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Cd 29 července ISiVj do 29 prosince ±Kyó'5 je V Libore i v* sne- ,
na básnířka Lenka Mullerova Jarečková. K sedmi měsícům
odnětí svoboOy /¿va mísíce napočtená vazba/ byla odsouzena
;oro veřejné přednášení svých
prací, což soud kvalifikoval
jako pobuřování. 0 případu jsme
již informovali v 6. 7 VOKNA#
podrobně je dokumentován sdíleními VOUS o. 411, 427. 42G a 464
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i so *>t& očitého svědka: (»"•e.. 5
1
f ež ^aSneg c .festivalu sai;:otči&:, cekni
vypadá i; čórliho na bs.-.Yku.

něco o tom,

ak to

o.17 m"qž

.7err 1 r;:: jo:., \ sk tedy byly £eči*? bůhví co tem Córli nai; ť.
sou
skut ečr.o^ i ,ie 1"o vyložení vuine. f lo faché se na t;n.\ Jsoi:
1
ifi obytn? mlstrio 3ti, f" g žijí Soukupovi. P í j e l jsen letj
5 •
cr:y dťívo, tck .jsor. fVvli;~u
vybourat oř íčky, oby
c
1 prostor;
by
~n'vní večer • v"iccji:á veSli.
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Trk to urž jsrre u ^vr.iiio večera. jek;' byl, ,)• do o co hrál*''
c r :Xen byl d-Vorej, ot^osféra <2 irácká O z d o b u uflgl&l Skalák. P./5ves.1 e t ? • ý /iliTový -jl&fcáty e xot-^sfi e, polepil tír stěny a
•vhÍEel to oo c-esi, bylo to docel* legrační. Vcól saí-.osra jrug
Kut.ke. T-yl ř řlárla , fv^T.a, IřaŽxtélu Vgick&i v jiřinou to, co si
přivěsí 5 2 Psskr, tedy
.ta-Kryla
Siakej kluk s holkou recitovali
Í\r£Q- ovy 1 r-buií nísng, bylo to " oc někný.
ň v^ej text n/E n ^
sk.V jsou i^ón" Líbil so^r/ťi f ale uT si hj uoc iieoamatuju, bylo toho
itj.íc ř tcky .jgšíj by", tr -chu nicle.j.
,•
v
j^l T^k^e pcejden.e k rlruhár u večeru.
^t
*
e
o g,.:?!ťrli ir řl m^najslou tílocviUriu ve vasiiici. *'. o byle mořné chyba
^yl to ottrovskej sál, kflé se lidi ztráceli O ngjskí domácký ei
ri.osf^e se už nedalo mluvit• 'Bíožnž r-a
podíl i Ú5©st ta
koýjř Xý exilový elity. Jváděl to Lfín5.<k. ívoduic volali ^otruř.có
Te.jí pozdrav byl ozvužerr do ař.lu, >všem byl.^ ):íllo rozuir:St.
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í o 5 te3 znovu: kdo a co hrál?
:Hráli zs-.se ti, co -\rvni večer o nevíc Bonýšek a í eduha.
nehrfl scra, ala a jednou holkou ze švýcarska a s B&cilair,.
ae
ni moc nelíbilo. J5 to nebylo osobytý, Svála není muzikant a
1 ec! spíš hleděl na ně, co dél. -ylo to umělý. Sérii hrál s bigbeMer svoje věci. "aSínalo to efektně. °riběhl tom člověk v plášti
r Běl na hlavě hodiny, tikalo to čas, no, pak ty hodiny zahodil a
nod tíir: byl Cárli oholenej a nastolovanéj^ na bílo, BejvgtSí úspěch mg
10 Tádio. Pek hrs 1 r-. kapele Čallets JSodeťs, jsou to tři mladý Češi
i ^ř&iecka, bubei.ík * je ale K&r.ac a ten právě zníval - .skoro česky Kd v j e rlr.es něk.vv;u dvacet. y 1 i docela dobrý, byl to vodvaz. Při
Pk-lžV vu vystoupení došlo k drobnýiou iralíru, on totiž promítal na
flétno dip^ozi t i vy a do toho zpíval, jí si 1 ec! nevzpomenu na text,
bylo tač nčco jek "nasrc.nč matko, nasranej otec". r.o se nelíbilo
nějrkýru blbovi ze £výcr.?ska, s m a i l nu projektor ne zem e pak dal
SksléVovi ->ěatí. ířlo to dohru v ^¿kuliší, tam jsem nebyl, ale vím,
že rirjrid a 1i starší pak odjeli.
O. S

....i

/le proč odjeli? Kvůli toj..u Skalákovm* textu nebo kvůli tonu
incidentu?

o. s. ir-evúr, ne js^íS jedno s druhýiu.
^ ek: e nálada pokleslá?
o s.:/*ni ne, nakonec hrť.ls skupina Tyrane ze Švýcarska, tančilo so
c*: do Tána.' I když čópli o to/u později uiluv.il spíS jako o 3třet.
r.uií, neí jok o setkání. V^eíku se i xeri dřuhej večer vydařil.
'oři?- takoví perlička: v 1j: vesnici byl černoch, kterej um SI
česky, r. oo' <-ó se nre ptal: "Máte kr.edliky* ... áte knedlíky?" A" atraSng se razčilovc.1, ?a js:-.e Češi o neráne knedliky, protone tarr; byly1:
jen pérky a /^uláS.
£
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Generalissisir-ua
íeho stopní dréha - hroby
hroby
"Délka zevního prstu - od pólu
k pólu
Jeho
\
trus 32é tvar lidakých lebek
Na povrchu je opatřen nápadnou
Sroubjovitou rýhou
¿ž na dsraz
V nomalám ^ohybn
zanechává za sebou nauku :
Máli* vlastní hlavu na sváni krku
v a EotrU
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(Opstovskž události z fijna 1965 v SirS-ÍS"kontextu)
Každý mé cc zaslouží. češi chtěli Kico a dostalo se jim jí. Ni co
chtěla znívat a hrát a dostále se jí česká reality, reprezentováné
čs. zvukařem (i když ten za vSechno nemohl), ¿atmosférou plnou *snobství
i neukázněnosti &bcbbonkem nolicejní razie a výslechu na "The TSnd" •
Ala nikdo z těch, kteří mi líčili svá subjektivní dojmy z onoho nešťastného pátečního večera, nebrnkl na strunil, která rezonovala (a rezonuje) hluboko vespod, tušena těmi ne je: tlivě jšími. Praze a jejímu
"senzačnímu" publiku se dostalo, co zasloužilo.
Bohyně spravedlnosti je slepá právě proto, aby nemohla nadržovat, ,
Aby sem tam nepoložila svůj božský prstíček na tu či onu. misku, podle
toho, jak by se jí ten či onen klient zamlouval. Spravedlnost nelze .
obalamutit. Jinak řečeno, boží a rockové..mlýny melou pomalu, ale
spravedlivě.
*
.
. ..
Když ni organizátor opatovských'koncertů říkal, že: "kdyby se mi
oodařilo zorganizovat v "Praze tu Nico, byl by to vcchol mého života
pak už nemusím dělat nic", znělo to .hezky, ale hodně naivně- Nezdravě naivní. Když se vrátili lidi z budapešťského koncertu a hlásili
že to bylo výborný a že to bude v pátek-v Praze, zavětřil jsem, a j§l
tam, kde se mely koupit lístky. Ale už jsem tušil čertovinu a tak
když se pak ve čtvrtek ozval člověk, o%-kterém vín;, že Nico 3leduje a
její desky zoufale sbírá už hodně dlouho, a že lístek nemá, přenechal
jsem mu vstupenku na čs.událost sezóny s klidným srdcem. Když hned v,
noci-a následující den přátelé přinášeli Jobovy zvěsti jako na běžící u pásu, mohl jsem si mnout ruce. Kdyby neSlo o stále stejnou chybu!
Alchymisté a magici tomu říkají černá a bílá magie, ale netřeba
tajemných slov: koncert Nico byl " oosraným navrch" od samého začátku.
Važdý vsak nakonec dostal co zasloužil: organizátor zprostředkoval
Nico a byl na hodinu vyhozen ze zaměstnání (oo nepříjemném policejním
výslechu s možnými budoucími následky), lidi měli své "velvety" -¡¿le
e pískáním mikrofonů a českými vášněmi, které bičovaly sál a Nico se
dostalo lekce české netolerance, anatérstiny o dalšího důkazu o tom,
že v rocku je vždycky všechno jinak.
Aby G3Í eliminoval kamarády a kamarádíčky, kteří opruzujou o lístky
i kdy? už nejsou k máni a nedostanou-li je, urážejíf organizátor si
"chtěl ušetřit práci a nervy" a nechal vstupenky distribuovat Jazzovou sekcí. *ili o tajnou koncertu vědéli.nejen lidé z Ostravy, Pardubic a jiného okolí, kteří Jazz.sekci bombardovali telefonáty, ale samozřejmě i zv'lá3trií orgány lidové moci, které se tc.k mohly v kíjdu připravit na velký- zátah.- (Navíc, zbylé lístky,Dak chudák, prodával po
hospodách. ) •
Když Nico" zpívala "lha End" ,-"my friend the end" f nemohla tušit,
že konec to ja v*, hezky rozmrznutéj. Konec opatovských koncertů, konec iluz*í pár lidí jak o Nico-tak hlavně o "čs - pohostinnosti" ve Smyslu
schopnosti dát -věci co jí -patří a- ne pořádat Nico abych byl slavnéj, abyoh jn vid-el, abych o tom mohl ceiej život vykládat, abych byl něco
víc"'. Zúžený náhled na věc ze strany pořadatelů a diváků vykonal své:
zlé'vibrace zesynchronizovaiy zrovna v ten Černý pátek na opatovsk.é
burze a -Češ:, ^ražáci, dostali lekci. (Je zajímavé, že na nahrávkách
pořízených Walkmanech v sále není cítit zlá emoce a i přímí účastníci
koncertu museli konstatovat, že "to -je jinej koncert"). Naatěstí má
každá řince -dvě stránky: konec iluzorní naivního chápání pořádání '
koncertů by mohl znamenat právě .v tomto oboru zprostředkovatelské činnosti obrat k leDŠímu.příštímu.

í¿uclou-li příští organizátoři schopni nadhledu, reálráho uvalování bez
e^oc1' ziír en 'ho vidění sebe jako středu dění, a trpělivě-ti«rever.éí práce
ve
v£c\ - tedy budeu-li na:.v* urr*t posoudit, zda se nevyplatí
na;v'. rorgar^ zovat některý koncert jen pro H orranizá tory" a nahréváče,
aby : ek nezbylí! t>r-i pálená ,JYŮně" oo-holubu re střeše, ale vrabec r^a1očarf- kazety či fotek a rořnosti další budoucí spolupráce v hrsti, psk r.e určit? i v našich zeních dočkáme postupné stále citlivíjšího
a i clorar tněj jího obecenstva i hlubších. záí.ittO z výborných koncertů.
T;
oechro tedy skončilo, tak f jak si ka?dý přál f jén&e1 jaksi jinak,
zátor. uspo'édai ?Tico a
1eS "opravdü u? nedusí nic dě1st" motore je bez. zaměstnání.
Snobům 3e:-dostalo "hvizdy" , která se J.ÍTT. dokonce A " věnováníir
no dénosla ra dosky. Policajti
zdárně sraschli a rcejl irateriálu
do e.leluje, erlt.
* \
~ohyr*5 spravedlnosti r.á na
očích *^ásku a ták ner. olrla jedno
oko přiTT.hour i1 a íechur: jejich
"čeSstyí" psc:]onovat: nisky vah
odiíěily ovesní podle toho, kolík kdo na r:e nalodil. Člověk
(.a f e ch t akyt s sir os ju ě) n? á.- :al e
schopnost chybairi se učit. ^nkud
není sáu- sebou a sobí tin: nejdo*- •
korele.jSíxr- cenzorem. °okud například začre budovat "leo.^í pří5tíM
tírr, - e p*est«r.e vinu za nezdar <?
čeh.;Xol*:v svalovat na zvukaře,
policajty, organizetory aid.,
a koukne se r.a "břevno v oku
SV^D" bez- iluzí.
T'o.*lo mi, re většina "odborníků" si Prostě zařídil?, oohodlný
"ivol jednookých v r.eisii sleoých.
7\ nahrávky je iesně s"iv~:et, fe
s "ousta lidí nechtěla ríen 1985«
hle Velvet underground. " lonu
řeči organizátorů bylo cítit, "e
jim nejde o hladký 8 úsoěšný- koncert, ale hlavně o jejich zásluhy
na nětf.Oeneraii zu jn.e dále: nur
blikům Lucernv slr-strě uf ani
recree slyšet vynikající hudební
výkony. To Lucerny se chodí pokecat si o zdrhnout kohokoliv. 1 ak%e poitupní devalvace divácké ir.eze
způsobí to,
dav tleská naprostý? úletúir, a st/ví
tek "kolafcorante:'" ve smyslu "spolupracovat" : i publikum je spolutvůrcem otme?firy a je zodpovědná za to, co se DU p*#ds'tlrí* ar nředvádí.
r
-oleran tnějíí recenzent by rnor.ná napsal, 2e oublikuir na Opatové
"neuneslo" atmosféru večera/ 7á tvrdím, rTe dostalo přesně to, co zasloučilo, nic víc a nic míň. r~olerantnSjší kritik by napsalj
rublíkům Luceren a Opatovi* "nedoro3tlo", já tvrdín., ?.e ani dorůst r e ^
chce. ř ne.ien pub li kun : i muzikanti, zvukaři, organizátoři. Všichni
jsme na jedná iodi a víichni "kolaborujeme". Kdy uf: nám, vám, to
všen konečně dojde?!!: máme taková zvukaře, koncerty, publikum, re^im, jak5 si zaslouřír-e. o torr. všem byla "Nico" taky.
f

Chladná jak Sepal noře - vytrSená xe žerně,

Petr "Mauglí" Kadlec

xrxxxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxxrxxxxxxyxxxxxyxxxxxxxxxxxxxxxyyxxxx^.xxyr:^
íaótto;
Nico je NicOp to je to.
'
(Lou Reed)

Kdybymě někdo přad měsícem řekl, 'z® Nico bude hrát v Brno, tul\
bych '«nu odpovědělf že v neděli mají Plastici na Strahove koncert. .Ale
jak píSe B.Hrabal, kterak neuvěřitelné se stalo skutkem - by]a to
pravda.
Ale od začátku: ve středu začaly prosakovat nepotvrzená správy,
že po vystoupení v Kaáarsku bude Nico projíždět Československem a snad
by mohla tady taky zahrát, A čtvrtek začal být- dnem nabitým jak elektrická sil. Zvláště, když jsem se dozvěděl, že se mém skutečně dostavit
na místo, odkud bude dav Nico milovníků nasměrován na místo koncertu/
Po tradičních zmatcích (nikdo nevěděl, kde se koncert bude konat a část
lidí odjela úplně nikam jinam) jsem dorazil do jedné periferní hospody,
ní už byl pronajatý sál, ve kterém čekaly na podiu rpzestavené bedny
s rokrofony. Po Hudebnici a hudebnících ani vidu, ani slechu; ozývaly
se hlasy: "Nico volala z poledne z-Vídně, že vyjíždí, ale ještě nodorazila - jestli ji nesbclili na hranicích,"
Většina ¿účastněných se mezitím utěšovala pivem a tvrzením, že
kdyby nic nebylo, tak Dylc aspoň to, Se jsme se tady mohli všichni
společně s.ejít. /si v půl deváté námi proběhla .iiskra vzrušení - Nico
je tady!
Skutečně: proplula kolen: nás jako neuvěřitelné fluidum, načer. nás
pořadetelé vyrazili ze sólu, že hudebníci se musí připravit. /. po dvaceti minutách nás opět pustil: "ovnitř, kam jsme vrthli jak divá zvěř,
^oslední zkoušení aparatury, *
• íná se a Nico vchází na podium«. Usedá
za harmonium: možná, že tohle harmonium je to cpravenJ, co jí shodil ze
schodů Lou Reed. A Nico začíná zpívat.
tis naprosto od emocionalit o vany hlas, který se zařezává do mozkových závitu ,ici»ko elektrická pila. Dozívává a my čumíme. s otevřenýma
hubana na něco, co známe pouze z jejích nahrávek. Obrovský aplaus , při(
vají se tři hudebnici a Nico předvádí své st ar Si věci, větvinou z LP j
The EPD a DRAKA of *1XILE. Potom .sama za harmoniem hraje své dvě známé
písně: německou balodu Das Lied der Deutschcn (mnohdy známější pod názvem Deutschland, Deutschlan uber alles), a drzhá je legendární í/orrisonova skladba the END. lía té si dává obzvláště záležet, a o Morrisonoyi se vyjadřuje jako o svém duchovním bratru: a ze skladby je to opravdu čít;Lt!
-•;;•.>
;8
-Pomalu se blíží žávěr a obecenstvo ji nechce pustit. Přidává
evergreen z doby VELVEÍ UNDERGROUND - All Tomorow "s Parties. A konec?
Pomalu vycházíme ze sálu-a nikomu z nás není do^mluvení, každý je naplněn něčím nedefinovatelným, něčím, co povznáší ducha až někam za
hranice lidského vnímání. .
••
. . .
.
DÍK' Y

N I c'o !

\

íř .

?.S. / díky as-pon touto cestou všem zúčastněným, kteří se na přípravě
tohoto brněnského koncertu podíleli.
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' postihl g-cjuvifílost mezi naádním
r-rvra i>. o
c'icrou «vslíf
i aX\iirUvtélí¿s. T/st¿h wsai
.1 -.'.UvGvrií yoruchou
ocS té dou:* pre.1¿•v^ter; celo .'úlV úv^h, studií a
/n:?.pr
Jcnn Vinohwú: Í)I«'¿1Í:C::¿ proJ -vy choroby^In^ch,
i- r . U;-: »9.31/-.
y:e# ve dužévni choroba ¿e s to vzbudit
,:
cir i a::» ¿ í c í z.iro 'k;" uv;í;i^ck¿hc calentu. °ato
fcVjil Cici^ Ilc.-i ni.sr n i-;tcñ>-;'ra lide:«: 'ovciit
Jo alub.in,
o ji;'i ¿in,-;.
ZiV.r.tr/J.-.- nccoc
j.choí *uo-:vní ;:orucnv
VA'Vtáou k m a p a ?i.\ osob,j.r.li * M «¿niku iiitoli- .,.oce/
.roto prírr.o
ur.vl«5c;.c tvorby,
X yráes tri riáíO cJ.uyících .v.utcrñ j.^u tcVu)
dok.L
i'voiiü , dc j&^.C aíry ovlyvaaj*.
li-.!.U'0: ou verbu, - u r . t . n \ v-t^-i. Obr>rs
:<u:.. ..?o on .v;¡¿»ne Jo030b:x*v;ti autor« ae
.'.řc-clxt i v;'; ov 'úi o jc-.ho :•',?. voť-..
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Uare,clil ;;gem se 26* üervíu 1 95o. Yodice b,li rosvcvcni. ./y chovávílin
-•uyť.ko ň nevlastní otee, !:tery hoirio ^il, s m^irúou se črssto
hri-li, ti.lee ¿i r:ilc\tix• ry dSti, nwk\ clvo sestry, irtórc ¿sea mlaafcl,
oe lio bály. ¡¿nohokr^t mcncn iitíkal
domova, i t e nc;:t.-.3tí často
o ním -".•' tk^
c:rjí"6í:i
protože byl & čilí 3vU¡.dtán, Kdys
h) rosviíctf siráchol ^ebe v:, a .-^u.. ,.orin\ - byla ho^ná, pie- nervózní a
V;
cha. /.sjrjfi-'-i
mel ciln^: vM-ici babičku.
tou
si
nejlíp rosu.-'::—1«
T:»i moc nrž>la# malt o^erťi -c luil. í3jvx.U- WC cíieime a daje-

«no a
4yl 3osm- trim «tri mísíce, po píN>pnltcní jse<n
jincl leky. 3
učení
iiení riS vyhodili .kvůli fetovaní a dlouhým vlahům
j3C»n osm le
•pracov.::! v LícSíne
o ski^dník,
V ^edraiacti letqcii ¿sem vS .tetováním v restai, âûcîn; ť^vyk joen
213 to neaël. Tak kolen dvaceti Irfc g rem dost pil. V 1 v/ dobč jsen oe
,
ZačCil V;jÍTiat O filosofii a. Silicii«
óo-j pokusů o sebsvraidu, ¿.•;c ) "m^:? hodn?.
¿.'¿-Ani f 3«.-nou.
otrav.-" leky, ¿¿dnou jocra ne bodl no2"rà clo b-ioha, t.- jaera chodil
s holkou
t<? řekla, :<>: b£&cháúi<* 3èbfevraždu op «Iccnt. v roce 1
j3en cliocil se seC-ncho patr*., ale cel<em oe .mi nic m stalo. To bw.lcf
kdyš jceín ¿6lv¿il nástup do druhého • kriminálu.
- -řoprvé ^soxu -yl odsouzen v roc6-.15.iC za ^rochovávúní omamných
protytr^dkú na patnáct m'slcCu Bylo to nast/asený pol': cí*. jtc-ws, by 1
jse>r> v liucinii pxv-cstfcviteleiD;ii:/!Vci^e2nc.3QiT. n^nic^k... .ic. li
clona
v
ř
vl :.otnc
ptauí zeb. D ':h'iïi ^obytu vo v.^bc jaei-i se ¡yoprî.1 s
spíř* ó-GjTi b 1 bit. ot kovají 3àG3i-©i a naiconcc onen i.»,! oíjBoazín na
šest r^sicá
napadení viu'c jného-cinita!«.. ïo jrern ije-'tJi ncodced 11.
Ldyn
přestal fetovat-, aezxu mil y e n se « jedním* knv^tm.
Půjčoval ni .--.rbc^enakou literaturu« viají.tu.»*» joem se i o indickou
u orientální filosofii, .i. kiiyL, $1.? od twbo katolíci ; -.Iruzr..váli, ¿c
11
¿50 u to pohani". ^'avrhc.vnl jsem určitou syntézu m s v, i katolikama
8 budhiřit^ííia. ïoho jsem ale posdoji nechal.
O mapii 3 g tak v zagínám. S&cal jsem mít tukový vnitrní hisisy.
Trebi: j s cm si ctoupl před zrcadlo a tijkovY? jma pohyfoï/.ni» y yen r:e cnažiJ drátku se do extase, abych vičíl přeludy « dOv.^du do budoucnosti
dVldm n-jjakj t.-khvyblc vcçi,
ke nn^ ^li.ví hlas T,ab,ch ai
8 tin
. JG to-takčvej h.-.as jako s nitru, ûlc ne; Í to
můj hla^i cu-i^td njní ;;1 fiet û&imA. Í>'J_. ,. poslouo* »-in ď^bla, toi; t m
ušima L-l;ňet je. Suisl che'e, abych hu 4 o/louqhai, sb'/cli u';ÍUlf co
se rai n e l í b í n a v á d í m5.k 3p;;tnejn vicem.
11 Jed ístrtch, žc bud^
v jeho. íiibci navrdy. Cíir .ni n;jcnom dobr: d^noni , ' t>:r.;' jse^ .ťsG n -:učil vyvolávat. Ale ten vnitř.ïi h.'.as 1 od to,/ ocru;ujc. :.odlím
;je .ni spatní;, t;k. nio ul-; lidse k ^©.nelicť:teari i, ta 'ni porche.
ní . jiýkd jcen z- toho cabla" ti
celo.vtJ jitucce zou.ř 1./. C to:nf ic
.-;v-írH:il např.
ind o nou osobu £vl.úi«tní zájc-itíxvhi ďábel,
ttó,
j jen se nezabil při ekoku ř;e sedmého patia.
ttlviy c;
sl^I Jv .bia, r.ťoy po^dr-.-.cl .núj páflf proto e ::i t<»hd/
meje opojení rj absolutní povinno3tí Boha a rcbí...
v
.
Vj lidí nam d.oût strach, Se jrjou nù n-»e do -ilavr.ni,
; rbtcov^l jako
hujou, čtou rai dopisy... i rny-Acnk . í^a^oslcS
ošetřovatel v 'Zut. V~říj\ to.ui, ¿0 ne lze převtělit pv.mv»ci c.âlspticKcho záchvatu /které m^rti- od 14ti let/ do zvířete i-1, z^dtkv. .;Č
J^ctiI ín"l ten hlas, abych es o to rcepoko^Ssl, protopí se mi pak
nedusí pověst yřevtSlit se'zpátky, napadlo
to úplň;- sr-imuzoc^m. :
,:
ten 3tav raezi tím z^uhvat.e!4 a přechodem do nc- :ís3.ního "-tuvu je podobn;y zvířeti, iř.kteří lidé mí ríkyli,
při ton vypadám jřAo »víře. '¿a-; ,ii to ¿^ëalo vrt.rt a: aveu.

Z<?. t)'. ukrorae- korespondence
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13. 3# Daláí dryvek nebe fru/jwcwt• a cvilob osf

<3
dostal osem dopij, ze cjířcl nůj kamnr&c ¿íobf.^i tfandclaiayer / 23/» nevír., viožnáf že ho zruiš. Dostal ¿sen parte,
který bylu odeslaný 7.
/podle razítka/ e Suli mS to
až teprve tcc - v 3 F . I I jeho poí:i'bu. nechce re ¿¿»n5 tomu
vji\\t a ¡JG rviě hrozní, Se st s tíu nusím smísit. Je to
kcr-iarťid, vlastně byl, se kterém jsme toho ^roZili a
projezdili moc, li/li v arestu, v blázinci .v tc.5 se to
icklile nelitop.tnS ukázalo.
'
ci, ŘIČ je to nespravedlivé, £. on Ů Í Q G
mrtev si oá mrtvý žiju, v..x,olu jsne i byf.Ieli v jednom
bytí? 3 jeho rodiči a sestrou, spolu ^s.ne o li dobrovolní Jo blázince, ocď-.li v buse fi zase se setkali tady
v blázinci• • » • • Propustili ho v listopadu a
úner
všechno ukončil. Proč ran:' sc to nepovedlo? latini jeňt'; nevin, co se nu ,:r:la:'dilo, 2c semřf.l, si': nu:'.m pocit na zvr&cwií - v/blil bych svý vriici-nosti, :f>ozek
a nakonec sám cecc/tn zkurvenou skořápku, kterc* inS
cVJl;. tím zpurch;mtclv'iú OlovSfceja, t. hnízdo vlastního
hnuau, praSiviny a lepry. •.

,
211 c.o4• ř-Jám chul číst - pokor.áín S6 - sn;i 7 trv lost jakoby ochromená, Tiubohá14 nepozrTvó
:,rúvt příčiny rozklc:j.u. :Oer£ se ns povrch nez^j^m,
lhootrnncst, touhu, šílenství rrlepe na "povrch" lebky. Jen d 1 a dál a pak znovu dél a cl ¿i a sasc-. d£.1
a /o^vici, pořiVsi krftci d 1 nekonečná touha po »aduSení
vlastního jó, který .oko kretka zalezlý v ulitš prijírtó a zavrhuje. Blouzním, ule toli.Vj toliJc mileji,
¿o je to i' zbld:ui;:;:í. iťeiaohu to v, dr>ist. -.med to
přijdu
to, co
vrhuji, odsunuji, j-uSir. strach,
miluji» Tolcy mne ^ronásleuuae přivol otázek a dot "¿ů,
ob:-./¿otvorných kombinací, proto jiz "utíkán", suaá
5 neilejí ne
r/mu tC, co rjiltiji a stale sc v;<ocí-n j n^mohu. Jse/a Sílaný, cítí:.*, jak bl.i^.ním ra nfiiruii sil se £V€'Jnout# Co>V;:ii.k tc nedokážu? i? !•• •

Z literární pczůstalo&ti
ir
-T" 'oV ^ V
•v »- • •
-/v

S V

T

SvSt um^lě hnuty - pokuo o lioiai - elastici;/ svít.
arevJfný ovC-t, svet otrciíiů, ct;.;le
svrlt fiiv-vo
>,oha.
Sviu železa, svet srdci ze železa, rucc zt železa, hromc^^ žřleza gcSoueí po silnici íic áfclsza a v3 železnými k r , řídí ¿tlezn' olfivSi, hromad.: žtleaa sc or zilsi a protisedcuci hromadou
želela, jeií b *le odt^hwoti službou odtažena dc ¿clczúmy.
Skleiiíin-' jitčcř.liv^ svít, icH^álovo pn-hlcín;' a sklen on.;* jako
duše clcv^ka,
ne cčr&Sí o o c52c>.r.nSnthc »rcaíla, ^ r ^ n i
věcch akiUnííných lidí, jez vidí skrz. prvního do stóhc sklenéniho
se nebojí sklenař^ lži, co ^i nelze lhát«
čiov::k;\f
Foreelf.i vj o vet, Krehlt; sv-.:t, jer-nv ©v^t a stélr, pcrccl- nevy
svec
novech detí» Oiti #
r»« a<:&A*ýí bít, protože

jsau porcelánové v porcclánovť* »vět6. Ouh:;/ 01 v:<r.l,;rj t
rt-av%.v5 tf.l
n%5 ycnný f co
rozpuč.,-, jsi ^ru;11-:: ;;oi;c.:lánov£ vccJcvv :• ánS na ar c»u
Porosí. ¿iové
t~
o a^s-.ane jsn porcelánový
/orcdánové
¿¡•3ti žijí v'jrorcGl na bese Strachu,'p^e.;.* ::orceI.lnov.>. rosili n. A
noin^v.ní
ccl^:ncv:4 1. el:^. urvale* i orcelv Hl vlLo •-.auiis: o '¿t-n-'
ov*ho dítčte
• v-^tu,: ¿CIT tchcyi-cY/^ chtějí dít^. ctálo-li b;; sc '
v 1.gc^ • in.- : i: ?. v ť-.m.yslu ^ekot A.urc::li-.nov*.- dítě, c-.rtivní .*nt či enj
•'!.• b c;
psrcr.AJ.::oVv. o hlfť.v í. 5r>,ut a konat v
lcjnoviiia
3v;tf sv t # svije, sv.v.tf 3v::t, sv t; SV/ti, ov.ltp sv t f »svít, a*V L9
¿•u icvý sv jt ^fiv'-tc.unv/, sv. t stalcen/.iio 'gcutioycho v uciiu, co Oýchcijí
^UROV«. : J 1 Í C O . S O ^ L tel: .LVOV, H C W 0 0 T < A V J C T Ó Y J I Ó 0 o 8 t . T K U ,
•UW.ca
hlav v ¿;UJ;IOV C . : : silUFANSRFCCII
¿UNTVÝOÍI RULETÁCH,
' R T C R Ý S C vívccjí
Z ^ L T Ť C Y - junu-vru r/cMrstí
¿¿IĎÍOV L I
a
O
N
.
V ^ o v . r i vv bi; bylo
:;A.\o .¿uniová
:»oictv?
i,ebo ¿aucvrJctv:: ?
*á v to;? gu^evuietv/ piOO ..'-¿Vicli- lid. , etikem
a ¿i 21 A MYel;í:* ;>V.AOVC.
s
junové
- ¿oko itapJiklud ¿UMOVs. • tu'ól«:y, ;;;u:.iwVu blokyt
^uruová ¿'i u;..:;,
ová ^ravít...a,
rv.g-ítJttk, ¿u:\ov.,
••
,
gU^qvC ki.il'/ne"! . ,
-cvi, 2bo£í.
JcJeh gunuvý u
2c
:-'.lic ¿umov..ho gutt0v»':ictví a procházel se po gumové ^rode^jně a hledal jakési ¿boží. Zaměstnanec - pochopitelně gumový, zahlédl přes gwjový pult gumovou hlavu# kterti se neustále sklonSia nad gumovým regálem. Gumový zaměotnanec ihned přispěchal k#zákazníkovif kterého k sobě obrátil slovy s neuvěřitelně
gumovým tonem - co si račte přát, vážený gumu? Kledam ve zdejších
gumových regálech gumu na gumování. Co co co cococo že jste to řekl??
Gumu na gumování pro svJ gumování, opakoval zákazník. To je neuveřitelnc:f gumo vedoucí, pojcíta rychle sem, prosím vás, rychle.
Guma vedoucí vyděšený gumovými výkřiky, svého ne¿lepšího zaměstnance
obzvlášt guraovč-ho, vyplašeně se. V)rnořil ze svého gumového prodejního kuiabálku« Blbý gumazaméstnanec stál u klidného zákazníka e sípajícím hlasem volal: Gumo vedoucí, on chc6, abychom prodali guma na
gumování. Gumavedoucí již razil k dvojici a zaslechl svého n*,jlc-p.jího gumového zaměstnance s požad.vkem. zákazníka- Nabyl barvu^popela
velice gumového. Poté, co se vedoucí probral ze zvl^ší cilnS gumového 3ol;uf pravil; Zločinec r .zločinecf zločiten. Zákaznik probral oba
gumáky slovy: Jsem gumový, řekněte mi, jestli jsem zločinec, l:dv/.
chci gumovat gumou, gumově prosím» A dejte mi už tu gumu, protože
musím jít gumovat.
Zločince, ty jeden pachateli, negunový vyvrheli, strašlivý lot.,že,
jisto jc vás ví co, protistátní gumoživle, chccá vygumovat na'ieho
iieovyaáího Gunu. Ano anot chce nás zničit, docela vyguraovat 3 a jistě
jsi protigunař, nenávidí gumu.....
Volejte Gumouae, rychle at přijedou gumousi, gumousi, jef.inS guiacu03- # # # • •

J
•

Po Filckově smrti uspořádali jeho
přátelé sbírku básní-pod názvem S-u r s u n
C o r d a, ze které přetiskujeme předmluvu
a některé vybrané básně; >

e či mluva
Dc-st vá SG Vám DC rukou malá sbírečka básní Josefa Horna
/I-ilclcy/. Jsou to jeho první# ale taky zároveň poslední
po:.usy o písemné sdělení formou poezie« Zemřel 6. 1 # 1985«
Těchto pár báaní zachycuje jeho poslední rok života« Js«u
věrnou kopií toho# co se v n e p o s l e d n í mísíce odehrávalo,
j.se v :;ich najít vnitřní zápas, citlivost duše, hledání
pravd, jistot a smyslů, životních skuáeností, ale taky
pokračující nervovou chorobu, kterou si léčil v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. V pos?.edních básních
jc cítit silný motiv křesťanstvíf kdy právě k víře v Boha
a skrz Krista si vysvětluje některé ově vnitřní doaavad 1
nezodpovězené otázky.
Přez veškeré životní.úskalí /blázinec, kriminály/ si
zachoval lidskou tvář a citlivost duse.
Sestavená sbírečka jeho básní je malou vzpomínkou no něj.
í..

1

I

'

. .

»

.

EXITUS
•

•

• t

.. !
.
•
Snad jsi se umoudřil ve stínu stromů,
tep srdce promluvil ke svému Bohu.
Zranění šeptalo, rodilo vzdor.
Mrzal: zas zasadil nový strom.
¡Medúza sahala po temném plodu,
mozek se rozstříkl v ubohou zrůdu.
Strašidlo zděsilo hlupáka břich,
dostal c h u t n á játra - už můžeš hnít..«.
*

ROH

• • •

podzim 19b3

/ HORN /
»

Strhal jsera svůj šaSlcovský šat
to padl můj král.
Zvedl jsem Stít, tot věrnost ctná
kdys přispěchal číábel a podal svůj zlomený roh,
hojností zaplněn, kořistí vítěznou .
bojišti krvavé, havran jen přelétal«
1
u.
• *
Taálcář byl mrtev jen rolničky cinkaly
satan so odSI v královský šat
v poli se ozval zvířecí řev,
to vítězní uetali kostky o králův meč.
TeS víno vytrysklo, rudé jak krev
havran jen létal a hltal ten děs*
'

'

Blázen se objevil a xpíval písničky.

,

ř
(

í
i

rval srdce vrahům i jejich psi\m
dřívky jen křičely chtěly svůo hřích,
hrobůmfctszkříse chtěly dát c u ,
Ďab-.l se usmíval, ulomil druhý svůj roh
seřval a připil si, at takový každý
rok.
Havran tsa nclotal, L-s^dl na strom
paCal jiz soumrak, vlků to noc.
zima 1983/84

AREST

LT£OiúíaCji

AfiíST

Praskaly Lšjlářc v hranatých švsčh
bezvorci řvali na dobytek.
Střihune hlavy dohola
hlídaly kulky z olova.
1-CÚ štjkot provázel den
očistě rožků byl zaslíben.
Kameny sloíciV/ tvořily hranici
tvůj ssivet má být jen gumovou jspisí.
Vrata se točilu na pantech
Kamery aníaci 1/ na patrech obludy hltovost
posedloužclezy steny rozsedlou.
Žalářův hlas se ozýval v zdech
mučených - výtah - umlčel .řev
krysy se dívaly z horalových děr
nu spáče, v sklepcní při světle - ač nebyl den
Duše cc kroutila jak stará mříž
iat vězeňský nuloval vápenný kříž.
Vzpomínka krotila hlídačův krok
r
esusv^ oadol"
«•
é po
A celý
V rok.
« h
Občas sG ozvaly'Oprátky končících
nebylo soivdu - nebylo včřících.
Netekly slzy,-kapala krov. •
P&áSt bílý byl ciw/n..', aidaaský zjev.
Zoufalství hc^moených nelůcil plač,
jc-.n ¿uRové obu-Sky, vozeňský i\vd.
Dop:i s od milých lomil tvou duši
raženým podpisem z praseších uší.
¿eleznýn dveří _> vydal paragraí vzdech
tal.%r to nechává předvádět v okovech.
Oh/bají tvej. pCXeř zepředu
chtjjí do tvé zadnice- zezadu.
Nenašli ižádn^ poklady
mužco sc obléknout - píší ti k aaudu doklady.
Železa k opasku vázají
na centu si zbraň?, rovnají
tež nezbývá než k Pilátům jít
cestS osudu podat tu správnou nit.
zima 19b4

TZKixiäii'ltf.
Ty ponese« první svůj kříž *
To abys spatřil, kdo tebe'• miluje
Sám spasitel tvůj, Kristus Ježíš.
2a teb-u. půjde nezměrný lidu lán
Hladit t/ou duši bude tvůj Pán.
Netáhneš do lcopců kovanou mříž
Tvá duse žádá yovznést se výš
Do hlubin zřítí se žádost m»*
Kalvárie řekne ti - bu5 vůle Tvá.
duben 1934

IííRI
Podivná stavba co výšin ční
že i m:oukům se vraští čela ; •
černé sc obloze rozlézá stín.
V tou podivném monstru je šlechetné srdce Dožsi:é
nevinné pláče- nad lidmi
jež v lomech by žalu na kříže l&mcjt mohli.
Světlo se zatřpytí z dřevěného břevna
svit nebeský zazáří z koruny trnové
Kr-..le židovského Ježíše Nazaretského.
Slzy v ocích Spasitele svítí jak hvězdy na nebi
vy jdou s večernicí, aby zvěstovaly, že utrpení
o/na ücbeakuhi dokonává......#.•
Nuže lidé, jen pro nás krev byla prolita
Mesiášem na kříži
Spasitelem, jenž za spásu dusí a světa
vydal se Pilátům vstříc ne vzdory záchraně
nelitoval - svou dusí jako pancířem lidstvo
ochránít
;:íůj dr.hý Jožíái, pad^m na kolena před Tvou
obětí a utrpením,
nodlíra se za Tvou nevinnou ¿rev a rozedřené
rány,
Pláču a nesu ve svcm srdci s Tebou Tvůj kříž
Tvou nevinnost pozdvihám z prachu,
dc nShož klesáš pod tíhou kříže.....
Tvá matka Marie Panna, srdcem jak Ty nevinná
střetává se s Tebou
slzami obvúývá Tvoji královskou tvář.
Oheň lásky boží rozkvétá lilií a slzičkou
Panenky íiarie
AMEN
září 1964

očekAVAi**
Tvá bolest jo nesmírná ¡jakoby nekonečná
Kvoucí tvé poslední vlasy
které nají vydržet nejdčle z nastavující hniloby >
?
•' •
Wevíá ježte jak souhlasit s šepotetíi vírů
v ngsiž se ocitlo každá Tvá myšlenka
rozpadající se s vůní mrtvolnou.
Vím, že r.e ncbriníš smrti, života
přátelsky přicházející hluboký.-d hlasy
kynoácÍLii v nedověru tohoto sv»-lta.
Rozplývají se otázky nastávajících časů,
plísní a houbani porostlých kamenů,
vlhkých Iccstí potečených slizr.vj. bující lepry*
Světelná spá3a přicházející epileptickým
ZÁCHVATE:"

rozprostírá svou pavoučí sít nad? vše nesrozuMITELNÉ

jemností utkanou otázkou bytí..•...
..září \9tí4

SUSSUU C C U M i'
Odcházím z dvcicateiio epileptického století
hroutící rjo doby-rozpolcených" lebek
a přítomnosti přesycené schizofrenií•
Unikám z prostoru, amršíujícího se času
přes hran5.ee embryonálních myšlenek
odvrací™ se od jsoucna hniloby
a naláscuia kříž - 'hmotu clo transcendentna —
jcnž jjem před sžíráním temnotou
zavrhl.
Jal li^cjj smrtihlav letí my ¿lenivý z dob
co započaly.návratem do tohoto bytí.
š
znovu ma
Hroutí/ •
ce' vise sv ita, jenž není a zno
započít - zas ve sverm Šílenství.
Přichází paratéze o podzemním sluci
je£ hvazčou temnot póčífl^ - —
líi^síčníiu
svitem v kalužích krve a zlámaných
t ^/ o o
¿erizu«
m

• •

Pohaslo svotlo v očích tvoru
ty.k Bohu mají nejblíže
řevem nepříčetnými v duších a srdcích — — — satanu bližšímu.
:.
21. září 1934
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A;:tor ce :aro!il v r.;ce
,
,'je v .rna.
,je sestaven ze sborníku "7 lahvi je
dně" a "Zákaz vyeháseaí". PrJícs apa<3a.ií
3o let 1SŠ1 aa 1934.

1
I

MODLITBA PRO MATHJ
•

•

•

ad jsem ti ve svém minulém životě ně jak -ublížil
Jebo 3ii3 snad naivně myslela
Žo tenhle bude lepší
I'rot o jsem si jednoho srpnového dne přisel na svět
(dodnes hevíin proč jej a takovou vervou oslavuji )
Venku byl horký podvečer
A neúprosný člověk vystavil-dalšího tvora svd krutosti
'/padl jsem do ní asi příliš nepřipraven
Za
dekuji
•
::ylo to prii i2 náhlý
i\ež jso;n si stačil něco uvědomit
•-vfli tu lid-5 a přivázali .sni číslo .
P.y.1 -jsera naaosfórti označen
Proč .ně proboha nepra&til:? hlavou o zem
:iež jGeiů si stačil něco uvědomit
Scova bych se propadl do toho láskyplnéeno klidu
Jtíí'sž :ne doposavad obklopoval
i

Hrozný svět
přijal po svém
Cd počátku se mg snažil přeměnit k obrazu svéáu
Údšlat
ize jeden z typizovaných .výrobků
Jen&e .jsem byl atypickéj
Taníse jstíin tarc k3e jse:n
AIo nenůža to vyslovit
Protože mé n&padaj sanr'r sprostárny
Línchokrát už jsem chtěl napravit co se tenkrát pokazilo
Ale neiuel jsem .ia to tu správnou odvahu
Jsem posranej
#
Protože něco jseui si z toho sv t». asi přece jenom vzal
Proto se asi přivádíra dc úplnýliu JezvSdomí
Všema cheuicke jma prasámamá
Keře jma nás zasypávaj
V naději 2e v něm zůstanu
Radši nevfí^mat
RADŠI u v m m k T
,
E A ) S I
IÍEVKEJAT,
H A D S I
Á .3 7 3C I K A T
,
2 -A j 5 I
& 5 V 4« I ¿1 A T

JAKO G30Bï>!0FCÏÏ
/V2N0V8H0 K0LES?PIVU JPIVKICS U lOEMANA/
Touto prací bych chtěl celit některým pavědockým tezím,
odmítají uznat alkoholika jakožto osobnost, vysvětlujíce jeho existenci vlivy patologickými. Tyto teorie je nutno řásno odmítnout. Alkoholik, zvláště pak v notorické fázi, je jedinečnou anomálii osobností,
povznášející ývoj společnosti. Ve společenském Scbríoku tedy něco
na způsob indické kašty brahmánu. Alkoholik je člověk se zvláštní
vůlí. Za své přesvědčení je vystaven represím a perzekucím ze strany
společnosti, ta si jeho jedinečnost a originalitu zřejme uvědomuje,
jinak by nemohla vynakládat taková prostředky na jeho "nápravu",
kterou tak samolibě nazývá "léčbou".
Většina velkých lidí minulosti byla alkoholiky. Alkoholici bývají většinou lidé vnímaví a citliví. Pití alkohol*?, anásledné opíjení se je jen reakcí senzitivní osobnosti na negativní vnější vlivy.
Nyní by bylo vhodné připomenout si vývoj alkoholika.
1. konzument : je prvním článkem ve vývoji alkoholika. Konzument si
ještě neuvědomuje blahodárný účinek pití na svůj organismus, Pije
více méně náhodně. Když se opije, bývá mu špatné a delší dobu se nemůže- na alkohol ani podívat. Fia také ještě spoustu nezdravých názorů.
Vývojem alo může despot do fáze
2-. kdy se stane pijákem alkoholických nápojů. Piják pije alkohol
již pravidelně, ale stále živelně. Pije proto, že mu pití chutná,
ale sleduje již i jeho účinek na organismus. Občas se mu stene, že
se opije. 1'ruhý den mívá. kocovinu. Negativní jevy jsou. u náj jeuto
přítomné. Stará se například o rodinu a o dobré postavení v zaměstnání. Protože SÈ již uvědomuje účinek pití na svůj organismus, pečlivě
se stará, aby jeho okolí o ničem nevědělo. Pokud se zdární vyvíjí,
v brzké době dospěje ¿o stádia
3- kdy se stane konečně alkoholikem. Alkohol se pro něj stol psychickou nutností. Pije pravidelná a pravidelné, se také opíjí.
se
opije, zvláště po několikadenních tazích, nastanou u něj abstinenční
příznaky. Za alkohol vydává většinu svých materiálních prostředků.
Mezi svými přáteli se vbrzku stává jakýmsi meniááem alkoholismu,
ale vítSinou jeho přátel stejně tvoří alkoholici. Ka tuto fázi jíž
plyně navazuje fáze nejvyššího poznání, fáze
4. fáze notorického alkoholismu. Tělo ki již na alkohol zvyklo a
vyžaduje jej. Alkohol se stal fyziologickou nutností. l/ostal br do
popředí hodnot. Pokud je alkoholikovi odejmut, nastane vc-lmi těžký
abstinenční syndrom, který může přejít až do komatu. Po psychice
i přízemní fyzično pochopilo, v čem je spása, lidstva. Člověk již
nemůže bez alkoholu žít. Je již vybaven pro odchod z lidbkó společnosti. Ten nepřijde náhle. Výlet do ráje, kde se bude napříště
pohybovat jono du^e, te nazývá delirium tremens. Těch může být několik, než přijde stav opravdové blaženosti, Korsakovova psychóza.
Potom již nic nebrání tornu, aby přišla smrt.
Při psaní výše uvedených řád Irů rač napadlo několik tezí. Především, že tato práce nemá jen vědecký, nýbrž i teologický oh^rakter.
Stav nejvyčSí blažonosti zná přece budhismus, který jej nazývá r.irvánou-vyhasnut:'.m, Helse připodobnit Korsakovovu psychózu, nejvyšší metu každého.opravdového alkoholika? Alkoholik jako jeden z mála
lidí v
společnosti má svoje božstvo, kterému obětuje bez výhrad
vše. Toto božstvo se jako jediné na světě stará o svého vyznavače
už za jr^ho života a nikoli až po smrti. Božstvo- alkohol prostiipujje cel:va osobnost alkoholika a vazařuje z ncj. Pití, opíjení se je
pro alkoholik.* vlastně náboženským úkonem, bohoslužbou a má stejně
jako alkoholikův vývoj několik .fází. Proto bych se u nich dovolil
zastavit. Fázi
1. nazveme fází přípravnou. Celá bytost alkoholikova touží se napít»
EXISÎJKL.CIS
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•Toto nutkaní představuje něco vyššího, je to daleko cilní j 3í než
člověk sam a nelze tomu nevyhovět. Alkoholik přichází do svatostánku, do hospody. Cestou se na pití psychicky připravuje* Spo.;sta
význačných alkoholiků potvrdí, ze se lépe pije, rozplánuie-li 3i
člověk cestou do hospody celý úkon. Většina alkoholiků chodí do stále stejná hospody. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že alkoholik
zakouší velmi silně nepříjemné pocity, vstapuje-li do známé hospody.
Právě proto asi velká většina alkoholiků hospody nestřídá. Pozdraví
se s personálem, se kterým se většinou zná, usedne ke stolu a nadchází Táze
* * ••
.
.
2. kdy si dá první pivo. Tady je nutno se zastavit. Vikde nebyla
přece řeč o tom, že si to pivo objedná, i když v restauračních zařízeních tak bývá zvykem. Je to nenápadná pochvala personálu kořalen a hospod nižších cenových kategorií, kam alkoholici většinou
chodívají, za diskrétnost„a snahu o v.tvoření vpravdě domáckého
prostředí pro naše lidi. Cíšrík přinese pivo a diskrétně se vzdálí,
aby nechal alkoholika o samotě rozjímat. První slova s fiohem nebývají většinou ťiejpříjemnější. Ruce se třesou a odmítá ií donést
pivo k ústům. Pivo' bývá v y p t o po malých douSčích a alkoholik je
cel,, .. .-obryndán. Obyčejně již druhým pivem zvládne tyto tzv. abstinenční příznaky a může započít fáze
3. kdy se alkoholik pozvolna dostává zase tam, kde je mu nejlépe»
Do náruče milosrdného alkoholu. Jak se tam dostane, záleží jen a
jen na něm. Dobu strávenou v hospodě charakterizují alkoholici většinou jako velice příjemnou. Tráví ji většinou v hovoru s přáteli
stejného vyznáuí i světového ná&oru, někdy v obracení nevědomých,
kteří náhodně zavítali do svatostánku na cestu pravé víry, v celkově příjemném prostředí. Je zajímavé, jak i zde má alkoholismus blízko
k náboženství. Funkci kadidla nebo vonných mastí tu zastupuje všudypřítomná vůně od kuchyně, záchodků a rozlitého alkoholu, smíšená
s cigaretovým kouřem. "Místo zvonků důvěrně zní cinkot půllitrů...
Také je subjektivní , za' j -.k dlouhou dobu se alkoholikovi podaří
dostat se z fáze 3 do fáze 4- J stadia 4, pro které má tak obskurní
věda jako je psychiatrie název ethylisraus chronica, 17. st. "odle
Jellinka a nejširší veřejnost:*, libozvučné názvy notář, notosdi nebo
notorák většinou fáze 2 (zvládnutí abstinenčních příznaků) a fáze
4 - příznaky ponapilosti, splývají, i-la alkoholikovi ve fázi 4 » l?ívájí pohledy jeho druhů se zalíbením. Je pro ně pobídkou k dalsi
horečné činnosti. Za dvě až tři hodiny bývá celé společenství již
na cestě k bohu. Obskurní věda psychiatrie má pro tento stav název
ebrietas simplex (opilost prostá), nejširší veřejnost spoustu květnatých názvů, vyjadřujících pocity opilcovi, ivázvy jako: pod pa^ou,
zlomenej, zhulenej, jakc carskej důstojník, jako pumpa, jako pen,
zhulákaiiej, zcákaaej atd. vyjadřují bohaté tradice, jaké v našich
zemích alkoholismus po dlouhá staletí má. -Zatím jsme ale mluvili
pouze o fázi 4, příznacích podnapilosti. Ta we s úplnou opilostí
(splynutí s -oheín) nesmí srovnávat. Osobnost alkoholika, lctorý je
na cestě k Echu, je změněna. Padají všechny bariéry. Vyjdou na povrch všechny kladné i záporné emoce. Alkoholik v tomto požehnaném
etavu odhodil všechny masky a jedná'pouze podle vrozených dispozic.
Nezapomíná ovšem na nemírné pití. Pcmalu se dostává do stadia
5. která se nazývá dplnou opilostí. Alkoholik našel Boha, chvíli tupě zírá před sebe, jako by s ním rozmlouvat, poté většinou padne jako
špalek. Celá hospoda zložně zírá na svého druha, který se konečně
dostal do vysněných krajin. Potom i ostatní bývají Dohera pohlceni.
Někdy se alkoholici ve stadru 5 dostanou i domů, někdy společnost,
jež nemá pochopení pro nic vyššího, sebere tyto tuláky po hvěrdách,
jc-ž odložili tělo v parku neb přímo na ulici a použijí proti nim
represivních opatření odvozem na záchytnou stanici, kdež opakovaný
nocleh vynáší výše uvedené protialkoholní "léčení". (Ve skutečnosti
.jde o devastaci jater antabusem, o to nelidštější, že se jedná většinou c játra již značaě zdevastovaná.) To jsem odbočil. Pokud sc

tedy alkoholik dostane ve »draví domů nebo oklame bdělost bezpečnostních sboru a přespí v parku9 dostává se do fáze
6« střizlivěníf lidově nczývané kocovina. Fěkteří alkoholici se
rádi chlubívají, že toto již u nich nenastane* S?<lývá tctiž fáza
6 - střízlivění s fází 2 - první napití. !J některých zvlášt Zasloužilých alkoholiku pak všechny fáze vlastně splývají v jednu*
Vidíme cani, jak
ten alkoholismus mnohotvárný a zajímevý.
jsme si tedy vysv*'t'.ili samu podstatu alkoholismu: pití*
Jde, jak sňal z těchto řádku vyplynulo, o zvlášt složitý rituál.
Alkoholici, kteří svědomitč a každý den tento rituál vykonávají,^
nemohou tedy být lidé omezení, jak se všeobecně traduje* Alkoholici
jsou omezení jen v oblastech, na než pro své poslání nemají čas,
jako je sport, pohlavní život, postup v zaměstnání atd. V těchto
oblastech, pravda, alkoholici nemají možnost vyaiknout. Alkohol
jim ale tyto pomíjivé požitky vynahrazuje a přináší místo nich
jiní. Místo věrné manželky a krásných, zuravych dětí prohlíží si
alkoholici staré učty z hospod a láhve od vypitých lihovin se
atejným zalíbením. Nezávidí známým vedoucí místa, vykon V. ajíc pomocné práce, kde je možnost beztrestně se napít s brzkou vidinou
invalidního důchodu. Zi 7«* od výplaty k výplatě. Přcdchází tak nerozumnému plánování a utrácení. Peníze mají jen jednu reálnou podobu: ^alkohol . Alkoholik dokonce íernusí plánovat dopředu svůj život. Žije tedy takříkajíc bezstarostně, ze dne na den. Alkoholik
totiž umírá mlád•
Touto prací jsem se pokusil vysvětlit Široké v e ř e j n o s t i , cc
to vlastně alkoholismus. í/yalím, že moje úvaha, 1 když jí nelze
upřít určité procento suíbjaktiviamu, konečně udělá jasno, co to
ten alkoholik vlastně je« Svou prací chci diskreditovat psedudo*»
vědecké prače doktora Skály a jemu podobných, kteří se snaží o
totéž, co
r.a pal:» psychiatrie s ^csrovnn+el^č hcrjí.^i následky
pro osoby proprdlé alkoholu.
Brno, 23. 7. 1903

SLSKTŘINA
Ležím na velkým černým stole
dráty tvořej elektrický pole
V mý hlavě lítaj elektrony
tak jako chodci urpostřed pěSí

tony

iía hlavě mám připojený dráty
uvnitř se to míchá pátý přes devátý
Před vočima ¿»ajednou mám temno
to iak
elektřina zamávala se mnou
j
Mozkový buňky cdumíraj rychle
tfe avěta se stala uzavřená krychle
Stejně vymažv.'A mi z.paměti
halucinace z vysclcýho napětí
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Potkal jsem v pakárně •
starýho vegetáka
*Iočil si pod-^sebe
a-já mu vyměňoval igelit
Vykládal mi •
ŽQ má doma zahrádku so:v5elama
a že právě levotou stromy
Jednou ráno ho odvezli pod prostěradlem

K

•i

IS3yž mě pustili z blázince
potkával jsem lidi na ulici
A říkal jsem si
Kolik vozejků a prostěradel
by bylo potřeba
aby pohly kvíst stromy
a lidi pěstovat včely

u.
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(ono ta logika je taky k něčemu dobrá)
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CO OŽLAT
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Cc dělat
když protože se nechceš nebo nemůžeš
"včlenit- a adaptovat"
^
dělaj z tebe deviovanýho blbce
Vylezeš z pakárny jako potencionální schizofrenik
z EST a inzulínu
a spousta skutečnojch chudáků
končí život na kolejích
•

•

Co dělat-¥ . 0
, • r
snad zbytečně ps,át po papíru
v naději oslovit
chlastat a klepat
nebo se na to svinstvo
K O K E C K B V Y S H A T ! ! !!
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Seděli seděli
Za jednou sklenicí
Kikdy nevydaní básnici
A moc se sobě•podobali
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Mluvili o nep'Ciopení
A hněvu
Pak se dali
Do opilého zpěvu
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Nadávali na kritiky
Wa kulturu na cenzuru
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¿a ctitel: na mstitele
A vydavatele
Zítra zase
U svého stolu
la jednou sklenicí
^udou sedět spolu
rikJy nevydaní básníci

Kdo chcc lidem škodit
sebe preferovat
čest za hlavu hodit
dle toho se chovat

•

i

•

t AO J.
Podivní ptáci
z kostelních věží
hlasitě krákáj
potichu sněží
Co bylo včera
když nic už není
stejný jsou týdny
i ptáci stejní
Feří se sype
z kostelních věží
a venku mrzne"
strach tiše leží
Podivní ptáci
nenesou štěstí
zvony zní dutě
jak rány pěstí

ÍE2I ul
ííezi lidmi žiju
ani nevím o tom
večer s nima piju
a co dělat potom
Obrovská prázdnota
saezijiámi zeje .
Dázen a slepota
drásavě se směje
Nejsou lidi bratři
nechtěj býti spolu
nedávno jsem spatřil
jak lze padat dolů
Nenávist a zloba
xaezi lidmi žije
Je podivná doba
v ní se snadno akryj©

V SILNICÍ
%

Stojím u silnice
přede mnou stanice
es en bé
Rovně státi zkusím
pozor dát si musím
na sebe
ř'eb při svém zevnějšku
hned na sebe vojsku
přivolám
Srazí mě pěsti ránou
a pak mne odtáhnou
bůh ví kam
Jr '

r,

Co je na mně zlého
kromě opilého
pohledu
Sám bych to c itěl vědět
hebcí odpovědět
nesvedu
'
Kousek za Střelákém
Siguli majákem
zabliká
Dali na mne hlášku
že prej pro urážku 4 •
četníka
Už se autem vezu
spíš dám přednost řezu
zápěstí
Zítra -by-se psalo
že 33 kdesi stalo
neštěstí

i •• .\ »
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Oběsil 3e muž celkem mladý
a zemřel prostě bez závěti
r-o s.«.:ad pro sladké dívčí vnady
eměl s ní poměr ani děti
Jýchcilc so mu pří liž těrice
ve víru ¿ití bez života
* ikonu SG moc umřít nechce
Leč smrt nám sama ruco podá
Oběsil so muž celkem mladý
Uerozlcučil se se všemi
Asi už umíral hlady
po životě na zeni

x

Chtěl žiti tak zemřít niuyí
yo pochopil^tedy správně
Když chce at si to skusí
73ak aeSil nikdy příliš mravně
Oběs a 1 so niuž celkem rnlidý
myslel tak. cenou na sr-ibe
líayz nelíbí se mu tady
tak at si táhne dc nebo

?rantisek Pánek
narozen.2. 1 1 • 1 9 4 9 i Praze
Po absolvování základního vzdělání
byl tři roky v odborném učilišti (potrubář),
prošel různý ni i dělnickými a pomocnými za-^
raěGtriáními, nyní pracuje jako nočií h.1.1:1 ač.
několikrát se podrobil psychiatrickému léčení.
:3de otištěné práce byly napsány v průběhu roku 1 9 8 5 •

7EIK5 ZTROSKOTANÍ
Valentině Těreškovové
Frvní člověk ve vesmíru
ve hvězdách byl v Gagarinu
•

ve sputniku úaika i sovětská vlajka!
S apoštolem Pavlem přeme
se že hřešit něbudeme

rrstt&i. V; . %

Na obranu Fána
meč tasila skála
»

•

•«

i

PODROBNOSTI 0 ZLOČINU
pozdě bych leč ale k smíru
aděliti chtěl Vladimíru:
kaktus "lenina" jsem řvenku
ukradl kdyř vzpíral sklenku
i Boáfovi vrátit boty doufám bez nadávek sloty
Metra
navíc
a tak
jinde

trasa není krátká
přestupovat zkrátka
snad se uvedu
•
lip nož dovedu
• »• i

Básníka A. Staakoviče
kritizuji jako piče
rozum,se vás zastane
reiisere Formane

SOUOSTROVÍ
Eattekovi
0 p
*

•

Souostroví Gulag
hrdina i kulak ~
Jan Palach se upálil
v ©bet by ses nespálil

UAGOÍv
9

iiagor sedí za idtdtgii

•

" jtn aby nuzmizala radost*
paták kříž© harakiri krišna
vlaatní umŠl«ck4 jméno

ICJCO JAK ES MjfeŠ CHTÍT
na cčích nám zavraždit

S KlífŽEM JÍTT FKOTI BOHU
s Václavem Bendou nemohu

LOPATKA BY HA KAP TOC3
utopil nás vody lžičce

NOVÁKOVÁ J;7LTS jako stará muaie

TVV^m

»»

I.F4

•

,•A

•J

-r V 1 A*? f T

oi Kr5sto/a pon.361í

,*
CO otf •/ LDSítí

děle v čínské věa^iici?

A K I

IVSVFE

NO

VÁM

že jsem súm

VOS ío.3K
Petrovi 2#

.
V *

.

K

Jako už stářím sahričdlytt zlatem řásněte
se slovy: "Z krve kvítek-vy.kvet nám vcházel jsem ve snu do tohoto obrazu
kde v lavicích řadou úzkých ctolčT
sedři i jako mukl o ve u5triha/;í mni 3 i
a jako v pohádce* dvanácti měsíčků
jeden z nich za obzor
zacházel & aurou červánků okolo hlavy
\

Poručili -¿a strážnici
(khyoh se svlékl -

vzrušeně se tedy.
, ...ale policista s
chrupěni jako kobyla
vrhá se na můj ubohý úd "Jdeš taky 7 " ptá se T.
Sundávám si tedy svetr a na praní j&uže s nožíkem
pí ¿Si na zed veřejného záchodku:
"Zde padl v máji (datum a podpis)" dábel jako amatér lepší :.,ež profesionál

KÁ13AJS PRANIC 103 S'!Ř O S ^ H Ž explozioualicaus ..
Nedbaje pranic iie své ostudě jaký bych pomník postavil dneska
kdybych pejom lépe vládnouti uměl
tobě moje milá babičko!

ZLÝ JJCK
Fatrikuvi
•i •
)

Zlý
vstoupil dc prasat
a žádal v obět po lidech
aby mu házeli perly ale Ježíš to stádo zahnal lo moře
a na památku ternu má od těch dob černé skvrny
Kristus již svým učedníkům
na konci apoštolské cesty
pekl chléb
"kde si myje nohy
je čistý celý..."
ne to:

kolenou ped křížem
miluj.i se s Ježíšem

Nové víno do
nové
formy
• »
•
"*' •
'
*
•

Prostřed st.rniSt zvoničky
věž redné Rus matičky
vrána klásky kouká
sklidit vítr foulrá

«

0
•

•

ZP0VŽ5 ")AGMARY T TR^SROVo
10. 5. 1935
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^^ ví
Hodina Vysněná kokainem
v bytě fosforem a jodem prosáklém
jak pro včelku "květ med
si tě získá i připoutá
světa album zežloutlé
prolistuješ a zahodíš
cit lásku za dveřmi
dlcuio jsi ncchal čekat
víra tvá ztracena
**
pomník si postavil
minulost čistou hodnotou
důvěra dávno složena
v louži špínou
%

•

•Jiráku náměstí v kostele
neviditelné počítá svědky
14 i"1 <s
.
... #
. .i i•
•
•
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Radostným zahihňánín
vznesli se mnichové
po mém pozdravení
a obraz se přenesl
do ch.odby tmavé oddělené těžkým závěsem
pleteným ve'výšce očí ,
spatřili jsme Madonu!;j7a b ed n ě ju t ou: p ok ry té
seděl beznohý zubař šklebě se účastně: ř,ty máš kestí"
v zadní místnosti pisoir
krátce ostříhaná baleta
rozkroku rezavé šortky
hladila roztažené nohy
v
na prepenkovém otomaně
neřestí ulepkaná pacholata
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Jožíš Kristus na mě plive
právem lásky ale i ne
otisku plátna Turínského
domalovaná podoba
Vzpomínky srdce, rvou
člověče oj pust •Jidášových stříbrných
kolik je nás souzených
3ycn byl katem beze stínu

v Terezíně nezahynu
c*
bez vědomí viry
nespáchané činy

*

•V ' •

Judem essen schokolade
šest milionu zplynován o
jaké škody ^«.
Adam bude žít • . .
Při nodlitbě
sojměte helmy
hod in a svatá
přod vámi -
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dovoluji si Vám napsat
I
spolu s mladistvým
toxii'omanem na dt&ku
dvacetiletým Petrem S.
po devíti měsících z Šesti
mařením ochraně léčby
3ohnické soudní hospitalizace
e otcovým suidid ium . i .
bez nároku do důchodu
prezenční vojenské služby

•

Petr: Chtěl bych se nachvilku podobat vánku
který lecí 'širou dálnou pustou krajinou
ten vánek; se podobá hedvábnému Šátku
oporou
který je M F I ^ A je
P.S-

'

I

. I

Péífc: Jede 5 ku babicko •
já chci elpíŠ
-•••'
21«

%^ i

¿íůj milý Magore
konečně se svými
kultuře druhé' příspěvek'vlastní
sraba s odpuštěním
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» ' *MLis
v

198^

7 Bohnicích ne prc ltgraci
u Bažného v izolaci
ležíš milý Petře kdo mi slzy setře? v.
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i elotivng fitste se
t,ů;ame dočíst i v
nnäem "nezávisí 5L\
tisku" o rockových
sküpinreh, Iit-eré
Ly značný vliv na
voj r*-oková hudby
oře(1 15c Li % 2*Mi loty. Mezi ríimi jsou i
skuoiny jeí n-n^hdy
o v 1 i ily• >: i v o t n í
styl svých nadšených
fanoušků a příznivců
a založily svým z působ on. určitý kult,
->Ů3obící neořetrvitý
zájem po několik lot.
Mezi takováto, "kultovní skupiny" rozhodně patřili konce?;
O t ý c h let "Veivet N
underground", "Sbe
Boors" nebo "lha Tuiis" (jistě i rappö s
"j/iothers of InventionM nebo M Jefferson
Airplane", "Gratefull
read" atd.). FicménS
čas se oohnul a 3 ním
se svezl i další vývoj v rocková nudbě,
který s sebou přinesl
nové vlivy i d&lSí VY
voj v rockové hudbě,
nová hnutí, jež není
j.'ioäho ignorovat či
přehlížet pro nedošle
tek zájmu či informaci, a mísťo ^»ohl^du
na aktuální vývoj se
neustále vracet, zpátky. '.* entekré i přišly
nová oodnStý ^ Fvťony, jmenovitě punk a
kcncerr. Tytých lot i'ová Vlna. tfezi nejvlivněji! "kultovní" sku
^iny- punku natřilá ji
stě "Sex Pistola1' ,
,,r
!ne Clash" a "řtrsnglers". ludbu postpunková éry I*ové Vlny
nejvíce ovlivnily "l<u
ltovní" skuoiny jako
třeba americká p atti

" ;:y livisicn", "Siouxie and 'he -Pansheea" nebo
Smith, iQzději "lbe T^zidents" o "^uxedomoon". Fédi bychom čtenářům
-okud to bude C:Ožixét některá z těch skunin je?, doposud působí největrí;n vlivem no hudební nálady 80tých .let postupně představili.
A zečneire u skupiny jíž patřil o^čátek melancholických SOtých let - u tirgických JOY DIVIŠI

-

* ^ C K 3 V /
skupiny»
O T

S I L A S C rf ) l 1 !
P í r I S.I 8 P

19 květr- k^Q^ bylo pondělí. Skulina ; py Tivision míla zbálané
kuf-y nr .°>/ou yrvní cesiu za '»ceén, čekalo jí americká turné.
č .by" bylo ečeno, letenky koupené. K vydaní bvl právě Připraven nový singl skupiny s titulem "LQvp» wiLi r £AT US
(láska nés
. a ^brlu siLgiu byl tenhle nápis vyleptán do náhrobního l^aene.
' oy rivis\on však /nglii v ono "rroflrá" pondělí neopustili. Večer
p ed tÍTI. epáehcl jejich zpěvák lan Cuitis sebevraždu. Ovázal si kolem
kvku ->r Vcz e oběsil re.
hodin p-edtím si lan Curtis pustil na video-rekordáru ve sván?
-•»okvji svůj no slední . ďilir.-film sválím oblíbeného ražizára Wernera 'rer•
- "? 7 yi SEX" Kasetu už ne vyndal» Oběsil se orávě tak jako hrdino
tohoto ílltíu! T - *
lanu Cu--t i P O V Í bylo 23 let.
erzgův film můře mít v tomto případě příliš symbolický smysl ne?
abychom se q.něm nezmínili. "Stroszek" (1977) je příběh mladého člověkr, outsajdra, který je pomalu ale jistě drcen zlem, jež je na něr
bezdůvodně mácháno společností i ení vylinutí, oby se toto zlo nakonec
nestalo i součástí jeho bytosti. erzog se zde jako v irnohých jiných
rvých filtrech pokusil o nelítostnou studii zla jako fenoménu který nás
obkl puje a který bezesmyslu hubí kařdého jedince, Outsajdr Strozsek je
vášnivým protestem proti světu v n&nž člověk redukuje člověka na svou
-,bgi, v něm? konzumní společnost kařdáho nezadržitelně aehumanizuje a
zbavuje lidská tváře; 'Irdins, sni: víme vlastně proč (B sotva je si toho vřdom on sám), putuje z jedná německé pole?Sovny do druhé a pek nakonec e? 6* vězení ^otá, cc je konečně propuštěn, stává so zajatcem
?ěáých a nepřátelských ulic Cerlína. 'Zoufalý se pokouší o únik .do
kde se bezcílně toulá ve společnosti' prostitutky a jednoho podivného
stsV-ce. rměnou rísta, pokusem o únil< se -pouze změnil p r o t o r jeho pohybu 3 možná charakter zla, jež ho drtí, avrak nikoliv jeho OCČÍ5;Í&IG.
f> ak Stroszek je tu ob Stí a joho sebevražda uzavírající tento beznadějný kruh je vlastně vraždou, kterou na něm páchá společnost lidí. V
t ^ to-filmu jrkoby režisér Jerzog došel nejhlouběji k pramenům lidrkého
zoiifplrtví r..ejdale ve své nogaci; až tak daleko i jakoby i on sán: byl
chromen fbsolutní bezvýchodností svého poznání, ř pekliře tato sl^va
rL-iící IVerneiu eťzog^vi p;enesemo na lana Curti.se, jsnž se 3 hrdinou
jeho íil».R.'U
íran F tru-¿'icky ztotožnil, snad pak pochopíme, elespoň zčéi
FM, cel 'u hloubku lét-.'» tr^edie.
.. . 1 né' týdnů poťdgi přinesl britský hudební časopis ř W MUSICAL EXPVESS i ent • - Kfc.krolog
Curlise • je tak ^divnou a zvláštní věcí, že je opravdu zázrakem jaká -biiby d-ráhl'. Yřdyí je t-> povětšinou jen sa;ěs násilí a stupidity, někdy ne
k-nečná řada l:í a plno umelosti. někteří lidé však z něho dovedou získat víc r:e?-jen rámus a nestravitelný hluk. Tock jesnad dvojí - ten dobrý, sch 'ný bavit a dát zapomenout na sezoní ocklo a pak ten velmi
dobrý, který; vytváří jfedn -tlivci e hudebníci kteří mají schonnost zkoumat a.-soudit osudy i systémy v umělecká totalitě a někdy ta!<é v kritická nezbytnosti. ' en to rock sí pak. vytváří svá vlastní dvzr.Ain* "?vá~ '
rocku se pc-.k pf:óiítěňuje díky těm,;kteří s "sebou vnáíSí" nový jazyk, nové
tony, n '*vé melodie e. hové .vize. "e to orávě tento TOCK, který je'scho->en. nás névě tak došít a stračit jako bavit. Jo to, a vždycky i bude,
- --ck, který buco odrážet véčkercu obludnost narfeho světa, našeho boje
i ne?ich nesnází, rock, který bude hovořit jazykem ňaSich srfiéí., páteří
i očí d^lek • více než jen jcsykem slávy, mody a chvilkového Štěstí,
'édiiou
zq skupin jež se objevily aby do rocku přinesly nový jazyk byli

nepochybně «¡CT PIVISIOH!
^OY DIVIŠIOII nás bezesporu vykolsjili. •jich hudba byla plné herrsru
c hrůzy dnerka. v eškerý ten laciný strach za Šesták z poutových boud,
jakýkoli trik zrcadel, efek\y dorC hrůzy - to vše bylo pryč. Místo
1-^ho se objevila katastrofická vize urotikledů absurdit, paradoxů,
údj-vu a strachu. ř ad našimi hlavami visí neustále ten Damoklův meč
společnosti, jakoby černá smrt byla skutečně jen na dosah, zkáza za
roh en; - taková byla \ize J jy Bivision. 4 přitom je každá ->íseň navíc
tajemstvím i výzvou, iejich hudba byla brutálně smyslová, ale také
nelancholicky rft?ná. 'ejich písně se nevyhýbaly smutku, krutosti a utr
pění. ; ikoli vrak z čiré nenávisti anebo touhy oponovat za každou cenu.
Taieko víc je to nenávist vůči průměrnosti, lhostejnosti e pokrytectví.
Samozřejmě, nikdo nevěří tomu, že rock by byl spásou a nic není nebezpečnější ne? spokojit se s jeho nablýskaným povrchem. Lidé stále berou
rock lakový jaký je a nepřemýšlí příliš o tom, jaký by být mohl. joy
'.Tivision však ^osunuli možnosti takového rocku až k samým hranicím.
Velice dobrý rock je uměním a není se za co stydět.Velice dobrý rock
je dramatický, neurotický, soukromý a intimní. /í. to byl Jimi člendrix
onebo jsou ny Tivision, naznačoval nekonečné možnosti a konfrontoval
ubohost. v -vvlikladu k neosobnímu vykořisťování rackových oostuoů
•^ramení tu v"e zázračně nfínio z nitra subjektu.
e 1 o jen zřídks kdy, i-e by trávě tenhle velmi dobrý rock vyprodukovat
1
f čisté inteligence, je tomu spíše naopak - vytváří ho sny, naivita*
t uhc a intuice, sny o lepším životě, o hlubším pochopení světa. r o
js.^u vlrstně sny vohj nejlepšího rocku.
• oy Ti vision dělpli umění. Předsudky, která lidi mají vůči samotnému
sl vu 11 um Ční" je často odhání a nutí je uvažovat o čemsi nerealistick Vn , ned ss-řitelném a nedotknutelném. Joy Tivision však vkládali do
ocku jen a jen realitu, ^řezevšechnu intenzitu i násilnost jejich
hudba nikdy ne'7, ta Lile rytmus, melodii, atmosféru a tak zůstala hudbou,
oy rivisinn hráli ten nejlepší rock "nové vlny".
Ke k^jf.erám a bleskůii se chovali p; ezíravě avšak i přes všechny pověsí i •> ne ístuor-osti c kamenných tvářích, chladných maskách dokonalé
••i^rge" , to byli obyčejní kluci. V šatnách si povídali o fotbalu i o
holkách, n ^ t a h vali fanoušky zadarmo i adami pořadaielů atd. '.-o, že
svou hudbu křesl.ili p* íra- graficky přesné krajiny nedocenitelná síly
ještě neznamenelo, že by se ostražitý Peter '-.ook (basskytera), neomylný Eernie /lbrecht (kytara), tichý a prostý Stephen Morris (bicí) a
stydlivý e zdvořilý lan Curtis vyšli na scénu, v jediném okamžiku se
řec1 pí ">ir.ěnilr v zář a třpyt Jejich síla a čistota významu jejich hra-»
•ní byla vždy hned od o^čátku zřejmá.
Snpd je to zbytečné zdůrazňovat, ale lan Curtis byl velice emotivní
.•^iTeniik.
io, možná spolu s ochotou nadchnout so hned pro věc, kombinováno s celou řadou dalších konkrétních problimů osobních, rozhodlo
0 tom, íe se lan Curtis rozhodl nás ooust.it.
?e se ze smrti lana Curtise stane mýtus je zřejmé už nejen kvůli kalibru e tyou skupiny jřkou íoy PivÍ3Íon byli. "NotMng to gain, nothing to loose ...""(Lení co získat, není co ztratit...) - slova a
tex»y písní lana Curtise budou znovu zvažována a dramatizována aby se
otevřely ncv4 perspektivy, »sou totiž hluboce zakořeněna tam v temnotř, kam'nikdo z nás nemůže!
Cokoliv se o Curtisovi napíše, ri ispěje k vytvoření mýtu bez ohledu na
1 o, bude-li t- nepsáno dobře či špatně. Věci je potřeba^doříci a vyslovix pokud mořno bez errocí. lenová smrt dala jeho slovům punc konečnosti s ostří siozurr.itelnosti. Když budeme poslouchat stará i nová
*lbr. -oy livisi x'n, mýtus nebude nových forem a bude ještě silnější,
oboheceiím o naše mýty vlastní.

Jvy Uivis4 ^r: hráli poprvé v květnu roku 77 po mnoha mSsíeíeh svých vzru*řených o.ín-av. Původně se však jmenovali "WArSZAWA" a to podle titulu
jedn' ze skladeb na Zovieho albu "LOW" • Začátky nebyly valné, první sin>\1 nebyl vydán nro Čoatnou zvukovou kvalitu nahrávky, koncertě nebylo
mu hi, ele -»ověst kenely rostla.
Tednu chvíli zamýšleli
podepsat smlouvu s některou velkou společností,
ele nek zůstali u povodní finty Pactory a zde vydávají i svá první LP.
Křy? se ^ak začalo docela dobré prodávat, zůstali. ?ato deska pojmenované " 1 KříOWř- PtEASJIES" ač první, byla hned úspcčná. Přestože hudební výv j fi pokrok rkupiny lze zpetng sledovat i na dalších deskách, zůstává
síle s d"k^nalosi tohoto prvého alba i dnes obdivuhodná. lěkdy mezi natáčením singlu © prvým albem došli k oné drastické změně kdy se z obyčejné
a bě?ni keoely stali TOY DIVISION. Fantastickou rychlosti"si vytvořili
svůj j&zyk i svou tvář. Otáaj.a dneška je, zdá se sn»rtí lana Curtise je
t ^hle všechno definitivně pryč.
Curtis nebyl jedinou hlavní osobou kapely, skládal většinou texty a přispíval k hudbě. Zatímco Morris a Albrecht nedávali "programově1' žádná
interview a liook byl zcela proti nim, Curtis byl jediný kdo občas něco
ria skuoinu prozradil, kdo pronesl svůj názor i jinak než hudbou.
Víme, že oy Division nemohli a nemohou odhalit ani odvalit onu velkou
iluzi jež rockovou hudbu provází, ale alespoň jeden stín z ní odfoukli.
P mohli totiž odhalit záměrnou glorifikaci nlytkosti a vulgarity velké
části komerční rockové hudby i snahu tisku n&zr.ačit nesmyslnost předpokladu, že by rock mohl být případně jakousi potencionální zbraní umožňující změnu dcnáho stavu. Znovu se ukazuje ze každý dobrý rock je součástí b^je, částí širšího uvědomění a rozhodnutí, že je něčím tím co dokáže odstraňovat předsudky a omezení. Velikost rocku je v jeho emocionálním eíekxu na jedince. Boj a konflikty nepřestanou, neexistují opravdová
bezpečí m i skutečná útěcha, hranice na$í existence je oříliS klaustrcf-bická Ten Curtis se rozhodl odejít a přece za sebou nechal slova tak
silná ?e nár dál ^oméhají hledat, bojovat a přežít. Joy Tivision ani
j'ná kr^elc svět nesmění, ele dobře že existují. Efekt jejich tvorby,
o neznámá chvění, kter? >bjeví každý kdo se naladí n9 stejnou vlnu, zim
je dál. .'ejich nálady, vzhled to vš nás musí inspirovat, vzrušovat, vyzývct. •'•'odhota Joy Tivision je hodnota lásky.
' •
ř-ew Musical Express
~ ~
i
červen 1980
Irn Curtis ze sebou nochal slova, nechal za sebou i dvě alba, jojichž
recenze uvedeme na delších stranách za chvíli, ale nechal za sebou i
zbytek svá kaoely J y Division - Tíooka, Albrechte a í/iorrise, pohrobky
• y Tivision, kteří se s nenadálou a tragickou skutečností pokusili vy-r
rovnat. ' ímto no ku sen:, a můžeme říci, ze skusem úspěšným, bylo vytvoření nov-4 skuliny nesoucí název Y-EW OPIEF.
Vrazme se však znět do roku 79, kdy se hudba skupiny Joy Division dostál
>vr\r do širgíh • povědomí publiko, reprezentujíc v nové 11 postounkcvé" éřt
"nov? vlny" nový styl, nro nějž se ujal poněkud nadsazený termín - "00f
ICKÝ rOCK" , termín označující nový melancholií přebujelý Žinr rocku.
A jeliko? nemáme dnes již jinou možnost jal: se podívat na živ 4 vystoupení ekuniny J. P. z on žeh dob, vynravme se tedy na kT.nert alecpor s recenzent en. K. vExoressu na Londýnskou Jniversitu, večer 1(. února 19-30 Nevím- d"st-dobře kam si to namířit dřív. V každém koutě druhého oatra .
táhle dosti anonyme vyhlížející budovy londýnské university, totiž, jak
se zdá, hraje dnes večer nějaká kapela hodní", pozornosti, /bych stihnul
vše, na to bych musel ii.it něco jako stroj času a to tedy ůemóiz a trk
nekonec nechávám být skupiny Section 27, ^jclic J.aě^a, lor.ey faro o Fatal
Microbes, Shirks i* Ki'J ling J ok« abych vsSol rovnou a přímo do cálu, kde
práva začali první svůj výstup JOT

Koncert je vyorodaný, je tu plno. Ono totiž vidět nu vlastní oči a na
vlastní uši slyšet vystoupení této skupiny - živě - (pakliže jste patřičně naladěni;, je v dobřím smyslu slova o t ř á s a j í c í zkušenost,
áte nocit jakoby se sem do sélu vkrádala pomalu ale Čím dél víc hudba
f'»posud snad někde znkooaná Vylézá ven ze všech stran kolem vás, por.elu, klidně a jesně aí nakonec dosahuje tak instinktivní dynamiky, že se
stává orgastickou oslavou. Introvert.ni ponoření každého z hudobr-íků i osobitQsl kprdého z nich jc vhodně přiměřená, vyvážená a jakoby vůně pod kontrolou. Jakoby "privátní" hudba je tu nucena opouštět svůj úkryt a přímo
" řed ušima" posluchačů se tu v atmosféře sélu otevírat, odhalovat o rozvíjet "°řetlrk z napětí jež tou hudbou vzniká je až zarážející a rozhodni
ekva ^iv ' r nezvyklé. Sama prezentace jíž se skupina publiku nabízí
je ředá e skoro by se až chtělo říci ironicky-zdvořilá. Stejně tak o
zvuku kp^ely by se dalo říci, že je nrchavě přelétavý, hluboce temný,
někdy n ímo Černý '©nec Tana Curtise, to kosmické motýlí třepetání-křt~
$e motýle chycen sl-n d"> oesti, to je snad jediný pohyb na podiu. Je to
nezvyk, ele t hle je jediná vizuální reprezentace celího toho složitého
vnitřníh sáprsu jež je hudbě Joy rivision vrozené, richard Jobson snad
sm ávně ekl, ře nudba oy rivision je opravdu nefalšovaně násilná, a žň
tvío násilí.je násilím krásy zakořeněné ve zvířecí touze, zhroucení a
zlomení, zábranách, nezdaru a fatalisrnu ...
Sn^c1 je t jen nepozornost posluchače, ale mezi jednotlivými skladbami
mélkdy zrslechnete víc než jedno, dvě, tři slova z oódis, ale snad ja
toiru opredv.u jen mou vlastní netrpělivostí a nervozitou. Žádné předmluvy
a žádná úvody, zato uvnitř písní jsou všechna slova vyslovována jasně a
noz-vně, be píímo opatrně^ / nejen slova, ale situace, události, místa,
dilema a představy - vš jakoby z nějakého vzdáleného primitivního ještě
světe plného strachu, úzkksti a zoufalství.
-vy rivision jsou silným zážitkem e podmaňují si vás abyste uvěřili v šer.
jejich
o jevům, Jejich písně to jsou útržky z melancholií, nočních můr
F smutků, zřetelně nrokreslen4, silné a osobní, ^le sny a noční můry
oy rivision jsou místa o situace v nichž tu žijeme i my všichni a z
nichž se uniknout nedá,
;.oy rivision neustále přichází s novými způsoby jak měnit svou formu, přízvuk c texturu hudby.Kové nísně Trávě tak jako ty starší si zachovávají
on tynickS "nepřátelství" a prostorovost. Jen se dél zvětšil důraz na
vedoucí bessu a aktivní bicí. Ještě víc se zjednodušili a přesto působí,
víc. "°ísně mají extrémní "para-melodie", některé jsou zcela bez kytary
a je v nich překvapivá, váhavá kž potácivá melodika. Kové předvedení syntetizérů nepoškodilo soudržnost a rovnováhu hucjby, pravě naopak - zvětšila se nofnost rpůsobu vyjádření efemérního terroru, kterého jsou T.T.
ter* schopni dosáhnout.
Částí úspěchu skuliny je i šíře a jistota reakcí jež dokáží kolem sebe
insoi" ovat. Při t^mto vystoupení to byle láska, všeorostupující stimula~
ce i frustrace - to všechno zároveň, ¿las za mnou přirovnával Joy Divi*»
f í h ke starým Pink Floyd z jejich ranného období v undergroundu. Z ěžko
s ovnávrt nicméně jejich hudba je tělesná i zářivě průzračná, hudba nek -.nt rolovatelnjřch er.ocí, impulzů a úzkostí. 'íudba jednoduchá, nikoli
v.*fk pr stomyslná; kryptycká a jinotajná, nikoli však neprostupná a nep -¡niknutelná.. Skuoině J D. se tu teH podařilo proměnit všechno to nevyslovitelní e nezřetelně mlhavé do konkrétních nálad i těch nejhlubších
vá^ní co jich člověk mé*
:
'oy Tivisi n jsou te3 lepší než kdy byli.
V roce 79 skupině 'OY ElVISIOK vydává své první album nazvané "UNKNOWN
PLE.ASJTES" (Neznámé slasti) v anonymním černém obelu. Zde je jedna z recenzí, kterou uveřejnil 21.7.79 časopis Alelody Maker -

"Mluvit ánes c životě., to ja jako aluvit o provaze v domě oběšencově."
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.¡e to dnes uř tak obvyklý n^Eiět všechny ty úvahy co s Životem, Se se z
něho m m a l u stává klišé. Věci se dnes hroutí a rozpadají, se před očima.
K zykrývéní nroblémů našeno světa ae dnes notřebuje stále víc a víc papírů, novin e slov - víc než kdykoli předtím. Praskliny a trhliny se
"-rozšiřují, a uvnitř lifí. a'í ji?: skryto, roste šílenství z toho, že stále víc lidí si uvědomuje ona drtivá s o u k o l í m e š i n <.rii v níž se tu všichni .^řesýnárí e jak drcený písek, drceni navíc* ještě tím, že jsme nuceni
(f- 1 i t e nonéhel drtit ostatním, lou veme se nad pronastí, ale jakýsi záhrdný moment "y", m ment setrvačnosti, který udržuje kyvadlo na napjaté
šňůře stále ještě oůsobí a my se vracíme ziět. Co však ještě můžeme dělrt, ptá se dnes t^lik lidí. Existuje vůbec ještě nějaká adekvátní akce?
Populární hucic- je v těchto dobách krize stále ještě jedním z relativně
prosperujících odvětví společnosti v kapitalismu. Je snad úspěšná i oroto, fe se tu .v ní podařilo na,tak, malém prostoru stěsnat. rebelii, vzpourou., tvorbu, energii sexu, představivost, tánéc atd. - tedy všechno to,
co v mladých lidech vře. Je toho rccku tady v /nglii tolik, že už téměř
každý mu,sel akceptovat -Jen nroces v.yprodaných hal, sálů namačkaných lidským masem k prasknutí tak jeko.vlastních pokojů, kde to zase vylézá z
véě\& a nebo. .z plastikových placek na gramofonu. Je to železný kruh
tvorby-konzumu,-• tvorby a konzumu, jehož obruče se těžko láíT.ou nebot zá- *)veň dávají i berou, oohlcují právě tak jako osvobozují,
"Pokusit se ne jít .klíS
>.
;
.
pokusit se najít cestu
. ,.
ookusit se uniknout?" znívají v jedné svá skladbě Toy Pivision.
" 'Jnknowr, "^leasures" je odvážná nabídka, je to i sen na který se dá tanrČit tak jako i brilantní zachycení našeho místa a času. Skupina Joy Pivision -»ochází z Manchesteru, průmyslového centra obklooeného městskou,
bezútěšně oustou aglomeracíale i kdyby tu Šlo jen o toto město, nic
by to.neměnil na skutečnosti, že výpověd této desky je ve svém úsudku
tak-přesné, že i v širším a obecném dosahu trefila přímo do "černého".
!
s"U"tu n? desce prostorná e cirkulující témata, jež jakoby pocházela
z bdělého-snění a jsou perfektním odrazem všech těch temných míst i
prázdných přvstor na něž člověk narazí bloudíc Manchestreir nebo průmyslovými městy jemu podobnými: nekonečné sodíkové výbojky dlouhých, nikam
nevedoucích ulic, v poloniišeří domů skryté poloexistence viděné jakoby
jen z uhánějících aut,-nevýrazni industriální čtvrti, téměř práždné lidí 'a ousté, nekonečně oootřebovsné zbytky 19-století s rezivými fabrikami kde vše utlouká rezivý déší. odplavu jící do kanálů šoínu. Koní to
specifikum jednoho něsta, ale kteréhokoli města jež prošlo průmyslovou
«evolucí ř? které se-stálo jen jedním* z mnoha dalších příkladů všeho toho rozkladu, úo^dku, hnití a unylé malátnosti skonu, oomalého zmírání.
r
rhle vize, kterou nám Joy T-ivision' zpřítomňu jí svou hudbou je přesná
r • iléhrvá- I kdyby to vše bylo- jen"věcí náhody^ n^bo neopak vykalkulovaného úiiyslu či snad vědomého V designu" skupiny; "^nknown Plessures"
spolu s poslední řadou-jejich vystoupení zařadilo dnes skupinu Joy Division na samý vrchol britské rockové hudby. Podařilo se jí dotáhnout
téměř k dokonalosti-všechen ten původní ranný chaotický vztek a temná
^:oroctví z těch dob, kdy se tahle kapela ještě jmenovala "Warszaw".
'ituly' oísní, jež si můžeme přečíst na jinek černim obalu opět prozrazují, že tu jde o záležitosti a reakce individuí chycených do pastí kalného a sešeřeláho vnímání, pesimismu, vzteku; paranoie a odcizení,
'¡^kc se to dá označit za příjemné či krásné, nicméně všechno to na vás
tléčí a nutí vás to přemýšlet a uvažovat, lo có Joy Pivision dává jejich
ostří fc nímž na vás•jejich- hudba útočí je soudržnost jejich vizí prostupující hudebním vyjádřením, napjatou tanečností jejich rychlejších písni f jakoby snové hláskování smyslu a až hypnotizující zaříkávání v
třeh pomalejších. Všechno tu závistí na naoětí a protikladech bassu . (Pe-

ter
>k), bicích (řtepberi tforris) a kytary (Cern riekin^/lbraeht). lan
Curtis si nolohlasem hluboko :>#brukuj# nad navraeejíčími se hudebními
prvky s vzory, které již samy o sob? si trojily poainěeh z myšlenky na
i ?nost úniku. /ivě, ní i koncertech, Curtis vypadá jakoby posedlý démony
s několika z nich najedncu zápasil v jakémsi křečovitém tanci, jéměř rych
l?st ' světla se vytahuje a zase stahuje, rozvíjí a zavíjí, oodle toho zda
ho tě?ká e železitá hudba ovíjí a zmocňuje se ho a nebo zda zas no chvíli
mizí někde za ním či před ním.
?áznrm hudby na desce, jako vždycky, závisí na jiném kontextu. Producent
desky Jrrtin iannet si vybral chladnější formu projevu, hysterii kontrolovanou e ovládanou, s^olu a určitými jakoby odlivy a přílivy energie,
t^-kre ->ísně se zde vynořují a opět mizí jedna za druhou v křehká podobě
i metalicky tě?k§ atmosféře. role Martine "lanneta je tu ooravdu křížová,
o*otofe úmysl natočit desku tak chladně a studeně krásně jakoby byla té•i.* zdevastována, je zřejmý.
•
fl v: jimi: deska začíná, skladbou "Pisorder" (Nepořádek) - "čekal .jsa»
n- -> \:v dce, který by přišel a vzal mne za ruku...11, definují slr>?itost
151 i vfci velice znepokojující sestavy ^ísríí. Ve všech skladbách pak je
on' tajemství hudby J.">y Pivision - kytarová a bas30v? linky tu nikdy nej*
sou u^lně rozvinutá 5i odhalené až do konce, je to jakoby se jen zahušíov-ly k lem jádra, která vždy a stále hrozí oohlcením zpěváka, Ticí jsou
1U VŘI Sinou smutni a neveselé anebo elektricky frenetická. Curtis zpívá
zce\r úmyslně Obarveným hlasem, který nás mrazí jak vítr. Lavic tímto
nemel^dickým hlasem sděluje záležitosti týkající se citu, který v sobě
zahrnuje táiíěi hysterii a všechny ty obávané stavy zoufalství, depresí
e beznaděje. lookova bassa tak tyoická oro celý zvuk kabely se vrhá kuedu s truchlivou opulencí. Elektronika jež dek-iruje skladbu "Insight"
tak trochu připomíná bzučení včel na kůře mozku. Skladby "Shea Lost Conttv>l" a Mrisorder,f nabízí rock trochu víc ovládaný svaly vášní, ale r>ře«o nám skupina náladu a impresi servíruje jakoby skrze hustou i kdy? orozářen >u mlhu pozorovanou hranolem skla.
*
•
Objevila se různá srovnání, třeba s legendární skupinou Jima Morrisona
"ho rans, ale zdá se mi, že loto oorovnání je směšné. Proč7 Sned i proto, íe oy Pivision vytváří hudbu, která na rozdíl od oné americké je
zcelr "bílé" a evrooská bez Vcíměsí "čerň5" tradice - což vlastně redukuje jekákoli spojení s celou rockovou minulostí na nutné minimum, a v
t >m je i průlom íoy £ivision včetně jejich překonání tradice. Sex se z
těcht" 11 nknov/n Pleasures" (Keznámých nožitků) zcela vytratil a je to
zřejme následek vášně, kde se ji? (možná) naprosto všechno spálilo, shoE!O P ztratilo
Skladba "Candidate" hraná smrtelně pomalým rytmem, vypráví o člověku,
"• .. který tak těžce a tvrdě dřel aby nakonec dostal jen tohle.", t.j.
nezískal nic, naopak. Písen jakoby celou dobu visela ve vzduchu než kor.ečn? k:>nčí v jakási stázi, kde dochází k rovnováze mezi gotickým a fc trii f t i c k ýju - ovšem a? na samá hranici melodie a pokraji jejího zhroucení,
e ?'?ki ooustit 20. století a dát mu- sbohem. Většina lidí když už, tak
p- eferuje návrat a n>stalgii. Ale Joy Division nabídli cestu do příi i r n o s t i s oo.ovnáním k budoucnosti jež nás ještě čeká. Snad nemůžete
chtí• více. "Jnkn wn Plesaures" je deska, která by letos klidně mohla
být jedním z nejlepších alb roku.
^r'blány zůstávejí: deska je nahrané a může se klidně stát, že Joy Pivirion ve sv5 zranitelnosti podlehnou novým okolnostem; třeba určitě popularitě u publike i kritiky, a podlehnou tlaku prostředí s nímž se mohou
tajně smluvit a zfalšovat sama sebe. f. o by asi znamenalo, že již nic tak
ťobráho nevypr^dukují, /le nakonec v jejich zoufalství a zmatku který se
- týká rozkladu a úpadku mohou i beztoho skonéit zrovria a w á v ě te3f proteze v jejich oyfilenkách. JQÝ skryt i prednoklad toho, že to co se rozložilo
§ je n-ryč má větší cenu než ti, co teprve mé ->řijít. Síla jejich alba to
jen dotvrzuje. Snad je tu doba, kdy jsme byli všichni díky jim, postaveni
v
tvé
í v tvář skutečnosti e budoucnosti.
Kdy a jak to skoneí?
**
*

WFtí WftEH (Kovy řád)
/si
jednota roce, v půli roku 31, se na hudební scéně znovu objevují
jm'na hudebník* známá ze skupiny Joy Diviši on. -í.*)okf Albrecht a -orris
dávpjí dohromady skupinu I.EW OJ TET a vydávají opět u firmy Factory singl s písněmi VCeremony* a "In A Lonely Pláce". Skladba "Ceremony*' se
slévá jakousi -balancí mezi známýo.i chladnými dimenzemi ťoy rivision a
vřelej?í, ororockou*b^hatostí se otevírajícími prostorami řev ^rder.
ýtus který jedn u
čel hned tak neskončí, stalo se to zřejmým hned
no nrvéir kncertg í!e»- '^rder v listopadu 81 v rodném .lanchesteru.
diváků nriSlo zaplnit halu aby se stalo svědky pokračování legendy a
nebo znovuzrození.
řev Order v?ak ukáz?li, ?e nejsou zbytken. bývalých Toy rivision, ale
zcela novou entitou, která naopak bojuje s legendou jednou k jejich
jrcínůir;
iřité. I nadále sice skupinu obklopuje mysteriózní opar skuoine nedává intei-viev, balí své desky do obalů ber jediného jm^na^
pni nevydává řádné reklamní fotky či slogany, Lak jak v rocková ^raxi
bývá zvykeu p d 1 e některých hlasu skupina nadále profituje z onoho
" *?;res tasr. "ivs káh:M mýtu undergroundu zn vvu obnoveného Curtisovou sebev VfVou
i o * hlesflr:. skulina oponuje svým mlčením a hlavně svou nov u hudbou i '»li zněvéke n evzal kytarista Bernard Albrecht a rozhodl
se svn • lu se zbytkem kapely rozhodně oponovat kultu individuality. 2-ůé
se,' ve se stalo součástí filosofie skuoiny jednotlivé členy neidentifikovat ne obalech desek a poskytovat nulové inforirace. Kdyf se při
•v vním vystoupení Kev Order objevil ve skupině nový čtvrtý člen za
klávesovými nástroji, dosti dlouhou dobu trvalo ze skupiny vytlouct ty
nejzákladnější inf rmace - nakonec vyšlo ořece jen najevo,
novým
členerr; skuliny je íena, jedne.dvecetiletá Gillian Gilbertova, nehurlebnice, je? se uvolila vyhovět řádosti skuliny.aby s nonšalancí mramorová s chy ^ostaven? na podium obývala svou klávesovou černou magií hudbu
svých Iři nnvých Víátel.' Jako nehudebník obč-ss koření jejich hudbu i
ochotnicky "falšující" kytaru, jejíž chladná srvntnneita zřejmě zcela
vyhovuje zář ěvůir. kapely T£da prý hladí křečky. Ostatní informace se
k^-nisi vytrácejí Y<ew Order tok jako J y Pi vision a jejich grarofonová
firmě : F/C"Ory důsledně pokračuje v nezvyklém -VFÍ stupu k práci na hudbě,
^balu desky, publicitě i pódiové stylisaci. Extravagantní firemní politika anonymity však nskor.ec triumfovala. ?o prvním albu "MOVRvEN']" z
. ->ku 31, které je?tě nese silnou nríchul "tradičního" zvuku i skleslosti r nesimismu v textech (stačí připomenout názvy některých písní "? nech-mg o semotě" "Vrařda", "Zmatek", Myltranásilí" atd )"objevuje
se i jistá vřelost. Ke koncertech foy Pivision se nikdo nesmál. 'e5 se
"bČ85 směje Gillian.
?dé se, ?.e se skuoině nodafilo za sebou všechny tragická vzpomínky cpilit a tak se Kev Order stévá symbolem určitého znovuzrození víry, ta':=
kde by t ji? málokdo očekával. T aučili sebe a nejen sebe znovuzapálit
•lpTieny duchů již t ¿měť.-zbayených mízy a vysátých. Hudba, která jakoby
za celý ten rok mlčení nějak doooěla, ztrácí na své neohrabané tělesnosti,
-'bčfls nep íjemné neorecizrosti (které nůsobí jisté nesnáze
nro . na ?iv-5m albu Joý Id vision "Sti.ll") se-vytrácí. Zdá se jek oby se
Cen'V5 skuniny naučili transcendovat a překročit v£e tělesné včetr.ě
zouialslví ze smrti a jejich *c>jev jakoby ^o tolika katastrofách •oři**íjel n ezev?e ne zdvaví duš§.Jejich hudba není slepou oslavou hedonisrr.u
r -vágně, j.e spí? úzkostlivým zjevením jujich vlastní kstarze a duchovního vzrůsíu ze dn^ tragedie poněkud niipomínající legendu o fénixovi.
V y - ^ á to tám5r j.?ko religiózní fenomén. ]lew Order nejenže ořekryli
minu'
a tak pfekjočili i svůj stín, ale-jsou to jen oni, kdo nohou
dn^s^t mý;us oy Tivisioii tak, aby konoc byl přeci jen Slastný,
jv-nzpeí roku 33 se téměř p; ez noc stává maxisingl skuoiny I ev/ Order s
ní sní " LJEtfOMJ/Tf ('Vlodr 5 nondělí). r: at • dska, "velké jako eloíčko,
obsahující v?ak pouze dv^
sně, na ka?dé straně jednu, se stale nejhrrnSjrí písní undergrouf.dových diskoték a nejpr^dávanějším maxisin-

glem vSech dob - jenop do konce roku 83 se J* prodalo přes 5 milionů
kusůf Skulina Kéw Order se tého? roku stává v Anglii " k a p e l o u roku". <
ě?ký ookus tří pozůstalých přežit legendu ct ¿ít vlastní chatou se tedy
poda:il. ruch lana Curtise vš?Jc jakoby vanul dél tou zdánlivě lehčí a
veselejší musikou, -»ostavenou nyní stále víc na chladném "disco" rytmu
tepejícího syntetického srdce skupiny. Odcizení se ztrácí a rock se
veorganizuje. her,i. žádným t a jemstvÍL., že skupina se dostává do nečekánéh proudu "finančních ořostředků". Přesto ze všech soolečně vydělaných
^enčz vymlácí skupin© každému svému členu pouze 70 liber týdně, zbytek
vkládá do vylenšení aparatury a výstavby vlaatníno studia. Skupina New
Order kupuje stírku tovární halu vyřazené fabriky vedle jednoho Mancheslerskéhó hřbitova a okouší se jí zabydlet svou hudbou. Falší morbidní IL-Íst vhodné snad ji* jen jako scéna ^ro nějaký video horror oř.ívá
ičdostí tří znovuzrozených.
V roce 83 3kupina vydává druhé alburr pod titulem "POWEF;, Corruption and
Li es" (Moc, koruoce B lži).
V roce 35 pak zatím poslední LP desku "LOV/ LIFE" (Eivot dole).
Bubeník Stenhen .'orris říká: "Začalo to vlastně všechno se Sqx Pist^-ls. "i hráli hrozně, řekli jsme si tenkrát v sedmdesátým šestým,
kdy? takhle mtfžou hrát oni. oroč bychom nemohli my?" Za pár let oaté
se Joy Tivision (New Drder) stali jednou z nejvlivnějších skupin Nové
Vlny, která podstatně ovlivnila vývoj rocku do osmdesátých let!
T i s k o g r a ť i e
N Y
HVIŠIOK
L ? " . KKNOWN ^ L E A S U F E S "
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/Pis ^ der/Pey ?.f he Lords/Candidate/Insight/Kew Dewn Fades/
/Shes Lost Control/Shadowplay/Wilderness/Interzone/
/I j emember Knthing/
L^ "CLOSEF" 80
/Atrocity Exiribition/Isolation/^assover/Colony/Araeena to An
End/ íeart and Snul/íwenty Four ííours/The Eternal/Decades/
L? ,fS ILL" 31 (Live)
/•'ce Age/Walked In Line/5 he Kill/Something Muat Break/
/^xercise One/rjhe Sound of Music/Sister Fay/re ad Souls/
/•"lsss/Careriiony/Shedoeplay/Means to an End/Passever/New Dawn
Fsdes/'ven ty lour ' ours/lransmission/Lisorder/lsolfction/
/Pecedes/rigital/
E"® - rigital/Gl?ss/1 ransmission/novelty
singl Crsnsmission/i ovelty
r i n g l .Mmosphere/refid S uls
.
..
singl /ulo Suggestion/From Safety to Vfaere'
E°
Fncubs l i on/Kom ©kino/1} hen Ag^in
singl L ve Will "ear Lis •ioert/phese Pays
4 '
LP "KOATAKTO" (Live) 83 '(nolopirátská deska?)
vide") p etočen* záběry z amatérských filmů zachycujících
některá živá vystoupení
»

i

I EW OTTEF
. •
1
' .
LP " YEMENI" SI
• ' •
•• I .
; ' A d e e m s i.ever End/ riith/Senses/Chosen
/Ihe vim/rOJbts Even ¿{ere/Denial/
\t
LP H P1VJEF , COJ F JPr IOfc and LIES" 83
/Age of C nsent/We All Stood/'he Will»ge/S86/
/ Y O J F Silent Face/Jltraviolence/Bcstasy/Lew© Me Al<%;

L-0

11

LOV/
35
/L ve Vigil en tes» A fte Perfect Kiss/This r ime of Kight/
/Elogie/Sunrise/Sooner Than You ' hink/Sub~culture/
/Fsce p/
singl Ceremony/In/ Lonely Place
singl r; er ptation/.lurt
singl Everything G^ne Green/Procession
sirgl Everything O n e Creen/Cries m d Whispers
EP " JS singles 19?l.l')c2M ( jen v :S/-)
maxisingl Llua • "onday/Jeech
n:exisingl Confusion/Confused leasts
ir.*yisingl Thieves Lie Js/Lonesone '.onisht
Lr-yisin^l The urder/f:hieves Like Js ^instr.)
video
a^es Shevtchenko" (zťznam z koncertu v fcew Yorském
klubu "Jkrajina"
vide "Confusion"
diskografie není zcela konnletní
^clopirátské nahrávky živých vystoupení skupiny Joy Division a
Ivew Order (a mnoha dalších nezávislých skupin Nové Vlny)
?si '53 koncertů od 13.7.77 az do 2.5.30 - Joy Division
rsi ?00 k nčertů od 5.9.80 a? do 11.2.85 - ftew Order
1
(nikoli'však
zdarma
) na adrese:
u «i mofno získat
•
Fractured řec. Stove Downing, 89 Murcroft Ed.,
Pecmore, Stourbridge
West Midlands, DY 9 911, ENGLAND
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1?.července 1^35 se kouř 1b v Jeseníkách
preiri^rs hry P-WYCÍID* ZJ 7ri?SrV?, Foto^r^fie je v§ak ze staráno losu u :urncv?,
kde byla jedna z reoríz. Cáraje se vidy
v noci )
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Pcénick* pq^éir»
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"-nfer^ncier (s reklrrrnírc \Spn-5veir):
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%

»
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"T-^brý večer Povolte, rbych se představil. Jsem
černobílý filir ^rnchr^r stic do fotorpařátů ^ra .
fotorr^.rát* prc fotoaparátů Pne fotoaparátů Pra...
. . fotos^rrátů Pra . foto/perátů. Prr-ktñcD., Kodak
jiných." ' oto jsou-noji Váteli

.

\

-..
'' '
;

(Vr sc éru postupně přicházejí přízel 4 2 7 S Lad.Klír?. £ dělník ,Tr;roslfv S1.rr.ke)
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" ůj n^íiel číslo 427f» (uvádí ho, oodají ei ruce)
H
:ůj robotní odpověá, 'e ná? soolečrý největčí. nepřítel Jaros tel J^ros tel Jr-ros tel Jsros iel Tarop tel.. .<. -...tel Jr/ros tel Jaroslav-.ftreka z ten
ná.° enes celý večer bude .bavit svými naprosto nsvybírcvýir.i půvaby. Ale kampak se podíl náš kocour
Mefisto'? *ekl jsen babičce, c"by mu uvěřila fcévu,
nrotože kávo je dobrá no nervy 3 proti spánku. •
/ tfk toru bylo pořád s vždycky o nejednou j.seir
ti *íkelr, že a ním neráš do posteparatů ^ra rtenotátů ^ra stensrátů Pra?... (opakuje, až do korce
T.«čárti.)
f r
y

(IV pcéru n/ichází hyst^rik, jde jakoby nic, pov irne si
ciir.?).

'

V
cnfo;rj:.

"Proč ria"mě .mluví? Proč ns irč mluví!? ^roč mi to
tolikrát voskuje*7" (étd, i mprovi zace ) '
(V-te'^k se vrhne ra konferencierö, třese s r»írr, případní' ho i
shodí ns zen, ve stavu šílenství běží rryč, vysílenej padá na zen1
křečovitě ri nreo mumlá...)
"
'
^

r by to vyordrlo joko souftlAs. l.iráničká si v^iirne hyrteri)'
l.i> áni čk-r :

• •

, •
"'Tele, podívej! Co" ten tam del¿9"
•

»

* *

2.rráričk&:
Mř
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r. v

'o je jejich věc* Tá .jim jejich ?ivot děUyt nebudu."

l.m/ničkc:
—V
,
• *- ' \\
^
4
Mr
; • je vlastně fakt. Jekej si ho udělali takovéj
h~ irrj..." (Pokračuje v ¿nálýze Klímovy folosofie. )
(T'r ř^^nu vchází opravář. Eívá se na konferencí era. )
^nrrvár:
"Co tu čumíte? Nevidíte ža je pokařenej? Kótě
ně.~>kej klíč? Nemáte - samozřejmě., ^spoň šroubovák0"
(rostena od Ttrsky šroubovák, přiblíží se ke kor.ferenciorovi ve
«-nrze ho opravit se ho dotkne a v tor okamřiku nestane exploze
>
p. rnechod ní. II. část.)
I L

* .V

I"1", část

•
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( ^rostřed le?í člověk obklopené j horícíra" svíčkarr.a. různě jinde
le?í jiní, 15ky v -»ol^ze mrtvol, mezi složenýma rukama dr?ej hořící svíčky.?Tedna S.víčkc- se pomalu zvedne a začne velice pon«r.lým
kroken; přecházet, ^o nrortoru. Z? chvíli se zvedajíc dclěí & dalří
- <rrutně přecházejí prostor. ^orralu se centralizují kolem Mrtvoly
i'ko je.:í npzrst.^lí eř. nakonec stanou v kruhu krlem ní. )
!"e.ivyy,xí, stojící u hlrvý Mrtvoly:

•

"íe Člověk tišíce tváří, sle co jest mi to plátno,
jsou-li všechny fslešr.ý? re den-v kterej musí jednou nr uniknout do t-Sto *edé noci, je den, který přijel, j^k jene ho čekali , jak r,-uc;el přijít, aby
všichni
nosáč**ctněnci
na hrůze tohoto, svita mo%n •
I « v/ ;
•
hli-<ntc«r it oč? .

(Pbor znívá jeden hlubokej tón. Rejvyi^í-uchopí hl^vu Yrtvoly,
nadzdvihne jí, křečovitě pohladí r. za chvíli pln smutku, opět polo?í. Vč si hl r vu do dlaní a v tichá vzpomínce myslí na její uplynulý řivot.)
'í •
- ,
v "*
"°rvní Fvíčkc:
i*
"TG kámen, kterej zůstal někde na dně, myslíc na něj
pr^oscláS nemohoucnosti, - bolí - tlačí tam někde dole - je nekonečně svůj - kámen lidstva."
tr

Tbor (nesourodě):

-,ř

o

r

o
V

y

"ránen lidstva."
rruhá Fvíčke;
H

Nshoře
pták, jako sup své naděje krouží?
r.aděje - . ... - strach
bolest - .... - radost
Stžetí - potiLížiloat
1
neví"
"
>
'řetí Svíčka:
"Kámen lidrtva nesenej k tobě
ejvýřímu)
ty rušíš z* nás fH

v

nestůj (otočí- se k

/NejvySSí vyndá hlavu z dlaní, dví až tři Svíčky začínají drr. lit
Otčenáš a Zdrávas. Nejvyšší zařve "bolestí nad padlým lidstvr
zhroutí se k hlavě Mrtvoly. Mazlí se s hlavou, líbá ji, pláč .
loučí se navždy s Mrtovolou Světa. Najednou prudce vstane, modlitby překvapeně končí./
Nejvyšší:
"Tak vám, nevděčníci, mamonu jste se prodali,
prodali jste sebe - za kus hadru - za zlatou
cetku. Tak vám, hnilobo ponechat Mrtvolu Světa,
červůíři a špíno, trním aí zaroste, /m£m8ji/s
kosti aí do zemí zapadnou, nezůstane nic po lidském pokolení, / otočí se a dá opět hlavu do dlaní, šeptá/: nikdy, nikdy už nespatříte svitlo tohoto světa.
/Dvě až tři Svíčky se opět modlí, ostatní, zároveň jak přestávají
hrát varhany, zpívají pohřební chorál./
Nejvyšší /odchází/:
"Toliko, tolik důvěry jste měli, dar svobody,
dar ducha, nic/ostatní odcházejí za ním/
nic, jenom mamon a nedůvěra, zlost, nestačilo
váro, co jste měli, na rozbití světa, na ničení
jste nysleli.
Ašichni se ztratí z dohledu, zůetévá prázdno./
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ářený pane redaktore,
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lení snad nutno ani podotýkat., ze Čtenářské ankety mají v Čechách svuu
tradici. 3yly oblíbené už za první republiky. Novoroční čtenářské ankety PFE (rozhlasu Svobodná Evropa) nají ovíerr podstatně jiný ráz:
obr'?*ejí neblahou situaci české kultury roztržené a rozdupané totalitním systémem. V anketě se dostává k'slovu diaspora českých' exilový c.a
intelektuálů, ten skoro bezvzaŽný kolektiv insulárních existencí, které
jak»v
sbližuje v exilu vydaná česká kniha. - I: iciréně pro sociologa
českého exilu tyhle ankety skýtají data, jeř. mohou přispět k rekonstrukci jakéhosi názorového průměru české exilové inteligence. Nepochybuji
tom, ?.'e anketu sleduje1 protoi i pražské, ministerstvo vnitra. Keni těžké postřehnout, že za ta léta," co EFE Čtenářskou anketu organizuje,
většina odpovědí prozrazuje zřetelný politický trend reformně marxistický, socialistický,
v nejlepším ^případě. levicově
liberální. Konzervativní
•
i
*
»•
hlasy zní tam* jako volání na poušti* (...)'•
Teké letošní (193.4) anketa vcelku zachovala ony tři tendence, s tím rozdílen», že vedle obligátního bestselleru s nadšením vjrzdvihla velVou
větSinou hlasu Pelcův -'nepochybně také bestsellerový - "text" Děti ráje
Vidím v xom skoro signál jakéhosi zlomu v duchovním profilu českého exilu. Ptám se přitom: Dovažuje většina účastníků' ankety tento "text" za
nov'nnou četbu rro Čtenáře v československu nebo se tou volbou naopak
naši eyulsnti domněle přizpůsobují "podzemním základům" totalitámího
fceektf^' " r*
^
• 2 . v .
"'
? dotazovaných jediný ' osef Jedlička odhalil v Pelcově nestoudrém 11 textu
jeho orastarý manichejskognostický základ. Vyplývá z toho, že v těch na
oohled radikálr* vseboodhalených konfesích je 'úzkostlivě skryto tisíciletími seschlé, scvrklé jádro lidského odpadlictví. Kdo by nevěděl, že
marichejsko/mostické perverzní zbožnění zla chápené jako taktická pro~
v ^kí?co-?oha hyl^ módní už v posledních letech rozpadajícího 3e římského
impéria* Svatý ¿ugustin k tomu měl mnohé co říci. Jedlička oám cituje
v tá souvislosti apoštola Dav'ia. víme také, ve tenhle duch traríecendentá
lni provokace a blasfemie se v nraxi projevoval sexuálním komunismem, r ;
o ze jéj lze objevit jako častý jev i v sektách středověkého underground
kde byl spřarei: s učením o "křesťanském" spolčeném vlastnictví všech a
vše-hó. Nikoli náhodou v^ tomto středověkém -sektářskám pctfzení spatřuje
marxistická historiografie první stopy závěrečné fáze komunismu, arci
ještě v "nevědeckém" hávu.
Neořekvapuje také, že z tohoto manichejakého podzemí pronikl duch sexuálního komunismu velmi rychle mezi studentské vaganty a gogliardy na
středověkých univerzitách v čele se Sorbonou a začal se projevovat, i literárně. "Toman"-de la Pose (1277) Jeana de ííeunga se stal encyklopedickou
příručkou tohoto sexuálního libertinismu s maniche j.skognostickým podtextem. Ilřích je, zní v něm hlásaná zásada, co sě příčí bohyni přírody. A
zcela manichejsky k tomu: rehabilitovaný Kain symbolizuje práci a městko
kulturu; manifest volné lásky ústí však do nauky o absolutní mechanizaci
a determinaci lidského života, do popření svobody člověka a významu jehc
osobyl Pansexualismus ^elcových Dětí ráje byl už dávno překonán sektářskými'ilustracemi leronyma Roschepatrona surrealistů.

/ vímt iaké. íie "rajské" excesy orir.ealo r krvavé praxi povstání novo^
křtěneů v vunsteru v čele a Janerr P.okelaonem (1534-35)« I tatír oříznačná manichejská kombinaca komunismu a panaexualiamu v "království Siónu".
Y dualiea-u natři i jejich pacifiatické "ztišení" oo ztroskotání revoluce, jehož analogii lze najít v Čechách po katartrofě Huaitů, kteří se
oacifikovali do čeakobratrství. Kdo chce, můře však zalistovat ve StaráT zákoně a dočíst se o orgaatických mSatakých koltech, proti nim?,
irerně bojovali izraelští patriarchovi. Stopy mizí nakonec v předpotopním lidstvu.
v> "
Mluvit ledy o avaiit^ardnosti, o čemsi novém st oavobodivém, o krásněn:
milování, které popuzuje prý měštéky - dokonce i exilové, jak ae v
anketě vyjádřil písničkář z Vídně - mi připomíná infantilní manifesty
futurismu, nnetiamu, surrealismu atd. z let dvacátých a třicátých,
^»viárový hedor.ismua pražského poetismu je ostatně založen na tám*e ,
manichejakém dualismu jako " poetično" v Boman de la P.03e. Sentimentální
poetizace sexuálního libertinství, obžerství etc. se "dialekticky" doplňuje a odlidšíujícím abatraktnírn, matematizovaným konstruktivismem
- to vše odděleno stěnou z hedvábného papíru od marxistických genocid
nrováděných dialektikou uměle vyvolávacích • hladoirorů v Sovětském svazu.
Vítězslav Nezval a jistou logikou nazýval tenkrát Lenina Pionyaem, vzhlíželo se k Sovětskému svazu se stejným nadšením jako k aalyaraanu, učedníci íTerla r eigeho po boku frekventantů salonu praíaké Jřileny postupně
docházeli od oetického dionýství k fysické a mentální sebedestruVci,
^okud pak někteří z nich vystřízlivěli pod přímým nárazem bolševická
konkretizace, stanuli tváří v tvář "zcela jinému" bezradní, bezmocní
a se silami dávno podlomenými. .V
^elcův "text" .ai s požitkem a zadostiučiněním přečtou nepochybně také
všichni tajemníci ministerstva vnitra, co v diplomatických zavazadlech
v*>zí donů západní měštáckou pornografii. Se zadostiučiněním n.roto, ?e
JÍ a úlevou uvědomí, ?;e tyhle "děti ráje" přesně odpovídají programu
výchovy k totalitórnímu poddanství; Se jsou to lidské stvoření neschopná vyvinout jakýkoli úíinný odpor k totalitárnímu systému, předobrazy
"nového člověka" komunismu. Tak starý ten "nový" člověk /l&stně je,
vyplývá - jak Tečeno - z biblických záznamů. X předpokladům iluze "novosti" - kategorie, jíž se operuje od 1°.století až po tu avantgardu
- patří úspěšný boj "moderny" proti dějinné paměti. (..*)
Jak se rá dosud svobodná poliš chránit p"ed dialektickou p«axí ttanichejsko-gnostické panaexuality? Literaturu, film, televizi nelze sice
ještě oočítet k poímá praxi, ale jsou návodem k ní. U našeho Jana Pelce
jde ->ak o "text", který s takřka klinickou věcností - nikoli tedy ideologizované naturalisticky - popisuje již uskutečňovanou, "béSr.ou"
praxi. Příznačné je, ?e na většinu čtenářů právě věcnost popisu působí fascinujícím do jmem. Taem si jist, Se "°elcův "text" bude velmi brzy přeložen do světových jazyků. Západní trh je sicu přesycen výtvory
domácích bojovníků za emancipaci aexu jako nejradikálnější formy boje
za lidská práva, ale kóiřetfí -z-"'východu"-. na jde 'Vždy dost zvědavých gurnánů. Zejména kdy? se jím dá., doložit údajný rozpad totalit ar i. amu, a to
metodami téže radikální emancipace, která na západě tak.účinně rozbíjí
"fašistický 'kapitalismus". - Ptám se. znovu: jak se má svobodné nolis
proti těmto "textům" bránit? Íevidím.ostatně valný rozdíl ve virulenci
sociálního nebezpéČí mezi "texty" a la Děti ráje a dejme tomu "cnostným"
textem Hitlerovafc.einJfampfu. nebo katovskými ".texty"., které .produkoval
Lenin. Vejich společným jmenovatelem je výzva a návod k následování.
Lze v nich soatrovať pozdní degenerativní produkt homocentického humanismu a ideali stickáho sub jek tivisru. Absolutizovaný subjekt sám
sebe vyzývá k imitatio sui jako k nejvyšší svobodě, ro^Iiain áiláfti tohoto sebenáaledování sa stávají bucl (sebe)vraTedný teror nebo sexuální

pud ve svá sadomssochisticlcé touze po sebcvyvraca jícírr sebcpetvrzení
sub jek tu^.ajc ty, likvidu jí c^í uzurpace všech
já. .Jednoduše ji roceno.:,
.id \ o. ÍDÍtát.io sui .v čirlculu ne klone Cných^VrosporůV.:Daríotíjyrs'e
ov-.
x
.err - 'teologicky' - hoVqf'i.t o'" dolfďnálé perVerzí* imtaťíbnís 'Christi."
A* tak Č- orial< teto perverze* vecfé k odirdäFövani' '"člověka metóuiixkýrc
sebezotročóv.áriíjv., " ^ ' '*. *
* - ' ; r'' " V % . ;; - :
/ 1 in» jserr dosnil k ústředníru bodu své té z é ; **é'jenv "litleřŮT M ein .'Kampf
e trarxleninské "texty11 vedou ve 'svém finálním účinku k vyvrácení/ poliš
- ji? je dobře chápat platónsky jako -m akr d projekci- lidské*'duše '-"'cestoumasového zotročení, nebo přesněji:' rozdělení poliš'ha'>rstvu otrokářů- 1
c Ďasu ntroků, nýbrž i "texty" jako Pěti ráje. Přitom maniohéjskb"$nosy
tická po-rr.ogras't -hraje v tomto ví cevrstevném- destruktivním procesu úlohu sebezotročujíčího "milování" jako nezbytné 'dionýská-' přípravy •
k nastolená věčně "institucionálního otroctví; ve štřfzlivéiT tótalitár^
ním nevis'peöku: sebeosvobození- lidu.' (Analogickou d.i onýslroU přípravu "k
nastolení 'střízlivého' institucionálního otroctví -představuji- omamné '
drogy, klaíický exportní artikl totálitarismu od dob archaických, ); •• v
^redevšlm. 'ňroto mě kolektivní chvalozpěv českych exi lových intelektuálů nad -^eleovym' "osvobodivým" textet:- tak- znepokojil. Domníval * jsem se,
ze po existenciálních zkušehostech''š'.totalitär: sm'erri budou- Jni proti-1
•těmto' zotróču jí cítr; á t imulanc ií m 'imunní' - na rozdá % o'd- • drit éligence zá^
padni. "Ukázalo se, ?e nikoli*.' Téké ö'ni neprohlédli dialektickou lest,
.je?, slíbuje-vysvobození z otroctví aktem- sebezotrocSení." Exilový intelektuál, který je fascinován' ^elcovýiíi' " textem"', odhazuje"- všecky poMtické
zbraně á kapituluje bezpodmínečně-'.před -antipolitickým totalitarrsjnem.
V dechách se' toto nebezpečí .stupňuje''ještě neblahým'.obrozehexjkýrn sklo-1"
nem nahrazovat/politické myšlení a politickou, aktivitu'literaturou.
Váni che jaký paris exualismu3 Pétí ráje bych ;v té souvislo-sti definoval
jako pasi':vní antipolitiČnost; (sebé5zotro.čených mas/.v-.kcnf r'ontaci s
aktivní anti^olitičností .otokářské nomenklatury.* Obojí- stojí bohučel
k scbě Jv. navzájem,\se podmiňujícíiň^a /doplňujícáni •vztahu.;. Pelcův "text"
nerií'Vtotisf - jákuřečeno•- pouhá.literatura, nýbrž kombinatorika věcného
•popi su reálné praxe-a návodu k následováni, Palo by se tu mluvit o
(nekonečném) procesu ztotožňování nimesis' a vimitatio.. Odkazu je k tradici esote'ri ckýchvtextč odvěkých, orgas tických mystérií, zasvěcuje pří-"
Stí'adepty. ^ .to.^,.smyslu.:jej lze vidět ve výrazném .protikladu .naoř%í-v
klad k románu..T.eana Haspaila Le'camp des saints, postavenýma ryze-,
:
literární konfrontaci-oosledního .zbytku svpbodné oolis s -glqb,álníir.; • ..
oensexuolně toLalutárním otroctvím (...)
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C.u "1 jse;:: původně odpovědět na příspěvek dr.řio Preisnera v
č 75 Svřdectví, který mi ořinesli, abych na něj reagoval. Chtěl
jsem to napsal a pořádat Svědeství o otištění. Ale pak jsem si to .
-zmyslel. Ostatně Pelcova kniha vyjde a ne v posledku zásluhou Svěccctví ř'ak co se čertit nad jedním směšným příspěvkem, rád bych
ekl di.Preisnerovi pár věcí, aniž bych si bral ubrousek před hubu,
a do toho Svědectví zatahovat nechci, a nechci do toho zatahovat
rádnou redakci, a proto toho radši nechám.
Když někomu přeskočilo tak, jako Tio Preisnerovi, je lip mávnout
:ukou Tsou kruhy, kde si Preisnera budou pochvalovat, ale oni a my
jsou dvě množiny bez nejmenšího vzájemného průniku. Co na sebe budem
řtěkat..
:
.* •
i-icmáně nemohu zamlčet, jak jsem zůstal v rozpacích nad podivnou
internretací pojmu gnose u dr.^reisnera. Gnose je te3ka vůbec nějak
zvlášť v kurzu. Vedle zcela subjektivistického pojetí Preisnerova,
které uplatňuje, zdá se, v každé své práei, četl jsem v jednom z posledních čísel Svědectví jedva pochopitelné povídání o gnostickém
státě vedeném -»od egidou Ladislava tfejdánka v Praze a naopak vím, že
ve vuláší vlivném a militantním okruhu pražských katolíků je překládán arci ¿mos tik Valentines, jako pravý odhalitel skrytých tajemství,
zřejmě jako dovršení zde Pěstovaného zenového křesťanství. Fevím tedy,
c •» si vybrat Přitom každý student dějin filosofie ví, že právě gnoso
<e sv jí dualistickou koncepcí zatracovala vše tělesné a zejména sexuální a hlásala Sivot asketický a čistě duchovní, zatímco dr.Preisner
se děsí nad jejími sexuálními orgiemi. ?otéž s ménicheismem. Ten některá zcela vedlejší radikalietické odnože, které ovšem vždy u všech
inkvizitorů byly hrozně populární, to ni evracely s odvoláním na určitá
místa zejména rov zákonní - připouštím rád, že dezinterpretovaná.
dějiny evropská světské kultury a výslovně dějiny kultury 20.
století jř.ko jakýsi permanentní proud tohoto gnosticizmu - je zcela
rubjek tivní záliba, /le podle t5hle záliby se nám prostě rozestupuje
hist ická e společenská skutečnost na to, co je pravověrně papeřenrkl z vřecko ostatní, jež, je manicheiske-gnostické a tedy od 3ábla.
S líri- se věru nelze moc daleko dostat.
de vřek o "^elcovy Pěti ráje, jejichž literární hodnota je nesporná
*e tu líčena k^mupita většinou, mladých lidí, kteří žijí způsobem
n* ostým všech perspektiv. . Cítí -bytostně, že tam, kde žijí, není žádná
oerspekt.lva ani PI;Ó společnost ani -.pro' nikoho osobně. Feagují na to
zoufalým zoůs-bepj'. Tejich lidskost je hluboce zdeptána, jsou abccl\.Ině deklasovaní,/dobrovolně pauperise vání f j© to v pravéic slova cr.yelis
luf.penpToletariát.' Když před víee než lfO lety Bedřich Engels zjistil
rnrlogické poměry v průmyslovém ghetu tehdejšího Menchesteru, neváhal
omr-čit skutečného viníka. Anglickou vládnoucí třídu. Zde je.kořen
uičls a zajisté nikoli v menieheismu. ladí lidé PeleoVých Pěti ráje
?ijí ve společnosti, v ní'" oi předškolního věku znají jen lež, po,1: yíectví a lezení do řiti kvůli sebemenší výhodě« amoralitu daleko
hlub > í d menzi než je pohlavní ^romiskuita, ačkoli i ta je jím za
]en
staženými roletami jejiáh rodičů denní zkušeností. Kad to
vědí, jak se tu každý chvěje před i3ez věčností, znají jí všeuoc a p#zo ují od dětských let, co se stalo tam# kde jejich rodi&e před jen *

u v desítiletími jeStS věřili v novou, lidsky důstojnou společnost,
Feálná společnost, v ní? žijí, jim připadá v první řadě morálně odpuzující a nechtějí se na tom svinstvu oorlílet. A vidí oblbování na
vžech strmách ,ir. i tam venku se zase vonanujou líasarikem," - oíše
"^elc -realisticky Mohl by dodat daleko víc. Yždyí vskutku to, co nám
v. ^dukují emigrants* é tiskoviny, jsou větvinou otázky zcela odtržené
od toho, co nás skutečně tíží - jcou to otázky skoro noiád zaměřené
jen do inulosti, cast") k problémům, která dnes už nemohou vůbec nikoho mezi mladými intGrošovat, jako je osmašedesátý rok s volmi nedůvěryhodnou lidskou tváií,
Sám jsem nnj-nve nevěřil had Dětmi ráje vlastním očím lohle *.e je
dnes možné? ¿le informoval jsem se u věrohodných přátel a ti mi octvrdili, ?e v textu není nic nadsazeno*, že lo je skutečnost, ba každodennost určitá vrstvy mládce, zvláště tam na severu íech. Tím
vřlsí je ovsem Pelcova zásluha i jeho umělecká dovucinost. Vždyí. koří unit a zdánlivě skoro ú^lnil" dehúmaiiizováných Sítí rájc- je vlastně komunita Invalidních souro?enciv snesená z r^vinv
V» snu do krutého reálu
společnosti jská je. $.ení třeba si vymýšlet, stačí říkat pravdu.
'ito lidé hledají oroa'tor svobody. Hledají ho zoufale a bez valné
neděje, ^ijí ood nebem zatemněným "horečnou přípravou války. Ve světě
kdo lidské hodnoty jsou na vSech rovnoběžkách a oolednících s pos~
měchen zadupány, kdykoli se mocným zlíbí. Vyrostli ježitě va stínu
k ncentráků v zemích a rozdílným společenským zřízením. Zažili už v
dětství takové převrácení oficiálních hodnot, že. by z toho zblbli i
koně D ma vidí karikaturu člověka: otce drobícího u televize s pivem
p-^ boku, matku, která čeká, už jen, žc ai odpočine až v hrobě, kariéristy nebo rozkrádača nebo v ton naprosto nejlepr;ím případe fiatku
funkcionář:m, které na lidský vztah k "dítěti prostě nezbyde Ses. Kolik čeakých rodičů se odváží říci,' že děti neviděly, jak ca doma
»: luví o 130° opačná než na veřejnosti', žo cloirfö neslyšely naučení, jak
mají být v SSM ba až ve atranč, jakkoli rbdi če;, jsou zuřiví komunistořrout i (? přitom často' taky voííole ve strana) ctd.atd.? Jo těch rodin
IÍJ?lé orocento. / v nich Z Í Í S obvykle děti vidí, jak jsou lidé e;d.retenčně biti za orostou čestnost. Vidí, jak so vyplácí oravda a poctivost.
/ slyší ^ jiných ořipádech. A na konec potkají a vidí Leaního muže. .
C- si mají vyvodit?
'-pdí lid"5 v Dětech ráje stratilý všecky ideová hodnoty, protože
oráverr. konstatují, že se ty slavné systémy počínaje kostelem a konče rudou hvězdou piostě neosvědčily. Nemají ne jmen<3í potřebu dávat se
znovu z kterékoli střeny "uvědomovat". V.ěří jen tomu, co sami žijí,
důvě'ují jen té ne j^Xfcmentáríiěj^í, ale možná oroto i ne joevnějíí aolideíitě pss-noů. Jinak, jsou o-iuStfini". Kehrs j'í si na bojovníky ani ne
hrdiny. íerají potuchy o tom, co'by se mohlo či dokonce mělo dělat e nedůvěřují v tomto punktu jakýmkoli radám'z.věnčí - a mají.recht.
TCd^ nežije ^od jejich černám sluncem nemá dost dobře právo dávat jim
jak Skoliv recepty.
'
A
r
io ^reicner a snad i jiní nedovedou v Palcových Dětech ráje aai
C st nic jiného než. ty partie > čoustání.; Věru nehí v nich jádro tohoto textu. K ení to text naturalistický. 7e to daleko spí3 prostě
literatura fsktu. Te to umělecky zvládnutá výobvěd o životě nepoměrně
těžším neí si kdy dovedli představit' všichni Kerouacové, Ginsbor^cvé,
Jurou ghsová a Bukov-ští. Podmínky, v nichž ti žili a. žijí jsou v o
S'- vnáni s tím, jak žijeme u nás, doslova idila, Zatímco venku nevadí
i oupr-^.r. z dobrého bydle co cslst, my jnáne 40 let Gulag. A to namusí
eni všichni natřít k Detern ráje. lu s>utečno&t nppov/óhcu od^trcnit
žádn? řv-či ^ morálce a dobrem vychování , jichž bychom se prý měli držet, £ by oholiv, by 1 i "slušný lidi". I io Préisnc-r nšur><vcr\ě faapir-o vany
seyuelťtcu zfd ji-ě nepochopil, že jc~«e zvířata^ zahnsnč do kout o a ß-e
jsme se 6or*r&) i na pořledfcí pásr^o obrany. A tú eg u^je/lnou yV i-.zu
že v té nejextréimí jSí situaci í,e vytvářejí vztány novJho spolec:;:. ¿tv:'
N e j s o u tu bonzáci" - to je v GSS3 veliké slovo. Dokažem táhnou za

jeden 3'rovszf dokážem si pomoci, dekážeu. porozuTět, dskáiem nenáviděl
r nsdonec d"Žážec i mnoho udělat. Chodil do kostela bodarr asi stejně
i .?k íiálo jako do agitačního střediska.
Pel co vy Pěti ráje neobsahuj?' řešeni. Sám tutor emigroval a tím uká;;
e skutečně ' žádnárj řešení neví, /le Pěti říje a my s nimi zůstá
váme tu. Zůstáváme a řešení jednou najdene. Kdyri jseL napsal, že se
nedá nic dělet jedině tehdy, když' si lidé řeknou, že se nic dělat nedá
>: vt -fe nikdo nic neudělá za ně. 'o se týče v orvi i cd S velkých společenství. r-? v společenství v zei-ích reálného socialisr u se no hrosném
čofcu. který nám dřls zažít historie tohoto století, nrobouzí s ochrcme
nosti k v emýšlivosti. Tio Praianer se honer. pežehná svěcenou vodou a
n^DÍěe delří filiniku proti e ani cha i sir. u, kdy? iru sdělí.*. , že se v nladá
ger.evrcí mobudil v posledních letech tak so^ntání zájeif- r, studiu?.. r;.ar
xian.u, ?a so až sydím, jak mál:» jses se na to připravil, ¿le doženu to
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ajeir'nílc vlednoueí strany, napořád
byl činný a nec-ohl r>ř<*nést pře» srdce
•by jedinou minutu svého význauného
řivotn
rachal E.inout baz užitku
Fohetství noci
z nich přímo kapalo
Kdy? byl v úřádě, tu -^lároval
do kterých zemí se vydá a
když byl v cizích zelích, tu iřemýžlel
jakýii. jednáním nosili svou osobní moc
• a když jí neubylo
tu honeb listoval svodkami
aby se podíval
jrk by mnohé dostal z p H nejrychleji
r
během jídle studovní jídelníček : oci
a zetÍTi: co spěšně polykal
po«elé víno Cech
kledl si oté.zku: ř-eč čekají.
' sk vlastně ->ři -»ravoval stále jen
něco dalšího
a ">o svém pádu divil se velice
když zaslechl šepot, všude oři zeu:i:
Odjeli od hrobů.
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o lágru se rozkřiklo, že za Cechy přijede člověk z Nejvyšší rady,
orý je to orginizcce v Americe, který mluví zs celý český exil. Všichni šílí, protože tfkový papaláš by mohl sponzorovat pro Ameriku &
to by bylo terno. Dostat se do /meriky se sponzorem je mnohem jednodušší r Člověku to ušetří nejméně pět měsíců lágru v Latině,
Jedeme s obym n? velký barák, spíš pro tu srandu. Inženýr už rovná
židle v jedná ještě zachovalé místnofeti.
•
"Prosím vás, vy dve si' sedněte někfm dozadu, at není vidět, jek vyprdáte. P£n strýček to prý nemá rád," říká ten kokot. Ze chvíli je
místnost plná ? já žasnu, co je na lágru Čechů. Ale polština vedle mne
mě vyvádí z omylu.'. ,
"Prý bude dávat - podporu," říká jedna polská pení druhé.
Konečně se to utiší a inženýr přivádí do místnosti pena Strýčka.
Perfektně ohozený stařík s obrovským prstenem nc pěstěné ruce si prohlíží svoje ovečky. Inženýr to zahajuje.
"Přátelé, v těžkých chvílích, které nsše drahé vlast už hodně .let
prožívá, stála vždy při nás Velká reda, a proto i vaším jnénem děkuji'
nčnu Strejčkovi, že si n<-šel čas ve svém nabitém programu a přijel me-'
zi nás." Několik rukou zatleskalo,
rozpačitě toho nechtlo. Str^jdt se postavil před nás, jednu ruku zapíchl do seka a začal řečnit:
"Děkuji za milé přivítání." Prdelclezec inženýr se nafoukl jako páv.
Já jsem se mu obdivoval, že se ani jednou nespletl Ó neřek soudruzi,
jsk byl zvyklý. Je zřejmě talent.
"Vážení přátelé," nadechl se Strejda před dlouhým maratónem slov.
"Trk situace s n&-Sl vlastí vypadá vá^ nemusím vysvětlovat. Ale chci,
čbyste věděli, že neše l ajvyšší rada vždycky bojovala a bojuje za
znovuzrození iAasarykovy s 3enešovy republiky a že tento boj je úspěšný. Kcždý.rok pořádáme demonstrace na 21.srpna. Nedávno se nám podařilo přemluvit americkou veřejnost, aby se nezúčastnila koncertu ^lex^ndrovců,.. A oprtvdu přišit jen polovina předpokládaných osobností, [vožná,
če se váj] to bude zdát málo, ale v politickém dopadu, který vy.nemůžete odhadnout., je to úspěch nebývalý.* Netečný dsv ksichtíků kouká jek
tele n.r nový vrstc £ přemýšlí o amerJLckém sponzoru. Strejda to bere
jčko udivíš o?kr£Čuje:
^
"Vy nc.yí, kteří jste zvolili svo^^yiu před životem v totalitě, si
j.usíte uvědomit, že sem do svobodné společnosti přicházíte už narušeni
komunistickou výchovou. .Ale já věřím, že jste v jádru dobří lidé a
včr s se. změníte. I to, že cůžete být v touto táboře, i za to byste mě.11 být vděčni. I kdyby vás žádná zamě nevzala vy jste tu zůstali navždy,
měli byste to brát jfko úžasnou věc. Jtekli jste a cizí země která z
vás nic němé, vám poskytla ubytování, jídlo, pomoc. Vděčnost a pokcrE.
^ředev?ím, přátelé." Dcv krajanů mírně zezelenal e mně se chce řvát.
"A n-" delší věc bych vás rád upozornil. Existují tady ve svobodném
světě, žel bohu, orgmizrce uprchlýeh bývalých komunistů. Vyvarujte se
toho setket se s nin.5 nebo číst jejich plátek Listy. Jsou to ockrsčovrtelé
zl£# která začalo v roce čtyřictt oso-. Jtk si tak koukám,

jri* ->f tvárně rclrdi lidé g ntvytrpěli jst* nod komunistickou vládou
rhi ?e1iirj icho, c^ my.*
•A kdy jsi« odešel vy?" skáču rr.u do re Si.
"T" roce člyíicet osu., v únoru."
, 1o jsie
od těch komoušů vytrpěl, že jich v taffi 1 ěroeeku bylo
neb-> kde jste byl, ze jo. Cl:cete, ebysne.tady vydrželi celej ?ivnt a.
je^t* byli vděčni Vy v*ér: to "lkáte v tojn kvádru zr tj'i hadry t s vy» piiou cejch >u. ?£ne, t-dy nedávno znásilnili manželku jednoho Poléko
^vnoa
ed jeho ofiiire. Tumuni tady vládnou a mlátí každého, kdo se
ji & nelibí šéfuje nám v.rah šutre, teplá vodo neteče už tři reky a te3
<-e netopí. P^j3te sem bydlet ř bu3te vděčnej," ivu. Strejda střídavě
bledne e vudne.
N
lediku, já joeu zasloužilý člen třetího odbije, každý v exilu vem
to notvrdí. á jsem, na rozdíl od vás, pro vlast něco udělal. A co
jfte udělal vy? A jestli iri chcete něco vyorávět o Chartě, tak toho
nechte, nebo se vám vysuěju. Vždyl jo to spjiý komunista, který chce
znétky
ir^c e no ideály eneše e Masaryka." Vypěnil mě:
M
á vám us ty zakopaný mršiny seru. Pane, kde je vaše pomoc, kdy?
*?1těk doatal ^ět a půl járuf '[avel čtyři s půl a Magor Čeká na s^ud.
Kde jrto, vy zasloužileji"
Str-ejdc laná ^ dechu F mává rukama jsko větrný mlýn. Vstávám a jdu
pryč,- se mnou ob a ještě nár normálních, co chtějí do Austrálie a Kanady. ejradši bych si nafackoval. 'skový kokot a takhle se nechat vyměnit.
feií o d b o j s o . ě j e se někdo ve dveřích. " C je ale vůl."
••"*> hodinku leze na pokoj Patricie:
" r y jsi tle somár, nekonec dával každému tri tisíce, prý ns známky,
n^ teoa nadával * iíkal, že budeš komunisti cicej agent, který
á rozbíjet jednotu exilu a 1 oda. ř. o bych do tebe neřekla, v noci tak
nevypadáš." Perfektní buchta, napadá mě.
Strejda odjel a tábor okamžitě zapoměl. Jséu důležitější věci než.
Rada. Sehnat svíčku, sehnat vařič na ohřátí vody, vyhnout se Rumunům,
Olin s ^obein se pustili do shánění práce. Je čas odjet. A děkovat.
Vůl jeden. Ale s lavóro to vypadá na draka. Stojka před branou je narvané každý den a práce je málo.
-Nuda, bílé, nekonečná, beztvaré nuda ulehla na tébor. Blíží ao kontě roku, všechny země už mají vybrané kvóty na tenhle rok. Veškerý
pohyb ustal. Na teploměru je nula. Město, přeplněná profugánskými stíny, mlčí napětím.. ; Olin s Bobym zapadají do toho pomalého umírání,
žrádlo, prohlídka lovišt vajglů, žrádlo a večer, který pomalu stéká s
voskem svíčky do černé tmy noční zimy. Svíčková zima a beznaděj se pře
náší na lidi..Rumuni, kteří už spálili všechno, co na lágru mohlo shořat, agresivně bloudí lágrem a rozbitých hub přibývá. Někdo přinesl
zprávu, 'že se Albánci opevnili v prvním patře velké boudy. Ale neví se
proč. Jejich spor s Rumuny j© nám nepochopitelný. Ale napětí z pořádného průseru. je cítit všude. Sůtre už zásadně nevychází bez doprovodu
svých dvou až tří jugoslávských goril. Cekáme na Pedála jako na smilování boží a' modlím* s®, aby přijel dřív, než se to posere úplně.
Ra jedné večeři chybí Albánci a Rumuni, dlabou se závratnou rychlostí a mizejí z jídelny. Lágrem se ozve. řev. ¿mou probíhají postavičky s tyčemi a klacky v rukou. Dobíháme na bránu a za chvíli doráží
houf řvoucích Bumunů s tyčemi a nesou jednoho za svých parťáků, který
už neřve. Místo levého oka má velkou krvavou díru. Policajti velají
sanitku, povytahují bouchačky, ale do tmy lágru se neodvažují. Moc
velké riziko.
Do houkačky sanitky přibíhá inž«nýrf který ae drží za krvavou hlavu
11
už to začalo," řva. "Albánci postavili barikádu v prvním patře a
Fumuni se na ně dobývají. Albánci mají nahoře snad na týden zásobu šu-

>

trů. Každý, kdo s© tam připlet«, dostane Šutrem/1
"Foja," tahá áob Olina, kterému se jasně nechc®. "To u máji, když 0«
to zářilo řetats cigoši, mu-s-el druhý den jezdit ulicemi,.kropicí vůz
a smejvat krev.11
_
Před- barákem je narváno, Ranón huláká do davu a organizuje šiky.
Jakžtakž je arovná, vez,rjo do ruky "eleznou tyč a pak všichni vběhnou,
do chodby* Opatrně náhlí ríu.e za nimi. Široké kamenno schodiště je plné
dlažebních kostek« které jciítě přnd pár dny lož cly před lágrem., připravené na opravy mlriLTi 1 o c a chodníků, Dav šílenoů se vrhne na schody a svrchu, 2posa barikády udělmié z postelí, se za-pekelného řevu
valí hejno dlažebních kostok* Šílenci se zastaví. Několik jich padne,
"i co m&jí kaceny, je mrsknou zpět nahoru a prchajíc. Jon Rasa
se dostal až k barikádě, ale i j :>ho r- připomínajícího n o z ran i t o In ého g;;r;.. je
starých časů, zaženou, Baterky zhasínají, bitevní pole so noří do tmy.
Snažíme se a 3obym vysondovat, o co jde. Ale Polák, co se ho ptáme,
se jen drží za hlavu a skuvží: . . .
"MÁM tam. rodinu, vo druhém patře. Když se tam dostanou, zabijou
vSechny, Říkali t<z>. Volal jsem policajty, ale ti nechtějí o ničem slySet. Mám tam rodinu!"
s :
lemon zatím dává rozkazy k zaoojení provisorního osv-ětlení bitevního -»ole. Poláci se dávají dohromady a snaží se dostat ke svým rodinám,
¿le rumunská tyče jim zatarasí ooetu. A to.ho, ktorý mi nřed chvílí .
šeptal do ucha o rodině, vlf.-čou z bojiště s rozbitou .hlavou, v bezvědomí ,/rožná, že už rodinu neuvidí.
T
umuni útočí zn.vvu a'znovu. Po každém marném útoku vynášejí raněné.
"P licajti se zamkli ve vrátnici a vystrčili bouchačky z oken, jinak
9 tira -nic nechtějí míl," křičí mánička z rna, který ae.narval nod
g-trom k nám.-"Ale stejně, ti Albánci jsou frajeři,- je jich čtyřicet a
**ch cikánů dvě stě. ^ředetsv si to. A to je mezi těmi '.čtyřiceti půlka
fenských p dělí," referuje s údive:/. Vzoomínám r. i na tři Albánce, kteří
do: ezili den ^ nás, Jtckl • jich nůvoáně
dva zastřelili pohraničníci na-lodi, další stál styulsvě na chodbě před příjmem s prostřelenou rukou. Ale
bojuje znovu.
.
J ?m'n velí k dalšímu útoku a tentokrát se už dvacet Rumunů,dostává
p- k barikádě. Přichází k boji na klacky Výhodo schodů, je znatelná.,,
jsou znovu odraženi .lemon se snaží jp.otě pomoci jednomu partákovi,
kte lho Albánci 'tahají ze barikádu. /le dostává dlařb^u do hlavy. :;prmální 5.1 věk by vyhodil kopyta co věčnosti, ele lamen se jen oklepal
r nemelu, vznešeně ustupuje. Albánci z nfího mají strach. Kikd,\ si nedovolí hodit na ustupujícího video. Musela to být strážná pc-pka-. Prohlížím se ne dva prety tlustou ránu, kterou obvazuje Patricia.,
»"^odr? t f" zařve na mne. Tržím konec obvazu o.ptám se:
m 8. v' • r tně jde?"
.
^ \
: ; • : , • . • . •• „ a*
" eden Albánec dostal včera iřes .dríku v úolně pitomé rvačce, • rpr
rhu h^ píchli nr/ei:. Ko e dneska za to Albánci tak zbili N.ikolaae,, to
byl ten y jék hi nesli na bránu - predemnou se objeví díra bez .oka vře v sanitce umřel. Jaou-t' svině, dokončuje Patricie odborně obvaz,
V prvním Tatře se otevře okno a nt dlažbu před barák padá tělo tur
itunp, kterého-, la táhli- za barikádu. Po.pad na ksme-nnou zcia už nebolí.
Krk, •>or'"' ížnutý ¿isk. u kuřete. Odkloní hl^vu do podivné nožice. Zátylek se dotýká zed Esv zařve, I aman se vytrhl Partioii ze scuaritán-rkých rukou a běží do útoku. Koc řve k r v i p o b y l i orvní poolcle barikády, rle zrse hyli vytlačeni. I\'a albánské otranS bojují- ženy..a .-děti.
Si ará, strhaná Albánka s kovovou nohou od postele-sto jí n.a-barikádě a
diriguje svoji armádu jak /ohanka z Areu. Po jsjí levici stojí asi .
desetiletý kluk s dlp^ebkami, na praví straně ten s .prostřelenou rukou.
-"
•
- •
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?
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r.M-^i aiezi /lbánci už sk^ro Žádní nejsou.
..,.
i-. • vý
nesený h? hřbetě nenávisti z? mři ví, laky ztroskotal,
^riiicir? -bvezuje d^l~í šílence. / T¿ml on připravuje nový šik. ne->rva
1 rč mi dochází, co ví bojující už cd začátku: kdo vyhraje, bude žít.
Pr. ctení neuejí nárok. i\ve César, morituri te saluiant. T suiói;, nezničitelný r amón chce znovu zaútočit, ale do zad mu voadá asi deset
f ízlů re psy- lev, -> i nrevený na výpad T vztaky zařve, obrátí se a
b*hem rr..5nuty není po fízlech eni ^emátka. Jen smi sa několika výstřelů
r* •• vzduchu - mrt 'ý pes na cestě říkají, že tu opravdu byli. ""enrn
:n^vu p^rílá ?vi lidi nahoru. Ví, ^e policajti nesnesou p r es držku a
brzy re vrátí. 2bývá jen chvíle, než dorazí, tentokrát v přesile a
re s^m-ip.?ly.
x ^ schodech vzniká šílená řež- Zranění vynášejí delší zranšná,
o Albáncích není prehled.
""^íijely dvs autobusy fízlů .<= drlší jedou až z fina," řve do vřavy
i;áňí- r -inón u stojí za barikádou a pomalu č^bývá chodbu. V t.om se za
nrěimi zády ozve střelba scpiků a modrá vlna policajtů útočí na Turauny
j tří slreri v budově trvá deset minut & vycvičení poldové 'so
"tily a buchy získávají vrch. r ěžce a jen s pomocí elzáku se dostávají mezi bojující strany. Konečně vytlačili Buir.uny pfed budovu a
dělají jrkýstaký^ no-« ér1 ok. Pie každý jejich pokus o vytlačení Fumunů
brráku se setkává s řevem a dalšín. útokem. r. ři sanitky, plné ren?ných fízlů, ndjířdějí. Ve trne se před barákem jen těžko uhýbá dlaebr.ím kostkám.
Konečně policajti vyčistí míst) před budovou a vyvádějí Albánce.
:e jj.ch hrstka, těch, co můžou vyjít. Převážně ženy a děti. Zabalení
.c*o turbrnů, obvazů e jiných hcdrů. Chlapů nepočítáme pít. i en ngt.
V -výsledních chvílích se držely jen ženy a děti. Kostnatá ohenka
f p Srťřeléná ruka již c záchraně nevědí. Zbylí je nesou jak posvátnou relikvii Když se dostanou ^řed br.rák, Trmuni znovu zaútočí. Policejní kordon se piohne a dr±lší fízlov* leží na zemi. Ale dávka ze
^elu do vzdu.chu, štíty e pendreky rovnají znovu jejich odstup a
rčy K -neČně sanitky, /-Ibánci a část fízlů odjíždějí. Zbývají jen
rrir viníci, kteří včechny zptlačují do baráků, e krev na schodech.
i? wináťsk š blesky nán. ukazují cesiu do postelí, T áno se z novin dovídán;*-; o dvou m-tvých Albáncích, čtyřech těíce a dvaceti lehce raněných
reselileJý klučina s dlerebkami umírá a? v. v^ledne, lurnuni mají cJv&
c. Iv*, depen. 1 ce a třicet lei ce raněných. La lágru je klid. Schody
n£kdo ur.yl z.? raírný bakšiš od Kapasa a novináři shánějí zprávy o rroirik.vě návštěvě v Etiooii. "°en Strejček řeční v Americe o nakažených
emig-antech ř i-ečy. nakažený itledj bojovník za nic (za život?) u.oře
fí v »oledne
e ^oleén^ a klid. Svejkárne podivná zabalená ptáky a docpáváme to
š^rgetami s dr ;beným masem. Ceniální
e vidět, že ta' rvačka p. ece
jeno?.. r; ělr smysl, ¿lenšilo se žrádlo a Kaopap se dokonce rozhodl, IQ
se bude -n es den toíit. lo zřejmě kdyby dorazila kontrola. Sluníčko
•e^e d\ oken e radiátory brumlcjí do vedra pokojů, redá se to vydržet
*estf když zanpdá a začíná být kosa, se tonení vypíná, ob přichází s geniální teorií, ?e kdyby byly ještě tak čtyři rvačky a dvacet
i: . tvých, Kooas) by dal možná vyčistit hajzly a pustil vodu. Váňovi se
to nezdá, sází se, že by to chtělo elesoon čtyřicet studenejch a t.aky
ná. fízlů, ^by tekla teplá voda. Syapatická zábava.
Ko'em nás prochází T amón, obskakovaný kozou Patricií.
"Se jsme jir. to nandali, co?" sklání se k nám v chůzi.
M
o jo," nejistě souhlasí )lin. 11 Jen bych rád věděl, proč a zač.M
"/seš blbej," vysvětluje mu kravka z rumunska. "Všichni jsme nakfžený komunismem a t^hle .je očistec. Jasný, ne?"
balíme hliníkové misky a cestou na nádraží se modlír.e, aby u je-

dináhc ores don fungujícího kohoutku nebyle fronta, Voní. ^oměry v
lá^ru se DO řež i voliče lepší» Na pokoji si vystřihuju stránku z
novin, vkládán, ji mezi stránky slovenské Gible, která sa dědí už od
nesmět i r. tímto pokojem. Stránka mezi stránky. Doufám, že ji jednou
někdo n* jda r zařadí k ibli jeko d&lší kapitolu o jednom malém klukovi, který si svobody užil třesně měsíc, než mu ta vděčná o krásná
svobodí rozbila hlr.vr železnou tyčí.
Pny sese přecházejí v krásný šedý stereotyp. A ^edál pořád nikde.
S/teniřel.*ta si belí pingly. P sestáli jako většina rodin penzionát.
lo-v5 se přece jenom vyštajfováli. Moc velkou radost t.oho neineji.
Stejně letí z; pár do Kanady, lak proč se- stěhovat. Prožili si tady
DŮL r)ku,
te9, když začíná být lip, nic.jí jet. ~>ak náu: ilen vyráží
dech: bore nás na poslední chvíli k vetešníkovi a kupuje kól.hoty.
Posledních čtrnáct, dní n.6kíi 1 a je samá lira. Fasujeme ty nejlevnější.
Já celkem zachovalé msnžestráky na dvěstěkilového chlapa. Když si je
stáhnu provazem, klidně do nich schovám svých šedesát kilo. Ka \2obyho zbývají pěkně vypasované sametová nohavice. Mají jenom jednu
vadu: vypadá v nich jako buzer&nt. Jsou totiž červené.
Kr hlťvní vývěsce se objevila zprávička, že ,řád Panny Marie usporádrl v minulých dnech sbírku oblečení pro české emigranty. Vydávat
re bude zítra po obědě. Proč zrovric. pro Čechy, nikdo neví. Ale my s
lobyr; víme, ;e těch pór táců, co Milan vrazil do nniší parády, by
Šlo Děkně prolít hrdlem, anebo použít nčr novou cestu. Poslední dobou
ztrácíme nsději, že se na ni. ještě letos vypravíme. Po obědě je před
schůzcvní cim.rou narváno. Stařičké revmatická jeptišky, většinou o
holích, rovn.jí po stolech hromady hadrů. Inženýr nás drží před melou místnůstkou a řeční o vděčnosti a o tom, abychom nezapomněli poděkovat. Před dveře vychází ¿si nejstaráí sestra. Je už úplně bílá
£ ohnutá jsko luk. Jen oči má živá, j&sné t: vnímavé. Vůbec se nehodí
k tělu. j a k o v á modré oči, co ri.ěl V/erich.
"Já taky ČechE.," říká s hrozným přízvukem. "Ale já tady už páderát let a nea.luví česky. My uděl; t sbírka pro vás. Na víc nemá, ciy
rtaré, moc staré, my žít v donov, kde ss starají mladé sestry o nás.
řnítně chvdí. Ale jde do domu a pomáhá vám." Je vidět, že si svoji
Teč ruiorevile. Je dojemná a já jsem naměkko.
"Oni .:-l2 chodí kráct dc kostela svíčky. Oni nekrást," zpřísňuje
M ^ s c modrš oči se zúží. .virkli jsme na sebe s jobym i. bylo nám j&sné
ze <de dneška budeme mít tmu. ^í nám ródši ruka upadne.
"One řekne l psn farář dá. Oni nekrást, to hřích, špatné i pro nevěřící člověk." 32r;.l£ Olin stojí se sklopenou hlavou a nejraději by
vzal roha í-ejde to, modré oči jsou všude. "Ona si vzít věci o my
děkujeme Uůh ze vés. Ještě chvilku, sestra připraví."
"T;ry taky Čecn?" ptá se někoho ve volná chvilce v první řadě."
".ínc, já bývalém v Pradze," ozve se nefalšovaná polština a řada se
zasměje. j£.hám '¿obyho zi- ruku, ale je pozdě. Sestra ukázala na dveře a d-v ji smetl. Fuče, desítky rukou se vrhaly na hron,é.dy a rvou je
část věcí spadla n« zem, ale nikdo tomu nevěnuje pozornost. Tlohy dunou z ruce rvou hadry, kterJ tyhle revmatické babičky o holích těžce
sbíraly. Česká sestra se pokoušela vstát s námehou, která vehnala
rlzy do modrých očí. Moc jí to bolelo. Strašně bych byl chtěl vzít
tu všechnu bolest na sebe, zakrýt jí oči,, i jejím sestrám a odvést
je odtud, ¿le něktré věci nejdou zakrýt milosrdnou dlaní. Je to opravdu vůle Goží? "Proč, p&ne Bože, jsi tak krutý k těm dobrým?" chci
zrřvat do vzdáleného nebe, ale přítomnost sestry mi v tom bráníf Konečně re nám s Sobym podařilo sestřičku postavit. Pláče a její kamarádky se tlačí v koutě a zřejmě se modlí.
Před dveře vyběhl inženýr, z narvaná náruče mu vlaje ženská kožená
sukně c? dětské punčocháče:
"rělejtej víte co to hodí na blešáku? ío je pravá kůže/' ukazuje

sukni ' .rastre, která nu zřejaě nerccuraí, nevěnuje pozornost. "Dělejte, volové, to bude balík," řve, ale nedomluví, Sobyho pěst se mu rozorsklf ne ksichtě jako vánoční hvězda. Přelít schody a spadl do prachu
"oby se nakrčil j^k šelma a chystá se mu skočit na břicho, zabalené
do té oravé kúře. Zřejmě to bude pro inženýra smrták a já se raduji.
"Stůj," překřičí sestra vřavu obdarovaných. 2oby se v poslední chví
li zarazí ?. udělá nakolik kroků do prázdna.
"'y nebít, trestat .může jen !3ůh, ty nikdy, ly pokora.'!
"oby sklopí hlavu. Mezi tím. se chamtivci nasytili a my vyvadíme
rertru z místnosti. Vypadá to tu jak po výbuchu atomové pumy. I- Skorou
se dokonce v tom fofru podařilo vyrazit okno a rozložit stůl. Sestry
cestou ožívají f. melou něco italsky, fiešk? nám nechce překládat a já
se jí nedivím. Máňa brněnská, která podpírá poslední sestru, se sn^ží
složit v té hatmatilce několik vět na omluvu. Marně.
" v y né špatná," ukazuje k lágru. "Jen ta
ta touha, já říct dobře? Touhc?" zkouší to slovo znovu na patře, "mít, je špatná. Já stará, «.- 1 e jedině, co člověk život mít, je Důh. lo krásná, zbytek zbytečné." Kdybych se nestyděl, dal bych jí pusu na bílý prořídlý pramínek
vl:sů, ktsrý jí visel zpod čepce. "Vy mi slíbila, že toho člověk na
schodu nechá. ly dlouhý vlrsy a dobrý, ty pomoct. On rvát a taky dobrá člověk, protože člověk a člověk udělat ."3ůh. Co Bůh udělat, je dobré." Hovno dobré, řve to ve mne, ten policajt, který mě v Chomutově
knpčl tak dlouho do lecjvin, až
chcal krev s močí, ten taky dobrý
člověk. A ty lidi, co stříleli věr,ne v Jáchymově jak králíky, byli
t8ky děti „ožX? Jaký 3ůh, jf.ká pokora, jaká spravedlnost? Člověk se
může spoléhat jen til sobe a na své pěsti. Jasné?
Pívám se na sestřičku. Nemá pěstě, jistě v životě nezabila ani
m-uchu, íle n,? rozdíl ode mne našla. Našla, proč žít. Já vůl! Strkám
ri do k-' pe* ruce, které se umí zbalit v pěst, abych je už nikdy neviděl. "udeš lepší, říkám si l zároveň vím, jek kecám, "iůh mě minul
n^rbo já jeho, zbyly oěí-ti a chlast. Spis ten chlast.
"Vy počkat, říká nám sestře p- jd kostelem. "Vy dobrý, ale bez loha.
;á vám kouoit svíčka, vy zapálit ••• mysle": o ,3ůh. Vy jodnou dobrý. Vy
jednou n: jít .vůh. T.ůh nejít vás. 1y ¿louhej vlfc-s, lidi koukat a řík-it:
to lump. Ive pravda, duše nemít vlas, duse dobrá, člověk dobrý. Já stará, já. brzo jít k Zuh. ťle já modlit za vás. Vy nový, vy budoucnost.
Vy počkcL, já svíčka," poslední slova říkala uz s naprostým vyčerpáním.
Léčíme ni-, postelích, tma prosakuje pokoj a na stole velká tlustá
svíčka, fž ji rozsvítíme, potkáme Joha, řekla sestra. Leží jeko po- .
divn," těleso v blbém čt-.se a já vím, že ji nikdy nebudu mít sílu z^oálit. Vstávám z postele a balím ji mezi kalhotky,, oplešatělého mé3u
s paroh . '.oby z postele řekne "Fajn," £ oddechne si. Ve tmě se rozsvítí červená značka vajglu.
"Vlám dvě zprávy," piští už ve dveřích máňa. "Jedna je špatná a druhá dobrá."
"r;?k ne před ten průser," přejeme si.
"Inženýr s tím druhým volem prodali hadry za slušnéj balík a po
lágru roztrušují, že jste volové, že ty báby jsou za to pěkně placený
z peněz, které n& lágr čává Amerika. A místo, oby dávaly a kupovaly
nevé věci, somrujcu po b^x-ácích a cpou si do kapsy ."Podívám se na !Jobyho postel, co mi csi řeknou oči z Bratislavy, tle postel už je prázdná. ~oby stojí u dvoří a rozcvičuje si dělnická svaly. /^pck jedním
koonutím prorazí papírové dveře inženýrova pokoje, len sedí u stolu
se svým poskokem c počítá prachy. Byl to o >rrvdu b.-lík. tedy n e m i grant ski pomíry.
11
"yo-dněte, na cizí ookoj nemáte co lízt, budu si stěžovat." Coby
kv zavřel hubu pěstí. ;de to ráz na ráz, ?oby je starý praktik. In?enýr lítá po pokoji jako hadr.

"'y nechst* Cl'vBk je dobrý, člověk udělat Tůhr" slyším hlas ses¡rv.
si počlcs-1 a?- bude Coby zády k němu a skočil na něj. ¿¿1
bych vy st c t:»Vc.t a ;>řoívéat, cc ně naučil Josef. Ale bojím se vytáhnout ruce, které se umí přerovnat v postě. Stydím se, nemůžu/ leží
na nich stokliové závaží. Sobyho oči so vefcloinkuvteřiny nechápavě
zastavily v mých. "Ke.můžu3" říkám očima, ale Boby nemá čas. Loktem
nabral porzkckn do zad™ Odliti jak papír. Katuje je oba na střídačku.
Přijel jsem ke stolu, srovnal jsora emigrantský sen - prachy - a zape lil je. řlas* očil modrý planinek, kteoý přoňel do žlutá. Pěkné barvy, opravdu pčkné barvy. Inženýr se uklidnil a těžce polyká vlastní
krov. Boby «ja ookojene prohlíží bojiště a ještě hc trochu vylepř.uje.
Rozbíjí o zeá trar.riók a další maličkosti. Konečně můžeme vypadnout.
* Venku'jsy^v&oby chytá za ruku.
"Proč jsi mi nepsaohl? Já vím, ty jsi pořád viděl tu sestřičku,
nemysli si, že mě to taky nenapadlo, ale člověk nesmí být na měkko.
Opravdu, riel Kdybych se tím řídil, tak jsem už dávno studenoj, pc
těch cikánech v Bratislavě. Mělo by tc smysl? Já žiju řáde Moc rád.
Ale ty seš ,sečtělej. 1'cpsal už někdo, že Slováci a Ceši jsou kurvy o
narození?1'
"bevím," krčím rameny. "Asi ne, takové věci se nepíšou, alespoň
je nepíšou Češi a Slováci."
" ř ck to klidně napiš, když pořád něco píšeš d* toho-nctesu, a napiš, že jsou kurvy zesraný a že mají co si zaslouživ My jara© tak
zparchantělej národ.. Kejlíp to vidíš na našich fotrech a jejich generaci. -Za^il bych se3 kdybych měl někdy vychovávat děti, jako oni
nás, KapiS to tr;n,. A pěkně velým pianem: CÉŠI A SLOVÁCI JSOU KURVY,"
PíMu si to co notesu a maličkým písnem pod čárou dodávám: "Jak se
tok dívám dozadu, jseru taky kurva. Budu někdy lepší? Sestřička už se
za to modlí a já ji zklamal už při těch modlitbách. Sestro, vyserte
se no mne, já nejsem o nic lepší než ten inženýr. Vždyí já jsem zrovna takový kokot a ještě k tomu notorik."
"3ože, nit tak dneska chlast," ojelo mi.
"Vy volové," vítá nás na pokoji máila. "Vypadnete a nepočkáte si
na tu lepší zprávu. Pedál se vrátil!"
Koříme se do obrovského smredu Pedálová pokoje a jaho páchnoucí
hyby.
"Co dělá noha, meješ si ji někdy?" ptá ae na přivítanou. Kývám
nejistě hlavou. "Fcha je dobrá, ale jestli si ji meju??"
Pedél se položil ns postel, pustil televizi a zapálil retko.
"Jak to, že jste zpátky? Chýlili vás! 2e se ptám! Jste prostě kun
dy z ryby. Kdyby mělo b;vt po mém, nechal bych každého emigranta v
lágru aspoň pět let. Min to nejde, jinak
emigrace sračka. Proč
jste jim neřekli, že chcete do Aubagne k cizinecká legii? VždyX
jsle obr mrzáci c oni by vás z legie za nějaký čas ze zdravotních
důvodů vylili. ío jo, jste hovada," říká to hovodo, které ná3 nemohl
včas instruovat. Kdy? mě pozvete na víno, vysvětlím vám, jak na to
^ půjčím, tede spíš dám, prachy, Ale vy seženete to víno, uka?te,
jscí jsle n.r-ch'i lá to ne->otřebu ju, prachů mém jako Slupek, ale
jde o nj-incip. Když do hodiny seženete deset táců, dám váni oadesát
r ještř se ořerem. Když seženete hovno, hovno dostanete. La merde,
vu?" končí v ci¿í •eči. Zřejmě nějeká.pochvala, podle toho, jak se
cení.
Vyn-dli jsme nt vzduch. "r;o je píča, co?" informuje mě 3oby.
Tuším na Petriciiny dveře.
"Se? blbej, nebo co?5" Přijímá mě vlídně "Patricia. "Peset hadrů.
Myslíš, že iy prachy séru, nebo co, a mimo to mi dlužíš tři tisíce.
Vypadni, než zavnlám T amóns. frebo počkej," dodává ještě- "-á to tehdy fakt myslela vážně, když jsem ti řekla, že se mi líbíš. Alo nemů
řu si dovolit city. S& chci mít prachy a bohatej život. City musej

do prdele. Mysli si o mně fce ehcež. Ale já £šla fakt děsně zkurvený
dětství. ylo nás pět a fotr věčně v basa nebo ožralaj. Chodila jsem
v ňadrech, kter* nosili tři ségr y přede mnou a děsrf- jser. se styděla.
' ehdy jsem si řekla, že jednou budu mít ^••»achy a všechno s tíju spojeny,
kdybych jednou couvla, byl") by všechno v proeli. Jednou jedinkrát.
Vyí?
r- jsem se s tím svým hnusným šéfem, aby mi přidal a já měla na
cestu. Pak jsem chráoela s policajtem na pasovce, s manikem z banky
zr devizák ' ody se šutrem, abych měla. svůj ookoj, s Fo.mónem kvůli
chráně a se spoustou dalších, aby byly prachy. Stejně si většinu be.e 1 sroón. Myslíš, že to je nějaká slast být kurva™ dodala už platiy.
,f
á chtěla fakt normálně žít a mit se dobře, lip než jako dítě. Ale
navodile jsem se s kundou a za tu se platí. Myslíš, že mě nesere kouit pér břichatým dědkům, kterým se ani pořádně nepostaví, jako Kalasovi? Kržclý ráno řvu jako tec a je to hovno platný. liámon mi za
ochranu přivleče další kšeft, dalšího páprdu. Jsem kurva, ale jednou
budu mít, uvidíš, jednou budu mít." Zatíná pěstičky a iak přecnází do
útoku: ,,Docem, ty somár". .Vlyslíš, že nevím, proč nosíš ty dlouhý viasv1 ^rotoře se chceš distancovat, ale stejně bys bral, jen kdybys měl
kundu. Kenar dil ses do pěti dětí a do rodiny notorika jako já à
neirá*' čím si vydělat, p rej píšeš, říkal mi Boby, tak tam taky napiš,
?.e kurda, ta ^íčc, kterou chlapi tolik zbožňujou, je víc než dar boží
řemeslo má zlatý dno a to moje je nejstarší, ïapiâ to, klidně
to napiš. Kemůžeš, viči, nikomu bys to nemoh dát přečíst ato by bylo
stejný, jako bych já nemohla dát svoje tělo. r y jseš kur7a zrovns jako
já, or>to?e stejně jako já myslíš na prachy, na slávu. Proto píšeš,
nás a o těch sračkách k^lem. Jenže je to marný. Papír není kunda a
jer. za kundu se platí. Myšlenka není poštěváček. Kolik jsi to chtěl?
Deset hadrů? n ady máš." A už nic nepiš, radši choS s bucerantama, i o
je výnosnější. Lidi si. radši přečtou něco'ó'natržený prdeli než o
^roblómech světa. Pocem, ty vole, pocem, ty soroÉr, líbíš se*ml, fakt,
škoda, že nemáš prachy, klidně bych si tě vzala. KlidttS. Stáhni ty
kalhotky. Stáhni mi triko, mám to ráUa, a to si z a p i š v Ještě kalhotky .. vidíš to černý s kroucenými chlupy? 7 o je zlatéj důl. Vem si
ho, no vem. Jkež mi, že to psaní na rozdíl od kundy stojí z^ to. î o
ukrř", chudáčku u-ka—zuj', "i o je krásný! Zvedni mi nohu. C O Ž P , to je
krásný. r y nohy ještě výš, ještě, ještě, ještš. Jsi sladkej a velkej,
noj? hl^ub, je to krásný. Ještě, ještě-"
T bíhám k Pedálovi s deseti hadry v ruce minutu p*ed limitem,
oby ui" tam sedí a v ruce mačká, tři táci :
"Víc nepůjčili, kurvy."
íáir.ím na stůl svých deset hacVû. Pták vydělá víc než péro. S U n u
se čurékem. '-sem pevně rozhodnut, 'jen má zlaté dno.
Po cestě do hospody házím propisku do kanálu. AÏ plave se všeac
ostatníma sračkams.
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Pnad krása v člutém listí
v modlitbě zakleká
chystá se radost ořísti
od zirry do léta
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Kam naměí sahá
itá?okdo ví
nejsem dál neí tušení
^od dávnými kopyty
udusaná země
e pod ní jíl o kosti
Často se mi zdá
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"Véi rozumíš, to nikdy nedovolím, jsi mé, slíbil93 mi to
řeklaj
mi, ?e mě nikdy neooustíš, řekli sme si, že umřeme jpolu, já tě nikomu nedám, jsi má a hotovo, já tě prostě miluju a nemůžu bez tebe
existovat, protože tě potřebuju". "Je to zbytečný, já už se rozhodla,
nusíš se s tím smířit, víš, já nedovedu mít celej život ráda jenom
jedinýho člověka". "Slíbila s mi to, řek las, že mě neopustíš." "To je
pravda, tenkrát sem to tak cejtila, ale teSka už sem někde jinde,
pochop rrě, já uf u tebe nemůžu zůstat protože už tě nemám ráda. "Budeme přátelé, budeme se občas vídat." "Na to ti séru, já tě chci porad", "pusí. mě, nech mě, pust mg, já nemůžu dejchat," Nééé, slyším
svůj vlastní křik a rukama si zacpávám uši. Zasu se mě zmocňuje třas
a srdce iri divoce buší v hrudi, jako bych se niěl každou chvíli rozskočit. A zase ta děsná bolest, která mě nutí abych se zkroutil do
klubíčka. Parám na zeir a cítím jak mě kdosi zvedá na lavičku a utírá
kapesníkem. sliny, které mi stékají na bradu. !,Je vám něco? Jak" vám
uohu pomoci?" táže se ně někdo blízko mý tváře a p^ed očima se D i
^OP:alu vynořuje z irlhy ustaraná tvář staršího muže. "rJž je to v pohádku, děkuju várr,M soukán, se" sebe slova, který jen těžko a pomalu
opouštějí stažený hrdlo. Cítím jak mi po tváři stýkají horký slzy a
nenám sílu, abych s tím něco udělal. "Já ji zabil, těmahle rukama ser
ji urkrt.il," vysvětluju staršímu muži, který ode mne zděšeně uskakuj«
* s hrůzou se dívá na moje zdvižený ruce. "Miloval sem ji, strašně
sem ji miloval a vona mě nechtěla." Olizuju si jazykem rozpraskaný
rty. M á hlava klesá na prsa a zmocňuje se ně vzlykot kterej mě r o z —
třásá a činí má slova nesrozumitelnejma. "Nechtěla mě a já ji miloval.
C M ěla- ode jít..." Ku? neodpovídá. Asi mi nerozumí, ale mě je to jedr.o.
Zvykl sem si, fe mi lidi nerozuměj, nerozuměli mi ani v ústavu, i
kdy? se tvářili, jako by jim to bylo jasný. Nejvíc nemohli pochopit,
že sen ji kus sněd. Nohu a kus ruky. Jak ste mohl jíst člověka^ ptal
se rrě pořád do kola primář a já mu to nerroh vysvětlit. V.iloval cen. ji,
miloval ser ji, miloval serr ji, • rozuníte? Pikali, ře n'i rozumí, ale
nerozuměli. p £ky říkali, že je spousta lidí který se irilujou, nevraždí kvůli tomu a nežere-, jeden druhýho, prostě sou s^olu. rádi a hotovo. v é , to né, já ji dcvopravdy miloval. Vy to nemůžete pochopit,
'•^roto*e ste. nikdy nikoho nemilovali tak , aby ste ho mohli jist. "^y ste
ji chtěl .se*rat., aby sne nepřišli na to, že ste ji zabil." vry sto tak
chtěl ukrejt stopy zločinu, říkal mi debilní.poručík a já mu nemoh _
vysvětlit, že to tak-nebylo, že bych přišel sám a řek jim," že sem ji
sněd, protože sem ji zabil'z lásky a miloval. Stejně by ste ji spálili v krematoriu, lfdyž už byla mrtvá, tak co. Vy nejste člověk, řval
na mě ten policista, vy ste hyena, když můžete žrát lidi, vy ste jedinej kanibal v Evropě a určitě vás popravěj. abyste eště někoho nesežral. 7á už nikoho jinýho nenůžu sežrat, protože nikoho jinýho nejtiluju. lak ste na to přišel ji sníst, ptal se mě primář a na to sen
XPU tnoh trochu odpovědět, ale nemoh sem, nechtěl se mu nic říct, protože by si myslel, že sem blázen, že 3me byli blázni oba. Já sen. jí
to slíbil, já bych ji jed za živa kdyby- to šlo a ona to věděla. Někdy sne se navzájem kousali až nám oběma tekla krev. !?yli sme jak
upíři. Milovali sme se a pili jeden druhýmu z ran krev. 3ylo to ší~
lený. Jednou sen si musel nechat na pohotovosti ošetřit obličej jak
mě zřídila. Seděla vedle v čekárně a čekala a čekala až vyjdu ven od
doktora. Jenom za mnou zaklaply-dveře, vrhla se ne mě znovu. Myslel
sem ž« mě utejrá. ^ pak mě najednou přestala milovat. To přece nejde, vzít někomu lásku. ^růbec nevím jak se to stalo, nechtěl sem ji
oustit pryč a pak sem najednou držel její tělo -ve svejch rukách a uvědomil si 'jak nn těžkně, "měla otevřený oči a pootevřený ústa, jako
někdy když sme se milovali, lak sem ji slíknul a miloval ji a kousal

do krku a všude, jenom trochu víc než jindy. Ztratil sem asi rozum.,
nroto^e sem věděl, ře je to naposled, ža mě ji věrnou a spálej na
škvarky v tO£i odporným krematoriu a její šedivěj popel hu;;ou syoat do
trávy r.a to hnusný anonymní poosliSte a
bude Íránec, ^rciore já
u? bez ní necbci a nebudu šít, /• tak sem doctál trn niíl-.n.ej
d že
ji dér do lednice a
ji oním, ebych ji i o o rterti doká zra j&č ji
uiluju. Přivez rem si oilku ze dřavníku, seňoru a Špalek no a při sem
to udělal. Jenom její hlavu sem r.i nechal, r;;. ch na ní moh.koukat jak
je kr-isné. V lá>árrž sem si koupil ku3 psrnríroi a celou sem ji v tom
oavafínu vyvadil, abych ji im^regrioval, Fo, pnk na mě přišli a odvezli do ústavu. Jenom sem stačil onint nohu a krs ruky. Cel.ejch pět
roků r.em. na to. myslel. Ona je teči součástí mě, kc:.y?' ¿:<em ji sněd. I když
wě dzli spoustu prasků o injekcí fitojnS mi ji nevzali. Jenom někdy propadnu tahový mu záchvatu lítosti a to ni vždy rvry myslím, že umřu, protone se mi vybaví ta chvílo kcy mě umřela v ndrnoi. ?,a chvíli se to
uklidní a je to za.^e dobrý. E&konec ji alo nespálili.
hrbili jí do
země«. íTdyž
1/ sem se vrátil Llelflrv.ihnec-m na hřbitov a dělám tadv
i< hrobnika0 $ jo jí ho hrobu sem cn u dělal I&viSJcu s břísy a když ncpracuju
tak si tady sednu a vzpomínám jik čivo ee moli rádi. .Denně ji tom dáváš čerstvý kytky a její hrob jo nejhezčí na celým hřbitovo. Jinak mě
nic nezajímá. Ifoupil sem si hrob hnodra vedle a až umřu tak si lehnu
vedle ní a už náo potom nikdo nerozdělí.
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tak to vidíš kámo, zase sem v ňáký vošklivý krizi, vždycky si na tebe
vzpomenu když r;ě je blbě a myslím na to že by to bylo jiný kdyby si
zůstal a nebo kdybych šel tenkrát s tebou. Je to divný, sčdumnáct ro>ů a člověk se vrací kc klíčový chvíli nvýho života, říkal j&i ten.krát abych se na nic no v ohlížel a vypadli.*.oVram, kco gg dá dojchot. Ty
jsi to mel nenoměmě lehčí s tou svou Střetnou povahou. Prcatě si se
rozhod a šel si. Feiroh si tenkrát pochopit moji nerozhodnost, tu poslední mizernou noc, kdy sem utražoval o tvým návrhu a zkoumal argumenty oro a proti. Ani potom, co si vodoSel cám, mě nebylo dobro.
r
enkrát sem neměl dost si 1 abych šel taky a kromě toho corn věděl že
to tady bude mizerný. Przo bylo zničený všecko co so mi líbilo a co
sem měl rád, Kolcrj zuřila vichřice vselij:.kcjch střetnutí a prověrek,
která se jasně nemohla vyhnout en i mojí rodině, alo ně se to t.c-irl^rót
tolik netejkalo. Byl GQD ne-skuccnej a nezralej abych moh domyslet důsledky, který to vcschno přinooe rýmu dalšímu životu, r ai vně aom se
domníval, ře to všechno proste zase přejde, že so život vrátí do starej ch vyjefděnejch holeji, který oro mě pT-odstavOvaly celý šedesátý
léta, kdy seir se začal kolem sebe rozhlížet a dělac či názory na
vot. Pohužel se čas navrátil až na samej počátek rrýho života", kícroj
sem prožil jako udiyenej školák, kterýmu bylo proti všem dosavr-iniim
výchovným tendencím nařízeno škrtat v knížkách a samal^vávat slova a
věty inkoustem. Mol jsem knihy vžcycky rád a tak si doh^e vzpeminím
jakej zmatek spolu s pocitem znesvšocní sem prožíval nad zaškrtanéjma
statěra. TeS bylo nutný vyškrtnout skoro všechno a z knihy života
zbyly vlastně jenom prázdný desky«, ryla to smutná coba, kdy sen se
toulal po Praze a všudo nacházel zamčený dvoře od rslojch clivacýlek
kam sem tak rád chodíval, 1:\y scim se musel rozloučit só v"* _ p i sama, který {?em teprvo začal objevovat a než se s nima stačil skamarádit, zmizely bezestopy. Bylo to krutý a nespravedlivý, mydlím5 ře
sem tenkrát poprvé pczntil silu nenávisti. 3yl sem sám se svou hořkostí a bezmocným vztekem, brali m§ postupně radost a xo se prostě
nedá nikomu vodpu3tit. Káhodou sem poznal zvůli a brutalitu policief
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kterou sem do tý doby moh vidět jenom na vobrazovce zprostředkovanou
ze vzdálenejch zemí. Vo mým dalším postoji bylo tak rozhodnuto. Události kolem Palachový smrti a manipulace a hroby mě vyděsily na nejvyšší míru, nemyslím, že by kterej režizér moli natočit horor, kterej
by působil hrůznějc a tehdy sem poprvé litoval, že sem nevodešel. Bylo irě hanba a 3vou státní příslušnost sem. pocit oval jako mokvající
gvreb a odpornéj nádor, protože 3ein cejtil spoluzodpovědnost za všecky tyhle věci, za slabost národa ve kterým žiju. 3yl sem potřísněnej hanbou a zneuctěním a nenáviděl za to všechny ty, který takovou
věc dopustili a provedli. r adle doba ve mě dokonale vymazala jakýkoli pocity kolektivního narcismu jako je nacionalismus, pocit nároční sounále." itosti a podobný sračky. V těch dobách sem pochopil, že je
nutný se nadobro zbavit kaídýho kolektivního idealismu, orotože je to
největší zbraň tyranie a ^esnotisnu, bez ohledu na cíle, který sleduje.
To byl můj definitivní rozchod s politikou. Zároveň sen- se dobrovolně
uzavřel do soukromý diaspory s úmyslem vyhnout se bojovný agresivitě
vnějšího světa. V týhle mizerný době sem se seznámil se J V O U ženou
a odstěhoval se k ní do garzoniéry na Novodvorský. n.yt byl strašně
malej, domníván se, že i kdyby v něm žil jenor jeden člověk, musel by
po čase troět neurofyziologickejma potížema. Kicméně bydlení tu bylo
mnohem lenší n,ež v ubytovně stavebního podniku kde seir dělal, v tzv.
Číně, která byla provizorní kolonií z doby první republiky. n e3 tu nacházeli útulek zaměstnanci, stavby, vesměs alkoholici a fluktuanti
nejrůznějších kategorií. Bydlení tu bylo fuj tajbl, vzpomínám sí,
jak sem se jednou v r.oci vrátil domů 9 v ný posteli chrápala ožralá
nahá děvka.. Prostěradlo bylo úplně mokrý, asi se mi tam taky vyčůrala
a na stole .byl vest říhané j chomáček jcjích chlupů. Když uem tam stél
zděšerej, přišel ze záchoda takovéj starej voplslík co jí tam jebal
a úkaz ovál mě ji poc dekou, abych si k ní taky vlezl. Kadši jeir prochodil celou noc kolem Václaváku.
™oj3 radost ze slušnýho bydlení netrvala dlouho. • ^yla to doba, kdy se
81čt vyjádřil k pobytu osob československýho občanství a limitoval
časově jejich návrat. Kdo se nevrátil byl emigrantem a psancem. Tehdy
sem se dozvěděl, že je byt napsanej na 3estru mojí ženy, která bydlela v Ttálii a oznámila nám, že se vrací domů. Cekali sme jí každéj
den, každou hodinu a přeci sme byli překvapený. Stála tam najednou 3
dvouma objemnejma kuframa přede dverma a očima nepokrytě nepr%ételskejma.
Tasrě serr pochopil že se vrací do svýho a já jako vetřelec že bych měl
šupito vypřejsknout. Zdálo se mi tenkrát, *e prohrála svůj velkéj boj
->c samostatnosti, nedokázala si v Itálii vybudovat zázemí, který by
j- umožnilo přetnout pouto 3 domovem. p ro ní bohužel i přes to, že se
najedr.ou zrněniI3 situace a ona nemohla doufat v žádnéj pozitivní pbrat k lepšímu. Sžírala se svýir neúspěchem, bydlení ve třech v tak maIvtr prostoru bylo ručírnou, jež na sebe brala podobu uzavT-enýho eddělerí psychiatrický kliniky. T»o čase už mě přímo vyhazovala a první
otázkou když se,< se vracel z makačky směřovala k teriríru, kdy už konečně vypadnem. T přes to, že seri dělal ve stavebním pedniku bylo
získání bytu nad moje síly. I-áhodou sem potkal stavbyvedoucího kterej
dělal ve 'státnín statku v ďáblicích. Když sem mu vylil svoje srdce,
nfíbídnul mi byt, pokud ve statku nastoupím jako elektrikář; Spolu s
manželkou sre prošli rozestavěnou bytovou jednotkou, která se v hrubejch rysech chýlila ke konci, a protože to tenkrát bylo jediný řešení, okamžitě jsem souhlasil. Pyli sme provizorně ubytovaný na zámečku
ve ?dibech, kterej byl svě:Aenej státnímu statku dc správy. Jednalo se
o barokní objekt 3 nevelkou, bejlím zarostlou oborou. Zámeček obejvaly d^ě rodiny, bylo tu pracoviště nějakýho výzkumnýho zemědělskýho
ústavu, velikej sál s nástropníma freskama chráněnéj památkovým ústaven, ve kterým bejvaly v sezoně ubytovaný desítky brigádníků a množství rrézdnejch uzavřenejch sálů. Při bližší prohlídce byl celej objekt značně zanedbanej, z větší části tu byly shnilý okenice, opadané omítka. Vstupní schodiště bylo propadlý, celou stavbu prolínal
vlhkéj, kyselej zápach. Protože tu nebyla vybudovaná kanalizace, ne-
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ba*iru, obrostlou vysoká ,a kopřiva:»' . ú/oáinřiivoláka Sanitek špir/av^.jcn umelousanech slepic. "Chtl-l'Vrj,
-'Jrrát projít oboru i z
opačný strany, kde* vyl v dýlce několika des:. Lek'metrů zřícer-ej olot,
ele byl s'esn zastavenej mohutným. nánosem jr.ejdlovSsaponétovýho rosolu,
ktérej pokr^jval ve/tvrstvách celej ^r.qstoř obory. Cd starousedlíka
serr. S e dověděl, ze zemní nramen, ktevej te3 sloupí jako ;sdro.>'vpdy
k oplachování zémědělsl'e jeti strojů byl kdysi vyhledávaným rramé&em •
s "vysoký'm obsahem m.inerél.ií... Statek rám přidělil jedinou místnost o
velikosti í? x 7 metru, lc-r polomil linoleum.. V bytu parfii i společrej sqcirlrí kout. sestávající ze špinavýho klosetu a opřejskanýho'
lory ta na mytí've zcela zdevastovaný! umejvárně, ve který vytrvale
prosakovala voda, jejím? působeníyr se pozdějc umývárna zřítila soclu
,8. Vuse-r budovy, ^-'chod byl umístěnej nanroti dlouhý chodby, v klidový oolpse byly dveře dokonán otevrSený, namontovanéj háček vydržel
celý dva dny, než ho někdo' vynr.ontoval. 7. počátku sem se podivoval
->e&trý srěsici barev různéjch plísní, který pokrývaly zdi umývárny
do výše .jednoho metru,- neř. sem rozpoznal příčinu jejich vzniku a trvalý existence. ".Ošetřovatelkou11 plísní byla tučná, léta nemytá obývat elk a zámečku, .která v noci nechtěla vážit n.školikamelrovou cestu n
záqbod a moč zachycovala, do kýble, ktérej každý ráno vychrstla, ra
podlahu umévárny, která cvšeir neměla .na.-podlaze odtok. Voč se vsákla
do zdí .c- stal4?, .se hnojivem plísní. Ka moje naléhání mi byl statkem
P^idělenej
ne-i rošt na .podlahu. I ostatní obyvatelé. zémeČPu
resli. stopy fyzieke.jcha duševních defermací. Většinou se jednal» o
řidiče zemědělskejch stroji!:, kterojm se podařil« spravedlivě rozdělit
svůj život mezi. .práci a hospodu. Při vejplatě se kelem zámečku potácely skupiny špinavéjch •tlemenejch lidí trvale se-štítících vody,
všichni, byli opilí a vytrvale řvali svoje nesrozumitelný pínně.
Nenáviděli mě .upřímně a.í střízliví ne.b® ožralí, protože sem se jich
stranil a protone svým instinktem .vycejtili že -jima pohrdán." Byl sem
několikrát nazvanáj p os raný ni pražským, fra jerem a ze tmy mě bylo sli
slibováno, £e. mi bude rozbita drábka. Fam&tuj.u se, Ze mi. někdo hodil
do okna kámen. Sledoval sem pečlivě postupující výstavbu bytový jednotky p která .pokračovala pomalu .až ,znehybněl.a u,olně. Jednoho rena
se*;- vešel- d# kanceláře stavbyvedoucího a naděl s.e překvapení* Cd podlahy -a? 'ke stropu tu byly naštosovaný vojenský postele zaplněný lidma
Byli -^0; příbuzný -novýhc ředitele statku, kterej aem byl přeloženej z
kádrových důvodů-,z -ministerstva zemědělství. Příbuzný přijeli až ze
slovenska a těšili se -nepokrytě na nový bytový jednotky. Cd nástupu
no-výho ředitele- se začalo stavět podstatně rychleje. 3rzi sen pochopil, ?e sem odsunutéj stranou, ?s mě slováci odsoudili k tomu, .jbych
ra zámku ve ?dibech strávil dloiihý -1 '1 • , ^odel SOL hodinovou výnokterř byl-, na. rrým vysvětlení řediteli ihned b bez průtahu rati:
f .k vání. *editel ur-oudil
^-íbuzný-sou bliřší ne? cizí
srdečně
T
?e ¿e! vou rozloučil, á sem vycházel z úvahy,
je to lepší o rychlejší = teky ssmoz^ejme levnější, *r.e? prohrsnej l z?.placenej, soudní
?
kterej p-use.l v současné jch politickéjch poměrech jednoznačně
vyznít v mů j neprospěch.. ííyl pep znovu pestavenej před problém kde
^'«aíit kosti; ple byl 3em o rok--stárni. ? ozho.d. seir se,
podniknu
tučné, oodel
'r/dníc^ a severních hranic s cílen někde se už konečně
zabydlel. Nejdřív r.er zajel -s.topem do .Sokolov» , kde sei. .ra '-recáku
n^^vořil.r ni&edV^u nevzrušenou soudružkou, které mé nabídlo do q,prf.v.y by^ .'někde • v cikánský čtvrti .ovíerr bez mocnosti provizorního
ubytování. 'Truhon štací byl -koirbinát ,rřesová, zahalenej ci.o cheirickýh /a uhelnýho mraku, .^.ergetik* podniku mi slíbil do rok? byt r- dočá^ným ubytováním v-ubytovně bez ir.anřelky. Kdy? pohovořil.o mým olctu
lstere.i činil ti sícsedu-rset • korun a o DO?.adavku závodu •(práce ^v neut.u.chajícír.-provozu ' v podmínkách, s nebezoečía výbuchu, po?áru, ,che-^
rických "otrav, n-rdicěmýho hluku s otřesy) bylo mi, jako bych vstoupil
\ t
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do r r ntova inferna. Na stopu sem se dověděl,
T Teplicích na bytáku dostanu hned ubytování a ž* sou v Tenlieíeh kráarý holky. Koz->oměl sem se na kluka se kterým sem trávil dlouhý měsíce na vojně
a z -»eněženky vyhrabal jeho teplickou edresu. 0 cíli další cesty
trk bylo rozhodnuto. Spolubojovník nebyl doma a tak sem zašel na
byíák, kde me poslali na provozovnu, abych dojednal podjcínky nástupu.
Všechno šlo kupodivu jako PO másle. Vzali mě jako univerzálního
E ^káČe, kterej bude zajišíovat opravy měřící a regulační techniky,
oorsvy praček ve společhejch prádelnách, výtahy a elektrický zarízerí v kotelnách a výměníkovéjch stanicích. Vedoucí mě dal klíč od
ubytovny, ne? mi byták přidělí nějekej slušnější kvartýr. Bylo to
vítřzrtví nad mizerným osudem a radost, která ze mě prýštila v uzavřeným voze masny, ve kterým sem se skupinou hiníků jal pro ž*nu
do 7 dib a několik kousků nábytku. Vůz řídil můj starej vojenskej káro? lcterýho serr večer dopad v "rnovanech.
tó dobrá p<?rta, všichni m*li parádní náladu s celou cestu společně džemovali, věděl sem,
?G se mi v Teplicích bude líbit. Venca, řidič auíáku, Čuňao a Kabela, to bylo gro skupiny, která se táhla PO Teplicích s věčnou
řízní, ve který se na každou otázku kam pudem, odpovídalo: na vy*ák v^le. Jeli sme na otočku, pár kousků nábytku a hned zase zpátky
do Teplic. Měli sme štěstí, policajti nikde a tak se cesta obešla
bez oriVeru. V garsonce nebyly kamna, venku začal tvrdéj podzim, tu
r "tam se začaly snášet sněhový vločky. 7ak sem se zastavil v Krupský ulici na domovní správě, že bych potřeboval kamnat abych si zatopiV- ' ehdy kralovala na domovní správě č.7 soudružka'kráva. Garsonka byla v domě, kde sama bydlele. Vy méte klíč od tá ubytovny7
zentala se mne tehdy a já naivně přitakal a v rozevřený dlani jí
ukázal klíč, abych dotvrdil svoji výpově2.a Vytrhla mi ho z ruky se
slovy, ?e ten kdo vám ho dal'na to neměl' právo...musí rozhodnout
komise...mě nezajímá kde budete bydlet...nikdo nemůže obcházet zásady
. ,atd.věl jsem jí dát pěstí do zubů, měl bych na to plný právo, ale
místo toho sem se otočil a mlčky sešel ze schodů ne ulici, kde mě
čekali noví kámoši, náklačlák s nábytkem a tázavý oči mojí ženy. Jc
to v -^rdeli.hotovo, řek sem tenkrát a řek jim jak to vypadá, lylo
třeba někde složit nábytek a situaci dořešit druhý den. Venca navrhl bunkr nad i lýnskou ulicí kde 'bydlel. Nebylo na vybranou a tak
sire vyjeli nr Letnou pod tenisový kurty, ^o troskách schodů sme ^
nejdřív se.lli několik terasovytejch výklenků, až sme se přiblížili
k betonovýmu bunkru bez dveří a oken. Mělo to střechu a nepršelo tair.
Trsný, hodíme to sem, rozhodli se všichni jednomyslně a tak sme oe
znovu vydrápali nahoru k autu. Slo to hůř, místama chyběly schody,
nohy se smekely na rozbahněným teránu. Nejdřív sme snesli skříně,
těžkej oválnéj stůl, kovovou postel a matrecemo a židle. 1'akonec těžké j•vojenskej kufr z první války nabitéj knihama a časopisama, kterej budil u všech posvátnou bázeň. Měli sme toho dost. Na večer sme
r.e uložili u Vency a mě se hlavou honily černý myšlenky o prokletí.
3y' sem však přesvědčenej že se druhéj den všechno srovná, protože
v
to jinak snrd ani nejde.
.
Truhej den sem vyhledal vedoucího a-vylíčil mu svou situaci, když'
slyšel ^ soudružce krávě, pokrčil ramenaira a řek mi, že sem ji neměl
dávat klíč. 5n sem věděl i bez něho, jenon sem nebyl připravenej
re to, že je to život džungle, moje reakce byly pomalý, neměl sem
vybroušenou rozlišovací schopnost. Soudružka kráva byla významnou
pracovnicí, měla vobhráblý všochny podnikový posty a tak byla moje
šance m i n i m á l n í Z e sporu 3e vytvořil precedent, na jedný straně já
jako nestabilní živel, na straně druhý byrokratická strnulá mařinr,
¿by mě ukázali kdo je tady pánem, zamítli-moji žádost o byt
a mojí potřebu někde-se provizorně ubytovat se prostě vybodli.
Co tefl? *ek sem tak bloumal po ulicích, zase mě pomohla náhoda.
* tk*l sem holku která ořed'časem-chodila s mým kámošem, která bydlela na ubytovně r Novosedlicích. Když sem jí vylíěil ¿ak to všechno vynadá, tak nás t\r čas vrala k sobě, *ližili a»e se tem jako

zločinci, .Pby nás. někdo neshodil, asi. by měla veliký nepříjemnosti
A to sem 'serjozřejáťS nochtSl. Trvalo to c-obrý dva měsíce, než situace
uzrála k tomu, aby sme ss.ce vypadli. Další stačí byl Venca, kterej
nás stěhoval' ze Zdib. Dydlel v Mlýnský ulici s takovou praštěnou
holkou.Věčně' se hádali a.myslím si, že tenkrát potřeboval nějak utlumit spory. Ješili sLie mu měli pomoct arým nastehováním, tak to
tenkrát moc nevyšlo. Holka" na mě koukala jako na člověka, kterej jí"
krade štěstí. Zažili sme velký hysterický scény, který nekončili ani
v noci. Se ženou sme spali na zorni na molitanových matracích. Vždycky
když sem se v noci obracel tak šla rozsvítit a koukala na nás jestli
náhodou nesouložíme. Byla to krutá doba, která směrovala k finiši.
Tednou sem přišel z práce a viděl jak leží holka'na gauči sesutá k
zemi, na stolku prázdný tuby od prášků a nad ní Venca hotovoj na
nervy. Mě se ale zádlo, že je to všechno nahraný a tak sem Vencovi
řek že ^udeme dolů telefonovat pro první pomoc, aby jí vypumpovali
žaludek. Šli sme telefonovat pro první pomoc do nemocnice, kde mi
potvrdili moje podezření že se jedná o hysterickej záchvat. Měli
oravdu, holka když slyšela že done volat pro sanitu vzala roha. Já
rem si r-le uvěv". mil, že už je na čase abych zase vyoad, měl sem špat*ný svědomí že to Vencovi kazím a neměl sem zájem, aby mi kdy vyčítal-, že 'se- s ní rozešel kvůli našemu bydlení. Takový věci si musí
každý vyřešit", sám1. Ne byí.áku se to nehejbalo, všichni byli hluchý
jako polena. Ibcházel sem výměníkový stanice a všelijaký teplý díry,
*le všechno bylo mizerný. Někde bych se moh zavrtat.-sám, ale se ženou
to nepřicházelo v úvahu. Jednou, když sem se šel podívat do bunkru,- •• V/
abych si vza!! čistý prádlo, mě napadla myšlenka, který sem se nemoh
za žádnou cenu zbavit. Nastěhujeme se do bunkru! řek sem svojí ženě,
která jenom obrátila oči v sloup. Bylo to ale jediný řešení, protože
sme na hotel neměli a jinak to nešlo. Když sem bunkr pořádně obešel,
2jist.il sem, že- bude potřeba v nrvní řadě vyrobit dveře a okna, na
ntfdě u Václava sme našli starý kus prkna a tak sme s Vencou udělali
nejdřív pořádný dveře a utěsnili je starým padáken , kterej si Venca
n~ines-z vojny.Okno bylo zamřížovaný, stačilo udělat takovej Špunt
z prken, kterej se nasadil na noc. V bunkru samozřoj.mě nebyla elektrika ani voda. Svítili sme petrclejkou a myli se ve starým umyvadle. V?du'sem si nosil ve starý konvi od Venci z chodby, kde bylo
jako v každým.starým don.ě vyvedený umyvadlo. Venku začala perná
zima. Začal padat sníh a*tak sem si opatřil starý petry. Běhal sem
DO Letný se sekerou a nilou a sháněl dříví. Sylo to jediný tooivo,
protože uhlí•dodáváj jen ža zcela specifickejch podmínek. Kamna
rozt^il, že byly celý červený a přeci tc bylo málo. leplo bylo jenom
ze ořédu v určitým,okruhu, pok následovala vlhká a ještě dál ledovázóna.1 Jak se začalo topit, začala se na zdech srážet voda a tekla^
p^ pramíncích na zem. Fijak to ovšem nevadilo, protože zem byla cihlová a koberec sme neměli. Žena si začala stěžovat na bolesti břicha.
Fpci byly nesmírně chladný, ráno sme vstávali s mokrýma hlavama provlhlí na kost. Zršel sem znovu- na domovní správu č.7, kam Mlýnská
ulice ostřila. Soudružka kráva nebyla přítomna, ale seděl tam člověk, kterej se zebejval cicilní obranou. 1 o sem tehdy ovšem nevěděl. "Původ mý návštěvy byla snaha ohlásit trvalý bydliště. Vys-Vět- "
lil sem mu, že sem1 se s manželkou nastěhovel do bunkru na Letny a
oožádal ho, aby mi udělali výměr pro placení nájemnýho. Zároveň sem
měl snahu evidovat bunkr pro poštovní styk. Soudruh se po vyslechnutí- irojí. žádosti vztyčil a zařval, že sem svéprávně obsadil •prostor
civilní obrany a že za -to nenesu olnou zodpovědnost. Já mu zase rek,
že si žádnou zodpovědnost nepřipouštím, pro'tcže nemám kdo bydlet.
°rzo se oo byTáku rozkecalo, že nějakéj šílenec bydlí v bunkru a tak
se -na ¡r.ě začali lidi chodit koukat. Většina ovšem bunkr nemohla najít,
Protože z Mlýnsky ulice tem byl vstuo jenom <3o;RGTTI a z letný se tais <
nechalo sejít v zimě velice obtížně pod tenisovými kurty po terasách,
kde byl tehdy silné rozbahněnej terán. Manželka nakonec onemocněla

zánětem a odjela k rodičům do ^ísku. v bunkru sem nakonec bydlal
sám « v nejorudších mrasech přespával v oráči na ponku, kde bylo
ústřední topení, v práci sem se seznámil s rodinou, která patřila
ke Svědkům Tehovovýn. Hýli to jediný lidi, který se nebavili mou
situací a který mi nakonec pomohli. ^n byl truhlářem a znal spoustu volnejch bytů kde nikdo leta nebydlel. Jednou sme se sebrali o
r
l i se ^odívat na byt v suterénu. Sousedům sme řekli, že sme od byláku, ccž bylr nakonec pravda a
deme něco opravovat. Šli sme
dolů po chdodech jako do sklepa, kde se ve větrnéjch nárazech pohupovala dřevěná stěna zafixovaná ve skobách. Když sme vstoupili
dovnitř, bylo vidět, že byt využívají sousedi jako sklad pro dříví
a skleníkový okna. v jedný místnosti byla stará pec, podlaha byla
nsoadená houbou. Druhá místnost vynadala o něco lip. Stála tu vysoké keramická kamna, kter-< mě učarovala. Nevadilo mi, že v oknech
nejsou skla, že je podlaha shnilá, ze plíseň v rohu vo tvaru p.yramiěy
o rabuje tlměř stropu. Když sem našel koupelnu 3 rozbitým záchodem
zjistil že z koh?utku teče vodet zařval sem nadšením. Bylo to
hotový. K^psal jsem do Písku krátkou zprávu: Máme byt1 a odeslal.
Sehnal sem známou ngrtu a na obvyklý místo nechal přistavit krytej
vůz mpsny. Trk to ?l.o původně docela slušně stěhovat, te3 to byla
tragedie. Nejdřív, se z vějšky několika metrů zřítila skříň, která
^uk le r sesula se ke straně. Zůstal jsem úplně klidnej. ^icasso
jr'ř»l.ov®l v jedno-n svým výtvarným období právě takový pokřivený předně ty. *-J-'r*í to bylo s kufren. plným knih, kterej nešel pomalu ani
zdvihnout natož stěhovat 00 mazlavým blátě. Kedalo se nic dělat,
některý knihy se stěhovaly v umyvadle, v taškách a jejich osud byl
neradostnéj, neboí. i ony skončily v blátě, s rozevřeným hřbetem
trčícím k obloze. Bolelo mě srdce při tom pohledu, ale jinak so stěhovat nedalo. Vzpomínán* si, že sem balil některý věci do Rudýho
práva, je to přeci jenom světověj formát a nejvhodnější právě oro
takový účely a najednou mě ^adnul pohled na fotografii nějakýho
sicilskýho kvartýru, ve kterýn koukelo do objektivu pár vyděšonejch
dětskéjch očí s textem, že v takovéjch hroznejch podmínkách bydlí
v Itálii spousta rodin. Když sem si snímek dobře prohlídnul, byla
to normální čtvrtá bytová kategorie jakejch sem pozdějc v Trnovaneoh yiděl celou řadu. ^roti mýmu dosavadnímu bydlení to ovšem bylo
bydlení na úrovni. Kdybych měl tenkrát po ruce toho redaktorskýho
hajzlíkč, byl bych mu rád ukázal co je to českej underground, aby
rěl nri svoji propagandu taky néjakej materiál z česka. Když sme
k^r.ečně všechno nrložili byli sme fyzicky hotoví, ale kromě skříně ?e už nic na zem nezřítilo. Dyl tc dobrej výkon a klukům sem
byl za oorr ^c vděčnaj. ^řijeli sne do .^acharky a když se z auíáku
vyvadilo nár vlasaté jch kluků, byla colá ulice auf. Složili sire néby*
t.ek F dali si několik piv. Když sem viděl zřícenou skříň nahnutou
k jedný straně v omšelým kvartýru vedle starý pece a pár kámošů
s flr.škc-m a v ruco, nr vrhnul serr klukům že brnknu do nějaký redakce
aby nás vyfotili a pak to ukázali že je to jako ze západu, že by tc
mělo úspěch. Netrvalo dlouho a někdo zabušil na dveře. Byla to
delegace z donu, dvě dámy, který mě přišli varovat, že se tu nedá
bydlet, krysy prej v noci r*.jtujou PO celým sklepě a byt je hygienicky závadnéj, že už tady nikdo, nebydlí deset roků. $ek sem jim,
že nám to nevadí že sire ne to zvyklí, tak démy odtáhly s dlouhým
?en P napraly udání na domovní správu, že je u nich v domě hnízdo
hr*išáků r.by s tím někdo něco udělal. Kdy? nřijela ženo z ^ísku a
viděla ná? novej bejvák, slzy ji vyhrkly z očí a chtěla jet spátky
k rodičům. Ujistil sem ji, že se kvartýr dá do pořádku a ukázaly
jí krá-ný krrnna, který byly jedinou věcí v celým bytě, která stála
za pohled. Svědek Jehovův mi pomohl zasklít okna a vyspravit pod~
l&hy «sežrané houbou.' těsnili r.rne dřevěnou ze3 v chodbě, která uř
se přestala viklat a dávalr jistou neději, že se každou chvíli
tí. Odmontoval, serr- roztíštěnou záchodovou mísu, která hrozila roz-

říznout zadek kezdýmu, kdo se na ní oofladil. Z díry se, vyvalilo
irr-řství olynu , kterej zamořil ikvartýr, tak sem na místo mísy pol t i l ^prázdnéj kýbl z umělý hmoty. Za chvíli sem uslyšel na záchodě nějaký tukání. Když sem tam přišel, viděl sem, že se kýbl na •
zemi pohybuje. Byly to krysy, který hlavičkama nadzdvihovaly kýbl,
aby se dostaly do kvartýru. Natočil sem do něj vodu a pak už byl •
uokoj. ^rotože bylo pod Podlahou větrání t vítr vnikal dovnitř
širokejma srárama mezi prkny, byl byt naplněnej trvalým plesnivým
zápachem. Zakoupili sme si jekor a položili ho po celý pioše místno
sti, kterou sme zvolili jako obývací. Protože se 3 námi na doirovní
sorévě nebavili, museli sme z vlastních peněz zakoupit záchodovou
irisu a všechno co bylo potřeba k základnímu zobytnSní kvartýru.
^ra/tke tvořila na různéjch místech puchýře a místy byla odchlípnutá
V "obýváku" vytvářela vlhkost tohovou pyramidu, kterou prorůstala
vrstva plísní
mechů. To už sem začal malovat a tak mě napadlo,
?e by rely bejt plísně trochu barevnější, temperama setr plísně vymaloval ta*, re ks*dej kdo přišel na návštěvu žasnul nad jejich neobvyklostí F ošklivej kout tak zÍ3kal na půvabu. Kejhnusnžjáí byly
k^mna s necí, který sem se rozhodl vybourat. Všechno sem vynášel
ořed dům, kde se na chodníku vytvořila pěkná hromada suti. Zanedlouho u dveří zazvonil šedivej mor a řval na mojí ženu,
zaplatíme šest st^váků zg zábor veřejnýho prostranství. Byl to snrostej
člověk r tak ho ve slabý chvíli moje žena poslala ke všem čertům.
Brzo nato přišlo v výboru milostný psaní kde nám vyměřili pokutu
dvou tisícovek. Kde bych je bejvsl v z a P Ta] sem tam zašel a skoro
ser tam klečel, aby r.ár to odpustili, že se polepšíme. Napsal jsem
písemný vysvětlení z omluvu a pak se to všechno ututlalo. V tý
době se přišel na nás podívat člověk z domovní správy na udání nájemníků a vyhrožoval nám, že nás vystěhuje na ulici. Manželka souhlasila, st nás šoupnou na Benešák, st je trochu nějaká švanda, pro
tóře už tý tragedie bylo dost. Do třetice u nás zazvonili dva komisaři» který prováděli v roce 1971 sčítání lidu a jejich majetku.
P.yli to takeví zakrslí mužíci v černejch šatech, rozhlíželi se nedů
věřivě kolem sebe a nechtěli si ani sednout na dvě židle, k t e r ý m a
měli. Nfkonec si přeci jen sedli a vyndali svý lejstra. Kde s r u cstatní 9 zeptal se jeden z nich. Vostatní tady nejsou, odpověděl se;p.
Sme tu jen my dva. To snad stačí ne ? ííkali nám v domě, ?e vás tu
bydlí víc. Nebydlí, jenom my dva. Zapsali si to spolu s našimi
•.iniciáljp.mi. Máte oiačku? Podíval jsem se vykuleně na svou žen"..
Co to? dračku, opakoval vyschlým hlasem. Žena pochopila. Co to jako
je^ *3 o je taková", začal druhý, ale nedopověděl. Seděli sme mlčky.
Máte ledničku? Jrkoby se bál vyslovit. Na co to je9 zeptala se mě
žena. Netrvalo dlouho © oba pelášili PO schodech nahoru. Chechtali
PF8 se jsko blázni, po dlouhý době, která měla ráz utopie. Zavolali mě k řediteli byíáku. Byl to typ odlidštěnýho soudruha. M uvi.l .ee mnou skrze otevřený dveře 00 dobu co cosi podepisoval. Já
vás vystěhuje do hotelu, řekl mi suše. To beru, odpověděl jsem,
jenom mi musíte trochu zvýšit ">říjem, nemám tolik abych to moh
zanletit. Vy "u nás nracujete? zeptal se piekvaoeně. Mám tu čest, oz
val ^eri: ee. "^obrá, něco s tím uděláme. £el sen? ven a měl radost, že
j-k se 2dá neminul tlak na vystěhování. Do bunkru se mi už zpátky nechtělo.
.
^ i j e l a návštěva. Byli to rodiče mojí ženy, chtěli se podívat jak
v "•eolicích bydlíme. Když prošli bytem, matka se dala do pláče a
tchán se tvářil zasmušile. Chána! jsem je. On bývalý bojovník,
nroti fašismu, aktivista v lidový akademii, velkej soudruh a teči
rp. třil pravdu ve svý nal é podobě. Dlouho se nezdrželi. Brzy však
na národní výbor přišel doois, ve kterým popsali naši situaci. Nastala divoká výměna názorů, ve který se ředitel byíáku snažil^vyvlíknout ze zodpovědnosti, udělal ze mě cvoka a člověka, ktarýmu
nelze bonoci, Když sem si jeho dopis přečet, nasral sem se a odpověděl národnímu výboru i řediteli, co si o celý věci myslím já.
Vnadím se, že můj dopis v archívech nebude, ^ak už se to rozjelo.

^'abídli mi hroznej byt v ulici které byla r demoličním násmu. No
dv\rku bylo eldorádo krys, který tam radily i ve dne, vchod do bytu
z vnitřní palvače. "dmítl sem o docílil toho, že se začal adaptovat
byt v suterénu, kam sem se nastěhoval. Protože sme neměli jiný ubytování, adc-ptovalo se a rvy v tom bydleli. Na práce- byli přidělený
dva zdr.íci, který se radovali, že sou v teple. Když sem přišel jednou
d^mů, seděli v dohodě na židlích s lahvema niva u plynový trubky z
níž šlehal oheň
ploše snod dvou čtverečních metr1* a vytápěli si byt.
^d tý doby sem chodil keždej den v deset a práce a začal dělat s jejich náčiním, až to nevydrželi a přidali se. Adaptace bytu byla svěřena člověku, kterej na mě kdysi řval, že sen se svéprávně nastěhoval
d^> ounkru civilní obrany, ^airstoval si mč a brzdil každou jednotlivost, takže se práce táhly DO dobu jednoho raku. Třejhorší doba byla.
když se měnily podlahy. Z jednoho pokoje sire museli skákat do diry'
hluboký jeden a půl metru e na druhý straně vylézt. Když sp"»e šli
večer ne koncert v šatech, byli sme jak herci v surealistickým di- >
vadle. 1"k seir tok kolikrát uvažoval, kolik emigrantů v zahrnaničí
prožívá takový začátky a jak by takovou, záležitost použila naše
pronaganda. Možná, že by pan Kopecký nám k tornu *Qk i nějaký hezký
teplý.lidský slovo o dowově.
.***
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A.^omicel

Soudruh Hubáček, je lektorem marxismu-leninismu socialistické akademie. v alý scvrklý mužíček se svěšenými rameny, ustrašeným Dohledem
těkajícím ze strany na stranu, s hlovou, jíž pokrývá měkká, hebce
sametová nle?. Celý rek chodí oblečený do šedých,•světle proužkovaných žatů univerzálního střihu, které se svým dojetím zcela vymykají všem módním kritériím. T-ohaviče jsou v kolenou poněkud vytahán', chybí jin několik málo centimetrů, aby byl zcela zakryt světlý
preužel; oddělující konec ponožek od dolního okraje nohavic. Šaty soudruha '-lubáčka nesou jisté stopy třídního boje. Zadní část kalhot,
stejně jako lokty, jjou PO celé délce oblýskané od věčného schůzování, .klopy rrka zdobí již poněkud zašlé mastné skvrny od jídla shltriut'ho. nia rychlo kdesi v bufetech, jídelnách ve stoje mezi plánovanými Programy, které na sebe novazují v rychlém sledu jeden za druhým. A tom svědčí i umaštěný diář, těhotný mnohými zápisy, které
budí úctu okresních tajemníků. Soudruh 'lubéček zasvětil svůj život
bojem proti třídnímu nepříteli, v zájmu dělnické třídy oroti kapitalismu i imperialismu. Tento drobný, malv člověk, kterého bylo
sn.Tdno možno kdekoli přehlédnout, stávalsza rudě potaženými řečnickými nultíky a tribunami plamenným řečníkem, před kterým se svíjeli imaginární nepřátelé socialismu, zasaženi jeho .přímočarými a
nekompromisními proslovy. Před jeho citacemi z brožury 11 Agitátor"
jejímž byl ^ilným odběratelem, bortily se ekonomické i sociální
úspěchy kapitalismu jako karetní stavby, které se dotykem prstu
neodvolatelně a nezadržitelně kácí. Jeho nájezdy nebyly nepodobné
hrdinským výpadům Dona Cuijota a v jeho posluchačích shromážděných
v agitačních střediscích za účelem levného ohřevu a společenství
evokovaly pocity dávno ztraceného mladistvého elánu a bojové inspirace zmizelé" kdesi v konzumně lhostejném fungování a frazeolof.icky omšelých žvástech periferních profesionálních revolucionářů.
Proto byl soudruh Hubáček očekáván a upřímně vítán na všech ugitkáeh .a kulturně politických akcích. Febylo větší radosti pro ostříleného bojovníka, než aby ve chvílích krátkého oddechu nevylovil
odněkud svůj umaŠtěný záznamník a listoval v něm tam i. znět, radostně se kochaje mnohostí vykonaná práce na poli vedené ve jménu

flžlni-kd třídy, Droti světovému kapitalismu 9 imperialismu. Soudruh
'ubáček je bojovníkem orvní linie. Tg to člověk, který nemá představu ^ tom, že existují i bojovníci druhá linie. Tívá áe na svět
jednoduchýma prostýma očima dítěte odchovaného konejši.výn mlékom pohódl^váho světa, kde^objektivní skutečnost představuje svět dobra'
zastoupený socialistickém společenstvím a zla sdružujícím všechno
-^tftní. odděl ený uor^střad neprooustnou clorou. Soudruh Hubáček ja
tak jako nemnozí ostatní bojovníci první linie politicky kvalifikovaným snílkem s bezbřehou fantazií a entuziasmem, který odmítá vlast
ní sobectví e který je tolik ^odoben křestanúm prvního století.
:
eho popularita dělá těžkou hlavu soudruhům Pičmundovi ,*dibříčkovi
i řmahelíkovi, kteří patří do druhé bojové linie nroti světovému kanit^lirmu s inoeričlismu. Jsou to obratní manipulátoři, kteří jsou
střízliví ve .víru v zítřek, kteří v*ak tím lépe ovládají pravidla
hry manipulace dneřka a víru v zítřek ostatních k vlastnímu prospěchu. Hojovníci první linie jsou jako vědci, kteří vynalezli nrincio
štěpení jaderné energie, bojovníci druhá linie se naučili tuto energii ovládat a mocensky ji využívat. Soudruzi p ičmunda f Sdibříček
p Smshelík umí zacházet s bojovou silou dělnické třídy k vlastnímu
nrospěchu a tck jim nesobecký záoas soudruha Hubáčka připadá podezřelý e nebezpečný. Tedbají varovných slov svých klasiků a zakládají frakci, jež má ve sv^ci ostnu spontánní nedůvěru vůči bojovníkům
orvní linie, zvláště nak proti soudruhu Hubáčkovi.
r
e úterý e °oudruh {ubáček svou svižnou chůzí míří do egitačního
slřediska, aby zde přednesl pečlivě připravenou přednášku "Imoerialir.tické sí1 y a jejich choutky po uchvácení a genocidě socialistické
ho tábora". V nrvní řadě nedočkavě poposedá soudruh Cupřičlca, vyslanec druhé bojové linie, aby podal podrobnou zprávu o slabinách
p úchylkách bojovníka orvní linie, soudruha Hubáčka.
Te úterý e v restauraci "IJ Kropečka" sedí v rohu znudění tři kumpáni, kteří nemají nic jiného na práci, ne? kritizovat kvalitu mosteckého nive, na ní? se svou usilovnou prací podílely čtyři brigády
socialistické nráco. ^ivo zdá se jim být kalné, nakyslé. -Jednomu z
nich zdá se být louhováno z krysích kozí, druhý protestuje a míní,
re základním orvkerr oro výrobu mosteckého piva je nepochybně popel
z krematoria, který oro ořísné piedpisy nevyhověl při výrobě stavebních tvárnic. Tíosoodský Nemrcoul ná právě dost těch řečí, které
mu v y h á n ě j í se v";ím spokojené zákazníky n tak se dlouhovlasetí mládenci ocitají zakrátko ne vzduchu, který má stejně kyselou příchuí,
jak nivo uvnitř, Ksde in Most, tvrdí ^eoa Žďárský zvaný -louže! a
r ^ á v á chřípím kadidlo severočeského socialismu, toho jediného, co
společnost dopřává bez rozdílu tříd všen obyvatelům. "Blaží mě ^vědomí, že stejný sračky teflkr dejchá soudruh tajemník, to je moje
jediná radost ze života". "Jenomže," škytne ?lůvička alias Potlech f
"jenomže tajemník mé chatu někde v hajzlu kde je čerstvej vzduch a
Flučební ?uíák ho tam vodvezc kdy si vzpomene,f" a třeoe u zdi uhanbírn. "Jediný,pánové, co mě tedka sere, že to tady vymočím zadarmo

vevnitř sem za to svinstvo musel sázet těžký prachy," přidává se
Fud" zvtnej Begr. "A voboje má stejnou kvalitu!- PrSí. DéSí se spouští z nebeských průduch bez varování a s prudkostí. Zdá se, jakoby
zem£ bylp spojena s oblsky bezpočtem vodních provázků, které Pleskají o dláždění ulice a zakrátko se spojují v potůček, který nabývá
na síle a mizí v blízkém mřížovanérr konálu, než se stačil rozrůst
do íířky. "Vole," křičí Potlach se zdviženým límcem na své kolegy,
"volo, nadé kyselina, budeme mít v hajzlu hadry, já už. mém jenom^
montérky", a rozbíhá se 00 chodníku k otevřeným dveřím, nad nimiž
svítí nápis .ACIr/.Č!NÍ STfÉDISKS. Uvnitř sedí v sále asi dvacet penzistů, vořodu je Červeně potažená tribuna, za níž řeční horlivě
něj^kv pidimužík s naběhlou žílou na krku, jemuž náhle gestikulující
rukc strnula v horní poloze a ústa zůstala otevřená, jako v pohádce
o Síňkové Fůžence. Stačil si všimnout i několika soudruhů sedících

ze tribunou čelan k divákem, Y .jejich očích .se zračil děs.vvý rídiv
DTekvolených odpůrců 'sraageddonskiho sestupu .Tešíše Krista v jeho
^ ^ druhá ořitor.nosti. V ncotal-fe tichu,vrzly jecítě .jednou dveře a do
rístnosti vp -v^li jeho káT-oši. " r .?k si sedřen;f ni?" or.val se hlas Tou*ele, "je -u teplo
rerrusíme kecat, táirle trpaslík to vobsterá ?o '
n^"."
vSech stran se ervalo syčoní. " JK mlčíme," ozval ?e jeSt*
^otl-ch a všichni-se obrátili k řečríkovi, který náhle ožil, jakoby
polibkem npir.ce s ^ůžerVou, nadechl se c pateticky žarecitoval:
11

."di do ohně za čest země svá,
za přesvědčeni, lásku, hněv,*kdy? čestné padnout jer. ti zbylo,
nezěirře*. v m ě . Pobrá-dílo
jerit.o, kdy?* pod nía tryskr.e krev."
H

'y v"*le, tc byla síla," povídá T"U?e], když še všichni ocitli venku,
kde u? přestalo "ríet, Folon nich proudili penzisté, kteří si je měřili nepřátelskýma očima. "Tcho bvch.rěl mít za tátu.M Hřry vole,"
opáčil ^ t l r c h , "to budu rr.cř.i sirotek," a všichni zamířili na nái»'ř.°tí, aby nasedli do autobusů městské dopravy, která je zavezou doÍTŮ.
.'
.
Z
Í '
7
'
..
Foudruh ^un^ička sedí v kanceláři Okresního výboru u noudruha ^ičmundy, který povolc-1 narychlo i soudruha Ždibříčka a Smahelíkc.
" r o je jeho konec," volá ^ičmunda a šermuje rukama. "Vagabundi, prot.ispolečenský živlyhašišáci, iry proti nim bojujeme všemi prostředky
s ze ''ubáčkem re to táhne jako z:-> nějakým Bondym nebo agorem. To je
diverze nejhor?ího druhu, obsaděj nám &.p;itační střediska a my tn můíeme zbalit. 'le od toho sme tu mv, abysme bd^Ji o my si republiku
rozvracet' nedár. e!"
* tak byl soudruh Hubáček na.pokyn okresního výboru 'odvolán z funkce
lektora msrxisn.u-leninismu a na jeho místo navržen sn?živý, perspektivní soudruh řupřička.
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^yro byrokratů
Pobytovým znakem je nuda
Svou táněř našitou stravu
áoplř.u jeme sladkými plody
ideologie
Lovecké území bývá značně
velká
přesto odkládá svůj trus
na jedno místo
která opakovaně k talrovámu
'•v -1
ucelu
vyhledává :
Nemocná srdce'
Poddaných.
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