u?

„
Rozkoš vychovatele Clnl* 4
Ulánek 1 ; kázeňské odměny = O
Článek 2: zázsňská tresty
Důtka
03125 GOtzy
neurovnané v5ci VG skřínce
03953 Kostka
neur-ovnnné vSci ve skřínce
C4026 Kočiš
neurovnané v.'ei ve skřínce
U3392 3troník
neurovnané v".ci VG skřínce
ltžel na lůžku v nepovolené dobS
09043 Uah-lyi
l'..žel na lrž5 u v nepovolené dooo
051 1 4 Dinitrov
ležel na lůžku v nepovolené dob§
04636 Krencic
nesplnil výkonovou normu v 1. dekádě
05392 Líokowttz
koupal sc v nepovolené -JobS
06056 Turci ok
špatné ustlané lůžko
05975 Ondráček
Zákaz zdji..ov'J činnosti
0730 Zónostný
1 ¡nosíc
neurov'A.»uné v,5ei ve skřínce
03546 Olách
1 nosíc
ležel na lužku v nepovolené dobš
04043 Procházka
1 něsíc
nenastoupil na vycházka
02813 Dubovecký
I mršíc
ležel na lůžku v nepovolané dobo
05S&7 Velcovský
1 r,iécíc
ležel na lůžku v nepovolané dobo
04405 iluucc
1 nosíc
nedodržuje pracovní dobu
Zákaz přijetí bnlíčku
9172 Koutný
ležel na lůžku v nepovolené dobři
x

Snížení kapesného na 1 mSs
9*72 Koutr.ý
25 %
04078 Čur-j.^
25 %
25 %
041 20 Sochor
03546 01 uch
25 %
tíOr-HPD
3 dny
05i 4 Mukuna
03486 Beúák
3 dny
5 dní
09073 Klain
5866 Čech
3 dny
3 dny
02813 Dubovcck.''
V
10 dnu
5866 Cech
10 dnů
03943 Starovic
10 dnů
04662 ICinezak
10 dnů
03309 Černý
3 dny
03953 Kostka
3 dny
01663 Huc-nvak
w
3 dny
031 28 Co orek
0906 Volín
3 dny
Ol 588 Wlinsch
5 dnů
10 dnů
051 4 Makuna
04826 Jirous
3 dny

nuurovnané v/ci ve skřínce
neurovnané vSci ve skřínce
Ležel na lůžku v nepovolené době
hrál nu svStnicj kostky

03346

Olách

10 dní

ňpatné ustlané lůžko
1-jžcl i:a lůžku v nepovoleno doi)3
kouřil u prádelny při
prádlo
neurovnané vaci ve skřínce
ležel na lůžku v nepovolené době
n-.ap3.nil Vi\i za oesíc březen
nesplnil Vii za nésíc březGi:
nesplnil VN zn .¡ISGÍC březen
nesplnil Vi< za nSoíc březen
neupravené véci ve skřínce
Z vycházky odešel s ¿inou světnicí
nenastoupil na vycházku
kouřil na vycházce
pronášel tabák Ho KT
proniá&l tabák do KT
na pracovišti hlasitě zpíval při
práci
nedodržuje pracovní dobů.

CÚ
0514
03309
03843
03546
5866

Makána
Č u rný
Stancvič
Olách
Čech

3 dny
10 dní
10 dní
5 dní
5 dní

neuposlechl příkaz referenta prac.
odnítnutí s travy
odmítnutí stravy
hrál na sv/tnici kostky
nesplnil výkonovou norau
vychovatel npor. Matur Josef
/l

V sobotu 13. dubne 1985 mělo svatovou
premieru celovečerní hra Václav.« Havla Largo T\30l-t0o Pr r ' s e konala v^ vídeňském
t'n div-Viic, což je setina olovného
M
1
B rj :e;?tr'u
r
r?.) Desolato je hra o muži, který pro
svt •?'• i. okcj postoje vězení teprve
, bojí Gu i o a sárove-n od no;j 0 akoby očekává řečení .«rvých problenů. Hrdina hry filosof der.
ktor Liepold iopřiva JL sv^rai přáteli neustále
nucen "tr-t hru jr.kchcsi představitele ncctho,
co bychorc í.-iv hli ch .pat jako intelektuální opozici, což vfiuk autor nij.-.k nadefinuje.. Ostatně
to nedefinují oni ti, icteři 2a fopřivou přicházejí a z nejrózn.'"qších hledisek ho nutí,
aby byl tín, cín se ji;n ¿ l v í a za co je obecně
povazován. Dělníci z továrny ho prosí, aby
op< t napsal ni'-co pořádného, velkého, co,» to
oan«i nevodí. Pří Lei od noho chce, oby byl takový, jako dříve. Milenka Vvžnduje, oby přesno a
.'
" • otevřeně definoval jejich vztah,
policisté, aby prohlásil, že není totožný s
autorem eseje, kterou nopsol o tím se vlastně
vzdnl své identity. Svým způsobem s nín manipulují všichni, nakonec i mladičká obdivovatelka.
"'Dejte mi všichni pokoji'4 křičí v závoru
5. obrazu hrdina hry. Prohlášení policistům
nepodepíše. A v posledním obrazu stejní joko
v ^rv-.ích dvou i""i neví chodí po místnosti, divé. se rtpehýrkou ve dveřích ' pooloucná, zda
n£kdu nejde po schodech.
iuto hru napsanou po n;tv> atu z ví zení
roku 1
přeložil ."o níaciny Joachim Prus,
režírov 1 utir/un Bos- s. Hlavní roli hrál
Joachi i Bi:'!iei-.r.
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PEVMl LÁĎA
Diky i A na zdravil
^v
/¿xNiií LÁĎA do sebe obrátí cel.; obsah oklenlcy a pak spokojeno n h n e .
LEOPOLD nu znovu naleze/
Díkyi A na zdravil
.
/PKViJÍ LÁĎA do sebe obrátí cely obj/.h sklenky o pak spokojení n h n e .
LJDOPOLD nu znovu naleje/
Díky i
n«*.' zdravil
/PKVi-rí l/^A do sebe obrátí cel/ obsah sklenky a pak spokojeno říhne.
L-CPOLD rau snovu naleje. PRVIJÍ'LÁĎA bere sklenku, kdy? se vsak chce
už napít, vrátí sklonku na stůl/

i* Sled o musí mít rozum ~
/krátká _pauza/
"JTiT* LÁĎA
DRUH?
Nezdržujeme váš?
LEOPOLD
Kc LRVNÍ LÁĎA
Skutečně ne? Když, tok to klidní řekněte a my vypadnem LEOPOLD
Nezdržujete mě. Pardon -

o vrátí se- na své ní st o. Pauza/
DRUHÝ LÁĎA
U:-i j3te no to myslel?
LEOPOLD^
Nu co?
PRVNÍ LÁĎA
No jak ¿SULO O tom včera mluvili - že by SG melo něco
udělat LEOPOLD v
lha - nha - zatím ¿sem se k tomu ještě nedostal DRUHÝ LÁĎA
To je škoda* Víte, já jsem obyčejný Člověk, prostě
nula, ale do některých věcí vidím a mnm na to svůj vlastiáí názor a
ten mi nikdo nevuzme. A myslíc si, že by sc skutečně dalo dost dělat - rozhodne víc, než kolik se zatím dělá PRVNÍ LÁĎA
Jen to chytnout za správný konec!
DRUHÝ LÁĎA
Kdo jiný by měl^dát věci zas trochu do pohybu, než vy?
/LEOPOLDŮ začíná být trochu nervózní, nenápadně pohlédne no hodinky/
PRVNÍ LÁĎA
Nezdržujeme vás?
LEOPOLD ^y Ne DRUHÝ LÁĎA
Skutečně nc? Když, tak to klidně řekněte
my vypadnem LSOrOLD
Nezdržujete mě. Pardon /'LEOPOLD vstane a odejde do koupelny, dveře nechá otevřené. Za scénou
30 slyset zvuk tekoucí vody a LEOPOLDOVO hekání. Zvuk vedy ustane 9
LEOPOLD 3Q krátce na to vr. tí a usedne/
PRVNÍ LÁĎA
To, co jste napsal - i když tomu třeba docela nerozumíme - /
-.
DRUHÍ LÁĎA
Jsme obyčejní lidó PRVNÍ LÁĎA . A fakt, že za tím stojíte DRUHÝ LÁĎA
. 3cz ohledu na následky PRVNÍ LÁĎA
To přímo vyvolává naději, že udoláte i ten zbývající
krok LEOPOLD
Jaký zbývající krok?
DRUHÝ LÁĎ-u
J.- se neumím moc vyjadřovat, ale řekl bych to tak: že
prostě to, co píšete, proměníte tak ně^ak v něco, co by skutečně zabralo PRVNÍ LÁĎA
Prostě, že za tou svou filozofií uděl te ten nprávný
puntík LEOPOLD
Potí-J, je v tom, ze každý má o tom puntíku liánou představu DRUřlÝ LÁĎA
Kdo ¿iný by mel dát věci zas trochu 0o pohj^bu, n v y ?
DRUHÝ LÁĎA
Řekl bych, že se to od vás přímo očekává LEOPOLD
iído to očekává?
PRVNÍ LÁĎA
Všichni LEOPOLD
To je. snad trochu přehnané, ne?
DRUHÝ LÁĎA
"Nezlobte se, ale vy si to ani neuvědomujete LEOPOLD
Co si neuvědomuji?
PRVNÍ LÁĎA
Svou odpovědnost LEOPOLD
Za co?
DRUHÝ LÁĎA.
Za všechno /LEOPOLD je viditelně nervózní, ^ohlédne na hodinky/
PRVNÍ a DRUHÝ LÁĎA
Nezdržujeme vás?
LEOPOLD
Ne PRVNÍ a DRUHÝ LÁĎA
Skutečně ne? Když, tak to klidně řekněte * my
vypadnem LEOPOLD
Nezdržujete m':0 Pardon /LEOPOLD vstane a odejde do kuchyně, odkud se krátce nato vrátí s talířkem, na něnž jsou dvě cibule a pět mandlí, Běheru další sečny to
sní/
DRUHÝ LÁĎA
líy o tom tuhle s Láčíou trochu uvažovali PRVNÍ LÁĎA
& máme takový nápad -

L£OPQLD
Jaký nápad ?
Dltul-T: LÁuA
Zdá se nám být docela dobrý LEOPulD
Jaký ná.ad?
PRVKl LAĎH
Podle nás hy to mohl být přesně ten krok, který teci všichni oč vás cccl:. vají LEOPOLD
Jak. • nápad?
DRUHÝ LÍĎA
5.c h.ste napsal takové prohlášení LEOPOLD
Jaké prohlášení?
PRVNÍ LÁĎA
Prost3 ta/.ové celkové prohlášení, v nemž hy byly všechny
základní^veci DRUHY LÁĎA
Hus clo by to být samoz jfejraň stručni a srozumitelné PRVNÍ L/iDA
Másel byste si s tím zkratka pohrát DKUHY LÁĎA
Pcu-íru na to máte tečí dost / L E O P O L D podraždCníl vstane, projde se místností, načež st obrátí k
P R V K Í M U a D R U H ¿TU

LÁĎOVI/

LEOPOLD
Mczlobte se,panové, ale nne skutečně není jasntí /Z kuchyně přichází ZUZANA a za ní OLDA- LEOPOLD na n3 překvapeno pohlédne/
/k ZUZANĚ/ Ty nSkam jdeš?
ZUZANA
Proč?
LEOPOLD
Myslel jsem, že bychom dnes mohli - když jsi dostalo ten
květák - potřeboval bych se trocha uklidnit - v klidu to včk.chno probrat - poradit se ~
ZUZANA
i<6zlob se, Leopolde, ale mam lístky na ples - koupila ¿sen
je už devno LEOPOLD
Aha - aha ZUZANA
Je to letos můj první ples LEOPOLD
Chápu - chápu ZUZANA
Ostatně nevím, cc bys chtěl vlastně projednávat - svůj názor jsem ti přece řekla
LEOPOLD
Já vím - myslel jsem jenom ~ ale to je vlootnS jedno ZUZANA
Tuk ahoj OLDA
Ahoj, Leopolde »• a jdi brzy spát, at se trochu vyspíá /5UZANA a OLDA odejdou hlavními dveřmi« LEOPOLD za nimi rozpačitě hledí. Pauza/
PRVNÍ LÁĎA
Co vám není jasní?
LEOPOLD
/obrátí se/ Co prosím?
DRUHÝ LÁĎA
Říkal jste, že VL.m není něco jasnč LEOPOLD
Mn*? Aha - ano - nezlobte se, pánové, ale mnč 3kutečnS
není docela jasno ~
PRVíJÍ LÁĎA
Co?
LEOPOLD
Co ode muo vlastně žádáte /1-RVNÍ L Á Ď A do sobe obrátí sklenku rumu, která stála dosud nalitá před
ním, pak vstane; DRUHÝ L Á Ď A rovněž vstane; oba přistoupí k L E O P O L D O V I /
PKVÍÍÍ L Á Ď A
AIL pane doktore, zřejmč jste nám nerozuměl, my od vás
přece nic nežádáme ~
DRUHÝ LÁĎA
Dovolili jsme si, pane doktore, naznačit várn pouze svůj
názor .• . .
PRVNÍ hAJ)A
Je to názor obyčejných lidí DRUHÝ LÁĎA
lín o ha obyčejných lidí PEVNÍ LÁĎA
Proste jsmu vám chtčli jen něco navrhnout DRUHÝ LÁĎA
Mysleli jsmť. to dobře PRVNÍ LÁĎA
Nemůžeme za to, že se nsumíme tak přesně vyjadřovat DRUHÝ LÁĎA
Nejsme filosofové PRVNÍ LÁĎA
Domnívali jsme se jen, že by vás -náš nc.sor mohl zajímat DíiUHÝ LÁĎA
Právě jako-názor obyčejných lidí PRVNÍ LÁĎA
Tak proč nám dáváte najevo, že se vyjadřujeme zmateně?
LEOPOLD
Nic takového vám přece nedávám najevo DRUHÝ LÁĎA
¿tíkal jste, že vám není jasné, co od vás žádáme LEOPOLD
Nevím už přecně, co osem -říkal PRVNÍ LÁĎA
Ale my to víme '
.
/Vtom se otevřou dveře do koupelny, stane v nich OLBKAM a obrati se
na LEOPOLDA/

OLBRAM
her cd bych byl tvrdý a jakkoli tě zrani-L, no druhó str^nS
bych ale nebyl dobr? přítel a pramálo bych ti posloužil, ícdybych tx
noco skrýval nebo zanleov:":l /Vton se otevrou dveře de kuchyně, stone v nich OLDA s obrátí se na
LEOPOLDA/
OLDA
Byio ti úzko?
/Vton 3c otevrou dveře Zlizanina pokoje, stone v nich ZUZAjNA a obrátí
se ne LEOPOLDii/
ZUZAriA
2c sos zase nějak zapletl?
OLBRAK
ueřík/m ti to jen za sebe, přichází® tak trochu -jmonem
všech OLDA
L'IOZ;.K. by sis nířl-l vzít nSjaký prášek /Vton so otevrou dveře na balkón, static v nich LUCY v župánku a obrátí se na* LEOPOLDA/
LUCY
- ívdy.i jsi mS poprvé přemlouval, abych tu s tebou zůstala,
mluvil ¿si úplní jinak OLDA . Mel bys Lucy vyhledat, js nSjaká Spatná PRVIM í LÁĎA
.Sekl bych, že se to od V as přímo cček,'vá DRUÍRF L A Ď A
Formu už najdete sám ¿ZUZAINA
CO si chceo nu tom, prosím tě, rozmýšlet? Tím
..xce
i enom dávJS najevo, ze tě nalomili - a o to víc budou teči na tebe
tlačit;
OLBRAM
Á jak to máš se Zuzanou?
LUCY
Nabažil ses mo a tc.5 se mg chceš ně^ak fiikcvno zbr.vit i
OLDAPodcDsals jim něco?
PRVNÍ LÁĎA
Dovolili jsme si, pane doktore, naznačit van pouze
sv.ůj názor DRUHÝ LÁĎA
JG to názor obyčejných lidí P R V N Í LÁĎA '
Mnoha obyčejných lidí OLDA
' Bylo ti úzko? "
•
^
LUCY
Nabažil ses mg a ted se mě chceš nějak sikovno zbavil ZUZANA
Jsi bačkora-i
OLBRAM
Jc to názor obyčejných lidí OLDA
podcpsnls jim něco?
PRVNÍ LÁĎA
Nabažils 3es m5 a ted se m?' chceš nětJnk Sikovn" zba~
vit .DRUHÝ L Á Ď A
• Jsi bačkora i
LUCY
Je to názor obyčejných lidí ZUZANA
Bylo ti dzko?
OLBRAM
Nabažil ses me a te3 se mo chceš nSjak šikovná zbavit OLDA
Jsi bačkoraí
.
ZUZANA v Je to názor obyčejných lidí DRUJÝ LÁĎA
Podepsala jim něco?
/Sled těchto rozlil: se postupně zrychloval; LEOPOLD so stále zmatenoji obrací .z jednoho na druhého, te5 náhle vykřikne/
LEOPOLD
Dost! .
/Okamžik jc hrobové ticho, pak se ozve zvonek. LEOPOLD se rozběhne ke

koupelny sc zavřou. Je slyšet jen zvuk tekoucí vody, k němuž sc přidá
vá LEOPOLDOVO hekaní. Zvonek sc ozve znovu. Opona padá, rozezníva se
hudba/

Z poznámek, psaných pro inscenaci
Václav I-I r v c 1
hry Lar^o desolato
•
'
x x x :: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

co mne za jiná a trápí - vycházet z něčeho jiného bych snad oni neuměl.
Vždycky jsem ale při svém psaní douíal, že svědectvím o určité konkrétní zkušenosti s v H a se dotknu čehosi o b e c n e l i d s k é h o , ze
to konkrétní je jen cestou a způsobem, jak vypovídat o lidském bytí
vůbect c člověku v dnešním svítě, o krizi scudobého lidství - tedy o
nščeně co se tak či onak týká všech. .Kdyby mé hry byly povalovány za
pouhý dokument o určitém speciálním-prostředí nebo společenském systému, považoval bych to za autorský neúspěch; pokud jim bylo naopak rozuměno prostě jako z p r á v ě
o l o v i k u nebo z p r á v ě
o
s v 2 t S# považoval jsem to ztx svůj úspěch. To v. ochno platí i o hře
Lar/-o desoluto. Rozhodující není, nakolik je svět, 7. jehož klimatu ta
hra vyrůstá, t y p i c k ý
či 11 e £ y p i c k ý # v ý l u č n ý
či
n e v ý 1 u č n ý; rozhodující je, zda tato hra bude či nebude pochopena v onom obecném významu, po němž touží: toti£ jakási h u d e b 11 í
ú v a h a
o tíži lidského bytí; o těžkosti zápasu človaka o svou identitu o neosobní nocí, která mu ji chce vzít; o podivném rozporu
mezi skutečnými mocnostmi člověka a rolí, kterou mu jeho prostředí
osud i jeho vlastní práce přisoudily; o tom, jak snadno lze teoreticky
vědět jak žít, ale jak těžké je opravdu tak žít; o věčnem h o ř i
z
r o z u m u ; o tragické nemožnosti, aby si porozuměli i lidé, kteří to
navzájem myslí se sebou dobře; o lidské samotě, strachu i zbabělosti;
atd# atd. - a posléze ovsem /a to hlavně/ o tragicko-koinické a absurdní
dimenzi těchto všech témat. Proč to ale zde říkám: myslím si, 2c jakémkoli inscenační pokusy hru zřetelněji lokalizovat do prostředí, v němž
vznikla, a čímkoli připomínat, nebo zdůrazňovat jakékoli československé,
komunistické nebo dokonce d i s i^d e n t s k é reálie by jí velice
ublížily: strhávaly by ji na úroveň dokumentu o něčem, co je snad zajímavé, ale co se diváků z jiného prostředí prostě netýká. Prosím proto
inscenátory, aby se pokud možno vyvarovali všech konkretizujících odkazů takticko-bezpečnostních /mne to u& ublížit nemůže/, ale z důvodů
principiálních a umělo cicých. COKOLI BY DIVÁKOVI USWA-JwILO DOUPAT, ŽE
SE ilu ÍIRA NETÝKÁ, ŠLO BY PŘÍMO PROTI JEJÍMU SMYSLU.

2.
Mým úmyslem bylo vytvořit poměrně jednoduchými prostředky - z několika málo postav, několika málo situací a prostinlcého příběhu - jakýsi dost složitý, vícevrste-vnatý a co do významu mnohoznačný útvar,
tečly jakýsi zvláňtní /-¿nad trochu snový/ O -b r a z, no nepodobný tomu, čím kdysi byly člověku mýty: to jest provokací či příležitostí k
rozmanitému uvažování a prožívání, zdrojem různých potenciálních významů# jejichž povahu a počet nelze předem znát a plánovat; jako by
to prostě byla taková nádoba, do níž může každý nalít svůj vlastní - a vždy poněkud jiný - obsah. Už proto mi nepřísluší hru jakkoli vykládat, divákovu interpretaci jakkoli předem či dodatečně usměrňovat
nebo komukoli takový či onaký výklad vnucovat. Proto ani v těchto poznámkách nebudu nic o tak zvaném s m y s l u
hry
říkat. l?rávě
naopak: velmi bych prosil inscen tory - a proto vůbec o toa* písu^~ aby
hře zachovali pokud možno její mnohoznačnost a aby se ji nepokoušeli
zbytečně vtěsnávat do jakéhokoli jednorozměrného a simplifikujícího
výkladu. I tím by jí, myslím, uškodili. Jen pro ilustraci uvedu různé^
víceméně nahodilé příklady paradoxnosti a významové ambivalence, o něž
jsem se ve hře snažil: hlavní postava - Leopold - jo svého druhu hrdina a z á r o v e ň zbabělec; 3c trvale upřímný
trvale z á r o v e ň tak trochu fixluje; je to člověk zoufale bránící svou identitu
a z á r o v e ň ji beznadějně ztrácející; ví lépe, než všichni ostatní, jak na tom je, a z á r o v e ň
je schopen méní, než kdokoli jiný,
sám se sebou něco udělat; je to oběč svého prostředí a osudu a
zár o v e ň oejich tvůrce; je to chudák štvaný svým prostředím, svou
rolí, společenskou mocí, klimatem doby, ale z á r o v e ň
dlovSk
dosti blátivého charakteru, který by měl vyvolávat nejen soucit, ale
z á r o v e ň i odpor. Láclové jsou protivní, vlezlí, netaktní, nesympatičtí /z-jrvu dokonce vyvolávají otázku, zda nejsou obyčejnými

provokatéry/, obtěžují, zdržují, vyvlékají se ze své občanské odpovědnosti tím, 2c- ji delegují na Leopolda, atd. atd., ale z á r o v o n to nyslí vlastně dobře, nelze se jim divit, lze je naopak
chápat, dělají přece^všechno, co um:«! G co mohou, ba lze s n i m dokonce soucítit: vždy£ co vlastně mají a mohou dělat jiného, než o b t ě ž o v a t Leopolda? Chlapíci jsou posli neosobní moci, zbavují
lidi identity, a tedy jakýmisi vyslanci Ďáblovými, ale
z á r o v e ň
to jsou celkem slušní, neagresivní, zdvořilí n o r m á l n í
lidó,
vykonávající svou službu, kteří - kdoví - to nakonec myslí možná taky
dobře. Nejvíc Leopolda obtěžuje svýnn kázáními Olbran, plný sice nekonečno a uspávající starostlivosti u jeho psychický stav, neschopny
vsak cítit ani tak elementární věc, jako že přišel nevhod, ze zdržuje,
že je Leopoldovi zima. Přitom ale tentýž G1bran to nepochybně myslí - z á r o n e ň - s Leopoldem /a dokonce i s národem/ dobře, je to
možná jeden z nejčestnějsich lidí, kteří Leopolda obklopují. /Jeden
přítel mi napsal po četbo té hry, ž«_. měl přímo fyzickou chut kopnout
Olbrauia do prdeltí - a v jedné recenzi téže hry bylo o těže postavě
řečeno, že to je personifikace Leopoldova l e p š í h o
j á, resp.
jeho svědomí. Oba recenzenti měli pravdu - což není často naše svědomí tím, co bychom nejradši kopli do prdele?/ Lucy raa asi ve všem
pravdu - a přitom nic nechápe. Zuzana má taky ve všem pravdu - a přitom nic nechápe. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. - Co chci
říct; V TÉ HŘE NEJSOU ŽÁDNÉ KLAMNÉ ANI ŽílDiMÉ ZÁPORNÉ POSTAVY." Jsou
tam prostěj lze-li to tak říct, postavy p a r a d o x n í, součástky,
oběti i tvůrci paradoxního světa - světa, v němž to všichni myslí tak
trochu dobře a všichni nají tak trochu pravdu - a přitom jsou všichni
vedle, všechno kazí a zhoršují. VŠICHNI JSOU SVÝM ZPŮSOBÍM TRAGIČTÍ
A ZÁROVEŇ SVÍ;: ZPŮSOBEM SMŽŠNÍ. Všichni by měli vyvolávat - byl přirozeněv různě odstíněné vzájemné míře ZÁROVEŇ SOUCIT, ODPOR I Sítí Cxi.
Čili: prosím znovu snažně inscenatory, aby NECPALI JEDNOTLIVÉ POSTAVY
DO Ž/tJNÝCH J EDN OROZMfiRNÍ CH ŠA3L0N a aby je nepři způsobovali nějak/m <
apriorním a jednoznačným mravním soudům nad nimi, ale aby je nechali
tak říkajíc ž í t
po
s v e m - to znamená jednat z konkrétní
logiky jejich úmyslů, povah, snah, postavení a vzájemných situací - jedině tak v y k v e t e
posléze na jevišti celá nnohovrstevnatost a bludnost v ě c i ; mít na postavy předemhotový a pokud možno
jednoznačný názor mravní a promítat ho do inscenace - tc by byl ten
nejlepší způsob, jak vzít hře dimenzi tajemství a udělat z ní mravoličnou nudu. To všechno platí samozřejmě nejan o charakterech, ale i
o situacích hry: měly by být z á r o v e ň
trochu děsivé, trochu •
smutné i značně komické, /kým tajným ideálem je, aby se divák po celou
hru tiše ~ tzv. p o d
f o u s y
- smál} nicméně aby posléze odcházel dost otřesen./ Jen malý příklad aribi valence situací: v závěru
hry přichází Markéta jako sám archetyp d o b r é
v í l y , nabízí
Leopoldovi spásu - a přitom se" bezděky opíjí rumem a my si nejsme
zcela jisti, zda by brz účinku rumu spásu vůbec nabídla; Leopold je
Markétou upřímně okouzlen a možná si cáotí své bytosti skutečně cnvíli myslí, ze jeho spása je na obzoru - a přitom do tohoto a n d ě l a
f i l o s o f i e
nepřetržitě nalévá run nepoenybně nikoli zcela
prost postranní riyšlenky, že ho tak rychleji dostane do postelu. Celkově- tedy; nejen hlavní" postava, nejen ostatní postavy, nejen jednotlivé situace, cle především H R A JAKO CELEK BY WEMJĚLA BÝT REDUKOVÁNA
NA JAKOUKOLI ~ V B Y Í JAKKOLI INTELIGENTNÍ - T E Z I . Nemělo by nikoho
moc ostře obviňovat a zároveň nikoho moc energicky omlouvat: ZÁROVEŇ
ChÁPE I OBVIŇUJE NÁS VŠECHNYf Není to oživená téže, ale pokus o
OBRAZ, KTiíRÝ NIC NETVRDÍ, ALE CHCE POUZií ZNEKLIDNuViiT DIVÁKOVU DUŠI - tak jako ji zneklidňuje moderní soch$ nebo hudební skladba.
3.
Za dobu více než dvaceti let, po kterou se né hry hrají na různých
jevištích, jsem získal několik zcela elementárních a naprosto prověřených zkušeností s tím, jak mají být hrány. První z těchto zkušeností
je, že jakákoli snaha vnějšími prostředky zdůraznit jejich absurdnost

nebo komičnost
neomylná žabí jí a způsobuje, Že sc no nich nikdo
ani nopóusríSjc. Stylizované aranžmá, biochenika, pitvoření, šaškováníp herecké sebepředvádoní, směšné grimasy, akrcbaeie, stylizovaná
rečf všechny drahý nadsázky - to je pře-snč to, co zcela bezpečně ty
hry připraví ovjakoukoli zajímavost, eventuální půvab. napětí či koliku. JE PROSTE TiclíBA HRÁT JE CO J\£JNORIŽALÍ<£JI. PravdIvo, živo, jemně
u:i5ř.nS - jako by to byl Čechov. Herci samozřejmá musí cítit lehkou
ironii vš-ch dialogů, parudoxnost a absurditu situací, nosněji to
všechno ale nijak vnojškovS zdůrazňovat, ola musí naopak udělat vše
pro to, aby tyto rozměry jaksi samovolné, ale s železnou nevyhnutelností vyrostly z jejich živého, poctivého, pravdivého hraní.

Premie ra. hry Lr.r^o de solato od Vaclava
Havla v Aki'de-licl:em divadle
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Spatná vyhlídka v kuk tku ve dveřích
St Sny jsou jedovaté zelené. Pohodlí zde v žádném případe není.
Obyvatel tohoto ytu je v jeho tíaxivosti uvšznon. JestS než řekne '
první slovo, přikrade se třikrát ke dveřím, okolo kterých, slídí čpeb.
ílezi to padá opona.
Na konci představení v Akademickém div?.dle je stejná situace.
Op t čeká filosof dr. Leopold Kopřiva na svú Červeně lavici, opět pátrá ven ví při tor: se spouští opona.
Pcuzc di vák nyní poznav*,
nikoliv ¿en sama ózlcostlivost pudí
riuuu ke kukátku, ný.brž take touha. Zasahen úřadu osvobozený od nároky,
přítel jako nepřítel, není konecnč sám, je na vse připraven.
\}2 poslední hra Václava Havla "Horský hotel" nepřipouštíla žádnu
pochyby - tenkrát jv_f.to vězněný autor je symbolizován v tomto dizidsntskén
nebezpečí ztráty iJcntity pod tlak en společnosti
trvá také ta:.:, :de
.
moci stranj7 jeítíí přichází na pomoc
tlak spotřební "íentality.
Leopold v Haklovo hře "Lar^o desolato" na nn zaklad, autorova
po^i^u jako;.'to r.učednioká postava hnutí odporu srozumitelnost. Ha
rozdíl od vašeho způsobu žití, návátěv kina a znb.iv, on zůstav nez.i
sv 'ni Čt^řui st sináni - opona, c-.s mučedníků nr-.stávc .
o*

Nároky na divadelní roli jsou značné

**

Zahrát roli bcíiin^ způsobem je nemozne. Požadavkům, které okolní svět staví na Leopolda*, .musí dostačovat, on sán na tou trv'-. V
jedné scén? toto autor znázornil, když Leopold přijal požadavek své
milenky, aby jí byla přiznána rolo jeho oficielní a u;;navanó milenky.
Tak jako dříve v podtextu ukazuje Václav Havel na to, jak lehce se
pracuje, kdyř: všichni přenášejí na hlavní postavu a obětního beránka
zároveň funkci protestu. Hlodání jako pochybnost sc.o^t stereot^pno
vrací, až si onu pochybnost, k«:-: které jsou odsouzeni, bytostné přisvojují. Toto opakování - putovní číše z frází - tvoří hru a její
provedení.
Kežis Jttr^ona Bosese víří situaci, pointy jsou tvořeny nonotony,
koni kv je docilováno nedostatkem zr.on. Přesné je přen šení podnětů
opětného poznali, kd-z přichází Novina, ne co před velký-m Koncem; ^edna ze zbožňujících studentek filosofových jej svádí k poklesku, zde
reaguje publikum vděčně.

Joachin Bismeier, lira jící Havlova plachého Hrdinu Vaňka v předchozí hře, dodržuje jako Leopold rovnováhu mezi
mučedníkem
a ustrasenýn ile-gali stou. M a k jsem bj^i dříve ród zdravý, tok ¿jsem
nyní rád n^nocen," řekl jednou jakožto ten, kdo by byl nerad v kdži
Havlova hrdiny a tuto úlohu hraje, Bismeier.
Autor stojí dona za svýni dveřmi
Horst Christian Beckriann, Karl Menrad, Thomas Stroux, líelma
Gautier a Heinz Schubert - ty lze charakterizovat vfitší či menší spolupičskou účastí, zájmem. Mareš a Kftrbigcr pronikavé triumfujet jako
milenka j« nádherná, v JessicinS rannen zbožňování se ukazuje její
odvážný sv'^ží talent. Dva znepokojující policisty hrají Hannes Siegl
a Kael hittner.
Provedení v barevné akcentující dekoraci od I-Iorberta Rapplníillera
zaznamenalo úspěch v nepřítomnosti autora. Ten má fiožná v Praze postavení špiona.
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j Proč se Kopřiva nejmenuje Vaněk ?
1
Protože to je jiná postava. Nejen svýrd charakterem,
svým způsobem života, svým povoláním a osudem, ale
především svou dramatickou strukturou a funkcí:
Vaněk měl funkci jakéhosi katalyzátoru: moc nejednal, moc nemluvil, ale proste svou pouhou rozpačitou a zdvořilou přítomností nutil své okolí, aby se
vyjevilo^ Kopřiva je naopak z hlediska hry něco jako tělo na operačním stole. Vše je viděno z hl3díska probíhající operace, tedy vlastně trochu očima
Kopřivy rx j^ho trvalé so^estřednosti : nejde tolik
o vyjevení Kopřivová okolí, jako spíš o vyjevení
Kopřivy* na jeho okolí je vlastně nejdůležitější
jen způsob, jakým mu zasahuje do Životas lze říct,
že Kopřivové okolí je viděno jako Kopřivová obtíž.
Jestli Vaněk komplikoval život evětu, pak v Kopřivově případě je tomu naopak: svět komplikuje život
Kopřivovi. Já vím proč se mne na to ptáš: ve Vaňkovi i v Kopřivoví nalézáš určité autobiografitké
prvky. Takové prvky má ovšem i mnoho jiných postav
z rázných mých her, každá je přitom jiná a nevím,
proč by se tedy měly všechny stejně jmenovat. Pokud byl občan Vaněk se mnou identifikován, považoval jsem to sice za nesprávné / už proto, žer
Vaněk je dramatický výmysl či dramatický triK a
já jsem - s prominutím - -živý člověk /, ale moc
jsem se tomu nebránil, protže mi to nijak příliš
neškodilo. Kdybych byl ale identifikován s kopřivou, asi bych se dost bránil. Tak špatně jako
Kopřiva na tom totiž, alespoň doufám, nejsem.
/ Ostatně chceš-li za každou cenu znát můj názor na vztah mezi Kopřivou a mnou, pak bych řekl,
že Kopřiva j^ maximálně jen jakýsi můj hrůzostrašný sen o tom, jak by to se mnou mohlo jednou dopadnout./
Václav Havel

V březnu tohoto reku vyšla v edici
®XP EDICE /svazek 203/ antologie básní mladých
autorů pod NÁŘIVOA UZ- IvA TO SEKU, PROTOŽIí TO
IHAÍÁ ZA PAR s podtitule;:, v;ber z prvních básnických knížek autorů narozených v 50« a 60.
letech. Uspořádal ji, deslov a ediční poznatku
napsal Andrej S t a n k o v i č . Výbčr /224
básní/ byl pořízen z prvních knížek" autorů,
kteří i samizdatová publikovali jer: ve svéia
goneraSilÍE! okruhu« Je jich zde zastoupeno
dvanáct- Iáiroclav lvi. Jirec. František /JPonda/
P<inek /1949/, Liroslav Ptáček /1955/, Jalcub

Okamžik tušení pádu jako čas sdíleni
Andrej S t a n k o v i č
-v r
-w x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
JeCen z nejruladaích přispěvatelů tohoto sborníku si postěžovat
jeho pořadateli a autoru doslovu, že on sám si bezdSčnS vybral z přibli
ne stsjnoho materiálu pro svůj vlastní generační sborník bezmála totiž jako on« To jist3 není jen známka shodných kriterií kvality, ale
i jisté nodifcrencovanosti, ba přímo homogenizace našeho prožívání
času: "Plujeme v plodový vodě / připravte záchranný lodě", volá autor
z generace třicátníků rovněž zde zastoupených, nebot dosud neměli příležitost - a snad ani vlastní impuls - společně vystoupit, A potkáváme
v tomto tratolišti, aniž se tu v nejmensím domestikoval /"Čechy připomínají ni nočník nejspíše"/ i samotného vyvoleného stařešinu zdejšího undergroundu, dlícího v této lázni 30,št:; o hezkou íVdlcu lot déle.
Co te3, kdy'.; jsme tu tak všichni hezky pohromadě a když se přece
nikdo nepožene proti proudu sraček k "vykadilikovaným latrinám interhotelů" /J. lifíenber^er/?
Ale kdopak nám to tu balancuje nad hlavami? Vždyt to je další
starý známý, Panda Pánek, co živ nad tento náš čas povznesen/. Mladší i starší po nSm volky nevolky pošilhávají, jak se akrobaticky pohybuje po stalo se úžícím, stále nebezpečnějším ostří svých témat,
jak se pořád v kruhu vrací ke konci, k nesmyslu, k blbovi, k hovnu,
k prdeli, k legraci, takže i vrcholná ekvilibristilca mu dovoluje nane;výš jen bát se, chcípnout, namlouvat si něco, "prohrát", "prolhanou hru dohrát", a to na pozadí budoucího, tušeného zhroucení
jakého svého, námi zatím nezahlédnutého, času, jenž vidí bez sebelítosti a i k druhým nelítostně jako zradu na sobe samém i na nich - pobavených divácích. /Pozoruhodné však je, jek nejmladší ze všech
autorů sborníku, ?• Zmrzlík, smSle.í/ředbíhajc událostem, ve vyznaní
své programové básní "Křížem po republice" nás staví před navlas
stejnou "svou situaci, byl zd' nlivii extenzivněji utvářenou, protože
představenou i jako generační problém, jako před už hotovou víc./
Pánkovo "Mám a mol jsem / v hlavě hlasy,/ byl jsem, budu blbém asi/
věřím, že se hovno stane,/ at nastane, co nastane" 30 pouze slabou
útěchou, a ani jako rezignace to není to pravé. V p^kle sice na žád-

n- pád není nic než absolutní zlo; avšak to máloco, co lze z něho
poznat, se můžeme dosv.idoc -jen od někoho s tak definitivní, ale
při-. »r jočně :-cvyrovncjiou bilancí, jako jo bilnncc /a zároveň i
kvalifikace/ jeho.
A dal.i se touto krkolomnou cestou i další. ívíůžt, b t určitým
uspokojivým, ale sotva spasitelným životním minimem, jestliže zůstalo jer. při krkoloirnosti /Vit Svj.1/„ Takováto cxultacc ryze formální
stránky věci bývá charakteristickou pro druhou a o ne. raci°, pero, které rpolehlivě vedecizí^a přece tak blízk.. ruka virtuozit /¿.wald
Llurrc-r/. Zničí oheň - at už vnitřní ěi pekelný - tuto umě 1 ostV Z obrazú "hořících hranic zobcovýcn fléten" /J. ¿ffeaber^er/ CD S jiných náznaků ^arkae^ů, uštědřovan/ch artiiicii lrosti, "lze. uzavřít,
ze i r ďi sv^ri všcstranní a ře meslném vybavení jsou autoři zde shromáždění odolní proti svodům pobytu ve stavu onc úd ijné beztíže a
vakua, jež jsou jer. ^.ervert ováným zrc sídlením diaspory.
iiicnčiZ toto nvbczpecí "zvrhlých rozkoší" se vr.dy r.rovu rýsuje,
takže při povrchním rozlisování by mohl vzniknout .'lojem jakési* "no~
Vu dekadentní vlny", v níž v celé bývalé Sk..:1c anuchronicky owVui
mentalita "aristokracie dacha" nebo jc.jí plcbcjeké ¿elln.rovská modifikace. /Sry. např. vysokou frekvenci motivu h;. bitová 3 smrti.;
zrcadlení a dvojníka, hnusu, nudy, deprese a dokonči: i splínu, kult
noci a odmítání dne s jeho jalovou vitalitou, kult oSki-ivosti, nevlídných ročních období, nehostinnosti pol.rních oblastí a velehor
apod. u všech nastoupených autorů bez výjimky./
'Jo takto povrchně vedeno generační paralele odporuje? Zaprvé
"épat:..r le bourgecis" jako jeden z fakticky společných rysů dnes už
není nikdy aristokratickým gestem, byt si i někdy autor t;řed zrcadlem
či před sebou na ně hraje /krchovok /, ale ranozřejmou výbavou života, který toho má plné zuby bez ohledu na Přesáta. jJventurlní
noblesa je tu v přirozenosti pohrdání a hněvu, nikoli v chtěné urozenosti gesta. Takovému výkladu odporuje i tíhnutí některých autorů
k větším útvarům o pevných formových strukturách /¿zmrzlík, Jireo,
Krcluvský/, jak si je snmi stanovili. TJ no^ateršiho z nich, Ji.rcc,
je to nsvíc zcela výjimeční'» v české poezii /hitm/.novsLá struktura
volného verše, u. K.rchovského pak jde o vysoce osobitou a pozoruhodně vyzra-lou .transformaci jelitu rovské strofy. 0:] doby vystoupení
Ortena, jemuž- vsak no rozdíl od jme-n váných byl jrstě instrumentem
tradiční mélioký verš, 3e tu objevuje takovýto z áge-.í poprvé.
A vůbec už každá podobnost končí, kdy ž si. uvědomím«., že v'.t-Sina těchto te::.tů, jak už jsme naznačili, je lad.na v 1 ur tak frontálně, jako dosud nikdy v zemi Havlíčka, Dýka, Gellru.ra. :'.'oilpvou notu
si povolují nanejvýž v travestovane podobo /Zmrzlík: Divá lípo/,
zcela v- du.óhu "U vJrií básnického" "n.rodního klosik.a" ii£ona Bondyho,
formulovaného na počátku padesátých let a nyní už téměř kanonizováného /3 val jsem básník/ dnes už ne/ neb je to totiž ne. a lačné/'. ,,
.../ takový b,.sník n&nlich del ./ rein nichts/ a to jste nevěděla?/
Té-3 já ;jsem vůl/ a vy jste k i w a / a to je poc-zie pravá"/. V rit on
ovšem nejde o žádnou uniformu undergroundu, srv. např. mollovou
tóninu v nejnovějších verších jeho teoretika Ivana
Jirouoe z v.ězení, ale i v .postavangardistick'ch textech Kilano Kocha. Toto ladění v dur je nápadné i v proměnách podoby "čisté poezie* u jednoho
z tři o tníků, LI. Ptáčka, v jeho "nepro.ar amové", "abstraktní" lyrice,
agresivně přeplněné emocionálně inertním cechnický- výrazivem ve verších plných slovních karambolů /pokud jíe c emocionální inertnost
výrazu, patří sen i II. Socha/. V dur zní i texty s expresionistickýni východisky, jaké zde představují verše Jáchyma Topola- A mollová
tónina je i;.dnimalizoví.na
u Anny '..'.-.fenerové, kde máme^co d "lat s na^rosvo ucelený - deziluzivním A,rojeve:t v lyrice psánu ženou, jemuž
se v minulosti blíží jen některé ncjštastnějsi tevt.y Vladimíry Ueropkové, v tom předchůdkyně této generace• /Zde,ovšem jen jako pouhý
negativ tzv. ženské lyriky, se připomínají i nev;.-d'*né a jen z veřejné recitace známé)vcrSe graficky líaděždy Pliškové./

Tento radikální rozáhod celó generace /pořadatel pročetl jeStS
celou řadu dalSíeh textů cd jiných autorů, kdo to bez ohledu na kva
litu bylo nočno tČReř bez vyji vity konstatovat/ 3 tzv* nc^vlastnöjSí
českou tradicí .Metaforicko a orlické lyriky, již psala v touto století po imoho desítek let jak avantgarda /která je i tak se SVJ/;.L
nabubřelým, a sobeobelhavra jí cín: '^roti přitažlivosti ze:nsko/ do
vyšky volín pád:: s generací dnešních dvacetiletých a třicetiletých
naprosto disparatní/, talc i spirituální sar^ření autoři, snetl bez
všech tzv. tvůrcích problenů veškerá nahronadšná klišé.
Při všech ba? álno konstatovaných filiacích fořaalních aspektů
j-. vsak* rozhodující v3c, k níž se tu dostáváno, syrový nnteriál,
někdy tak a^resívní, 2e likviduje všechen tvar /zde je to typické
předevšín pro texty J. T n y A V situaci, kdy tlak materiálu delà ze
všech píšících outsidery, odpadá jako veteš luxus prokletosti. Pravé tento r.iodus nevýb^rovosti
staví do v-'snSsnuho
svötia te-;në
fc*
w
Lautreamontovo -.roitoctví, že "u šní budou uun-H jednou d*lat všichni
a nejvíce lio odhaluje jako zprofanované a ocitající se v ironických
souvislostech s jinýn paradoxer.! Sit,t;i dvacátému století na tSlo sto
letÍD přodchozín:
... budou unuicni, ale nebudou nučedníky,;.
A tín se také vracíne k úvodnímu paradoxu okamžiku tušení pádu
jako času sd lení, v nerz však s-áu terč vlastního vtipu to poslední
tento vtip, ncctrlcí. Dokonce se ho nenuže - pro tu chvil:! - ani
vzdát. Ba ani zbavit. Jak to vyjadřuje suchým hmorer., tak příznačným pro svou generaci, básnířka: "počítán neplodné dny/ abych se
nohla vykašlat/ na roky/ které n&>\\ před sebou".
6. 2. 1985

iMoty pro .. odzi:,iní bytost
Jindřich T n a
x x x x x x :c :c x x x x x x x x x x x x :: x x x x x x x x x
Praha, 1984
Ukázky jsou voleny tak, aby se nekryly
s vícekrát uveřejn^nýui*

2.
dcliry•večer
milenci ntnují odgie nilenci vdechují
orchideje
!
milenci znají n ;hu červených skvrn
milenci lehají přea koleje
milenci nenají ori:,io nilenci r.iojí orchideje
milenky mají rady květiny
nilenci mají porane:;é ruce
po nábřeží chodí narkomani
v parku sedí narkomani a jejích dívky
narkomani umírají jeden po druhém
jejich dívky ne
'

+1962, absolvent
střední ¿Školy, žije
v Praze

X x

r>ení to íiábř-.Sí ..i^wí to voda
pozoruji bílo husy
divoký lvt bil. ch husí
ukolébání- vodou
v Červeni chLze v doteku vzduchu
poj vrosten stojí šílenci
hr~ji zvuky
dílna zvuku hluku dechu tepu
voda opaří.iiá jiskrou
stojí nehnutč
od v Se ho e .:su
¿u, to jen krok Jo vody x
od všeho času
je to kolkol i
5.
spatřil jsei svou basu
ve vlnSní hlasů
hlei-ira na svou larvu
do zrcadla ne3.*vů
na tancích hostů
vidin svou kostru
at tancujou či t-ankujou
vidin se jak mizeru
v obecným ^rúseru
ne.jsea dobrá}-: našinec
sen příšera c. zločinec
poprava provezen
bude i)cr. dotszei
příštích svčtů
proč tu pen brečin
jsa v kvitu
B.
životní pout
~iist5 je delší
než z uvozu k Andulu jít
;
když žití je ti
jak natečení filLiu s norkonuny
kteří _.řed posIf;dnín dějstvím
všichni z^nřcu,
nenán penízu r-oínárí nic
ani práci ani byt
to se ¿ii tc bilancuje#
se ZOO do li .-.rodního nuz^a
je tu dv5 hodiny
šnivč chůze
¿iczi pohybem zvSř.. zešílené .
a ne z i ťýcjj,?;,.^:?. stíny zveře
což přesně ten bod je
p.ezi pohybe:i a nepohybei-:
kde ?.GGÍlín rja
chodec4
otále obcházet v nucích stínů
pokuřovat mesi trilebity
je to lepší or:ac
nol jakkoli jin^k být

jc jq lepši KQÍÍ bjr kouřen dokonce
zas v Jal tg
se rybími prsty
1
a snaSiú sc noí.yslet au ty svC
ponSkUvi ¿ohnili
na nehty eu uo^cluu ostříhat
na vlr»3y co t;,*cy no
liš&y maq svou ZOO
pti.ci na j svý hr.if.ic1 a
jen syn fotra * Eiutery
neví kde by slonil hlavu
ubohé^ jin;lral
uhohe:] tma:

10.
to žeru
už ge to 1: zlosti .
maxim cílní pí í Ij u ;jnos t i
jen ve zběsilosti
a přitom pravdo, jc t ?»k holá
potřebuješ lidského tvora
nejlépe zenu,
tebe schvdtit, uštvat, vílo
o i-Jedl? milovaní i Hrdání
jedno by bylo,
ale jen $tíha
s tebou líhá,
zjevně uvnitř i zevně '
jsou j-on vv-ci ve sne,
tak upec kuře v alobalu
a říxsiej věci bez obalu
j6 to krv.sny
ale uíí trochu zapáchá tc
jen na rozích literatur
pijou slepci líh a la nátur"
nemluv ni vo tom,
dej sem lcure
seženu mouku
vod hub vysbíranou louku;
to žeru
1S.Ka Slavíně na krchově poetů
kteří jste ao nejste tu,
a tomu se velmi divin _
z tenisových, kurtů ícv
jTilav.í vi: bicepsana ashrajou
ml a
kostry
kosti bere podzemní voda
pomníky trči do vzduchu
"je jiným teo dřepět u pramene'
je jinyri dělat ropuchu
Ma Slavíně na krchově poetů
v září mi niírod stále z<irí
a o kus dál i:.ísto tenisu
hraje tenis

25.
nevyspalýsu je v.i úzko
na stanici autobusu nahoře ve měst5
denní ¿řikrát do kina
dvakrc.t sc opít
a nepotkat nikoho,
spáleny ť v vlasy
pryč jc spousta papírů
spálen;drní lev
z blázince.
A
%
V
f
na černo chůze ne. Černo žití
potají bejt na černo jiti
potají sár; totsjí s vžeai
potají tenný
vlajky vlaky
prájky taky,
po ulici j; to v propasti
a nevyspalýma jc ni úzko
na stanici autobusu
nahoře vc noste
v šedivá ulici
ve čtvrti kterou neznám

t

31• v*. •
V • « n •
V
pisu jen přibližní
a ani to už skoro ne
jen zkoušír. stálo žít
dokola a znova,
spir/. v parcích
na parky sen nachr
na psaní
v mísících letních samostatným doufá1 b,'t
vím, ŽG na zi..u jen obtížný' joer.: parazit
ale že to takhle nemůže jít pořád dál
tjk brzo jsort sc nenadál
a táž je Spatné a vůbec ne blažené
žc riyálení mán zmaženč
a že než soubor literatur
zajímá r/j více líh a la ^atur
a než láska v oparu vzdálená a vratká
milejší je devka kanari.dka
34.
píčo veř píčo
te3 tě máa rád
jenom nevidím
věř píčo drž píčo
nevia jestlis zhasla
nebo jestli scu oslep
píčo píčo ty hlasy
zaplaš rv-.dio
nebe mám hlasy, píčo

líbí se ni to
jen neVÍR píčo
jestli tu ^jsi
nebo jestli s., ni to sdá
píčo věř píčo
/temnej den svitla noe
to uz není rozdíl noc/
40«
u štola
jen pro hosty
scd:'.li te-,n;/ bytosti
fotili 30 fízlovó
fotili ¿o cizinci
na plakáty asi
asi na oros ;ekty z Assisi
na reportáž o tom jak jsi
jsi-li
atd.
jak v hrůze z raket
sahán do svý pocket
pro trocha trávy
jak ve strachu
tohoto míru
ohledám kdejakou
v oate díru
pro nšco silné¿Sího,
u stolu pro hosty
sedili tcmný bytosti
J. Tma a já
veba dva
vlasy po pás
a taky dohola
jak Rabínova mrtvola
jak nc.k:-.
•-irtvola
rozházena dokola
do podniku veSlo
Mírový hnutí
tichcšlápslcy si In;; pnutí
ke stolu přišel terorismus
a než dá si panáka
Jyííráčka pohladí n opak a
pak ruku v ruce spolu dou
za další diktaturou
alelujái
44.
soudružka či narkomanku
zvláště miluji
kombinaci obojí
¿6 to takový
děsivý.

53-

53.
as^* jednou moje milá
usi jednou
dáš odpověď sobě
proč nejkrásnejší chlap
ve státě
v roztrhaným kabátě
dá tělu
tvý vozdobě
tiše, milá, tiše
viseti na skobě
- 54.
no jistě
to já přece žeru
je to mystika .
když
kroužíš nafetovaná po předsíni
a nerůžeš se strefit db kabátu
k ternu ter. křik racků f
je- to mystika vzbudit ně ve tři
a říct: to je to,
nech si svj totemy,
nocu plný průvanu
noce plný "bolení zubů.
ty intelektuálko
na těch svatbách se všichni oizrali
a kdo vůbec s kým do postřelo vlez
víš jenom ty, jen tebe to zajiná
někdy se vbudí::
a v tom je pokoj zvlněn
všr.mi tvými milenci
a mými milenka:.-i, kteréže snech voláme
pokoj je zaplněn nahými
oddechujícími toly#
jsou všude, všichni
jak jsme je znali,
je to zahrada těl
ráj masa roztav čoné
láska požíravá
tak je vězníme v nemožnosti
netrýznit se něžnými doteky
lidských bytostít
a v tom se vybudíš ty
a jdeš do koupelny, co já vín
61.
Fravda je velká věc,
není-lii pravda, Františku?
Radim Palouš: Kmotřenci
něčím jsou mi blázince
a také čímsi jiným,
stále- přecházející ošetřovatelé
mě udržují v napětí,
svázán provazy

zevnitř i zvenčí
jsem stále tencí,
ni Iv íirantieku, tolc ti tu píšu
břitvu nesnil mít a r.ezapomeň na mýdlo
a knihy, na cigaretách nešetři
tOz kompot;- jsou vhodné
milý Front i Sk u bi.duS skučet jako zvíře
i před VČC.JÍ docela nalýrii
milý Františku na záchodč bez kliky
naprosto bez pravdy a Bohu blíž,
dej ni ci&..ro milý Františku
nebo ti natáhnu takovou bombu
žes to nevidčl
65.
n, r * t.
v bufetu jsem hostem
od polívky ke kosten
chudej tygr sup je a štangast
zbylejch kr.is
sotva du a sotva vidin
ale emigrantům nezávidim
noce^itim už pasti
macešky vlasti
od Národního du domu ke Tróji
pískám si tu svoji, pešky
jdu, náhle, stanu udiven
oslněn, nůzcu políben
zvířata
m;;ly by
víc neS
raní mě

v privátu avý klccc
bejt oblečený přecc
svobod skon
nenravný ten tón

niló vlasti9
nahotu přikrej
aspoň na chvíli
jak chceš by tygři
dobře se tu cítili?
51c , t £ 3 t 0 U

CestUi

prsch s krví,
znovu ožívající mrtvólnost
vajglu a jídla
rozbité armád.- světla
mšnící se v mttmic,
zabitcj i žihadle:i vosy
potacivcj kréčivéc
nesebevrah,
to diouii.- roky zabíhej ho
stejní spolehliví ýsk kulometná pslba
stínů,
myslels Se Z O B M
najdeš v sobe radostnou bytost
podivuhodnou bytost
ale otevřela jen příšera

vtahující nilcem zvoucí v nebytí,
překážkou v chůzi jes ni
stálý propadli St o rozhoupán;'
potravou je ni r
odpad
popravy probd"ním se bez konce.
tak snad ui
abychwvýpad,
tok Šťastnou cestu,
t C: bůh mano i

ani nevin ani
jak v p-Jcle pozdravím
tu pani
co jc tan
posekanej dotycenej
odkládá procházku po parku
p o s cko.n e j d o t y Cn c j
snivo pozoruje
svý jizvy
a očekává další
posekanej dotyenej
jazykc.n ohmatává plynby
posekiiuej dotyčnéj
kůl v plotL', taky
v^ vnitřnostech bloury.š?
a kde bys rad visel, posekanej
dotyčnéj neví ani
^osckoncj dotyenej
odkládá vnímaní
ten těsnej ohniloj šat
posekanej dotyenej v chůzi
v chůzi v leíic na v,arách,
ani nevin ani
jak v pekli, pozdravim
tu pani
co je tam

Richard Fantina

Před dvaceti lety založili beatoví básníci Ed Sanders a Tulí Kupfenber snad nejnetypičtější rockovou skupinu všech dob - THE
PUGS. Tato skupina byla nedílnou součástí šedesátých let a, jak poznamenává Sanders, "prudce zapůsobila na celou jednu generaci"«
FJG-S ještě před Bobem Dylanem pinč pochopili osvobozující potenciál
hudby Beatles, Rolling Dtones a dalších britských nájezdníků. Ve spojen
ní táto energie s mocí slova mohla vzniknout síla opravdu revoluční. A
na konci dekády let šedesátých se zdál o,že revoluce skutečně už nastává,
Sanders a Kupfe*berg prožili ospalá padesátá léta, vybabrali se z
nich, mnohé pochopili a byli s to vyjadřovat se s hněvem i s humorem
daleko lip než průměrní vysokoškoláci. Byli tedy dobře připraveni na
rozpoutání tcho, co také p? ©vedli: frontální átck nc. vládnoucí názory
o Bohuaa vlasti, lásce a nenávisti, živntč a smrti.
FTJG-S se dařilo v Wew Yorku v onom mučivém ale slavném období let
1966 - 1967, kdy vystupovali v ^layers Theater na Mac^Douglas Street.
Jejich repertoár tehdy zahrnoval přibližná stejné množství písní o
lásce, písní o drogách a protiválečných písní. Iíohli razit heslo:
"sex, drogy^i rock and roli" • Spirituální, duchovní aspekt však FUGrS
vždy zdůrazňovali neméne fyzického. Tehdy zhud.ebnili a nahráli Blakovu
báseň "How Sweet I Hoamed from Field Tc Pield", Jejich pojetí života

bylo totální a anarchistické.
-' •
Bnas náa některé jejich flasky mohou připadat poněkud ratrospektv^tivní, je však nutno si ,uvědomit, se tyto desky, jak říká Tuli; bylí
spučástí.onohn v^lmi specifického cl noha flnby. "^TTG-S se rozešli v roce
1969. Sešli SP ftpgt po patnácti letech, v červnu roku 19P4. Čtyřikrát
vystupovali v Botton line. Byli sn^d trošku méně aktuální než staří
FŮGS, ale hráli se stejnou upřimností a vervou. Asi polovina'sl?lade>
byla vybraná z jejich ftaré tvorby /např. "^renzv" nebo "TCill-Por ^eace
zbytek představovali nové písně. Nové *ivá album, které bylo v Botto.'U
line nahráno, je práv5 ve vyrobí. Kromě Sanderse a Kupferberga hraje
v nových FUGS ještě Vin Leary na kytaru / hrál tske na jejich druhém
albu /, ßteve Taylor na kytaru, Coby Batty na bicí a Mark Kramer na
basu a na klávesové nástroje.
Krátce r>oté, co tato představení proběhla, hovořil jsem -zvláší
s Kupferbergem a zvláSí se Sandereem.
Obě interview jsem spojil do jednoho texta, abych tak dosáhl větší .dialogicnosti,
Jak vlastně ffUGS vznikli?
Sanders: && Desáte Východní jsem tenkrát m*l knihkupectví. V té dobS
jsme často chodívali na recitaci poesie de kavárny La Metro
a pak do Domu. *Tikdy jsem neviděl jak básníci tancují. Tam jsem se
setkal s lidmi jako Robert Oreelv, Joel Oppenheimer a leroi Jones /tečí
se jmenuje Amiri Baroka/.
Kupferberg.: Takže po t~ch recitacích jsme obyčejná popíjeli. Hráli
Beatles a ti básníci k tomu skutečno tancovali nebo to
aspoň okoušeli. No, a eda napadlo, že by to nebylo špatné dát dohromady naše, trochu komplikovanější texty s novou hudbou. Tak navrhl,
abychom založili skupinu.
•
Jméno TYTO kaoelu jrem vybral já - rZ Mai LEDOVÁ románu "Nazí a mrtví
Byla to jen taková sranda. Híkalo se, že Borothy "Rarkeřová jednou potkala Mailera někde na večírku a při té příležitosti mu řekla: flAha, vy
jste ten mladík, co ani neumí napsat správně slovo "Aick".
Sanders; Nejdřív to byl jen Tuli a já. Ron Veaver chodil do mého knihkupectví a já jsem se dozvěděl, že na střední škole hrál na !•
bubnv v pochodové kapele. Tak se přidal. Stpve 'Vebera jrem už znal řadu let. On i ^eter Stampfel hráli s Holi Modal Poundero a oba začaly
chodit na naše přehrávky. Nějaký čas s námi hráli.
Tenkrát jste přestěhoval vaše knihkupectví "Peace ^yeM na A-Avenue.
Nebylo to hned naproti Psychedelikatesám?

1
Sanders: To' bylo v nařem bloku. Nedávno jsem tam šel kolem a s hrň- 1
zoa jsem zjistil, že z mého knihkupectví na A-Av°nue je te5
obchod s psím žrádlem.
'

Jak dlouho jste vystupovali v Players Theater?
Sanders:

Pak jsem to už přestal poSítat, ale myslím, že v letech 6667 jsme tam měli snad na devět set představení.
Kupférberg: To bylo dobrý místo, prötoze to bylo malý a my jsme tam
skutečně vypadali jako divadlo; což si ovéem myslím, jsme
byli stejně všude. Tenkrát 3d nechtěl, abych zpíval. Snad měl 'pravdu.
Takže jsea se .musel naučit všechny ty skeče a rutinní fígle, která se
pak staly součástí našich představení a které bohužel nejsou k zachycení na deskách.
•
.
Kam jste šli potom,có jste v .Players Theater skončili9
Sanders:

Dost jsme cestovali, ale měli jsme problémy s pravičáekými
skupinami, které nás pořád omezovaly. Jednou jsme taky museli jednat s právníky od ACLU.

Krůli Jména skupiny?
^
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Sanders:

Ano, proto, kvůli představením a kvůli erotickým textům..
Tenkrát nikdo nic takového nedělal. A o co.bylo včtší
místo, kde jsme-hráli, o to konzervativnější byli zřizovatelé. Jak
mile jsme jednou n"kde zahráli, tak zjistili jací jsme a co hrajem
a nikdy liž jsme tam nemohli hrát Enova, Bylo. to jako když sezpla.
nýruje a vypálí krajině. Je to trochu divná analogie, ale tak to li
bylo.
^
' ,
Vaře první desky vyšly u místních newyorských firem, že?
Sanders:

Naš* první deska vyšla u Folkways/Broadside. Jedním z
našich přátel byl Harry Smith. Předtím udšlal jedno
krásné folkové album. Byl s Polkways ve spojení a dostal nás tam.
V "té době jsme se jmenovali "Village Fugs". Pak přiš.la společnost
"BS? a koupila práva na naše nahrávky.
Kupferberg: ESP m51a nádhernou taktiku vydávání stejných nahrávek
v různých obalech.
Jak jste se dostali k Pieprise? ™a přece m3Ta povost velice konzer*
vativní firmy. Vždyí u ní nahrával i Frank Sinatra.
t.

Sanders:

Ale taky Joni Mitchellová a Jimi Hendrix. Ale předtím
jsme ještě chvilku byli u Atlantic. Podepsal to s námi
Jerry Wexler. Připravili jsme album, které, myslím, v určitém
ohledu bylo naše nejlepší. Bohužel to nevydali. Měli námitky k
některým skladbám, zvláště k_"Wet Dream Over You". Ta společnost
se totiž mšla pak zanedlouho prodat, a takse báli, že kdyby nás
vydali pod jejich hlavičkou., že by to snížjlc jejich cenu. Ironií
osudu "je nakonec koupila ta firma., u.které jsme nakonec zakotvili.
TJ Reprise byl nijaký Mc Ostin. S ním jsme žádný potíže nemel i
Byl nádhernej. Nikdy se nás nesnažil ani trccbu cenzurovat.
Vyprávěl nárn, jak jednou ^řeh^ál naši desku Pmnku Sinatrovi a ten
mu na to prý řekl: "Mc,doufám, že víte, co děláte."
Proč se vlastně Fugs rozpadli?
Kupferberg:

Já vlastně ani pořádn" nevím. Myslím, že jsme se s
Edem
jak různili v názorech naurrňní. ^d to chtěl
pořád vylepšovat - stal se z n*j skutečná dobry muzikaht. 41e já
js^oi takovyho um*leckýho založení, že když mi n^co nejde lehce,
tak to pro m: není. Když píšu, tak si v poesii neflěl.ám nároky
na dodržování nebo dokonce zvládnutí, nijaké fo^my. Nepřipadá mi,
že to je důležitý. A takový byl taVy můj postoj k Pugs.' Zatímco
"3d se víc wzn-jl v hndbe, dal v<c na f-^mu. falrž^ ^r-nto jsme se
začali asi nvjak neshodovat.
TeS ni připadá, že j^ne byli šanci. V podstatě si nemyslím,
že bych se líšjí od kteréhokoli člověka. Vždycky mi byl blízký
obhronblý a vulgární humor a jestliže j*em jím wj^dřoval nějaké
myšlenky, nak je to proto, že jsem přečet1 dost l'n->'žek. lopak je
to špatnýráítrcyšlenky,jde je? A já si be~u myšlenky z jakýhokoli
zdroje.
r
T e n k r t jsem cht
s Pngs hrát dá*1 . Myslím, že právS v sedmdesátých letech, kdy se skoro nikde nic nedšlo, jsme byli dost
zapotřebí.
Říká se, že když jsou spolu lidé p5t let, z? '1 ž spolu
zůstanou napořád. My jsme to dotáhli na čtyři a půl^
TJďržet skupinu takříkJ4j-íc "na cestě", to znamenalo spon?t.u božných zbytečných vvstřel.ků a stereotypních problémů. n,o máte těžký - udržet na ěpagáts pet domýělivých, sobeckých vz+^viounů...
A pak se můžete ptát: Jaký typ člověka má chi/í p ' - ?bit na
Sanders ;

publikum a vystupovat na jevišti. Fení to tak trochu duěevní úchylka? Je to úplné v pořádku ? "Snad je to jen nevinná 'chylka, ale je
to obseiantní a může se to ví^lijak zkomplikovat. Tenkrát jsem byl
vedoucím skupiny a musel jsem taky strávit deset - patnáct hodin
denně organizačními záležitostmi. A z-jitím já chtěl psát básně, být
básníkem. Tak říkajíc - kolidovalo to s mými "poetickými ambicemi.
A kromě toho jsme udělali skoro všechno, co jsme udolat cht'li. Ovlivni 1 j s m e celou generaci. Jezdili jsme na turr¿, nehr^vali desky,
uskutečňovali experimentální "nebroadwsyové" produkce, hráli jsme
na spoustě dobročinných koncertů - pro "/¿AI, -Vin Magazine, pro řízná mírové skupiny, pro podzemní noviny jako W O , pro TVLgg-ery, ^ro
lidi ve vezení, kteří potřebovali peníze na záruku, pro zřizování
výstav.
Tul i, *-y jste se zmiňoval o svém humoru jako o obhroublém, vulgárním.
Je fakt, že v šedesátých letech byla profánnost a néuctivost něčím
osvobozujícím. Dnes to ale některým lidem připadá jako posedlost
sexem.
Kupferberg!

I tenkrát jsme měli písně jako "'.Vhat Are You Höing After
the Orgy", což je zcela antisexistická skladba.

A c^ písně jako "Boobs A Jot"?
Kupferberg *

Za "Boobs A Lot"" může Steve TeTier. Boí*užel je top"ávě
skladba , kterou od náslidé nejvíc3 chtěli. Ale dovolte,
abych to vzal víc zeširoka. Já jsem tntiž starší, n^ž většina lidí
z našeho okruhu. Dokonce mě občas ohlašovali jako nejstarsí rockovou
hvězdu. Farodil jsem se roku
takže jerai už přes Šedesát. Tenkrát mi bylo čtyřicet. Když se na to dívám z větší perspektivy, Tak
udolat sexuální revoluci byla dobrá věc. Když jsem byl mladý, tak
člověk nemohl žít sexuálna dokud se neoženil a pak to většinou bylo
dost hrozný. V šedesátých letech nám připadalo, 2e jakýkoli sex - a
třeba jen mluvení o sexu - je velice osvobozující. Takže na naši omluvu bychom mohli říct, Se jsme si mysleli, že jsme lip informovaní
než většina lidí tehdy byla a že jsme byli prostě oběti dobové atmosféry.
Tohle vysvětlení mě uspokojovalo na nějaký čas, pokud jsem si
neuvědomil, že na druhé lidi jsem měl požadavky vždycky větší.
Takže, co nám zbývá, jestliže áSme
tenkrát pletli? Zkusíme být lepší
>Ta jednom představení v Bottom line jste řekl, 2e některé ze starých
písní Fugs už z různých důvodů nebudete hrát.
Sanders:

¿no, některé písně jsme už nechtěli hrát, například "CocaCola Douche11,"Saran ^rap" a"Bonbe A Tot", ^u poslední jsme
stejně nikdy nehráli na koncertu. "Saran "'rap" - to j-áme složili,
protože jsme někde četli,, že pubertální kluci poyžívýií Saran fvrap jako
prezervativ. "Supergirl" by mohla být dobrá píp°n, ale museli bychom
k tomu složit nový text. A jak víte - zmode^ni zov-il i jsme "Slum Goddess
m
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Jednou z vašich nejžádsnějřích skladeb, kterr* jrte r? tom nředstavenC
nehráli, byla "Doin'Alright".
Kupferberg"

Tu mám rád. """ožil ji
Berrigan, Myslím, že to bvla
Svým způsobem jedna z našich nejtvpičtějších písní. Měla
v sobě politiku, sex i humor. "3d m' dojem, Ke
v ní jedna rasistická
fráze, ale já. si to pořád nemyslím.

i.íyslíte 'i 'm getting almost as much pussy ?? the spades'?
Kupferberg:

Ano. Ted totiž věřil, že'ge+.+ing pus^v'l'? něco krásného.
Svým způsobem j* to dvojsmyslný kompliment, který si černoši možná, ani nepřejí. Alebvlo to tam. Podobně jako když lidi říkají:

"5idi, ti si orně jí vydělat reníze". Mně, jako židovi, to r*zní příjemně. Takže to byl záměr. Smyslím, Se by Ted^byl nenávi stný ráfiista. Posedl\ sexem? Snad. -Ale líbí se mi v*r?e 'i ain't n?ver^ gont?a
go to Vietnam / I d pypfer to stay .right h^re and screw your mom'
/' Nikdy, nikdy nepnjdu do Vietnamu / radši tu zůstanu a budu píchat
tvoji mámu/. Kyslím, ž? umělci by nnli mít svobodu vy jurovat' se
jakýmkoli způsobem. Feustálé řeči o sexu začnou b^^.o nudit, ale
člověk by měl mít vždycky možnost volby.
Ganders-.

"Doin'Alright" napsal j^d^n velký americký básník. Ve své
době to byla dobrá píseň, ale jsou v ní verče, které bych
v roce 1984- zpívat nechtěl .
Kupferberg* Když už se člověk jednou rozhodne něco opustit, proč by
to měl chtít dál realizovat?
Sanders * Mým cílem je te3 uvést nače r^jlepší staré písně a nové
aktuální věci.
Takže to nebylo jen takové příležitostné setkaní?
Kupferberg:

Já mám chtít v tom pokračovat. Myslím, že 7A snad má
i jiné závazky. Ale už jsme dostali nabídky z různých
míst ze Států a taky z 3vropy. Myslím, že bychom mohli podniknout
evropské turné.
"•i
Sanders: Chceme vydat album. Bohužel, mám moc p^áce jakožto aktivista
společenského střediska ve woodstoclcu, kde už žiju deset
let. Mám takovou představu, že se sejdeme a udělám^ jako Fugs tak
jedno představení do roka.
nějaký turné se osobně moc necítím.
Ale Fugs měli důvod proč se znovu sešli. Prostě jsme měli pocit,
že musíme něco říct během tohoto velice symbolického r oka 1984.
Wáš postoj je vyjádřen v<° dvou skladbách "Refuse to be Burned Out"
/,f*Tenech se vypálit"/ a"Tfeeping the Issues Aliv^" /"At tu jsou pořád
sporný otázky"/* Tyhle dvě písně vyjadřují to proč tu t*d jsme.
Taky bychom rádi připomněli tri naíe př'telefkte*í snámi hráli
Bil la Czabo, AI Towle^a a Tee Grabteho.A taky Teda Bur^igana.
"refuse to be Eurned Out" je jim věnováno.
A co Ken Weaver?
Sanders: Z weavera se stal znova křesían a práv"» si asi vyplňuje
dotazník pro přijetí do C.I.A.
Kupferberk* Ale vzpomínám si,že měl ve svém bytě v ^ast Village
na stene na místě cti pověšeny svůj potupný propouštěcí
list. Sloužil v Air Force Intelligence a vyhodj1 i ho, protože kouřil
trávu. Ale Ken s námi už nechtel znovu hrát.Ale Kene, poslouchej,
můžeš se k nám vždycky vrátit.
9

Ede, co'to bylo za podivné hudební nástroje, na které jste hráli
v Bottom Line ?
Sanders: Hráli jsme na tři doma vyrobené nástroje. Ve "'oodstocku
mám laboratoř a tam jsem si je udělal, ^rvní jsem nazval
"Světelná lyra%druhý "Tepající lyr^",kte^y se skládá z páru klávesnic zasazeného na dva prsty páru rukavic. Levá ruV-a hraj* basy,
pravá výšky.Na obojí můžu hrát dvěma prsty každé ruky. Třetí^se
jmenuje "Mluvící kravata*.Je to vlastně polyfonický syntetizátor.
Má takovou senzitivní rřeoínající se membránu připevněnou na kravatě.
A tlaková senzitivní ^řenínající se membrány pulzuje kolem barevně
odlišeného počítačového kabelu,zkrz klávesovou matriku do syntetizato^u.

K d y ^ jak jste se stal politicky aktivním?
Sanders:

Za to dávejte vinu Ginsberkovi. Jeho Kvílení jsem Seti už
velor:!
To mS poznamenalo. Učil jsem se~to na zparně
Deptal jse-r
tím k poesii. Stúáiurr jsem bral vážně. Tenkrát, když
jsem chodil : o íknii v nw Yorkii, okolo roku 1959, jsem si r.řečetl
-3 V 0
-L^d/OvJ. a pak ¿sea -acal hltat jeho bulletin v. Tehdy jsem
t?.,;y ec-n " ri4,b:y ^evUV" a "Ersrgre^n F.ďviaw". Začal jsem spoluhráčovi. r V;' ,ore, piro n^n-.-Vilnou akii, soferáail jsem se tady s "Csvholi c
»or-jr,f, ť^stnil.
era mírových roc;;odñ. V ro?e 1961 j?em šel 600
míli T mí-rr'm pichica s Ch?.a do New Ycrku, který byl součástí mírového
pociu-ň-x
7^3hi:.gton. Sel jsem v integrovaném mírovém pochodu z
Hashv.;.! lc do ^aahitt
v dubhu roku 196?. V létě jsem tenkrát zkoa—
a
Seli do:- at .se k ppj o: kám polaris. Velitelství válečného loŠstva na nás
poslala ¿,-;uí muže. Voje první kniha "Foerr froin Jail'yBáseñ z vězení/
byla právě o tom.
Kupferberg: Rohu vám stručně rekapitulovat svůj politický vývoj. Jestliže se vrátím až tam, kar,) moje pamší sahá, pak je to
doba velké hospodářské kriza. Pamatuju se , jek lidé žili v Central
Parku v chatrčcvých koloniích jaké jsou dneska vidět v latinské Americe- Chatrče postavené ze starých beden a z kuru plechu. Takže jsem 3e
tenkrát dost radikalizoval. Můj otec mel nějaké brašnářství, které se
během krise položilo. Otec potem zbytek života rracovol jako dělník v
oděvních návodech. Tenkrát byla v americe silná radikální i.jdovská tradice« Když mi bylo třináct a chodil jsem do skol i na 25. Street, tjsem se stal komunistou /s malím tfk"/. Tenkrát tam bylo něco jako
organizace komunistická fronty mládeže a já se k nim přidal. A zůstal
js?m radikálem téměř padesát let. Být tehdy radikálem znamenalo být
blízko komunistické strany, protože ti byli z radikálů nejvýznamější.
Tak ale přišla španělská občanská válka a vyrojilo se spousty kritiků
komunistu-- především troekisti. Těm jsem se postupně začal přibližovat
a do padesátých let se ze mě stal anarchista. Ale dnes ciám ke všem t$r?
nálepkám odpor.. Beru so myšlenky odkudkoli. Kdybych se sám měl označit,
pak bych řekl, že jsem komunista s nalým "lc" a anarchista r mal ým M a n .
Chodíte volit?
Kupferberg:

Ale jo. Zacpu si nos a jdn volit. Ale taky rřitom. lidem
říkám, že volení je hloupost a zbytečnost. Neříkám v eli*
tářství, ale tohle elitářství je. Volení je druh rezignace na odpov'dros
Slovek má pocit, že něco udělal, ale ve skutečnosti neudělal vůbec ni o.
Asi takhle- když ten den netjáte nic lepšího ha práci, tak jdrte volit,
protože to přece jen nějakou změnu způsobit rarže. Ale nelíbí ne mi, že
lidé volí a pak další čtyři roky nedělají nic jinýho a dávají tam těm
kriplům moc. Jestliže člověk voií jednou *žá~čtyři roky, tak to není
politická aktivita,ale podvod.
V tomhle elekroni3kým veku by každý občan měl mít právo vyslovit
se ve volbách k hlavním problémům jako ke státnímu rozpočtu, k vypovídání války a tak. Kéž by to nějak šlo aktivizovat víc lidí.
Ono být aktivní v šedesátých letech taky znamenalo, ze při tom bylo ' •
spousty srandy.
Kupferberg:

Ano. A měli bychom z toho zase trochu srandy udělat.

Přeloženo z časopisu

East Village JDye
Červenec 1984

Vokno vo vok$u
?lrímc f./.ib z č. 7 c aesnanujcnc čtenáře
s n t - r / i , dnes už historickými, dokumc. i y tykajícími se procesu proti n a š e m
Časopisu.

Popis generálnímu prokurátorovi ČSSR
x x x X x x x x x x x x :>: x x x x x x

Charto 77
x x x x x x x x x x x x x x x

0'bčonská iniciativa Charta 77 projevuje již šestý rok svou občanskou odpovědnost nárokem na důsledné dodržování zákonnosti- Nemůže
nechax. bez povšimnutí soudní řízení, ktere probíhalo u okr. soudu v
Chomutově od 18* 6. 1982. K problematičnosti nčkterých aspektů obžaloby se Charta 77 vyjádřila ve svem dokumentu č. 21 s 23. 6. 82. Ze
zmíněnčho soudního procesu ně la být opět vyloučena účast nezaujaté
veřejnosti, ačkoliv rozsudek jc vynošen jmonen republiky• Čtyřicet
míst v ooudní síni obsadilo zřejmé předen určeně a pcčliv" vybranc'
"obecenstvo*'5 - s výjirakou několika r.í3t pro ncgblizší příbuzné obžalovaných. Policc^ní opatření uvnitř i vně budovy vzbudilo u občanů
města doměnku, žc je souzen zvlášt nebezpečný zločinec. Jednalo se
však o put osob, obžalovaných podle 9 202, odst. 1, 2 tr. z. /výtržnictví/, vc dvou případech navíc o § 187 tr. z. /týká se omamných látek/, o v jednom případe o nedovolené držení střelné zbraně /v posledním případe jde tcd.y jen o přečit/. Ivan Jirous byl jako počtvrté
trestaný odsouzen ke 3 1/2 letům odnětí svobody ve III. NV3 /nejtežší/,
Fr. Starek ke 2 1/2 leťůn ve II. WVS /ačkoliv v r. 1976 byl trestán
peuze podmínkou/ a v podmínce se osvidčil/, Michal Hýbck k 18 nosičům v I. iWS a Milan Fric k 15 měsícům v I. wV3 - to vče nepodmíněně*
Jaroslav Chňaplco byl z projednávaní případu vyloučen.
úmuiovaní odsouzení sc neli dopustit tr. jednání jako spupina?
přestošc se navzájem ani neznali. Kaplnoní skutkové podstaty tr. činu výtržnictví bylo shledánu v ruiopčyeích pro časopis "Voleno", který
byl soukromě vyléván a rosriřován nezjist.v.iou redakcí a v nr.23ištánčm rozsahu. Vyv.lo pět čísel tohoto čas ppi nu* liebyla prokázána pni
lokalita jeho vzniku. Časopis aám sc prohlásil svým ^rvním číslem
zes l!pirátský1* tím, žc nerespektuje nutoroká práva a 2c písemná materiály používá bez vědomí autorů* Časopis sledoval liter'.mí, textovou \ hu;.cbi'í tvorbu nezavedených at torů o informace, z kulturního doni v zahraničí, \tcré chybějí v oficiálním tisku. Používal materiálů
mi?cha desítek autorů rů^nč literární hodnoty a ocenění. Byl urS<x přev á l o mladým lidem. Vytvářel tak do facto nezávislou a neoficiální
platformu uro výměnu iiu.ztrů a pro umí: 1 ccko-3"itickhodnocení /umělecké kritiky sc týkaly přcJ.cvimm všechny příspěvky Ivona Ji rouče/.
T;to činnost není v rozooru s platnými čs. zákonnými normami,
ba nao-oak n-lčzá podporu v přijatá vyhlášce o. 120/70 o lidckých a
o b e m . právech, v níž se mj. garantuje právo na rvobodnd Síření informací jakýmkoliv způsobem - všetno tisku. Yyhlá&cc.u deklarovaná omezení tohoto práva sc nemohou týkat citov:.n6ho časopisu. Znalecký posudek min. kultury c tomto časopisu vypracovaný prof. Vítězslavem
Kzounkcm zaujal jedneznačně politickoidoologické stanovisko: časopis
jc schopen vyvolat nálady nepřátelsko načenu státu, odporuje socialistickému vojnu kultury a morálky, je koncipován s politickými zenerv a to ták, aby vzbudil zájem v zahraničí, a obsahuje přímý návod
k trreru. Poslední, nejdrastičtěji charakteristika co, ovč^m týkala
čl.'":ku -Cihla*' od
Skalického, který ob^alov.n a souzen nebyl, protože se v-v.tčhoval do z-uhrsničí. .. Z obžalovaných nebyl nikdo vinen
ze začlenění tohoto přispí/ku, nikdo nebyl souzen ^ako redaktor časopisu a všichni se od článku distancovali. Byl vsak jediném kenkr^t-

ncn, která odborný posuzovatel proti obzalcvaxvřn uvedl. de tudíž
sř-.r-é, že rozsudek nad o o žalov -iiý i j c rozsudkem nad čnsooisori »Vokno", Pí oč jyli obvinávii práv? Jirous, Stárek, li-' belc
Irič a jako exenp.iv.rní oběti ?ři;;ns souzeni, ^cnrc iává volná oolc daláím uvuhá . ,-rávě
tak nutí k za,*yslení, proč bylc rapetřebí ubieltfbu z výtr¿i-ietvi /¿de
o 'G-oficiálii?! č na opis se zaměřením na kulturu/ podepřít zuhadnýn ob jeven ín marihuany u Jirouse a H bka; na nanejvýš pcdezřeló okolnosti
policejního nálezu této omamné látky při Jonovnich prohlídkách u obžalovaných upozornil již doku.ient Charty 77 c. 21. Ivan Jirous ¿.řed soudem ¿adal př^dvelání příslušníka bezpečnosti, kterř při prchli de*; na
chodbě vybral z většího možetví sáčku s /¿oře ní "i dva, přinesl ¿3 do
místnosti r. tvrzením "tó je narihuana". Jiná kořeni zab veno a předáno
ke znaleckému posudkc nebylo. íiad tí-to se pozastavil i u soudu vyslechl utý soudní znalec, podle ¡jehož • ínční muže pouze expertíza objasnit, zda jde o dro£,u či ne. Pekl, ^ o.; cár by se neodváži] v drti
sušeních lodyh a lístků vůbec určit, o j .kou rostlinu jde. Svědek Václav Duchač, který dro&:y objevil, tento rozpor nijak neosvětlil, vypověděl pouze, žc u Ivana Jirous a jeho přátel "se dalo předeo 1 .lat,
že bude objevena marihuana... dokonce nV.kteří z nich byli* sa její přechovávání souzeni a odsouzeni". Na otázlci , o které přátele jde, udpověděl, že o Karla Sovkupa. /U Karla Soukupa nebyla nikdy nalepena marihuana a nikdy nebyl z jejího přechovávání obvině... ani souden/.
Obhajoba váech obžalovaných na základě průkazního řízení dospěla
lc názoru, že obžalovaní by měli být zproátěni viny. U Ivorr.j. Ji rouše
je nadto posouzení jeho článků v časopise Vokno jakožto nebezpečné
recidivy ve fla.^rantním rozporu se znalecký:, posudkem psychiatricko
psychologický, Hozsudck proste opakoval obžalobu 'J opřel se o ideologii znaleckého posudku prof. Ezounka včetně striktního rozdílení naší
a západní kultury. Jako přitěžující okolnost uvedl, mezi jinýiv. předseda senátu JUDr. Vanáček, že "v emi^rahtském časopise" ove-itetvi byly
před časem publikovány dva příspěvky Ivana Jirouse /jeden byl věnován
proí. V. Černému a druhý proolé/nu emigrantství/. Je tedy důvod k vá:ž-:iýn obavám, že chomutovský proces je v rozporu s naším úst 'vnín n
právním řáíor a že jeho posláním se zdá být s^íře výstraha kulturně
-xkonformním občanům především mladé generace u represivní ^euto proti
nezávisle smýšlejícím, než objektivní, nestranně posouzení eiir.osti
obžalovaných v Jucnu platných es. 'zákonných nore*.t.
Vtichni odsouzení se odvolali. Odvolací řízení uy měl projednávat
krajskj soud v ústí n. L. Charto 77 apeluje n::-. všechny čc. ústavně
právní instituce,aoy pomohly dát průběh skutečnému právu a zabránily
nespravedlivý:-pouze id colo/j,icko-moc onakým represím.
V Praze dr.e 11 , srpna 1S32
Ann:* Marvanová
mluvčí Charty 77

Dr. had im Pa1o uö
mluvčí Charty 77

prof. PhDr* Vítczol^v
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Byl ¿ßQP přibrán ¿.¿ke souuíni zn..lec v trestni v5ci^obvin:kuiho

Fr. Stárku a spcl., ubych posoudil u zhodnotil ilegální vydáv,ný
časopis Vokno / 5 čísel/. Vg z n á č k e m posudku nn^ posoudit u zodpovědět tyto otázky:
1/ Cblkové zhodnocení časopisu Vokno z hlediska jeho obsahu, jeho zu
něre-ni ... popřípadě rozvést jeho ssvsl,
2/ Posoudit u zodpovědět, zda časopis Vokno resp. jeho obseli ná literární nebo unoleckou hodnotu a zda je v souladu se socialistickou kulturní politikou r w « h o státu.
3/ Vlastní doporuční a posouzení okolností důležitých pro trcatní
řízení soudnín znalecenf na které znalec považuje za důležité
upezorait.
^ři posouzení jsen si všinal přodovšín textů, které jsou vydávány ZJ básně nebo prózu. Mejprve podán struční přehled podle jedúot
livých sečitu.
1. sešit
Ukázky textů z rotertuáru Uněló hmoty: je zdo výzvu "bojů;, proti špatnoston" /Vyrvykání/ a sn dut dát jí jakýsi společenský n. .tor
/Brouci - zničit rudého brouka v hlavě/. Jenomže to co následuje
/Tenný noci, Barbara, Šílený v:5ci/ dck-.,zuje, že zvrhlost /Barbara/
je vydávána za hodnotu. Vykoupení ná být nysticiznus prastarého d;jt i
/Slunečný iviuž/.
iextove'. příloha u'H: stupňuje základní ladění předcházejících
textů /Konec světa, rřííerný bytosti/. Holicu být výt vydávány za
ironii. iJezdoono vsak rvýr; zcrnýn áhlen /tín co a jak negují/ snořuj
k cíli, jéuž jo vyjádřen' alogunera "ny veškerý kultury vrazi".
Ukázka tvorby Robertu Práska, to, co je zde předkládáno, v.ohou
považovut za tvorbu jen pořadatele těchto sešitů. Je to epijónský
vývar
v/varů kdysi sociální ^oezie, který vlast: í ubohost, s niž
vyjadřuje svou nenávist k okolním* svotu, rusku je ^ oliticlcýrd i-vektivcnj /Bačkory pro velbloudův sních/.
Skalák, Cihlo: text je v podstato nevoděn k naoovénu teroru
proti ten, které pořadatelé považují za^své nepřátele. Je spojen se
zákeřností u c .netedeoi, které se uplatňovaly v krizových letech a
hronadné byly převáděny fašizne:
jeho poválečnými n. slcdovníl y
/viz Victn.iv*
tannoěí působenívAmeričanů/.
Tečkou za obsohen je "báseň" '¿gona Bondyho. Je ukázkou nejon
farize jstvír. autor ^ a pořadatelů /Bojuj proti sp^tnoste
ule i
jeho nebezpečnosti. Slovan ".My veškerý kultury vrazi" a W v t ;'Uihlu"
nabývací td.c nu scel^ reálnem společenské"», obsahu.
2. s e M t
iNcozn:.;čené :,b,;.sr-.5J po úvodníku: epigonské texty vyjadřující
pocitovou oblast u o vek a, který nen-.vidí věe, co se nostotoŽnnjé
s jeho přsdstJVOU. Ta je "ninoráken" jeho vlastní slubosti. kdyby
nenela protispolečenský charakter - viz 1. sešit,- byla by h. avíchu.
S'h.1 -.danky li. 3»: podává obdobný nor&lní profil /jed v krvi/.
ie::t J. Kostůra /ze:,r.cna jeho veršovánky/: v jiné podobo tetéž
co u předcházejících. Aby docl A 'říz" svénu charakteru, politizuje
/Víkend/.
,
....
V. ilavol - A-.tikcdy: jde o věci znáv.é. Pořad-.tel\in v jejicn
zaslepenosti uniklo, že pointa ukázky u zároveň sešitu /Kruh ze
slov vpřed/ jo přesn. n výrazea -jejich postoje.
3. seňit
SkáSunky /veršovánky/ počínající pohyb v .bludncn kruhu až po
Triptych III na vazují na závěr předchozího sešitu. Obsah je nesmyslnost vlastního života, z něhož je obvinovára společnost, oídlo
v aytli neutajíš - říká lioové přísloví. Jsou tu totiž tato sleví:
putuje nořen hovhcr./ to noře jse^ si vysnil.
Skalák - Rozhodnutí: nepokvete přenka, proto raděj cc.i(.,rovut.
J. Hano - Události: vyřazuje se ze společnosti* Důvod je v závěru. Vyjadřuje fakticky pohrdMií lid.oi.
.
.
rinsledují další veršovánky. Zde je sjjmave, žo so oas e o užívána zvu vyjadřujících uzn. vane hodnoty /Otvíraní studenek, Pravd, je

3 nánif Střety U nálezy, KG ode slone dopisy/. řicgd* podlí nno jen o
ironii a snad o konfrontaci. Vidí::i v tor. i úsilí strhnout na sebe
pozornost nezkušených lidí a sebe dodat jakéhosi lidského oprávnění.
Jinak nenávist se tu nísí s poli L i cicali invektivarci téhož o^s':hu i
CÍIl ouko v předcházejících veršovánkách /MLcjn, (. -'írání studánek/«
Nově je tu i nenávistný v steh k ccten /NcnedSle/. Judro je vyjádřeno
slovy: ..."ve sve kované nenávisti se ponoříš a a nu dno pocitů".
Stojný charakter v.njí i výlev/, počín^ící Scirkai acu na placc. až
po přJfclad anglického textu nBuh ochraňuj královnu", Ve své podstat*
nc^dc o nic jiného než o útoky vůči bezpečnosti.
4.
sešit
•
i•
ji-.ti
veršováno!
byehc1
práci
rady /Cohlo a jiné/j;
J. Toneš - ukť.zky: útok na STB a pokuz si vtiskouti zd ..ní čistoty.
To však nó vzhled en ke kontextu časopisu zcela jasný obsuh.
5. seeit
iS. Senders - Poselství pro Ploštic People: požadavek naprosté
svobody tvorby. Tír.to poselstvími se jer dokazuje společenský cíl pořadatelů časopise, a obsah lidskosti, kterou se záštitu jí f nebot absolutní svoboden jedněch znorená přece cibs.:lutní nesvobodu druhých. 0 to
tedy jde /srv, Cohla/. & tomuto cíli an.'řují veršovánky i,V. brabence
/srv. závěr výběru/.
"
Svatka ve sbírce Underwoúd 3 Eftceíalj.cké probuzení: jo'to už křečpvitá snaha vyprovokovat okolí žlučovit•ni výlevy nenávisti, hrobosti
/Velká bílá/', nle .také nechtvnu uznalí degenerace /z>wer '\)! ň eo den
karneval - jředposlcGní cdst./.
. Z pouhého, popisu vyplývají určité obecue skutečnosti:
1. texty, která jsou vy dívány za literární, nerzají tento charakter. Jde o výlevy psané do krátkých řádků /'verěe/, nebo souvisle,
/próza/, které napodobují literaturu, Ar/jot nr.ziválečneho pražského
podsvětí představuje proti tor.u nebťtyr;>*,ú vrcholy pcct? Čnosti.
2. tyto výlevy f;vť 30Udy o svět-' kolen seb:.-..dokazu jí, ale,
vynášejí. Tak je tomu vzdy, když chybí urguiienty. ťřitojr. vlastní
představa o kvalita člověka je pohrdánín skut^čn^ lidským v člověku.
Jeproto logické, Zl ruku v ruce s tí::.to zá2clndnír.i posto jen jt; .spjatu
sobecká a krutá riorállcd sekteřskd nesnaž«; nlivosti. .Pro sobe reklamuje

- Punk rock č. 1/. Bezmezná neru vist vůči sc-cial: snu ná toto "iddove,:

cesto /Cihla/, po ktere chtčjí jít, aby dosáhli jveho cíle.
Na poležená otázky lze tedy odpov.dSt takto:
1. jde o časopis, který šíří nenávist vůči společnosti.
2. nejsou tu žádné literární a u-ialecké hodnoty, obsah je v
postoje
jsou v rozporu se zákony kdekoliv na sv'tě. Politické invektivy slouží k tor.u3 aby hohli vystupovat jako političtí odpůrci a tak si zajistili podporu na -západě.

ZávSrečna řeč
František
S t á r e k
x r- x x x x x x x x xxx x x x :: x x x x x x x x x x x x x x x x x x
přednesena a okresního soudu
v ehotiutovS dno 23. 6, 19b'A

Protože považuji cel6 toto jednání jen za předepsanou k vynesení
rozsudku, nepokládá-l gsem za nutno se hájit. A nebudu se hájit ani
nyní. Chci jen říci pár slev, o nichž se d oraní vám, že by zdi. nSls
být řečena.
i^a začátku jednání ni pan předseda poradil v tou smyslu, ž*
přiznání je polehčující okolnost. Aniž bych mol zájem o polehčující
okonosti, chci se te5 k něčemu skutečně přiznat.
Obžaloba ně mino jiné viní i z neúcty ke společnosti. A já musím říci, že v tomto bodě je obžalob'., vel i přesná, pro cože ke společnosti /jak je v dané souvislosti chápán, význam tohoto slova/ skutečně žádnou úctu necítí',. R posouzení trestnosti
"tohoto 3tuvu je
však zároveň nutno zkoumat otázku: zda si společnost tuto úctu zasluhuje.
Zasluhuje si úctu společnost, .,terá věv.ní kritika Jirbuse a
básníka Fiicc za to, že se jejich práce objevily v nezávislém časopise?
/Abych se při výčtu jejich hříchu držel jen projednávaného
tématu./
•
. ,
. #
Jakou úctu zasluhuje společnost, která 3G procesem proti tomuto
časopisu a jinými policejnc- justičními akcemi, snaží zajistit myšlenkovou sterilitu mládeže.
Ale nazývejme vše raději pravými jménv. -namísto slova společnost
by se do obžaloby .
imohtn lepe hodil termín cstablisctnaent. Establisch"entf který*mluví jménem společnosti a který svoje zájmy,
prohlašuje za zájmy společnosti. Tento ;ozpor dokumentuje mimo jiné
i proces s časopisem Vokno, protože jedním z velmi důležitých zájmů
spclt:čnosti/nikoliv estoblischmentu/ jo i svobodná výv.ěno myšlenek,
kter^ časopis Vokno slouží. A já v-říi, -.e i nadále tonuto účelu
sloužit bude.
iLdyž ¿totiž ini-viaice dala upálit Jordana Urana, neznamenalo, to,
že by se přestala točit zemckoule. A tak ani rozhodnutí tohoto >ou~
du neiM'ěe" zabránit existenci nezávislé kultury.
í\ía sv .tě jo totiž síla, pfcoti které nezmůže nic ani ten ne ¿drastičtější rozsudek. 'ía síla 3c jmenuje pokrok.

Málá tfraha a pár reprodukcí
Epon P t n d y
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Přinejmenším od počátku 80. let se aačínaji ve výtvarném v>wyr.í
projevovat některé nové tendence, které jsou velice hodné pozornosti
zejména proto, že se v nich znovu obrací primární zájem ke klasickým
formám výtvarného projevu. Rychlé akceptování téchto tendencí v mladé v-tvarné generaci po celém sv tri /a dokonce strhování n^kt.ervc^
už renomovaných příslušníků starší umělecké generace - patří k nám
do určité míry dokonce i slavná dvojice Gilbert a Georpe! - k t.ovluto
proudu je nepochybně důsledkem toho, že program, který přinášel -rinimalart a nejrůzn*jší formy t. zv. konceptuálmbo ům*ní /ktere souviselo v mnoha ohledech s mini ar ten/ podstr?.tn? omezoval v pohledním
desetiletí možnost uplatnění klasických výtvarných technik malby a^
sochaření. Protest proti tomuto omezování'byl vlastn* samozř^m* u?.
v hyperrealismu, vzláčtě v hyperrealistické malbí, a z tn]-o hlodioko
byl hyperrealismus plodnou kapitolou ve vývoji um"ni v druhé polovin?
století. /Nezapomínejme na to, že hyperrealismu^ poprvé no dlouhé
dobo přišel i s novou ikonografií: od blýskavých poniklovaných součástek motocyklových monotů až po dámské spodní kalhotky v nady
životní velikosti: tuto monumentalitu po. n-*m ad dilcjmová orientace - ale i obnovení 'zájmu o néjprostSí .fakta našeho života o-1 nákupu
v samoobsluze až po rvačku s policajty atd./ Jako všecko vždy a všud.o,
tak i hyperrealismus mohl kle- nout Či být zneužit lc=? kýči, kdy se malovali pózující skupiny nebo scela neorganicky p.kládaly komnozice^
připomínající spíš poslední vyčichlosti surealizma rez novou realitu,
nebo se hledali jen technické"malířské efektj• Ale i tam, k^e ^yperrealizmus zůetávdl na své nejlepší úrovni, technika, kterou vyžadoval,
technika podřízená snaze o maximum1 fotografické iluzivno^ti, :;ičt*
byla a bude vždy,°vírací kazajkou, která tváři v tvář tomu, co přinesla umělecká obnova od počátku našeho století, namohla n^být nepociťována. Proto bylo jasné, že hyperrealismus nemflSe b^t řešením oné
dosti zmaténé situace, v níž se výtvarné um"ní ocitlo od v.;,ioriry
60. let, nýbrž že může být jen episodou, která uvolní cestu dalšímu
vývoji. A k tomu také skutečně doš.lo: nejzajíinav^jSím proudem ve výtvarném um^-ní - zejména v malířství - 80. let je překvapující, ba až
šokující figurativní malba, pro ni", se dosud neustálil
kunsthistorický termín a která se vyznačuje velice svobodném ronlíř^kv-m rukopisem, barevnou sytostí, vesmís monumentálním formátem /Horo:* *k'bo
siluety malované na skloněných střechách nebo po aaečh galerií jsou
až třicetimetrové/ a velmi často novou nezvyklou fantaaknnrtí procházející mnohdy do skoro psychotické symboliky, no vzdálené symbolice archaicky priminivní či nedešifrovatolné symb.Mice schyzo fVeru cké.
Při dnes už u nás chronické neinformovanosti a prakticky íVM^á
izolaci od živéhc?' proudu světového výtvarného d x rí poznáváme toto ma*1-ířstVí nejen s opožděním, ale zejména běz znslostí a zažit?" procesu
jeho zrodu, což podstatně ztčžuje orientacianoc^ocení. Xrlyž j^em před
lety videi obsáhlý katalog dnes už legendární výstavy "10 jurv/e "ittnutler
aus Deustcheland" J\981?/, byl jsem řókovár do té míry, že jsem si až
myslel, že jde bud o typicky německy nevkusný /tip nebo dokonce o nrojev zcela upadle a dezorientované estetiky korunující v nnf^vná minulosti tak proklamovanou thezi, že se dnee^um^ní můžo prst" všechnoNepochybuji, že tento- šok zažijé každý, kdo tyto obrazy uvidí bez předcházející průpravy.poprvé. Současný však mají na arvní pohled tato díla i cosi tak provokujícího až fascinujícího, že se na n" notlá zapomenout, že se stále vtírají na mysl. Jo to malba, jejíž estetika by asi
tf-k nejspíše byla uchopena Peřcovým^ Letnu ráje, jejichž brutální -a
lidsky zdeptanou existenci oslovují bezprostředněji než sofistikované^ •

hc a moderním uměním posledních osmdesáti let saturovaného intelektuála. Od doby, kdy -re uskutečnila zmíněná výstava nPadých německých umrlců, dostalo se i k nám ví ^e reprodukcí a informací. Dne* je ji?, zcela
zřejmé, že se jedna o široký proud, který kupodivu byl iniciován on*t
po rad" desetiletí nikoli v USA ale v TDvrepě /zejména v Německu, Itálii, Skandinávii, Holandsku/» Je to proud velmi, spontání, tak spontání, 5e nemá dosud ani svůj jednotící název, ani jednotící pro^rar?.,
ari vajíid teoretické zázemí vůbec. Z textů celé řady sympatizujících
kritiku a uměleckých teoretiků, jež jsem měl možnost pročíst, jsem
získal jen ten dojem, Se kritikové a teoretikové jsou dn^s vůči tomuto
novému umění /e stejné situaci, jako byli. jejich otcové v létech padesátých vůči abstraktnímu expresionismu /to bylo tehdy hnití stejně
spontání, bez názvu a bez valné teorie atd./ kdy - jak později po prav
dě- dozná Li - rri všem -sympatizování a při v*em vědomí, že jde o nový
pozitivní jev, nebyli ještě s to rozeznat např. dobrou abstraktní malbu <->3 špatné - stejně jako prostí diváci. /'Je pozoruhodnou ukázkou
ryrhlé adaptability našeho estetického cítění, že no pouhých třiceti
letech to vzdělanému lajkovi
už dni^s nečití problém./ To jediné,
co můžeme momentdin" dělat, je prost" se dívat a nechat se oslovit - na teoretické a estetické závěry"dosud čas nednzrál, jakkoli je
jasné, Se sami umělci poměrně zřetelně vědí, co dělají a co chtějí. .
Zel, jak známo, teoretické povídání umělců samých je v drtivá větrin*
případů vždy vedle. Koneckonců - od toho tu umrlci nejsou.
Důležité je,
nová výtvarná orientace ukazuje, Že - jak jsem
ostatně vždy byl ořesvědčen - cesta dál a vpřed nevede
pouze
přes Dj.channse. Vrací umělcově ruce její rozhudující význam v<? výtvarné tvorb*: op"t jednou se 0 gustem maluje. Poznává se, že t. zv. konceptuální umění zmapovalo velice významnou oblust, ale souéasn/ vyměřovalo do slepě uličky, v níž se umění jako takové podřezávalo bez nože. Nosit čtrnáct drí v aktovce cihlu, předvádět v galerii /i/ mazaní
chleba margarínem, ležet při návštěvě dvě hodiny nahý na zemi, vařit
dlažt-bní kostku 7 kbelíku atd. je snad legrace, ale není to vvtvarné
um?nl. Donekonečna opakované základní geometrické tvary minimálního
umění, ani hromady hlíny či kupy roští ve výstavní síni Atd, nemoho*.
trvale uspokojit tvůrčí potřebu umrlcovy realizace. Současn* so nová
výtvarná orientace poprvé nc desíciletí dokázala vymanit z uhranuta
surealistickou estetikou, která v nesnesitelně pokleslé podobě vylet*lovských filmových plakátů ztratila dávr.o svoji provokativní a subversivní funkci, rantaskno nové' malby se ustavuje v jiné noloze než
bylo fantaskno surealistů, které konec konců hledalo naplnit "princip
slasti1'. Sovó symbolika je spíš symbolikou magična a H»růzy a to daleko
bezprostředněji a tvrději než se kdy odvážil sureslizmus, který sice
tyto momenty také znal, ale principiálně jej e°tetizoval a romantizoval. ková orientace prostě nenavazuje na romanticko-^urealistickou
linii. Pokud bychom hledali nějaký point of departure nové orientace,«
nalezli bychom jej jedině v povodním "divokém" expresionismu skupin
Die Bricfce a Der Blaue JKeiter před I. válkou. To nochopi.tělně neuniklo
pozornosti a proto se někdy mluví o neo-e>presionismu, ole je to jen
velmi, velmi vágníori 'entační pojem. Expresionismu byla vlastní «snaha
o tlumočení určitého v£žrého "spirituálního no^elství - křestan.°Vého
nebo eventuální revolučního - to obojí příznačným způsobem u nové malby prakticky zcela odpadá /výjimkou je vlastně ;jen JOrg Immendorff ne
svým po dlouhá léta tvořeným cyklem Café Deutschland/. Nelze však tvrdit, že by toto nové malířství nezorostředkováválo vůbec žádné spirituální poselství, na to působí jeho díla příliš naléhav* a agresivní,
ale^je prost* t*zko mluvit o tom, žo mu jasu- a zřetelně rozumíme. Výpov*d toheto ura^ní o sob", o nás, o naší době a jeriícb ohroženích, je
syrové 3 surové gako je podstata naší doby a je často rozpolcené v racionálně těžko uchopitelných psychotických podobách. Toto um*ni chce
útočit a útočí - to je nepochybné! jakmile se no ně- podíváme - nepředkládá však žádné řešení v tom smyslu, že by předstíralo, že ví, proti
čemu a proti komu máme útočit. /Nijako předpotopní épater le bour^eois
je ovšem už vůbéc neintereauje: humor, který samozřejmá je u ka^dé

zdravé umělecké generace p M temen, je tu, abych tak řekl, pro vlastní
potušení stojně ^mýšlejícieh diváků./ Upřímn* řečeno, je to právč pravda o naší dob* 3 o nác samých: pokud nejsme zaslepeni nijakou indoktrinací, musíme si trpce nřiznat, že nejen nevíme, kde bydlíme, ale
že ani neznáme ořesnou adresu, kde vlastně bydlí velký Sauron.
Možná,že uchopení aové malby v našem prostředí by pomohlo ta
vše upřesnit, rozhodně to bude zajímavé. Není totiž vyloučeno, že přijetí nové výtvarné orientace se může stát záležitostí ncjmladší gene. race, která žije «i nohama na zemi a nikoli v bolestínských a ostetizujících vzpomínkách ra to, že nám kdysi rozlili mlíko. Ano - byli
jsme u nás kdysi kulturní velmoc a j^mé dnes hovno. Aspoň víme, že
nelze žít z minulosti. I u nás a zejména u nás se stalo naléhavou
potřebou vyjádřit se adekvátně k podmínkám světa^těchto dnů - a k tonu'žádné stará estetické recepty nepomohou, nebot situace t^c^to dnů
je prostě bezprecendentní.

1 ~ Keith Haring, 1932, hSR - 366 x 366 cm
2 - !P. S. Ho cg, 1933, Dánsko
\i ,
t
3
#rc;\c.oÍ8 Boisro.j3, 1981 - 500 x 300 en
4 - A ncli... Pohlfcn, 1982 - 146 x 195 ca4
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Pátek byl pzt> nnc hře sny den
X X X X

<" Anonymní křesťanka z Moravy
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Pátek byl pro mne hrozný den. Přečetla jseia si tu povídku /"Děti
ráje' - pozn. red./ a byla ¿sen šokovaná, pobouřena, naStvana a dokoncc.
z toho i děsně zlá z bezmocnosti. Vedle tak krásných, procítaných básní
taková prasárna, tokovej linus. Okamžitě jsme to vytrhli a spálili. Tohle
se nesmí d^vat lidem Číst: Tím bycho-: se s + ím ztotožňovali, ftc^rsdšji
bych toho blbá nakopla. Vzkaz ji" i, ie jsou p:;kně blbí, ¿c to zařazují.
Tím sebe i to /Vokno - pozn. redakce/ shazují. K čemu to slouží: aby
to v lidu vyvolalo hnus o zlobu. Jsou to opravdu slušně řsčc.no blbové.
Uy, kdybychom to takhle nechali, tak jsn.c taky blbové, pro to
to A ouzc
demoralizujc a destrnuje - my slin ten mejdan.' Určitě ale sdílíš mň'3
názor, takže pro6 o ton dál psát.:

Okno jako kulturní exodus
.
_
• „ •
/či na jakých vahách se váží vážno?/
*
Jaroslav V-o d r a a k a
x x x x x x x- x :•: x x x x x x x x x x* x z x x x x x x x x x x 2: x x x x
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Když jsem se setkal s výslovným odsouzením
/i ničením/ či n,aopok s nadšenou, ale mlhavou
propagací literární práce Jana .Pclce "Děti ráje", •
rozhodl jsem sc napsat tuto krátkou úvahu.

u

.. .Prcblč:;. nás v kok zaskakuje dřív, než si r.ůžcme v klidu přečíst
jakoukoliv práci. Schopnost čtení jo totiž dnes považována za -osi samožJ-erjmého. Lidu si navzájem vypráví, co rádi čtou, co srovná přečetli
atd. Ctění jako'zákla.lni způsob vnímaní literárního díla ve f o r m ě píše:/uiéhc projevu - jc povšechně považováno především jako seznámení 3
někým druhým. I lidelí* řeč ju obtožicana tím druhýn, když člověk napr.
hovoří, že si přečetl toho'či onoho autora, ten či onen- literární žánr.
čtení jc takto zúženo ha setkání 3.někým druhým - s někýn, kdo je až
druhý.
A z pozice toho druhotného čtení vyplivají jednotlivá soudy, posudky a odsouzení - autorů, hlavních postav, různých situací. V druhotném čtení sc setkáván 3 autorem, dobou atd. vždy tak, že jc-: všechno tak
bezmocně druhotné, že záleží zcela na mně, jak se s touto druhotnou
skutečností budu chtít setkat i jesxli se vůbec budu chtít r ní setkat.
Když napr. odmítáme, zatracujeme nějakého autora, odmítáme ho právě v teto lclice zranitelné druhotnosti.
Co jest a jaké jest vsak ono první čtení?
V prvním čtení jc člověk jaksi neustálé blízko sám sobě. V prvním
čtení se tak setk v. především sám. se sebou, isečte toh D druhého, ale
čte sán sebe jako toho druhého v sobě. "Já jc někdo jiný", říká A.
Rir.Laud. A co je příznačné pro první čtení, jc právě to, že se nemohu
v něm vypořádat se sebou ssný:.i jako s někým druhýr.t ale jako 3 nekyu
prvním, t. j. nevyhnutelně. Četba samotná je v tomto smyslu vždy noc,o
osudového. Při orvnín Čtení se nemohu sán sobe vyhnout - zatímco v
druhém čtení siohu číst tak, že se mohu vyhýbat čenukoliv - o d naléhavosti výpovědi až po pojímání postav v díle, - jednoduše tín, že tor

co JJG vežcní-hodné nebude zváženo.
KdOoi v šal; GÓL: cobo řekne, když procítá obecánii^cenu, ěi naléhavou mravní scénu - že se při čtení především setkává'určicým způsobem
sám se sebou a žír tudíž musí vše bedlivé zvážit, než aby věc r.u v,''.žna
mohl odvést do roviny druhotného ctění.,
Co všuk nuže být vazné na obsoénríí/seéna?
Vážn; múze být pravo jen ten zpüsób, kdy vše, s čím se setkávám,
zvážím tak, abych byl co nejvíce u sebe a nesnažil se to,s ěín se setkávám, rychle vycěsuit do roviny toho druhého: iíebot. vážn o se müzs
zvážit, jsme-li blízko ca-i u ssbo. Va¿no mu váhu práva jen toho, co
si vezmeme, naložíme /aí je to libé či nelibé/ sami na sebe, co sami
unesumc, co sneseme na sobé. Jwouvážímo-li to, s éím se setkáváme sami
na aobe, a převedeme to hned na rovinu těch druhých, nemůžeme zakoušet,
co je to vážr.0, nemůžeme zakusit tíhu vážného setkaní se sebou. Uvážení
však neznamená identifikaci - vzetí na S'.\bef pří blížit si sobo ud-.ilost
neznamená být s ní ztotožněn. Je znamením porozumět jí přes její veškerou cizost, výstřednost, ve světle sama ac.be pochopení. Pochopit,
že vše stojí vzít to k zvážení - vzít to vážněř tzn. vlastně upitou
cizotu odcizit, vid;:t ji v jakési blízkosti. Videc, žu i tu výstřední
přece jenom krouží kalem nějakého středu, i když nesoustředěné a :aupřímoí
Život je denně plný nevážných příběhů a nevážných voleb, ale když
už drazí volí nevážně, je ještě na nás /t. j. oněch možně prvních/,
abychom to, co nebylo už vážně zvoleno, co bylo zvoleno jako ne.v.'/,ne,
aspoň my vzali vážné na sebe.
Jak vul^é odcizení nastává, když človyk nevážně eorji volí, ale
jak se míra tohoto odcizení jest3 zvěúšujc a rozšiřuje, když my tuto
zvolenou nevážnost uvážíme, žu je pouhou nevážností, a jalee a tukovou
si s ní nic nezadáme, ale vyřadíme ji ze svého okruhu.
Proto každé setkaní s nevážností ukazuje, jak na tom. no jen vlastně
sami vážně jsme, alb jak ¿sne na ton s vážností. Jak dalece si připustí
ne či samá sestoupíme na váhy vážícího se vážná.
A proto by měl člověk i tahový druh literární výpovědi jako např.
"Děti ráje" /ale nejen je.../ vzít zcela vážn*. Jak se však váží vážno?
Wgchmr; ho sestoupit na raněna vážících vah.
Úryvek z rom.nu "Děti ráje'1 ./Olin se vrací doma z pak,rny/:
"Doma se nic nezměnilo. Otcc coby penzista leží pr-cd televizí ;
sleduje, mezinárodní zápas ve fotbale. Matka shrben/, a úplně bílá s;>d:í
v kuchyni.. Z^okoje táty se co chvíli or.vc: "Vidíš ho, blba, prcc ho
stavěl, vždyt nemá rozu i, vůl. To
úplni lemra." Vch;.zí^ do kuchyně
a zdravím. I.ta*ka těžkopádně vstává a objí-u.- mě: "Olinku, tak už jsi
doma, tak už tě pustili, to jc dobře. Už budeš s námi.' A z pokoj«. 01:
ozve: "To je vůl, taková š..nce, hovno to UJÍÍ a leze to na plac.5, odu
za tátou, *2oc nš nevnímá. Strká přede mixe pivko a říká: "Mazdar, to
jsem rád, že jsi přišel. Potřebujeme natřít volcapy. Vidíš ho, vola?.^
Z-.s kličkuje a ne přihraje.n Otřesu se při představo, že bych tady mel .
zase bydlet. ílendpadnš se vypráčím do svého pokoje pro ca:.radlo
pér
»y
/
f
věci.'*
.
Je to popis příliš dobře známý a příliš vsedni, a ¿ros to i *U.to'
všední situace si vyžaduje jisté zamyšlení.
Dr.. Spitz zjistil, že u dětí, jež delší dobu típí nedostotker;
vhodného zacházení, se projeví sklon k rychlému zhoi^šovárí duševního
stavu 3 nakonec i k vedlejším onemocněním. To tedy znamená, že tzv.
"citová deprivacc/; nuže mít katastrofální důsledky. Tato pozorování
umožnila vznik teorií hladu po podnětech a naznačila, že nejvhodnější
formou podnětu nám poskytují' důvěrné vztahy, i". Borne v teto souvislosti vyvozuje, že pohlazení ju základní jednotkou společenské akce".
Vzájemnou výměnou pohlazení se vy' váří přenos, který jc- opět jednotkou
vzájemných spoleceňslcých styků."*.. "A když člověka^nikdo nohladí, začne* mu vysychat mícha." - Alé pokračujme dál, vždyt zrmý^lení ještě
nepředpokládá samo sebou zaváhání. Zaváhání zp^opastnuje myšlení.
Sledujme tedy dál, jak zaváhání, která by nutno vedlo k zpropu3l>~
áaění,je předstiženo a odmítnuto ftyšlenín.
"3év,rn se z toho nemůže vzpamatovat
chystá S( vypadnout. "Vy

ste pitomci^ Oline, já si myslela, žo ty ses z nich ne jrozu-inč jší, ole
ty néf vždyt VcV není nic svatý, oni ta láska," ukazuje na Spinu, ktěrej
se připravuje na závor snesných pohybů, 30k naznačuje zrychlený dech.
"Proto vy jste tak ncštastný, věčně ožralí, smějete se normální:« liden,
ale přiton jim závidíte, ,dyž už nic, tak aspoň tu lásku. Podívejte 3c
na sebe - chudáci, ubožáci, pivní zoky, který se na nic giného nusinftžoa
než na vonici a na nadávky na režim, kterej vás pre j zkazil, jak říkáš,
ale houby v as zkazil, vy byste- byli stejná ubohý za jakýhokoliv režimu,
v.--: to tady vlastně r:.oc vyhovuje, aspoň tc máte čím vokecat, blboi. Zo
to všechno můžou voni - vy, vy i - práskne dveřmi a je pryč.
ttikdo S.L toho nevšímá, jen Lájoš se ušklíbne nad lahvii.kou fiikuli. Asi
nola pravdu, ale uo sc nechce nad ničír koumat, to je tOna pro Otu a
ostatní blby, kteří se to snaží pochopit,, jaký jsme či nejsme, bokohee
jseu jednou čet u Oty nějaký fl^.:, kde se někdo snaží vyzkoumat, jakou
máme povahu jako naroc. Blb. No přece posranou. Podívej se na nás a acš
•• o• To je kráva, ta aé,ra. Asi jí ta škola vlezla moc ."o palice."
I olin iia jednu chvíli zapochybuje - zaváhá /"aei mola pravdu11/,
ale člověk se hojí v. Sit svůj život, radďi v. havost zaváží kde čim. A
proto hned myslí dál: "ale mně- se nechce nad ničím koumat". Olin slyší
naco, ca má určitou váhu, ale aby to, co slyší, mohl dobře ror.vážit,
musel by nejen na chvíli zaváhat, ale skutečno v..žit. Kdyby v tento
okamžik hluboce zaváhal, udolal bj něco, co se vymyká jakoby celému
chodu svrta. Všdyt člověk na rozdíl od doby, Času, d3CI*. je acuopen ZD
váhat - hluboce váhat. Doba neotálí a plyne v toku, Čas ncvyekáva a
vae Časuje, dějiny se nezdráhají dít a ustavovat. Avšak človSk r.iá onu
výjimečnost nezúžit sán sobe na^dobu, čas, dějiny, ale naopak vy á st.it
tam, kde je on sám nejvíce - byt za jistého zaváhá í. Blahoslavení váhající, nebot oni sa \i aob-5 se více přiblíží. Vine, ¿e doba neotálí,
stehno jako soudci nad nard se nerozpakují s naším odsouzením, vine,
se i smrt n e okolku je, a přes to zůstává na nás samýc.i, abycho^ v bcz-v;;~
hajícím svítě dokázali sami ceci uvážit, ootk.it se s vářno-., byt. i v
odsouzení i ostuzení, v naději' i očekávání.
Doba za vao platí, čas vždy nSco stojí, ale vázne nic nestojí,
vážno jen vuží. A to je cena nás sam/ch, cena našeho jednání, nit "ní i
myalení, cena vážnčjsí kultur;.
Nevymáhojmc v_.ž::o od druhých, ale važme sami váž o od setkání
druT
hý"! i . V .žno je to, co vňech:;0 sá o zvážím. Ač nesouhlasím s jednaní}..!
druhých lidí - vzít jejich jednání i je samé váznef je vlastně první
nezbytný krok jak vyvázat nevážný r; vet z nevážná, nebot je jich j/.cvážnorjt
za sahaje do r^hu v,;.ira - a vezr:u~li já jejich činy vážnč - rozšířil
jsem pv;..du vážnosti. Odmítnout druhé, protože nejsou vážní, znaven-.,
určitou účast a spoluvinu na jejich nevážnosti* ijevážnost jedech ttůžc
být detronizována jediní v.- žno stí druhých - aspoň do té míry, Že nebudou ponecháni sami sobe napospas ve svú nev.^žnosti vedle světa, který
je odsuzuje, odmítá Či staví se k nim netečně, ale že budou ve staví.
vážení druhého svítá.
X^roblém nevaž,.octi stojí v otázce: je-li vůbbe nSjaký nevlán/ skutek, který bychom ny sirai ne-.ohli /.vážit. Vycházejme z předpokladu, že
svít není přede 1 rozvožen; na stav těch nevážných a VC.žn/e:., ale že
svet je ve' stava vážnosti. A v?.2it i nevážné je vlastně mírou převažující tíhy vážná. I-írou svita j^ vážnost, která váží i nevážné.
Problém,nejen dnešního umění, ale^i lidského sebeurčení, je, že
dosud bere na sebe příliá málo z nároků vážnosti, t. j. vážit i to nevadné. Být vážný znamená jen jedno, být schopen k vážnosti, ke vzetí
ničeho třeba i nr. vři jedlého, cizího na sebe.
Je-li jedlím z požadavků, jak vyřešit problém negramotnosti, ne-učit se číst, pak ne?bytný ' poža.lávku - problému neosobncsti je bjt
chápavý k situačnímu setkávání se sebou v jakési v:.žné prvotnosti.
'
Dříve než ze setkám s písmeny,% r.ěl bych jít cestou, která vyhledává vážnČ mne samotného.
" ' . ,
Froto není otázkou, co je Vcžndho na bezuzdn/ch orgncn, ale 3SAC
onen bezuzdný otav můžu zvážit. Co z něho.pro nás na vahách, kdo 33
vážno važí, vyplývá - ale zcela váznel

Odkud hovoří v.>žno? Vůz' c hovo í z nevyslovitelných zSrojů, vuží
to, cc cucc být v.; nl ov.no <2 obre- i spatné, libé i nelibé. Váš. o vystupuj o
^nevyslovitelných sCrc^ů, aby svážilo to, co so zjevně k n H e n u přiJe příznačné, že např. v dějinách estetiky nejen že vážno nepatří
nefci ústřední estetické kategorie, ale že. takřka v dějinách estetiky nemá z.-dne ní sto. Prou? Vroc tra&ično, kslokagntis, alegorie, harmonie
nají ví c c důležitosti než v či í; no , 1,?.; sna.3 vysvětlit právo váhavostí, s
jakou vážno působí. Ab; vážno ~:ohlo zapůsobit, musím e zaváhat. Lin chvíli a hluboce i Vážno si užíváme v jakýchsi nejcJnetných, rozpolcených
stavech,bkterá jsou v^ak vážně usebrány,
Zaváháním se vráží zavazující klí.- váhy /t. j. toho, co riá v živote
váhu/ ne 2: i setkání sama se sebou a s^tk .ní 3 tér i druliými, A v tento
každodenním setkárá po zníván e«, žc unžt z r. váhat je umění. Nikoliv však
zav:.hat z*, slabosti, ale z tíhy volby a rozhodnutí. jNejde o kolísání
mezi jist,*:věcri, kdy stačí jen neváhat a rozhodnout se bud - anebo,
ale jde o to, kolísáním vpustit ní co, co se iu.klo;\í ani k jocSnoiau stanovisku, ale vždy a nakonec rozhoduje.. . Rozhoduje nikoliv puk v,íia věcí, ale v .Snost - to, co vážnlTVozi vScá i
Umíme váhat v době, je^íž cností
umě'c se rozhodovat právě bez
váhání?
ríeni vsak kultura ve smyslu pěst'ní toho, co je sice výhoduě přítomné, jIc co je i výslovně zakořeněno v p.1 o minulosti - ve skutečnosti
hluboce nepřátelská setkání s vázneš, které se děje vt v,,h<mií V Vždy t
věřící, který upřednostní zaváhání nad vírou, která:,hory přen.;Ří::, odvažuje cosi n £ o č vrat it gln S pryč z vi::y. Stejn" tak straní.'::, kter;' zavr> 1
há, dostává se sán pro sebe do nevyjasněné nsstrannosti, ve které vík
stranicko selhává. Stranický kompas sice stále uicazuje jakýsi směr, ale
nemá již sílu vést. Je sueren bez síly.
A co se stane z myslit cle, filosofa ěi vodce, jemuž z;.: váhaní se
starie napjatým provázen, po kterém nebude moci přebalancovat exaktní
filosofická či vědecká myálenka na druhou stranu, ke svému zrodu?
Není tak.vážno hluboce protikultúrním prvkem vyjádřeným Du DoisĚeymondeň -, i^noramus et i.-.norabimus - nevine a nikdy nezvíme? J3ylo by
tonu tak zajistey kdyby zaváhání bylo jakými exaltovaným stavem výjimečného postavení, stavem inertního "mimo". Stavem výtrže v. í z vší souvislosti, ze všeho času a všebytí, kdy váhající by byl velice výstiinš
řeěeno "sbředlou bytostí".
Sil i jsme tisíciletí v kultuře pra-vzorů. Vír 3, vědjní i st ničíc ost mela svůj vzor - od Imitatio Christi, přes Logos jako uranoct účtování s bezejmenností a politické programy předem výslovně ustanovující
společnost. Moderní politický člověk volí budoucnost jenom z v slovných
ustanovení, kter jsou vypsána předem. Váhavost je modernímu člověku
cizí. bederní člověk se domnívá, že dříve je třeba výslovn' zltpeit a
volit nový svět, než váhat se setkáním se sebou. /Sebe nesmíme v.Otk
chápat jako něco statického, ale jako no.co, co nás neustále př^bíliá^/
A tak jistá specifická protikulturnost vážná zde zůstává
stáv.:-- právě v té míře, v jaké dějiny kultury mají v nevážnocti sari
sebe. Kdy to, co jedna kultura staletí pěstovala, druhá kultura bslhem
krátkého" období vypleje. Výrazně řečeno: dějiny kultury jsou z kultury
samé nevážnost sama. Kulturní nihilismus věak není důsledkem vyplývajícím ze vzájemné nevážuosti, ale z neschopnosti kultury samé váhat nad
sebou, setkat se ve vtiiání se sebou i "Vidím se valit potopu nihilisnu,"
říká -ríietzche.
J.c třeba jiné kultury, kultury nikoli exoterně - veřejně - příkladné, ale kultury esoterně - osobně kladné! Je třeba kultury sebezasvěcující, která dokáže nejdříve osobně váhat, t. j. sama v sobě
váhat, t. j. umožňovat si určité hlubší setkání se skutečností. A až
potom-z tohoto kladného setkání se má hovořit rozvažně, nikoliv příkladně. Řeč rozvážná nemůže být nikdy řeží příklcdnou. Příkladuost je
nevážná. Ale tato příkladnost je povýtce určujícím rysem kultury i dějin. Příkladné osobnosti, příkladné dění v dějinách se vynášejí za zakládající základ• Vystoupení'dějinně význa'né osobnosti, akt převratu,
vyhlášení generální st,vky, demonstracep spartykiády jsou příkladnými

vzory• člověk so ncsná k vážící, váhavě kladnosti, ale přiznává se
bez váhání k příkiadnosti* "Doba davu je dobou kolosáluosti," praví
Ort ega y Oassst, av;iak jejími spojujícím t-iele^ je príkladnost "bvt jako
ti druzí". "Davc-xa je všecko to, co s.i
zvi. důvodů .nucení sana sobb
ani ve zlém ani v dobrán, ale co se saTio cítí být jako ti druzí," praví
dále španělský myslitel.
Příkladnost nežije z kladu, je schopna pouze určité pří-zivv na
neru Tato životní ¿.íí-Siva však rení noc o ryze Negativního, n.-.bot obnáší v sobe i určitou blízkost kladu, ale i roshcdujicí odstup od něho.
Ona touha být při tonř r-l* nebýt v ton jc určující. /i'nk nap.v, někteří
izraelští proroci byli v ton, kdy o jejich národy byl.i pouac při tom. A
právě proto nemohl býl nikdo prorokem VL SVO vlasti./ A odtud i charakteristika dějin, IzC e se vyzdvihuje prav 5 to přítonní na re zdí], od toiie
vto?mího; Evidentní přítomnost se cení výše ncsS r robi optická, spise
bezcenná vážící vto?p.ost. etablovaná kulturo z* své povahy ne.uůžu váhat, rozhodla jiá dávno o tora,\ Se výslovné postavení se tdríuje besváhavostí .
•
Zatímco drive ":;:inik staře-ho světa: ski*;/v.-l v sobě nejen tví^rckýf
ale i komický pivek: smrtelně se vysmát • zaiilkající společnosti", vá&ná
kultura by měla vzíti i zánik starého světa'smrtelní vážní.
A přs:«cvSíhBv,;2ná-:kultura by sama sebe měla chápat hluboce problematicky i milostivo. ..*
rielze proto post.-vit jednu kulturu proti druhu kultuře, kultura
sama se musí postavit y roti sobě, sahia sobí být problě-ievii Ui j i ^ k řečeno, tvůree G «!• \ . LUSÍ být především ^ostaven a vystaven víc v ;:;ně a
svébytně sáui sob" než hospodářským, kulturním poměrům, módním s.u"rů;a
A
u #
• A čím bv' r.Ái mohl být symbol okna v tétc vázne kultuře? Mohl by
nám být nezní}:! světec i•.::•. rozhraní sebe a svitu. Okno je symbolsr rozhraní světa vnitiVíího a svita vnějšího.
Otevrsnín okna otvíráme ee oběma světům. Okno
miste«!, kC<. člověk není. ..sam sebou, aS.a kde se- vážně může setkati st sebó^-^a so svřtenw
vJkno je mc^zisevět, Jclio nestranilo st vznikl vážností ^/O^^^čilturof
která vyrůstá z' hczi?:veta, je 3Chopna vážností. Oki^cÝflí/.rtliiV, co spojuje.
mediem obe-.ri světůu a udílí jiu ze sebe svvHov'bst. A tjto světovost předpoklad.• cosi přcKlovětového, jakýsi neziovět - okno.. Světovost n e n u k být .ni pochopena ani vytvořen-:«
feiionbířality sví i; o vos t"i
samé, neboc světovost je- udílena & předsvota v nalezení své zazděnosti,
svého okna riesi 3v!'ty. Okno Okno prostředkuje mezi .^různými svLty, otvírá se napříč rúzn/n světůu. A universálnost je ve schopnosti, ^r^středkovat. A kaz:!;: no?5 o vět - právě tím,
je ne-zi svť.ty - je výbudovij
křehce a t.křka neviditelně. T a k v á ž í v a ž n o, k ř r. h c e,
t ě s n ě
&
v i u i t c 1 n ě p r ů c h o d n £ i
vícjsuc v:::;er.i do a v''ta 5i de noho zasazeni, ale jsme zasazený
meziavět. A toto zasazení ¿r. tíanivó. To nenJ něec negativního. 'loto
tísnivost jen znaucna, . t^sně ¿ouvisície sc sv ty a tato těsnost je
Í K C O "LI^SÍ" - to i)v. nezisvět-.
rlu3tickj- je u. stav okn.> ei mezisvóta vyjádřen v plastice o2
Fr. Bílka v triptyenu s ¡•¿•ázven "Tíscn od těla, vcd světa a cd ieb^
klenby" z r. 190^1 iíop£. obraz napravo - "Tíseň od-^nebe klenby1, - ukazuje bytost,
-je^zády otočena k světu, rucc^spočjvají .aezi hvvzdr.mi
^ je^na ruka záiovcn jakoby podpírala a zároveň i jakoby só vzpírala
klenbě nebe. Žijer.i- ^ tísni, Liáme-li svůj sv-t r^: zi sousedícími světy.
rJechco tín vvsJf být zdůrazněno to, žc se "okno otvírá na absolutní pozitivitu Bytí", ne bot okno je více tím, čiř, jest ne£ jak jest.'
Stav mezi světa j;. víc než výstava tohoto svrta. 1'eziavět přetrv-.vii.
svou mezní nevyslovitclnosťí, neoddává se výslovným vystává:" světa.
Dva mlčící a zazdění v okně se dohovoří spíše, než ?va hovořící výslovní stejný;ii slovy i řu-oí. Okno by xaělo být nejen oke-a duse, nokem světa, ale cestou mezi nimi. :..:ěio by ukazovat vážné rozhraní /aszx
různ-ni sv?>ty - rozk.aní-spojující i oddělující... okno jako k u 1t u r n í e x o d u a mezi raznými světy a kulturami, iieboo kultu^;,
která se zuzdii;> svou otrocky výslovnou naplněností, musí být nďařaze-

na kulturou ne-vyplněnou nevyslovitelným. Jedině ta kultura, která
čerpá z nozotročitelné ne-^ýslovitelnosti a tooří nikoliv výslovně,
naplněné, ale nenaplnění, byt oo nejtěsněji v sousedství světa výslovného, jedině tato kultura nůáe u$o£nit k u l t u r n í
e x o ď u s.
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Bílé kacalc. Obr o v si: a plocha. Cestičky rfezi ledovými tvářeni. Obklopuje to jak bláznivá objetí - c.:iorobně 3trnulo. Jakási mozaika...?
Postel. Má plocha pro tělo. Počítán kachle,tfěícáyse dostanu až k hodně
vysokýri čísluj, d j pak nevía, odkud jcen. začal. Jsou jj..:. hodiny něho
života, bílé - oleraovand černou stuhou. Myslím na rodiče. Jak jim vadilo, ŽG stárnou. Nebáli se asi ani tak sr.irti, jalco o ¿JÍ o neschopnosti
dál žít a přesto tady b_ t. Já jsen úplně zlhoctcjněl. Jsc:i už dost stJrý a tělo ni už ani nepatří. Jen myšlenky. Ty jsou ue. hěkdy obrovské
uragany n snrStq^.v hlavě. Tok žiju a hodno. Vzponínáu na seb..vra:.;ju móho br^trti. Kolik -lu bylo...? jícvím. Třicet, čtyřicet... ivapsala i.ii o
toni 3c.ho žena. Neodpověděl jsem, nebyl jsoM mu na pohřbu, byl jsen smutný. Určité byl
Znal js-ea ho. Bylo to v letě. V too létě si smrt
zatančila nčleolikrát.
£r r- 7* *
Vedli jsme divoký život. nebezpečný - jako bychom.', h o chilli předběhnout. Dělali jsne- hodně věcí, pili jsríc - moc. Co a''toho U..v! jo/f Co
se vrací? Je to zvlciatní, bylo to tak nádherný, tak nabitý L. diveký,
lidi krásný, věci, které jsac udolali byly - áyslíi.i - dobré, byl jsem
dost žtaatný, ale co z toho zbylo? Hodna vzpomínek,A ale jsou jako ty
kachle. Mrtvc a bílá. Už na ně skoro ncr:/3l:íM. Ï když jsem věřil, ž<
te , co
d lai, je nejdůležitějsi náplň r.oho života a nechtěl jsc-n
být jinde. Ani mne to nenapadlo... Pane Bože, ty probdělé noci... Brrr:
c probdělých nocech 3 přáteli pí;',ou všichni UMO lei nebo lide, kteří si
myslí, že bude dobré, když vypíšou své životy. Vždycky q o u štJin icc
nev řil - nedůvěřoval. Všichni ti básníci, malíři, apod. - j..;k prodiskutovali noci... iíCjde to. Probd :.1C noci, rozf /i^ane chlast:-... to ;-ooa
krásná nald ...ekl -- siliv! Dvojsečná. Ale co s tínY ï*-cbo něli ; rovců.
Je :ii to vlastně jçdtio o XK.zajíná Mne. to. Jak to pro mě t.vu^g být dů0

Jediný člověk, který rno prostoupil rkrznackrz.-.. až někdy pochybuji, jestli jser: to, cc jsen, já nebo ono. Co asi dělá? Seznámili j3.:ae
sc spolu na nějaken ¿icjcunu. který se protáhl v dvoudenní^itku # na
jedné nádherně pražské periferii, IMOVÍ;., jestli jsem jí uokdy mileval.
ale věděl jse\i, žc s ní nížu žít až do smrti. A
budu...
Bylo. o d^set let mladší a ještě panna, nebyla blbá, byl to anděl.
Neustále jsen něi ve vědomí zakotvenou jednu věc - žc mne dokonalo chápe. nádherný pocit. Jakýkoliv můj čin jakoby udělala sama. Byli jsne
jodna bytost. Ach, to je blbá a otřepán: věta. Ale ono to tak asi bylo.

Říkal jsen jí: »Když jednou páchla hvSsdc, dopadl ar- na zen do v-/-,
šokýc'- skal, Nebyla uplr.S vyhaslá D ýúz krírla o karr.ny, vylétlo jisL—a a z to ses zrodila ty. Tvá natká jc hvězda a ot< c olečle.
GŤ;-C jc vítr J N A T K A koruna stronu. RLDYÍS JGÍ SC zrodila, 31a jsi a
hlr-dala jri nnc. Já tč nehledal, čekal jsem, až přijdeš. Priolas.1'
£'ilčela a dívala SG. tložná, že se nnc trochu bála, ale cnžná, žt. byla
trochu šílená.
Byla často vc-lni veselá. Já toky. Bílé kachle. Přišel clevčk v
bílén a oholil v.m«,.. Mlrvil. byl ¿.sen nerad. ivuSil nnc. i a kal: "Je
prosinec0. Co
ni dc toho7 Pak: "Jal: sc ná.+ c.?n Pokrčil jacn rameny.
Co jc ni do toho? Co jc jenu do toho? £cpouene na to hned, jak sena jí. Vždycky no hrozná sralo zdravení či kontakty s lidr.i, ktero
jsen nehnal. Zdravení lidí v baroku. řčíkat nashledanou li.de.1 v kronoch
nebo u stolu v hospodách. Jako bych stál c to GC s nimi n'kd - setkat.
Chodil jscr.i 3 ní půJ roku a jcSta 33:1c spolu ncapali. ivcchtčl
jsen. Spal jscr.i p.vcd tín už s hodnV ženami. Voteinu z nich. ;]s<.\\ nemiloval. Miloval jsen j>\ jen v oka ižiku milován:. Pak už nč to oralo.
Z vyspaní s ní ¿sen chtSl udolat vrchol svého života. 1 k d y t a bylo
tak nádherný, i,:, to nechápu, vrchol to nebyl, ^ikdy nebyl.
Jeli jsne v léto do Run uns ka. Iiodnč jsen sc t*öil. i (ok tyl nabitý prací a pohybcr. Byl jsca úplnč vyčerpaný. Cht/l jsen nluvit a
mořem a dívat sc na nebo. V noci. Mé
Odhalovat sc.
ji, ;JSITÍG
přejeli hranicc té divné zenč, řekl j 3 en jí: ,!V téhle zeni spolu
buden spát.:! Zuvřcla oči, uonála se a řekla: <:Jc vín." Byla já. Potulovali jsne sc po ^obřeží. Velni nálo spali, hodní nluvili a snili
se. Miluju vítr. Už jsen ho dlouho nebažil. Jc to kr«..dcž. Ta.,: byl. Až
živí. Pak jsne s^-olu spali. Kus od nere. V noci. '•''oře řvolo. i.r'itilo
öS to do hvčzd. Písek byl nasáklý její krví. Vzal jacn hrst j odnesl
do vln. Drlší hrst jcen rozdělil do dvou kocených váčk,wt, irter.. jsne
spolu koupili na trhu v jcenon n/stccku. rJor.ili ^sne jc. Ten ni taky
vzali. Asi. abych se neobčail. J£? Proč? Když ¿sen jc kupoval, ucv.lvola sc. Věc ".la to? byla já. Pak ja ne vstoupili do naiv. Dlouho jsn c
se koupali. Zhasli ni. líuoín spát.
Bílé kachle, 05 chvíle, co otevru oči. Cítín jc ale i ve spánku.
Čao. Přinesli ni snídani. Udchlo asi pTt let. Nádherných. 1V2 ui". to
necítín. Vín jen, že tc tak bylo. brácha sc zabil. J e h o ž:na öla dc
blázince, byl jsen potom několikrát za ní. Dávala se ponalu dohronr^y.
Strasno jsen jí prosil, aby x nepokoušela jít s > ní::. 7 .eV'1 jsen • a vín to - zc tan chcc být sán. Zn?<1 j e n ho - víc než ci nys.Lcl.
Vídávali 3sne se často. Byl hrozne pracovitý? nabitý energií a pcoáo
jakoby v akci. O sebevraždo jsne už nenluvili. Ale )ai ¿oro tj oba
vodeli. ivJevín. Uc si na to noc nepanatuju.
Mluvíval jsen a ní o anrti. j-Jcbála sc jí. Woyla z tohoto
Čta.
To jsen vsdčl. Já.' jsen sc ještě bál. tiukčy dost. 1 oc to b-Tii jako
pokračování. ¿<!cv«ínan si 3Í.
Hodně jsn.C spolu popíjeli. Prolétávali noc za nocí. GJCI jsn.G
měli fantastickou výdrž, nylo tc nádherný. Mnoho slov. To léto 33 c
se k ránu vraceli k ní donů na periferii. Jeli jouc tL:::íkcvi rozjetý
a nabitý denonana* Sních. Krása. Ka boural i jsne sc. i.ioc a i na to nepanatuju. ¡íyla nrtvá. Ležel jsen dlouho v ncnocnici. Vrátila se ke
hvězdám. B^í os en dlouho v blázinci. JMcnčl jsen jí to za zlé, že ní?
tu nechala". Byla já. í^idič taxíku sc nnou ležel vc stejné budovo ~

v nemocnici, nc v blázinci, přátelili jsme se. xVonásledovály ho
strasné výčitky« uebylr to jeho vin?.. Vrahu: byl n v o j á k , kteří cc vracO.
jd.aiu - byl opilý. Taky byl mrtvíf Ona taky. Svítila
mi do oken blázince. Nevěděl ose
která z ich je oru*. i^.vím to
Jctcž. U^ jsem j ncvid..l dlouhou dobu, Bílé kachle, .ťř.-,.t,.l.i 1 jsem
se s taxikářem. J^l svědek toho, co se stélo, navát veval : mt v pekar
ně„ Vád
jso-, Že ho zabiju. Od té doby, co ho vezli z operačního
sálu - j O k e l m n _ na chodbě4 kde jse~: kouřil - a on sc je&tě neprobuzený z narkózy zc spánku S3míval, áyl svě lek toho všeho.
Kšco přes rok na to u£ jsem byl v pořádku. Dlouho jsem se na to
připravoval. JO. jsem opět do Rumunska. iic to :ásto jsem se nc.srotil.
Přestal jsem cokoliv dělat. Přestal jsem hrat. edd i jsem vídal málo.
Trochu jsem pil. Poslouchal jsem hudbu. Velmi intenzivně. Jai !!.:.ezartevu fialou noční hudbu, Albj.noniho a sklaíibu od Becfhearta: "uno rose
thax 1 mear:' . <;kvbil 0jeTi ho tuky v létě. Byl jsem před tíu na džbánu
a dlouho jsem se koupal, áanatuju si jako jednu z mála věcí z te doby
na nádherný pocit svíraní - obklopení vodou, ral: jsem si koupil b^ čí
srdce a snědl ho. VČřil jsem v j,.ho sílu. Snědl jsem i rybu, a!.;/ch
byl rychlý r mrátn/. Navečer jsem jel k ňSr*u áonť . Ur.křtil jsem ha.
Předtím jjr. q% olu vypili láhev, ucvědel jse , že to půjde tak t*žl:o.
Jediné, cc z tohc zůstalo, byl pocit hnusu. Pak jsem šel zatelefonovat psychiatrovi. Byl to hlupák. Přinesli mi ob d. Kaie 3 rasem. Bílé
kachle. Jedna, dvl, tři, čtyři, pot, šest, sedm, osn, děvět, deset,
jedenáct, dvanáct
.
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Bariéry strr. cá dechů
vírem nezměrných sil
odtaví peršuny mechu
závany nervních vil
a darované trosky mdloby
roztrysknoe v p řep ok c m o zloby.
bariéry strmých dechů
nakladou své ueče
Jo paláců do pelechů
a křížem ran vkleč^
olověný mot--] páden vlet.
S myúkou nestvoří třepavý let.

Prostor zastaveného dechu
.gestem odsekne vesmírnému echu
protne zvonivě přepestrá pouta
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k blGsku chvíle rvaví připoutá
prozvuM strachem osudy molekul
zsj sne oči co pracňč :jsui kul
pí -ostí
přenosnou
a placen sed i vy ni
^ v / s r
v
"i
*
¿cřizi r.iúj let.
Dechem se pro mne život splet

Cslepcn bezdecnými výkřiky
hmatán vzduch vodu záchranu ňader
modlím se k prostorům bunel: a jader
prol-tán disken ran a hroty pádu
ohrožen bolest/, ledových sadů
oslepen tisifccn výkřiků bez dechu
vyrvat sc z magnetu piplavých plechů
obejmout s plemenem hodným pozlacení.
Kovy ¿sou divoko a oheň pění.

ukřižovaný dech sečnou lapajících úst
od smíchů nářků písní půst
nikrošanci slova kamenem růst.
Ukřivovaný dc.ch vbitý do varu srdce
urvet sc pomalu či vzplát losem prudce
100 nožů ukr.v.im v slimáčí slupce.
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kr:..zov^n/ v lu . .."j.j^ioi poc
r»ice smykající cči divých plot
dařit c chr nit uhclnatknot.
v

Přímka zlámán Vn cchů vpnutých 1 o SIUIICL
usmčv potrhaný mhou pokropen
stebelka z.-sví 'cu přotichonkc Sanec
hlínou zapálen k nebi ukotven
•p rol zapálí bolestmi o trnu* neschopností
prosit o dotol: plavného milosrdenství
Scbronit o mciímoot hrar:atosti
r•••dosti kn.čkcm -Irovým zacupita^
slunci odlomit odlesk paprsku
smích uvnitř sídlící mlčeni.;vý pták
stín chymčr a horkých záblesků.

Hoztřísto-ých dechů proud
vrutem kovu li;jo čas
z vlasů jas
aórstů troudem odkapává
•
barvou stíná váiíný soud
žhavým člunem krájí sníh
deštilaJÍ dechů destiluje smích
Musím třepem -lobcm hmot

spolu s trsem sněhu tát
třískou dechu s«:.rrou kornou probadat.

Protnout věž dechů jstny sloby odhalit
horečkou zavinut sameubit se s něhou
pod slupkou života klan;.;: zívá nahota
zoufalá hrdinství těhotně spí
ze soli slz šikný mrak postavit
vyzdobit čelo kamennou pěncu
zlámaných mečů sroubená samota
samotou vtíravou k pokožce lpí
čepelí vykreslit tekoucí tetování
srdce přitvrdit k oltáři popelnic
dlaněmi zastavit žebrová zaváhaní
nad hrotitým výkřikem bradavic.

Nehmotný pták mi uklová dechu
do mozku kope ocelovou strunou
šedivě buňky drnčí hudbou plechu
mražené květy spjaté horkou stuhou.
Žadoním laskavost prokletého měchu
k nebi se připoutat vkovanou duhou
poselství.m všeptnutýn do zaječích slechů
pomalu odplavat střapatou mlhou.

V propastech zmíravého dechu
lokny potu splétají kříž
příslušník chraplavého cechu
chlorové vod^ zdvihá číš
pohořím
sněhové
teplých
stopami

přehořkých tablet
vločky vedou ke smíru
st/kú nesmělý balet
krouží ve víru

Trychtýřem stísně ým deformován
do hran se převine sníh
mýdlo úst a pelyněk do ran
s mouchami zasnouben oslavně pit-*

Z pískotu dechu stavím si totemhnojený piskem a hnojený potem
provlhlých oděvů důvěrný smrad
do křídel blanitých začíná tát
/a/ totem tančí ve spektru lomu
korunovaný věncem kortizonu
parket spletený z ještěrek sprchy
mění se úderem vožaté vrchy
/však/ horizont orvaný příchutí válek
hudby a totemu se skákávš zalek

do křivek pohybů do jejich lona
v šokuje to uh a c h omo a onu.

Uštvaným r^1r.i;..11 .lochu vlaje cop
smotaný z představ pádů křídel
ro^allcm tekutým snů převést tok
pohlaf.it skutečna utnutý přídol
vlasů a dv.chů symbiósní svít
stínaný sudým pasen
salivou zaUv-im odbarven; kvat
a masturbaci vlase •
zcvrknutý ov*;t balancuji prstem
polibkem hranat/m modeluji
keř zvratků rů^/vých překlenu mo
a proudu kro .tivém kopu sluj.
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Praha 1985

V naší Cos ke gubernii, jak říkával starý Hanni nikoli pouze v nejužěím
kruhu přátel, bylo jednoho roku na počátku lot osmdesátých volico horlcó léto. Pamětníci prohlašovali, že takové už nebylo dobrých čtyřicet lot. Dvacátého
prvního srpna onoho roku měl Ramaz. oslavit pětašodeeátó narozeninyStarý Ramaz měl za sebou bohatý a úspě&ný život a ve své pětaaedos&tco oo
cítil ječtě pořád v mužném veku. Jeho rodiče pocházeli odkudsi z nej východnější oblasti předválečné republiky a kde byli jeho prarodiče, o to se. Ramaz nikdy nestaral a nevěděl o tóra nic. Rodiče se přistěhovali do Praha jako proletáři a těmi taky zůstali. V £raze se naučil Romazův otec česky a začal číst
noviny i knížky. Pod vlivem četby a spoludolníku na stavba vstoupil už v dávných

dvacátých letech do komunistické strany. Stal se jajím opravdu uvědo-

mělým a aktivním členem, věnoval stále větuí energii a stálo více času stranické práci a protože byl přesvědčen, že strana potřebuje a bude stále víc
potřebovat

V

vzdělané lidi, posici syna Gbudovat, ačkoli to nebyla malá obět,

přihlédneme-li k tomu, že mzdy stavebních dělníku nebyly za první republiky
nijak horentní a nadto býval Ramazův otoč mezi prvními, kdo byli v leteoh
krize propouštěni a v nezaměstnanosti dřel skutečnou bídu. Matka prala doma
paničkám prádlo a mladý Ramaz se u necek v kuchyni učil latinsky.
Když v září 193B prodaná republika se nakonec 15.března 1939 rozpadla
a ze zbytku česlech zemí byl zřízen protektorát Bohmen und LlaJUren, pověřila
ilegální komunistická stranc. Ramazova otce stranickým úkolem v levofašistiokém Slovenském státě. Ramazovi so přostchorali t Prahy znovu na východ a

Slovensku též na počátku druhé svotovó vilky R&maz-syn promoval jeko doktor
práv, zatímco české vysoké školy v protektorátu byly už uzavřeny. Matku ztratil Ramrjz UL v dětství a otec nyní twky umřel ne. TÍJC, proletářakou nemoc z lila
du a vlhJ^ch suteréních bytu,
VG etranicé práci so syn stejná osvědčil jako..totec a atrrna 3 ním počítála*
Ne. Slovensku nehrozilo tolik nebezpečí jako v Protektorátu a Rejnai se snad no
- a po zásluze, dostal do okruhu ne j přednějších slovanských soudruhů. Když došlo k Slovenskému národnímu povstání, byl pres své mládí mezi prvními organizátory a prodělal porážku, ústup do hor a partyzánský boj až do příchodu Rudé
armády. Byl poprvé - a nikoli naposled - vyznamenán za statečnost před nepřitělem a okamžitě vstoupil jako důstojník do Československého armádního sboru,
který so účastnil bojů až do posledního dne války, jež skončila - stejně jako
vlastně začala - v Prazo.
3

Ihned po válce strana skutečno, potřebovala vzděiané lidi* V obnoveném perla
v

v

mentu se stela KSC nejsilnější politickou stranou a její reprezontaco a úroveň
její politiky tomu musely odpovídat»

Ramaz. byl pověřen důležitými úkoly na

sekretariátu Ústředního výboru, edo brzo byl stranou vyslán na ministeriitvo
spravedlnosti)které bylo v rukou buržoazní parte.jo a kde tedy přítomnost
poliv
ticky vyspělých, bystrých straníků byla nimořácte bůležitd - vždyt se jich tejn
podařilo umístit nomnoho* Ve svých pětašedesáti so sterý Ramaz eni nepokoušel
pamatovat si vsochny íunkco e. místa, jož v době před volkým vítězstvím, ýnoroin
1943, zast áved. Byl jeden č:.s soudcem, jeo.en čas pro kurátor
om, jeden čas praj
v
covel na ministerstvu, jeden čas na právním odděloní UV ISC - byla to léta
všelijak se měnící taktiky a základní neměnné strategie: docílit vítězství socialismu. A jelikož Rame-z mimo jiné mohl podlo okolností vystupovat jako Čech
i jako Gloválc, trávil jisty čas na clovenském povaraníccvu vnútrCu
Únorové události jo ji nezastihly nepřiprav onoho. Při vy ěi tyčování miniu tors
tva*spravedlnosti od reakce, postupoveJ. ryclile,energicky a iniciativně - bylo
možno se na nej plně spolehnout i vo věcech ne j choulostivěj čích: nepotřeboval
dvakrát nic vysvětlovat. Prokáže! neobyčejný smysl pro politickou taktiku a
gruntovní znelost všech
možností, které poskytuje
'v

inteligentnímu právníku kaž

dý zákormík, mu umožňovala řešit vše na zaručeně právní a ústavní, bázi, čehož
si nebylo možno nepovšimnout.
1*
Romaz měl obor, v němž pracoval, rád.

Otázky juricjtžudenco ho vysloveně

zajímaly
a tesily. Nepomýšlel na politickou kerieru e. i to bylo ostatními,
1
' ktoří naopak se jí začali nyní věnovat, kladně kvitováno- Ramaz se tedy sffladno
dostal jednak na generální prokuraturu, jednak do komise, která mela připravit
nový zákoník. Tato druhá xunkco byla však jen krátkodobá: nový zákoník šlo
vytvořit poměrně hladce a nefcvalo to ólouho«

Zato na generální prokuratuře

se zatím začaly vršit spisy případů nejvážnějších zločinů proti republice
a jejich dimenze přesehovely zkušenosti naši cli právníků ze staré školy. Hama z,

ktarý pracovol na plné obrátky, s vděčnosti ^řijo.l pomoc sovětských poradců,
kteří kromě s ministorstvem vnitra pracovali i vo spojeni s generální prokuraturou, jak oni jinak ndbylo možné. Procesy, v nich i Ramaz zastupoval republiku, šly jeden za druhým a byl pověřován záležitostmi stále zodpovědnějšími»
Při neustálém přesunováni stranických kádrů

byl dokonce v jisté důležité

etapě 11?. š i cli dějin i generálním prokurátorem.
Přešle pár let c. strnul uvážilo., že je na tomhle miste příliš dlouho a přesunula ho do nově zřízeného vědeckého ústavu (v oboru právních a příbuzných
véd) jako jeho ředitele* Přešlo. další lete. a Romiaz pečlivé registr ovci, že určité stranické skupiny jeji počítají mezi lidi přir.ojmenším nežádoucí a stranické vedeni nemá dost energičnosti těmto skupinám rázné čelit. Tehdy poprvé
začal opravdu myslet na sebe. Ze zdravotních důvodů zažádal o přeřazení do
důchodu a na jařo r*1963 toho snadno dosáhl. Po vstupu spojonockýcli vojsk so
sice ježte na pár let do služby vrátil, clo velnou aktivitu již neprojovovol.
V

Svého znovu dost vysokého postavení využívrl teď pomolu, ale systonnticlcy,
jinak« Zabýval ee vědeckým studiem našeho soudnictví a pečlivé s bystrostí sobě vlastní si probíral dvo.cež lot staré spisy» Když tuho měl dost, ode/jel do
důchodu - osobního důchodu, vyměřovaného zasloužilým pracwnáíkům strany a státu se zvláštním přihlédnutím k jejich vykonané práci bez oliledu ír. normální
důchodové směrnice - definitivně,,o. prakticky so přostěhovol do své venkovské
vily. Kulturních potřob ne;:£l tolik:, aby se kvůli nim musel zdržovat v Praao,
zamořované v té době stálo rychleji zdravím šicodli splodinanrl, emogom skoro
nejhorším v Evropě« Storý ROJIT.z. byl několikrát ženat a měl noJcolik dětí« V do«
oách, ledy přicházely na evět, byl tak zanoprázdnen prací, které byl a kuto čně
oddán, že jeho manželství brzo poi.iíjela a je jo děti jej v dětství skoro nepoznaly. Z těch, o nichž věděl, byl
nejstarší Forko Smrdák už z r.L94b. Z jeho
v
matkou so roz-ošel ještě přod sňatkem - dělala si přílišné nároky ru*. jeho volný
čas. Zůstalo někdo v nějaké al členské vesničce• a Ramaz na ni doslova zapoměl,
V
když. po několika málo letech dostal úřeani vyrozumění, že zemřela a co to.d z
Ferkenu Ramaz zjistil že dítě je po všech stránkách zanodbané, má luxaci,' a níž
už so nedá linout, je celé nějak křivé (věkem se z toho vyvinula jakási skoro
hrbatost) , a zřejmě i duševně podprůměrné (později so k oné parcioJLní debilitě
přidružila i epilepsie)» Ramaz radost neměl, cJLo svoji povinost splnil hodlal.
Jak ho ale má - joště. v předškolním věku - vychovávat sám? Šíaatná náhodě, ho
svedla se starší Boudružkou z vesnice na Vysočině, která mela mela mateřských
citů nazbyt a Forka - kterému dšti c pak i dospělí na oné vsi začoli říkat
Porda - so ujala skutečně s láskou* Ramoz. nejen nešetřil na. ponězíck, obča3 si
na Fordu i vzpoměl. V roco jeho pětašedesátin byl Ferdo. Smrdák už dávno člověkem
pro všechno v Ramazově vile, no náhodou postavené prá.Yě na vesnici, kde kdysi
vyrůstal u soudmížské pěstounlcy«
Druhého syna. měl v roco 1950 z monlelkou a soudružkou, kolegyní a pracoviště«
• Líanželství mělo všechny vyhlídky na harmonický vývoj, protož.e oba manželé byly

náruživě oddáni stejným cd lůn a stojné práci, clo nr.no štěstí byla manželka
židovského původu (tak prožila koncentrák jako 2:cela mladé dovčo) a to od
r«l949 byla okolnost vol mi významná v negativním smyslilo Ramaz. si ry clilo spočí
tel žo dvě a dvě jsou čtyři, a hned po naros oni syna se s ní rozvodí a vodon
správným úsudkem vo věcech, které nás čekají a nominou, umožnil jí v poslední
v

chvílí, koncem r«195^ legální vystehování do Izraclo* Kooono otevřeno, donutil jí k tonu několika prostými opatřeními, jož nikdo so zdravým rozumom nemohl ignorovat» Syna s ní alo pustit ncchtěl

- a ani. nesměl« Cítil zdo svoje

povinnosti« Ivan Ramaz byl opot vychováván u spolehlivé rodiny, l:do matka i
babička měly zlaté srdce a Ramaz jo občas navštívil, protože to bylo v Praze
na Letné, a vlastně kousok za rohem. V dobo Ivanova dětství pro něj nemohl mít
ovšom volný Čas ani ledyby bydleli v jednom by to - práca rostla přímo pod ru-

kama.
Přesto so právo v těchto lotoch oženil Ramaz znovu a v r«1955 už mol dalšího
syna«
Toto manželství so však nevyvedlo« Ramazova pracovní zanícenost,
1
w
která přetrvala i v dobách, kdy už. práca pod rukama tolik nevyrůstala, manžolku unavovala a vodla jí na costu mimomanželských, styků, jímž posléze dala před
riost« Syn zůstal Romanovi bez. odporu matky« V r«1959 nomel momentálně Ramaz
nikoho po ruce a Míša skončil v dětském domově«
Ramaz byl- žil sexuálno- normálním způsobem naši doby a svým stykům nepřikládal nadálo žádný význam« Přesto .^30 mu stalo, ža v době, ledy začal kolom sob
vy citovat nepříznivá so vyvíjojící atmosféru, Dojal: so ho zmocnila potřeba cohoiji jako lidské opory a zblížil so s jo dnou mladičkou soudružkou přes míru«
Vzal si jí docela rád a v léto 1963 so nu narodil už čtvrtý syn« Roma z. so po-kouscl cítit so šíastný i v nopřízni doby. Naopak ho,potkal o skutečné neštěstí
Při nezaviněné dopravní nohodš byl těž,co zraněn (i později trochu móno ovládal
levou ruka) a jeho žena so zabila«

Aljoša zůstal sám jako přodcházojící syno-

vé, a "Řamaz si ho ne chci u sobe«
Kromě Ferdy Srardáka projevovali všichni Ramenovci vynikající schopnosti«
Forde, vychodil s nojvětšími obtížemi pět tříd pomocné školy, ala u Ivana a Mí
ši nebylo zapotřebí ani nojmonší otcovi intervence, oby 3c dostcli na gymnázium a odtud na

vysokou* Ivan vystudoval filoz.o£Li se. specializací na historá

cký materialismus , Míša vystudoval práva a zjískal i nadstavbu na vysoké skookonornické E.3 specializací no. otázky cestovidiio ruchu« Aljoša v době, O níž
pojednáváme, ukončil už gymnázium, • alo dělal otci starosti. Nejevil chut pustit so hned dál do jakéhokoli studia a Ramaz., když ho byl předvídajo vybavil
"modrou knížkou'1 (jeho známosti byli 3tálc na nejvyšší úrovni), aby Aljoša ne~
tíkusel na vojnu,'si nevědei rady co s nínu Ala v posledním roco začaly pro něho
být přednější jinc záležitosti, záležitosti, ktoré svým způsobem kulhánují
právě tod, takž o starost. o Aljošu silně ustoupila do pozadí«
Ivan a-Míša měli plné předpoklady uplatnit- se v oboroch, lctoré si zvolili
Přesto ovšem intorvenco starého Rauiazc nebyla k zahození a oba jí plno využili

Iv on, který se brzy stal kandidátem filozofických věd a dokonco habilitoval
a získal docentskou hodnost na Vysoké školo stranické, so už dávno uchýlil do
klidného ústrani Ústavu npx::ismu~loninis:nu, clo využil toho nikoliv lc existenčnímu rozběhu, nýbrž k existenčnímu zabezpečení vo formo invalidního důchodu,
lctcrý nu lékařské autority bez potíží přianaly joicožto synu svého otco7 Míša
Ivanem kvůli vlastnostem, ktoró so takto projevoval*, v podstatě opovrhoval,
neméně nož proto žo nozc.pomínc.1 na jeho židovský původ» Sám byl pravým opakem*
Taky pcřdduo využíval toho, žo jo synem svého otce, zájmem byla otovřoná cesta
1: nojlópo využitelným mís tunu 3yl už vo svém relativně mladém věku náměstkem
ředitele na ¿JÍ přední cestovní lc.ncolářo a mířil JEŠTĚ výš» Tokuniární stránku
při svém postupu ni.cdy no zanedbával . Ivan žil sám vc vážném poměru s nějakou
jinou intelciitudlkou, Mísa si vzal - možno říci, žo skoro s principu a jako
monifostaci svých cílů - skutečnou, na československé poměry vskutioi expertní
krasavici, ktorá neměla mnoho v hlavě, cla měla bezpečný smysl pro dobré bydlo.
•i

•

Aljoša mel problémysvoje.
Hano vyprávění začíná číslicemi 19»8*zmíněného vclicc horkého roku. Mne, je,kožto vypravěči, jenž se hodlá držet objoktivnílio referování, johož nejlépe lze
docílit chronologickým řazením faktů, nepřísluší v tomto bode mého výkladu nijaké další hodnocení. Ostatně jo nutno říci, že jo otázkou, zda vůbec někdy ně•R'

*

, •i

co víme.

Autobus přijížděl do vesnice vo čtyři hodiny a chlup c byl rozpálený vodrom
jako poc.

Ivan, .který musel proti svému zvyku vstávat už ráno, aby se s noko < •

S

likerým přesodániii dostal vůbec na místo, z něj. vystoupil z úlevou. Nesl jen
poloprázdnou igelitovou tašku s pyžamem a drobnými věcmi a když autobus přojol

.

a Ivan zůstal na návsi stát,pocítil neodolatelnou potřebu jít do hospody, lctcrá
v

stála přímo proti němu. V tom vedru neměl hlad, ale nepřekonatelnou žízeň a
byl cestováním unavený. ..
Hospoda v jak něla zavírací don. Ivan stel v rozpacích na schůdku přouu dvoř mi a uvědomoval si, že lio ještě čeká skoro hodina cesty. Rozmrzol se a sedl si
••

na schůdek. Ale slunce mu pražilo přímo na hlavu .a tak so znova zvedl a vydal
so na ccstu.
Pořád dost dobře nechápal, proč sem vlastně jol. Viděl otce odjakživa zřídka a v posledních letech doslova jen dvakrát z?, rok. ICdyž dostcl jeho pozvání,
•

'

^

pór dní so mu válelo na štolo a pak je hodil do koš o. Ale v Prazo bylo ohavně
dusno a přitom vo Vltavě se koupat nedalo a tak ho nakonec napadlo, že by so mo
hl u otce pór dní povalovat jen tak

- stejně nebyl na venkově ani nepamatoval.

U jednoho dc.nku si v relativním &tínu hrály de ti. Ivan scfcaatr.vila zavolal
na ně, jestli by so nemohl napít vody. Děti ochotno zaběhly domu a přinesly m u
půllitr nějaké limonády. Současno vyšla nntka, r>by sc podívala, kdo to jc, o ačkoli sc Iv en domníval, že jí v rivotě neviděl, poznala ho.
"To jo poleny> ze jste sc přijel no. ta iínlca po dívat !3udo mít radost, však už
jste tu dlouho nebyl. A teď má ty narozbniny. Však už tam Ford., nanosil poknojch
kosila, všeho ruožnýho ovoco> lotos u nds zrajou už i broskvo a do ti mu nasbíraly
maliny

- na poknojch pér kosíků. Povídá, že sc urči to c jode to všichni a mladá

snacha jo tam už dcmr.. No, bude to krásná oslava."
Ivan srdečně poděkoval> ale oslavu nekomentoval. Jostli jo tam už Nataša
"doma", tak to není žádná příjemná zpráva*
Kdýž vyšel za vesnici, táhlo sc kolom silnice polo sc zralým obilým. Na obzoru pod losem už začínaly pracovat kombajny« % dálky bzučely jako čmolácia pohybovrJLy LC pomalu jako velká cirkusová ývírata s barevnými! čabrakami. K nira
a od nich přijížděla nákladní auta s nasypaným obilým. Nad těžkou irachanizací
so vznášel oblak jemného prachu» V tom vy traolém suclui bylo všo vyorohlé a prášilo sc prosto zo všeho. Jormoučký.prach so lopil na rty a v noao. Iveua zauva žcval, odkud se vlastně boro, silnice byly cistó, as£alt so spíso roztěkal r
prach spíš ponlcoval, než aby se z něj nějaký zvodal. Aivbo> které projíždělo
\'j3±einf rozhodně žádný no zvířil o, .Ale mikroskopický prach so vznášel zřejmě nad
v

cclými C ochrni, kde vzduch už mnoho dní stál buz pohnutí a celé týdny nozapr-

šolc*
Asi po půldruhém kilomotru so na silnici napojovala užší odbočka, čistá, udržovaná, čorstvo asfaltovaná* Nikde nebyl žádný ukazatol« Byla tc vlastně jjn
soukromá silnicu pro starého Ramaz.o, kterou si dal postavit už přod dobrými
dvaceti lety,prozíravě jako dobry organisátor, hxiúd jalc mu tam začali stavět
vilu« A od těch dob dbal v nc. to, aby byla udržována v pořádku* Ilebylo třeba opra~
vovat ji tak o?sto, nobot si vždycky dal obstarat nc j kvol i tně j aí materiály«
Asfalt sc tu neroste kal tak arr.dno jako na sté. tni silnici a výmoly sc tu objevovaly zřídla kdy. Ivan na ni zabočil a znovu za.uvažoval, z čeho je vlastně ta
vozovka udělána, ale opót> jako nikdy předtím> na to nepřišel, protože so v tom
vůbec nevyzněl a taky so c to vlas ona vuboc no za jímal. Vždycky ho to napadlo
jon tak, když viděl ton rozdíl mez-i hlavni silnicí a odbočkou.
Přidal do kroku, pokud toho byl jcŠtč. sctiopon, protože za chvilku uudo v lose a tam snad bucle chladněji. Ale než došel k okraji lesa, neubránil so a ještě
se zastavil.

Zde byl na nojvygfrí.m bode dalekého okolí a ton pohled

byl krásný. IColera dokola so-na obzoru zvedaly vrchy. Většinou na nich stály
malé vosni.ee, jakoby pro okrasu. Itezi vrchy so táhla mělká a dlouhá údolí, všo-*
liják ještě zvlněná v malých kopečcích s bylými svahy. Bylo možno napočítat
Jcolem dokola desítky vesnic« LIozi nimi so prostíraly ohromné plochy v různých
zlatých odstínech, jon som tc_m pro stři dávaná lotos poněkud do šedi vyschlými
zelenavými lány kukuřice či brambor» Na mnoha místoch podebno jako zao pod lo-

los začala už sklizen a bylo vidót dlouhatánské pruhy pokosených poli,ktoró
za sebou nochc.valy kombajny. Za týdon, za dsaot čtrnáct dní budo míst zlatých
ploch kralovat rudohnědá. čerstva zoraná půda* Jon místy srkíly uprostřed polí obrovsko st xé lípy» Většina stromů ovšom i křovisek a romísků byla dávno odstranona. Ivan věděl, že v poslední dobo nad tím ekologové naříkr.jí a apelují, aby
se to zas napravilo, ala věděl taky, žo to buáo trvat déle, než co budo sár.i na
živu. Krajina jeho života vypadala tak jak jí viděl. Líbila se mu, i když ta
dřívější byla snad pestřejší - znal jí z obrazů - a ta příští bucle snad jako
/

park: tahle byla všaik joho. Trochu monotonní, snad proto žo tak zřídka námětem
%

malby. Alo bylo v ní i něco majestátního a heroického. Byla to kolosální lidská
továrna, zařízená jako továrna, vybavená jako továrna, obhospodařovaná jako továrna, a ktomuv továrna velmi výkonná» Áutput byl, pokud Ivan věděl obrovský.
iíobo by iloapon nohl být. IIa pude zdaleka ne nejlopši b oni ty. Ba možno přímo
*

•

říct, žo půda byla chudá. Před čtyřiceti lety sotva uživila tuch pár obyvatel
v oněch vesnicích, co byly vidět kolem dokola. Někdo jinde, z.a těmi vrchy, ktoró ji obkružovaly, stély obrovské podniky ve kterých vyráběli chemikálie, jež
půda neměla. Plodiny, které pak půda přinášela, a voda, která z polí stékala d o
po to lca, byly potom rok od roku víco jedovaté. Byl to bludný kruh, který v rámci
tak male země jako je Československo, mel by se dobře vyřešit. Ivan o tom nepřemýšlel přespříliš, ekologie ho nezajímala, alo věděl o tom ¿tejně jako kdokoli j
jiný u nás. Věděl, že za určitých předpokladů je problém řeeitolný. Alo ty předpoklady, jek ti'.ky věděl, nebyly a nebudou. Přesto, žo se do něj opíralo slunco,
stál m-.
místě "dalekého rozliledu"
(jak bylo^Woznačeno
na turistických inr.pách)
•»
•
v
a vycitoval střídavě & mutok i krásu toho, co pozorovcl. Bílé vesi.ice se třpytily
v zeleni ovocných stromů a červené střechy plápolaly. Kostelní věžo kolem dokola byly jako hračky. Had náxLražím uprostřed úvalu ao tyčila dvě sila obrovštější
než nejmohutnější středovělcó hradby. Byla pravou dominantou údolí a třpytila se
až. oči přecházely. Ivan si kiysi prostudoval dějiny tohoto kr.ijo. Přesto, že byl
neúrodný
a kamenitý, po liry tý m konečným hraničním hvozdem, jímž se nedři o do
M
Cech
proniknout, přesto, že prales byl rozfcahněný a tráva na pasokácli ostrá a
V

hořká - sotva tak pro lesní zvěř, byl to kraj osídlený - alospon řídce - odedávna. Ivan se ni ledy nezapomínal ohlédnout po starém románské:.! kostelíku ne. úbočí
protilelilého svahu vrchu, který stál na místě stavby ještě starší, dřevěného
chrámku
z 10.století. A vesnice - lépe snad jen osada - tu byla nepřetržitě asv
pon tři tisíciletí o Krajina bez stopy po díle člověka nedávala Ivanovi žádný
smysl, neříkala mu nic, nepůsobila na něho ostoticky a nudila ho, taky se jí vyhýbal. Krajina bez lid3kého díla mu připadala nanejvýš jako kuriozita, rarita,
která, patří do muzea za

_

vitrínu a i trk: může zajímat jen bioloqa nebo jiné-

ho spocialistiu Alo lidská krajina, a tím spíš krajina s níž se člověk zžíval
po EE tisícitotí c. tisícitotíj byla pro něho přolcrásná- a byla pro něho něčím,
o čem nevěděl, zda je to víc epos nobc patos, a tak o tom radši nemluvil, aby

nebyl k smíchu. Takovou krajinou so rád procházel > na takovou so vydržel hodiny
dívat a snít o ní. Pochopi'tělně - ns jnr.rkmtnějším pří p ,e.om takové krajiny jo
prastaré MOS to. A tak Ivanovi nevadilo příliš, ŽQ SO pohyboval jc.n v bos prov

středním okolí Prahy a nejvýš zalitoval žo noraůžo žít řokněmo v Římě. Když jed nou ZL\ dlouhý čas jel skutečným venkovem, mol to za svátok navíc.' Posléze su
obrátil ,a vešel do lesa. Na jeho okraji so rozpadala zděná barokní kaplička,
z níž bez hlavy trčel nějaký svatý, kterého ani Ivan nebyl sto idotifikovat.
"Stálo by možné, za to, nastehovat sc sum na podzim ko starýmu na put neděl
ře kl Ivan nalilas, věda, že si neříká nic nového,
"Líci sis pospíšit než je za pČt .ninut dvanáct", ozval se hlubokým hlasoin
neidentifikovaný svedolc.
"Tak, tak, máš pravdu, kdo ví co se su starým solola", odtušil Ivan a vstoupil
do stínu, který však ne chladil, clo naopak dunil. Nelrvalo víc jak třicet minut
• a stál na pasece, uprostřed ní so roztahovala zc. bezpečným plotem Ramazova vila.
Rozštěleali se psi. Odněkud vylezl Ferda.

Ivan toužil po studeném čaji a po chlá-

dku* Podři Ferdovi ruku a hned se po nich ptá. Ferda 30 zašklebil na důkaz pří zně a slíbil obojí* Zavře1 psy

a odvedl Ivana k sobě do sutorónu za garáží,
V

kde so opravdu dalo vydržet. Zvlášt nikam Ivan nespěchal když tu byla Matoša.

Auto se prudce přihnal o do ve i, rJLo lehce zastavilo;přca hospodou. j'.iíša ustoupil a zjistil, že ma zavírací don. Byl by zesakroval, :.lo bylo na to doszd
příliš horko« Byl skutečně rozv&tokiný už celou cestu z Prahy. Uojprvot když přijel domu, zjistil, žo Nataši* jo pryč a našel na stole pozvánku k starého narozonináin« Dovtípil so, že jo. Nataša už tam a to kdo ví jak dlouho. Měl plno oprávnění vidět, v tom podraz a nasrat se. Výpil si džus a znovu aodl do voau. To nemel ^\at. Mercedes měl porouchanou klimatizaci a Liíša věděl, že mu ji v Praj^o
linod tak nikdo nespraví. Tak tody mjl odložit jízdu zl iia noc. Ale jednal baz
V

rozumu. Cesta od liranic ho už. vy trast ala, alo tod odpoledne 'lo bylu úplné pokLo.
¿aloích 200)cii a to ne jošte. pořád po dálnici. Zanedlouho so rozčiloval víc na
sebe než na koho jiného. Alo zůstat trčet někdo v půli cesty ve špinavé restauraci ec mu nechtělo. Když. už. tu blbost provod, tak 'to dotáhnu do konce a bude
to mít z krku. Nakonoc so z něj sice lilo a bolela ho hlava a celé -bělo, ale
uklidnil so. Nebyl žádný pruďas, byl matematik. Umel kalkulovat. Uměl si všecko
spočítat. Voděl, že má větší energii nož ostatní
a že proto nakonec vyhřeje,
v
když k tomu má ješto i víc rozumu« To uklidnovcJ-o, to zbavovalo zbytočný-ch emocí hněvu a rozčilování« Žo jsou lidi darebáci ho nevzrušovalo. Ani ten zavírací
de:* v táhlo hospodě ho íconoc
konců nevzrušoval. Všecky potíže so maji očekávat,
V
aby nám nepodrazily nohy. ¿o se chtěl osvěžit a napít než přijodo ko staréou,

to bylr. pravda. Mělo to určitý no nedůležitý význam. Počítal, žo so múzo stát
ví cliytno so zc sterým hnod. Na to nabylo vhodné nebýt v kondici, lapat po doohu,
být zalit potom a mít zcela vyprahlo v krku. Taky no odpoví dři o situaci, aby až
přijede, dal si hnod naservírovat pivo, převlékal so a ochlazoval no kdo v kouv

pelno a až pak vyletěl ci rozbil starému držiau A žo :nu bude muset aspoň symbolicky držku rozbít, to so zdilo velmi pravděpodobné•

schůdky přeď hospodou so

pomalu přonosl stín strochy. Trošičku so pohnul vzduch. Míša usedl a protáhl so.
Kosilo i spodky so na něj 1 opily. Znovu vstal, pop o sol a zabubnoval na okno.
Bubnoval několikrát, až so za olcnom objevila stard čarodějnice. Bylo jasné, žo
hcdld nadávat jak zjednaná, ale poznala mladého Hamdzo. Spolkla, co melaiu\ jazyku, a pootovřola. Bylo cítit, žo si vevnitř drží cliládok. Lasa vytáhl dvacotikorunu a poprosil o džus. Ton vojvychlazonojší.
Hospodská so zřejmě chtěla vybavovat o oslavo narozenin, ale Mísa jon něco
mumlal a babo. sol oiaiom rozpálený vzduch
a tede to odložila na příště. Počítala,
v
žc so Llíša tak jako tak joste staví. Skoda, žo má zavřeno, v hospodo by jí 110unald. o
lalHic. vypil pomalu, sodo na schůdkách, dva plochovky džusu a posléze no mu
v

udolalo lip. Poradno po sir. vil prázdné lpcchovlcy na přodprson olcna, vložil pod
••

v

110 ještě jodnu dvacetikorunu a nastartoval. Bylo po páté, no musí tod uz moc pospí chat o Znovu uvažoval, zda jo lepší přijet přod vočeří nobo po večeři. Ala
v
bylo to nakonec jodno. Krajinu tu byla stujno pitomá jako colou c^stu sem. (Joská
nuda. Kopočkysom a tem, polo s obilým a polo a bramborami, polo s kukuřicí,"
úzké silnice, špinavé vosnico, mctlá nevýštavná města skládající eo z podivných
baráku z devatenáctého štolo ti a z paiio.iovo výstavby posledního dvt.coti3.oti,
sem tam tovrrnička nanejvýš s pár lidmi, ulic o boz reklamních poutačů a vývěsních štítů, žádné restaurace a sluané už vuboc no, lidé nasupení, v nu průtrži tó nespokojenosti s něčím dostali z toho úplná pitomé ksichty, hádají so,
nomuví
spolu,
stojoj vo frontách i v tomhlo vedru, všecko
otlučoné,
oprýskané,
m
.
•
|
,
,
ll* »
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na spadnuti, novybr.vonó, nic není k dostání všichni to vudí a tak kradou co můžou, jednotvárné oblečení, žádné úpravoné a tudíž ž Idné pěkné žonské, vypadá to
tu jak to na západe vypadalo přod třicoti - čtyřiceti loty, kdysi hnod po val co,
a životní úroveň jakbysmet* Pomalu žo no ní zráčilo na lÍ3tky, alo v řado bratrsliých zorní už jo, a tak tady na to taky dojdo. A táhlo krajina to.dy - ?
Tady so zcela zbytečně dřou na zcola
zbytečně neekonomické výrobo, kdyby dělali
V
•
noco racionálního tak by si aspoň vydělali a tohle by mohlo být rokroační parV

»

kovo pásmo a byla by aspoň čistá-"voda a bylo by kam si zajot - á nic z toho no• •

ní a nebude. I<a celém severu republiky odcházejí všechny losy, prodáváme Rakušanům dřevo na sto jato, ani norozřožem na prkna, za pár lot nebude z toho halíř
a víckrát tam už nic noporosto - tady by so to ještě dalo zelosnit, ty polo zkasírovat, těch pár lidí co tu dělaj uplne zbytočno, když o^ilí na světovém trhu
jo za babku, přestěhovat, ton obnovonoj los by byl alespoň nijaká národohospodářská rosorvá, to by byla aspoň rozumná akumulace, takhle jim tu hlínu na tři

prsty stojně splachujo voda a zz dvacot lot tu budo skála a nc uchy ti so rjai
akát. Jc to krajina celkem in hovno* Rychlo projal odbočku k losu o. v lose ještě
přidal. Nahořo v průseku losa so objevila Strocha vily. LOG skončil. Na široké
mýtino so vlnila podlo rozpálené silnice vyprahlá tráva» IÁÍŠA SJ podíval BEZDĚKY ív?. oblohu, bylo mrwč žhavo, bozmračno, vrcholky stromů stály nulinutc nad
nim. Podivný přírodní úkaz - poi^sl ol «i mano Lííša, jakoli mol na a Prosti vážv •v /

v

•

nejsi vacx»
To so travou hemžily užovky ci zmije z losa k vile.
U plotu Míša vyskočil z vosu, jen zabouchl a rozběhl so k domu. Forda si lio-*
vol pod pavlaaí ve stínu a halo - Ivan s ním. jit so pobavjojí. Zamával ¿in, zazubil sc> jole so to naučil už přou lety, a mazal do donu. Vevnitř ale zalezl do
kuchyně; byt byl zamčený® Mísa so zamyslel; co by bylo nojlopěí. udělat.
9

•

Nepršelo a nepršelo a bylo vodro a jošto větší vodro už dva měsíce nelilo.
Jakkoliv so léto mílo končit, byl si .Aljoša jist, že na kansaslsých pláních nebo
dokonce v Nevadě; léto nikdy nepřestane. Litoval; žo krajina kolem něj no ní vyprahlá poušt. Kdo dclnica píří přímo a přímo jako struna napjatá mezi nobom a
v

zemí. Tak si to aspoň tedy představoval a nobozpočno přivíral oči nadto jo nočo~
levných zatáček okras riich silnic. Joho stará motorka zu sobo sico novydala ví co
než stovku a ani tou nemohl nikdo.mimo dálnice jot, novadilo to ala příliě; protože Aljoša měl živou a blahodárně snivou imaginaci. Nikdy mu nedělalo potíže
jasně a zřotolně si představit to, co skutečně chtěl, to ho oblažovalo, to ho ČLě~
V

f

lalo štastným® Jodo rozpálenou poušti do údolí, kdo čeká Don Juan a lakoto peyopl.
V joho*květu sodí zolono zářící Ucscalito. Přibližuje se dunění bubnů. Z volké
dáLkyy zprvu jen jako šum vzáloného příboje nebo první předzvěst vichřice
v kov
runách stromů. Stcílo blíž. Všichni zúčastnění sklánějí hlavy. Qhcn plane uprostřed
rákosové chatrče. iicscalito vchází. Mescalito vstupujo do jejich srdce. Já jsou
Mescalitol Don Juan 3odí v koutě o mrtvými zraky. Žhavé slunce sestoupilo z nobos do mé hrudi. Zhno tam a celý zářím oslnivým lostenu Ve všech svalech citíia
zázračné uvol není "síly® Restu až. so dotýkám oblost Vidím jitro všech věcí, jež
oprlisuje jiskřícími barvami« Všo je živa« Jsom všíii® Svět jo já a vnímám
zpěv všech věcí* Zpěv oblohy* Zpěv celého kosmu. Jsem sám zpěv® Nesu
sc neslyšně- prostorem od jodnoho duchovního vesmíru k druhému. Vesmír je celý
blaženým losem VrndaváneLi a zde zpívají Kopí, s nimiž si Jůrisna hraje na schovávanou. Již so zjevili Jo modrý a krásný a joho píštdc volá všechny k lásco.
Svět jo láska. Bůh jo láska. Svět je Bůh. Jsem svět. Jsom láska. Jsom Bůh. Noní
nic.
Jon zavřít oči a dát so uaásot. Ale v každé vesnici jo třeba přibr&dit a alun-

cu rva oheň do kovové ho lmy. Ostatně Vyndáván jo sice v tropickém pásmu, ale
jo to měkký, stinný. vlahý prales protkaný aiti potoků. Jde to málo dol\romady
s náhorními plc\ninami Líexica. A prosto jo Krišna t on týž co ldoscolotg a Kristus.
Aljoša so často divil, že n-dšeni, ktoré zakouší, ho noroztrhne jako v e:xpjhozi.
Člověk i^r. v srdci cplý vosmír, Bolíc., VŠJSJ Joko svatý Ladislav Klíma« Ta matařyzická přisara, kturá sc vtělila v Čechách. Čechy nejsou marná zorně 1 Jo to naopak posvátna zorně. Aljoša nechápal, jak můžoBondy říkat, žo jo ateista c. ma-»
torialista. Jo stojná, příšera jako Klíma a vtělil so aei jen proto, aby ateisty přivedl 1c úplnému pádu, jako Budlia* Zdělil lidem to nu jhlubší a .nuchol noV

v

v

vyřčenou odpověď. Řekl vše. Víc se říci nedá. Relcl víc než kdokoli jiný. Jen
v

nevyřkl ocipověd. Nakonec zvedl květ lotosu a odmlčel se. To jo třeskuté mlčení.
«.

v

Kdo nepochopil, že tu končí řeč a svět so proměňuje v nirvánu, zůstal na druhém břehu. V Elouzině taky ukazovali jen jeeun podtatý kla3 pšenice. Kristus
promluvil stejně. Ukázal so na kříži - na stromu života. Kdo nepochopil, zůstal
zde, nepoznal otevřená nebesa. Najednou, a nikoli poprvé, Aljošu napadlo, žo
nevíme nic. Kdybychom něco věděli, tak by se přóoo na tom sjednotili. A zatím
každý cluví jen o tom svém a všecko ostatní prohlašuj.o za blbost nebo za podvod. Prudco na Aljošu dopadl smutek a ošklivý odporný pocit. To náhlé střídání
zn:l taky. Byl z něj dost znepokojen a r.ělcdy přemýšlel o tom, jestli mu nepřeskakuje. Zjistil, žo vo skutečnosti instinktivně zpomalil a že pod helmou má
hlavu jalc v eloktircké troubě. Zastavil a helmu sundal. Colou hlavu a vlasy měl
jakoby vylezl z pod horoucí sprchy. Zvedl so mu žaludek, když si vzpoměl, že mi
ulastno jiné akutní problémy. Joště že jode k tátovil Táta ho vždycky uklidnil>
Ten se hcld ve světě vyzná. Kdyby ho nebylo - Aljošovi přišlo až k omdlení. Ale
zo.pl aí pánbu je jako řípa. Ten tu bude do pětaosmdesáti. Aljoša seděl v příkopu a rozhlíželtoo. Už to jo co by keunonom dohodil. Komusi se hnát. Znal to tu.
dobře, celý život eom často zajížděl a v posledních dvou letech anad ještu častěji. Krajina byla mírná, příjemně kopcovatá, vedlo silnic ještě stálo, ovocná
stromořadí, jejichž plody už nikdo no trhal, protožo všichni věděli, žo olovo z
tělo. už ncdoflteaioš a tak ovoco opadávolo a ha dl o a stromy chytaly
všelijaké
v
plísně a nemoce, či co. Aljošovi jich bylo často líto. Jalc tu tod stojí a rodí
nadarmo, nikomu už k ničemu, řidiči
na nu no.dávají, pomalu je všude kácejí.
v
Zlatá pole běžola do dálky. Aspoň tchlo bylo jako v Konsasu, pomyslol ai Aljoša,
i když věděl, že tam je rovina jedco stůl. Pozorně sledovol v dcli pro.cující. kotabo.jru Žně jsou naplno a no., všoch těch. polích kolem dokola dohromady tucet lidi,
říkal si z pocitecr určité nopřiznávojié hrdosti* Líbilo so mu to. Tak to má být.
Zijom na prahu jedenadvacátého století

- to jo něcol Nad hlavou ce mu přehnal

bouřlivý rachot* Než so ohlédl, nadzvukové stíhačky dávno mizely na obzoru.
Kvitoval to z ur-nánlu* Hojsao žádní páprdové. Zabodl pohlod do hřebene na druhé
straně lesnatého údoli. Věděl, že jsou tam instalovány delší, najmodurnější rakety. Xomohl jo pochopitelně niledo vidět, ale pracovalo se to.m ncjvyšéím tom*
porn. Vedla toja nová, no-rychlo z. betonových popelů stavéná silnico.-Vjoid za^ázáiu

Pro Aljošu to no byl o nic zvláštního, per kil orna tru zc konočnou pražského auto-»
busu na úpetí Hrob onu byly už taky . Ala přesto tó. jaksi imponovalo. NJ žo by
npbylo lepší, žít někdo, kdo vůboc žádná nejsou a nebudou. Na Novém Zélandu,
lindo už bezpečno nebylo- Prý tom nemají ani zpěvný ptactvo, iíojnižší pro co nt o
v

bláznů a sebevražd. U nó¿¿ radši žádný statistiky nouvořejnujou« Kolem co chvíli
supěly jodonáctitunky s obilým. Aljošovi trochu uschly vlasy, krk a čolo a znova
si nasadil helmu» Nastartoval. Rozlutěl so jako blesk, s třel hbitá so vyhýbal
napravo i nalevo, alo son o Kansasu, Nevadě a Mexické nóhor ni plošino 3 obrovitými kaktusy so už novrátil. Aljoša myslel na svojo starosti«
Na odbočce k vilo zpomalil. Jindy rád přijíždí val jaleo zplašoný, bavilo ho
jak táta zanadává, clo dnes chtěl přijet hodně skromo a slušně« V leso stály
podél silnic o mufloni. Aljoša jol tak mírně., žo jc nepoplašil« Zamával na ně.
"Jen si dávaj bacha joště víc!" zavolal za ním starý beran« Aljoša so usmál a
vážně přikývnul« Opravdu to taky vážně myslal« Brána byla otevřená, wiíšův Mar*codos přod do mam, vo stínu so roztahoval Ferda a když Aljoša xas tavil mo tor,
tak uslyšol Ivona, jek nčco na Fordu volá z okna koupolny.
« «

•

.
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Starý Ramaz všechno dobře slysol a sfculinou mezi záclonami i viděl. Mol obry v,
g

že přijede Míša první a tad byl spokojen, žo už jsou tu všichni tři« Slyšel však,
žo Ivan 3o šol koupat, tak"joštč ěokal. Ivan so sico za něho nepostaví, ala když
tu budou všichni, Míša si tolik notroufno« Bylo to cele volmi nepřítomné, alo
jednou so to odbýt muselo a takhle to budo nakonoo nojsnažší« Nataša
by sico u
V
s

toho taky mola být, alo ne budo-li, budo to snad dokonoo lopší« Toa so vypařila
do losa« No dobře. Sodl si a poslouchal, ledy Ivan skončí z lcoupolí«
Ramaz so za poslední léta hodno změnil« Důchod mu no svědčil. Byl zvyklý dělat, a pokad možno v jednom zápřahu, clo to už bylo dávno totanu Už když byl m
počátku r«1969 reaktivován, k valné práci, takové có by byla podlo jeho gusta,
so ncdostcl» Pravda, doved si práci najít, a pro něho jistě užitočnou, alo už ¿0
nebylo ono« 2 otrávenosti vším začal pít a když už so na to dal, tak zjistil,
žo so colý život v. podstatě dřel a nic si no užil« Bylo to mizorné vědomí a fía*
maz so pokusil vynahradit co mu ušlo. Bohužel, zjistil brzo, žo oxistují nopřokračitolné hranico, ktoré mu vymezovaly dost úzký prostor« Ponízo měl, měl jich
hodně, i z pramenů které bylo třeba přejít mlč oním, a nikdo ho o ty ponízo no»
hodlal připravit. Pokud seděl vo své vilo, mohl si tu pořídit třoba harém nobo
postavit mrakodrap, na to by pořád joště mel dost vlivu a dost zncmých, alo když
už chtěl roztáčet,ponízo jenom v pouhé Praze, zjistil,

se to vidí nerado«

A^ když v polovině sedmdesátých lot žádal acložku na východ i západ, uvědomil, si,
žc ho odupsali» Sedl si a zjistil, žo většina jeho nejvýznamějších přátel sadí

v důchodu jako on, a těch. pár, co přetrvali nahoře dodneška, so lc těmhle zasloužilým důchodcům nijak vořojně hlásit nechce a nehodlá» Ramaz věděl, že parna-*
tuje příliš mnoho a že so ví, že si to pamatuje. Přemnohá z těch, kteří byli
nahoře dnes, dláždil cestu» Ale nělctrým i naopak. Q všech po léta sbíral informace , nejprve služebně, pak už z vlastního zajmu. Ala už s nim nechtěli nic

mlt.
Ramaz so nocí til starý, ale vo skutečnosti byl unaven ze života plného vypětí a napětí, a pitím pak, aniž si to uvědomil, chátral. Jolikož so v životě
necítil nemocen, neměl ho kdo informovat o tom, jole na tom vlastně jo* V pětašedesáti letech byl příliš obézní na svou malou postavu, oplešatělýs krnavýma
očima, trpěl alkoholickou nespavostí, hypertenzí, a vypadalo to že začíná, mít
Pcrkinsona. Vo své vilo byl už zalezlý pár let a věru nebylo tu už co vylopšit.
I hajzl měl ze Západního líěmocka* Protože se dlouhou dobu stýkal pravidelně
jen a Ferdou, dostal podobně jako samotáři chovajíci psy, určitou padebu toho,
s nínž hlavně komunikoval a jeho výraz na stc.rá kolona vypadal jako výraz dobi la* Stojně joho mluvený projev* Před drahnými loty už přišel na to, že vlastně
všocjjn prosraL, a to no vlastní vinou, a protože byl přesvědčen o své nadprůměrné dL euliovělcosti, bál so přicházejících dusítilotí. Různými způsoby si hleděl připoutat Aljošu, alo pro tož o nebyl hlupák, věděl, že Aljoša žije a musí
žít svůj život a jeho starou rachejtli nebude obská kovat. 0 Ivanovi a MÍSOVÍ
si ilise už vůboc nodělal* Studovat něco ho nezajímalo, nějakým podělkováním
jako funkcionář masových organizací pohrdal (rosp. věděl, žo by'se tam nuosvědčil a spíše zblbnul) a přitom nechtěl na život rozi^novat a nechtel. V téhle
situaci so mu přihodilo to, e číri nepočítal, nač nebyl připraven, co so r.iu dokonce

ARJL

ne helii o

clo spadl do toho po hlavě* potkal Lííšovu ženu a po pár

setkáních (krlyž si byl nejprve uvědomil, žu je pitomá) se pro něho sloučila
z představou nového životního začátku, životního vyvrcholení, životního cíle.
Když nau tím - a no jodnou - vážně přemýšlel, nemohl říci že jo do ní zamilován* Byla to pouhá posedlost, maniakální toulia, moc láslcy v tom nebylo. Alo byla
V

to neoddolatolná potřeba, něco jako pud sebe z ochrany. Doktoři psychologie at
vysvětlí, co se v takových případech doje. Sterý Ramaz nepotřeboval aby ho
Nataša milovala, ani sexuální vazba na ni nebyla taková, že by jí no uměl rozumně obrátit jinam, alo chtěl, aby byla u něho, g níu, vudle něj, o. aby jí .mohl
být společníkem ve-všem, co ona budo chtít a petřubovat - až po (jak mrzut uvažoval) milence, které určitě bude za doset let chít i.dt. I pak ji chtěl mít
u sobe a opatřovat jí vším* Možná, žo mu nahrazovala děti^ ke kterýn se nestočil
tohJvj kdy by to bylo šlo, upnout* Možná, žo mu nahrazovala stranu, nadosobní
cíl, kterému so chtěl od ranného mládí oddat a po dlouhý čas oddal, až ho doba :
převři cov cla* Ramaz rozhodně nos tratil rozum a nic na. své situaci si noidealizoval* Záležitost so však během posledního
raku stala silnější nuž on* Celý
v
ožil. Začal se dávat do pořádku. Pil min. lío blábolil po Fordovsku. Spočítal si»
svá aktiva a znovu zravidoval materiály, ktoré ložely v oojfu. Měl opravně-

nou aauoji, žo budo moci poskytnout Natašo víc než kdo ji^ý, vcotno flákáni
na Capri, když budo ciiít. Věděl, Sc Nat?ša počítá sic.u jen. na prs to cli, alo

obozřotno: porovnávala co může zjíjkat s }.*íšou a co s níia* Byl rozhodnut nedat
MÍSOVÍ příležitost, aby ho co do možností přotru".i£:R

Proto cht^IL jednat Imod

v

iod a ukázat Nataša příno, kdo tu má jakou kartu v ruco0
Ivan so sprchoval a sprchoval» Míša tloukl na dořo koupelny a no co volal.
v

Starý Ramaz so usmál. Jen at se Lííša rychle so všemi rozoštvo#
"Jsoš anglickoj lord, žo se musíš pořád koupat.?!" křičel Míša, aby ho Ivan
vo šplouchání vody slyšel. "Potřebuju s tobou h il uvito For da ani neví, jc3tli jo
starej v dome. Třeba utok. Tak polož vont".
Ferda opravdu na Lííšu jen poulil oči .a*vna sadil svůj no jdcbilnojxL obličej*
Na otázku po Nataša a po starém so jon zaštoural v nose a seděl si dél v o klád ku. A nikoho jiného na .blízku nebylo.
Ivan-pomalu nastavil vodu,, a zavolal, žo přijde hned a pomaloučku so frotýroval. y±La mu mohl být ukradený s Natašou i so starým. Proč sen vůbec jol %

«

V

riical si z no TO a rozmrzelo. Alo vždyt zn nemusí být pořád. Popřu jo storýmu a
zítra odjede. Dneska stráví večer v hospodo
a at se tady sežerou.
Kj
Odemkl a vysol jenom v plavkách« Sáty nesl přes ruku a zatím co jon mával
MÍSOVÍ ŽO UŽ jo k dispozici., šel poprosit Fordu, aby mu dal r .minka, když jo
byt zavřený. Proč jo zavřený, bylo jedno. Ferda vstal, vzal šaty a odnesl jc do
svého knmbálu.
' "AtY ti tam
' 'do nich naskáčou blechy

3

řold rlíša a vysol deloko před duu,

aby'byl s Ivanem Fordovi z. doslechu. Slunce dosuc pálilo, alo začínrl večerní
•.
vánek. V tom zaskřípal, klíč a na chodbu vylozl starý Bamaz* Vrat;- v jole ponokud ufrlcr.no Aljošova stará kraksnat Ferda se ze.s uvelebil vo stínu. Sterý Ramaz
« •

»

s o pes tavil do dvoří a blaho skloně všem hynul.

Ivan byl k němu zády, cle MÍČ a, lcdyž. ho uviděl, G trnul.
/

"Tak vás všocky vítáml" řekl Ranaz patrirxchrlni.il tonor.u
IVCJI SO otočil.

"Ahoj tátoJy zavolal Aljoša, hodil helmu na zem a šel lc němu.
"Kdo je Nataša?!" zavrčel Míáa.
. nAlc pánbůví. Já* jí nohlídám."
"Jak už je tu dlouno?!"
"Inu, synku, když ty jšeš pořád pryč,tak sem přijela. Copak já se o to s&aráai
-

"Staráš sc o co Bomásl Je douLa?"
"Asi néjni, aspoň jsou ji ricv idol."
"lioc dobřes jí viděli Pust mne nahoruJ"

"Alo copa^ bys taní dělal? ložnici máš připravenou v přístavku* Jo tam otevřeno, " odpovídal slade o Parnas a nehýbal a o so dvoří.
"Pust ono nahoru!"
"Inu, jak bych to/řek - nemáš tam co dělat*"
"liataša jo nahoře1"
"Jednak není o. jedna by to bylo jodno*"
"Co že je jodno?I"
"Jestli jo nahoře i"
"Ty st;.r-;j ~ ty starej dedku - ty - I" vykrild Míša a rychlo- vykročil lco
dvořím.
*

v

"Zůstaň tu, Míso - " řekl Ivan, "zůstaň tu a neblbni."
ílíšaV so pest'..vil přúd starého a pěsti, ¿5 c mu svíraly.
"Pust no nahoru - " řekl sípavým hlafiom*
Rcuiiaz videi, že Aljoša už stál vodic něho a žo Ivan přichází.
"Nemáš tam co dělat," řekl chladně a ostentativně so obrátil k Ivanovi»
v

n

ílo pojd sem, Ivano, "připravil jsem něco na zapití."

Míša se po mři u rozpřáhl a chytil starého z:i košili*"
"Pustíš mě nebo nc?l"
"Chovej so cl ušně i" vykrild Rcnvjz alu Ivííša už s ním zacloumal»
Vznilzl rozruch, tok jak si to Romaz. představoval® Aljoša cbytcJL kLšu za lolcot a Ivan přiběhl a kryl starého z druhé střeny®
Míša so nc.aohl dost dobře rozpřáhnout, cle zacloumal
starým tcJcovým vzteleti,
v
že so košile celá roztrhlo.« Starý sc zapotácel a bud tak dělal, nobo opravdu ztratil rovnováhu a hlavou uJ.eřil o veřej a Vykři-d. bolestně a předstíral paniku a
strach» Aljoša stálo trhák 2.1íšovou levicí a Ivan řásně přistoupil a vší silou odstrčil Míšu nazad. I Ferda vylezl z pcdpříntřoš.-.n a ze zájmen so díval. Zatímco
sterý sc držel za hlavu a přerývaně vykřikovaly
podařilo so Ivanovi postavit so
9
mezi něj a Míšu.
"Krcténcl" zříval na něho Lííša d o odstoupil.
#

"Byl bys mě zabili "vykřikl starý Ramaz pisklavým hlasom.
"To tuky udolám*" ódplivl si KiL a. "Dne o nebo zej tra. Přivoď Natašu!"
"Najdi si jí?" pčrxívaL se Ramaz a bleskurychle zmizel v chodbě, vklouzl do
bytů a zamkl dveře.
Tu vy strčil hlavu z okna.
"Mezi námi jo kenoá!" zapískal* Povolení ho naučilo užívat hl^su vo všoch výšinách a o .lotónech.Ivan si najednou s jistou úctou uvědomil, žo musel být výborným pro-curátcrczio -íšu se už nepodařilo udržet. Vytrhl sc bratřím a rozběhl so
pod okno, cle to byl o na něj vysoko® Raaaz c klidem a s důstojně uraženou tváři na nej koukalo I.Iíša j&ahrozil pjstí a plivl, clo na vedlejší tabuikuo Ramaz
rozpřaženín rukou sníaorr.-l. jak so zliroz.il - a zavřel okno: šlo mu tam zbytečně horko o Sedl si a nalil skleničku® První kolo měl za sebou®

Přístavol; byla dlouhá. přítomní starba určoná pro hosty» Stery rama* měl T
hlavni budovo přisomí i patro, každé o několika velkých míatnostoch. Za Ulavnini ¿vařmi byla předsíň a jako zvláštní "trakt byla kuchyně, koupolny, toalety,

,,

v

spižo a několik vzdušných komor, kterých so dalo využít k óemulcoliv. Tod byly
poloprázdná, alo v každé ac dalo taky lconoo konců bydlet. V přístavku, íétorý
byl j&arí*on s nemenší okázalostí nož byt st?rélio Ramaao, měl lc\ždý pokoj svůj
sprchový kout

a toaletu, televizi> talofen, rozhlas a kdo ví co všechno. Když

ještě, byly časy, kdy oo v doně hemžilo Romanovými hosty^ vařila pro všechny
mladá hoopodslcá z vosnico a Ramas. nolitovrlV peněz rjci času, aby jí dal zaučit
9
na skutečně výbornou kuchařku. Jinak si tod s Ferdou vařili sami. Na xudchazojící oslavu bylo objednáno v krajském městě či v Praze všo, co bylo potřeba a
a hostinská so už zítra ujmo posledních nutných příprav. Od té doby co
byl do£L
w
nitivně v důchodu mu chyběly v domácnosti pomocné síly, ale Ramr.z tod okázalo
zdůrazíloval, jak žije prostě.
Ve zmíněném přístavku bylo místo pro tucet i více hostí. Ted tan byly pro
tři syny připraveni»tři pokoje. Aljoša sice obvyklo bydlívrl u starého, cle byl
v
zřejmé, žo tod tam bydlela Nataša a starý tam nechtěl nikoho, kdo by mohl rušit
Ivan si nechal od Fordy ukázat, kde má svůj pokoj. Zavěs ml šaty do skříně, vybfilil pyžamo a toaletní potřeby -(zjistil, že na toaleto je i toaletní papír),
a pár knih položil
na noční stolek i s prášky
na spáni. Doufal, žo už dnes niv
•
koho neuvidí. Bud sežene něco k jídlu v kuchyni, nebo počká až na snídani - do
hospody so mu najednou nechtělo. Aniž by si to přiznával, měl v pozadí u^sli
přcco jen určité obavy.
Ičopřál si, aby došlo k nějakému vážnému incidentu, pov
kud tu bude. Pok at 30 sožorou. Aljoša se potloukal před vilou. Doufal, žo ho
táta uvidí, a žo s"ním liudo moci mluvit, Alo okna zůstávala zavřená a vevnitř
bylo úplné ticho. Nakonoč se musel i on umýt a tak šel do přístavku. Když so
opláchl hodně studenou vodou, usedl do ásjtfaay. Zavřel oči a pokoušel se uzavřít
brány smyslů, aby práma vesla do sušumny a tak cpcl ovci a všechna semena karmy.
Alo kuj&ajmy spala u vstupu do 3uáumny v Brahnovo bráně jako obvyklo. Dýchal
pravidolně a qyslel na Krista-Krišnu. Když nic nepomáhalo, odříkával j«?ko, mantru otčenáš, jak mu zkušený učitel doporučil. V poslední dobo si lámal hlavu
nad zenovým Icřestanstvím a zkoušol pochopit Bibli jako zbírlcu koánu, ale moc mu
to neslo. Nová spiritualita, která zachvátila celý svět, so mu ni jek nootovíraL
Jelikož však i spisy Corloso Castanody jsou inspirovány Duchem svatým - podlo
dr.Noudauora - začal si nakonec radši jen představovat Lloscclita v zoloné záři
poyotlového levě tu - a vskutku so zasnil docela příjemně. ?<tíáa zmizel Aljošovi
z mysli, Ivanovi z očí a ostatním z doslechu. Kdo ví, kde £u potlouká.

Začalo so stmívat.

..

Bylo ticho jako by tu nikdo ani nebyl.

V kuchyni si Ivan namazal chloby a pororoval, jalc zadní drankou, která
vodla do losa, vběhla v Nataša. Tičo, jako po špičkách, proběhla široký trávník.
Tišu, jako• vo snu, zatukala
na přízemní okno. Zaskřípal klíč, dveře bytu so
••
otevřely a Nataša zmizela.
"Dobře 7,0 to udělala takhle," pomyslel si Ivan, "že jí Míša nezastihl.
do toho ještě zítra dost."
Před domem stal Ferda ó. čuměl na oblohu. Ivan šel okolo něj bohoslova a se
skloněnou hlavou, aby prostě vlez hned do postele .Ale Ferda polcročil a onlovil
ho takovým něj \kým tonom žc se. Ivan bezděky zastavil a obrátil se k němu.
"Tak jste se tu přece jen sešli všichni," řekl Ferda.
"Pojede zpátlcy - ", řokl Ivan.
•

•

•

•

"lío jo, budo lip ú toho nebe jt, až to přído."
"Ano", odpověděl Ivan mechanicky, ale pak so "najednou zeptal: "Co až příjdo?
n

Jo, ~ mohl o by so to svist na tebe."

"Ha mě ne -alo co vlastně?"

Ä

..

"Von mě i.ííša nemá rád, alo já mám vo něm dobrý mínění. Jenomže h Id - ".
•

4

«

"Nctffcu "
"Tue to"noch plavat."
"j'.ííša ví, kde má sejf i na jaký. číslo se otvírá."
n

Tc> je jeho věc." Přesto si Ivon se JI.

"Von by mu to moli Míša sebrat a veni by to zas mohli sebrat jamu."
"A o čem Ferdo mluvíš?" zeptal se Ivan netrpělivě.

" -

"Co já vím, o čem mluvit - ".
"Tok o tom teda nemluv. Já ůa nic vzědavý nejsem", řeld vážně Ivan a chy3~
tri "se vstát. Ferda, ho cle chytil za ruku.
"Já si aíši moc vážím, umí sedm. řočx, jezdí si po celým svrtě, všecko viděl,
z tólio něco bude, ne jc.ko mi."
"Jestli ti to vadí, mně teda no", Ivan so konočně pustil do jídla, mol hlad
a nóvědel oč by se měl starat.
"Moli by to dotáhnout, ale taky ncmúsoi."
"Taky nemusel. To mě jo taky jedno."
"Tys to nikam ne do tah a proto to schoděj na tebe»"
n

A co, proboha.? Jestli má stírej v sejíu prachy, jo mi to stoj&o fuk jcvfco

tobě« - Appon doufám, že i tobě" dodal IVan úi rozřlcbon.

"Ale raci bys mel bejt pryč."
H

To toda budu."

°Tobo jo to buřt, co bude."
••Upřímná řočono - buřt."
n

Soš rozumnoj Ivánku, tó vod těch studií«"

Tři bratři nepříliš zřetelně cítili, žo i "Forda jo jqph sourozenec^ čím byl
mezi nimi větší časový odstup,tím spíš ho měli skoro jako nepřímého štacího
příbuzného, bez ohlodu na to, jaké mínění o něm molí.Proto Ivan nebyl nijak
•

překvapen koratclským Ferdovým tonem.
"Aco můžu dělat, Ferdo? i<iám so sam snad nastehovat? Mísa sem múzo přijít
kdykoliv." *
"No j Jo'o Míšu11, řekl pochmurno Ferda.
"Trk o co sakra jde?"
Ferda so znova zahleděl do oblohy, pokrčil rameny a pomalu odcházel» Ivan
věděl, že když noclico, neodpoví na vůboc žádné prosby »Přesto šel za ním, z stoupil mu cos tu a znovu so ptol»
" "Tak o co jdo?'1
Alo Forda hleděl stálo do nebeské báně jen si pro sobo noco mumlal a Ivám
•

—

jakoby nevnímal. Míval takové chvíle jako měl lucidní okamžiky. Co symulujo a
co no, nezjistili ani na psychiatrii, kde si tak jak tak párkrát pobyl* Ivan se
vzdal.'."
"Ostatně -

pomyslel si, "má Forda v podstato pravdu« Jestliže so cokoliv

souicle, ¿líša bude koukat potopit každého, na koho si vzpomene. Snad by ještě
sanoval Aljošu. Alo mně by namočil určitě a jo na to rozhodně mazaně jříí nož já."
V posteli so pokusil číst, cle byl roztržitý. Konečně si vzal prásky a za pot
čtvrtí hodiny usnul.
" iíířa ¿oděl ve svém pokoji tak tise, žo o tom nikdo nevěděl. Měl po ruco 11hov vína, ale silně si ho vc sklenici ředil a pil pomalu. Viděl, jak so Natašo,
vracela. Videi, žo so Ivan baví s Fcraou. Věaol, žo Aljota so josto v garáži
hrabe v iuotorco. Věděl,.«žo starý jo v pracovně v prvním patro a žo ao zas hrabo-

.

v lejstrech zavíraných v sejfu. Tušil, žc na něho něco vytáhne. Byl zvyklý zacliovat v nojrozhodnejších chvílích klid. Pomalu a pečlivě si probíral bod za bodom. Sedel tak dlouho. Aljošo. &o vrátil ze garáže a šel spát. I Ivan už spal.
I v domě spali. Viděl Ferdu, jak co noblučně vybral ven, vysol zadní brankou do
loca a blikal si baterkou» i'ohla být půlnoc« Z losa vanula sytá vůně a teplo«
Po obloze so táhly dlouhé bílé pruhy, které zc. sebou z ano chovaly stihačky letící tak výsoto, žo je nikdo neuslyšel« Kolem dokola kroužily, plížily so, vyskokovray,'proplétaly a tančily temné a' temnější stíny«
:

Sterý Ramaz hnod vooor uklidil Nair.su a zamkl so v pracovně. Taky probíral

věci bod žo. bodám. Podařilo so mu, žo so mu sjoli svědci» Odrovná možná :«líšu
jednou ranou a Nataša definitivně pozná, do čeho by pěkně spaJlcu Zhasnul o. dlouho neusínal, clo byl už zvyklý, žc so

nikdy pořádné neuspí.

Byl už druhý ¿on, 20«srpna jednoho nedávného roku.

Míša s ní.lal v hospodo* Vesnice byla velká, kdysi tam bývaly hospody tři,
zbyla jediná, cle ta přocojon něla otevřeno už dopoledne od 10 do 13 a pak
od 17 do 22 hodin. Před třiceti loty byla ještě docela příj oraná* Od té doby,
co jí převzala Jednota, to šle z kopce prudkým tampon* Mísa cclcrl na turistický salám s chlubeni, protože jinak měli už jen tlačenku s cibulí a na to po ráv

nu neměl chut. Nejdřív mu přinesli krifO; liLša usrknul a s odporem selek od•i

strčil. Byla to úplná brynda., Míša dosud nepřisel na to, jak tu kávu v našich,
hospodách vlastně dělají. Ještě předevčírem pil kávu v motelu přod čoskými
hranicomi o. tak jak mel tu cliuí ještě, v paměti, nemohl so zdojšího kafe oni
napít. Liíchaj zřejmě logr z asi rp£ramy kávy a le jou ni', to vlažnou vodu z, hrne o,
v kterém jinak vyvarují utěrky. Příuo to masnými uter toni smrdělo , Kubo novymojvaj hrnky a jen je hospodská utírá do zetory. Gert ví jak lze dojít lc tako•

+

véniu výslodlcu, který jako kalná voda stál přod Míšóu. Dal ci proti svému zvyku
pivo.

•

•

•
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Snídal pomaLu a mimoděk si prolili žel lokál; který od mládí dobřo znal*Podlaha nebyla urytá snad několik riSsiců* Jošto že jí zamotaj - pomyelol si Míša*
Stoly s uí.ialairtovýi.ii deskrxii byly přod lety nov© a dosud vydržely« Zato židle
byly uz pořá-aiě rozvrzané. Stoly byly plně koleček ad včerejších piv, porcelá"
nové pivní tácky z dávných dob se většinou rozbily a ty co zbyly 3loužily za
popelníky, lctoré hospodská vysypávala do kblolíku* líólcdy byly
papírové
pivní
t
*
•
tácky* Ale to bylo jednou ze. čas a mpmontálně byl ton čas, kdy nebyly. Ha zdi
V

už aspoň nevisely portréty *7bátníkii, jež Míša parito val z dětství* Místo nich
tu byl několik let sterý roklamní Imlondóř

SSSSAIBU » barevnou fotografií

nějaké tanečnice hula^hula* Na protější stěně byle. jadonáctka Sparty s lotopo~
čten. asi deset lot sterým* Zašlá kouřem. Tištěn/- cedule že so nosmí nalévat
řidičům a rladistvíx.i a z. drátu skroucená pitomá figurka Švejka - bůhví proč s
malou lampičkou, která zřejmě neměla žárovku — visely ve výčopu* Příioo nad
Mísovým stolem byly dva veliké nápisy;
"Všecky hry včetně T.V# zábavných jsou zakázány."

ái

.

'
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"Zákaz prolistováni židlí."

To byl zákaz; poměrně nový, "a skvěl sa novostí a uhlodností ve všech. hospodách, bud předtištěný, nebo napsaný vedoucím v různé ^onatickě íbrmě* Byl iZrvodon tehdy, když se usoudilo, žo sadili u stolu víc lidi n>jž čtyři, nutno oo
tom šíří protistátní myšlení. Ono SQ mohlO šířit i když tam seděli jonom ti

gtyři, ale zatín se ncvyrchýly stolky jen pro dvě. žídlo.

Í£LSC.

byl v hospodě sám a neměl kam jít. ¿íreJL zejny sloně do poloslopého,

prasklého zrcadla bez rámu, které viselo pros lokál proti němu zrovna na pot*»
voru tede, žo s o v něm miBol pozorovat« Byl tu zatuchlý vzduch, nrotožo oleu.-, so
už léta neotvírala« Mísa by radši s oděl ve stínu na zahradě, alo ta dávno zašla« Pod kaštany, kdo se dříve příjemně vysedávalo, stály jen dva automobilové
vreJry ne. špalkách a vzadu děsivě trčely rozvaliny někdejšího kulečníku« Pro ¿ií-šu,

který byl v jednom kus o na služebních cestách ne západě, to bylo hroz-

né podívání« ^nes si potřeboval dát pozor, aby ho nic norozčílilo, měl přod
sobou důležité kroky« Alo Indy musel vydržet trčet co nejdéle« Obrátil so tody
a koukal na návos • A najednou uviděl, žo přichází Ivan. První roakcobyla s obrat so a jít. Alo pak si uvědomil, žo clico být zo všemi za dobro a zůstal.
Ivon s G klátil návsí jaksi nerozhodně a bezcílně« ¡lajnídcl so v kuchyni s
Ferdou, starý zůstával zavřený a Aljoša ještě spal. Hned jak so Ivan probudil,
zalitoval, žo jo vzhůru. Tak jako už po mnoho let každý don. První a jodsxná
nadějná myšlenka byla na to, že večer půjde spát znova. Vo spaní to šlo. Měl
docola pěkné, barvité a dokonco často vcsolé sny, takže so ně ledy probouzel
uprostřed r.oci smíchem. Alo ráno si ¿as už nic r&pamatoval a nutnost prostát
colý don bdění působila rovnou po probuzení hrůzně. Talc jcic rád studoval, od
dětství až po dnes, tak tody nezažil snad jediný don, kdy by se ráno ¿ošil ne.
práci, kterou bude dělat« Během dne so do ní ovšem pohroužil, věnoval jí vdtšinu času, ilo první pomyšlení na ni, když otevřel oči, bylo odporné a zdálo so
mu jako děs. Stojně když večer se konočně e. trochu rozvor JÍ il - protože toď už
jo jaksi denní penzum splněno a

víc se od něho nebude žádat - nevzpomínal

na práci s uspokojením, elo z hnusem a rychle si vzal prášky na spaní a beletrii« Ivlohl být spokojen - taky byl opravdu spokojon - žu colý život nemusel du lat nic, cc by ho nebavilo nobo co by ho une.vovalo. Svůj obor měl rád a dosud
mu jak studium talc psaní šly lohco. A ta no jen když psal do šupli ku, elo i když
musel vykazovat publikační činnost« Byl-li nucon psát hovadiny o hovadinách,
bral to jed:o žert e. norozčilovel se nad tím, cle většinou ejii z povinnosti
hovadiny psát nemusel« Věděl, žo je v tomto ohledu vzácným případem člověka v
naší zemi - který když byl konečně v důchodu, věděl, žc kromě sám pro sebo n^ne.píšo ani řádku e. kvit o vel to z uznelostí, protože rozhodně- neměl žádno 3klcny
k tomu, e.by so nudil, njbo so otravoval nebo si ir.řííc.l« Leč prosto každé ranní probuzení mu připomínalo, žo nese břemeno tele nepříjemné a tak bolestně ho
tížící, že to není k vydržení. Jon uvažoval, jestli jo tím hrůzostrašným břemenem život sám jako te.kový, nebo něco jiného, co dosud nepochopil« Alo v kr.ždé
přípe.dě mol ráno nepříjemná .
Ur. vonicově není lc.m jít eni co dělat, Mohl so vrátit do Prahy, al<j měl pocit
žo žo by přeci jon mol zůste,t a "dávat pozor1*, aby se nic nesemlolo, protože
«

když už tu jednou jo, jo to keJcsi samozřejmno jeho povinnost« Homol sem jezdit,
alo když jol, nemůže s o vyzout. Nadto mel Ivan, jeko ro£ové dědictví voličo
živou imaginaci. a i když se ničeho v podstatu noobáveJL* prQtcžo nejiújvýš můžo

dát Miss staréou přes hubu, přesto, )alyi právo neměl co na práai, vylohlaly mu
v

před očima desítky příběhu, ktoró by mohly sloužit za slušné scénáře drsnáckých
západníck filmů* A Ivan - právě- když a protože nemel co dělat - si to dokoncu
s jistým estetickým zalíbením
nechával běhat v hlavě, takže ho v pjfcstřod silidce
v
mohlo klidně přejet auto. Řidič však jen zpomalil, vykřikl na něj oprávněnou nadávku a Ivan zjistil, že stojí u hospod y. A tak vešel.
Bratři se pozdravili přátelštěji než jeden i druhý očekával.
Ivan si objcanal kávu.
Vedoucí pustil rozhlas, naštěstí nikoliv stanici Hvězda.Ozývala se slušná dechovka s protektorátními písněmi, oblíbenými u našich pracujících. Ivan so nehodlal na nic ptát a Mís55 nohodlal o ničem vykládat a tak so dlouho nedostali za
nejjodnoduší poznámky. Ivanovi přinesli kávu. Napil se, a bylo vidět, žo i on jo
otřesen, alo

O JT.OC

horší než v jiných hospodách to nosohlodával. Mísa na naho

hleděl so skrytým posměchem. Tchleto tady pije culoj život ten babrák.
"Dostal jsi nákly vůbec v restauraci opravdový kafe?"
"Asi no» V NDR maj horší."

• 1

M š a odfrkL. "Jak to srovnávám, t'ik ten nepoměr mezi nájaa a tím, co je venku,
je stdlo větší."
"Jo to opravdu tak vidět?" zeptal so Ivan upíjeje s nechutí, co mu přinosili.
"Jo, hochu, je. Měl by soš tam někdy podívat, či3tě sosiologicky by tě to mohl o'zajímat, Když člověk nemá s čím srovnávat, lehce so stane, žo vyhodnocuje
nopřosně."
"To je'jistě pravda. Ale já na to ne mářa oči. Když jsem byl v Londýně před
10 - no 12 - loty, tak jsora asi viděl jan hrozně málo. Skoro nic."
v

"Před dvanácti loty jsme už hodně zaostávali, clo. tod tu už jo propast. Měl
by sis tam zajet, Ivano.'1
"Někdy tom zajedu. Rozhodně ti věřím. Ifomusí to člověk ani vidět, aby pochopil,
žo taková ekonomika jaleo je u nás, tam projtě bojt nemůže, protože by se tak dávno položili."
"Rozhodně^ Ty noj.si, Ivono, aleonara a jak říkáš, no.tfáš na to oči, ale to co ŤiV
díraájá, z toho jde prosto hrůza. Vždy t zo spotřebního zboží tady už skoro nic nedostaneš - čas od času přijde něco dokrámu a pak zas rok nic. Kromě pár velkojch
měst tu přivážej maso jen judaou tajdně - ach jo,"
!l

To je pravda. Ono so taky hodně krade. To jo jakýsi paraleiní trh a na tom si

liui to co chtěj sezonou. "

,

"No jo, ale - "•
*No jistě to jo noroguloraí, jistě so tu nedá mluvit o z4ravó okonoioico, ale
přoóo jen lidi m&j, co potřebujou. Nějak to seženou. Časem. Hned rozhodně- no.
Líusoj ehánět, musej to hold umět. Když. by někdo jonom"chodil do krámu, tak by aoi
opravdu většinu věci, který by chtěl, nesohnal."
"V krámě by nesehnali" rozčílil so proti své vůli Míša že jenom kování va dvéro^'zo jenom kování

toí si přodatav,

jsem v Samajritoinu napočítal acdmosát

druhů, jenom toho pitonýhc kování na dvoře! Schválně jsoa se no díval na a traktivnější zboží! Představ oi sodndoaát druhů!"
"To si představit nedovedu« A lidi si v tom vybíraj?"
"Chejí ještě víc!"
"No jo." Konstatoval Ivan, kterému to nic neříkalo«
"Tady lidi stojej frontu na zvadlou mrkev, na hlávkovoj salát, kterej je cclej
zmazané j od hlíny - to by tam no kup ováli ani pro králíky - tady stojí na schnilý
brambory, máto tu jeden jogurt a je ..en jovo krém, nevíte jak vypadaj banány, avecado, kokos, datle, fíky, nic! Dos tanete tu šaty z látlcy jaký se už. nikde nenose j a který by tam prodávali na bleším trhu a ne v obchodě - děti nemaj hračky,
nomluvím ani o tom všem, co je pro mládež, elektronika, o tom ani nevíte, to ani
do smrti neuvidíte - pokud si to jednou nekoupíte z potopený japonský lodi, jak
to Tuz.ex umí, nebo pokud to i v Africe neboudou vyhazovat do šmolců - - Co mluvit," I\iávl pustí a praštil se do stehna«
x

van poslouchal na půl ucha« Slyšel to od

síckrát a věděl, žu to

MÍSÍ

a i od jiných lidí 3nad už ti-

desettisíckrát uslyší, protože je to pravda, ju to

křivda, je to do oči bijící nespravedlnost vůči lidem, kteří dřou asi j^ště víc
než. ty na západě, a jsou ve střední Evropu a nó v Rwandě a Burundi, stoje ji na
kultuře stejně staré jako tam venku a měli pře pár desítkami let stejné ekonomické šance, i-.iyslel ni", to zřídka kdy, cle přiznával si, že v poslední době se i sám
při stihu jo, že ho to soro.
"Víš co pořád slyším, když se tam někdy musím předat., vit jako ekonom?"
"Co?" zoptcl se rozmrzelo Ivan, protože mu to bylo jeáio.
V/

jsme se vás po válce balil: říkaj nii ve Švýcarsku. Jaká budute konkurence.
Vy jeto měli stejný a možná lepší šcnco než my ~ řekl mi jodun onglán. Kde jsme
byli my a kde jste byli vy - povídaj mi polcaždý v Bunduarepublice* Ale jek přijel
Únor, už' jsmu se'nebáli."
"Jo, jo,"' vzdychl Ivan: celý život, polát někdo, k,.e bude poslouchat tohlo věčný
•v

téma. maloměštáka - to by byl pomalu ten nojpádnější důvod k emigraci 1
v

v

"Říkáš jen - jo, jo! Tobě je to hold í'uk." RekL roztrpčeně ivlíša.
"Jsou horší veci"7 odpověděl Ivan atejně trpce.
"Ještě jiný věci, každý reflektuje trochu jiný aspekty."
v

"Horší věci: St3

za plat pánbu že tu už nemáme koncentráky - vím o téhle ho-

rších věcech, cle právě ti ekonomika je drží u moci!"
*'St3 - ", řekl zamyšleně Ivan. "Ho jistě, všecico má svu-j okonomockoj základ.
Jenomže jsém myslel horší vaci."
"Neumíš než bejt posranej ^

pomyslel si Míša. "bojíš se už i mluvit nahlas.

11

"Říkám ti,

řekl, "že jsme ekonomicky v prduli. ^nepomůže nám už ani pánbu

m
nebo
t Pán
rBůh.^Zsv pět I^t jsme s celým naším sl .ynýui táborem v tcJiu."
u
"No-1.1, zaoponoval Ivan; "Tohle se "ž říkalo co pamatuju a patrně se to ui. ří-

kalo tenkrát, co jsme my dva -ani nebyli na světě, pokud si vzpomínám na to, a©
jsem z tý doby čot."

n

A bylr. to pravual" udeřil Miša do stolu.

Ivan vzdychl.
"Jsi, .slíěo, ekonom. Víš přoce co to jo válečne hospodářství. Táhlo jo případ
i

válečného hospodářství. Vyrobená nadhodnota se prosto pro.i.nvostovává na vojenské
cíle - v :ujširším slova smyslu ovšem. Včotně financování Etippio a nevím koho.
V ne j šiř ¿jím sleva smyslu "Tak zaprvý - 11 zvolrl Aiisa rozhořčeně, až si ho všimli trompové, kteří se z. v to',
u zadních stolů rozložili u piva v nejfantastičtějších hadrech i a kytarami»
" - za prvý: proč se do toho sověty pouští, když na to no i naj,za druhý: když jo
nikdo neohrožuje, ale naopak oni cclej svět, za třetí: zdravá ekonomika j:ko jo
venku, taky investuje do zbrojení,

utáhne to při neustálým zvyšování životní

úrovně, za čtvrtý: lidifr?.dyne děla j, za pátý: proč no..ělaj? protože to celý
ekonomický volení a řízení je v troubě, za šestý - ".
"Ahoj l" řolcl Aljoša, který se objevil jako z ncbéshůry a nemul šajn o tom,,
o čem 3i to bratři vykládají o. ani se o to nestaral. Měl, jak so domníval, vážnější 3 tor os ti: táta se no objovoval - au i na jeho prosebné voláni.
% •

.

.

.

i&ša »so zarazil s rozpřaženou rukou ve vzduchu a Ivan radostně svedl hlavu.
I

Marná sláva, Aljoša oddodávna jakoby všude vnášel klid a mír a jakoby bylo pro
všechny potěšením ho vidět a s ním mluvit.
•

Když sc ráno vzbudil, byla jeho první myšlenka tenmá: rázem si vzpcmúl na
potlučeného otce a jeho nářek a zachvěl so hruzou, co ledy by se mu něco přes noc
stalo. Vyskočil, ale to už se ubezpečil, že to je nemožné, í/líaa se zachoval jako
zvíře, alo otec jo zdravý a infarkt z toho nuuostane. A že.by so stalo ještě něco
•

*

•

ýf'

dál, když už spal, to bylo prostě vyloučené. íviíaa má svoje přičiny, a Aljoša jo
uznával bezezbytku, cle má zdravý rozum. Nemí• třeba se obávat, že by z jeho strany došlo k něčemu iracionálnímu nebo pro tizálconnérau. Čím dříve se to z koncuje a patrně bude muset Míša ustoupit - tím lip a do rokonad tím Míša mivno rukou.
Aljoša si myslel, že už chápe, žo jsou věci, proti nimž se nudá nic dělat a tím
spíš že to chápe Míša. Vysprchovcl so a rozběhl so k snídani. Chtěl mluvit s tátou
co nejdřív, aby ho později nemusel vyrušovat. Pod přístřeškem seděl Ferda a Aljoša ho vosole pozdravil a plácl v běhu po rameni. Ale -otevřeno bylo jen do kuchyně
v
a byt zůstával zamčený jako včera. Sel se vyptat Ferdy.
*

•

•

«

•

.

"Starej, když výpad Míša, si něco ukuchtil. Alo jo s tou Mísovou nohořo.
Budo vedro. Počkoj., já ti schcvr.l jahodovoj koláč -•".

*

..'4 »

"Ty umíš, Ferdo, všecko," řekl Aljoša s přesvědčením. Pro něho byl Ferda už
úplně jenom strýček.

:

•.

"Pele jsem ho včera a tod buje dobrej."

.

V kuchyni nr.nďal Aljošovi plný talíř. M AÍ si Mntašfa upočo sama - jestli to
umí'1, řekl opovržlivé. ""onoc kcr.ců.sej tra tály budo řrnnico. Při vozců toho z
v

ně sir plný auto® Budo to dobrý; pokud nám to Nušonka nehodí na hlavu o"
"Síša nejni zloj - ," řukL Aljoša plnými ústy. "On tátovi nic neudělá."
"Já ho bránit nebudu", odpověděl Ferda pesupněo*"Já si s ním za eeloj rok užijti, že by to po3 nežral."
"Táta jo dobroj, Ferdo»" Jo na nás hodnoj na všechny - ".
"To jol" "Přeci tL snad nic nedělá?"
"Ani noi^ůžo. £nnknu so a nevylezu."*
"Alo on tady nikoho jiiiýhc nou?. - ".
"To by tak ještě scházel o. Kdyby mol, zavřel by mě clo blázince, oni by nomrlc
v okem."
"Nopovídoj, Ferdo,vdit to není pravda - 1 Táta by v životě nikomu nic zlýho
noudělal."
"Myslím, žo toho má na svědomí dost." •
"Ferdo, já so nopamatuju, že by kdyftěka&uněco zlýho udělali"
"Ty so nepamatuješ věcíl Tobě loz vždycky do prdolo."
Aljoša se rozesmál při tó s měšné představo.
"MOC ti děkuju za ten koláč

poděkoval Ferdovi upřímně. "Víš, já tu možná

pár'dní zůstanu - když budoš potřobevat s ně.čím pomoct - at už zej tra nebo ¿¿nak
- rovnou řokni®"
"Moc tu nevoštávojl"
"S Lííšou se to vyřeší. Je to prusor, já vím,alo trochu za to muže Nataša*"
"To bych řek. ICurva. Čuchá prachy. Ale budo mít hovno."
"Táta si jí chce normálně vzít, Ferdo."
"To t:dc# To buleto mít. všicí hovno."
"No co - md "uo je xuk, Ivan už vůbec o nic nestojí a ivlíša si na poní&o přijde*
Tak"co."

< •

"Já jsem ovšem vosk. Žo jo. Mám svcjch vosům 3tovok lů chodu. Žo jo. Ivan má
dvakrát tolik a vživotě prstem nehnul. í.-Tíša so uiaí točit, to jisto, clo takoví
nomaj nikdy lest a když jim má něco uletět před nosem, tak so z.cvoknou. Poku:, jc
/

tu Míša, joom takovéj norvozní, že určitě zaseje vonomocním."
"Míša oj jede oni so novohlídne» Vždycky v létě touhle dobou má nejvíc práce»
Jo to vůbec hezký, že přijel."
"Moc ho zký, jen co je pravda."
"Ferdo, musím mluvit s tátou, žavoloj ho, prosím to pěkně!"
"Zavolej si ho. Na mě sorc. Alo tak počítám, žo ani tobě novo to vře. Vedou tam
nějaký řeči. Nějak sc cojím, žo starej jo už. tak-pitoměj, že tý kozo vykecá všecko co nomá. Už so možná stele. Počítám, že jo v troubě."
"Já nerozumím

*

.

"'Jak*buď rád. A dej na mě a vodjocí. Storýmu to jo fuk, jestli tu jste nebo no.
v

Aljoša vyšel ven a za čel procházet vilu, jestli někdo jo aspoň otovřoná okno.

Vile. bylo. jak hrad. Rozlehlá, obložená keramickými obl&ádačkani, na a troše antén jak na ministerstvu zahraničí - stero j si chytal pros družici televizi půlky Evropy, lía střošo kromě antóa byl i velký plátčný postře pruhovwý příatroěolc
a byl tam takový malý bazének na šplouchání a sprchy. Velký bazén byl vprostřocl
trávníku za domem. Aljoša jak videi vsulo jon savřoná okna a zo střechy noolyšol je Jiný zvuk, začal obcházet znova a pod každým oknem vyvolával. Chodil tak
dost dlouho, až si uvědomil, ZJ jestliže táta s ním mluvit nechco, tal ho tím
lcřikum jon na sirá a to nechfcól. Prostál tedy a automaticky zamířil do vcsnico.

Konoc konců i ivííša byl rád, žo Aljoša přerušil rozhovor• S Ivanem so nedokázal nerozčílit. S Aljošou to bylo naco jiného. Usmál se na něj a řekl:
"Přivez jsem ti to. i/iáš to v autě. Jo toho dost. To víš, venku s tím nejsou
problémy."
"Príma!" řekl Aljoša a obličej so mu úplná rozjasnil.
Ivan se "smutně zadíval do logru šálku a mlčel. ,
Po hospody vošol ¿clan místních cikánň a trampové začali zpívat exotické písničky z první republiky let oré považovali za country. Míša so nc. ně po.supně zadíval.
"Před třomi dny jsom byl ještě v Paříži -

pronesl lc Aljošovi. "Tan jo v

takóvojhlo pajzloch taky fůra negrů. Alo člověk můžo jít do slránýho" podniku,
tam jo nopustí."
/

"No to snad přeco no - ", podível so Ivan zo šálku z logrom.
"Jakpak by no - mají jich tam až po krk. Alo jo pravda, žo jich tam jo moř o.
Tady jo zaplatpánbu jen těch pár zavšivoných cikánů. To jo jedinéj slušnéj zvyk
v týhlo zorni. Alo beztak nomyeloj m

nic jinýho, než jale přofiknout bílou holku.

Stojný jako ve Francii. Jonom kvůli tomu tam lozou. A kvůli tomu, žo tam nomusoj
nic dělat a jsou živý nadarmo."
'•To tula snad přoci no - " opakoval chmurně Ivan. Tyhlo Míšovi kocy přímo bytostně nosnášol.
'Tys tam nikdá nebyl, tale no víš o čom mluvíš", odsekl Míša. "Ty je znáš akoráťz. knížek* Co to jo za chamrad to ai noJoveděš představit. Tó jo jodiná smutná stránka politický svobody."
Ivan odložil -šálok, bezradně so rozhlédl a objednal si druhé k?ďo. Venku bylo
příliš horko na procházku

a do Ramazovské vily so mu nechtělo.

"Ty, Aljošo, nevíš, jakoj jo dnos životl" obrátil oo ¿liša s vážnou tváří k
Aljošovi. "Sedíte tu na z.adku a můžoto si vyjet akorát tak rv?. houby."
"Alo co"- já si joadím kam chci začál a Xvown hr.de,t hned ráno.

H

řekl Aljoša, který nechtěl abý so ¿ííša

*Kam chcos - to luo podrž! Kluci tvýho věku maj venku zcestovanou už colou
Evropul RGcko - Itálio - Skandinávie - Španělsko - aolý EHS, jozděj jak jo
padno a nestojí jo to oni o halíř víc,riožkdyby seděli dona. Všichni costujou
všichni uměj jazyky - ty nournís po maturitě raii angliaky - ".
"líoumí ani rusky -" poznamenal zasmušilo Ivan, M v gymnáziu so naučoj tolik
v

jak'dřív na

š tance ••' Za to Aljoša nemůže."

"Kdo říká, žo za to můžo - ? Režim za to muž o 1 Udělali ze školy oblbovárnu
a nikoho nepouštěj ani do Sovětskýho svazu. A pomalu už ani do Polska, do Rumunska, do Madarska - , Vždyí v tom dělám - ááá co."
ff

Já jsem oýl v NDR - " ozval s.o Aljoša.

"V NDR, pořád NDR, to"*jo tady pro vás vrchol blahobytu. Měl bys vidět jak
vypadá skutečnoj svět! Jste jrdco v dovatonáctým století] Vojlot do Bulharska nubo
V

na Ruj;:nu jo celoživotní vymoženosti Vždyt vím kolik lidí od nás a kim jezdí.
Směšný procento. A většinou iurt jen tysamý."
"Jako ty", řekl Ivan.
"Jako ját" vykřikl Míša. "Samozřojme jako jál Kdo so o sebo neumí postarat,
zůstmo tu zahrabanéj.. Tady jsme to dopracovali talc, žo to vypadá, jakoby už lidi žádnoj zájem o slcutočnej život už noměli, jo jim všecko judno, všecko si nechá j líbit. Ze všoch jsou bačkory - a za pouhojch pětatřicet lot. Za jednu generaci už bude to jako Rusové*1'
"To není vyloučný", podotkl Ivan suše.
v

n

Ty so nic z i ně zvlašt hodíš", řekl Míša sarkasticky, "tady už všichni dávno

zapóměli, co je to sít ve svobódný společnosti a ty jim R tomu ještě píšeš £j±ozofický pindy, abys jo zbulíkoval ještě víc."
"Myslíš si, žo to všecko nevím - " vybudil Ivan s řotolnou hořkostí v lilaso
i v'gestu, žo Aljoša, který dosu s účastí naslouchal Míšovi najednou pocítil,
žo všechno no bude asi talc jednoduché.
"Od začátku padesátých lot, si tam žili v blahobytu, jaký dějiny nepamatují,
costovrli si, žrali, nevěděli už co by chtěli, nevěděli z dobrýho bydla co dělat,
•na všechnu nepříjemnou dřinu si brali gastarboitry

Cm

platili jim jako žebrákům,

ale na to jim soro pes, horší jo, žo při tom v umění, ve vodě, v celý kultuře
podnikali objevy a dobrodružství o jal<ým so ani nesnilo, mohli tvořit a objevovat
nové a nové a prorazili svou tvorbou novou ccstu, a vytvořili kouturu, která znamená trvalý přínos - o. my tu hnili a hnili a trpěli v nonším či větším Gulc^u
celej život a bud on tak uáJL, a budom tak Jál, naprosto bez možnosti podílet so
na dobrodružství, na té tvorbě, nr. té celé úžasné práci - a to mi prk
vůbec nav
sejde na nějakým cestování na Kanárský ostrovy který tě přijde na ¡.in než když
• •

zůstaneš doma v Hamburku či kde. Je to tisíckrát horší než kdyx dokážeš pochopit
s těm.?, evejma hlorccdoskama, videokazotama, avocadama a šmírováním n.*. nudisticko jch
plážích. Jdi so s nima vycpatl Od osmašedesátýho roku už kolik uběhlo lot? JÍ my
kromě undergroundu no mámu jodinýho básníka, ímlířo, skladatele - a co jsme byli
mozi válkamafj Chápeš vuboc?< ¡¡¡ochápeš nic. A od osmačtyřicátýho jioní bi 1 anco

o moc lepší* A nezblbli jsmol To no ní pravda 1 Jsme jenom odepsaní a žijom pod
poklopoon na syrečky. Proč myslíš, že jsem šel do toho Ústavu. Protože jen tam
dostáváj z venku všecku literaturu, jen tam, nikde jinde a těch per, co tam jsou,
jsou jodiný v republice, který ji můžou znát. Per lidí na patnáct milionů. A nojsmo v Liongolsku, ale vo Střední Evropě. 1 my jsme do nedávná budovali evropskou
kulturu, i :.y jsme se podíleli a podstatně podíleli - a dno3 má naše jméno hodnotu akorát tak v hokeji. Dej mi pokoj se svojma řočma, dej mi pokoj."
"No to právě říkám - " zabreptal Míša zcela překvapen, " - že všocfca kultura
za óolojch pomalu čtyřicót lot k nám přichází ze západu, žó - "
"Ty nemáš co o tom mluvit, protože tvá kultura je rock, minisukně a dlouhý
vlašy."
"i'Iorvždyt i to - " podotkl Aljoša.
v

"Alo ano, i to, máš pravdu," řokl unaveně Ivan."Vždyt x všechna nová toch.nov

logie přichází jen ze Západu, vždyt ano," dodal pokojně^' zavřel oči a natáhl so.
•.

"Kechtěl jsem se tě- dotknout," poznamenal v podstatě upřímně Míša."To jo všocko z toho děsnýho počasí.Jak dlódho už vlastně nepršelo?"
Trampovó pili pivo a zpívali, žo "Rikatádo jak tornádo'žene so širou stepí",
což od dětství působilo Ivanovi utrpění. Cikóni so jako vždy zy bývali neznámí;u. pro
biémy. Mísa cli těl na ně opět začít nadávat, alo spolkl to.
"Podivoj so - " zvolal najednou rozvoselon, "přivez jsem to schválně pro tebe,
Aljošo, kdybys tornoviděl, nevěřil bys mi to. Tú máš, můžeš si to vzít. Jo to hrozná legraco. Alo počkej - musím ti to vlastně přeložit. Ty so tuky kouleni, i. iv ano.
jo to za všocky penízo."
liíša vytáhl z náprsní kapsy a rozprostřel na stole, odsunuv šálky, plánek
v

Bulonského 1osika a různobarevně. označonými o. očíslovanými body.
"To tam normálně koupíš v každý traíicc

podotkl bodře. "Jsou tady označeny

rajony, kde so soustředujou všecky možný '

kurvy. Normální žunský
tady ani
v

noj3GU značený. Ty jsou všudo. Ale tady, překládám iluzi s umělými ňadryj tady:
muži s voperovanou vagínou, voyeři aktivní, voyeři pauivní, ženy jako muži;
tri'.vos ti ti mužští a ženští; normální homesozuálové a normální loabjc tu ani nejsou. Tady jouu - noní to sice očíslovaný, alo každéj to ví - takový ty hodno malý holčičky nebo chlapečkové, tady je skupinovéj sex - ".
Aljoša sledoval Míšův prst kroužící po r.iapě s naprostým úžasen. I Ivan so
naklonil a pozorně si plánek i tištěný dvojjazyčný doprovod prohlížel.
"To jo sranda - co?fí řekl Lííša vítězoslavně.
Aljoša jen polkl.

A

r

"To je", řekl Ivan klidně a znovu si pročítal doprovodný text.
v

"Bulonskoj lesík je volikoj, musí so tan jen jezdit autem", doplňoval výklad
Míša Aljošovi, "takže ty jednotlivý branže di nelezou do zelí a saj to kliďáaikoi'
"A byls tan?" vyhrkl Aljoša.
"Nebyl, mně áo to oklujo. Ale tu svobodu tam maj."
.Ivan pokývl vá.žně hlavou a vrátil plánek Aljošovi;

Vadlo v šonku najednou zohřímr.l vodoucís "Dneska je vó všech novinách rozsudek, byl soud jak samec, a dostali pořádný"

tresty, to byl pane procesí"

Ivan sc otřásl jak osika a oči so inu hrůzou rozšířily« Už rok nečetl žádné
noviny, ^.toré v oblib je nikdy nocuji, a neposlouchal žádnou rozhlasovou stanici*
A jen zřídka hovoři s někým odpovědným ¿a události* Mnoho z jeho známých zaso
zavřeli? Co so proboha zaso stalo? Nevěděl, jak zakrýt svoje rozčíluní a jak
se nějak nepozorovaně dostat k novinám* I llíša se z .razil a zbystřil pozornost.
Aljoša so zřetelně zachvěl. Všichni tři sed3.i tiše a bez pohnutí* Trvalo pár
minut, než Ivan vyrozuměl z nesouvislých řečí někoho, koho neviděl, že jde o
rozsudek ohledně nějakých úplatku ve fotbale* Zjistil, ŽJ se za tu chvilku zpotil, jako by byl v parní lázni*
"Je to hrozný, kde žijeme", řekl tiše, kroutil hlavou.
"Celej národ by měl bejt normálně v blázinci", odpověděl rovněž tiše Idíša,
"oďočí protření, jak chceš začít škrxat sirky, "z ktaruj chytne až každá patnáctá, pros cestováni do práce a schánění místo nakupování, ve věcným frmolu
do blba a beze smyslu, a jun se bát vlastních děií doma a ze ochílze do schůze
když si chcoš udržet kádrovéj posudek a k tomu takovýhle šoky každou chvíli -".
^van koukal do stolu a Aljoja byl dosud celý nesvůj, jako by xo ho to mohlo
týlc.t*
"Vonku mi nevěřoj -" pokračoval tiše Míša, " vod toho, že když se potkám ne.
ulici s cizím státním příslušníkem - a to i z.ax.šeho tábora - musím to hlásit
roditeli-iir předtištěném formuláři, vo cen jsrao mluvili - až po to, že nr koho
si so,noa, nounilcie spolupráci s St£ i kdyby se posral, námluvě o tom, jaký prachy to jsou, udržet si existenci, dostat děti na školy, nemluvě o tom, žu musíš
krást i kdybys tisíckrát nechtěl a víš že tě vždycky můžou z něčeho usvědčit
a jinak to proste nejde - ne, venku mi nevěřej a já jim už o torr* dávno nepovídám*
Oni nás tam maj všechny za neurotický kvorulc.nty, že si pořád jon vymojšlímo,
no, nevěřej nám, protože to jo k neuvěření a normálně by musel bejt celej národ
v blázinci."
"Adaptibilita člověka z něho udolala to, čím ju, " řekl pomalu Ivan*
"To je teda pěknej výcloduk."
"Jj to vo špatným i dobrým."'
n

Vy opravdu nemáte co srovnávat, ale já vím, jak se žije ve svobodným světě",
/

pokr?*čovrl tišo o. neJLéhcivš, boz. podrážJiného osobního tonu, sc.*
%

"Ve svobodným světě. - H usmál so šklobivě Ivan. "My jsma v posikapizalisticlcý
spolačnosti,
liíšo, zpátky'by už cesta byla jen válečným násilým."
v
"Tak r.t so to stane!" vykřikl l.ííša. "Jakáj z toho máš užiuok,'že už najsoš v
%.

kapitalistický společnosti?"
V

"Bud ticho, Lííšo", upozornil ho Aljoša.
"Pravě proto, že'nejsme v kapitalistický společnosti, to takhle dopadá," nedal 'se Míša zadržet.
Ivan pomalu pokrčil rameny a řekl: "Je to ř,iíšo jako ton vtip c naší hymněj

"Kde domov můj - nevíme kde bydlíme".*
"Moc cobro tovioo!"
"lioni to tak jednoduchý. Já ti jen chci říat, že nám nepomůže nic a nikdo.
NÍC'SQ

nezmění ničím. Válka, bej pánbu, nebude. A kcyby byla, my jí neprohraje-

me. Prohraje ji colej svět a to, k čemu ae po ni navrátí, nebude tam to - N , ulcá
zal rukou k zádu, "clo tohle -

ukázal kolem sebe. Nejsem morrlista, jak jo

ti známo. Ale jedno zlo ještě hórším zlom nevyženeš."'
"Jede ty myslíš. Seberu Natašu a budem emigrovat.M"
"To ti jen chválím -", řekl Iv-vn rychle a z důraž o m.
Aljoša tebou ošil, protože věděl, že Ivan se dívá na emigraci pořádně skrz
prsty.
V.'-,

v

"Rozhodně to udělej. A pamatuj, že čím dřív, tím lip* Můžo spadnout klec i
pro tebe.K
Míša se zazubil a přitakali
"Jen co ze starýho něco vymáčknu. Mám Šperly po irr.tco 111
"Budu ti držet p::lce", řekl Ivan vážně. "Jestli se z něho něco vymáčknout dá?
"To si pišl"
"Víš-li jak "na to - M .
"Vím, IVÍJIO, jsoš dobroj brácha."
rt

Chi."l bych bojt. Rozhodně nikdy "nebudu dělat něco pro ti tobě. Ale myslím si,

že by EOS na Natašu neměl vázat."
Míša zrudl a popadl ho znovu vztek.
"To nuch na mně, steruj je impotentní dědek a je neschopnoj i jen se o sebe
postarat. líech to ne. mněl"
"iníěl bys i.vsleó i na j-Jjošu - " řekl Ivan záhadně.
"Aljoša může kdykoliv za mnoul"
"Ko dobře. Domů n.. oeěd nepůjdu. Co tady mají kromě toho salejuu?"
"Ferda nám něco udělá

", řekl Aljoša, jež si myslel, že pomyšlení na oběd

jo úvede do lepší nálady.
"Neudělá nám nic", řolcl Ivan, "nojvejš tobě."
v

"Tak zůstr.nom tady. Haj tlačenku, nebo nám uděláj vajíčka. Vždyt nás znaj."
^rampové zmlkly vyčerpáním ale cikáni dosud řešili klíčová problémy, že ani
nevnímali svět kel era sobe.
Míša by jo nejradši dal vyhodit, ale strle si říkal, že se musí držet. Něco
sníst ¡.iuscli, protožo se blížila jo dna hodina a hospodu zavřou.

Eventuální další polcračování bude
uveřejněno v přxpadě, žo podaří od
citit další část textu.
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