden nikdy neví," tvrdila Marta. Ale vykašlal jsem se
na to. Chtěl jsem mít dokument celej.
Ve středu (myslím 14. 3. 1979) se Pavel odebral na
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doprovázela udání téměř vždy. Přestože bylo jasný, že se
jedná o nesmysl, tak jim PKS, pod kterým kapela hrála,
zakázalo na tři měsíce vystupovat.)
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hodnocení napsali my sami a že nám pod něj daj razítko.
Zřejmé nás osvítil duch svatej, že jsme odmítli. Úlohy se
pak ujala jedna ze členek místního SSM. Hodnocení bylo
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hrát v Severočeském kraji. Trochu nás to zneklidnilo a já
začal přemýšlet o tom, abych z nahrávky tancovačky, která byla poměrně zdařilá, vymazal svůj počáteční úvod.
„Jeden nikdy neví," tvrdila Marta. Ale vykašlal jsem se
na to. Chtěl jsem mít dokument celej.
Ve středu (myslím 14. 3. 1979) se Pavel odebral na
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Svaz, aby si nechal požadované potvrzení napsat. A pak
jsme čuměli. Pavel totiž svým příchodem na Svaz způsobil
pěknej rozruch. Den předtím byl totiž šéf pražské pobočky
informován OOVB Ústí nad Labem, že celá kapela, včetně
zvukaře a organizačního vedoucího, byla v Libouchci zatčena. Pan Kníratý chtěl právě rozjíždět akci, aby zjistil,
o co vlastně jde. Informace OOVB byla zřejmě tak důvěryhodná, že ho ani nenapadlo zavolat nejdříve někomu
z nás. Překvapený Pavel vysvětlil, co se v Libouchci přihodilo, a všem se nakonec zdálo, že se jedná o nějakej
blbej ale přeci jen joke. Potvrzení jsme odeslali druhý den
a tím jsme celou záležitost považovali za vyřízenou. Zavládl opět klid a na zkouškách jsme přidělávali další punk
rocky. Skončily i dohady o tom, jestli vymazat úvod s použitým sprostým slovem. V okamžiku, kdy už celá záležitost byla vzpomínána jen jako sranda, Moc udeřila.
*

*

*

29. března kolem půl páté ráno mě probudilo důrazné
dvojité zazvonění. Rozespalý jsem se vyhrabal v postele.
Byl jsem sám doma a tak jsem si vzal do ruky hůl a šel
otevřít. Kouknu špehýrkou a vidím jen kus chlapa. Nasunul jsem tedy bezpečnostní řetěz a otevřel. Chlapi byli
dva a noha jednoho se hned nacpala mezi dveře. Za ní
ruka se služebním odznakem. Řetěz však poskytoval bezpečnou ochranu před vniknutím do bytu. „Oblečte se a půjdete s námi!" Začal jsem horečně uvažovat. Byl jsem na
sto procent přesvědčenej, že vím, o co se jedná. Libouchec!
Kolem žaludku začal řádit ten tak známý a nepříjemný
pocit. Ještě spící mozek však stávkoval. Napadlo mě zavolat Martě. Ta však měla poslední dobou nějaké potíže
se žaludkem a tak jsem tenhle nápad zavrhnul, abych ji
nevyděsil. Usoudil jsem, že se bude jednat jen o moji osobu. Na výslechy jsme předtím chodili za kapelu jen s Jardou a zbytek kapely nechávali zatím na pokoji. A tak jsem
se oblékl a nechal se sebrat jako ovce. Když automobil
zamířil do vedlejší ulice, kde bydlel Ota, moje jistota byla
absolutní. Za chvíli seděl vedle mne a svým typicky bodrým způsobem se mě vyptával, co se děje, nevšímaje si
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hrubých příkazů, abychom spolu nemluvili. I on měl pro
ranní vyjížďku jediné vysvětlení, které bylo shodné
s mým. A jeli jsme dál. Další na řadě byl Sláva. Ale k naší
radosti se vrátili z jeho baráku s prázdnou. Z jejich hovoru jsme vyrozuměli, že nikdo není doma, a já si začal
uvědomovat, že jsem udělal chybu a měl jsem zavolat co
největšímu počtu liboucheckýho zájezdu, aby nebyli doma
taky. Měl jsem na to, vzhledem k tomu, že jsem nevpustil
civily do bytu, dost času. Ale pozdě bycha honit, praví
moudré české přísloví.
Od Slávy, který bydlí poblíž Elektrických podniků, již
auto zamířilo do centra. Cekali jsme, že pojedeme na Barťák, ale nestalo se tak. K našemu překvapení auto zastavilo před fízlárnou na Karlově náměstí. Trochu tím byla
oslabena naše jistota, že se jedná o Libouchec. Byli jsme
odvedeni do druhého patra, odděleného od ostatních prostor mříží. Věděl jsem, že StB má takovéto místnosti
a útulky na každém okrsku. Byli jsme posazeni na lavici
na chodbě. Civil o vé zmizeli v kanceláři a nechali nás o samotě. Do zpěvu nám zrovna nebylo. Asi po pěti minutách
se objevila osádka dalšího automobilu se svým úlovkem.
Civil o vé přivezli Martu s Karlem. Když nás uviděli, byli
překvapeni zrovna tak, jako my a usedli k nám na lavici.
Začali jsme probírat libouchecký show a bylo nám přeci
jenom trochu veseleji. Po chvíli jsme uslyšeli z chodby
hluk. Mříž se otevřela a chodbou kolem nás prošlo a zmizelo v jedné z kanceláří několik dalších civilů. Jeden
z nich si nás změřil posměšným pohledem. Poznal jsem
ho okamžitě. V Libouchci jsem na něj plival a vyplazoval
jazyk. Kupodivu, po definitivním potvrzení, že se jedná
o tancovačku, z nás nervozita a strach spadly. Začali
jsme probírat, jak asi museli bejt civilové nasraný, když
jsem na ně vyplazoval jazyk a po punkařsku plival. Bylo
nám to k smíchu, i když jsme celkem logicky usoudili, že
mi to vrátěj i s úrokama.
Po chvíli civilové vylezli ze dveří a zase odešli. Zřejmě
byli nespokojeni s úlovkem a šli rozhodit nové sítě. Nekonečné minuty pomalu ubíhaly aniž by nám zatím kdokoliv co řekl. No, ani jsme to vlastně nepotřebovali. Kolem
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osmé hodiny došlo k události, která nás přes vážnost situace rozveselila. Po schodech šla parta civilů v kožených
sakách. Jako poslední šel v koženkovém saku řidič od
Pavla z práce. Zdálo se nám to divný. Nezdálo se, že by
ho vedli. Šel prostě tak s nima. „Že by byl u nich?" prolétlo
mi hlavou. První z civilů odemknul mříž a celá suita prošla. Řidič se k nám hned začal hlásit a to způsobilo mezi
civily opravdový poprask. „Kdo vás sem pustil, kdo jste?"
začali na něj dorážet otázkama. Když jim řekl, že je pozván k výslechu, jejich obličeje se tvářily úplně přiblble.
Stačilo koženkové sako a oni ho považovali za svého. Řidič
nám pak vyprávěl, jak ho přijeli sebrat kolem šesté. Nejdříve chtěli sebrat i jeho ženu, ale protože by zůstaly dvě
děti samy doma, velkomyslně ji nechali bejt. On zase musel něco nutně zařídit v práci a povedlo se mu je ukecat,
že se dostaví v osm hodin sám a dobrovolně. Když však
přišel na Karlák, připojil se ke skupince civilů, která
vcházela do budovy a v závěsu prošel celým okrskem,
dvojíma mřížema, aniž by kdokoliv z civilů měl podezření,
že k nim nepatří. No, to jsme se nasmáli. A tak jsme
seděli chvíli na chodbě a pak se otevřely dveře jedné
z kanceláří a v nich zmizel Ota, kterej hulákal na celou
chodbu: „Já chci bejt vyslýchanej první!"
Chodba zase ztichla a my jsme se začali šeptem domlouvat, co nám to proboha budou chtít přišít, když se
v Libouchci vůbec nic nestalo. Naši rozmluvu přerušili
dva ústečtí, kteří vylezli z kanceláře a oznámili, že si mě
odvezou k nim. Namítl jsem, že nejsem dostatečně oblečenej a že nemám žádný peníze na cestu zpátky. Nějak
jsem s takovýmto vývojem situace nepočítal a z domu
jsem vyšel opravdu nalehko. Ústečtí mě ubezpečili, že
zpáteční cesta nebude problémem a že mě po výslechu do
Prahy odvezou. A víte, že jsem byl tak blbej, že jsem tomu
uvěřil? Půjčil jsem si tedy od Karla dvacku a doufal, že
se policajti někde stavěj na snídani. Z hladu a nervozity
mi už bylo parádně blbě. Rozloučil jsem se s ostatními,
kteří při oznámení, že jedu do Ústí, pobledli a v duchu
zuřili. Nejvíc mě sralo vědomí, jak asi tenhle nervák prospívá Martinu žaludku.
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V deset hodin jsem seděl na ústeckém OOVB s plným
žaludkem. Policajti se skutečně stavili na snídani v Lovosicích a po slibu, že jim neuteču (!) jsem se mohl nasnídat tady. Žaludek mě potom přestal zlobit. Strach zmizel a já už cejtil jenom hroznej vztek. A rozhodl jsem se,
že se nedám lacino a připravil se na to, že si radši nechám
rozbít hubu, než bych jim nějak vyhověl. Po čtvrthodině
čekání To vypuklo. Byl jsem uveden do kanceláře, kde na
mě čekali dva mladí civilové, jejichž tváře jsem už viděl
v Libouchci. Začali tím, abych se přiznal. Koukal jsem na
ně jako blázen. Nevěděl jsem k čemu a přišlo mi to srandovní. Všimli si toho a aby mě uzemnili, oznámili mi, že
jsem vyslýchán jako obviněný. To mě tedy dost překvapilo. „Však vy víte o co jde," začali potom znova po dobrém.
V tom jsme si nerozuměli. Neměl jsem ani tušení, o co
může jít. (Až o pár let později jsem se dozvěděl, že tento
tak často používaný postup orgánů je naprosto protizákonný, neboťpodle zákona jsou vyšetřovatelé povinni každého seznámit s tím, v jakém postavení bude vyslýchán
i čeho se bude výslech týkat, aby mohl vyslýchaný použít
popřípadě svého práva, daného zákonem, nevypovídat.)
Tak tedy, tím „však vy víte o co jde" začal výslech na
ostro. Přestože jsem svá zákonná práva neznal, přeci jenom jsem už nějaké zkušenosti měl. Odpovídal jsem stereotypně, že nevím o co jde. Po chvíli tedy začali klást
otázky a něco konkrétnější. Týkaly se kapely a libouchecký zábavy. Odpovídal jsem, že si už na to nepamatuju.
To oni nemohli pochopit. Vznikl z toho takovej slovní ping
pong a já si z nich nakonec začal dělat srandu. Bylo na
nich totiž vidět, že nevědí jak na to. Tahle legrace trvala
asi dvě hodiny. Byl jsem prekvapenej, jak mi to prochází.
Vtom se ale rozlétly dveře a do místnosti vrazil asi padesátiletej chlap s řevem: „To nevidíte, že si z vás dělá srandu?!" (Asi poslouchal někde vedle u magnetofonu.) Mladí
byli překvapeni a nemile dotčeni, že byli sprdnuti před
vyšetřovaným. Když je seřval, obrátil se na mě a pokračoval v roli zlého muže. Začal na mě řvát: „Tady nejsi
v Praze, frajírku! My tu nejsme takoví jako u vás! To si
nemysli! Srandu si z nás dělat nebudeš! My ti klidně dá75

me nakládačku! Je nám jedno, jestli to bude hlásit Svobodná Evropa! Koukej se přiznat!" Chtěl zřejmě působit
jako nepríčetnej, ale přesto se mi zdálo, že to hraje. Pořád
napřahoval ruku, jakoby mi chtěl jednu vrazit. Koukal
jsem se mu přitom do očí a on zřejmě pochopil, že jsem
na něco podobného připraven, a tak se za chvíli uklidnil.
Výslech začal znovu. Tak blbej jako ty dva mladý nebyl,
a tak jsem si z něj srandu radši nedělal. Zbytečně jsem
zase po hubě dostat nechtěl. A abych pravdu řekl, po tom,
co mi oznámil rozsah obvinění, mě sranda přešla. Oznámil
mi totiž, že jsem obviněn z výtržnosti a organizování srazu protistátních živlů. To tedy nebyla žádná sranda,
i když mi nebylo jasný, jak by tohleto chtěli dokázat.
I když z druhý strany mi bylo jasný, že pokud budou chtít,
tak nebudou muset nic dokazovat. Odpověděl jsem, že si
ničeho takového nejsem vědom a on vítězoslavně vyhrkl:
„Používal jste sprostá slova při vystoupení?!" Vypadal přitom, jako by mě chytil na švestkách. Když jsem mu odpověděl, že si nic takovýho nepamatuju, tak zase vyskočil
a chvíli mě strašil. „Říkal jste 'sračka'," oznámil mi po
chvíli vítězoslavně. Usoudil jsem, že vysvětlovat mu, že
'sračka' není sprosté slovo, je zbytečný a prohlásil jsem,
že to není možný. Nasral se, ale tentokrát neskákal a pokračoval: „Jestlipak víte, že se tam pilo barevný pivo?"
a zakýval přitom vážně hlavou, aby dal najevo, jak vážná
protistátní akce se tam konala. Nerozuměl jsem mu. Zdálo se mi, že tohle snad nemůže myslet vážně. Optal jsem
se ho, jestli si ze mě nedělá legraci a z něj se stal zase
gumovej mužíček. Myslel to smrtelně vážně. Po chvíli
jsem se dozvěděl, že si některý lidi dávali do piva potravinářský barvivo, aby tím potupili socialismus. Když jsem
mu řekl, že tohle jsme na základní škole ve školní jídelně
dělali taky, koukal na mě divně. Když poznal, že tohle
na mě nezabralo, přitvrdil. „A tancovali tam nahý lidi!"
Při nejlepší vůli, nahý lidi jsem na parketě neviděl. Řekl
jsem to a po chvíli rozhovoru jsem zjistil, že 'nahý lidi'
byli asi tři kluci svlečený při tanci do půl těla.
Po chvíli změnil taktiku a začal hrát starostlivého tátu. „Máte štěstí, že jste nedostali přes hubu. Kdyby se to
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tam začalo rvát, dostali byste taky. Tady jste na severu
a lidi jsou tu drsný." Vysvětlil jsem mu tedy, že kapela
byla pánem na sále a přestože pořadatelé byli úplně ožrali, tak zábava proběhla bez jediný rvačky, nebo nějakejch
jinejch rušivejch jevů. Doporučil jsem mu, aby se na to
informoval u hospodskýho. Potom mi začal vyčítat, že lidi
v sále dupali, hulákali a měli dlouhé vlasy, že to byla
hrozná společnost a nakonec se začal vyptávat, kdo se
mnou ten protistátní sjezd připravoval. Řekl jsem mu, že
to je všechno nesmysl, že za to, jaký lidi přijdou do sálu,
nemůžu a že při tanci se obyčejně dupe. To už začal bej t
zase nasranej a vykřikovat, že ty lidi vlastně byli dobrý,
ale že já jsem je neustále provokoval, aby dělali čurbes.
Co jsem měl na tohle říct?
A pak vytáhl Pelcmanovu a Randákovu výpověď a dal
mi ji přečíst. Čuměl jsem jako blázen. Oba dva svorně
tvrdili, že Jsem skákal jako šašek, byl sprostej, hulákal
a provokoval publikum k výtržnostem"! A Pelcman dokonce prohlašoval, že kvůli tomu musela být zábava předčasně ukončena. V duchu jsem si vzpomněl na Petra.
„Měls pravdu, Pelcman je skutečně svině!" Obé jejich výpovědi vyznívaly dále v tom smyslu, jako bychom se na
taneční zábavu vnutili a oni chudáci vůbec nevěděli, co
jsme zač. Řekl jsem, že máme od nich napsaný jejich vlastnoruční hodnocení, v kterém tvrdí pravý opak. Vytrhl mi
jejich protokol z rukou a začal číst odstavec, v kterém oba
opět svorně tvrdili, že byli k sepsání hodnocení donuceni.
Trochu mě to všechno vyvedlo z míry a on zase začal dotírat, abych se přiznal.
Po třech hodinách byla pauza a jeden z mladejch skočil
pro oběd. Nechal jsem si přinést salám, rohlíky a limonádu a když jsem si uvědomil, že si civila posílám pro
svačinu, bylo mi docela dobře. Po obědě začal celý kolotoč
znova.
Začal jsem však cítit, že si nejsou zrovna jistý v kramflecích. Jako by nevěděli, jak to všechno navlíct a z čeho
mě nakonec obvinit oficiálně. Organizování protistátního
srazu zřejmě vzdali a tak začali znovu se sprostými slovy.
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A říkal jsem přej nejen sračka, ale i 'píčus'!. To mě trochu
zarazilo. Na sračky jsem si 'nepamatoval', ale že bych
používal to druhé slovo, o tom jsem neměl ani tušení. Po
chvíli přemejšlení se mi rozsvítilo. Přiznal jsem se, že
slovo 'píčus' jsem řekl. Měli radost, ale já pokračoval.
Nadšení se z nich přitom vytrácelo. „Ano, píčus jsem řekl,
ale je to zkomolený. Jedna z písniček se jmenovala, Peaches, což se čte 'pídžs' - což znamená broskve a ve slangu
se tohoto slova používá pro označení pěkný holky." Napsal
jsem jim, jak se to slovo píše na papír. Chvíli na to koukali
a pak starej zase vyletěl, ať nedělám chytrýho a nefrajeřím jim tady s angličtinou. Podobným způsobem se výslech vlekl asi do šesti hodin. V podstatě o nic nešlo. Většinu času zabralo dohadování o tom, co si kdo představuje
pod stejnými slovy. Jejich a moje představy o tom, co znamená výtržnost, tanec, hulákání, nepořádek, nahota, donucení atd. byly naprosto rozdílné. Cas při těchto dohadech utíkal rychle a já si říkal: „Přeci jenom nejste větší
machři než v Praze." Myslím, že v Ústí jim to došlo při
podepisování protokolu nakonec taky. Mimo mého popisu
událostí (přijeli jsme, zahráli, zábava probíhala bez problémů) nebylo v protokolu nic, na čem by se dala vystavět
nějaká jimi chtěná obvinění.
Po chvíli, kdy jsem žádal některé změny formulací
v protokolu, které se mi nezdály a na což oni reagovali
obvyklým „Nejste náhodou nějakej moc chytrej? Nejste
náhodou chartásta?" (neboť znalost svých práv se u obyčejného občana nepředpokládá a nedoporučuje), jsem konečně protokol podepsal. Myslel jsem, že už je konec a začal se vyptávat, kdy mě tedy odvezou domů. Jé, ti se mi
nasmáli! No, nevadí, říkal jsem si, ještě je světlo, mohl
by se mi povést autostop. Ale i v tomhle jsem se mýlil.
O tom, že by mě pustili, nepadlo ani slovo. Byl jsem posazen na chodbu a začalo další čekání. Aby se mi lip čekalo, oznámili mi, že jestli se od lidí, kteří jsou vyslýcháni
v Praze (koho to tam ještě tak dlouho trápěj?) dozvědí
jednu věc, nepustěj mě vůbec a půjdu rovnou do vyšetřovací vazby. Seděl jsem na lavici a marně přemejšlel, co
by mě mohlo do vyšetřovací vazby dostat. Ze by to mohlo
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být potvrzení toho, že jsem řekl 'sračka', se mi zdálo neuvěřitelný. Přesto jsem doufal, že to v Praze nikdo nepotvrdí. Občas prošel chodbou jeden z vyšetřovatelů a říkal,
že už už čekaj telefonát z Prahy, kterej mě do tý vazby
dostane. Praha ale asi nevolala a tak si ke mně po hodině
přišed jeden z mladejch a začal do mě vařit, ať starýho
nezlobím, ať se přiznám a vyprávěl mi o svém trudném
mládí sirotka a o Bezpečnosti, která se stala jeho druhou
mámou. Chápavě jsem přikyvoval a mlčel. Vtom prošel
po chodbě nějakej dlouhovlasej kluk a z fízla vyjelo: „Vidíte, kluk z libouchecké kapely, taky s náma spolupracujou!" Zřejmě chtěl, abych si z něj vzal příklad. Mlčel jsem
dál.
Kolem devátý se objevil starej. „Tak abys věděl, šoupnu
tě do cépézetky (CPZ - cela předběžného zadržení) k cikánům. Tam už promluvili jiný frajeři!" Pokrčil jsem rameny. „No to asi věděli, k čemu se maj přiznat. Mně to
ještě nikdo neřek!" Starej odpověděl tradičně: „Však ty
víš sám nejlíp!" a zase zmizel. A mladej vařil a vařil ať
starýho nezlobím a konečně se přiznám. Po půl hodině se
starej objevil znova a z ničeho nic mi oznámil, že můžu
jít. To bylo sice fajn, ale jak se dostanu domů jsem nevěděl.
Na autostop už takhle pozdě večer nebyla šance a na vlak
jsem peníze neměl. Řekl jsem jim to a požádal, ať mě tedy
zavřou na noc na cépézetku, protože v Ústí nikoho neznám a ráno že zkusím autostop. Starýho moje žádost
nasrala, ale jeden z mladejch šáhnul do kešeně a dal mi
dvacku. Usoudil jsem, že s tím zavíráním to přeci jenom
nebylo tak horký, když mě tam nechtěli nechat přespat
ani na vlastní žádost.
Vlak do Prahy jel chvíli po mém propuštění a v půl
jedné v noci mi vyděšená Marta otvírala. Většinu dohadů
o tom, co se stalo, jsme nechali na ráno uklidněni aspoň
tím, že zatím jsou všichni na svobodě.
# *

*

Druhý den odpoledne jsme se sešli s Pavlem a snažili
se dát dohromady další postup. Nejprve jsem mu řekl, co
se dělo se mnou v Ústí a pak jsem se dozvěděl, co se dělo
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během mé nepřítomnosti v Praze. Po tom, co jsem byl
odvezen, civilové se vydali na další lov. Zčásti neúspěšný.
Staňka a Zárubu, kteří pracovali jako řidiči a rozváželi
v mikrobusu zboží po prodejnách, nenašli. Bodejť by jo.
Kluci byli s rozvozem hotoví nejpozději do devíti a pak se
někde zašívali. I když ci vilové pouštěli na garážmistra
hrůzu, kde by mohli kluky najít se nedozvěděli.
To že nenašli Slávu, byla zásluha Martina strýce, Jardy
Titze. Jakmile Martu odvezli, sednul k telefonu a snažil
se obvolat co nejvíc známých. Mě už nezastihl, ale Slávu
ano. Sláva pak zažil nepříjemný chvilky, když poslouchal,
jak se za dveřma dohadujou tajný, kde by mohl jenom
být. Pro jistotu si vzal v práci dovolenou a odjel z Prahy.
Díky tomu se mu podařilo výslechu taky vyhnout.
Menší štěstí už měl Tomáš Křivánek. To, že by mohli
sebrat i jeho, nikoho nenapadlo. Ci vilové ho našli v bytě
u zákazníka, kterýmu zaváděl telefon. Poslední byl na
řadě Pavel. Myslím, že také jemu dal zprávu o zatýkání
Jarda Titz, který mu hned po ránu zavolal do práce. Pavel
hned pracoviště opustil a rozeběhl se po známých a různejch institucích a všude oznamoval, co se děje. Ci vilové
mu byli v patách. Většinou však přijeli na místa, kde
Pavel pobýval, pár minut po jeho odchodu. Nakonec se
Pavel dostavil na Karlák sám, po tom, co všechno vyřídil
a na jedné z adres ho ci vilové zastihli telefonem. To už
ale věděl o co jde, protože se mezitím stihl spojit jak
s Otou, tak s řidičem, kteří již měli výslechy za sebou
a byli hned po nich propuštěni. První vyslýchaní museli
vzdorovat otázkám týkajícím se mé údajné výtržnosti
a mnou organizovaného protistátního srazu. Ti, co přišli
na řadu později, byli vyslýcháni již jen ve věci výtržnosti.
Ci vilové z nich chtěli za každou cenu vyrazit nějaké dobrozdání o tom, že jsem při uvádění písniček používal
sprostých slov. Všichni se v tomhle případě zachovali
skvěle. Žádný sprostý slova nikdo neslyšel. Další popis
událostí byl u všech stejný. Přijeli jsme, zahráli jsme,
všechno bylo v pořádku.
Jednu chvíli policajti zkoušeli udělat štěstí na počtu
použitých a proplacených aut. Snažili se v tom najít ně80

jakej švindl a posléze poznali, že je to marný a tak se na
to vybodli. Výslechy kluků probíhaly poměrně krátce
a hned potom byli propuštěni. Na tak Marta. Na ní se
chtěli civilové zřejmě vytáhnout. Drželi ji tam jedenáct
hodin. Bez jídla. Jen občas se mohla napít. Jak jsem již
řekl, měla potíže se žaludkem a musela každou hodinu
jíst. Samozřejmě o tom civily informovala. Akorát na ni
byli sprostý. Hajzlové. To, co chtěli vědět se ale nedozvěděli ani od ní. Její výpověď byla stejná jako u ostatních.
A nakonec přišla jedna jobovka. Pavel mi řekl, že policajti
mají pásek s nahrávkou. Někomu uklouzlo, že pásek s nahrávkou koncertu je u Marty. Policajti začali vyhrožovat
domovní prohlídkou. To bylo blbý. Jarda Titz, jakožto
fotograf, dělal i akty a sem tam si pro radost a jen pro
sebe udělal nějaký snímky, který zrovna umělecký akty
nebyly. No a aby ho kvůli našemu pásku nařkli z výroby
pornografie? Tak jim Pavel pásek radši vydal. Z jedný
strany to bylo blbý. Bylo tam dvakrát slyšet slovo sračka.
Z druhý strany však pásek naprosto jasně dokazoval, že
se žádný provokace k výtržnostem nekonaly a bylo zřetelně slyšet pokyny, kterými jsme řídili zábavu a zastupovali nepřítomnou pořadatelskou službu. Utěšovali jsme
se tím, že pásek by neměl být u soudu brán jako důkaz
a o pár dnů později mi to bylo právníkem potvrzeno.
Když jsme všechno shrnuli, vypadalo to asi takhle. Samozřejmě jim nešlo o nějaký sprostý slova. Ze všeho bylo
zřejmý, že si ústecký policajti chtěli udělat privátní velkej
případ. Něco jako PPU. Chtěli zcela zjevně protistátní
akci. Když poznali, že něco takového by i v našem socialistickém soudnictví přeci jenom dost těžko dokazovali,
spokojili se s výtržností. Tam měli, vzhledem ke gumovosti tohoto zákona, největší šance. K tomu, aby byl člověk odsouzen za výtržnost stačí opravdu jen to, aby byl
obžalován a aby bylo jeho odsouzení ve vyšším zájmu.
Moc veselí jsme nebyli. Bylo jasný, že civilové mají zcela
vážně v úmyslu dostat mě kvůli slovu 'sračka' za mříže.
Situace byla vážná. Bylo pravděpodobné, že jestliže se
orgánům nepostaví do cesty nějaká vyšší moc, dojde
k soudu, a když dojde k soudu, mohu zcela určitě počítat
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s tím, že taky půjdu sedět. A to nejmíň na dva roky. Mohli
jsme doufat v jedinou věc a na ní jsme taky založili náš
postup. Byli jsme přesvědčeni, že tak brzo po procesu
s Plastikama a s androšem, kterej měl v zahraničí velký
ohlas, bude něco podobného pro centrální úřady neúnosné. Vždyť šlo navíc o kapelu, která měla prehrávky, zřizovatele a o níž se občas objevovaly pochvalné články nejen v tiskovinách Jazzové sekce, ale i v tisku zcela oficiálním. Naši tvorbu taky znalo ďaleko víc lidí, než tomu
bylo u Plastiků. Udělat z nás najednou hudební nedouky
s případnou kampaní podobnou té předešlé, by jistě bylo
daleko těžší. Rozhodli jsme se proto, že zprávu o tom, co
se stalo, pustíme mezi co nejvíc lidí a jakmile budu mít
v ruce nějaký papír, kde bude černé na bílém, že jsem
obviněn a z čeho, začneme otravovat a psát stížnosti na
všechny možný instituce.
Další dohady pak pokračovaly na zkoušce. Někdo tenkrát navrhl, aby nám pomohl Pepův vysoce postavenej
otec. Pepa však tuto naději vyvrátil upřímným prohlášením, že jeho otec je kurva a při nějakém průseru by pomohl nanejvýš jemu. Ale ani o tom nebyl přesvědčen, protože se s ním před pár dny pohádal a řekl mu, že všechny
komunisty, jeho nevyjímaje, je nutno pověsit. Byl jsem
docela rád, že Pepa řekl na rovinu, jak to je. Věděl jsem
totiž o kapelách, které vlastnily synka některého z výše
postavených členů byrokracie. Většinou byli hoši divoký
a ostatním v kapele namlouvali, že je otec ze všeho vytáhne. Když pak k nějakým problémům došlo, vždycky to
dopadlo stejně. Sice ne vždy zrovna trestním stíháním,
ale téměř stoprocentně odchodem panského synka z kapely, který si zahrál na svedeného.
* * *

Další dny jsme se z kusých zpráv přátel dozvídali, co
se dělo v Libouchci po skončení zábavy. Asi půl hodiny
po tom, co v hospodě a v sále nebyla ani noha, přijel před
hospodu pohotovostní oddíl vybavený přílbami a pomůckami pro boj proti davu. Blahořečili jsme tomu, že hospodskej ukončil zábavu předčasně. Nebýt toho, došlo by
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zcela určitě k pěknýmu masakru a několik členů kapely
by jistě sedělo ve vazbě.
Výjezd pohotovostního oddílu je vážná věc. Aby vyjel
a pak si ani nebouchnul? To by si jistě musel někdo zodpovědět. A tak velitelé rozdělili oddíl na dvě části. Jedna
část začala hledat po Libouchci máničky, co nestačily odjet, druhá část se vydala stíhat vlak, který pár minut
předtím odjel z nádraží. V prvním případě byli vlasatci
objeveni na místním autovrakovišti, kde čekali na svůj
vlak a ohřívali se u ohníčků. Když jsem se tohle dozvěděl,
došlo mi, proč se civilové v Ústí tak významně ptali, jestli
vím o tom že lidi cestou ze zábavy zakládali požáry. Samozřejmě že „žháři" byli pořádně zbiti. V druhém případě
se vlak podařilo na jedné zastávce dostihnout a zadržet.
Mládež byla z vlaku vyhnána a brutálně zbita. A všechno
jen tak pro nic za nic! Pohotovostní oddíl přeci nevyjíždí
nadarmo!
Také nám několikrát telefonoval a psal Pel eman. A jakoby nic. Ptal se co děláme, kdy a kde budeme hrát a kdy
zase přijedeme na sever. Neřekli jsme mu, co víme o jeho
úloze v celé záležitosti. Pouze jsme ho vlídně pozvali do
Prahy. Ale hajzlové mají dobrý čuch. Tu radost, aby do
Prahy přijel, nám neudělal.
Čtrnáct dní po zátahu jsem se dočkal. Přišlo oznámení
z ústecké okresní prokuratury.
„... OOVB v Libouchci, okr. Úatl n. L. zahájilo dne 20. 3. 1979 pod
ČVS 17/79 t r e s t n í s t í h á n í ve věci t r e s t n é h o činu výtržnictví podle § 202
odst. 1 t r . z á k v neboť d n e 3. 3. 79 v r e s t a u r a c i Dům svobody v obci Libouchec, okr. Ú s t í n. L. byl koncert p r a ž s k é skupiny Extempore v době
od 20.00 do 24.00 hod. T a t o skupina reprodukovala a uváděla h u d b u
vulgárním způsobem a obsah skladeb nevhodně působil na přítomnou
mládež..."

Dále se uvádělo, že případ byl postoupen OS SNB v Ústí n. L. a mně osobně se sdělovalo, že jsem obviněn:
.... z t r e s t n é h o činu výtržnictví (§ 202 odst. 1. tr. zák.) neboť před
velkým množstvím mladých lidí používal vulgárních slov a zcela nevhodným způsobem se choval na pódiu a působil t a k na přítomnou mládež
(ve věku od 15 do 30 let) negativním způsobem..."

Radost jsem z toho sice neměl, ale konečně jsem měl
v rukou něco konkrétního a konečně jsme věděli, že nikdo
jiný z kapely obžalován nebyl. Začalo obíhání a shánění
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právníků. Pan Knlratý mi doporučil advokáta Svazu hudebníků. Ten hned napsal stížnost, v které napadal trestní stíhání jako nesprávné, jak z věcného, tak z právního
hlediska. Svaz hudebníků se k nám zachoval opravdu
skvěle a byl také jedinou organizací, která dělala amatérské kapely a pro kterou bylo, v případě průseru, zastání se té kapely naprosto samozřejmou záležitostí.
Ostatní agentury většinou kapele okamžitě vzaly papíry,
nebo jí zakázaly hrát.
Koncem dubna přišlo zamítnutí našeho odvolání i stížnosti. Situace začínala být vážná. Na doporučení jednoho
pražského právníka jsem si připravil sadu výstřižků a recenzí, které byly v poslední době o kapele napsány, přidal
k tomu kopie hodnocení koncertu i Pelcmanovy dopisy,
které odporovaly jeho svědecké výpovědi, dobrozdání od
Svazu hudebníků a odjel do Teplic. Tam jsem se chtěl
zastavit u doporučeného mi adyokáta. Byl však pryč a na
dlouho. Odejel jsem proto do Ústí a navštívil advokátní
poradnu a domluvil si svý zastupování tam. Byla mi přidělena advokátka středních let. Dost mě překvapilo, že
o celé záležitosti věděla. Případ měl zřejmě v kraji velkou
publicitu. Zdálo se mi, že mi paní advokátka moc nefandí.
Když jsem vytáhl svazek recenzí a ostatních papírů, byla
překvapena. Zdá se, že reklamní kampaň byla sice jen
v okresním měřítku, ale přece jen podobná té celostátní
v případě Plastiků. Paní advokátku velmi překvapilo, když
v Melodii četla článek o kapele, kde se zdaleka netvrdilo,
že neumíme hrát a ostatní kraviny, které místní kampaň
provázely. Přesto však pochybovala, že to bude něco platný. Vysvětlila mi, že v severočeském kraji má policie různé výsady a privilegia, která v jiných krajích neplatí a díky jim jen velice těžko uniká každý, kdo se jim jednou
dostane do rukou. I ona viděla jedinou naději v tom, že
celý případ zarazí někdo z Prahy. V případě, že tomu tak
nebude, budu prý rád, když půjdu sedět méně než na dva
roky. V podstatě byla stejně bezmocná jako já.
Úplynulo dalších čtrnáct dní a nic se nedělo. Rozhodli
jsme se proto s Pavlem celou záležitost rozhýbat. Pavel
navštívil MK ČSSR. Zde existuje odbor pro amatérskou
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kulturní činnost. Vysvětlil podrobně celou záležitost. Bylo
mu doporučeno udělat to písemně. V květnu jsme odeslali
dopis vybavený stejnou přílohou, jakou ode mne dostala
ústecká advokátka. V dopise jsme si stěžovali na chování
civilů a jejich postup od březnového ranního zatýkání.
A pak už jsme jen čekali, jestli se zákulisí rozhýbe. Život
kapely se pomalu začal vracet do starých kolejí.
Dny ubíhaly a nic se nedělo. Na Svazu hudebníků nás
ujišťovali, že není žádný důvod k tomu, abychom přestali
hrát a čekali, než bude celý případ vyřešen. „Nic jste neprovedli, tak hrajte klidně dál!" Přesto jsme váhali. Myslím, že jsem dosud nenapsal, že výhrůžky vyšetřovatelů,
jak s námi zatočí v případě, že nepřerušíme naši koncertní činnost, zněly velice věrohodně. A protože se zdálo, že
to s tím vyšetřováním nepostupuje tak, ják by si ústecká
Moc přála, měli jsme strach, aby na nás civilové neušili
nějakou provokaci. Ale touha zahrát si byla silnější než
strach.
18. května, měsíc a půl po ranním zátahu na kapelu,
jsme jeli přes přísný zákaz vyšetřovatelů (samozřejmě
právně naprosto nesmyslný a nezákonný) na první postliboucheckou akci. Kapela obnovila normální koncertní
činnost, jakoby se nic nedělo. K tomu se však vrátím v kapitole nazvané „Ve stínu trestního stíhání".
Začátkem srpna mi přišlo předvolání na 0 0 VB Prahy
7. Byl jsem překvapen, co mi můžou chtít. Až do té doby
o mě civilové z místního okrsku nejevili zájem. Vše se ale
brzy vyjasnilo. Byl jsem předveden do místnosti, kde mě
očekával „starej" z Ustí nad Labem. Posadil jsem se a pak
začal dvouhodinový kolotoč. V jeho úvodu na mě vytáhl
staré hříchy. Díky tomu jsem zjistil jednu podstatnou věc.
Pro StB neexistuje nevinný obviněný. V papírech, které
mí významně předčítal, zřejmě proto, abych pochopil
a uznal, že jsem protistátní živel, jsem toho měl dost. Za
prvé - trestní stíhání v České Lípě (1969). Za druhé výprava hippies do Bulharska (stalo se v roce 1972.
O prázdninách jsme jeli s velkou partou - asi dvaceti lidí
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- k moři. Většina z nás měla dlouhé vlasy a speciálně
jsme si kvůli tomu nechali vystavit nové pasy, aby nás
nevrátili od hranic. Po třídenní úmorné cestě vlakem jsme
v noci dojeli na bulharsko-rumunský hranice. Všichni se
snažili spát, když se náhle rozlétly dveře od kupé. Byla
tma a my se vyjeveně dívali, co se děje. Moc jsme toho
neviděli. Do očí nám svítily silné baterky a za nima ve
tmě někdo řval. Během několika sekund se kupé zaplnilo
muži v uniformách, kteří nám svítili do obličeje a řvali:
„Chipi nět!!!" Tahali lidi ze sedadel a vůbec to vypadalo,
jako když nejde o celní kontrolu, ale o přepad vlaku. Po
chvíli strkání a shazování s postelí jsme se vzpamatovali
a začali na ně řvát, co chtěj. Mezi hulákáním „Chipi nět!!"
z nich vylezlo, že chtějí pasy a že se jedná o bulharskou
celní kontrolu. Jejich chování nás začalo pěkně srát, ale
pasy jsme jim dali. Někam s nimi odešli a po chvíli je asi
třem z nás vrátili. Na ostatní začali řvát, že musej vystoupit. Po třech dnech cesty ve tři hodiny v noci k tomu
nikdo neměl chuť. Začali nás surově tahat z vagónů.
Vznikla nepřehledná tahanice. Když celníci, nebo co to
bylo zač, zjistili, že nás z vlaku dobrovolně nedostanou,
běželi pro posily. A toho, kterej vystupoval z vlaku poslední, Jirka Patočka pořádně kopnul do prdele. Trochu
jsme ztuhli a sledovali celníky, jak s řevem, který pravděpodobně znamenal poplach, běží do jakési budovy.
V tom okamžiku se vlak rozjel a stavěl až v Burgasu. Aby
bylo jasný, naše cestovní pasy měli celníci pořád ještě
u sebe. Po neúspěšném jednání na našem vyslanectví,
kde se na nás parádně vykašlali, jsme se rozhodli, že se
tím nenecháme deprimovat a strávili jsme příjemných
čtrnáct dní u moře bez pasů a víz. Když jsme se vraceli,
tak nám na onom hraničním přechodu Bulhaři pasy zase
vrátili. A čtrnáct dní po příjezdu do Prahy jsme dostali
předvolání na pasovku a pasy nám byly odebrány. To, co
se na hranici stalo, nikoho z úředníků nezajímalo. Pro ně
byla směrodatná pouze bulharská verze událostí. Pro mě
tím cestování v sedmdesátých letech skončilo. Ostatní dostali pasy po pěti letech zpět. Jenomže já mezitím začal
hrát s Extempore.). Za třetí - výtržnost se skupinou Elek86

trobus v Mochově (1976). Za čtvrté - příprava ilegálního
opuštění republiky se skupinou Extempore (1977). To, že
v prvním případě nebylo soudní jednání zahájeno pro nedostatek důkazů, v druhém se nikdo nezajímal o naše podání události, v třetím šlo o vyloženou mystifikaci, protože jsme v Mochově onen den nebyli a ve čtvrtém se nedělo mimo výslechu vůbec nic, není pro StB podstatné.
V zápisu je všechno zapsáno tak, jako by došlo k prokázaným trestným činům. Docela mě to ohromilo. A taky
zatvrdilo. Když mi to ten vůl přečet, jakoby šlo o výpis
z trestního rejstříku, rozhodl jsem Be, že se s ním bavit
nebudu. Když se mě zeptal, co na tato obvinění říkám,
odpověděl jsem, že nic. Nasralo ho to, ale papíry odložil
stranou a přešel k věci. Na stole byl připravený magnetofon. „Říkal jste sračky, nebo neříkal?" optal se mě. Odpověděl jsem, že se nepamatuju. Tvář se mu rozzářila.
Nervózně zapnul magnetofon a kanceláří se nesl úvod
koncertu: „Některý lidi říkaj, že nový Extempore hraje
sračky. Tak my vám jednu tu sračku zahrajem!" Asi myslel, že mě to položí. Jenomže nepoložilo. Vztek, že bych
měl bejt zavřenej jen za pronesení tohoto slova mi dodal
sílu, abych se tvářil suverénně a naprosto jistě prohlásil:
„Prosil bych znovu, nerozuměl jsem." Vyšetřovatel mi
s radostí vyhověl. Pustil inkriminovaný kousek znova. Já
se zatvářil překvapeně a vítězoslavně jsem zvolal: „Ale
vždyť já tam říkám hračky a ne sračky!" Starej vyletěl
málem až ke stropu. A začal řvát, že lžu a že on to ví.
Pustil pásek znovu. A tak to šlo pořád dokola. Po hodině
začal zvát místní civily, aby si to taky poslechli. Všichni,
mimo mě, jasně slyšeli, jak říkám sračky. A já mlel pořád
dokola, že říkám hračky. Po hodině jsem pak připustil,
že jsem si to možná vsugeroval, ale bohužel si nemohu
pomoct, slyším hračky a na tom se nic nezmění. Když celá
tahle sranda trvala hodinu a půl, došlo k nejnebezpečnějšímu momentu případu Libouchec. Začalo mi bejt ffzla
líto. Seděl za stolem celej rudej, nešťastnej a asi se o něj
pokoušel infarkt. Co kdybych mu přiznal, že slyším to, co
ostatní. Jistě by měl radost a bylo by mu hned lip. Ale
včas jsem se zarazil. Vzpomněl jsem si totiž, jak mi jeden
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z advokátů, které jsem obíhal po obdržení oznámení o zahájení mého trestního stíhání, řekl: „Byl jeden řezník, co
krad. Ňákej anonym ho udal. Řezníka si zavolali a začali
vySetřovat. Ten zapíral. Policajti ho přesvědčovali, že
všechno vědí a že přiznání je polehčující okolnost. On se
tedy nakonec přiznal a jeho přiznání byl jediný důkaz
proti němu!" Jestli může být magnetofonový záznam
u soudu použitý jako důkaz jsem přesně nevěděl, a tak
jsem radši lítost potlačil a trval dál na svém. A všechno
jelo zase dokola. Pásek, sračky, hračky.
Po dvou hodinách to vzdal. Oznámil mi, že mě přijel
vlastně seznámit s výsledky vyšetřování, které je uzavřeno a bude v nejbližší době předáno okresní prokuratuře.
Moc slavně jejich vyšetřování nedopadlo. Výtržnost jsem
měl spáchat tím, že jsem se choval nevhodně, provokoval,
atd. atd.... a několikrát použil slovo 'sračka', čímž měla
být skutková podstata činu naplněna. Jenomže. Z přibližně dvaceti svědeckých výpovědí (členů kapely i místních
lidí, kteří byli na tancovačce) potvrzovali tohle obvinění
jen tři svědci: Pelcman, Randák (ti prohlašovali, že slovo
sračka několikrát slyšeli) a jakýsi Babět. Ten sice sprostý
slova neslyšel, „protože byl v sále takový hluk, že ničemu
nebylo rozumět," ale prohlašoval cosi o „nevhodném chování" a o tom, že by taková hudba neměla existovat.
Všechny ostatní výpovědi, jak členů kapely, tak místních,
svorně prohlašovaly, že Randák se zábavy neúčastnil,
protože ležel zlitej a neschopnej pohybu v kuchyni hospody na stole. Pelcman byl zlitej tak, že nepoznával vlastní známý a celá zábava probíhala naprosto bez závad.
Prohlášení o provokování odmítali tvrzením, že kapela
dělala v podstatě pořadatelskou službu a právě naopak
vyzývala lidi, aby se chovali slušně. A přitom, jak jsem
se probíral výpověďma, mi najednou došlo, jak jsem byl
blbej, když jsem starýho začal litovat. „Vždyť ten hajzl
jel do Prahy proto, aby mě seznámil s výsledky vyšetřování a to znamená, že muselo být uzavřeno předtím. Na
vlastní pěst se mě místo "seznámení« pokoušel zlomit.
Vždyť kdybych se přiznal, tak bych dopadnul jako ten
řezník!!" Vyšetřování by sice muselo být obnoveno, ale to
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by po mém přiznání jistě nebyl problém. Když jsem si
tohle všechno uvědomil, na zádech mi vyrazil studenej
pot.
Bez mého přiznání však byl důkazní materiál slabý.
Zdálo se mi, že takhle zpackaný vyšetřování by neměl
převzít ani komunistickej prokurátor. Vrátil jsem starýmu papíry a zřejmě bylo vidět, jak se mi ulevilo. On však
vypadal jako po prohraném zápase. A pak udělal klukovinu, která mi připomněla situaci, kdy kluk po vejprasku
nadává z bezpečný vzdálenosti svýmu vrstevníkovi, kterej mu výprask uštědřil. Starej se na mě zle podíval
a vztekle zasyčel: „Jestli vás nedostanu za mříže, bude
to moje životní prohra!!!" A to byl konec.
Později jsem se dozvěděl, že po tom, co skončil se mnou,
jel s magnetofonem za panem Kníratým. Pustil mu to
samé, co mně. Ten si ukázku se zájmem poslechl a pak
řekl: „Vždyť tam říkají hračky!" (Upozorňuju, že jsme se
na tom nijak nedomluvili.) Na starýho prej tahle slova
zapůsobila strašlivě. Padl na židli, zesinal a pan Kníratý
mu musel dát trochu vody, kterou zapil nějaký prášek.
Z Prahy odjel jistě přesvědčen, že nejlepší by bylo, všechny Pražáky postavit ke zdi.
Následovalo čtrnáct předlouhých dní, kdy jsem se zaměstnával jedinou otázkou: půjdu před soud (v tom případě jistě i sedět), nebo ne? Když se po této době objevila
pošťačka s obálkou Okresní prokuratury Ústí nad Labem,
neodvážil jsem se ji nejméně dvacet minut otevřít a jen
jsem na ni s obavami zíral. Ale bylo to dobrý! Z obálky
jsem vytáhl papír a četl:
Usneseni
Okresní prokurátor v ÚBW n. L. rozhodl v t r e s t n í věci proti obviněném u M. Chadimovi pro t r e s t n ý Sin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák.
takto: Podle § 171 odst. 1 t r . ř . se t r e s t n í věc obv. M. Chadimy, k t e r ý
jako vedoucí skupiny Extempore dne 3. 3. 1979 při koncertu v Libouchci
použil při u v á d ě n í jednotlivých hudebních skladeb neslušných slov a vulgárních výrazů, postupuje k projednání jako přestupek podle § 19 zák.
č. 60/1961 sb. MNV Libouchec, komisi pro ochranu veřejného pořádku.
Odůvodnění
OO VB v Libouchci zahájilo dne 20. 3. 1979 pod ČVS... Dne 20. 3.
1979 bylo vedoucímu s k u p i n y M. Chadimovi sděleno obvinění pro trestný
čin výtržnictví... neboť před velkým množstvím mladých lidí používal
vulgárních výrazů a zcela nevhodným způsobem se choval na pódiu a pů89

aobil t a k na přítomnou mládež (ve věku 15 - 30 let) nevhodným způsobem.
V p r ů b ě h u vyšetřováni bylo zjištěno, že v z á j m u skupiny bylo, aby
zábava proběhla bez výtržností, čemuž nasvědčuje dvojí výzva Mikoláše
Chadimy k zachování pořádku a respektování pokynů pořadatelů. Mikoláš Chadima použil několikrát neslušných slov, což bylo odsouzeno některými přítomnými osobami. Podle stanoviska nadřízené p r o k u r a t u r y
jeho j e d n á n í n e n a p l ň u j e skutkovou p o d s t a t u trestného činu výtržnictví,
ale lze j e j posuzovat j a k o p ř e s t u p e k proti socialistickému soužití podle j
19 zák. č. 60/1961 sb....
Ústí n. L. dne 17. 8. 1979
Okresní p r o k u r á t o r
Svatopluk Benda, prom. p. v. r.

Nemusím nijak zvlášť popisovat, jak se mi ulevilo. Věděl jsem, že tyhle komise udělují přinejhorším pokutu.
Z nejhoršího jsem byl venku. Obvolával jsem všechny lidi,
kteří mi nějakým způsobem pomohli, a sděloval jim radostnou novinu. Najednání s komisí MNV jsem se díval,
bůhví proč, s velkou důvěrou. Předpokládal jsem, že se
s civilním orgánem domluvím lépe než s policajtama
a vše se vysvětlí jako omyl.
*

*

*

Po dalším čekám (měsíc a půl) přišlo konečně pozvání
na jednání komise pro ochranu veřejného pořádku. Ve
schránce jsem našel oznámení o uložení zásilky. Zásilka
byla podána na poště Libouchec. Bylo to v pátek večer
a oznámení jsem objevil až pozdě večer. „Nevadí," řekl
jsem si, „takovýhle pozvání choděj nejmíň čtrnáct dní předem." Bez obav jsem si došel na poštu až v pondělí. Všechno bylo jinak. Jednání se mělo konat druhý den v úterý
a mělo začít v 17.30. Začal jsem studovat jízdní řády
a zjistil, že abych se mohl jednání v určenou dobu zúčastnit, musel bych vyjet brzy ráno a nejméně čtyři hodiny
se potloukat po Libouchci. To by znamenalo vzít si den
dovolené a to jsem nehodlal. Nejen to. Vůbec se mi nechtělo po výhrůžkách civilů potloukat v jámě lvové takovou dobu. Měl jsem strach, že by mě tam mohli sebrat
a vylejt si na mně nějakým způsobem zlost za to, že se
jim nepovedlo dostat mě před soud.
Začal jsem shánět někoho, kdo by mě vzal na jednání
autem. Bohužel jsem nikoho nesehnal. I když jsem chtěl
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mít celou záležitost co nejrychleji za sebou, nezbylo mi
v úterý ráno nic jinýho než poslat do Libouchce telegram
a z jednání se omluvit. Očekával jsem pak nové pozvání,
přesvědčen, že všem náležitostem bylo učiněno zadost.
Avšak za několik týdnů přišel z Libouchce dopis, nad kterým jsem zůstal paf. Obsahoval usnesení o projednání
přestupku. Zlost ve mně rostla s každou přečtenou větou.
Představy o tom, že by MNV měl zájem na objektivním
vyjasnění celého případu vzaly za své. Ani dopisy z prokuratury nebyly psány v tak nenávistném tónu. Posuďte
sami:
Rada MNV v Libouchci
11. ř í j n a 1979
okr. Ústí n. L.
Věc: projednání p ř e s t u p k u podle § 19 z. č. 60/61 sb.
Usnesení
Dne 10. 9. byl komisí OVP (ochrana veřejného pořádku) při MNV
Libouchec zaslán t r e s t n í spis ve věci výtržnictví obviněného M. Chadimy,
protože dne 3. 3. v r e s t a u r a c i Dům svobody při vystoupení pražské skupiny E x t e m p o r e v době od 20.00 hodin do 24.00 hodin nevhodným způsobem reprodukoval h u d b u a vulgárním způsobem vystoupení skupiny
komentoval. Mikoláš C h a d i m a byl jako vedoucí hudební Bkupiny seznámen se svými povinnostmi j a k o vedoucí hudebního souboru a tedy měl
tyto povinnosti, k t e r é m u z jeho funkce vedoucího souboru vyplývají,
dodržovat. Tím, že tyto povinnosti nedodržel a j a k již uvedeno, vystoupení
komentoval vulgárním způsobem, což j e doloženo magnetofonovým pásk e m a toto j e d n á n í bylo přítomnými n a hudební produkci odsuzováno,
byl okresním p r o k u r á t o r e m v Ústí n. L. dán pokyn, a b y celý případ byl
vyřešen j a k o přestupek podle § 19 z. č. 60/61 Sb., protože j e d n á n í M. Chadimy n e n a p l ň u j e skutkovou podstatu t r . dinu výtržnictví.
Podezřelý M. Chadima byl pozván na den 1 1 . 1 0 . 1 9 7 9 n a 17.30 hodin
doručenkou. Ačkoliv byl podezřelý ř á d n ě poštovním ú ř a d e m v místě bydliště vyzván, aby si doručenku vyzvedl, podezřelý t a k učinil až dne 9. 10.
1979 a to tak, a b y doručenku nedostal tři dny předem a n a j e d n á n í se
tedy nemusel dostavit. Tedy lze mít za to, že podezřelý M. Chadima se
j e d n á n í v komisi OVP chtěl úmyslně vyhnout i přes to, že se komisi OVP
omluvil telegramem.
Z prostudování t r e s t n í h o spisu, k t e r ý byl komisi zaslán, z výsledku
Bvědka F. R a n d á k a a z doloženého magnetofonového pásku, dospěla komise OVP při MNV Libouchec k závěru, že se podezřelý M. Chadima
dopustil p ř e s t u p k u podle i 19 z. č. 60/61 Sb. N a základě toho komise
OVP rozhodla o uložení pořádkové pokuty podezřelému ve výši 5 0 0 , - Kčs.
Pokuta j e s p l a t n á složenkou do 15 d n ů ode dne doručení k radě MNV
Libouchec, okr. Ú s t í n. L.
Předseda komise OVP:
Krajčovičové

Když jsem tohle přinesl ukázat právníkovi Svazu hudebníků, rozzuřil se a na místě jsme začali psát odvolání.
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Že se v případě neúspěchu (s kterým jsme, abych pravdu
řekl, moc nepočítali) odvolávat budu, jsme se rozhodli
hned po oznámení prokuratury o nepřevzetí případu.
Když jsem o tom na zkoušce B klukama jednal, vyskytly
se názory, že to bude zbytečný a jestli by nebylo lepší
případnou pokutu zaplatit, aby byl už od Libouchce pokoj.
Jenomže podle mýho názoru šlo o víc, než o nějakejch
blbejch pět stovek, což byla nejvyšší suma, kterou mohl
MNV požadovat. Během průběhu celého případu už nebylo kapele povoleno, právě s poukazem na Libouchec,
několik koncertů. Nechtěl jsem proto, aby nám s ohledem
na „případ Libouchec" zakazovali hrát i v budoucnosti,
nebo se nás s poukazem na něj snažili zlikvidovat nějak
jinak. Co však bylo hlavní, vědomí, že celej případ je svinstvo. Proto jsem se rozhodl (a Svaz hudebníků toto rozhodnutí plně podpořil) bojovat všemi dostupnými prostředky
až do konce. V zákonné lhůtě putovalo odvolání sepsané
právníkem Svazu hudebníků na ONV v Ústí n. L.
ONV Ú s t í n. L.
8. 12. 1979
prostřednictvím MNV Libouchec
Obdržel j s e m u s n e s e n í r a d y MNV v Libouchci okr. Ú s t í n. L. ze dne
10. 10. 1979, k t e r é m n ě došlo d n e 25. 10.1979 a podávám proti tomuto
usnesení podle } 28 z. č. 60/61 v z á k o n n é l h ů t ě včas toto odvolání:
Odvolání
V u s n e s e n í MNV Libouchec s e mi ukládá podle § 19 z. č. 60/61 pokuta
ve výši maximální tj. Kčs 600.-, což se odůvodňuje tím, že j s e m se údajně
choval j a k o vedoucí skupiny Extempore při vystoupení 3 . 3 . 1 9 7 9 nevhodné, tj. nevhodným způsobem reprodukoval h u d b u a vulgárním způsobem
komentoval vystoupení této skupiny. Toto j e d n á n í prý bylo přítomnými
osobami na této produkci odsuzováno. Toto vše zjistil MNV ú d a j n ě z výpovědi svědka F r a n t i š k a R a n d á k a . Protože s k u t k o v á podstata neodpovídá
vůbec skutečnosti, m u s í m v š e uvést na pravou míru.
Podle tvrzení pořadatele a to, j a k pokud j d e o VO SSM Libouchec, t a k
i pokud j d e o VO SSM Novosedlice, moje j e d n á n í i j e d n á n í skupiny bylo
vzorné. V tomto písemném potvrzení podepsaném R a n d á k e m i Pelcmanem se naopak uvádí, že j s e m spolupracoval s pořadateli a chování, jakož
i oblečení skupiny, bylo v souladu s normami socialistické etiky.
Důkaz: potvrzení VO SSM Novosedlice a VO SSM Libouchec.
Nevím, co si m á m vysvětlit pod pojmem .nevhodná produkce", či komentování. Při této produkci j s e m nebyl upozorněn ani ze s t r a n y pořadatelů, ani ze s t r a n y p ř í s l u š n í k ů VB přítomných na zábavě, na tuto
okolnost a vůbec v tomto s m ě r u nebylo vůbec žádných stížností či námitek. J e s t proto překvapením, že nyní po delším odstupu se toto vytýká
a to zcela neoprávněně a nesprávně.
Po celou dobu výstoupení j s e m spolupracoval s pořadateli a po dohodě
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8 nimi též vystoupení ukončil. Bylo proto věcí pořadatelů, resp. jiných
orgánů, zjistit pravý stav věcí.
O k r e s n í p r o k u r a t u r a proto zcela s p r á v n ě vrátila celý případ a postoupila tento na MNV Libouchec, neboť v d a n é m případě s e nejedná o skutkovou podstatu trestného činu. Protože MNV Libouchec postupuje zcela
formálně, bez ověření a zjištění pravé skutkové podstaty, j e d n á se, j a k
shora uvádím, o rozhodnutí nesprávné a nespravedlivé.

No a pak jsme opět s právníkem čekali, co bude dál.
Koncem ledna 1980 přišla z ONV odpověď. Zdálo se to
překvapivě nadějný.
ONV Ú s t í n. L.
20. 12. 1979
Odbor Bprávní komise veřejného pořádku
n a š e zn. Odvol,
sv. č. 22/79
Rozhodnutí o odvolání
KVOS MNV Libouchec u s n e s e n í m č. j. 10/79 ze dne 11. 10. 1979 byla
V á m uložena podle ust. § 26 odst. 1 písm. c. zák. 60/61 Sb. pokuta ve
výši 5 0 0 . - Kčs za p ř e s t u p e k § 19 téhož zákona, kterého j s t e se dopustil
dne 3. 3. v Libouchci tím, že j a k o vedoucí souboru Extempore j s t e produkoval h u d b u nevhodným způsobem a vulgárním způsobem j s t e ji reprodukoval.
Do tohoto rozhodnutí j s t e se včas, v zákonné l h ů t ě odvolal. Vaše odvolání projednala SKVO ONV Ú s t í n. L., k t e r á j e podle ust. § 58 odst. 2,
zák. č. 71/67 Sb., příslušným odvolacím orgánem, na svém zasedání d n e
19. prosince 1979.
Po přezkoumání první stolice bylo zjištěno, že zde doálo k určitým
procesně p r á v n í m závadám a proto rozhodla SKVP ONV rozhodnutí
KOVP MNV Libouchec z r u š i t a celou věc v r á t i t k novému projednání
a rozhodnutí.
Odůvodnění
Po prostudování vyšetřovacího spisu vyšetřovací skupiny OS SNB
Ú s t í n. L., projednáním p o s t u p u prvoinstančního orgánu, t j . MNV KOVP
Libouchec, byly zjištěny procesně právní závady, proto bylo rozhodnuto
j a k shora uvedeno. K novému projednání před KOVP MNV Libouchec
b u d e t e včas předvolán.
Poučeni: Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat, j e konečné ve
smyslu ustanovení § 59, odst. 4 z. č. 71/67 Sb.
Předsedkyně správ, komise VP ONV:
M a r i e Rákosová v. r.

Předvolání k KOVP MNV Libouchec tentokrát přišlo
včas. 10. ledna jsem vyjel se svým přítelem Markem Jakubcem, který si půjčil za tímto účelem auto, na své první
střetnutí s KOVP. A byl jsem v celkem dobré náladě. Odpověď na odvolání se mi zdála napsaná tak, jakoby zpochybňovala jak vyšetřování OS SNB, tak liboucheckých
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ochránců mravnosti. Je opravdu zajímavé, jak jsem v sobě
pořád křísil naději, i když soudným pozorovatelům bylo
jasný, že je to zbytečný.
Do Libouchce jsme dorazili včas a já byl nervózní a zvědavej na setkání se svými soudci tváří v tvář. Ale moje
naděje na satisfakci zhasly hned, jak jsem vešel do zasedací místnosti. Obrátily se na mě nenávistné pohledy několika mužů a žen. Klik jich bylo přesně se nepamatuju.
Splynuli mi v jednu neosobní Moc. Hned se do mě pustili.
Nejprve přišly na řadu moje sprostý slova. Pak paní předsedkyně pokračovala v tom, že se nahrávka na zabaveném pásku nelíbila ani jejímu synovi, kterému je šestnáct,
ani jeho stejně starým kamarádům. „A to přitom mají
rádi moderní hudbu! Co je moc, to je moc!" rozohňovala
se. Nahrávka se nelíbila ani jakési komisi složené z hudebníků ústecké krajské koncertní agentury, kteří byli
za účelem odsouzení nahrávky sezváni k poslechu ještě
v počátcích vyšetřování. Jejich odsudek byl jednoznačný
a zcela ve shodě s přáním Moci; primitivní, hrubá, hlasitá, vulgární hudba, hrozná úroveň textů - některé se
dokonce ani nerýmujou! Paní předsedkyně potom pokračovala ujištěním, že i přítomným se moderní hudba líbí:
„Takoví Plavci (před rekvalifikacemi The Rangers), nebo
Zelenáči (před rekvalifikacemi The Greenhorns), to je přece něco! Je to moderní a ještě se nám to líbí!" Vše zakončila jedna z členek komise, která prohlásila, že byla za
války zavřená v koncentráku a tam, ač bylo zle, často si
zpívaly. Nikdy by je však nenapadlo zpívat tak hrozný
text, jako byl ten o zubaři (Láva a šťáva) a další hrozné
texty, které zpíváme my mladí, kteří přitom máme to
štěstí, že žijeme v socialistické společnosti. Něco se snažit
vysvětlovat týhle partě nemělo smysl a po několika pokusech jsem toho nechal a jen naslouchal, jak se víc a víc
spravedlivě rozhořčujou. Kdyby měli lidi, před kterýma
jsem stál, tu moc, nepochybuji o tom, že by mě postavili
ke zdi.
Když skončilo jejich sólo, zkusil jsem aspoň zjistit, jestli je nějaká šance dostat zpět zabavený pásek s nahrávkou
z Libouchce. Jejich prohlášení mě šokovalo „Ne! V žád94

ném případě! Pásek bude protokolárně zničen!" To, že
jsem dal najevo zájem o navrácení pásku, je dostalo do
varu a jeden po druhém se do mě znovu pustili. Po půl
hodině jsem toho měl dost. Skočil jsem do řeči jednomu
z chlapů, kterej se divil, jak něco takovýho, jako jsem já,
může vůbec existovat. Už jsem se moc neovládal a tak
jsem jim řekl, že nevím, proč mě zvali na jednání, který
je fraška, že celá komise je zaujatá a plná nenávisti k tomu, čemu nerozumí a co se jí nelíbí, že moje účast na
jednání je zbytečná, neboť o výsledku bylo rozhodnuto
v okamžiku, kdy bylo zahájeno trestní stíhání. Jejich odpověď jsem neslyšel. Po tom, co jsem domluvil, jsem se
otočil a prásknul dveřma (co to šlo). Bylo mi z těch lidí
špatně. Zdálo se mi, že ani ve vyšetřovatelích nebylo tolik
nenávisti, jako v členech komise. Rozhodnutí přišlo asi
za týden. Tentokrát jsem zůstal při jeho čtení klidný. Na
to, co mohu očekávat, jsem byl jednáním z očí do očí připraven.
Rada MNV v Libouchci
10. 1. 1980
okr. Ústí n. L.
Rozhodnutí
Komise ochrany veřejného pořádku MNV Libouchec po provedeném
s p r á v n í m řízení dne 10. 1. 1980 rozhodla takto:
Mikoláš Chadima porušil pravidla socialistického soužití tím, že dne
3. 3. v Domě svobody v Libouchci j a k o vedoucí hudebního souboru Extempore produkoval h u d b u nevhodným způsobem a vystoupení komentoval nevhodnými výroky.
Tím poručil ustanovení § 19 z. č. 60/61 Sb. a uvedeného p ř e s t u p k u se
dopustil podle § 26 odst. 1 pÍBm. c téhož zákona se m u ukládá pokuta ve
výši 5 0 0 , - Kčs splatná do 30 d n ů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
připojenou složenkou.
Odůvodnění
J e d n á n í M. Chadimy bylo původně vyšetřováno j a k o t r e s t n ý čin výtržnictví. Vzhledem k menší společenské nebezpečnosti bylo usneseno
p r o k u r a t u r o u postoupit věc k projednání příslušnému MNV Libouchec.
Po prozkoumání celého spisu bylo nesporně prokázáno, že se M. Chadima
svým j e d n á n í m dopustil p ř e s t u p k u podle 8 19 z. č. 60/61 Sb. na zábavě
3. 3. 1979 v Libouchci.
Z magnetofonového p á s k u j e zřejmé, že M. Chadima jako vedoucí hudebního souboru Extempore používal při uvádění písně několikrát slova
sračky, místo .píseň Zabíjačka" uváděl píseň jako .Žranice", samo jeho
chování silně negativně působilo na přítomnou mládež, k t e r á se zde shromáždila z různých míst ČSR, tak, že se chovala hlučně, pískala, vykřikovala, svlékala se do polonaha, ohmatávala Be na sále, s a m a se vyznačovala řevem, výchovně to na přítomnou mládež škodlivě působilo. Toto
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potvrzuje vlce svědků j a k o s. Babět (přfl. 16) a další svědek Randák (přfl.
20), k d y uvádí, že C h a d i m a vyváděl n a jevišti j a k o klaun, poskakoval,
ječel a situace se t a k nebezpečně vyhrotila, že musela být zábava předčasně ukončena. O tom, že h u d e b n í produkce měla přímý vliv n a závadné
chování mládeže, potvrzuje svědek Pelcman (přfl. 27). A t a k by se mohlo
pokračovat podle jednotlivých výpovědí z t r e s t n í h o spisu...
Předsedkyně komise OVP:
J a n a Krqjčovičová

Několik věcí bylo na odůvodnění zajímavých. Vůbec se
neohlíželo na závěry prokuratury. A konec odůvodnění
byl vyloženej podfuk. Dále by se podle jednotlivých výpovědí pokračovat nemohlo. Komise zřejmě zapomněla na
to, že při seznámení s výsledky vyšetřování má právo
stíhaný nahlédnout do trestního spisu. Všechny ostatní
výpovědi naopak Randákovo i Pelcmanovo svědectví vyvracely, nehledě na jejich hodnocení. To uznal i okresní
prokurátor. Zajímavý bylo i to, na co všechno komise přišla pouhým poslechem pásku: polonahá ohmatávající se
mládež atd. S tímhle neargumentovala ve své uzávěrce
ani OS SNB. Inu, tón se zostřil a přestupků v odůvodnění
přibylo. Ze srandy jsme si tenkrát říkali, že ještě jedno
odvolání a trestní stíhání bude pod tíhou důkazů komise
ochrany obnoveno a mě šoupnou rovnou do vyšetřovací
vazby.
Ale rozhodnutí dotáhnout vše až do konce mě neopustilo. Šlo už jen o šprajc. Nedat se lehce. O výsledku jsem
už pochybnosti neměl. Odvolání bylo podobné tomu prvnímu a tak ho citovat nebudu. 15. února jsem byl pozván
na jednání k odvolacímu orgánu - Správní komise veřejného pořádku v Ústí n. L. Jednání bylo stejné jako v Libouchci. Kdyby se moji soudci nejmenovali jinak, asi bych
je od těch liboucheckých nerozpoznal. Univerzální typy
mocenské byrokracie. Nechápal jsem jen jedno. Proč tahleta druhá komise vyhověla mému prvnímu odvolání.
Jediný rozdíl mezi liboucheckým a ústeckým jednáním
byl v tom, že tato komise se mě po půlhodinovém propírání zeptala, co k tomu mohu říct. Odpověděl jsem, že nic
a sebral se k odchodu, nedbaje výkřiků, jak to, že si dovoluji odejít bez dovolení a výhrůžky předsedy Vladislava
Kuliše, který za mnou vztekle křičel něco o pokutě za
pohrdání komisí.
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Když jsem dostal poStou obsílku s hlavičkou ONV Ústí
n. L., otevíral jsem ji s napětím. Bude odůvodnění i celý
tón dopisu pokračovat v započatém trendu? Pokračoval.
Tentokrát už zcela bez obalu používal jako důkaz vše, co
vyšetřování ukázalo jako nepravdu. Jako bych opět seděl
u výslechu v Ústí nad Labem po ranní přepadové akci,
kterou to všechno začalo. Ke sprostým slovům znovu přibylo všechno to, co vyšetřování ukázalo jako nepravdivé.
Proti rozhodnutí nebylo odvolání. Avšak jedna možnost, jak pokračovat ve sporu dál, se našla. Touto poslední
možností bylo podání stížnosti pro porušení zákona na
Generální prokuraturu ČSR. Budu tuto stížnost citovat
celou. Jsou v ní, mimo jiné, i citace z posledního, zostřeného rozhodnutí ONV.
Generální p r o k u r a t u ř e
n á m . H r d i n ů 1300
Praha 4 - Nusle
Mikoláš C h a d i m a , P r a h a 7, Čechova 24, vedoucí skupiny Extempore
a
Svaz h u d e b n í k ů P r a h a , zastoupený J . Voigstem, členem výboru Svazu... adresa...
podávají
stížnost pro porušení zákona, proti rozhodnutí ONV Ústí n. L. ze dne
18. 2. 1980, č. j. Odv. 3/80
Komise ochrany veřejného pořádku MNV Libouchec u s n e s e n í m ze dne
11. 10. 1979 uložila p o k u t u podle ust. § 26 odst. 1 písm. c zák. č. 60/61
Sb. ve výši 500,— Kčs za p ř e s t u p e k j 19 téhož zák., kterého j s e m s e měl
ú d a j n ě dopustit dne 3. 3. 1979 v Libouchri tím, že j a k o vedoucí hudební
skupiny Extempore j s e m produkoval h u d b u nevhodným způsobem a vulg á r n í m způsobem ji reprodukoval.
Do tohoto rozhodnutí j s e m podal odvolání. ONV tomuto odvolání vyhověl a vrátil celou věc KOVP MNV Libouchec s tím, že byly zjištěny
procesně p r á v n í závady.
MNV Libouchec však žádné nové rozhodnutí nevydal, byl to však ONV
Ústí n . L., k t e r ý svým rozhodnutím ze dne 18. 2. 1980, č. j. Odv. 3/80
nevyhověl m é m u odvolání a potvrzuje rozhodnutí MNV Libouchec, kter ý m byla uložena výše uvedená pokuta. Uvedené rozhodnutí j e nesprávné
j a k po formálně právní stránce, t a k i věcné.
Pokud j e o věcnou s t r á n k u : u v á d í se, že j s e m se ú d a j n é „dopustil
p ř e s t u p k u podle § 19 z. č. 60/61 Sb. tím, že j s e m užil vulgárních slov
a dále, že j s e m zavinil, že diváci asi v počtu 400 lidí hulákali, pískali,
dupali, kdy na parketě se kouřilo, někteří se svlékali do polonaha, seděli
n a p a r k e t ě a pod." Dále se uvádí, že „pořadatelé nezvládli situaci. Většina
přítomných byla cizí, nikde j e v Libouchci neznal, jednalo se o vlasatce,
zarostlé v obličeji, špinavé apod."
Podle tohoto „úsudku" j s e m vše zavinil já, resp. hudba, k t e r á podle
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názoru MNV i ONV n a přítomné velmi silně a negativně působila. Podle
svědka Batlcy podobná h u d b a by neměla existovat, nebot takovéto akce
odporují cílům výchovy mládeže a i všem z á s a d á m socialistické morálky,
etiky a estetiky.
Po této s t r á n c e tedy podle rozhodnutí správních orgánů vSe zavinila
hudba. Toto rozhodnutí ONV je nesprávné, ale odporuje si i samo sebou.
Zásadní rozpor spočívá v tom, že veákerá odpovědnost se klade hudbě
a jejímu vedoucímu, k t e r ý v ž á d n é m případě nemohl ovlivnit chování
ůčastníků, což j e s t jedině v kompetenci pořadatelů. Rozhodnutí si zásadně odporuje v tom, že na j e d n é Btraně se k o n s t a t u j e , že pořadatelé nezvládli situaci, n a d r u h é s t r a n ě s e vina za to klade hudbě. J e s t nutno si
uvědomit, že hudební soubor musel složit příslušné zkoušky, aby měl
oprávnění vystupovat. Podle ú v a h y správních o r g á n ů by tedy v8e zavinila
přehrávková komÍBe, k t e r á povolila výše uvedené s k u p i n ě veřejně produkovat h u d b u . Tato komise j e složená z odborníků, absolventů konzervatoře apod. Podobné ú v a h y vedou proto k naprostým absurdnostem a j e
proto n u t n o především se zabývat otázkou, kdo zavinil tento stav při
produkci, kdo j e zodpovědný za pořádek v sále apod. J e to hudba, nebo
pořadatelé? J e zcela jednoznačné, že h u d b a svůj úkol splnila, nesplnili
vSak svůj úkol pořadatelé. Posuzující orgán se tedy dopouští zásadního
omylu v tom, že j e složen z lidí, kterým se podobný d r u h hudby nelíbí.
To je vSak o t á z k a zcela j i n á a j i n á j e proto i otázka, kdo j e zodpovědný
za pořádek v s á l e při produkci. J s m e toho názoru a považujeme to za
nespornou věc, že h u d b a n e n í zodpovědná za pořádek v sále a nemůže si
rovněž vybírat návštěvníky.
J a k o vedoucí s k u p i n y Extempore j s e m obdržel potvrzení od pořadatelů, ž e vystoupení mojí s k u p i n y bylo vzorné. V rozhodnutí ONV se však
uvádí, že toto dobrozdání si n a p s a l a s k u p i n a s a m a a uvedení pořadatelé
toto pouze podepsali. Později prý dle výslechu R a n d á k a a Pelcmana uvedli, že hodnocení nebylo objektivní a učinili t a k p i ý proto, aby nezavinili
nějaké nepříjemnosti souboru. J e velmi zarážející, že ONV toto vůbec ve
svém rozhodnutí uvádí (nehledě n a to, že vyšetřování i přiznání R a n d á k a
i Pelcmana ukázalo, že hodnocení naprosto j i s t ě kapela s a m a nepsala).
J e to hledání důvodů, aby veškerá vina byla za každou cenu svalena na
někoho jiného, j e n n e na toho, kdo m á m í t zodpovědnost. Podle této úvahy
proto, a to zcela nelogické, došlo k takovému rozhodnutí, k t e r é j e v rozporu nejen se zákonem, ale i s normální logikou.
M. Chadima
Vyjádření S v a z u h u d e b n í k ů P r a h a
Svaz h u d e b n í k ů P r a h a Be připojuje k e stížnosti pro porušení zákona
ve věci shora uvedené, neboť postup rozhodujícího orgánu při uložení
pokuty s k u p i n ě Extempore n e b y l správný. Podle našeho názoru zodpovědným činitelem při produkci a pořádku v Bále n e m ů ž e být v ž á d n é m
případě hudební skupina Extempore, ale jedině pořadatelé, kteří, j a k
uvádí samo ONV, nezvládli situaci. Svaz hudebníků proto navrhuje, a b y
rozhodnutí ONV, k t e r é j e tímto napadeno, bylo zrušeno, neboť odporuje
zákonu.
P r a h a dne 2. 4. 1980 razítko Svazu
podpis
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Odpověď na tuto stížnost přišla v zákonné lhůtě a byla
stručná. Generální prokuratura naši stížnost zamítla. Pokutu jsem nakonec zaplatil. Myslím, že za těch pět set
korun nebyla zkušenost s represivními složkami Moci zase tak drahá. Vždyť všechno mohlo dopadnou daleko hůř.
I tak tím ale vznikla pro kapelu spousta problémů. Tím,
že se nám nepodařilo dosáhnout úplné satisfakce, došlo
k tomu, co jsme očekávali. Naše koncertní činnost v Praze
byla čím dál obtížnější. Zároveň byl Libouchec počátek
tlaku, kterým měla být kapela vtlačena do undergroundu
a který s přibývajícím časem stále sílil.
Dodnes bych chtěl znát pravdivou odpověď na několik
otázek. Byla celá akce původně zaměřená jen proti Neduhoví a já ho jen zastoupil? Jakým zázrakem se stalo,
že jsem nebyl postaven před soud? Bylo to snad jen kvůli
tomu, že v sedmdesátém devátém se v Ústí n. L. neodsuzovalo? Rok předtím a rok potom mašinérie fungovala
bezvadně. Byla celá akce řízena opravdu jen z Ústí
n. L. nebo z Prahy? Mnohokrát potom jsme se snažili
s klukama na tyto otázky odpovědět sami. Ale neshodli
jsme se ani na jedné teorii. Nezbývá, než se smířit s tím,
že ono Jak a proč" se nikdy nedozvíme.
*

*

*

Ale nejen Libouchcem živ je člověk. Jak už jsem jednou
řekl, po tom, co nám otrnulo, se život kapely i můj pomalu
navracel do normálních kolejí. Pro mě se stalo toto období
jedním z nejdůležitějších v hudebním životě.
Pokračování

příště.

REVOLVER REVUE
nezávislý magazín
vychází v Praze
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Pražský rozhovor
(leden 1988)
DW - Darrin Wood
EK - česká spisovatelka
FS - František Stárek (Čuňas)
IMJ - Ivan Martin Jirous (Magor)
PP - hudebník, ročník 1965
FS: ... Kde je ten koňskej pes?
IMJ: Ne koňskej, ale konžskej.
FS: Podle mě je to koňskej pes.
IMJ: Prosím tě, uvař mi ještě jedno kafe... Shut up!

Rockerův

návrat

Věnováno Petrovi a Dagmar Kadlecovým
v upomínku na druhý rockerský zájezd
Konečně zase doma.
Zahrada zarostlá,
kopřiva dvou domá,
lebeda,
chybí jen otep indiga
na provaz konopný.
V maštali
žíznivý kůň a kočka
šerou líh.
V kuchyni holka asijská
smutně a výhružně
očima zablýská.
A v krvi líh.
Podáváš čertu prst
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a on ti žere z ruky.
Hlasivky odumřely v krku.
Jak moudrý Voskovec byl,
teprve teď opravdu víš:
doma seš tam,
kde se oběsíš.
EK: Tak řekni něco o tom, kde jsi dneska byl.
IMJ: V klubu, kterému se dnes říká Futurum - za mejch
mladejch let to byl F-Club, v Nároďáku na Smíchově —
jsem byl po šestnácti letech. Byla to místnost, kde hráli
Primitives Group, Framus Five, nesmírně důležité kapely šedesátých let. Já osobně jsem tam byl prvně v roce
1967. Naposled jsem tam byl, když tam hráli Plastic
People v roce 1971 nebo 72, a od té doby nebyl nejmenší
důvod tam jít... Dneska jsem tam byl kvůli kapele Psí
vojáci, kde hrál Filip. Je to symptom toho, že se něco
vrací. Vezmu to z jinýho soudku: Říkáme tomu „revival
šedesátých let". V současný době je ve Spálený ulici výstava Karla Nepráše, nejvýznamnějšího českého sochaře šedesátých let, a na jeho vernisáži bylo asi 600 lidí...
Lidi se nevešli vůbec do místnosti. Jakoby ty krysy z šedesátých let vylízaly zase, protože v klubu Na Chmelnici - kde taky hrajou Psí vojáci - vidím lidi, který jsem
neviděl dvacet let. Cosi se tady děje. Je to naprosto jiný:
je to tvrdší, krutější...
PP: Tak co se děje je, že ty šedesátý léta už nikoho nezajímají.
IMJ: To si myslíte... V tom případě, proč lezete do klubů,
který byly naše v šedesátejch letech?
PP: Co je nám do toho, že to je tenhle klub?
IMJ: Nám do toho je. Vy jste tam hosti.
PP: To je mrtvý, rozumíš? Když někdo začne mluvit
o vosumašedesátým, tak začnou všichni držet hubu.
IMJ: Já nemluvím o vosumašedesátým, vůbec: ten mě
vůbec nezajímá, a nezajímal mě nikdy. Já mluvím o šedesátejch letech, polovině šedesátejch let, o duchovní
atmosféře, která se týká Primitives Group, sochařství,
Věry Linhartový a všeho podobnýho...
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PP: No tak já, no...
EK: To vy si nepamatujete...
IMJ: Osumašedesátej rok mě nezajímal nikdy: v tý době
jsem choval ptáky, a chodil jsem pytlačit do Průhonic.
Ale: Atmosféra šedesátejch let - duchovní ve velmi pozměněný, zkurvený křivce — se vrací, a lidi, který nechodili dvacet let na koncerty bigbítu - Lola Potůček,
kterej je „Na Chmelnici" a spousta z nich — najednou se
objevujou. Potkáváme tam lidi, který jsme neviděli skutečně léta.
PP: Hm, hm...
IMJ: Nevíte vůbec, co je „revival", idioti...
EK: Jakej byl začátek Plastic People, nebo když tys tam
přišel - jak to vypadalo? A co tys tam vlastně udělal?
IMJ: V roce 1969 byla Praha polepená plakátama a hrály
tady možná dvě stovky beatových skupin. Nějak zvlášť
mě to nezajímalo, čet jsem si plakáty, a najednou jsem
narazil na název Plastic People of Universe. Řekl jsem
si: 'Aha, budiž. Na to se pudu podívat.' Zapomněl jsem
na to. Pak za mnou přišel manažér Primitives Group,
Evžen Fiala, kterej dneska žije v Lundu, ve Švédsku,
a říkal mi: Hele, existuje tady kapela, neuměj vůbec
hrát, hrajou falešně, děsně, ale chodí na ně spousta lidí
jako v začátcích Primitives...' Já jsem mu říkal: "Myslíš
zřejmě kapelu Plastic People of Universe.' On říká: 'Jak
to víš? ' Já jsem říkal: 'No... čtu plakáty. ' A dověděli
jsme se, že hrajou na Beat-salónu, právě v tom klubu,
kde jsme dneska byli. Přišli jsme tam, na Plastic People,
do téže místnosti, kde dneska hráli Psí vojáci, a Plastici
měli obrovskej drive, hráli možná blbě, to je jedno: ale
bylo to vono... Hned jsme po nich vyskočili a od tý doby
jsme s nima začali spolupracovat. Já jsem tu kapelu
nezaložil — pouze jsem se staral, aby se nezkurvila. Vod
tý chvíle, kdy ta kapela je samostatná, tak už se o ni
zase nemusím tolik starat, nebo nestarám... A z toho
důvodu není přesný, že dneska říkáš, že jsem „manažér
Plastic People". Nejsem. Bejval jsem manažérem. Ad
jedna jsem za devatenáctiletou existenci kapely sedům
let vodseděl, takže minimálně jen vodečíst z těch deva103

tenácti let těch sedům, čili starat bych se o ně moh
dvanáct let a — měl jsem náhradní manažéry, v době
kdy jsem seděl... Dneska to ani není potřeba, protože
tzv. manažérem jsem se stal z nouze, v době, kdy kapele
hrozilo, že se zkomercionalizuje a že se z ní stane normální kapela tzv. show businessu. To znamená pop mušie... Dneska jsem jejich přítel, spolupracuju s nima,
chlastáme spolu, ale v podstatě jim do toho kór moc
nemám co kecat.
EK: Takže co vlastně dneska děláš?
IMJ: Chlastám, píšu básně, dělám jednoho z redaktorů
Vokna, hlavní redaktor je Franta: je to undergroundovej
časopis, kterej - což málokdo ví - má největší náklad,
asi kolik? Na rozdíl od samizdatů, který nikdo nemá,
který jsou v knihovnách, ve dvaceti kouscích, tak my
vydáváme časopis, kterej čtou lidi málem v každý vesnici — v Čechách a na Moravě. Protože máme síť, ty lidi
si to půjčujou: máme náklad 380 kusů, a každý Vokno
čte minimálně třicet lidí. Když si to vynásobíš, tak je
to jedinej masovej časopis, kterej tady je.
FS: Vokno má náklad 500 kusů...
IMJ: Abych to ilustroval, jak ty samizdaty, který jsou
třeba chválený na Západě, v našich exilovejch periodicích, jakej je mezi nima rozdíl: Kdysi za mnou přišel
vydavatel - nebudu ho jmenovat - Dialogů, to je časopis
taky tady, kterej myslím, že už zánik, a říkal mi: 'Měli
bychom si vyměňovat ty časopisy; vy děláte Vokno, my
děláme Dialogy. Kolik byste chtěli výtisků? ' Já jsem se
poradil s Čuňasem a přišel jsem za ním a říkal jsem
'Šedesát jich berem. ' On.říkal: 'Můžeme vám dát dva?
' A já jsem říkal: Tak si to strč do prdele, jo? ' Protože
to u mně není časopis, jo? Časopis, kterej má šest lidí
v knihovně, a jeden pošlou na Západ, aby se o něm referovalo ve Svědectví, a nikdo ho nezná, nikdo ho neviděl, nikdy...
FS: Takový časopisy mají charakter jenom nabídkovejch
listů pro nějaký jiný periodikum.
IMJ: Hele, to nejsou časopisy: časopis je věc, kterou můžu
ztratit v hospodě, prochlastat ji... Proč ne? Vokno vypa104

dá asi takhle: je to desetkrát tlustší než todle... a je to
v igelitovým obalu, dá se to svinout do trubky... Proč
nás to zajímá - není to vázaný do plátěnejch desek.
Jestli znáš Sherlocka Holmese, tak tam je scéna, kdy
Sherlock Holmes sedí v parku na lavičce a jde po něm
profesor Moriarty, jeho úhlavní nepřítel... kterej na něj
předtím poslal asi šest poskoků, kteří všichni selhali,
takže tento génius zločinu Moriarty jde po něm sám...
Sherlock Holmes předstírá, že usíná, a drží v ruce Timesy. Složený napůl. A Moriarty se k němu blíží s dýkou a Holmes se vožene těma Timesama a ta dýka úplně
selže, poněvadž to neprorazíš... Naše časopisy, Vokno
nebo Revolver Revue, se dají svinout do trubky: můžeš
tím někoho zabít, zlomit mu vaz, odrážet jeho ránu dýkou... Protože nám jde v podstatě o to. My jsme rockeři...
Rocker tady, to se netýká pouze rockový hudby: je to abych to definoval - něco mezi gangsterem a umělcem...
Ovšem ne gangsterem, kterej je vázanej na nějakou mafii, která má vydělávat peníze nebo se snažit o nějakou
moc, ale v podstatě jsme dobrodruzi... Všechno, co děláme, ať je to big-beat nebo rocková hudba, jak se tady
říká, nebo vydáváme časopisy, děláme především proto,
že nás to úžasně baví, a že je to zábavnější, než třeba
vykrádat kostely nebo loupit samoobsluhy... Hlavně
proto, že je to nebezpečnější: dneska je za vydávání
samizdatovejch časopisů v Československu větší flastr,
než za udělání samoobsluhy. A proto ty naše časopisy
vypadají takhle. - Pak je tady jiná sorta lidí, Eda je
trošku zná, to je Petlice například, kde vycházejí tzv.
ušlechtilý knížky; ale já, kterej se celkem dost pohybuju
v týhletý kulturní sféře, jsem za celej život dostal do
ruky asi tři... Protože to vydávali nevím v kolika exemplářích, celkem mě to nezajímalo, a bylo tam napsáno:
„Zákaz dalšího opisování rukopisu", kde byl podepsanej
ten pišišvor, spisovatel, kterej to napsal: mělo to šest
lidí v Praze, možná v nějakým sejfu nebo v knihovně...
Odbočka: Moje žena je vnučka nakladatele, kterej tady
udělal nejvýznamnější nakladatelství v Čechách desátejch, dvacátejch, třicátejch let, Josef Florian. Dělali to
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na koleně. Dneska to kupujou kreténi v antikvariátech,
platěj za to stovky - von na tom nevydělal nic a dělal
to proto, aby ty knížky vycházely... Nenávidím bibliofily:
knížky, který jsou vydaný v patnácti exemplářích, nádherně vypravený a - nikdo je nezná. Ty lidi si je kupujou, protože se domnívají, že je to artefakt. Knížka není
artefakt: knížka je věc, která se čte - když se mi nelíbí,
vytřu si s ní prdel nebo ji někomu dám, nebo ji ztratím
v hospodě, prochlastám... Knížka je spotřební zboží: de
vo to, co je v ní napsaný.
PP: Ale i knížka... jakejkoliv majetek...
IMJ: Dejme tomu, jakejkoliv majetek"... Třeba s vobrazem to nedělám, protože vobraz je třeba v jednom exempláři. Kdežto knížka... která nemá náklad sto kusů, pro
mě není knížka. To je něco jinýho - nevím, nebudu to
definovat. A pozor: nic proti Petlici! Protože jednak Eda
je jedna ze spisovatelů, který do ní psali, a možná, že
se na to dívá úplně jinak, já nevím. Ale fakt je ten, že
konkrétně Petlice je přesnej důkaz reziduí elitářsťví určitejch lidí, kteří se domnívají, že dělají českou kulturu:
Ivan Klíma a celá tahleta banda. Je to asi čtyřicet lidí,
který si svoje knížky mezi sebou vyměňujou a čtou, ale
úplně šerou na to, aby četli někde lidi v Kotěhůlkách
nebo na kterýkoliv vesnici... Nám jde vo to, aby - a tím
skončím, poněvadž se nebudu rozkecávat: Když začali
Beatles, v Liverpoolu, ne? Mercy Sound, tak údajně řekl
šéf liverpoolský policie: 'Každýmu mladýmu klukovi
bych koupil elektrickou kytaru a bylo by po zločinnosti.
' Jsou přesná čísla, o kolik klesla zločinnost v Liverpoolu a v Anglii vůbec. My se domníváme, že každej slušnej
člověk má v sobě tendenci k zločinu a k dobrodružství.
A my jsme jim nabídli rockovou hudbu a samizdaty místo toho, aby ubližovali lidem a vykrádali dejme tomu ty
samoobsluhy. Zajímá nás to jako činnost dobrodružná,
nikoliv jako činnost, která by měla bejt uložená v universitních knihovnách - na to šerem. Protože žijeme
v totalitním státě, kde konkrétně mladá generace je
v příšerný depresi.
PP: Ale koho znáš z tý mladý generace, kterej tohle tvrdí?
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IMJ: Moment. Tady jsou lidi, kteří se učej karate, přizabíjej další lidi, protože nevěděj co! Každej cítí, že se tady
musí něco dít, a protože nedostali do rukou třeba ty
naše časopisy a neseznámili se s rockovou hudbou, tak
někoho praštěj olověnou trubkou: nic proti tomu - když
je to potřeba, ale... my máme pocit, že by lidi mohli to
dobrodružství vrazit do kultury - ovšem musí to bejt
kultura rocková, v revolver-stajlu. Tečka.
PP: C'est possible. C'est possible. Ale nevím, proč mluvíš
hele vo generaci, která se cejtí nějak ukřivděná, zatímco
já s ní usiluju a komunikuju.
IMJ: Uvědom si, že seš špička té generace, jednak seš ze
starý kulturní pražský rodiny PP: To mě nezajímá! To jsou sráči, který todleto dovolili
v osmačtyřicátým, a všechno, jo? Ty sráči před náma,
ty... naše rodiče.
EK: Eště by mě zajímalo, jak se bavíš se svým tátou...
FS: Ne, to má pravdu...
IMJ: Jenže já mluvím vo těch mladejch lidech, který nevěděj co!
PP: Ale hovno! Jestliže Magor dramatizuje situaci mladý
generace IMJ: Já ji nedramatizujú —
PP: My jsme se narodili v temnotě, a my v ní hodláme
zůstat.
IMJ: Jó...?
PP: Na rozdíl od nich, který založili, totiž zažili ten posranej šedesátej osmej rok, tam se vychlípli nějaký ty,
že jako můžou publikovat nějaký to „hihihaha" a pak je
to típlo.
IMJ: Vo to nešlo!
PP: My nečekáme s ničím, jako 'my jsme tipli a tím lip!
' Já je lituju! Já je vopravdu lituju!
IMJ: Moment, tady je opravdu zásadní rozdíl!
PP: Protože my jsme se narodili v kanále!
IMJ: 'My jsme se narodili v temnotě a hodláme v ní zůstat. ' To je geniální formulace. Kdežto my - já a Čuňas
— jsme osvětový typy.
PP: No tak dobře, vono je to taky problematický: My v ní
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nehodláme zůstat, kurva!
FS: No tak hodláte nebo nehodláte? Tak se rozhodni, jó?
PP: Ale voproti těm chlápkům, kteří si tak juchali na tý
veřejnosti československý v tom šíleným osumašedesátým IMJ: Nikdo nemůže za to, že je vo dvacet let starší, než
někdo, ne?
EK: No a to jsem chtěla říct před chvilkou...
PP: Takže my nečekáme žádnej optimismus, na rozdíl od
nich. No nic: Pod tanky bysme neskákali, to je fakt IMJ: Ani my jsme to nedělali.
EK: Magore, ty seš optimista?
IMJ: Ne.
EK: Jak ty to vidíš dál?
IMJ (se smíchem): Beznadějně! Mě zajímá bitva teprve
tehdy, když je prohraná - a to je poslední, co řeknu.
Mým vzorem je Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic:
katolík. Když začal stavovskej odboj v Čechách, tak většina národa byla protestantská, a byli to jeho kámoši,
všichni. Samozřejmě, než do toho šli, tak za ním přišli
a říkali: 'Kryštofe, podívej se, jdeme do toho.' Von říkal:
'Serte na to, nemáte šanci: jste idioti, neumíte to.' Voni
říkali: 'No dobře...' Samozřejmě, že je nezradil a tak se
na to koukal, jak to fušujou a fušujou a fušujou... Akdyž
to bylo úplně prosraný, tak se k nim dal - taky si ho
katolíci, protože byl katolík, vychutnali jako prvního,
a dali mu zahulit. Proto jsem podepsal Chartu: protože
to považuju za naprosto beznadějný a nesmyslný...
V osumašedesátým jsem nepodepsal jedinej text - chodil jsem pytlačit do Průhonic!
FS: Ale proč bys měl podepsat nějakej text, když to bylo
úplně beznadějný?
IMJ: Ne! V osumašedesátým si celej národ myslel, že je
to nadějný, a mě to nezajímalo. Mně připadá beznadějná Charta! Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic byl můj
vzor vodjakživa: člověk, kterej jde do věci teprve tehdy,
když je ztracená - tak to je rocker...
PP: To já znám většího rockera, blbečku!
IMJ: Ted'jsem viděl film Čelisti... Kvůli tomu si koupím
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video, až budu mít peníze... Koupím si video kvůli filmu
Čelisti, protože ti rockeři, ti do toho jdou, když je, to
všechno prosraný. To je příručka etiky. Já bych to místo
Písma svatýho pouštěl každýmu, aby si to prohlíd...
FS: V kostele!
IMJ: Ne, ale furt jsem to já...
FS: Kdo je střízlivěj? Je tu někdo normální? - Já si fakt
myslím, že todleto celý, taková ta kultura, todleto celý
podzemí, to, co se tu skutečně asi tak deset let dělo,
trochu skutečně ty lidi, který v tý době dospívali, vyškublo vod fetování... Protože to byli lidi, který byli hodně na vokraji a z týhle oblasti se hodně rekrutujou ti
fetaci. A tady měli něco jinýho a tím se chytili.
PP: Ty vole, dyť feťáků je čím dál tím víc!
IMJ: Je to přesně tak, jak říká Charles Baudelaire v Malých básních v próze: 'Je třeba být stále opilý. Abyste
necítili strašlivé břímě času, které na vás bez ustání
naléhá, opíjejte se! Ale čím? Vínem, poezií nebo ctností,
čím chcete - opíjejte se... ' Jak říká Čuňas, místo fetování je možný poslouchat rockovou hudbu anebo dělat
časopisy.
FS: Dělat... Dělat něco.
IMJ: Každopádně. Jak mě učil můj první guru, Kamil
Linhart: "Normální individuum je blbec.'
FS: Dělat něco. Aspoň žít v komuně. Je to něco.
EK: Di do háje!
IMJ: Huso hloupá!
EK: Vůbec se o mě neotírej!
IMJ: Nebejt nás průkopníků, tak už jste tady neseděli,
dneska. Ale jak říká Alfred Jarry: 'Přijde nová mládež
a bude na nás skládat potupné balady. A není důvodu,
proč by to nepokračovalo.' My jsme dospěli k tomu, že
přichází 'nová radosť. V tom smyslu je ten 'revival šedesátých leť. Ted' začíná. Nová radost. Tehdy mohly
stát za hovno, ale byly radostný... Je to tak? Šedesátý
léta...
DW: Say something about you some...
IMJ: Ano. Odpovím ti citátem z Andy Warhola: 'Chcete-li
vědět všechno o Andy Warholovi, pozorujte pouze po109

vrch mých obrazů: za tím není nic.' To znamená; chceš-li
vědět všechno o mně, čti si ty moje krávoviny, ale za
tím není taky nic. Pokud se nějak vyjadřuju, tak se
vyjadřuju písemně. Netvrdím, že je to dobrý, ale absolutně odmítám říkat, co je za tím - většinou nic.
EK: Bylo něco přeložený?
IMJ: Kam?
EK: Třeba do angličtiny - nevíš?
IM: Proč? Nestarám se o to.
PP: Mě fascinuje dvě věci...
IMJ: Mě fascinu/ou — dvě věci.
PP: To je nová čeština.
FS (se smíchem): Ta přichází s 'novým myšlením'.
IMJ: Přichází 'nová radosť.
FS: Když někdo používá slova 'nový5, tak vyžadujú, aby
to specifikoval. Tady vychází Nová mysl - už čtyřicet
let. Já bych teďka řek ten příběh, kterej jsem nakous
na schodech.
IMJ: Tys mě nakous na schodech?
FS: Ještě ne... Abych se vrátil. Jak proběh ten boom kolem
Dětí ráje, tak se americkej Penklub rozhodl, že udělá
malou změnu. Že k desítiletí Charty udělá večírek, kde
nebudou klasičtí čeští spisovatelé, kteří by tam zákonitě
měli bejt, ale že tam budou nějaký mladý prozaici. Podmínky byly, že musejí žít na území ČSSŘ, že musejí být
mladí - to je do 35 let - a že to nesmí být jejich jediná
práce. První, na koho to spadlo, byl Zdeněk Urbánek.
Ten se strašně rozčílil, že chtějí lidi do 35 let, že teprve
po padesáti letech může vůbec prozaik něco psát. Takže
je vyhodil. Druhej byl Lopy. Ten prolistoval svůj slovník
a zjistil, že jediná přichází v úvahu Iva Kotrlá a to je
vlastně básnířka. A když už termín hrozil, když to mělo
bejt za 14 dní, tak to spadlo na mě. Skutečně jsem vybral
asi ze třiceti autorů, kteří přispívají do našeho časopisu,
čtyři — po různých konzultacích, taky tady s Magorem
- kteří by mohli reprezentovat naši píšící generaci. Pak
práce s tím, nakonec to odfrčelo do Londýna, že tam to
někdo přeloží. Později jsem dostal dopis od Penklubu,
že to tam nebude. Ne proto, že by to neodpovídalo kva110
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litou, ale že to neodpovídá obsahově, že si představovali
něco jiného, že tedy to nemůžou nechat ani přeložit, že
by to byly vyhozený peníze. Večírek k desítiletí Charty
proběhl a jako ukázky se tam četl Vaculík, Kantůrkové,
Hrabal a Havel.
PP: Howgh.
IMJ: Howgh!
DW: How do you do? You are OK? Iťs a good story.
FS: Tak už to típni, to stačí.
V Praze nahrál Darrin Wood; za pomoci přepisu Bohumila Krčila z podzimu 1988 z pásku přepsal Jiří Němec v Brooklynu, N. Y., v březnu 1989

Patrick Ouředník

Smírbuch jazyka českého
Je vám to volný? Kimono? Mašlička?
Přidáte-li dalších 80 výrazů,
pochopí i ten nejzpozdilejší.
Rád byste svého přítele poslal do prdele?
Učiňte to elegantněji, pomocí jedné ze 160 možností,
jež vám nabízí vaše rodná řeč.
Přeřízl jste ji? Vohnul? Sklátil?
Chcete-li své milostné dobrodružství popsat
co nejdůkladněji, vězte, že
ŠMÍRBUCH JAZYKA ČESKÉHO
vám k tomu poskytne bratru 340 synonym.
14.000 hesel z českého poválečného argotu. 1.300 citátů.
Tematický přehled, rejstřík záhlaví.
420 str. WP. Brožované. Formát A5.
Cena 70 FF (či ekvivalent v jiné měně) včetně poštovného.
Objednávky na adresu Revue K, rue Micolon, F-94140 Alfortville.
Platit možno šekem, mezinárodní poštovní poukázkou či
převodem na poštovní konto (CCP 6 725 06 R Paris).
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Zbyněk Benýšek Adama a Eva, olej na plátně 65 x 90,
detail

výtvarné umění
Zbyněk Benýšek, Jack Rozparovač
a Žadonil Rozhazovač
(Roztrojení osobnosti)
Jeden bouřlivý večer, jedna bouřlivá noc ve vídeňské
hospodě „Nachtasyl".
Šlo tehdy, na rozdíl od jiných večerů a nocí, o titul
mistra v těžké váze a já jsem hrál sudího a poskakoval
uprostřed ringu.
Byla řeč, vlastně křik a rvačka o všech vyňatých slovech, i o těch, která chybí , i o těch, která vyňata nejsou.
Byla řeč, křik a rvačka o to, co se s nimi vše dá dělat,
má-li to cenu a když tak jakou, a jaký to má smysl a co
s tím a kolik za to.
A k ránu gong, a do pauzy ticha, kdy se všichni diskutující, křičící zápasníci, zastánci, oponenti a soudce chtěli
nadechnout k dalšímu kolu, stačil jeden z nich, Zbyněk
Benýšek, trefit mokrým ručníkem sudího uprostřed ringu
větou:
„Dejte mi příběh a já pohnu světem!"
Ten direkt vypadal jako žádost.
A ozval se druhý úder gongu zvoucí do dalšího kola.
Ani já, ani Zbyněk Benýšek jsme se už zápasu nezúčastnili.
On neměl ručník, a já neměl vsazeno a byl jsem z jeho
věty K. O. rozpárán.
Ležel jsem na zádech uprostřed dvanácti provazů
„Nachtasylu" a díval se do stropu a strop na mne.
Strop té vídeňské suterénní hospody je zároveň na záda
povalenou podlahou ateliéru Jacka Rozparovače - toho,
co tak dovedně hodil ručník do ringu.
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Zbyněk Benýšek Léto 1986 aneb Sen v koupelně 100 x 150

Ateliér fabulátora, který s podepřenou bradou žadonil:
„Dejte mi příběh a já pohnu světem!"
On, Žadonil, který má ateliér od stropu ke stropu příběhy napěchovaný, že občas prosakují škvírama v podlaze
0 patro níž.
Ateliér napěchovaný novelama různých formátů a různých pravých úhlů, novelama bermudských trojúhelníků
Baghiry, semaforu a ustrašených klaunů.
Romány takových barevných papouščích kompozic, že
asociují „Kečupové nebezpečí .
Ateliér napěchovaný bajkami o raccích a plameňácích,
1 bajkou o svém ptáku, s mokrým hadrem na hlavě, který
schne od „Jara 86."
Povídkama zarámovanýma i nezarámovatelnýma.
Fejetony na šířku i na výšku, soudničky, které by šlo
pojmenovat „Adam" a které by šlo pojmenovat „Eva", kteří, dohromady, někomu vysypou drobné mince z kapsy,
druhému zhusí kůži.
Malířský ateliér napěchovaný příběhy rozmanitými jako vyňatá slova po „Večírku u Dr. N.".
Příběhy, které vtahují čtenáře jako smaragdové dveře
pod neonovým nápisem Peep Show, pod rudou lucernou,
jako indigová černá díra, jako quasar tuby pařížské modři.
Tato romaneta, sešitá tahem štětce olejem na plátno,
mají jedno společné - fotra.
Jacka Rozparovače, vejtahu, spisovatele, kecala, malíře a furianta.
„Dejte mi příběh a já pohnu světem.'" žadoní a oběma
štětci rozhazuje, Žadonil Rozhazovač!
*

Podíval jsem se na strop podlahy ateliéru rozhazovače
příběhů, pak na něj, a třikrát jsem si poklepal na čelo,
jako bych na dřevo zaklepával: „Jen aby nám vydrželo..."
Nevšiml si toho, Žadonil Rozhazovač.
Stejně jako si už léta nevšímá, že pohybuje světy.
Poklona.
Vlasta Třešňák
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Kdo je Monty Cantsin?
Rozhovor s Monty Cantsinem
zakladatelem
Neoismu

-

(Bretty Nova - New York)
Poprvé jsou slyšela o Neoismu loni v létě, kdy jsem byla
pozvána na „superoficiální zahajovací obřad", pořádaný
v Zahradě soch (na rohu ulic Rivington a Forsythe) jeho
zakladatelem a propagátorem Monty Cantsinem.
Asi jsem dorazila trochu pozdě, protože Cantsin byl už
na „pódiu" a z kapoty starého vraku řečnil, zvěstuje novou revolucí „Velkého zmatem", a pokoušel se přesvědčit
shromážděný dav o svém neoistickém vyznáni. Později,
zatímco Cantsin zpíval jakousi ráznou píseň doprovázenou ghetto randálem a předem nahranou elektronickou
hudbou, mu doktor odebral z paže dvě ampule krve. Stále
zpívaje, vychrstl Cantsin jejich obsah na připravené bílé
plátno. Poté podpálil starou parní žehličku a zasvětil nás
do rituálu Neoistické Oltářní Ceremonie.
Byl sebejistý a zapůsobil na mne dojmem novodobého proroka. Tehdy jsem s ním nestačila promluvit, ale když jsem
viděla jeho plakáty po celé Lower East Si de a slyšela lidi
mluvit o jeho akcích, rozhodla jsem se ho vyhledat. Dostala jsem jeho telefonní číslo od někoho v No Se No, kde
taky několikrát vystupoval, a konečně jsem se za ním
vydala do jeho podnájmu na Desáté ulici, blízko Avenue
A. Sestříhala jsem tento interview z několika popovídání
si s Cantsinem během několika uplynulých měsíců. Mezitím znovu vystupoval na několika veřejných prostranstvích - mimo jiné ABC NO Rio, Public School 122
a Switchboard...
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Bretty Nova: Tvoje krev vypadala, tehdy když jsi jí stříkal
na plátno, skutečně temně rudě, ale teď je o mnoho
světlejší a zahnědlá...
Monty Cantsin: Jo, její barva se změní, až nakonec zezlátne.
B. N. Máš tady pár svejch krvavejch pláten, jsou všechny
produktem tvejch vystoupení?
M. C. Jo, všechny. Mám daleko větší sbírku v Montrealu
a spoustu jsem jich nechal v jinejch zemích, v Londýně,
v Berlíně, v Budapešti...
B. N. Jaký jsi národnosti?
M. C. Jaký jsem národnosti? Co dělám? Jaký je mý číslo?
Jaká kvalifikace? Nemám rád tyhle otázky, takže jednou provždy, jsem neoista.
B. N. Kdy jsi se stal neoistou?
M. C. Na tuhle otázku bych ti moh dát několik různejch
odpovědí, ale řeknu ti tu, kterou pokládám za nejvhodnější: Byl jsem vybrán čtrnácti tajnými vládci vesmíru.
B. N. Můžeš mi o tom říct něco víc?
M. C. Je to tajná organizace, fiktivní síla tvořit obludy
a obry a převracet každodenní skutečnost v mytologii.
Přišli za mnou v roce 1976 v Budapešti, takže teď už
taky víš, jaký jsem národnosti, a najali si mě pro roli
pop hvězdy Monty Cantsina.
B. N. Kdo je vlastně Monty Cantsin? Myslela jsem, že ty.
M. C. Jo. Já jsem Monty Cantsin. Ale nejsem jedinej, je
spousta různejch Monty Cantsinů po celým světě. Neoistou se staneš, když děláš všechno ve jménu Neoismu
a říkáš si Monty Cantsin. Já byl první, kdo měl použít
obě jména, ale každej může bejt Monty Cantsinem.
B. N. Já taky?
M. C. No jasně - není žádný omezení co se týče sexu,
náboženství, původu, nic - srát na chromozómy.
B. N. Ale je to mužský jméno.
M. C. My tak neuvažujem. Tak například existuje další
neoistická skupina zvaná Praxis, podnikající všechno
ve jménu Karen Eliotový, ženskýho produktu rozmnožovacího procesu „montycantsinizace".
B. N. To zní docela srandovně. Proč ale ty krvav.osti?
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M. C. Protože to není JEN sranda. A musíme to všechno
nějak financovat. Tak zkouším prodávat svou krev jako
uměleckej objekt. Proměňuju krev ve zlato.
B. N. Alchymie smíchaná s Jarryho patafyzikou...
M. C. Jsem rád, že znáš Alfréda Jarryho. To byl taky
neoista.
B. N. A Monty Cantsin a Karen Eliotová...
M. C. Jasně, můžeš se smát, jeden z našich cílů je tě rozesmát. Neoismus není podmíněnej prostorem, časem,
vzdáleností nebo strukturou. Stejně jako rakovina nebo
hlad, vždycky byl a vždycky bude. My jsme ale přeměnili
Jarryho patafyziku v datafyziku a vše alchymické v biosomické. Neoismus je Biosomická Datafyzika. Biosomické znamená Biologické SOciální Stroje.
B. N. Myslela jsem, že Neoismus je umělecké hnutí.
M. C. ¡Řek bych, že je to postestetický, přechodný směr,
hnutí art-plus, zahrnující vědu, zábavu a politiku.
B. N. A zmatení...
M. C. Ano, jsme rádi zmatení a rádi mateme. Oukej znamená „All confused" („Vše zmateno").
B. N. A vaše revoluce?
M. C. Jaká revoluce?
B. N. Velké Zmatení. Nevyhlásils ho ve svým vystoupení
v Zahradě soch?
M. C. Jo, ano, vyhlásil. A něco ti povím - to nebyla pouhá
performance, to byl skutečnej pokus něco začít a vytvořit novou energii pro akce. A myslím, že spousta lidí
tomu tak rozuměla, ale chtěj se mnou pořád jednat jako
s umělcem. Vykládaj si mý aktivity jako předváděcí
umění. V jistým smyslu to samozřejmě je. Ale předváděcí umění je taky třeba sport, zábavy, propagační akce,
večeře a vlastně skoro všechno.
Takže já fakt nevím, kdy vystupuju a kdy dělám něco
jinýho. A nejsem jedinej, kdo takhle žije. Proto mě
vždycky šacujou na hranicích. Často si myslej, že zastupuju nějakou sektu nebo že mám něco společnýho s terorismem.
B. N. Možná že jsou zvědavější taky kvůli tvýmu východoevropskými přízvuku?
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M. C. Jo, americký hranice jsou jedním z nejobtížnějších
míst pro výklad neoismu. A dělám to tolikrát, když přijíždím z Montrealu.
B. N. Nepřestěhoval ses do New Yorku?
M. C. Duchovně určitě, stoprocentně, ale všechny mý věci
z minulejch deseti let jsou v Montrealu. I kdybych tady
měl svůj vlastní byt, bylo by složitý to sem přestěhovat,
protože na to je potřeba zvláštní povolení. A já už jsem
nikdy nechtěl vkročit na emigrační úřad a udělal jsem
to jednou, to stačí. Jsem radši neoficiálním cizincem,
návštěvníkem z jiný planety, stejně jako většina lidí, co
znám v New Yorku.
B. N. Jaký tu máš přátele?
M. C. Stýkám se s Rivingtonskou školou, No Se No,
s Newyorskejma výtvarníkama z poštovního umění,
a členama fluxusové generace, bohužel když jsem přijel,
spousta známejch se vodstěhovala a další si zvolili odcizení.
B. N. Na tvejch plakátech jsi vyhlašovanej jako hard-art
zpěvák, nesmrtelnej revolucionář, a taky propagovanej
jako samozvanej vůdce lidu Lower Side. Vypadá to, že
máš politický ambice.
M. C. Ve svý mluvě používám náboženskej, vojenskej, politickej a státní slovník. Je to neoistickej způsob řeči.
Odmítáme uměleckou terminologii, protože je nudná,
příliš opotřebovaná, samozřejmá, slabá, průměrná atd.
Slova jako konspirace, výcvik, tvoření, síť, oltářní obřad,
propaganda, Biosomická Datafyzika jsou víc výrazný
než ikonografický, barvitější, rozměrovější a prostorovější. Mluvíme o čase a prostoru, když máme jít na letiště.
Používáme taky už hotový symboly a situace, mezi nima
například Červenej kříž, Akademgorod, Zaslíbenou zemi Neoismu, Bytový Festivaly. Tohle všechno dokonale
zapadá do celkový neoistický mytologie. Bejt samozvanej vůdce je jako bejt experimentální umělec, akorát je
to daleko víc vzrušující a současný.
B. N. Tvoje hořící žehlička je velmi silný výjev. Jak bys
vysvětlil jeho symbolickej význam?
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M. G. Tuhle otázku už jsem slyšel mockrát. Dřív jsem
zapaloval všemožný objekty, nejdřív jsem je natřel vysoce hořlavým gumocementem a pak to podpálil. Ale
nebyl jsem to já, kdo započal rituál hořící žehličky. Byl
to další neoistickej konspirátor Zbigniew Britgehirn
v roce 1980, během svého vystoupení/ konference Pekingský Bazén. Všichni byli nesmírně pohnutí jeho tancem s hořící parní žehličkou. Žehlička je o hodně lepší
než pochodeň, protože nemá falickej tvar a ohněm je
taky zničenej její potlačovací ženskej význam.
Žehličky jsou totální objekty; můžeš je najít všude; vypadaj velmi závažně a následujou vývoj technologie
a módy; padnou dobře do ruky. Chtěl bych vidět armádu
pochodující s hořícíma parníma žehličkama. Dovedeš si
představit americkýho nebo ruskýho generála, kterej
drží hořící parní žehličku? Myslím, že akce tohodle typu
by mohly zabránit světovejm válkám.
B. N. Ale kolikrát je tvoje publikum vystrašený a zděšený
nejen tím ohněm a krví, ale taky tvým fašistickým
vzhledem.
M. C. To přesně chci. Sám sem často zděšenej, když se
musím vypořádat se svejma vlastníma nápadama. Mám
sebeničivý přístup a předvádím ho veřejně. Inklinuju
k mučednictví. Kdybych byl ale opravdovej fašista, nenavlíkal bych se do tohohle černýho kostýmu, radši bych
zkusil vypadat jako kterákoli televizní loutka z mejdlový opery.
B. N. Jaký máš plány na rok 1987?
M. C. Před dvěma lety jsem namaloval propagační obraz
vyhlašující rok 87 Rokem Zmrzliny.
B. N. Ale kromě pojídání spousty zmrzliny snad budeš
taky dělat něco jinýho, ne?
M. C. No tak jo, jasně. Jsem pozvanej na setkání Documenta 8, do Kasselu v Německu. Je to jedna z největších
výstav soudobýho umění, pořádaná každejch pět let. Byl
jsem tam před pěti lety, ale jen jako divák. Nějak jsem
se tehdy dostal na střechu Friderikánskýho muzea a pochcal jsem z ní instalaci Josepha Beyuse. Ne protože
bych ho neměl rád, miluju ho, ale měl to rovnou u scho122

diště toho muzea a já vopravdu musel. Pak o tom psali
v „High Performance" jako o jakýsi umělecký výpovědi.
Možná, že to byla...
B. N. Budeš letos dělat ještě něco jinýho?
M. C. Provedu několik akcí. Budu mít projev, přibližně
stejnej jako ten v Zahradě soch, ten o Velkým Zmatení.
Budu taky vystupovat ve Friderikánským muzeu v pásmu technologie- představení. Budu taky přednášet
o Neoismu.
B. N. A tvá činnost v New Yorku?
M. C. V současný době dělám na skriptu k mýmu dalšímu video-výstupu a komponuju k tomu hudbu. A pokračuju taky v neoistický kampani pouliční publicitou
- graffiti, nálepkama, letákama a zpívanou propagandou. Spravuju sérii Hypnotických Okenních Instalací,
vytvořených pomocí hypnotického přenosu skupinou
neoistických spiklenců (konspirátorů) s úmyslem hypnotizovat kolemjdoucí a pomoct jim odhalit jejich neoistická já".
B. N. Kolik těch neoistickejch konspirátorů vlastně máš?
M. C. Spolupracuju přibližně s dvaceti velice aktivníma
centrama korespondencí a telefonicky. Dřív nebo pozdějc vytvoříme počítačovou síť, zatím je to pořád příliš
drahý. Každej rok pořádáme Neoistický Bytový Festivaly, ten příští bude v Západním Berlíně v prosinci 87.
Podle mýho názoru jsme ale pořád ještě na začátku dlouhýho vývoje. Neoismus je stále ještě bejby.
B. N. Zmínil ses, že máš řád práci Beyuse. Kdo jsou další
umělci, od kterejch jsi se naučil nejvíc?
M. C. Skoro všichni ti už mrtví, včetně Rudo Schwarzkoglera, George Maciunase, Juliána Blacka, Marcela
Duchampa, Yvese Kleina, Fridy Kalo. Jimmy Hendrixe,
Tristana Tzary, hm... jsou jich stovky. Z živejch současníků se zmiňuju o Dr. Ackermanovi, Davidu Zackovi,
Robertu Filliovi, Squat Theatre, Diamandě Galasové,
The Residenta, The Church of Subgeneus, o Benu Vautierovi; vím, že jich bylo o hodně víc, ale mám hrozně
špatnou paměť na jména.
B. N. Nebylo by to jednodušší, kdyby byl každej Monty
Cantsin?
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M. C. Jo a ne. Když pojmenuješ stejně různý věci, zničíš
tím mechanismy logiky, vyvoláš zmatek, znemožníš
kontrolovatelnost.
B. N. Vždyť to přece chceš, ne?
M. C. Chci podnítit rebelii. Ve svým sloganu z roku 1979
jsem se identifikoval jako neoista třema slovama: „Křeč,
zkáza, selhání". Pořád ještě se mi to líbí. Jsem věčně
zamilovanej, láska je nejlepší inspirací revolucionáře.
B. N. Jak romantické...
M. C. No a co? Jsem básník. Přečti si mý manifesty - jsou
to milostný písně.
B. N. Proč teda nenatáčíš desky?
M. C. Natáčím. Mám venku už pár desek, ale společnost,
se kterou jsem podepsal smlouvu, se loni položila. Hledám teď jinou, ale v tom nejsem tak dobrej.
B. N. Máš kapelu?
M. C. Měl jsem dřív kapely, spíš bych řek, vždycky jsem
měl nějakou kapelu, ta poslední byla The First Aid Brigáde (Brigáda první pomoci). Bejt ve skupině je jako
bejt v úderný četě. Je to vzrušující, cejtíš se pořád nadrženej. Momentálně ale dělám jen se studiovejma muzikantama a zvukařema. Na scéně jsem sám. Nějakou
dobu jsem vystupoval s jednou holkou, ale vypadali
jsme moc jako párek a ten obrázek se mi nelíbil. Je
nudnej. Mám tolik sebedůvěry, že zvládnu celou scénu.
Je to jako stát před popravčí četou - když se jim tvoje
píseň zalíbí, nezastřelej tě.
B. N. Jakej byl ten největší skandál, kterej jsi kdy spáchal?
M. C. Byla jich celá řada. Většina byla ve spojení s vystoupeníma, při kterých jsem používal zvířata. Pár let
jsem měl šest bílejch krys - byly to mý neoistický konspirátorky. Zaznamenal jsem jejich život na video a super osmičku film a zaměstnal jsem je ve svejch vystoupeních. V jednom malým městě v Quebecu jsem se podílel na uměleckým festivalu a na votevřeným prostranství jsem tam podpálil starej vrak, kterej jsem koupil
za sto dolarů. Ten auťák měl symbolizovat Archu Noémovu a strčil jsem do něj svý krysy. Těsně před zapá124

lením sem je ale vytáh. Naneštěstí to už lidi neviděli,
a tak jsem se dostal do novin kvůli pálení krys ve jménu
umění, placenýho vládou podporovanou organizací.
Ke konci představení se dostavila policie, hasiči a místní ambulance. Vyšetřování šlo potom tak daleko, že mi
v Montrealu přišli prohlídnout byt. Mluvili o tom tehdy
taky v parlamentu v Ottawě, protože Kanadská Rada
věnovala na ten festival něco kolem 14.000 dolarů. Za
můj příspěvek jsem měl jen tři kila, který jsem použil
na výdaje spojený s produkcí a s cestováním. Utratil
jsem stejně víc. Od tý doby, když vystupuju v Quebecu,
posílá Spolek na ochranu zvířat svýho agenta na každý
představení. Vpouštím je dovnitř zdarma, taky rád chráním zvířata.
B. N. Jaký jiný zvířata používáš?
M. C. Koně, holuby, kočky, ryby...
B. N. Zabil s někdy některý?
M. C. Myslíš na scéně? Ne, v tomhle typu rituálu nejedu.
Zabil jsem spoustu zvířat, když jsem byl malej a bydleli
jsme na venkově, na malým ostrově. Měl jsem přirozenej
vztah ke svýmu okolí, včetně domova a divoké zvěře.
Podřezával jsem krky slepicím pro naše večeře. Máma
mi připravovala zvláštní pokrmy z čerstvý krve. Rád
jsem lovil malý zvířata a byl jsem náruživej rybář.
Vlastně často používám při svejch vystoupeních kapří
klobouk. Kapři jsou hrozně barvitý - zlatý a rudý.
B. N. Teď mluvíš o barvách přesně jako nějakej umělec.
M. C. Jsem neoista, ale nejsem barvoslepej. Rudá a zlatá
jsou barvy neoismu. Na zlatý neoistický vlajce máme
rudě žhnoucí, letící parní žehličku.
B. N. Moh bys popsat rituál neoistické oltářní ceremonie?
M. C. Můžu ti ji i předvíst. Jsi-li neoista, polož parní žehličku a plechovku gumocementu na stůl u sebe v pokoji
a máš svůj neoistickej oltář. Můžeš tam postavit i jiný
věci, cokoli máš ráda, věci představující tvoji osobnost.
Já mám na svým oltáři zkumavky s krví. Když máš
návštěvu, ta může natřít spodek tvý žehličky gumocementem, zapálit ji a roztančit se s ní zrovna tak jako
teďka já. (Připravuje si žehličku, a když oheň vzplane,
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začíná zpívat a mává žehličkou ve vzduchu.)
In the endless blue sky
a flaming iron flies.
Mommy says „Get up daddy,
Your breakfast is ready."
Nekonečným modrým nebem
hořící žehlička letí.
Máma praví „Táto vstávej,
snídaně je hotová."
B. N. Jakej je tvůj neoistickej slogan pro rok 1987?
M. C. Myslím, že náš slogan z osumdesátýho šestýho bude pořád velice aktuální.
B. N. Ten byl jakej?
M. C. Zastavit Mizérii.
Z magazínu Downtown N. 37 přeložil Milan Daler,
New York.
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teorie
Pierre Boutang

Pobyt u Kirké
Jestliže se nám podařilo vyváznout z tenat kantovského „fenoménu", naše trampoty tím zdaleka nekončí:
1
O S V O C E U G , OSDVT)! Ono Jevení", s kterým jsme se setkali,
kde bytí probleskuje a skrývá se zároveň, které obsahuje
lež ještě předtím, než se ví, co je pravda, a především ono
jevení člověka, který se profiluje současně jako věc a jako
svoboda, je pravým opakem toho, co člověk obvykle hledá,
tj. jistotu, zajištěnost zřejmého.
Neopustili jsme snad Kyklópovu sluj (vrážejíce, abychom tak řekli - ale myslím to doslova — kůl věci samé
do velikého prázdného oka „transcendentálna") jen abychom neupadli hned nato u Kirké do čarodějnictví imaginárna a univerzálního,mobilismu*? Chceme zachránit
zjevující se bytí, xo (j>cavo|X£va. Ale první zjev je smyslový,
je to dttoGricn.^ to, čeho si všímáme, že se zjevuje, čemu
„nasloucháme", čemu skýtáme sluch. Když odmítneme
utéci se k Jevení pro mě", tj. k reprezentaci, kterou vždy
už přijímá či načrtává nějaký předběžný řád, nejsme pak
odsouzeni stát se pouhým místem zjevů a nepochybně jen
jejich nejnepatrnější části?
Kirké určitě není žádnou velkou kouzelnicí, její vědění
je z druhé ruky a pouze praktické: přeměňuje lidi v divou
zvěř a klade nám tak rovněž praktickou otázku o místě
našeho „druhu" v rámci stvoření. Když je Bůh mrtev, mož* Zde učení, že vše je v pohybu; doslovně: pohyblivé
včelařství (pozn. J. N.).
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nost Odysseovy nebo také La Fontainovy2 aktivní odpovědi odpadá; ostatně rozhodování mezi nimi tu není předmětem naší úvahy, i když pokušení člověka jinou zvířeckostí, než je ta jeho, nesporně patří k velmi starým
tajemstvím lidskosti - odpovídá nějak „zvědavosti" Boha
v Genezi na jména, která dá Adam zvířatům.
Za tím vším je ještě ona magie a současně nauka
o jevem, jejíž nejstarší a nejdokonalejší výraz shledává
Platón u Protágory a v - jak říká - „ostrovtipném" relativismu. Platón ji sice líčí jako „chybu", ale na tom místě
Theaitéta , kde ještě nikdo o pravdě ani o vědění nic neví;
tato teorie a magie je tu prezentována jako tajemství (ta
jroorripia), jako vyšší stupeň zasvěcení u největších
sofistů. V tomto smyslu jistým způsobem odpovídá popisu
věci ve Filebovi, také ona je „zjevením", ale naopak z ní
vyplývá, že v tom, co nazýváme věcmi, žádná čísla ani
žádná možná míra bytí nejsou.
Jestliže se na ni často zapomínalo a dávala se přednost
vulgárním formám relativismu, je tomu tak trochu i kvůli
její složitosti, pro potíž srovnat ji s pohodlnou tezí „člověk
= míra všech věcí". Ale hlavně proto, že dokud křesťanské
učení o stvoření nahrazovalo myšlenku dění, bylo možné
ušetřit si její závratné a hluboké hérakleitovství. Není
tedy divu, že tato nauka poprvé doopravdy vstala z mrtvých teprve s Nietzschem, který je v širých prostorách
vůle k moci přímo posedlý oním exemplárním a takřka
mýtickým Prothágorou4, jehož obrana Platónem mimochodem vysvětluje Nietzschovu smířlivost vůči Platónovi,
která je tak málo v souladu s jeho zuřivým protisokratovstvím. Narážky na dlouhou pasáž z Theaitéta o těchto
„mystériích" jsou natolik jasné, že nám její četba může
pomoci osvětlit nietzschovskou vizi dění; a to víc než Hérakleitos sám, neboť ten o tom řekl mnohem méně a nikdy
nepodal souvislý výklad. Tento text, o němž nelze říci, co
si z něj platonismus nakonec podržuje, je-li myšlen vážně
jako výraz pozornosti k Jevení" a není-li nakonec jen ironií vůči hérakleitovské a potom sofistické „neposednosti",
je více než dokumentem či památkou. Je především krajinou plnou plamenů a elementárních nárazů, jak je tomu
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ostatně ve velké části Nietzschova díla; krajinou, kterou
je nutno projít; a když se z ní dostaneme ven, nemyslíme
již tak jako dříve...

Esoterický mýtus z Theaitéta
To, co se jeví, věci samy, se jeví rovněž jako „setkání",
jako výsledek pohybu, KÍvricnq, mimo nějž nic není. Dogma
mobilismu tu netvrdí jen, že se všechny věci pohybují, ale
ještě radikálněji, že pohyb zaujímá veškerou doménu věcí,
že tyto věci z něj přímo vzcházejí a že žádné jiné nejsou.
Tento původ je bezprostředně „pociťován" a navzdory deduktivní prezentaci pohybu a jeho dvou účinků podle
5uva|j.i<;—tj. aktivity a pasivity — to, co je podle zkušeností
první, jt> údaj stále obnovovaného zázraku „setkání" („aer
aruvEKJtmTODa") mezi pociťovanou věcí a cítícím orgánem.
Tento údaj, tuto směs, sňatek, toto tření čití a pociťovaného, je obtížné popřít: když Nietzsche prohlašuje, což je
zásadní, že zeleň, chlad apod. jsou „hodnotovými soudy",
znovuobjevuje právě toto — odhlédneme-li od termínu
„hodnota" či jeho ekvivalentů. Řečtina tu praví o'jxAia,
což je něco nejméně objektivního či abstraktně fenomenálního: totiž sejití či soudružství. Dominantní přitom
zůstává „plození", „generace" (éicyova) nekonečného
množství zplozených produktů, které se však vždy rodí
podvojně (5i8-U|ia), jako „dvojčata", jako je podvojná i prvotní možnost učinit či strpět. Výsledkem tohoto prýštění
jevů jsou dvojice jmen, dyády všeho cítícího a cítěného,
o nichž si snadno domyslíme, že existují pouze jedny pro
druhé, nikoli jako jevení nějakého skutečného bytí, nýbrž
jen jako jevení nějakého jevení či bytí nějakého bytí, což
je tu pouhým lhostejným způsobem řeči; je jedno, jak to
nazveme, protože nejde ani o bytí ani o jevení, ale o pouhý vztah, přechod, který vykonává vše, co v tomto dění,
či v této omilia může být pojmenováno
Co po nás tato bajka o světě chce, co si s ní počneme
a co vlastně má navíc oproti obyčejnému relativismu?
Mladý geometr Theaitétos to nevidí: Pro něho jde jen
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0 první útok „ostrovtipu" proti geometrii! SókrateB mu to
však rozvinutím mýtu dá na srozuměnou. Klíč k tomu se
nachází v oné zvláštní produkci, v sousedství zdroje emise, či v něm samém, kde, když je pohyb pomalý - lze říci,
když je frekvence slabá - , dochází ke zrychlení, k jakémusi odstředivému efektu, který se vysvětluje jako (¡¡opa,
přenos, což Marcilius Ficinus překládá jednoduše: quae
vero sic gignutur velociora sunt. O této emisi víme, že je
podvojná, takže každé jevení se stává jedinečným dobrodružstvím, a to „symetrickým" (potřebuje jak aktivní, tak
1 pasivní prvek), ale vždy vytvářejícím cosi nového, protože např. kvalita bělosti se nemůže přimykat k nějakému nehybnému centru, k nějaké bílé věci, stejně tak jako
určení této kvality není předem v oku, které ji vnímá.
K této události, nebo chcete-li dobrodružství; tedy dochází
v prostoru ležícím uprostřed; jen díky tomu se o oku může
říci, že vidí a o bílé věci, že je bílá, aniž by tu ve skutečnosti existovaly nehybné substráty (tj. oko a věc) ve vzájemném sobě vlastním kontaktu, a aniž by tedy existovalo
něco z toho, co bychom při zdánlivé nehybnosti vůbec
mohli nazývat reprezentací: nic takto není v sobě samém,
ani podle sebe sama, ale vše se děje v jiném a podle jiného; souhrnná jména, „Ttepi JIOXACOV á0poio6ÉvT(Bv", jejichž
pomocí se řeč pokouší oživit kvality v dění a připisovat
je konstantním subjektům, musíme napříště považovat
za klamná.
Sokrates proti této obludné báji nic přímo nenamítá;
všímá si pouze její přitažlivosti, které Theaitétos podléhá,
jak ostatně on sám přiznává, a potom pokračuje ve svém
úvodu do zkoumání vědy. Lze však na ni zapomenout
i dnes a nesledovat do důsledků její linie a pohyb?
Náš svět, to, co člověk vnímá, tu není nijak „deformován" - jako ve vulgárních idealismech a relativismech „subjektivními" podmínkami, dokonce ani ne ve smyslu
perspektivy, pohledu či zvláštního místa ve fyzickém nebo
metafyzickém prostoru. Se stejnou přímostí a opovážlivostí, kterou později najdeme u Nietzscheho, vrhá tato
báje člověka a jeho tělo - tedy už celý „systém rozumu"
a nerozumu - do světa, jevícího se či jsoucího, ne více
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a ne méně než to, co člověk sám potkává. Je-li naše poznání konečné, existuje-li pouze lidský svět, kde člověk,
a to každý člověk, je mírou toho, co vnímá, stává se vše
pouhou otázkou pole a jeho řádu velikosti a ne už otázkou
reprezentace či subjektivity. Je tu tedy - lze-li to tak říci
- jen tato platforma, kam jsme byli vrženi s našimi nepatrnými a spíše pomalými pohyby, a pak jiné drobné záškuby, jež jim odpovídají na straně „vnímatelného". Nekonečné bující množství rychlejších Kivnaeig nám nenávratně uniká, ztrácí se, či se nachází znovu „v" hlubině
světa, který už není světem naším a jehož existence se
může domýšlet jen čistá teorie pohybu, osvobozená od
naší přibližné logiky uzpůsobené jen pro nám blízkou průměrnou zónu. Když věříme, že něco „poznáváme", jde vždy
jen o něco, co se zpožďuje tak, jako my sami, co u nás
zůstává; dá se říci, že jsme zásadní „opozdilci", toto slovo
tu doslova definuje lidskou podstatu a podstatu jeho objektů či idejí. V tomto smyslu je celé naše vnímání „tajné",
protože - díky pouze náhodnému sousedství-nenávratně
oddělené od všech jiných možných vjemů, které jsou pro
ně příliš živé. Kromě toho je neschopné poznat se takové,
jaké je; vždy se nutně považuje za něco, čím není, tj. za
něco stálého, zatímco je pouze zpomalené... Už před Nietzschem to byl Pascal, kdo - vycházeje ovšem z naprosto
odlišných premis - objevil tuto vizi, kde se člověk může
považovat za míru světa ve svém „malém revíru" a přitom
se příliš nemýlit, když jedná podle rozumu, jehož zdrojem
je obvyklé setkávání smyslů s okolím.
Co se podle této vize děje se smyslovými produkty,
které zaplňují onen „plácek", jenž je naším obydlím? Jsou
v pohledu před lidskými smysly; jaksi vyměřují nepatrný
díl universa, který člověku připadá. Kdyby tato míra byla
skutečná a opravdu vymezovala byťjen jednu jedinou věc,
okamžitě by se celý tento homérský „zlatý řetěz" rozpadl
v nic. Ale ona „není" ani skutečná, ani přesná: smyslové
produkty jsou pouze konečnými stanicemi, místem příjezdu; jejich osud je závislý jedině na kvalitativním propojení vnímajícího a vnímaného, vše ostatní je náhoda;
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nejsou ani tvůrci svého pohybu - jednání nemá před strpěním žádnou přednost - a neuchovávají si ani přibližné
číslo sil, jež je plodí; „přineseny" těmito silami do průměrné lidské zóny, získávají na rychlosti pohybu, na chvění, jež je nepochybně opotřebovává - až konečně zamknou
a spotřebují se. Člověk sám jako filosof dění, tj. jediný,
kdo o tom ví a proto je nadlidský, produkty této geneze
zachycuje těmi prostředky, které má k přežití; zachycuje
je jako neustále hybná znamená proudů bytí či jevení,
která jej k zachycení vyzývají, lépe, která jej vybízejí k poslednímu dobrodružství, k střemhlavému skoku do nich,
tak jako Empedoklés skočil do Etny. Nadlidské... Jeho
prvním vědomím (a to, co mu předchází není v rámci této
vize než sebeklam o oné hromadě triků, které nazýváme
objekty či jednotkami) budou kvality coby „hodnotové soudy" o světě jako 0|iiAia, kde vnímatelné a vnímající slaví
své setkání, které je v důsledku své „náhodnosti" v čase
ztraceno a současně svým „osudem" věčně zachraňováno:
jde o setkání transcendence s imanencí, neboť takovýto
hérakleitovský Protagorás může ponechat jistý smysl výroku o „člověku jako míře", totiž smysl, který prošel ohněm dění, a přitom rozumět tomu, co vyslovil Nietzsche:
„Věci nepojímáme v našich vlastních perspektivách; vypůjčujeme si k tomu perspektivy bytosti, která je větší
než my, přestože je našeho druhu."6 „Totožné" tedy z této
představy nemizí; to, co můžeme vyprávět o větší hybnosti, onen únik z našeho „plácku", o němž je nutno říci, že
je „duchovní" únik, který existuje pro toho, kdo odhaluje
zdánlivé nehybnosti, tak jako vězeň uniknuvší z jeskyně
útočí na pohyblivé obrázky, naznačuje analogii hlubší než
je „totožnost" věcí či jejich účastenství. Taková „výpůjčka
perspektivy" totiž promítá do budoucnosti jakéhosi boha
a právě pro tohoto boha jsou zeleň či chlad, zkrátka všechny kvality, již nyní „hodnotami". Může-li tomu být, aniž
bychom utonuli v prostoru neukončených pohyblivostí,
tak proto, že existujeme k obrazu tohoto boha, který je
větší než my. Co tu znamená „větší"? Nikoli stupeň kvality či stupeň v mezích druhu, protože nadčlověk by tak
nebyl doopravdy nový, nezjevil by se na troskách člověka,
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který nebyl ustavičnou tvorbou a redukoval se na svou
falešnou míru. Je nutné, aby „větší" poukazovalo na původní, zakladatelskou odlišnost a aby ono „větší" vytvořilo svůj obraz. Nadčlověk pak může věřit, že propůjčuje
zření, nebo tomu věří aspoň Zarathustra, který přitom
zůstává jen přechodem, že prýští jako živoucí obraz.

Od Platóna k Heideggerovi
Řekli jsme, že otázka, co Platón z tohoto mýtu podržuje
či zavrhuje, je neřešitelná. Právě tak by bylo příliš snadné
odpovědět na otázku, co podržuje z Hérakleita, totiž že
právě jen to, co zavrhuje u Parmenida. Přesto zřejmě používá představy o K0|iy0i, kterou převzal z mobilismu:
chce přitom vyloučit takové vědění a takový život, jež by
pocházely výhradně z prýštění smyslového na úrovni našeho lidského „plácku", a které by byly považovány za
jediné modely a zdroje bytí. Platonismus rozhodně neomezuje možné geneze jen na ně a neprohlašuje za nepoznatelné jiné kosmické pohyby, pro něž by si jejich
demiurg vypůjčoval perspektivy od „většího Wfy05" stejného druhu. Vtom je první rozdíl oproti interpretaci, řekněme nietzschovské. V čem je Zarathustra již dnes obrazem nadčlověka a nadčlověk obrazem budoucího Boha, se
u Nietzscheho ztrácí v opojení a lyrické nepřesnosti. Platón zná ¿Eroipov, nekonečnou pohyblivost věcí, kde probleskuje bytí; má dokonce prorockou opovážlivost umístit
toto řÍTceipov přímo do věcí samých; přitom se však nevzdává míry vjastní každé věci a nechává-li věcem volný
chod (xaipeiv Eav!), tak jen do určité míry. Jednotky, které
používá, tedy jeho míry, nejsou jen či jsou nejen těmi,
které hýbou zdravým rozumem, který se obává, aby mu
věc neunikla. I pro tyto věci zde na našem „plácku", jak
říká Pascal, který je podrobuje geometrické redukci, je
tato redukce možná jen „zhruba", geometrická norma je
v nich uchopena jen „zpanchartělým myšlením": nekonečno se v nich příliš chvěje a je nám příliš blízko; až o něco
dále a až se náš rozum přizpůsobí a vypůjčí si od božského
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káyoq jeho perspektivy, existuje šance, že owteipov bude
zvládnuto, ne-li přímo vymazáno.
Vrátíme-li se k „ostrovtipným" z Theaitéta k Nietzschově kosmologii, člověk dění, nadčlověk, by měl za poslání doslova či v duchu se propadnout do navždy nepochopitelného Kocr^oq, protože příliš rychlé produkty jednání a strpění nemohou vypučet na místě a směřují k nekonečnému rozpínání. Ovšem vyjímaje filosofa, který chápe tajemství tohoto dění, který zná tuto lásku, tutoomilia
věcí, a který se tak může stát pastýřem a strážcem bytí,
jež se jeví na člověku vyhrazenému „plácku". Taková nová
zbožnost, jež není bez významných postranních myšlenek,
se snad shoduje s některými postoji pozdní Heideggerovy
filosofie; vede k tomu, že aniž bychom se zřekli pojmu
světa, vymýtí se z něj vše kosmické ve fyzikálním smyslu:
blízko geneze, které jsou současně „přibližné" i „fatální",
mají za následek svět nerovných určení, smyslový i rozumový, jediný, který nám byl dán k hlídání. Co znamená
v tomto případě „hlídat"? Bdít nad určitou genezí, zakládat ji s ohledem na druhé geneze i proti těm, které ji
nechávají jevit se jako pouhou výjimku, jako jedinečný
případ (totiž jako případ lidské přítomnosti a vynoření
věcí kolem); tyto jiné neznámé geneze se stávají ne-bytím,
/J-Tjtfv, v tom smyslu, že jejich produkty padají příliš daleko a mimo dosah orgánů, které je zplodily: tak nemají
ani otce, ani matku, ani odlišitelné jednání či strpění;
jsou s rostoucí rychlostí rozsévány k nepoznatelnému klíčení v zánebí bez světla.

Blízkost, dálka a Nietzsche
Nespřádali jsme kol záhadné náuky z Theaitéta jen
nějaké sny? Přinejmenším jsme snili přímo z ní a neztráceli jsme ji přitom z očí. Čím je pro nás svůdnější, ať už
se rozvede v nietzschovskou opilost či ve svůj „zmoudřelý"
aspekt u Heideggera, tím urputněji se proti ní s Platónem
a následujíce Krista bráníme. Na každý pád je právě zde
křižovatka... Kříž cest.
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Nietzsche si vypůjčuje svou představu dění od boha,
který ještě není. Nepopírá člověka k obrazu Božímu, jen
odmítá odpustit časové předchůdnosti obrazu-boha, stejně jako času samému, jejich „živo-bytí" , tedy to, v čem
spatřuje jejich podíl na smrti. Ani zde ještě nejde o rozkol
s křesťanstvím: právě takto myšlený věčný návrat téhož
ve smyslové částečnosti je ještě křesťanskou myšlenkou,
neboť obsahuje, jako je tomu např. u Blakea, jemuž je
Nietzsche tak blízký, projekt vykoupení času; mýtus
v něm vyjadřuje stejný požadavek jako je - katolický postulát zmrtvýchvstání těla ve slávě: tento „moment",
který Nietzsche nekonečněkrát vzkřišuje, a tento řetěz
momentů, je člověk sám, onen člověk, který je vázán na
svět ták, že mu již nenáleží, který uniká do věčnosti
a osvobozuje tím spolu se sebou — i tento svět. Křesťan
tu říká s apoštolem Pavlem, že ač „podoba světa zamkne",
dík Kristovu zmrtvýchvstání to tělo, jímž je člověk jako
obraz Boží vázán k ostatnímu tvorstvu, „nezanikne" nikdy.
Kde tedy hledat bod či linii rozkolu? Abychom je našli,
přidržme se co nejtěsněji našeho mýtu s jeho hérakleitovským a možná i dionýsovským obsahem, který Nietzsche přijímá s takovým nadšením, a zkoumejme, co k němu Kristus přidává a co z něj zavrhuje.
Tak nejprve podíl osudu, onen předem vymyšlený „balet" dyád, kteiý opakuje stále stejnou symetrii jednání
a strpění, je příliš řecký, na hony vzdálený síle původního
prýštění věcí a aktů! Zahlédli jsme už ono čisté jevení —
ať tajné či zjevné - jako přicházející z bytí a až do hlubin
lži s ním nesrovnatelné, na což „ostrovtipný" mýtus samozřejmě zapomíná; ale může na to doopravdy a natrvalo
zapomenout i věřící žid či křesťan? Výš mu zní sum qui
sum z knihy Exodus a ve svobodném okamžiku stvoření
„z ničeho" neexistuje ještě žádné strpění ani jednání.
Kristus dále přináší a přidává něco podstatného k onomu „sousedství", oné „blízkosti", v níž jsme nalezli klíč
k mýtu. Jistěže ani Nietzsche nešetří něhou pro produkty
„plácku" v sousedství našich smyslů, pro „hodnoty" zeleně
či chladu... Není to kvůli tomu, co jsou, či jak se jeví, ale
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kvůli dění a budoucnosti, které v nich mumlají. Naopak
„hlídání" bytí u Heideggera může upomínat na jakési nové pohanství, kde se pozemská přítomnost uzavírá v sobě
a stává se tím nejzazším (a nejenom „tím nezapomenutelným", jako u Rilkeho).
f
/
Přijměme definici blízkosti (Ttpog t a JtX,T|oi^ovta) jako
obrazu „plácku" ztraceného v kosmickém prostoru, jako
místa, kde se odehrává nepatrná část dění. Pro křesťana
je to právě tady, kde se Kristus rozhodl povstat a to v lidské podobě. Připusťme ještě, že pro Krista - pokud na
sebe vzal tuto formu či podstatu - se v sousedství jeho
těla od blízkého k blízkému, setkáním cítícího a cítěného,
také konstituuje nějaký „svět". Proti této pravděpodobné
blízkosti staví však Kristus blízkost jinou, nepravděpodobnou, blízkost „bližního"; ta není vázána na nějakou
úpravu našeho „plácku" (do něčeho takového upadají
křesťané v naší době; tím ovšem nepopíráme, že určité
důvody pro nějakou takovou úpravu vskutku existují)8;
tato aktivní blízkost navazuje na originální síly tvorstva
- síly neméně nesmírné, než je pohyblivost v našem mýtu!
- a přesto se tak děje v srdci smyslového světa a s ohledem na něj tam, ke je to „zapotřebí". Namítne se nám, že
tato charitas není bytostně lidská, že se sama ztrácí a spolu s tím že zcizuje lidské bytí ve prospěch lidských či
nelidských věcí? Nevidíme v tom žádnou překážku, protože charitas je „lidská" ve svém zdroji, totiž tam, kde se
člověk shledává jako obraz Boží s původní silou prýštění.
Co se týče „věcí", které jej vyzývají (připomeňme, že jsou
konec konců člověku přikázány) - protože ty, které si Bůh
přivlastňuje a přidržuje pro sebe, k nám nevolají - pak
tyto věci mohou být „zapomenuty" a lidé hluší natolik, že
si starost musí pospíšit zachránit je aspoň jako jednoduché věci dokonce ani ne lidské. Když jsme se osvobozovali
od kantovského „fenoménu", našli jsme jako poslední důvod, že vyjadřuje uzavřenost bytí, „odmítnutí" toho, co
musí být dáno darem. Ale věcem musí být dáno a je nutné
jim přiznat jejich prosvěcování, což znamená, že musíme
pro každou věc, když se dostane do našeho dosahu a volá
na nás, zachraňovat její dění.
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Co se týče jiných sil, těch, které podnítily Otce Teilharda de Chardin ke koncepci jeho mše slavené „na oltáři
světa" - odkud je kříž s chlebem, vínem a pokorným sousedstvím jaksi „evakuován"9 - křesťanská idea blízkosti
autenticky neznamená ani na ně zapomínat, abychom se
přitom sami v nich zapomněli, ani se jim „dvořit", jak
tomu chce dnešní móda. Jestliže je tvrdohlavě hledáme
v ustavičném rozšiřování našeho smyslového světa, ve výbojích za náš „plácek", zprvu riskujeme jen směšnost dona
Quijota se Sanchem v jejich kosmické výstroji na hřbetě
kouzelného dřevěného koně, abychom nakonec zjistili, že
jsme pořád v našem „malém revíru" ve vesmíru a že naše
cesta byla jen zdánlivá. Vážnější a obtížnější je ovšem
zatahování pojmů, které jsou vhodné pro náš „plácek"
a které jsou zaměřeny na geneze a „tření", jehož produkty
nepadají daleko od orgánů svého původu, za hranice
smyslové a pozemské blízkosti; vedlo to po skoro dvě století k velice naivnímu uspokojeni, i když se v posledních
desetiletích dostavila kocovina v podobě známého nápěvu
sladkobolné písně X0710IÍ05 V(£to<;, tj. zpanchartělého myšlení, podle něhož věda může vznášet nárok jen na uchopení smyslové skutečnosti. Nikoho nenapadne pochybovat, že „nějaké" uchopení, účinnost či míra jsou možné;
přitom se ale „zpanchartěnf, které v Timaiovi vyplývalo
z nemožnosti jednoznačné přítomnosti ideje (a to i geometrické) v dění týká v moderní fyzice: 1. půdy pro vytváření pojmů a jejich „aplikovatelnosti" mimo ni; 2. špatného a nevyhnutelného propojení kosmických událostí
rychlosti nebo velikosti nezanedbatelných vůči rychlosti
světla - s našimi smysly, a jejich nástroji v rámci toho,
čemu jsme byli „odjakživa zvyklí" (je totiž nezbytné, aby
se někde setkaly, k čemuž nemůže podle hypotézy samotné dojít samo od sebe, tak jako se děly domácké podvojné
geneze na našem „plácku").

Tajemství smyslového bytí
Protágorova slavná formule tedy nepostrádá smyslu.
Možná, že ho má až příliš. Je tedy „člověk", kterého jsme
138

potkali, jednotlivá věc, zprvu nikoliv individuální,
v jevení, které už není jen „fenomenální", ani vždy zjevné,
mírou věcí a dění, tak jak to popisuje hérakleitovský mýtos z Theaitéta? Zatím jsme se zmohli jen na první přiblížení. A přesto nás tento mýtus - a to nejen proto, že
se sám prezentuje jako esoterický - přiblížil k bytí tajemství, jež je naším cílem. Zůstává totiž, jako i my sami,
vcelku za řečí a přesto je jí „obsazen": jen při našich pokusech dostat se z něj přes Platóna, Heideggera a především přes křesťanství jsme dorazili či se přimkli k táyoq.
I když nechceme být ani v nejmenším považováni za empiri s ty a i když jsme jakkoli rozhodnuti neomezovat pole
jevení na smyslovou oblast - nijak totiž nevylučujeme
srozumitelné Jevení" smyslového „bytí" - předvedení věcí
přístupné smyslům, jimž se přihází ještě před jakýmkoli
řečovým projevem, nestrpí nyní odkladu. Žádný strach,
nemáme tu na mysli to opožděné povídání - ostatně již
vyšlé z módy, které vstřebalo otázku po bytí, jednom
(a „všem") do tzv. „lingvistiky" a rozvíjelo svůj diskurs,
jak hluché fonémy odkazují k němému označovanému; to
rozhodně ne - přesto nám však jde o jistou přítomnost
slov v jejich prvním úsvitu, o slova „srdce" a ne ještě úst,
jež nám přinášejí tajemství, zasuté Kantem hluboko v jeho „schematismu". Právě před nimi (protože bez nich je
nejen nevyjádřitelné, ale takřka neuchopitelné) se prezentuje bezprostřední jevení, tj. jevení smyslových kvalit.
Jako něco „takřka" neuchopitelného, takřka unikajícího
i ve chvíli, kdy se to dává, nám toto jevení může poskytnout model evidentního zjevu; ocitáme se tu na místě,
kde je smyslové nejzjevnější, kde svědčí jen o sobě samém,
jako např. krásná jasná barevná skvrna, která předem
vylučuje jakoukoli formu, která se brání jakékoli vazbě
či popisu, které by ji předběžně označovaly; takový zjev
se totiž vnucuje ve svém řádu „apriorně" a poskytuje nám
příklad oněch „pravd", o nichž říká Pascal, že jsou dané
přírodou, „každá v sobě samé". Tou měrou, jakou se takto
a s touto silou zjeví nějaký cit či pohyb myšlení, máme
tendenci srovnávat jejich způsob přítomnosti s prvotností
smyslového. Přesto, když o něm tvrdíme, že je zjevné, pak
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toto slovo zneužíváme, neboť označuje smysl jevu, který
je v něm sice přítomen, ale jako cosi od něj odlišného; zde
však je smyslem smyslové samo: je vrženo v okamžiku
uchopení věci, která jej nese, a provokativně negativním
způsobem udává, že „nic jiného" neznamená; odlišnost
„zjevného" jako jevu, který koresponduje s nějakým bytím, či si na to aspoň dělá nárok, a oné „zjevnosti" smyslového, která vyhlašuje své vlastní tajemství, je stejná
jako odlišnost účinné příčiny a substance jako causa sui
u Spinozy. Mýtus z Theaitéta na jedné straně toto tajemství čiré kvality naznačuje; jistěže je také „skládá", ale
na každý pád se je snaží udržet - alespoň na chvíli - ve
světě; barva není méně reálná než oko, které ji vidí, či
než pohyby, které jdou vstříc produktům pohledu. Co však
v této bajce o vesmíru smyslovému bytí chybí, je onen
výkřik, „provokace", kterou se právě snažíme popsat; jestliže to, co nazýváme pocitem, nás uchvacuje, jestliže nás
to zasahuje, takže trneme před jeho tajemstvím, ohlašuje
to také, že tu není řešení, že je otázkou i odpovědí. Antropomorfně se tu tvrdívá, že jde o otázku úzkosti z bytí,
která je vysvětlena, tj. redukována, redukována na jinou
věc, např. na „energetická jádra". Avšak záhada právě
otázkou není: řeč (aťvoq) se v ní pronáší zastřenými slovy,
která jsou ale zastřena právě před našima očima 10 , což
definuje určitou provokaci. Jak ji člověk snáší a má ji
vůbec snášet? Smíření Odysseových druhů se ztrátou lidskosti je nám srozumitelnější, když přirovnáme Kirčino
kouzlo k oné výzvě čisté kvality, která dlí v základě světa,
v jevení, jež volá o své potřebě.
Než Kirké opustíme a vydáme se opět na širé moře, je
tu ještě jedna záhada, podivný a pravdivý příběh, který
nás zavede k zázračnú křesťanštějšímu: představte si dítě, které v plném rozkvětu „moderního věku" bralo doslova a vážně vše, co mu jedna stará teta vyprávěla o andělech - a ta o nich věděla přinejmenším tolik, co Andělský
učitel sv. Tomáš Akvinský; protože mu z jiných důvodů
byla rovněž velice blízká myšlenka na smrt, nepřestávala
jej dlouho do dospělosti trýznit otázka, jak andělé, kteří
jsou o tolik dokonalejší než my a kteří přesto často pře140

bývají v naší blízkosti, vidí barvy. Čím je pro ně hudba,
jaké znají vůně a chutě? Jaké mají doteky? Bláhovost!
Starají se přece o něco jiného nebo se jich to netýká. Tato
odpověď dítě ovšem neuspokojila. Otázka se ozývala znovu při každém živém a čirém pocitu: Když umřu, jak „řeknu" andělům právě „tuhle" rumělkovou červeň, právě „tuhle" svěžest větru na tváři? Nebudu jim je přece moci
ukázat a vypodobnit je obrazy - nepochybovalo totiž, že
jeho anděl strážný je geometr - to by znamenalo zradit,
co mu bylo svěřeno... Četl filosofy a nakonec se stal filosofem sám jen kvůli této záhadě; čím víc se mu však
podbízela různá pojmová „a priori" se všemi těmi návnadami jako „vědomí", „intimita ducha" atd., tím víc myslíval ne na něco jiného, ale na onu jinost, na ono a priori
barvy nebo doteku, jež, jakmile se vynoří, se stávají tím
prvním, originálním, byť i podle běžného názoru nepopiratelně „existují" smysly a sítě faktů. Něco takového tu
přece bylo vždy, to ano, ale zmizelo to, jakmile věc sama
byla zde.
Hleďme, jak se uzdravil, či spíš, jak jeho nemoc změnila
podobu: jednoho večera za války na venkově, který se stal
díky porážce a smrti, jež se v něm nijak neodrážely, tajemnějším, cizejším, byl posedlý svou záhadou, neustále
se vracející, zvláště když neměl co na práci. Nenadešla
snad doba, kdy možná už brzy „to" bude muset povědět
andělům? V zákrutu cesty se objevil ne snad nepřítel, na
něhož čekal, ale objevila se zelená skvrna pařížského autobusu, ubohá, celá zšedlá prachem. A to byl konec všem
otázkám: to, čím byla tato barva náhle zatížena - bída,
vyhnanství, vykořeněnost - se už od ní neoddělovalo jako
vyslovitelné od nevyslovitelného; a žádná živá barva, žádný svátek doteků, žádné oslnění nebyly nikdy silnější než
tato osudová kompozice, kde čistá kvalita nebyla — jak
tomu obvykle bývá - ohrožena a znásilněna dobře známými formami. Ty formy, ta situace, byly samy nějak
vyzvány a nebyly ještě pohlceny: v bezprostřednosti zaprášené zeleně poblíž vesnice S. A bylo-li snad třeba jít
„to" brzo „povědět andělům", nešlo už o nic obtížnějšího,
než jim vyprávět, jak se v našem světě dokazuje Thale141

tova věta. Jestliže místo, pohyb a bytnost jedné katastrofy se mohly ponořit či zhustit v jedinou barevnou skvrnu,
znamená to, že smrt je zničí anebo spasí všechny dohromady. A v tom případě by mu museli sami andělé vysvětlit, co předtím znamenaly „rumělka, modř, svěžest a hořkost".
Poznámky:
1. Odysaeus ztrýzněný! J d e o jakousi slovní hříčku, kterou dělá na
své jméno O d y s s e u s s á m . Charles Maurras ji používá ve své básni „Le
mystere d'Ulysse". OSuvoq znamená trýzeň. J i n á legenda interpretuje
OdyBseovo jméno, k t e r é m u podle ni dal jeho děd Autolykos, odlišně:
»Kdysi j s e m pro své nepřátele, kdekoliv Be nacházeli, znamenal trýzeň;
ať se dítě jmenuje podle toho!"
2. Bajky XII, 1 — Nepochybně existuje i .oficiální" La Fontainova odpověď, která j e zdůrazněna v poslání bajky, u níž není bez významu, že
byla věnována vévodovi burgundskému, kterého Fénelon nechával překládat La Fontainovy bajky do latiny. Ukládá jako trest těm, kteří se
podobají Odysseovým druhům, z nichž se stali miBanthropové, nepřízeň
a zášť mladého prince; to však nijak neoslabuje důvody, proč dali přednost
zvířecí podobě. Pádnost těchto důvodů podtrhuje jejich refrén, který je
pro všechny stejný: „Nechci se vůbec změnit". Jistěže v druhé instanci
jde o to, že podléhají svým „vášním", jsou „otroky sebe samých", ale v třetí, která navazuje na první, j e to, co v nich zůstává lidského, co tak
urputně preferuje a vybírá si, právě J á přenesené na zvířecí formu; a ta
j e u La Fontaina opravdu nevinná.
3. ,A9pEi 8ti itepiCTKOiKBV (IT) t i ? xfflv a|rDT|TG> Enavour)" „Dívej se tedy
kolem dokola, aby nenaslouchal nikdo z nezasvěcených" (155e) Překlad
F. Novotného. Pozn. J . N.
4. Vztahy mezi Nietzschem a Protágorou by si rozhodně zasloužily
přesnou studii; doufáme, že se k ní jednou dostaneme.
5 . 1 5 6 a násl.: Ti jiní jsou mnohem bystřejší a jejich tajnosti ti hodlám
pověděti. Počátkem, na němž závisí i všechno to, co j s m e právě mluvili,
j e j i m to, že všechno byl pohyb a kromě toho jiného nic; pohyb má dva
druhy, jeden i druhý neomezený co do -množství, z nichž však jeden má
význam činnosti, druhý trpnosti. Ze styku těchto pohybů a vzájemného
tření vznikají zplozeniny co do množství nekonečné, ale podvojné, jednak
věc vnímaná, jednak vnímání, jež po každé vzniká a se rodí ve spojení
s věcí vnímanou. Vjemům pak dáváme takováto jména; viděni, slyšení,
čichání, mrznutí, horkost a náleží sem také tak řečená libost i nelibost
a žádostivost i strach a jiné vjemy, nesčíslně bezejmenných a veliké
množství pojmenovaných; a na druhé s t r a n ě rod věcí vnímaných jest
sourodý s jednotlivými z těchto vjemů, na příklad s všelikými vjemy zrakovými všeliké barvy, s vjemy sluchovými stejně tak zvuky a s ostatními
vjemy ostatní příbuzné věci vnímané. Nuže jaký pak smysl má tento
mythos hledíc k dřívějším myšlenkám? Zdali pak si to uvědomuješ?
Nepříliš.
Nuže hled', zdali dojde nějakého konce. Chce totiž přece říci, že vfiech142

ny tyto věci se j a k pravíme pohybují, ale v jejich pohybu j e rychlost
a pomalost. A t u všechno, co j e pomalé, udržuje svůj pohyb v témž stavu
i před tím, co se přibližuje, a takto plodí účinky; ty však, takto plozené,
jsou rychlejší. Neboť spějí na jiné místo a ve změně místa záleží jejich
pohyb. Kdykoli tedy oko a některý jiný z předmětů j e m u přiměřených se
sblíží a zplodí bělost i vjem B ní srostlý - což by se nikdy nestalo, kdyby
jedno nebo druhé napadlo na něco jiného - tehdy, za nastalého uprostřed
pohybu, pohybu vidění směrem do očí a pohybu bělosti směrem od předmětu spolu rodícího barvu, oko se uvnitř naplní zrakovým vjemem a t u
pak vidí a stane se nikoli zrakovým vjemem, nýbrž vidoucím okem; ten
pak předmět, který spolu zplodil barvu, naplní se na Bvém povrchu bělostí
a s t a n e se zase nikoli bělostí, nýbrž bílou věcí, ať už to j e dřevo nebo
kámen nebo kterákoli věc, jež byla zbarvena touto barvou. A týmž způsobem jest si takto představiti i vSechny vjemy, tvrdost i teploBt i všechny
jiné, že sám o sobě žádný není, j a k j s m e řekli již tehdy, nýbrž že všechny
se svou rozmanitostí vznikají ve vzájemném styku z pohybu; neboť ani
že něco j e činné a něco trpné, ani to nelze, j a k říkají, na žádném z nich
určitě vypozorovati. Neboť ani není nic činné, dříve než se sejde s trpným,
ani trpné, dříve než se sejde s činným; a co se s něčím setká jako činné,
když zase napadne na něco jiného, ukáže se trpným. Takže ze všeho
tohoto vyplývá to, co j s m e řekli na začátku, že nic není samo o Bobě jedno,
nýbrž že všechno vždy hledíc k něčemu vzniká a pojem „býti" že jest
nadobro vyloučit, přestože my j s m e byli zvykem a nevědomostí donuceni
často a také právě teď ho užívati. (Přel. Fr. Novotný. Pozn. J . N.)
6. Nietzsche: Veselé vědění.
7. Heidegger se ve své studii Nietzschův výrok ,Bůh je mrtev" nemýlí,
když začíná výrokem .šílence" z Veselého poznání: .Zabili jsme ho...
a přece se k lidem tato nestvůrná událost ještě nedonesla... Tento čin j e
vám stále vzdálenější, než nejvzdálenějfií souhvězdí." Kosmologie šílence
se podobá té, kterou načrtává mýtus v úvodu Platónova Politika, kde
však božské pouze opustilo, zanechalo řízení vesmíru; toto vzdáleni j e
právě onou situací, v níž se nacházejí ti, kteří se šílenci posmívají. A co
on? Nevěří v možnost návratu, považuje vzdálení za definitivní. Jeho
situace připomíná peklo; není jiného pekla, ani jiného zásadního hříchu,
než neodvolatelné vzdálené bytí, tj. zoufalství. A právě na toto zoufalství
Be pokouší odpovědět nový mýtus, který nemá nic společného a mýtem
Politika, ani s žádným jiným starým mýtem: věčný návrat téhož.
8. Existuje tranacendence k prostoru, i když ne v prostoru.
9. Otec Teilhard de Chardin se určitě nechtěl Kříže zbavit; neudělal
to však přesto proti avé vůli? Každopádně nedbal výstrahy av. Pavla,
kterou převzal i Pascal, ne evacuata sit crux. Možná, že jezuité opravdu
milují Krista - a to Krista ve světě - do té míly, že 8e kříž z jejich obzoru
nějak vytrácí. Máme t u ale Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, která
zdůrazňují a praktikují opak.
10. Záhada je představení a bezprostřední znázornění ve Bvětě; opravdová záhada nečeká, přinejmenším ne pro ty, kdo jsou vyzváni ji objevit;
každá chvíle j e zatracuje, neboť zhužťuje či přitahuje roušku. Odtud
Alexandrovo gesto. Ti, kdož rozplétají záhadu až dlouho potom, co se s ní
setkali, luští ve skutečnosti už něco jiného a právě na onu záhadu, u níž
selhali, beznadějně zapomínají.

Vybral a přeložil M. H., přehlédl J. N.
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recenze
PAN MORITZ
VLASTY TŘEŠŇÁKA
Ivan

Diviš

Vážený čtenáři! Básníka, muzikanta, textaře a spisovatele Vlastimila Třešňáka není nutno ti představovat.
Žije ve Frankfurtu na volné noze a probíjí se životem dost
těžko. Sám jsem ho na stará kolena poznal jako muže
zcela neobyčejné citlivosti, bystrého pozorovacího talentu
a smyslu pro humor. To neznamená, že je to člověk veselý,
natožpak nějaký kašpar. Naopak, melancholie z Třešňákovy osobnosti vyvírá jak láva sopky, a tuhne na úbočích.
Nedávno vydal v kolínském Indexu knížku, nazvanou
To nejdůležitější o panu Moritzovi. Ryze stylisticky, jazykově je napsána virtuózně. Věty, které Třešňák klade
vedle sebe, jsou úsečné, jakoby trhané. Vůbec nezáleží na
tom, kdo v knize vystupuje a co se v ní děje. Neděje se
v ní totiž nic, a pan Moritz, pan Mťiller, pan Prag a skurilní gal eristka jsou jen stíny. To autor ovšem musel vědět
a je vyloučeno, aby byl pustil do oběhu text podobné povahy, aniž věděl, co činí. Na tomhle se chci zastavit a pokusit se o zdánlivé bezobsažnosti Třešňáková textu něco
říct.
čtu-li Dostojevského Zločin a trest, tu se po třech odstavcích pomalu ale jistě stávám Raskolnikovem, ztotožňuji se s ním a poznávám se v něm. Přečetl jsem najeden
zátah knihu Třešňákovu, nemohl se ztotožnit ani s jednou
její stínovitou postavou, ale, podivno, poznával jsem se
v těchto postavách. Neztotožnil jsem se, a přesto se poznával.
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Robert Musil avizoval rozpad evropanství v obludném
díle na dvou tisících stranách, v Muži bez vlastností. S jeho hrdinou se nemůžeme ztotožnit, a přesto se v něm poznáváme. Musíme tedy kousnout do kyselých hroznů. Jinými slovy: ruku na srdce.
Lidský život je krátký jak prásknutí bičem. Z tohoto
prásknutí musíme odečíst třetinu trvání švihu na spánek.
Další desetinu trvání švihu na intimity, přechodné indispozice, plané řeči, proluky, škvíry, zívání a zírání. Každý
to zná. Kolik z toho švihnutí bičem padá na manželské
hádky, plané spory a živočišné, ryze biické přeobstávání?
Každý to zná. Ke konci života pozdně litujeme, ten čas
nám chybí. Chybí, neboť je nenávratný.
Cituji ze sedmé kapitoly Třešňáková pana Moritze:
„Co to malujete," zeptal se pan Prag po chvilce.
„Už dlouho chci namalovat, jak se něco úplně a beze
stopy ztratí," řekl pan Moritz.
„Neexistuje, aby se něco úplně a beze stopy ztratilo,"
řekl pan Prag.
„Existuje," pan Moritz se nepatrně usmál, a naposledy
máchl černí po plátně.
Konec citátu. A tak to jde celým textem. Chybí tu úplně
expozice, zápletka, byť náznak dramatu a pochopitelně
tu nemůže existovat ani vyústění, natožpak řešení.
Vše se odbývá ve Frankfurtu, ale mohlo vy se to odbývat i v Duisburgu nebo v Šanghaji. Prostředí je obskurní,
byt, který obývá skurilní dvojice pana Praga s panem
Moritzem, není nepodoben komůrce Rodiona Romanyče.
Není tu příroda, není tu bazálni vztah mezi mužem
a ženou, chybí tu rukypodání a objetí, je tu jen drobet
zapavoučená izolace a nicotné pochůzky pro cigarety nebo
pár dóz piva. To všechno je ilustrováno a vylíčeno mistrně. Výstavním kusem Třešňáková pozorovatelského talentu je korpulentní a šperky obtěžkaná údajná galeristka, rozuměj, majitelka neexistující galerie, která v bytě
těch dvou polovyvrženců, žijících z ruky do úst, cancá
a předstírá zájem o Moritzovy mazanice. Důstojnou pro145

tivou blbosti této postavy je jistá černovláska, která ani
nemá jméno, nymfička buržoazie, která má zadek v teple,
a která se, právéže jako taková, integrálně emancipuje
a angažuje pro třetí a čtvrtý svět. Nohu přes nohu čte si
v kavárně knihu Průvodce po Zaire. Tyto dvě ženštiny
nijak nepřispívají k rozvoji fabule, nepopostrčí fikci ani
o milimetr kupředu, není totiž popostrčit čím.
Jazyk, kterým aktéři Třešňákovy knížky promlouvají,
není jazykem, ale na minimum zestručnělým Pidgin
Czech, složeným z kalků á la „Aha!" anebo „Není válka!"
a hned na to „Jak to víte?", anebo „Kam jdete?" anebo
„Danke". Ale i mezi těmito kalky je ticho, morzeovka vyťukávaná přízrakem prízračnému a neexistujícími příjemci.
Odvažuji se jakéhos takéhos zhodnocení. Dovol mi, vážený čtenáři, retrospektovat vlastní pocity nad četbou.
Prvním byl hněv, druhým spíše než smutek deprese, třetím odstup a z odstupu se podávající zamyšlení. Autora
dílka osobně znám; za jeho vnitřní čistotu a bezelstnost
dám ruku do ohně. Nemohu Třešňáka považovat za grafomana, neboť zneužívané slovo grafoman znamená
v podstatě nutkavou neurózu. Ale Třešňák není neurotik
a výraz nutkání a nutnost znamenají dvě naprosto odlišné věci. Za třetí vylučuji, že by nám byl chtěl Třešňák
v panu Moritzovi předvést jen exhibicionistickou recesi
bez dalšího. A už vůbec vylučuji zřetele peněžní. Exilová
tvorba se nehonoruje, naopak, doplácí se na ni stejně,
jako na ve vlasti pašovaný dissent. Tak co?
Třešňák se pouze soustředil na něco, co lze označit za
stínovitost, zdánlivost života bez života, na úsek pseudoživota, který se skládá z nedefinovatelných marností,
s procházením, či lépe prokluzováním a ^proplouváním časem, který je nám tak krátce a neodvolatelně vyměřen.
Kdo má autora rád, zakrátko postřehne, že se z jeho dobroty a něhy vylévá sopečná melancholie. Takoví lidé bývají neúplatní, nelze je svést a nelze je pohnout ke změně
existence, i kdyby se jim nabídl zámek na Loiře.
Já vidím za Třešňákovou nenápadnou knížkou obžalobu bezduchosti a indolence světa, tj. i autorův boj, který
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nezná konce v žádném opravdovém kreativním člověku.
V podstatě je To nejdůležitější o panu Moritzovi kniha
závažná a vážná, a dokonce strašná.
Otevírám na libovolné stránce a čtu:
Pršet přestalo úplně.
Déšť, pokud se už nevysílil, přestěhoval se do středu
města nad výškové budovy nejvyšších bank.
Kulhal jsem ulicí sám.
*

*

*

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
O „TOM
NEJDŮLEŽITĚJŠÍM
O PANU MORITZOVI"
(Učená

Karel

recenze)

Moudrý

To nejdůležitější o panu Moritzovi napsal Vlasta Třešňák v knížce „To nejdůležitější o panu Moritzovi".
Chytřejším přenechám, aby řekli o knížce chytré chytrosti, literárním pitevnám jejich podrobné pitevní zprávy,
kritikům rozšmelcování v Suplíkárně do šuplíků, kde
s pokojem odpočívají autoři a jejich díla.
Čtenářům přenechám čtení, černým havranům křik
a pohyb kulečníkových koulí, planet postrkovaných do
nárožních quasarů, na zeleném plátně vesmíru, spor
s mocným tágem, které třímá v rukou stařec, s vousem
provoněným tabákem.
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Těm pak, kteří budou mít potíže s luštěním obrazů
a vybuchujících dějů, se vším dobrým radím, aby ponechali tu lopotnou práci Louskáčkům a Oťvíračkám na
konzervy, posedávajících u tichých oken kaváren, kam
nepronikne zvuk, natož pak jeho ozvěna.
Napsat o takové knížce je práce sysifovská. Čtenáři,
kteří bez toho vědí na každé řádce a na každém slovu, je
zbytečné dodávat, co už si sami při čtení dodali. Všem
ostatním je příhodné říci s panem Moritzem, aby vyrazili
s vajíčkem natvrdo rozklepnout skořápku o hranu psacího stroje, a vydali se hledat Rolls Royce, k témuž účelu
důmyslně sestavený.
Aby se někdy pokusili vyslechnout i jiné příběhy, dosud
nenapsané, leč žité. Například příběh o dvorku, na němž
se večer uléhá a po hmatu na dlaň ruky dosažitelném
nalezena je ve tmě peřina. Peřina, z níž ráno vylétne černý havran, a na dvorku leží starý židovský kaftan, s nímž
je třeba, jako s nocí — dobře naložit.
Aby občas pozorovali podivíny na mnoho způsobů složené a maskované, kteří dílem knihy, básně a obrazy žijí,
dílem je píší a malují. Často se stává, že takový pisatel
slov, teček, čárek, otazníků a zajíkavých pomlček si v hospodě hlasitě objednává další knihu, vepsanou na kulatou
stránku tácku, který letí prostorem. A není-li těch kapitol
dost, objedná provazolezec se záchytnou sítí přibývajících
slunečních skvrn na tácku - ještě jeden velký odstavec,
jímž řízne zpěněnou kapitolu, právě počatou.
Na periferiích měst, odložených dětech, které město
nedoneslo na schody kostela z čiré lhostejnosti, dýmají
komíny tepláren; dýmají jako komíny obrovského parníku, ale nikdy nedokáží silou své páry odervat Titanic od
přístavu, aby se po své vlastní vůli potopil jinde, alespoň
tam, kde by si přál. Šňůry na prádlo s mokrým prádlem
v oknech jsou prohnuty co lana vlajkoslávy právě pokřtěné parolodi, přičemž lady S. při pokusu rozbít o lodní bok
láhev šampaňského, vynález mnichů, spadla k celosvětovému žalu do kalných vln. Zachráněna udatným zachráncem, jemuž vystaví podobenku ve výkladní skříni novin,
daruje zlaté hodinky a to vlastnoručně, a s veškerou nob148

lesou naučenou tamtéž - ve výkladní skříni novin.
Na těch prádelních šňůrách visí skapávající čas, naděje, nezaplacené telefonní účty, sny, opilý řev, dluh z místního hostince, kopání do dveří, nápis na zdi, dopisy padající do schránek, potrhané plány měst, a barvotisky plné skvrn, snímky míst, kde se bude žít lépe, pachy a vůně,
plány na změnu světa, mapy vyprané pracím práškem,
ztracený pas, láhev plná víry. A dole v chodbě kříž z leukoplasti donesený na Kalvárii černé nástěnky, kde s oznámením prodeje starého dětského kočárku lepí se křížek
za kamaráda, co se už vydal na běh odstartovaný skleněnou pistolí s ostrým nábojem z hadího zubu.
Několikrát za noc se duše probudí a tělo křičí po slitování, ohýnek z cigarety značí z břehu okoloplujícím korábům, že právě je zde řešen život, a z oken do tmy, v níž
prší, blikají baterky, hledající v čárkách a tečkách odpověď počátku, kde bylo slovo. A prsty, telegrafují zprávu
pro prsty přijímající potmě hmatem po slepeckém písmu.
Tehdy, kdy duše i oči jsou dokořán.
Až na periferii se doplazily veselé, barevné reklamy
na spodní prádlo, výlet na bílý ostrov zelených palem,
kde dívky nosí bělostné spodní bikiny. A zatím by městská rada měla umístit všude dokola, tak aby se doplazila
až do města, důležité upozornění, že ženy mají vonět mýdlem, mýdlem a tabákem.
Nic z kaftanů a píp, kde se točí kapitoly, odstavce, morseovky interpunkčních znamének, šňůr s prádlem a křikem přivolávajícím křičící, se nedá opsat.
Na kulečníku, kde se hraje o vše, spatří pan Moritz
s panem Karlínem Pragem prostor, kde se hraje o vesmír,
což později potvrdí v díle „O vzniku hry na kulečník" profesor Walter Kirschner, autorita přes lodičkové koncerty
na řece Vltavě, jež - jak potvrzuje rozhlasová stanice údajně, jak se dozvídá z agenturních zpráv, protéká městem Praha, s odvoláním na ověřené prameny.
My ostatní zíráme na dědka u kulečníku a litujeme ho,
zda snad nepobírá malý důchod, zda je dobře zabezpečen
ve své hře filmujeme své zabezpečené role a v mariáši
s pojišťovacími smlouvami podvádíme srdcovým králem,
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schovaným v rukávu, pro případ, že se dožijeme delšího
věku než vesmír, na nějž se za mírný poplatek koukají
školní výpravy.
Podkapitola o literární metodě prof. Kirschnera
Metoda spisovatele Kirschnera, spočívá ve Walterově
teorii, podepřené posledními syntaktickými objevy pana
Karlina, přičemž nelze zapomínat ani na bývalé Pragovy
pokusy o novou strukturu skladby děje.
Srozumitelnější je následující vysvětlení:
Vlasta Třešňák měl chuť na pivo. Šel k pivu na pivo.
Ve frontě na pivo stáli muži, kteří měli chuť na pivo.
Stařeček, stojící před Vlastou Třešňákem, čímž se jejich
chuť na pivo zdvojnásobila, se na Vlastu obrátil:
„Koupím si pivo a cigarety."
Jednadvacet vypínačů mu rozsvítilo tvář.
„Půjdu domů..."
Devět dalších rozbušek mu rozzářilo tvář.
„A budu tam pít pivo a kouřit cigarety."
Třicet náloží odpálilo ohňostroj, který zručná spisovatelka, oblíbená v místě bydliště, popsala takto:
„ZAKLONILA HLAVU A UCÍTILA NA SVÝCH
RTECH JEHO POLIBEK. KONEČNĚ BYLA ŠŤASTNA."
Takové spisovatele by měli vždy, když se chystají napsat slovo „bolest", posadit na rozžhavená kamna, jako
si na ně sedal starý rabín, který usoudil, že suma jeho
života se naplňuje a blížící se ortel Božího soudu nevyzní
jinak, než ve jménu Spravedlnosti.
Chtěl jsem říct, že to nejdůležitější na učené recenzi
o knížce Vlasty Třešňáka „To nejdůležitější o panu Moritzovi" spočívá v druhu geodesie na globu vajíčka natvrdo, jež je ráno nutno rozklepnout o vybraný triangulační
bod značky UNDERWOOD nebo ROLLS ROYCE.
Neodvolatelně to souvisí s principem slánky a pepřenky, s nimiž si lze zahrát v každé hospodě hru na šachy
a to tak, že počátek je ukryt ve dvou dlaních a třech slovech:
„Černá nebo bílá?"
150

Hommage ä Hrabal. Herausgeben von Susanna Roth. Suhrkamp Verlag, Frankfurt
nad Mohanem, 1989, 296 s.
Jiří

Němec

K 75. narozeninám Bohumila Hrabala, českého spisovatele z nejznámějších, vydalo frankfurtské nakladatelství Suhrkamp Hommage á Hrabal - Poctu Hrabalovi.
Svazek sestavila švýcarská bohemistka Susanna Roth,
známá překlady z Milana Kundery. Název nás nesmí
plést — všechny texty jsou německé. Neřečová je část fotografická, ukazující podobu Bohumila Hrabala, která autoru jednoho z úvodů, Siegfriedu Unseldovi, připomíná
Jeho Svatost Jana Pavla II. Ostatně jsou to prý oba herci... Snad nebude aspoň pro část zájemců od věci, připomenout několik Hrabalových životopisných dat. Narodil
se 28. března 1914 v Brně-Židenicích. Vyrostl však
v Nymburce, kde byl jeho otec správcem pivovaru. Po maturitě na nymburském gymnáziu studoval v letech 193439 a 1945-46 právnickou fakultu na Karlově univerzitě
v Praze, kde byl také promován na doktora práv. Toto
povolání nikdy nevykonával, živil se všelijak: jako skladník, dělník, obchodní cestující, balič starého papíru, kulisák a statista. Od roku 1963 se věnuje výhradně literatuře. Sám nesmělý i ctižádostivý, hospodský frajer po několika pivech, zamyšlený procházkář, meditující nad čínskými mudrci i pozdně středověkým mystikem, filozofem,
teologem a politikem kardinálem Mikulášem Kusánským, skvělý společník i mrzout, měkký a citlivý až do
morku kostí — si od mládí psal. Básně, prózu - ale co čert
nechtěl: první knížka mu měla vyjít v Nymburce až v roce
1949, takže hotová sazba byla rozmetána. Když mu už
jako slavnému spisovateli měly vyjít jeho rané texty v teh151

dy prestižní Mladé frontě v roce 1970 v nákladu 35.000
výtisků s reprodukcemi těch nejnádhernějších „aktivních
grafik" jeho přítele Vladimíra Boudníka, šel vytištěný náklad do stoupy. Ještě že si tehdy v doslovu Hrabal napsal:
Vezl mne z Barrandova letos taxikář, taky už starší,
a najednou se mne zeptal s velkým smíchem: „Vy jste pan
Hrabal?" Povídám: JVo." Aon na to: „Hehe, to vás převezli,
co? Chtěl jste bejt prokletej básník a voni z vás udělali
socialistickýho realistu, to je, co?" (str. 238). Kdo si vzpomene na Hrabalovo interview s Jiřím Hájkem v Tvorbě
z 8. ledna nebo na jeho dopis soudruhu ministrovi zahraničí ČSSR (otištěn v Bulletinu Svazu českých spisovatelé
z prosince 1980), ten si řekne: A nepřispěl k tomu, že
z něho udělali socialistického realistu, tak trochu Hrabal
sám? Nebudeme mu sahat do svědomí, máme svého vlastního dost. Ostatně: nepřipojil jsem se k spálení jeho knih
na Kampě po tom zčásti zfalšovaném interview, interview, které Hrabalovi dalo jakous takous „zelenou" (mohl
něco aspoň v zmršené podobě publikovat, točil s Jiřím
Menzelem filmy). Jářku: Nepřipojil jsem se k tomu autodafé, ač to ode mne přátelé čekali. A nebyli to žádní jacísi
chlapci", jak napsal naivně Ivan Binar v pařížském Svědectví č. 79 (z roku 1986), ale tehdy třiatřicetiletý známý
autor happeningů a jeho jen o dva roky mladší přítel Ivan
Jirous. A s tímto aktem se ztotožnili lidé ne menšího formátu než Zbyněk Hejda a profesor Patočka. A na tohoto
posledně jmenovaného bych teď chtěl navázat. Po válce
při rozboru knihy Václava Černého „Osobnost, tvorba
a boj" napsal:
Kde není osobnosti, mohlo by se zdát, že nemůže býti
též skutečného díla, nýbrž jen zdánlivé. Básník, který se
nevybral z rozporů a který si sám lže, který neví, co vlastné
chce, mohl by se zdát, měřen na osobní zakotvenosti, i básnicky pouhou bublinou. Bezcharakterní individuum, které
vědomě předstírá, co neprožívá a oč mu nejde, nemůže tím
bezpochyby vytvořit poesii a dílo: to bylo ukázáno častěji
a Černým zvlášť silně. Ale existuje vedle toho lidská nevykoupenost a její projev; drama zraněného zmítání, které
nevyznívá v usmířený úspěch, nýbrž může končit katastro152

fou; a vyjádřeno náznakem básnické obraznosti může se
stát přece manifestací oné negace negace, která dává životní klad. Na rozdíl od myslitele a náboženského člověka,
na rozdíl od muže životní praxe nemusí básník k tomu,
aby vyjádřil tajemství životního smyslu, býti osobností;
neboť na rozdíl od nich všech básník objektivuje, vtěluje,
klade nám před oči a je v tom nejpříbuznější tvůrci mythů.
Ukazuje-li Černý, jak různý může být vztah básníkův k dílu, ukazuje zároveň tvorba díla, že není řešení básníkovy
životní úlohy, není samým jeho mravním činem, nýbrž
nejvýše výrazem mravního dramatu, které se v něm odehrává a chce z anonymity k vyjádření, k slovu, ke světlu,
dramatu, které nemusilo nutně dospět kladného a úspěšného rozřešení. Sokrates musil být veliká osobnost;Homér
mohl a pravděpodobně byl, ale býti nepotřeboval. Potud
Patočka. Vraťme se však k Bohumilu Hrabalovi. Že je
schopen upřímně vyjádřit mravní drama, dokázal nanejvýš přesvědčivě svou trilogií Svatby v domě, Vita nuova
a Proluky (vyšlo v letech 1986-87, ovšem jen v exilu). Zatím však nehrozí nějaké všeobecné smíření. I když se
všech možných protikladů svých i cizích nasmiřoval Hrabal dost — právě v těch svých nejpokleslejších polohách.
Jeho nejsilnější polohou zůstává zvláštní bílý i černý humor, který nám aspoň na chvíli dává snášet dobu tak
těhotnou blesky, dobu, kterou jsme si nevymysleli. Co
pak zůstává Hrabalovi osobně, je přátelství některých.
A tomu vzdali hold autoři recenzovaného sborníku. Kromě ředitele firmy Suhrkamp, kterého jsem již jmenoval,
a pořadatelky, také Karol Sidon, Josef Hiršal, Josef
K., Karel Marysko, Hilde Ziegler, Hans Manz, Silvie Germain, Francois Fejtô, Petr Král, Josef Škvorecký, Emanuel Fiynta, Péter Esterházy, Miklós Mészôly, Jindřich
Toman, Ludvík Vaculík, Jiří Kolář. Uvedeno je vše německým překladem výboru z Hrabalova rukopisného
svazku „Pražská ironie", uzavřeného v r. 1985. A hned
v prvním textu Hrabal říká:
Nikdy mi ani ve snu nenapadlo, že bych si přál anebo
chtěl změnit politické události, ve kterých jsem žil. Nikdy
jsem si nepřál měnit ani řeč, ani svět, když jsem citoval
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Marxe, když jsem citoval Rimbauda, když jsem citoval
Mallarmého, tak vždycky jsem si přál měnit sám sebe,
toho, kterého jsem měl na dosah ruky, sebe sama. Odtud
se považuji vždycky za svědka, nikdy za špatné svědomí
doby, na to jsem nikdy neměl, protože už od dětství jsem
byl naplněn obdivem ke skutečnosti, kterou jsem nevytvořil, která byla dřív, než jsem byl já, ten, který si nepřál
nic víc než ji zrcadlit, tolik krásy měly pro mne i ty nejhroznější události... Miluji sklerózu a zapomnětlivost
a chybné výkony, sám na sobě vidím a s radostí pozoruji,
kterak se blíží imbecilita, jak vyprodávám všechny ty moje
slavné poklady paměti, jsem šťasten, že se blížím debilitě
jako vrcholku lidského poznání... Každý člověk a tedy
i každá lidská společnost netouží po ničem jiném, než aby
se na svoje útraty střemhlav vrhla do neštěstí, které má
tu pozitivní hodnotu, že teprve na tomto a po pádu uvidí,
co to je to pravé světlo. Světlo in tenebris, když už je pozdě.
A tím, že už je pozdě, je získána i pravda, která je vždycky
víc než jakákoliv fikce. Fikce, to je jen překrásný odklad
poznání. Ovšem fikce je vždycky víc než světový názor, než
jakákoliv politická idea. Epilog je vždycky krásnější než
nadějný prolog. Starci vždycky bývají v popředí, protože
mají na dosah ruky svoje světlem zaplavené mládí... a tak
dále a tak dále tká Bohumil Hrabal své nekonečné „orální
gesto", svou nekonečnou psychoanalýzu, v níž je sám
svým pacientem i analytikem. Je to malý zázrak, že to
také dokáže zapsat. První vrh je přitom vždycky nejlepší.
Pak to dá s radostí nebo s obavami z ruky a my se můžeme jen modlit, aby se toho nezmocnili ti, kteří ho přemluví, aby to seškrtal, upravil, aby se přizpůsobil, protože
tak to spíš projde, lidé to stejně koupí, čímž se ovšem
stává z umění prodejní artikl. Nechci věřit těm, kdo říkají: „Proč ne?" Na to jsem příliš velký idealista.

*
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Jirouška

Ladislav Fikar: Kámen

na hrob

PmD Publ., Mnichov 1988
Jde o výbor z dosud samostatně nevydaného básnického díla Ladislava Fikara (1920-1975), jenž je znám nejen
jako lyrik, ale též jako překladatel, literární a divadelní
kritik a konečně i jako filmový dramaturg, mající velkou
zásluhu na realizaci filmů tzv. české nové vlny 60. let.
Fikarova básnická tvorba je co do množství textů velmi
skromná (ostatně mimo několika ojedinělých časopiseckých publikací byla doposud vydána jen jediná sbírka,
„Samotin", v roce 1945, znovu pak 1976); zato co do kvality představuje jeden z vrcholných projevů české současné lyriky. Básníkův smysl pro kontrast mezi složitou
poetikou ve výstavbě obrazů a mezi prostotou a jasností
slova - a tím i velkým důrazem na jeho významový náboj
- aktualizuje lyrický projev v jeho takřka archetypické
funkci: výsledkem je téměř bezprostřední čistota výrazu
a současně intenzívní zážitek, hloubka sděleného významu.

Iva Procházková: Výprava za zlatou

rybičkou

Sixty-Eight Publishers, Toronto 1988
Hlavní hrdina prózy, student FAMU Leoš, ztratil po
automobilovém úrazu paměť, přesněji řečeno nepamatuje
si asi tak posledních pět let svého dosavadního života.
Hrdina se pídí po této své nedávné minulosti a je překvapován tím, co se s ním a s jeho nejbližšími během oněch
zapomenutých posledních let dělo. Obzvláště zaskočen se
zdá být Leoš svým minulým, poněkud pochybným charakterem. A tak se nyní, jako nový člověk, snaží mnohé
pochopit, napravit. Prochází tak různými peripetiemi,
a to se neobejde bez občasných bolestných lekcí; nakonec
však může hrdina doma, o vánocích, po nadílce a po po155

vídání si s tátou, hudebníkem, o jeho skladbě „Výprava
za zlatou rybičkou", přece jen s přibývajícím vnitřním klidem konstatovat: „Je mi fajn." - Celý příběh je velmi silně
vyspekulován, a to je žel až příliš dobře vidět. Nejhorší
na tom je, že si právě hraje na to, čím ve skutečnosti není:
na realistickou, jaksi „upřímně" působící a psychologicky
přesvědčivou výpověď. Banality a klišé, velmi povšechná
charakterová typologizace, naprostá stylová neujasněnost v prezentaci hlavního hrdiny Leoše posouvají celé
dílko do kategorie běžné české literární (a také televizní)
produkce 70. let s psychologicko-moralistními tendencemi.

Vlastimil Třešňák: ...a ostružinou pobíd koně
Obrys/Kontur - PmD Publ., Mnichov 1988
Adam opouští na nějaký čas svých sedm nevlastních
liščat a vydává se na Mopedálovi spolu s Mafiáncem na
dalekou cestu: hledá (vybaven pásky a vízumy) Zlatou
dýku a Proklanu-Překrásku. Cesta plná fantazie, dětské
(ne infantilní) hravosti a přitom i hlubší symboliky, jejíž
přesný smysl může přece zůstat občas utajen. Cukrářská
ulička, Země Nikoho, Temno (země géniů, kde se například Nietzsche škádlí s Leninem), Dějinné město (s Myštusem a jeho učedníky), Vlněné moře; pohádka, „cestopis", vyprávění, mající radost ze sebe sama. A ještě něco:
nepřetržitý příval ozvláštňujících - někdy i zcela „samoúčelných" - novotvarů, zkomolenin. Slovní groteska (Mopedál, logál, výčepičník apod.) je ovšem součástí grotesky
jednání, času i prostoru. - A tohle vše pak může mít jeden
zcela konkrétní smysl: že umění znamená také volnost
a že se nemusí vždy odůvodňovat něčím jiným než svou
existencí. (Pro informaci: Třešňákovo vyprávění pochází
vlastně již z roku 1970 a autor je psal, jak říká v jakémsi
prologu k tomuto vydání, „... nejspíš / pro své děti. / Děti
jsem měl tehdy jedno / a psal podle toho, co mi / přišlo
na jazyk. / Od té doby se mnohé změnilo.")
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meditace

Zenový příběh
Ze sbírky Jitokku se směje na Měsíc
Před třinácti sty lety žil v jedné korejské provincii velký zenový Mistr jménem Won Hyo. Jako mladý muž bojoval v občanské válce a shledal, že bylo zabito mnoho
přátel a zničeno mnoho domů. Přemožen prázdnotou takového života ostříhal si hlavu a odešel do hor, aby tam
žil jako mnich. V horách četl mnoho súter a dodržoval
s úzkostlivou přesností všechny předpisy. Ale stále ještě
nechápal pravý význam buddhismu. Protože však věděl,
že v Číně může najít zenového Mistra, s jehož pomocí by
mohl dosáhnout osvícení, vzal svůj tlumok a vydal se na
Sever do velkých suchých plání.
Putoval pěšky po celý den a navečer odpočinul. Když
totiž procházel pouští, stanul na skrovném ostrůvku zeleně, kde bylo několik stromů a trochu vody, a ulehl ke
spánku. Kolem půlnoci se probudil a pocítil velikou žízeň.
Byla neproniknutelná tma. Lezl po čtyřech kolem, aby
našel vodu. Konečně jeho ruce nahmataly na zemi nějakou misku. Zvedl ji a napil se. Ach, skvělé! Pak se hluboce
sklonil před Buddhou z vděčnosti za dar vody.
Příštího jitra se Won Hyo probudil a podíval se na nádobu, z níž pil. Byla to roztříštěná lebka pokrytá zaschlou
krví, z lícních kostí dosud visely cáry masa. Na povrchu
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nečisté dešťové vody se proháněl zvláštní hmyz.
Won Hyo viděl lebku a zachvátila ho vlna hnusu. Otevřel ústa a právě když tudy vycházel obsah žaludku, otevřel se jeho duch a on pochopil. Protože minulou noc neviděl a nemyslel, byla voda skvělá. Tohoto jitra jej přivedlo vidění a myšlení k tomu, že zvracel. Aha, řekl si,
myšlení působí, že je něco dobré nebo zlé, že je to život
nebo smrt. Myšlení vytváří celý vesmír. Je to univerzální
vládce. Bez myšlení by neexistoval ani vesmír, ani Buddha, ani dharma. Vše je jedno, a toto jedno je prázdné. Už
nebylo třeba hledat Mistra. Won Hyo pochopil zároveň
život i smrt. Co se ještě učit? Tak se otočil a vydal na
zpáteční cestu pouští do Koreje.
Uplynulo dvacet let. Během té doby se stal Won Hyo
nejslavnějším mnichem v zemi. Byl to důvěrný rádce velkokrále z Šilly a učitel v nejvybranějších a nejmocnějších
rodinách. Kdykoli měl přednášku, sál byl plný. Žil v krásném chrámě, vyučoval nejvznešenější žáky, jedl nejlepší
pokrmy a spal bezesným spánkem spravedlivých.
V té době žil v Šille veliký zenový Mistr - stařeček
s vousem jak chomáč trávy a s kůží jak zmačkaný papír.
Bosý a v roztrhaných šatech putovával městy a zvonil na
zvonek: „De-an, de-an, de-an (tzn. mír), nemysli, de-an
je to takové, de-an klid ducha, de-an, de-an".
Won Hyo o něm slyšel a jednoho dne se vydal k jeskyni
v horách, kde Mistr žil. Již z dálky slyšel neobyčejně líbezný zpěv, který se ozýval údolím. Když však přišel k jeskyni, shledal, že Mistr sedí vedle mrtvého koloucha a pláče. Won Hyo užasl. Jak může být osvícená bytost šťastná
nebo smutná, když v nirváně není nic, nad čím by bylo
možné být veselý nebo smutný, ani nikdo, kdo by někoho
mohl rozveselit nebo rozesmutnět? Chvíli stál oněmlý.
Pak se Mistra zeptal, proč pláče.
Mistr mu to vysvětlil. Našel koloucha, když jeho matku
zabili lovci. Kolouch byl hladový. Mistr šel proto do města
a žebral o mléko. Věděl, že pro zvíře mu mléko nikdo nedá
a proto říkal, že je to pro syna. „Mnich se synem? To je
ale zpustlý dědek!" mysleli si lidé. Ale někteří mu dali po
troše mléka. Měsíc vyžebrával tolik, že udržel zvíře na158

živu. Pak už byl skandál příliš velký, nikdo nechtěl pomáhat. Jednou byl při shánění mléka tři dny pryč, nakonec něco dostal, ale když se vrátil k jeskyni, jeho kolouch
právě dodýchal.
„Ty to nechápeš," řekl Mistr. „Můj duch a duch koloucha jsou totéž. Byl velice hladový: Chci mléko, chci mléko!
Teď je mrtvý. Jeho duch je můj duch. Proto pláču: Chci
mléko."
Won Hyo pochopil, jak velký bódhisattva Mistr byl.
Když byli všichni tvorové šťastní, byl šťastný. Když byli
všichni tvorové smutní, byl smutný.
Řekl mu: „Prosím tě, uč mě." Mistr řekl: „Dobrá. Pojď
se mnou." Šli do vykřičené čtvrti. Mistr vzal Won Hýa za
ruku a přivedl ho k bráně domu jedné gejši. Zvonil de-an,
de-an. Otevřela hezká žena. „Dnes jsem k vám přivedl
na návštěvu velkého mnicha Won Hya." „Ó, Won Hyo!"
vykřikla. Won Hyo se začervenal. Žena zrudla a její oči
se rozšířily. Zavedla ho nahoru, šťastná, vystrašená
i vzrušená, že k ní přišel slavný, dobře vypadající mnich.
Když chystala pro hosty maso a víno, řekl Mistr Won
Hyovi: „Dvacet let ses zdržoval ve společnosti princů, králů a mnichů. Není to pro mnicha dobré, žít pořád v nebi.
Musí navštívit také peklo a zachránit tam ty, kteří hovějí
svým žádostem. I peklo je takové 'jako toto'. Tuto noc
pojedeš s tímhle vínem rovnou do pekla."
„Já jsem ale nikdy neporušil jediný předpis," řekl Won
Hyo. „Šťastnou cestu," řekl Mistr. Pak se obrátil k ženě
a řekl přísně: „Ty nevíš, že je to hřích, nabízet mnichovi
víno? Nebojíš se, že přijdeš do pekla?" „Ne," odpověděla
žena. „Přijde tam Won Hyo a zachrání mě." „Dobrá odpověď!" řekl Mistr.
Tak zůstal Won Hyo přes noc a porušil víc než jeden
předpis. Příštího jitra svlékl svůj elegantní hábit, běžel
bosý a v hadrech po ulicích, tančil a volal: „De-an, de-an!
Celý vesmír je takový! Co jsi ty?"
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Za co by civilizace měla děkovat Jirousovi právě teď,
je jeho příklad, který dal tím, že se celý svůj život opovážil
chovat jako svobodný člověk, byť obývá neblahý a zjevně
blbý stalinistický policejní stát. Civilizace by ho měla ctít
tím, že si zapamatuje jeho jméno, navzdory nedávné obžalobě, kde stojí „napadení veřejného činitele... a poškozování státních zájmů v zahraničí". Netřeba říkat, že jeho
vědomé napadání a vandalismus nebyly nikdy fyzické.
Spočívaly, naposled, v sepsání a cirkulaci otevřeného dopisu ministerstvu spravedlnosti České socialistické republiky (nechť George Orwell odpočívá v pokoji!). Dopis
nejprve mluví o komunistickém převzetí moci v roce
1948, kdy měl Jirous teprve čtyři roky, a říká věci jako
„v tzv. třídním boji jste popravili a zabili 8.000 lidí,
217.000 svých bližních jste poslali do koncentračních táborů". A „ukradli jste všechny soukromé živnosti a zničili
to, co jste ukradli". Nějak tak.
Dopis, za který byl Jirous uvězněn minulého října
(a strávil už osm let, z posledních patnácti, pod zámkem),
pokračuje v popisování nesmyslných krutostí režimu od
té doby do dneška a říká „Dost!" - a požaduje (představte
si!) okamžité propuštění všech vězňů svědomí, potrestání
akcí státního policejního terorismu, slušnost a příčetnost
trestních zákonů a volný přístup Amnesty International
do žalářů. Nějak tak.
Bůh žehnej Ivanovi Martinovi Jirousovi a Bůh žehnej
všem ostatním, jako je on, v Jižní Africe a Chile a Indonésii a Turecku a obou Korejích a tak dál a tak dál.
Znova jenom o Češích, kteří, kromě Dánů, si ze všech
evropských národů nejméně zaslouží potrestání za své
chování během II. světové války:
Když jsem byl před několika lety v Praze, jakýsi malíř
utrousil kyselou poznámku, v tamté části světa prastarý
vtip: „Uskutečněný socialismus by byl ještě horší."
Těžko uvěřit.
Kurt Vonnegut Jr.
Washington Post 31. 3. 1989
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Petr Pavel Fiala
1895-1966
Okresní básník a malíř, zprostředkovatel práce a vyučený
krejčí. Již ve škole upozornil na sebe malířským nadáním.
Při pobytu ve Vídni jej zastihl dopis školního inspektora
Komínka, který mu vymohl přijetí na Akademii i stipendium. Petr Pavel Fiala sám o tom říká: „Studium se
zhatilo závistí strýce Josefa, který to otci rozmluvil." Dál
o svém životě poznamenává: „Pracuji od roku 1914 pro
umění. Po roce padesátém pracoval jsem na pile, též jako
hlídač. Avšak báseň na ožralky, oslavující splnění plánu,
mně způsobila výluku."
m
Petr Pavel Fiala
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