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josef mlejnek

A U T O P O R T R É T

Nehezké mdlobné dítû jemuÏ se co chvíli

spou‰tívá z nosu krev

kuchyÀsk˘m noÏem si ofiezává tuÏky

a prohlíÏí si dlouze

barevné ‰mouhy kolem ostfií

neÏ pokusí se namalovat

jak na prosincov˘m holomrazem

sotva opefien˘ strom

usedá poslední listí

V Z D A L O V Á N Í

MÏitky kapky vody na rozpáleném plátû

písek do písku se vsakuje

mizí nenávratnû

a kdosi mi sehnutému u periskopu

pfies rameno fiíká

Ïe i ‰ílenství je moÏné proti podpisu

Nebudu nic podepisovat ani se neohlédnu

uÏ dávno dám jenom na vidoucí jazyk

písek je hofik˘ a slan˘ chutnám ho prsty

vidím i jej jako jsem tebe vidûl

kdyÏ jsem se tû ve tmû dot˘kal tmavû

aby ses vãas zapomnûla uleknout

vlastního vzkfiiknutí

z e  s b í r k y  N a p r o s t é  m o t i v y

N E O D E S L A N ¯  D O P I S

Nejsem s tvou netrpûlivostí

Ïe co si lze jen pfiedstavit

uÏ je

Kameny v potoce osychají

ale po de‰ti a povodni vãera

jsou je‰tû dnes kluzké

jsou s nimi sly‰et bfiicha lekl˘ch ryb

a naprázdno jsoucí klavír

Nejsem s tvou netrpûlivostí

ale jitfiení jeÏ mi dává‰

záfií dosud jako mrtvá holubice

na setmûlém poli

P O L N Í  C E S T A

Brzy se omrzí hádání z mrakÛ

i z rozbíjené kameniny

nemá-li pfiedcházet

vidûní

Ale vÛnû jeÏ ze v‰ech nejvíce je letní

je vÛnû zmoklého prachu

jenÏ ani zmokl˘ nehodí se ke hnûtení

z e  s b í r k y  P a s t v i n a

Josef Mlejnek

(* 1946 )

Básník, filosof, pfiekladatel. Patfií sv˘m pÛsobením k první-

mu okruhu pfiíznivcÛ klubu, ãetl tu své básnû a pfieklady,

pfiedstavil se spolu s ãasopisem Souvislosti, pozdûji SAD

(Svût a divadlo) a Stfiední Evropa.

Tradice autorského ãtení poesie

nebo prózy u nás není nikterak

silná, tûÏko si lze pfiedstavit, Ïe by

se ãe‰tí básnící pfiiÏivovali cesto-

váním a pfiedãítáním sv˘ch prací

po universitách.

Svoji tradici má snad jen Viola,

víceménû divadelní, zv˘razÀující

recitátora, pódium. Pant klub si

vytvofiil v této sféfie tradici zcela

jinou, byÈ veãer v klubu byl pro

nûkteré básníky jak˘msi „trenin-

gem“, pouhou „rozjíÏìkou“ pro

Violu.

V Pantu je pfiedãítající ostat-

ním na dosah, sedí s nimi u jed-

noho stolu; i kdyÏ nûktefií autofii

vnitfiní modifikací prostoru klu-

bu (napfi. posunem centrálního

oválného stolu) naznaãují pfiedûl

mezi interpretem a hledi‰tûm,

jednotu prostoru nelze zcela

smazat. Básnû se zde ãtou v klu-

bu, nikoli na prknech, která zna-

menají svût (universum) nebo

alespoÀ universitu.

V Pant klubu se nepfiedãítá re-

nomovan˘m kritikÛm, ani stu-

dentÛm, aspirujícím na úspûch

v kursech kreativního psaní. Set-

kávají se zde pfiátelé autora, pfiá-

telé klubu, ti, ktefií mají chuÈ

strávit s autorem v klubu pár pfií-

jemn˘ch chvil.

Autorské ãtení pak mÛÏe b˘t v˘-

chodiskem k tomu, jak s dan˘m

textem dál pracovat, uÏ sama pfií-

prava na ãtení nutí autora novû

pohlédnout na své dílo, jinak fia-

dit jednotlivé texty. Pfii ãtení pak

se projeví i neãekané akcenty,

velkou roli má kolísající pozor-

nost naslouchajících, prostorem

zv˘raznûné i sebemen‰í reakce.

Po skonãení veãera pak ve

zcela nemoderované spontánní

zábavû zÛstává pfiednesené dílo

alespoÀ zãásti tématem hovoru,

autor má pfiíleÏitost sledovat ho-

vor tûch, ktefií bezprostfiednû rea-

gují. Závûreãnou zábavou a dis-

kusí se autorské ãtení v klubu

ãasto blíÏí atmosféfie dílny, místa

zrodu vûcí.

Poezie a próza –

autorská ãtení
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jan kerbr

Nora má pûkn˘ pohled.

A pûkn˘ chrup.

Vãera mi fiekla: No tohle,

vÏdyÈ uÏ jsi zase zhub.

Chroustala ãokoládu

nûkolik dlouh˘ch dní.

Tûchto pár ver‰Û kladu

na její ohanbí.

Jindfii‰ka byla ‰tíhlá.

Jak vosa v pase.

Krajinou se jen mihla,

zmizela zase.

S takovou proporcí

lehce se ztrácí.

A v‰ichni proroci

mladí leÏáci.

Zdá‰ se mi, zas se mi zdá‰.

V dlouh˘ch objetích, dlouh˘ch nocích.

V snách spolu dojdeme aÏ tam, kde pozná‰,

stejnû jak já Ïe krásn˘ má‰ pocit.

PfiekáÏky pfiijdou naposled,

pfiedtím neÏ fiekne‰ ano.

ZÛstává prázdná smutná postel

– a na pefiinû ráno.

Jarní domy tísní zvony

...vodovody...Montezumy...

hruì uÏ pukla, krev se tfií‰tí

ãekám tû, ty jitfiní pfií‰tí

Jan Kerbr

(*1948)

Patfií do uÏ‰í skupiny pfiátel jiÏ od doby pfied zaloÏením

klubu, spolupracuje na programové skladbû, zejména

v oblasti divadelní (ãasopis Svût a divadlo, divadelní

recenze). Pfiipravoval m.j. veãer neznámého básníka

Rudolfa Kubrana a tragicky zemfielého literáta a v˘tvar-

níka Daniela ·ikla.

vratislav färber

x
jablka ve vûtvích

voda se potí

nahofie terasy

obrysy smrti

fiíjnové mlhy jdou

mou praÏskou ãtvrtí

most napÛl odhalen

já napÛl v smrti

x
mrtvé oãi cítí nadûji

ale je ãerná

spûchám jiÏ dnes radûji

hned do inferna

mrtvé oãi nevykrouÏí‰

pohledem sv˘m do písku

mrtvá rána nenaloÏí‰

stiskem Ïiv˘ch otiskÛ

x
dûti odcházejí

koncem století

ten smutek je jejich

nás v‰ak roztfiepil

dûti jdou do zemû

která je velká

pfii cestû tak temné

jsou zrcadélka

x
niãím ve tv˘ch oãích srnu

a city pou‰tím do dáli

za pfievisem chvil se vrhnu

miluje-li dodá-li

niãím ve mnû nejsi srno!

oãi hofiké ticho zvou

zkus jen cípek poodhrnout

a zalapá‰ naprázdno

+ +
krÛpûjemi pokryty

trãí listy z nahé zdi

v noci nejvíc osamí

ten kdo po pás odkryt˘

+ +
neseme zrcadlo

slepé jak kotû

dé‰È

je pln˘ odmûn

+ + +
u plotu v trávû Ïidovské tfie‰nû

slabounk˘ hlásek stfieÏ mû

slunce se schovalo ve sklíãku

upadni rovnou nekliãkuj

Vratislav Färber

(* 1952)

Profesionální zájem o souãasnou literaturu ho pfiivádûl

do Pant klubu na nûkteré pofiady mlad˘ch básníkÛ, 

zájmu o to pfiispûla pravdûpodobnû také osobní známost

s okruhem zakladatelÛ klubu.
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Taková dívka upocená

vonící jako krajíc chleba

s máslem a solí

ve v‰em pfiirozená

(zkou‰ku udûlala za jedna)

u fieky u splavu

ruce bfií‰ko nohy

om˘vala a broukala

pak se slunci podávala

sbírala oblázky

dûlala koãiãky

na hladinû stfiíbrné

v sobotu odpoledne.

Taková dívka vyum˘vaná

sluncem osprchovaná

vánkem usu‰ená

stvorení svûta poãala

nakreslila do písku

velké srdce jak vísku

do ní ve‰li jsme nah˘

Jak Adam s Evou v ráji

a pak jsme si vyprávûli

jak velké je to ‰tûstí

mít pro sebe víkend ‰tûdr˘.

Takov˘ víkend ‰tûdr˘

jak novorozené ‰tûstí

jak ko‰ík ovocí

z nûhoÏ jsme vybírali

hrozny s chlebem

vonící máslem a medem.

S T ¤ Í B R N ¯  L Í M E â E K

Vpadla ke mne v stfiíbrném limeãku

jakoby pfiijela ze Sibífie

ja schoval si v koÏí‰ku

své ruce zimomfiivé.

Ach má milá pfii‰lá z mrazu

nosánek má‰ jako kousek ledu

ale pusu horkou jako v˘heÀ

a teplo pronikavé pod koÏi‰kem.

U Z L Í â E K  T E P L ¯

Uzlíãek tepl˘

z masa kostí a krvi

jak metr skládací

leÏela mi v náruãí.

Promluvila Ïe chce míti boty

a ja radostí cel˘ pryã

Ïe ode mne chce nûco mít

a ona taky zítra nové boty

72 P ¤ E K L A D Y / A U T O R S K É â T E N Í

rudolf kubran

P O Z D R A V  M I L E N C Ò M

Zdravím vás milenci

bílou rukou vûtve hru‰ky

voÀav˘m snítkem rozkvetlé ‰vestky

Ïlutou rukou zlatého de‰tû

rÛÏovou rukou rozkvetlé tfie‰nû.

V Í K E N D

Pfiibûhla ud˘chaná

v bûhu od rána

z místa na místo

projezdila mûsto

tam nûco vzíti

tu nûco fiícti

jak ãí‰ník v restauraci

na stanici

kde tolik lidí

má rÛzná pfiání.

Bylo tolik úkolÛ

od rána k obûdu

a kdyÏ pfii‰la k autobusu

kde mûli jsme schÛzku

byla celá ufiícená

v roláku a dÏínách

s úsmûvem od ucha k uchu

a ‰tûstí v tlumoku

ja foukal ji za rolák

na ‰iji labutí

pak na klíãní kosti

dal polibek na tváfie

vonûly chlebem a solí

a pak jsme vykroãili

na víkend do pfiírody.

Rudolf Kubran

(1925 – 1988)

Je pseudonym insitního autora, kter˘ pocházel ze

Slovenska a v âechách pÛsobil jako vysoko‰kolsk˘ pedagog.

V klubu ho uvedl Jan Kerbr.
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vít janota
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Cestou kolem Valdeku

jsem se stavil na jedno ãern˘ pivo

bufeÈáci v rohu fie‰ili sv˘ problémy

a vÛbec

bylo tam Ïivo

já stál mezi nima

a cucal uslintanej pÛllitr

jako nejmilej‰í hraãku

za zamÏen˘mi okny

si mûsíc podest˘lal loÏe 

z pobledl˘ch mráãkÛ

a lákal plaché hvûzdy na cukrdle

aby v noci nebyl sám

sotva si je‰tû jedno pivo dám

kdyÏ tohle dopíjím jen stûÏí

od svaté Ludmily

z kostelních vûÏí

bijí pÛl zvony v mé hlavû

pfied kostelem v parãíku

honí se psi ve vyrezlé trávû

dopil jsem

pÛjdu.

–  –  –

Vymaãkanej jako citrón

dvakrát obrácenej naruby

to jsem já

mÛÏe‰ mi z paluby svého ‰tûstí zamávat

a poslat mi pohlednici po telefonních  drátech

budu na ni ãekat

aÏ se slunce na okamÏik rozpaãitû zastaví

v domovních vratech

svého vlastního západu

jako já kdyÏ ztratím náladu

poslouchat pofiád jenom sebe

Podveãer pobodan˘ vlastním neklidem a ‰pínou

ti‰e krvácí na jarní nebe

a slunce pofiezané a rozstfiílené

tûÏce se plazí za obzor

a kfiiãí: Tak tady to máte

Stejnû se za chvíli zrodí o kus dál

z astronomick˘ch pouãek a vzorcÛ

neporu‰ené a zlaté

jako bájn˘ pták Fénix

ze svého vlastního popela

Chtûl bych

v jediné explozi vmést ti do tváfie

roztrhané mrtvolky v‰ech tûch pitom˘ch slov

chtûl bych

vidût tvÛj v˘raz

aÏ první z nich zazvoní o neroztaviteln˘ kov

tvého pfiátelského úsmûvu

chtûl bych

ale já nejsem básník z rusk˘ch kníÏek

co se hodiny v zadumání díval na Nûvu

aby se zbavil svého neklidu

(a pak stejnû zemfiel kulkou v souboji)

já jsem zkaÏen˘ zbytek lidského strachu

a mÛÏe‰ mû potkat kaÏdé ráno

jak se v tisíci exempláfiích

roztahuju na ulicích

nafoukan˘ a pfiitom dokonale smû‰n˘

jako ‰lápota Neila Amstronga

oti‰tûná v prachu

385000 kilometrÛ od jeho domova

to jsem já

mal˘ a zákefin˘ kousek olova

kter˘ si v okamÏiku krat‰ím

neÏ je mrknutí tv˘ch namalovan˘ch fias

hledá cestu do tv˘ch tak pfiitaÏlivû tvarovan˘ch tkání

X  X  X

V autobuse byla zima

netopili

‰kvírama táhlo

a co chvíli

jsem se díval ven

zabahnûn˘m sklem

Vem si mû vem

kfiiãelo rádio

má‰-li odvahu

a na Prahu

doléhala dal‰í tichá noc

Na chodnících roztávaly zbytky snûhu

z plotÛ vlály orvané plakáty

a kabáty

po tak dlouhé dobû

byly je‰tû trochu cítit zatuchlinou

ãas se zastavil

nûkde na pÛl cestû

mezi podzimem a zimou

a lízal si rány z volného pádu

Byl pozdní veãer

byl konec listopadu.

Vít Janota

(*1970 )

Do ‰ir‰ího spoleãenství Pant klubu se zafiadil spolu se sv˘m

pfiítelem prozaikem Karlem Kunou dík mil˘m rytífisk˘m

veãerÛm, napfiíklad pfii prezentaci jejich spoleãné knihy

„Ona nepfii‰la“.
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daniel ‰ikl
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Asi se stanu zpûvákem

pûvcem písní divok˘ch

teì ale poslu‰nû hlásím, pane uãiteli,

Ïe Novák za mnou bezohlednû 

a drze k˘ch.

Pan uãitel v‰ak s rudou tváfií

zatíná ruce v pûst

tvrdím tu totiÏ bez ustání

Ïe pût a pût je ‰est.

Kováfiské mûchy.

KdyÏ jsem chodil na cviãení jógy,

cviãitel nám tam pfiedvádûl cviãení

zvané kováfiské mûchy.

Prudce se nad˘ch, nasál nás a vydechl

rozletûli jsme se jako ptáci, zãernalí

nad‰ením

a uvízli v drátech

nûktefií v‰ak letûli dál a zpívali

tuto smutnou píseÀ.

¤íkalo mi to, abych pozoroval skály,

donekoneãna skály

tupé skály

sním o tom, Ïe tû sním.

Utíkal jsem pfied sv˘mi spolucestujícími.

M I L Á  P ¤ Í T E L K Y N ù ,

za oknem padá sníh. Co jiného mÛÏu dûlat, neÏ Vám o tom napsat? Jest to

nûco senzaãního. B˘t dítûtem, vezmu sáÀky, párek, nûjaké cigarety a hurá

na svah pfied ‰kolou. JelikoÏ v‰ak jsem dospûl˘, nezb˘vá mi nic jiného, neÏ

drapnout sanû, párek a cigarety a aÏ do veãera to válet pfied ‰kolou.

Daniel ·ikl

(*1949 – 1993)

Zdálo se, Ïe nechybí mnoho a Daniel do klubu vstoupí

osobnû, se sv˘mi obrazy, kresbami, básnûmi, prózou.

Jednou, dvakrát pfii‰el na Hládkov odpoledne, vypil kávu

u prázdného stolu a odcházel na Petfiín. Pak zmizely

dopisy ze schránky, pozdûji Daniel sám.

Tfiepení vá‰ní

uschl˘ch pfiání

svítání du‰í v u‰ích od svítání

a v tichu sly‰ím rez pily a klapot hfiebíkÛ

je to jak zmrtv˘chvstání

Venu‰e zrozené z kbelíku. Vstal ‰akal a ka‰lal

ve stoji spatném

v postoji ‰patném

k obrazu, kter˘ maloval Chagall.

z e  s b í r k y  M o d l a  M a d l a

O K A N Y S T R U

Pan L, jehoÏ jsem miloval, fiíkal kanystru „sanytr“. Pfiicházel ráno a proto-

Ïe byl hluch˘, na v‰echny se usmíval a jen tak mezi fieãí prohodil: „Tak

kdepak je ten sanytr?“

KanystrÛ je mnoho. Mnohalitrové, z umûlé hmoty i úplnû malinké, vsa-

dím se, Ïe v Hongkongu vyrobili kanystr, hrající nûjak˘ kousek od

Mozarta, urãitû se téÏ na‰el nûjak˘ kutil, kter˘ vyrobil kanystr, kter˘ se

vejde na ‰pici jehly, vidûl jsem koncert, jenÏ se zakládal na bubnování

o kanystry. Kanystr s voÀavkou. Shodil jsem kanystr z okna, s v˘kfiikem

lapeného úhofie, mám uÏ dost tûch krámÛ.

Pak jsem si ale vzpomnûl, Ïe v zimû ho budu potfiebovat na naftu

a rychle jsem bûÏel dolÛ, leÏel trochu otluãen˘, vzal jsem ho a fiíkal jsem si:

Sanytr. Nad pivovarem svítil mûsíc.
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richard kfiíÏek

X X X

Vrávorám JiÏÀákem,

v tichu noãním, pfiedpjatém,

Kala‰nikov modlitby

naproti Bohu.

Sám za mne maãká‰ spou‰È

a ‰eptá‰ hou‰È, jen hou‰È,

dík Ti, Ïe Ty za mne,

– já /teì/ nemohu ...

X X X

Hledá‰ Boha mezi mraky

jindy zase v kostele?

On ti zatím Boogie-woogie

v srdci tanãí vesele.

≈ Ò  E J D Î

Bez guruÛ u nás není

pranic Ïádné vytrÏení.

Irsko i se sv˘mi druidy

Zfetuje nás ducha fluídy.

Sv˘ch babiãek duchovno

máme âe‰i za ...

B Y T  V ù C Í

Vûci moÏná trãí v tao,

MoÏná se chvûjou v zen...

Ale jistû spinkaj u Boha,

Ale jistû spinkaj u Boha –

Pane, v‰echny si nás vem!!!

Richard KfiíÏek

(* 1952)

Básník, matematik, uãitel jazykÛ.

Do klubu pfii‰el dvefimi, stejnû jako mnoho jin˘ch.

michal matzenauer

UÏ ani vítr

UÏ ani zrcadlo

UÏ ani dech

Sen za snem

Titulky nad kaÏd˘m obrázkem

ZasnûÏená písmena

a pouÈové balónky

Potutelní v˘teãníci

Chrabfií megalomani

odsouzeníhodní narkomani

a nûkolik úplnû

cizích jmen

Michal Matzenauer

(*1947)

Patfiil k jednomu z prvních vystavujících v Pant klubu

v r. 1991, ãetl zde své ver‰e.

KdyÏ jsem pfii‰el, pfiivítali mû.

Ale jak podivnû mû vítali.

Dívali se na mû a oãi nemûli.

Dot˘kali se mû a nemûli ruce.

KdyÏ mû poslouchali, chybûli jim u‰i.

KdyÏ se na mû smáli, nemûli ústa.

A kdyÏ na mû mluvili, tak jsem je nesly‰el.
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Plán byl hotov. ·erifové zvedli své

uslintané oddíly od piva.

–  ToÏ PeruÈ, Goo!

Kavalerie odjela do tmy po sku-

pinách o nûkolika muÏích na jízd-

ních kolech. Poslední my. Sraz

u Amerického mostu na Kosáku,

nûjak˘ch ãtyfiicet kilometrÛ od Bro-

du. Bylo nás pfies ‰edesát a pfiesun

probíhal do rána. Nechtûli jsme

vzbudit neÏádoucí pozornost. Tûch

pár, co nemûli vlastního ofie, vzal

âervenáãek do barkase a jel napfied.

Vysazoval je na noãních mûstsk˘ch

kfiiÏovatkách s baterkami jako ar-

mádní regulovãíky...

Tajemná kolona nûkolika desítek

muÏÛ se fiítila letní nocí k severo-

západu jako zástup pfiízrakÛ. Na

hladk˘ch pfiílbách se odráÏela svû-

t˘lka pouliãních osvûtlení a u sedel

se k˘valy obrysy zbraní. Za okny se

kfiiÏovaly svíãkové báby, ze samot

stoupalo vytí psÛ, bdící vytahovali

‰tosy komixÛ o supermanech, vzdû-

lanci sáhli po blanick˘ch rytífiích,

velitel západního okruhu vyhlásil

pohotovost, v Bílém domû spadl ze

zdi LincolnÛv obraz a ble ble ble

ble ...

Za âerno‰ínem serpentinami

z kopce  a dole u mostu uÏ parkoval

barkas s posbíran˘mi regulovãíky.

·táb rozeslal jednotlivé skupiny na

jejich místa. Za nûjakou pÛlhodinu

zaãínalo svítat a bylo na ãase akci

spustit. SloÏil jsem kolo v kfioví

a spûchal na ‰tábní pozorovatelnu

za potok. PeruÈáci mûli pfiijít na

scénu poslední. Indiáni, kdyby nás

pfiedãasnû identifikovali, by mohli

pochopit a nenechat se na‰í provo-

kací vyhecovat. Lidi, které neznají,

pfiece nebudou ignorovat. AlespoÀ

do jisté meze mûlo v‰e vypadat

pokud moÏno absurdnû.

Jan Drnek

(* 1960)

Jeden z plzeÀsk˘ch pfiíznivcÛ Pant klubu, kromû samostat-

n˘ch veãerÛ se podílel na pofiadu Ryvola Revival, PlzeÀ

v Praze a dal‰ích.

ZLATO âAJAJÒ

( Ú r y v e k )

jan drnek
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Od vody stoupal chlad a hebk˘,

bíl˘ opar. Hodina H. Zaãátek. Petr

Lom a Mesr vnikli se sv˘mi kamuf-

lovan˘mi skupinami otrhancÛ mezi

ãtyfii obrovská tee-pee pomalovaná

záhadn˘mi klikyháky, které snad

dovedl de‰ifrovat jenom kvalifiko-

van˘ ‰aman kmene âajajÛ. Zlato-

kopové byli ovû‰eni kotlíky a roz-

liãn˘mi nástroji. Vyrábûli patfiiãn˘

rámus. Kfiiãeli, hlasitû se bavili,

pro‰pikovali ostr˘ ranní vzduch

vulgárními slovy, obãas r˘Ïovali pí-

sek z potoka a tfii z nich zaãali

kopat krumpáãem jámu pfiímo

uprostfied kempu. Jiní rozdûlali

oheÀ bílého muÏe, kter˘ ãoudil

jako mal˘ vulkán.

Z krajního stanu vylezl indián

Strakat˘ Pes. âajaja vûtfiil a rozpaãi-

tû zíral na tlupu zarostl˘ch vetfielcÛ,

kter˘m rasová nenávist trãela zor-

niãkami ven z krhav˘ch oãí. Indiáni

se probouzeli a my si navzájem

zacpávali ústa, aby nebyl sly‰et

smích aÏ za potok.

Randál vystupÀovali. Petr Lom

vbûhl do potoka a s rozpfiaÏen˘ma

rukama zajeãel:

– Gold! I have the gold! Tu vûtu

ho Du‰ín uãil hodinu.

– Jsme pracháãi! Máme to! V ru-

ce drolil hrst mosazn˘ch pilin.

Strakat˘ Pes zíral a stále je‰tû ne-

vûdûl co podnikne. Vybûhl sám Big

Buffalo, ná‰ b˘val˘ kamarád Bo-

nanza. Na jelenicovém obleku vlekl

nûkolikakilogramovou, jemnou v˘-

‰ivku.

– Vsaì boty, Ïe má vy‰ívan˘

i slipy, fiehnil se v hou‰tí Metelka.

Scénáfi vycházel dokonale. Mesr

chytal Strakatého Psa za stfiapat˘

rukáv pln˘ tfiásní.

– Hej, ty, rudá kÛÏe. KdyÏ ty pfii-

n˘st ot˘pku dfieva na ten oheÀ, já

dala korálka ... Strakat˘ Pes byl

v ‰oku, mechanicky se dotazoval

zlatokopÛ, kdo jsou, kde se tu vzali,

co tu chtûjí.

– Zlato! vyvalil Mesr oãní bulvy

a vycenil vykotlané zuby. Hrál

dokonale. V závûru se cel˘ chvûl. –

âajaj mít zlato ?

Chyba, pouÏil slovo âajaj, indián

zfiejmû zaãal tu‰it, odkud vane vítr.

Z druhé strany se k jednomu tee-

pee pfiikradl Konrád a nabídl indi-

ánské squaw rozlámanou stopku

z motorky.

– Za ten pemikan, ukázal na vep-

fiovou konzervu. Byl odmr‰tûn, ale

já poznal tu holku v kroji. Byla to

Anka.

Bonanza se rozãiloval u serie jam

kopan˘ch uprostfied kempu, kde

bylo shodou okolností také vytûÏe-

no zlaté podloÏí. PaÏba chytl velké-

ho náãelníka za ornament kazajky

a uznale zamruãel.

– Hmm, prodala za ohnivá voda?

Bonanza alias Big Buffalo rozzlobe-

nû ode‰el, aniÏ si nechal vysvûtlit

technologii hledání Ïíly. PaÏba za

ním kfiiãel, Ïe se musí podívat

i k totemi‰ti.

Teì uÏ bylo jasno. Indiáni se

rojili na v‰ech stranách a my mohli

spustit naplno.

Na palouk vjel RychlonoÏka

s károu naloÏenou nejrÛznûj‰ími

fla‰kami ze smeti‰tû u silnice a dûlal

prodavaãe ohnivé vody. Prodával

ji po galonech rámusícím zlatoko-

pÛm. Vylezl i poindián‰tûn˘ Pep-

per, pÛvodem bíl˘ serÏant, po

rozvodu zamy‰lenûj‰í a smutn˘. Pa-

louk se náhle hemÏil potácejícími se

opilci. RychlonoÏka se Pepperovi

zavûsil na krk, nazval ho sv˘m bra-

trem a vÛbec vedl pacifistické fieãi.

Z druhé strany louky zahájil

postup Hádvûó se stativem a ima-

ginárním teodolitem. Vymûfiovali.

Jedniãka poskakoval po louce s latí

podle pokynÛ.

Nejvíc byli indiáni ‰okováni par-

tou s náfiadím. MuÏi spoleãnosti

nosili na louku dlouhé tenké sou‰-

ky, ty pokládali pfies shnilé ohrádky

ze staré ‰kolky. PraÏce a koleje.

Stavûli transkontinentální, pacific-

kou dráhu. Ani nedo‰lo ke stfiílení

bizonÛ a Bonanza mûl dost.

– Táhnûte do hajzlu, kfiiãel jazy-

kem bíl˘ch vetfielcÛ, co se do nás

serete? Nikdo se vás vo to neprosil.

Akorát nám to tu v‰echno zniãíte!

Mesr a Jedniãka se hned zmûnili

v Ïelezniãní inÏen˘ry.

– Ten hadrdÛm muset o kousek

dál, lámal si jazyk Mesr, nadzvedl

jednu z tyãí tee-pee, neboÈ vadila,

úplnû náhodou, asi dvacet centi-

metrÛ v dráze ohnivého ofie. Ná-

ãelníkovy nervy povolily a skoãil po

nûm. Váleli se po zemi.

– Pomóc! kfiiãel obchodník Rych-

lonoÏka. – UbliÏuje se tady obãa-

nÛm unie! Poru‰ili smlouvy! Za-

volejte vojsko! Já vûdûl, Ïe se tûm

rudochÛm nedá vûfiit. Generál Cus-

ter! Generál ten ... no ... jo Gibbon!

Indiáni na váleãné stezce!

Du‰ín pískl a kavalerie na kolech

zaplnila tábor. Vojáci sesedali, lapa-

li vypla‰ené indiány a pfiivazovali je

ke stromÛm lemujícím louku.

Squaw jsme zahnali do stanÛ,

kromû Anky, která musela náãelní-

kovi o‰etfiit krvavé koleno. Postavili

jsme stráÏ a ‰li se v klidu nasnídat

k ohni‰ti.

– Nástup!

Armáda nastoupila do dvojfiadu

pfied pfiivázané indiány. Bûlo‰i mûli

nacpaná pandûra, po bradách jim

stékaly ãÛrky mastnoty. Hladoví

a podvyÏivení indiáni vzpomínali

na stáda divok˘ch bizonÛ, Bonanza

se dusil vzteky, zatímco Peperra

jsme nemohli pfiekvapit, usmíval se

odevzdanû. Ostatní zachovávali

hrdé kamenné tváfie, upírali oãi

k západním lovi‰tím.

– Vylepte vyhlá‰ku, pfiikázal

RychlonoÏka. Jindra pfiipíchl na

oznamovatel z napnuté kÛÏe, pfies

znak lesní moudrosti, celot˘denní

televizní program.

– Je to na tobû, podrbal se

v hlavû Mirek.

– Vojáci, chystal jsem se k pro-

slovu. – Promlouvám k vám já, kte-

rému na pomezí fiíkají dÛvûrnû

náãelník Du‰evní prÛjem.

Co nás pfiivedlo do tohoto krás-

ného kraje? Pfiedev‰ím zlato. Ale

nalezli jsme tu cosi, co si mÛÏeme
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cenit nad zlato. A sice pÛdu. Hfií‰nû

nevyuÏitou, nezu‰lechÈovanou a pfií-

mo zloãinnû zanedbávanou pÛdu

na tomto bfiehu poznání. Dostává-

me tím dokonce nûco jako morální

právo k intervenci. To my neseme

pochodeÀ civilizace! To my jsme

silnûj‰í v tomto zápase, my nejsme

líní pouãit se, nebojíme se srovná-

vat s nepfiítelem, se kter˘m tfieba

nesouhlasíme... ¤íkám otevfienû, Ïe

budeme uplatÀovat své právo sil-

nûj‰ího. Kdo chce, abychom ho

uznali za sobû rovného, musí nejpr-

ve minimálnû pfievzít to, v ãem my

jsme napfied, nebo to alespoÀ po-

chopit a pfiehodnotit.

Rudé h˘Ïdû napadly na‰e kama-

rády a to nejen tady a nejen teì.

Poru‰ily dávné smlouvy o kama-

rádství. Napadli sám pokrok. Aby si

jednou provÏdy zapamatovali, Ïe

cesta v˘voje se nedá zastavit, Ïe se

k ní nemohou obracet zády tak jako

k nám, aby se vyléãili ze své od-

mítavé ortodoxie a aby dostateãnû

vstfiebali v‰echny pokrokové tren-

dy, které piloti do jejich Ïivota tak

obûtavû vná‰ejí, aby si mohli roz-

myslet, jak napraví své nactiutrhaã-

né zloãiny, aby uváÏili, jak vhodnû

investovat svÛj du‰evní kapitál,

budou nastálo pacifikováni v rezer-

vaci Îlut˘ kvût, kterou tímto zfiizu-

jeme právû zde. Vláda jim bude

kaÏdoroãnû posílat urãit˘ poãet

volÛ a dal‰í dobytek. Howgh.

– Odchóóód! velel Mirek.

Armáda ode‰la, tlaãíc jízdní kola

k silnici. Svûdkové Setonovi na nás

hledûli v‰elijak. Láska v tom nebyla,

ale nenávist také ne.

Probudila jsem se jednoho podzim-

ního rána v zaprá‰eném kumbálku

plném kníÏek, malífisk˘ch potfieb,

umûleck˘ch pfiedmûtÛ sloÏen˘ch se

stfiepÛ, rÛzn˘ch krámÛ a such˘ch

kvûtin. Vylezla jsem ze spacáku na

o‰oupaném koberci a podívala se

z okna. Vedlo do dvora. Vtom se

ozvalo zaÈukání, otevfiela jsem

dvefie, nakoukla Jarmila a fiekla:

„Dobré jitro! UÏ jsi vzhÛru? V klidu

se oblíkni a pfiijì na snídani!“ Sba-

lila jsem spacák, natáhla na sebe

obleãení a je‰tû na chvíli si v tom

kumbálku sedla na Ïidli. Dívala

jsem se pfies ‰pinavé okno ven na

nové ráno, divila jsem se, kde jsem

se to ocitla, a cítila se v tom kum-

bálku ‰Èastná.

KdyÏ jsem zaãala chodit k Jose-

fovi, Jarmile a jejich dûtem na náv-

‰tûvu, nejvût‰í zmatek ve mnû vy-

volávalo pozvání k jídlu. Poprvé

jsem samozfiejmû nic netu‰ila a nej-

radûji bych se propadla. Modlitba

pfied jídlem. Oni tady klidnû pfiede

mnou mluví se sv˘m Bohem, o kte-

rém já nic nevím! Jak je to moÏn˘?

Copak On takhle je? Takhle se

s ním dá mluvit? A je‰tû navíc –

spojovat Ho s jídlem! Josef bodfie

hartusí, Ïe si teì dá skrze ten chleba

se s˘rem do nosu a mnû se zdá, Ïe

je se sv˘m pitím obyãejné leã horké

vody asketick˘ aÏ hrÛza a Ïe ta jeho

modlitba pfiímo poukazuje na mou

nenaÏranost. Nemohla jsem pocho-

pit jednoduchost, s níÏ moji pfiátelé

pfied jídlem komunikují s Bohem,

a tak mi trochu zaskakovalo. Tyhle

náv‰tûvy jsou dodne‰ka pro mû jed-

ním z mála hlub‰ích setkání se spo-

leãnou modlitbou; nepoãítám kos-

tel, klá‰terní chóry a charizmatická

spoleãenství, takzvaná „spóãa“.

První, co mi fiekl páter R., kdyÏ

mû zaãal pfiipravovat na kfiest, bylo:

„Spasen˘ budou skoro v‰ichni. Jde

Kamila Míková

(*1968)

Patfiila do úzké skupiny zakladatelÛ Pant klubu podílela se

na programové skladbû zejména její literární ãásti.

V klubu uvedla nûkolik samostatn˘ch veãerÛ své prózy.

(ÚRYVEK)
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o to, jakou tfiídou tím vlakem do

nebe kdo jede.“

Ze zaãátku jsem rodiãÛm nic

nefiíkala. Vûdûla jsem, jak reagovali

na bratrovu konverzi. A tak se to

stalo, Ïe jsem mûla b˘t doma a uãit

se na zkou‰ku a místo toho jsem

jela za páterem R. Ve‰la jsem do

metra a na ref˘Ïi náhle potkala ma-

minku s kolegou. Bylo to je‰tû za

totality, nûco pfied ním mamince

fiíkat nebylo moÏné. „Kam jde‰?“ –

„K Alenû Hakenov˘, pÛjãit si skrip-

ta.“ Pfiijel vlak, vstoupili jsme do

vagónu, kdyÏ tu, tûsnû neÏ zaklaply

dvefie, vbûhl dovnitfi páter R. Dûlal,

Ïe mû nevidí, pfií‰tí stanici mamin-

ka s kolegou vystoupili a páter R.

také. KdyÏ ‰el kolem mû, pozdravila

jsem ho a fiekla mu, Ïe jedu je‰tû na

dal‰í stanici. Se‰li jsme se na fafie.

Chtûla jsem zaãít vysvûtlovat, ale

zamraãenû mû zarazil: „Proã mi to

fiíkáte? KaÏd˘ má právo na sv˘ sou-

kromí!“ Na‰e setkání probíhala

v mírném napûtí. On o mnû nechtûl

nic vûdût, myslel si, Ïe v‰echno ví

a asi mûl pravdu. Místo toho mi

vyprávûl o sobû. To, co mi tenkrát

páter R. vyprávûl o svém dûtství

a mládí a o své rodinû, to nikdy

nezapomenu. ProtoÏe jsem nebyla

ve vífie vychovaná, jako by se to

jeho vyprávûní stalo trochu i m˘m

vlastním dûtstvím, m˘m vlastním

Ïivotem. JenÏe – nebyla jsem na

kfiest dost zralá a nevûdûla jsem, jak

se takovou stát. Cítila jsem, Ïe mû

nikdy nepokfití. Pak se na‰e setkání

pfieru‰ila, protoÏe on onemocnûl.

Pak jsem ho mlãky potkávala, ob-

vykle kdyÏ jsem nemûla moc ãisté

svûdomí, ale vrátit se k nûmu jsem

se uÏ nedokázala. Tfii roky trvalo,

neÏ mû pokfitil nûkdo jin˘, a tfii

roky trvalo, neÏ jsem si pfieãetla

knihu od Gertrudy von Le Fort,

kterou mi tehdy pÛjãil. Ta kniha

mnû, vyrostlé na angloamerické li-

teratufie, pfiipadala naprosto neãi-

telná. Pfieãetla jsem ji teprve ve

chvíli, kdyÏ jsem se psychicky

zhroutila a pomotal se mi rozum.

Myslím, Ïe v jiném stavu ani Ger-

trudu von Le Fort ãíst nelze. Vrátila

jsem mu ji, ale chovala jsem se pfii

tom tak pomatenû, Ïe nevím, co si

myslel. KdyÏ jsem zas nabyla smys-

lÛ, bála jsem se jít na jeho m‰i, Ïe

by mû mohl poznat a divit se, kdo

mû to pokfitil. Vzpomínala jsem na

to, jak kdyÏ páter R. v prÛvodu mi-

nistrantÛ prochází postranní lodí

do sakristie, jak se do ‰palíru podél

jeho cesty staví dûti a mávají mu

a on jim také mává, a závidûla jsem

tûm dûtem. Pak jsem usoudila, Ïe

uÏ si mû dávno nepamatuje a mé

pfiesvûdãení ‰lo tak daleko, Ïe jsem

jednou k nûmu ‰la po krátkém za-

váhání ke zpovûdi. Po ‰esti letech.

Pfii‰la jsem do kaple, usedla vedle

nûho, on mû objal a silnû pfiitiskl

k sobû. Nenechal mû vyslovit Ïád-

nou formulku, fiekl jen, tak co je?

Celou dobu mû drÏel kolem ramen,

znovu mû silnûji stiskl, dal mi

rozhfie‰ení a fiekl: „A teì mi dej

pusu.“ Políbila jsem ho na tváfi

a ode‰la.

václav kahuda

Vidûl jsem huÀatou koÏe‰inu sazí,

v zane‰en˘ch rourách od kamen.

Vítr hvízdá v studen˘ch ro‰tech,

v rourách se vlní srst, vlní se ãerné

louky.

Jsme to – co máme rádi. A ne-

jsme – co máme neradi. „Ne“... je

zvlá‰tní znamení. Jak˘si schod,

jak˘si plácek pfied pÛvodním slo-

vem. Îít – neÏít, b˘t – neb˘t, kolo –

nekolo, meloun – nemeloun.

Co kdyÏ zápor je v˘zva k fie‰ení.

Voln˘ prostor k existenci, pravda

doãasné. Prostor jeÏ je stahován sítí

vztahÛ, postupnû strukturován,

vyznaãen k okolí. K tomu co on

není. ...A tak zabydlen, pfietíÏen

existencí se rozpadá, vytrácí, tfií‰È se

taví v tom kladném.

Tedy: aby jsme mohli fiíci – ced-

ník, musíme stát ve svûtû necední-

ku. Ve svûtû jehoÏ atmosférou

a jedin˘m smûfiováním je touha

státi se opût cedníkem. ProtoÏe svût

– necedník, byl kdysi pÛvodnû sou-

ãástí cedníku. Pracedník pfietíÏen˘

moÏnostmi, pfiezrál˘ cedník, jeÏ se

roz‰tûpil. Stín cedníku. Cedník pln˘

hork˘ch nudlí.

Zde je moÏno vystopovat touhu

po stotoÏnûní. Hledání útoãi‰tû. To

co není záporné je kladné. Sãítáme

se dohromady s obrazem své touhy

a v˘sledkem je stotoÏnûní. A dÛ-

sledkem – ztráta „já“. Umístûní

vûdomí do obrazu a pfiijmutí exi-

stence s touÏen˘m a milovn˘m.

Pfievzetí vlastností.

To ale nevydrÏí. Nesmíme ulpût

na povrchu. Na plastick˘ch za-

tvrdlinách, na vyschl˘ch tazích ‰tût-

ce. Pokud budeme lpût na dobfie

zarámovaném, prima adjustova-

ném. Bezva a senza ohraniãeném

svûtû. Na tom vymezeném políãku

toho co máme rádi, toho co je nám

Václav Kahuda

(*1965)

V Pant klubu se pfiedstavil nûkolikrát pfii veãerech ãasopisu

a skupiny Moderní analfabet, pfii opakovan˘ch náv‰tûvách

takfika zdomácnûl.

O RÁMOVÁNÍ
OBRAZÒ
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milé. Oddûleném od toho co je

nám nemilé. ... Spadneme z obrazu.

Spadneme se sv˘m obrazem. Skoba

se vytrhne. Pfiíli‰ tûÏk˘ Ïabák. Na‰e

soukromá pravda se ve skuteãnosti

neudrÏí. Pouze pravda bez hranic je

samonosná.

Jsouc to – co máme rádi, budem

záhy konfrontováni se skuteãností,

Ïe k tomu aby jsme mohli b˘t ‰Èast-

ní, musíme b˘t nejdfiíve alespoÀ

trochu ne‰Èastní. A Ïe vlastnû to

‰tûstí je návrat do pÛvodního beze-

jmenného stavu.

Znám ty milence, jeÏ se líbají

v metru na schodech. V tunelu, kde

ti druzí, ti co se nelíbají, ti co jsou

zavû‰eni na lanovce domov – práce

a nejsou zrovna teì, v tuto chvíli na

pohybliv˘ch schodech zamilováni.

Kdy tito druzí jsou pfiinuceni se na

nû dívat. TûÏko uhnout oãima

v posouvajícím se tunelu. A ti dva,

ano tito dva jeÏ v jedné budoucí

nebo minulé noãní vtefiinû se stali

aspoÀ na okamÏik jedním....Ne-

jsou jiÏ tím, ãím se staví. Potfiebují

podepfiít svou ztrácející se lásku. Je

jim to vidût na oãích. Hrají. UÏ

nejsou. Pouze hrají. TouÏí po ná-

vratu. Ale jak zastavit fietûzce pro-

mûn? Kde zaãít a fiíct: „... To jsem

já..., zde Ïiju, ...zde zanikám.“?

Ten kdo tu byl vãera se stejnou,

snad pouze lépe oholenou tváfií, se

stejn˘m ãíslem v obãance, ... jsem

to já? Pokud mohu mluvit za sebe,

byl jsem vÏdy poboufien nad tím, co

jsem zahlédl v zrcadle. To Ïe mám

b˘t já? Meãiv˘ hlas zachycen˘ na

magnetofon na jakémsi veãírku? Ve

tfiinácti upfiímnû udiven a kaÏdou

chvíli jsem se nad tím zaraÏenû

pozastavoval, -to Ïe jsou mí rodiãe?

Tito? Jak˘si cizí houbafiící, rybafiíci,

prople‰l˘ chlapík a je‰tû cizej‰í,

záchvatovitû milující, zvífiecká ma-

tiãka? Nesvéprávná.

A pfiitom jsem miloval rodiãe,

chvûl se strachy o nû. Ale pouze

kdyÏ jsem je nevidûl. JiÏ tehdy jsem

cítil, Ïe to co vidím a vnímám není

v‰echno. Cítil jsem a cítím podnes

junácké odcizení formám.

Tedy pravé stotoÏnûní, kladn˘

vztah ke svûtu, je jeho proniknutí.

Teprve kdyÏ se dostaneme za obraz

touhy, uskuteãníme a rozpoznáme

spojitost se v‰ím, osvobození od

v‰eho, Já – bude vefiejné a spoleãné

jak hospodsk˘ popelník.

Nesetrvávat na formách, lpûní

plodí zlo. ... Ach, obdivovat a opût

strhávat ten barevn˘ plakát, opût

a znova padat na prdel s krásnû

barevn˘m cárem, zufiivû se vrhat na

milovanou ublemcanou ohradu:

To ne. A potom jati nenávistí se od

tûch plakátÛ vzdalovat, vzdalovat,

aby se pak v jedné chvíli dalo oto-

ãit, zaskuãet steskem a Ïádostí

a znovu se rozbûhnout a tfiísknout

lebznou do prken. To tedy ne.

Bezformovost je m˘m útoãi‰tûm.

Nepotfiebuji rámy k obrazÛm. Vy-

znávám pfiíslu‰nost k ohni kde hofií

ostfií protikladÛ. .. Ach ano, dobfie

znám ty, jeÏ nepovolanû byli nuceni

se pohybovat na tomto neproti-

kladném, plazmatickém, atomo-

v˘m ohnûm vyÏíhaném území ni-

koho. Znám pfiedãasné ‰ediny ar-

mádních dÛstojníkÛ a tajn˘ch fízlÛ.

Ti první z blbosti, ti druzí z maza-

nosti jsou nyní pfiedãasnû k prask-

nutí naplnûni nudou. Nacucáni

nechtûn˘m poznáním prázdnoty

vztahÛ, tuÏeb a pfiání. Záhy pfie-

Ïráni, pfiipomínají nafouklé psy-

chické utopence. Îijí z ozvûn mládí,

z nauãen˘ch instinktÛ, a ty oni mûli

pfieci velmi dobré.

¤íkám: Svût jsou splnûná pfiání.

Hmotné – to je sdílení zku‰enos-

tí na linii kontaktu.

My‰lené – to je to co se stane. To

budoucí.

Pfiítomnost – nulové, prázdné,

neosobní, hlubina niternûj‰í neÏ

samo nitro.

Skuteãnost – ta osobní zku‰e-

nost, struktura vztahÛ, ta síÈ tuÏeb

a bolesti, – je temná roklina, na

hlavu postavená mûchufiina.

„Temná roklina jáství“ – jak se

fiíká. Vystupuji, pomalu ustupuji,

zase sestupuji. Rozbourat dno, spo-

jit obû nebe. Jedno nebe nad hla-

vou, druhé pod nohama. Ale kde je

tu jaká hlava? A kdo mluví o nûja-

k˘ch nohách? Pfiál bych si zde

aspoÀ chvíli setrvat.

¤íkám: – my‰lením na zlé, uvû-

domováním si zla. Pojmenováním

zla, ukázáním si na nûj prstem, ... se

na tomto zlu pfiímo podílíme.

A jestliÏe se na nûm podílíme,

jestliÏe jsme mu otevfieli dal‰í, to

znamená svÛj svût k pÛsobení. Je

potfieba a jediná moÏnost v rozpo-

znání situace ve které se nacházíme.

A pokud je v povaze zla aby bylo

uvûdomováno, to znamená rozeno,

pfiivádûno na tento svût. A pokud

má ãlovûk moÏnost a schopnost

uvûdomování ... JestliÏe osudem zla

je b˘t pojmenován a osudem ãlovû-

ka dát jméno. Tak je i jeho povin-

ností a záchranou pfied tím“ zlem“,

rozpoznání. – Opakovanû uskuteã-

Àované vûdomí toho, Ïe to zlé jsem

pfiedev‰ím já. Îe to zlé je ve mnû.

Bylo ve mnû, ale ne jako zlé, ale pfií-

li‰ silné, nezvládnutelné. Pfiíli‰

mnoho volnosti a moÏností pro

ãlovûka.

âlovûk to je ten, kter˘ umí poro-

dit zlo.

Teplou‰sk˘ porod!

Vstoupil do svûta vystavûném

z Ïalu a bolesti. Z krásy a radosti.

Zelen˘ strom Ïivota v ãerné hlínû

umírání. Jdûte s tím nûkam.

Vstoupil do svûta ãlovûk, obtiskl

se, vyznaãil se na pevném reliéfu

okolí. Teì sám peãetí, kaÏdou my‰-

lenku vytahuje z okovu studnû

svého Ïivota, vytahuje ãertí maso.

Divoké maso pomíjejícnosti.

JestliÏe je jejich osudem, toho

ãlovûka a jeho zla. JestliÏe je jejich

osudem rodit se, Ïít spolu. Spo-

leãnû. Ve spojenectví si jít po chfitá-

nu. JestliÏe tohle, tak je jejich nebo

spí‰e jeho osudem rozpoznat situa-

ci ve které se nachází. Rozpoznat

a aspoÀ chvíli v tom poznání setr-

vat. A tím vykoupit to zlé. A najít

zde smysl a osu toho, co se naz˘vá

Ïivot. DrÏet skuteãnost, neochvûjnû
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hledût na boufilivé laviny promûn.

Na rozdrbaném okraji stfiedovû-

ku zakroutil cikán u rybníka, za-

kroutil v JiÏních âechách, zakroutil

kachnû krkem.

V Havajsk˘ch lesích zacvrlikala

noãní opiãka, zachfiestily bambusy,

páv zavfie‰tûl v modrém jitru.

V pekle si bezelstní ãerti hledají

blechy a okolo nich se v ohni roz-

ko‰e ãtyfiicátníci vyjící touhou za-

kusují do sebe, hroutí se dovnitfi jak

vír ve vypu‰tûné vanû. ·kvafií se

v zá‰lehu Ïíznû. Pofiád je pro nû

lep‰í, nejlep‰í tohle, neÏ nezmûrná,

blankytná klenby vûãnosti. Jati stra-

chem z prázdnoty, v lomozu

a smradu, v propleten˘ch hroudách

tûl, do vytracena se vytrácejí v dlou-

h˘ch, spirálovitû zatoãen˘ch sériích

plan˘ch souloÏí.

A nejhor‰í na tom je, Ïe se tak

dûje tfieba jen v jedné, zaslepené

mysli, jeÏ navykla si dávat Ïivot

pfiedstavám, umísÈovat své já do si-

tuací, nejprve pfiíjemn˘ch, a po

jejich vyprázdnûní do situací nepfií-

jemn˘ch, ale alespoÀ nûjak˘ch, lep-

‰í neÏ Ïádn˘ch. Niãeho se tak nebo-

jí jako neoÏivování pfiedstav.

Pokud se ve‰kerá existence na-

chází ve vztazích, pokud svût je

nepfiedstavitelné bohatství tûchto

struktur, pokud se Ïivot odehrává

v prÛbûzích a promûnách tûchto

vztahÛ. Pokud Ïivot prostupuje

mohutné, jiskfiící sloje, razí si cestu

vstupováním do nov˘ch vztahÛ,

nechávajíc za sebou rozlehlé jes-

kynû minulosti. Pokud stûny tûch

jeskyní jsou vystavûny z dotykÛ

s druh˘mi Ïivoty, s nezmûrn˘m

mnoÏstvím ÏivotÛ a existencí ...

Tak tedy Já je ten prázdn˘ tunel

a vûãnost zaãíná tak 36 centimetrÛ

pfied ãelem raÏené stûny.

Boufie povrchÛ je tak tenoulinká,

tenká. âajka se nad jezerem vzná‰í.

V sedumdesát˘m osm˘m jezdila

135 aÏ na Letnou. Doma mám

modrou lampiãku a na koulích li-

‰ej. Mám rád kdyÏ se vybûhne

s hork˘m bramborákem do vûtr-

n˘ch polí, do mlÏn˘ch studen˘ch

lesÛ.

Smutek je cítit mentolem a ha‰-

lerka brzy docucána. Jaká jsou nad

mofiem rána? Jestli pak v psychic-

k˘ch lesích litinov˘ slavík se vzná‰í?

A zdali je‰tû v lavinû promûn,

nûkde, tfieba nad veãerním Bul-

harskem, jestli se shledám se svojí

esesácko-myslivecko-faráfiskou ãe-

picí, s uma‰tûnou dûtskou u‰an-

kou... Naposledy jsem jí mûl, kdyÏ

jsem za nûk˘m lez do uplácan˘ho,

rozmokl˘ho snûhuláka.

....Já, – omlouvám se nûkdo ji-

n˘... Kdosi se prochází hvûzdn˘m

bludi‰tûm mûst. Nûkdo si ãe‰e vla-

sy, navlíká na spla‰ené sny a rozvol-

nûnou níÏinu spánku, navléká tûlo.

Tramvaj je pfiinucena existovat,

opût b˘t a dunût a zvonit. Stfiední

âechy se s jistou odevzdaností opût

odhodlávají uzamknout svou svûÏí

prázdnotu do zrcadlového svûta

miliónÛ omylÛ. OmylÛ miliard de-

bilÛ.

Jaroslav Kerles uãinil svÛj Ïivot

vzducholodí. K Rumunsku se slu-

neãnice a elektrické stoÏáry hodí.

Nevûfiím smutn˘m, nevûfiím ne-

‰Èastn˘m, nevûfiím trpícím, nevû-

fiím sobû – kdyÏ rozbolí mne vykot-

lan˘ zub, nevûfiím kdyÏ Ïhavou nití

se zaãne vy‰ívat napuchl˘ Ïluãník.

Nevûfiím, kdyÏ Ïaludek sevfien˘

samotou, sedím na obrubû vany

a dívám se na koule, jak se pomalu

h˘bají, jak Ïijí nûjak˘m tajemn˘m

samostatn˘m, krocaním Ïivotem.

Hvûzdáfiství je pûkná ãinnost, ale

já bohuÏel je mi to moc líto,

a nechtûl bych nikoho urazit, i kdyÏ

na druhou stranu bych chtûl kaÏdé-

ho napadnout. ... Já, tenkrát dva-

náctilet˘, pfiedãasn˘ mládenec, na-

‰el prázdnotu, kdyÏ jsem se toulal

za ‰kolou, po sklepích a po stfie-

chách. Na‰el ji za léty prohofiel˘mi

ohnûm lásek. V noãních zátoãi-

nách. V rozsvícen˘ch bojích srozu-

mnûní. Pod hvûzdami, v tom noã-

ním svûtle tûch let.

Dfiív nebo pozdûji, na‰el jsem

prázdnotu v kaÏdé tváfii, v kaÏdé

chvíli a byl jsem sám. A pak, kdyÏ

jsem byl koneãnû postaven pfied

poznání prázdnoty v sobû, ... se mi

svût stal prÛzraãn˘ v kaÏdé dobû.

Vidím jas v kaÏdé nádobû. Jiskfiící

víno v sudech osudu. Dlouho, dou-

fám jiÏ tady nebudu. Cikáni mi

nutí jejich u‰mudlan˘ raketoplán.

Ale já ho nepotfiebuji! Já beru 32 Kã

na hodinu a jednou do roka fasuji

montérky a ruãník. Boty jsem je‰tû

nedostal. Mám ty staré ze hfibitova,

jeÏ poté spoleãnû ãutaly do koksu

v kotelnû.

Já jsem pán a dodnes mnû kupu-

je maminka ko‰ile a triãka. Jsem

prázdnota zamotaná do ponoÏek,

kulichÛ, ulic, kámo‰Û a znám˘ch,

omáãek, svûtadílÛ a makov˘ch zá-

vinÛ.

·krcen˘ tren˘rkami, strachem,

studem, touhou, rozhofielou ozvû-

nou z dûtství, na ohmataném poãí-

tadle s velk˘mi dfievûn˘mi koulemi

bez ustání poãítám kfiivdy. Nechci

dát v˘povûì ze zamûstnání, teda

chci.. Ale nechci uãinit smutn˘m

mistra kterého nemám rád...

Své blízké ze srdce nenávidím

a zároveÀ nûjak miluji. Zaãnu kok-

tat, kdyÏ se mnû nûjak˘ mal˘ dítû

zeptá: „Pane, nevíte kolik je ho-

din...?“

âervenám se, kdyÏ v teplákách

venãím psa a rozjívené dívky mne

minou a vyprsknou smíchy.

Ano – v osvobozeném je osvobo-

zení.
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Vezmem tfieba vlasy. Léta, léta uÏ

nevhodím k holiãi ani korunu

a vlasy nechávám stfiíhat doma.

Tím si zpÛsobuji záÏitky. Stfiíhá mû

zásadnû ségra. Je to velkolepé. Ni-

kde ve svûtû nic podobného nena-

jdete... Zaãlo stfiíhání...

Zaãlo stfiíhání. Ale nejprve zaãly

pfiípravy. Pfiípravy na stfiíhání. A ty

velice ãasto samotné stfiíhání doko-

nale pfiedãily. Myslím tím tedy, ja-

ko Ïe ty pfiípravy pfiedãily stfiíhání.

Zaãalo se tedy pfiipravovat. Nej-

dfiíve se ale rozhodovalo. Tak se te-

dy rozhodovalo a rozhodovalo se

o tom, zdali zaãít stfiíhat. A taky se

rozhodovalo tfieba i jen o v˘hledu,

jestli teda vÛbec stfiíhat. Ne vÏdy se

rozhodlo, ale nakonec se vÏdy roz-

hodlo, tfieba o odkladu. A kolikeré

rozhodování velice ãasto pfiedãilo

v‰echno to, o ãem se defakto roz-

hodovalo. Kolikeré rozhodování

pfiedãilo. Kolikeré rozhodování na-

jednou i kolikeré rozhodování po

sobû, tfieba po tejdnu. Nejdfiív se te-

dy rozhodovalo. Ale je‰tû dfiív (neÏ

se zaãlo rozhodovat) se zaãlo roz-

hodovat, o ãem se bude rozhodo-

vat. A tak se rozhodovalo. A rozho-

dovalo se o stfiíhání. O jin˘ch vû-

cech se u nás se ségrou vût‰inou ni-

kdy nerozhodovalo. A tak jsme se

vÏdycky koneãnû rozhodli. Zaãalo

to. VÏdycky to nûjak zaãlo.

¤ekl jsem: potfieboval bych ostfií-

hat. To jsem fiekl, dejme tomu

v jednu nedûli. Uplynula dal‰í ne-

dûle. Tedy jako t˘den a ségra fiekla:

nechtûl bys ostfiíhat? Má‰ to zase uÏ

takov˘...a nûco fiekla. A já jsem fiekl:

nó a kdy? A ségra: nó já nevím, ale

ty jsi fiíkal, Ïe bys to potfieboval

zkrátit. KvÛli t˘ vojnû. A pak to

zaãlo. Takhle to s na‰ím stfiíháním

zaãalo. Nejdfiív, Ïe bych potfieboval

honem ostfiíhat. A potom, jestli

bych nepotfieboval ostfiíhat. A tak

to zaãlo. KvÛli vojnû mû zaãala Iva-

na stfiíhat. TakÏe bysme pfií‰tí nedû-

li stfiíhali, jo? Jo a potom, tak já tû

teda ostfiíhám. (To uÏ tady bylo, ale

teì je to v druhé fázi.) Tak to teda

pfiiprav. To fiekla ségra – abych to

teda pfiipravil. Mnû se nikdy nic ne-

chtûlo pfiipravovat. JenomÏe jsem

na tu vojnu potfieboval b˘t ostfiíha-

n˘. (Byl jsem konformní pfiizpÛso-

Vladimír Pavloviã

(*1963)

Aã mimopraÏsk˘, zdomácnûl v klubu stejnû jako vût‰ina

Moderních analfabetÛ.

biv˘ debil.) A tak jsem se musel pfii-

pravovat. Nikdy jsem toho sice moc

nepfiipravil, ale bylo to tak. VÏdyc-

ky ségra fiíkala, hele dûlej, jestli

chce‰, abych tû ostfiíhala, tak si to

koukej pfiipravit. Já ani nevím, jak

jsem to pfiipravoval. Nikdy se mi

moc nechtûlo. No ale nûjak se to

sehnalo, po baráku ty rÛzn˘ cajky.

A teì kde? Kde se budem stfiíhat.

KdyÏ to nakonec Ivana v‰echno

sehnala, tak kde?

ZáleÏelo, jestli bylo léto nebo

ostatní doby. Ale to uÏ zacházím do

zbyteãn˘ch detailÛ. Na mamince

nûkdy bylo vidût, Ïe není zrovna

moc ráda, Ïe se jdeme stfiíhat, ale to

je taky nepodstatn˘ detail. Nebyla

ráda, protoÏe jsme obvykle velmi

fivali. To uÏ ale není nepodstatn˘

detail, Ïe jsme fivali. To uÏ je detail

velmi podstatn˘. A tak jsme to na-

konec nûkde seskupili. NÛÏky, nÛÏ,

holící aparát „hfieben se Ïiletkou“

zvan˘ sekáãek, hfieben bez Ïiletky,

ochranné plátno a Ïidli. Tohle v‰ec-

ko jsme vÏdycky nûjak schrastili,

tfieba v koupelnû, nebo v kuchyni

nebo ve sklepû, nebo na dvorku.

A teì Ivana fiekla: namoã si hlavu.

Zeptal jsem se: a próã? Byla to otáz-

ka jako r˘pnutí mastkem do dia-

mantu. Nekecej a namoã si hlavu!

Znovu jsem vyrazil: ty jse‰ debil, to

nemá smysl. To uÏ jsem vyrazil tvr-

dû, ale Ivana je na mûkotiny zvyklá.

ZÛstala stát, pfiipravena se nasrat

a odejít. Ov‰em, Ïe symbolicky, ale

s velmi úãinn˘m pfiesto na mû va-

rováním. Rozhovofiil jsem se do ní:

vÏdyÈ u normální holiãky si taky

ãlovûk nemusí máãet vlasy. Ivana

fiekla, Ïe taky není normální holiã-

ka. A já na ní: no ale nauãit by ses

to jednou uÏ mohla, podívej se

pokolikáté mû uÏ stfiíhá‰! No právû

proto, Ïe vím, jak se mi to nejlépe

dafií, tak chci, aby sis tu makovici

namoãil. (Nûkomu se mÛÏe zdát

blbé fiíkat makovice, ale s tím se

nedá nic udûlat. V‰ude se nûco fiíká.

A tak já taky obãas nûco fieknu.) Co

mi zb˘valo. ¤ekl jsem Ivanû, Ïe je

debil a sklonil jsem hlavu nad umy-

vadlo pod kohoutek. Sáhl jsem

nahoru. Co to? Hroznû jsem se roz-

hofiãil.

Kohoutek byl hroznû utaÏen˘.

Hroznû jsem Ivanu sefival, jak mo-

hla takhle utáhnout kohoutek!

Urãitû to udûlala ona. Na‰i sem

k nám nahoru do koupelny necho-

dí. Hroznû jsem se rozhofiãil. Je-

nomÏe jsem zÛstal pfii rozumu,

a tak jsem se rozhofiãoval nad umy-

vadlem se sklonûnou hlavou pod

kohoutkem. Nechtûl jsem vylítnout

a zaprasit celou koupelnu od od-

stfiedivû vylétajících kapiãek. A tak

jsem se rozhofiãoval, aÏ jsem se

hroznû uhodil do hlavy o tu zahnu-

tou trubku od kohoutku, o ten

zkurven˘ perlátor. Ale to uÏ jsem

ztratil rozum a z rozhofiãením dru-

hého stupnû jsem vzteky vylítnul.

Jakmile mû míra zaprasení koupel-

ny odstfiedivû vylétajícími kapiãka-

mi, a to bylo vlastnû okamÏitû,

utlumila v rozhofiãení druhého

stupnû, bylo okamÏitû zas nutné
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tlumit rozhofiãení Ivanino. Dali

jsme to dohromady. Ivana fiekla asi

po‰edesáté, Ïe jsem debil (tohleto

úsloví máme nûjak v rodû) a abych

si uÏ sednul. Ano, abych si uÏ sed-

nul. To bylo ono. Póãkej, fiekl jsem.

Byl jsem jenom v tren˘rkách. Tato

skuteãnost je opfiedena dal‰í jednou

skuteãností. V období, kdy jsme se

nastûhovávali do baráku, strejda

Bohou‰ nám natfiel také i nûkter˘

nábytek, kter˘ to potfieboval.

A zrovna natfiel i tuhle Ïidli, na kte-

rou jsem si mûl teì sednout. Na

kterou jsem si mûl teì jenom v tre-

n˘rkách sednout a opfiít se. Opfiít se

o hladké tvarované plo‰né opûra-

dlo, sklovitû glazované strejdov˘m

Bohou‰ov˘m emailem, které uÏ pfii

pohledu velmi studilo. Sedl jsem si.

A i opfiel, sice s men‰ími útrapami,

s men‰ími v˘bûÏky divadelnicky

pojaté dûtské bázlivosti a trucovi-

tosti, ale sedûl jsem uÏ a opfien˘.

Teì na mû Ivana hodila ochranné

plátno. Pfiivfiela mi s ním krk,

abych prej uÏ dal pokoj. No poã-

kééj, fiekl jsem, zase si nemysli a ru-

ce mi zÛstaly pod plátnem. Co teì?

Byl jsem úplnû bezmocn˘. Hlavou

bych si jenom ublíÏil. Kdybych se

bránil cukáním hlavy, mohl bych si

do ní sám zpÛsobit zapíchnutí nû-

jakého nástroje. A tak jsem aspoÀ

fival, zatím nebylo tfieba, ale pro jis-

totu jsem uÏ teì fival.

Pfiípravy se skonãily. Zaãala

atmosféra. Zaãalo se stfiíhat. Ona

vlastnû s Ivanou je pofiád atmosfé-

ra. Skoro vlastnû pofiád. Já mám ale

taky atmosféru a pofiád. Ale teìka

s Ivanou zaãla atmosféra. To je nut-

né fiíct. Zaãaly se dostavovat první

objektivní dÛvody ke fivaní. Musel

jsem pfiece dávat pozor na tepny.

Pozor! Tepny! Vykfiikoval jsem.

Rukama jsem zespoda pozvedával

plachtoví jako sova. Ó pozór! Tep-

ny! A skrãoval jsem svÛj zátylek,

tam vzádu po stranách na krku,

tam... tam pozór. Ivano pozor na

tepny, ale fákt. Jejej, moje tepny.

A bylo i dal‰í. ÚÛÛ, ta boléést, vyje-

kl jsem pichlav˘m hláskem, kdyÏ

mû ségra hrábla ryze hfiebenem pfii

podbírání svazku vlasÛ k zastfiíhnu-

tí. ÚÛÛ ta boléést a ruce pod pla-

chtiãkou pfiizvednuté a opatrnicky

pokrãen˘ zátylek. Jauvajs! Sakra!

To jsem zafival pofiádnû. Asi na

440 dB. Ne, to není 440, to má b˘t

110. To kdyÏ jsem chtûl napsat ty

dvû jedniãky, zapomnûl jsem zmáã-

knout pfiefiaìovaã a na mém psa-

cím stroji Chevro je spolu na kláve-

se jedniãka s plusem. A tak, kdyÏ

jsem ty dva plusy upravil na jedniã-

ky, vze‰ly z toho ãtyfiky. Tak se ne-

zlobte, prosím. 440, taková blbost!

Kdo to jakÏiv vidûl, aby ãlovûk

zafival na 440 dB. A kdyÏ uÏ jsme

u toho, to by se mûlo do literatury

také zavést. Tyhlety rÛzn˘ znamén-

ka a fyzikální upfiesÀovátka, aby se

napomohlo barvitûj‰ímu a tónova-

tûj‰ímu vjemu. No ale to je jedno.

A tak jsem tedy zafival. Jjaau! To

bylo pofiádné jau. Mezi tûmi dvûma

j to z hloubi krku jako hodnûkrát

zesílené fiíhnutí! Tak zahfimûlo!

Myslím, Ïe celá ulice musela po-

znat, Ïe se zase stfiíháme, i kdyÏ

jsme byli v koupelnû. To mû Ivana

stfiíhla do boltce. A neposlechla!

ZaÏiva není schopna poslechnout

a stfiíhat obrácen˘ma nÛÏkama.

¤íkám jí to pofiád do kola, aby

kladla to kulaté k tûlu. Ale to ona

néé, to ona to bere tím ‰piãat˘m

hezky na kÛÏi...pr˘ to jinak neumí.

Je to debil. Ségra je vynikající.

Stfiíhání je v plném proudu.

Mravenci, vpichy, tepny, svûdûní,

‰krábnutí...

Stfiíhání proudí. ëìjjjjjj-(perio-

dicky) jako motorek vydávám zvuk

ìjjj-. To jsou mravenci. Lechtavû

mi to ryze zase Ivana nûkde pode-

brala, aÏ zasela mravence a ty se

rozebûhli jako hejnovité stádo.

ëìjjjj– a zkrabatil jsem svÛj záty-

lek. Mravenci mi obsazují kaÏd˘

nerv. Jako letecko modeláfisk˘

motorek, jsem zapomnûl. Dej mi

tatranku, honem mi dej tatranku

nebo barto‰e, to je jedno. Tatranka

nebo barto‰ je plácnutí dlaní za krk

mazákem baÏanta. To jsem hned

potfieboval nebo bych se zbláznil...

Mravenci odbûhli. Teìka mû to

zase ale svûdí. Hroznû mû svûdí

prostor mezi foveou oticus a mus-

culem temporoparientalis, dostá-

vám úplné hloubkové hyperpruni-

tus. Ksakru, dûlej nûco. Zaujmi

pevn˘ bod! Jinak to ne‰lo. Musel

jsem Ivanû poruãit, aby zaujala pev-

n˘ bod! NeÏ bych jí to vysvûtlil, by-

lo by pozdû. A tak ségra se rozkro-

ãila a stiskla v prostoru drátûn˘

kartáã a já se v klidu cílevûdomû

podrbal.

A vlasy padají a ona je niãemnû

podbírá. KaÏd˘ svazeãek se jí poda-

fií zabrat aÏ napotfietí nebo napo-

ãtvrt˘. To je doba, fiíkám jí. Dûléj,

ksakru! Jak dlouho tady je‰tû bu-

dem? Vlasy jsou stejnak uÏ cel˘ su-

ch˘ a uÏ se rozpra‰ují, nedrÏí splih-

le pfii sobû. Stejnak se budou blbû

uklízet. Tak na co jsem si to máãel?

Ty jse‰ úchyl. To je jedno, kdo to

fiekl. Je to obfiad. Nalevo a napravo.

A je‰tû tady. Seì klidnû a nehejbej

se. Stfiíháme se. Ne! Ty jse‰ debil,

tam ne! Copak to nevidí‰. Jhr-

rrr/vysokov˘konné neurvalé hrãe-

ní/hrrrjrjrjjjau! Asi 123 dB. ObraÈ si

ty nÛÏky, ty svinû!!! Já to vûdûl. Tu

noc jsem vÛbec oka nezamhoufiil.

Mûl jsem pokaÏen˘ spánek. Velmi

silnû pokaÏen˘ spánek, do krve

po‰kozen˘. Ivana mû totiÏ stfiíhla

do spánku. Je‰tû, Ïe to nebyly tep-

ny. To bylo jedin˘ ‰tûstí. Moje dra-

hé tepny.

No, oni to vlastnû Ïádné tepny

nejsou. Oni jsou to ve skuteãnosti

zrakové nervy... tam vzádu na krku

nahofie vedle vazÛ... To nám vyprá-

vûla babiãka. To ty celé tepny mám

v‰echny po babiãce. Babiãka nám

toho hroznû moc navyprávûla. Jak

za první války Ïili s maminkou

a s Emánkem sami v Doma‰ínû ne-

bo v Dûtenicích. A jak chodila na

Ïebrotu, a jak pradûdeãek byl ve

válce a rusk˘ legionáfi. A jak potom

slouÏila u vrchnosti. A jak nûkterá

panímáma byla dobrá, a jak nûkterá
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byla zase pûkná kurva... jak nechtû-

la, aby si babiãka rozsvûcela, aby se

‰etfiilo proudem, kdyÏ pfii‰la se

z hospodáfiství veãer najíst... a vyn-

dala si z trouby jídlo, kter˘ jí tam

nechali... a aby na to nevidûla... a jé,

jé to to kfiupe, babiãka si myslela, to

to kfiupe, jé, jé to jsou ‰kvarky

a jednou to babiãka nevydrÏela

a rozsvítila... a jéjej, to bylo pfiekva-

pení. Oni to nebyly ‰kvarky, ale nû-

jak˘ m‰ice. Né, m‰ice né vlastnû.

Né, ‰kvofii taky ne, sakra, co to je-

nom bylo... Jó, ‰vábi to byli. A tak

se babiãka nasrala a dala v˘povûì.

Co nám toho na‰e babiãka navy-

právûla...

A to nám taky babiãka vyprávûla

s tím svûtlem. S tím svûtlem, jak se

najednou porouchalo. Jak se vlast-

nû neporouchalo. To musela bejt

hrÛza. Chudák holiã! To bylo

v dobû, kdy se vyholovaly vzádu ta-

kov˘ ty mikáda. Ano, mikáda,

aspoÀ tak nûjak to babiãka fiíkala.

Jejejej, to musela b˘t hrÛza. Jen

kdyÏ si na to vzpomenu, jak nám to

babiãka vyprávûla... Kriste! Jak to

muselo b˘t hrozné! Chudina, chu-

dinka dívenka. Bojím se to fiíct.

Chudûra, ubohá dívenka...nechala

si vyholovat mikádo...jejejej a jak jí

to ten holiã, chudák holiã vyholuje,

tam vzádu nûkde, dívenka najed-

nou zvolá! Proãpak jste najednou

zhasli v‰echny svûtla...Ne! Proboha

ne! To je neuvûfiitelné, bÛhvíkde to

babiãka sehnala. Ten holiã té díven-

ce údajnû nafiízl tam vzádu ty zra-

kové nervy...mû jímá hrozná pfied-

stava...Já jsem si ty nervy nazval

tepnama. Jímá mû hrozná pfiedsta-

va, kdyÏ se se ségrou stfiíháme. Po-

kaÏdé, kdyÏ skonãíme, jako kdy-

bych se podruhé narodil. Tepny!

Pozor na tepny, vÏdy pro jistotu

vykfiikuju. AÈ mû ségra stfiíhá kde-

koliv, pokaÏdé vykfiikuju: pozor na

tepny. Babiãka si to mohla také

splést... to nemuselo bejt Ïádn˘ mi-

kádo, to mohlo bejt nûkde vepfiedu

nebo já nevím. Prostû na tepny se

musí dát pozor. Za kaÏd˘ch okol-

ností!

Byl borÛvkov˘ mûsíc, kdyÏ Markéta

a Max sedûli v plném vagónû,

v borÛvkovém vagónû. Staãí se

podívat na vedlej‰í sedadla – kdy-

bychom chtûli pouÏívat správn˘ch

Ïelezniãáfisk˘ch termínÛ, které tolik

upomínají na c.k. dráhy a na válku,

tak tedy na vedlej‰í oddíly – a hned:

pravá svefiepá paní, borÛvková

paní. Má kolem sebe nûkolik

nafouknut˘ch ta‰ek, rÛzné velekra-

bice a veleplechovky od marmelád

– dûlají se z toho v pekárnách vele-

koláãe, napfiíklad v pekárnû v Ko-

runní ulici, ach, ale to je docela jin˘

pfiíbûh. V‰ecky ty krabice a ta‰ky

vypadají dÛleÏitû, aã umatlané.

BorÛvkové paní jsou moÏná v bûÏ-

ném Ïivotû babiãkami, ale tûÏko jim

tak fiíkat – i kdyÏ mají nûjaké

vnuky, pochybuji, Ïe by jim pod-

strojovaly s borÛvkov˘mi koláãi,

knedlíky, natoÏ s borÛvkovou

zmrzlinou. Ne ne, tady se jedná

o nûco docela jiného neÏ takové

zmûkãilé mlsounství – dávají vnu-

kÛm dÛleÏité krabice a plechovky

a vnuci, oãi sklíÏené a v hlavû roz-

házené snopy vzpomínek na tajnû

shlédnut˘ film od deseti hodin,

jdou do mlÏn˘ch lesÛ... OpusÈme

nyní tuto paní, která tu, aniÏ by si

pohodlnû sedla, aniÏ by si zdfiímla,

v naprosté kázni kraluje sv˘m py‰-

n˘m zakryt˘m krabicím a mûfií si

pohrdavû rozvadûné rodiny kolem,

co mají sice také velké krabice

a plechovky, dokonce ãisté – ale

borÛvek, nojo, tro‰iãku na dnû

a je‰tû s vûtviãkami a lístky... Ro-

diny jsou nervózní, dorozumívají se

jen vzájemn˘mi invektivami... Kde-

pak, takhle borÛvky nenasbíráte...

Nebo ty frivolní dívky s mal˘mi

kyblíãky, jak ty si borÛvková paní

mûfií pohrdavû, tûÏko vypsat.

Karel Kuna

(*1970)

Bubeneãsk˘ patriot a buditel, náhodn˘ kontakt v prvním

období Pant klubu ãasem pfierostl ve spolupráci.

Komponované pofiady pfiipravoval s kolegou básníkem

Vítem Janotou.

MODRÁ KREV

Daniele v pfiátelství a obdivu
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Prochichotaly jste den, vy kyblíã-

káfiky!

Chtûlo by se to dál psát o bo-

rÛvkách, jen o nich, vÏdyÈ je bo-

rÛvkov˘ mûsíc, ale od takového

poku‰ení nás bezpeãnû ochrání

pohled na Maxe. Max jí pralinky

a v rozpacích poposedává na sedad-

le. Z touhy zakr˘t dÛsledky existen-

ce vlastního tûla skr˘vá sloÏit˘mi

polohami nohou spocen˘ klín na

zelené koÏence. V‰echna okna jsou

otevfiena, záclony vyváty ven do

krajiny, je ukrutné horko. Max

mnoho nemluví a jí pralinku za

pralinkou. Markéta pralinky ne-

chce, krásná Markéta dnes nemá na

pralinky chuÈ. Max jede vlastnû na

borÛvky, ano, správnû, jedou

s Markétou na borÛvky, zatímco

napfiíklad borÛvková paní jede

z borÛvek. VÏdyÈ právû... S Mar-

kétou. Kdyby to borÛvková paní

vûdûla, proklála by ho pohledem

a na ‰pinavé podlaze by zbyla jen

modrá louÏe. S Markétou, to je

nápad, to se toho sebere. Správnou

spoleãnicí na borÛvky je krabice,

fiekla by mu jistû, a i ta pokud

moÏno o‰klivá, ãím umolousanûj‰í,

tím lep‰í.

Vlak zastavil a Max se snaÏí pro-

drat ke dvefiím, v‰elicos pfiekraãuje,

hlavnû ty borÛvky, hory doly borÛ-

vek. Koneãnû se dostal ven a stojí

na úzkém nástupi‰ti malého nádra-

Ïíãka. Markéta je teprve nad schody

ve dvefiích. Max se nûjak zbavil kra-

bice s posledními dvûma pralinka-

mi a podává jí ruku. Ale kdeÏe, to

nemÛÏeme tak jednodu‰e pfiejít

‘nûjak zbavil’. Ona se mu ta od-

hozená krabice motá u nohou, jako

by mu ani jedno gesto nemohlo

vyjít, zoufale se jí snaÏí nakopnout,

radûji se ani nebudeme dívat vedle,

tam uÏ stojí nûkolik mravokárcÛ

a upfienû se dívá Maxovi na nohy.

Max podává ruku Markétû, která

stojí pofiád na schÛdcích. Sevfiela

jeho hubenou, nervózní ruku, a pak

seskoãila – mnû do náruãe, fiíkal si

Max, proã mi sakra neseskoãí do

náruãe. PodpÛrn˘ úkol jeho ruky

pfii nejlep‰í vÛli najít nûjakou dal‰í

práci skonãil, Markéta stojí na

pevné zemi a vypadá mnohem pev-

nûji a jistûji neÏ on, kterému se aÏ

teì mohutn˘m v˘kopem podafiilo

zbavit zatracené krabiãky od prali-

nek, která letí pfiímo ke skupinû

mravokárcÛ.

DrÏí Markétu stále za ruku a ona

nedûlá nic, aby to posunula dopfie-

du, aby mu rozumûla, ono taky

ãemu rozumût. Ona zkrátka stojí

a pouze stojí a dívá se na nûho

a právû jen dívá.

V‰ecky ty zatracené rozpaky.

Prolézá jím chtíã smí‰en˘ s indukcí

a dedukcí. UÏ nemusí mít nikdy

takovou pfiíleÏitost, umatlá se od

borÛvek a kdo ví. Teì, na tomhle

nádraÏí... jí alespoÀ ‰áhnout na

autocenzúra. Tfieba je ta pravá

chvíle, nebo taky ne, kdo se v tom

má vyznat – Max se vystra‰enû roz-

hlédl po odcházejících mravokár-

cích, vesnick˘ch dÏískách a bûÏícím

prÛvodãím – spí‰ asi ne. Budou sbí-

rat borÛvky, kdoví, jestli se je‰tû

nûkdy uvidí. Povalit ji na ‰tûrkové

loÏe, Ïeny pfiece chtûjí násilí.

Rozepnout – ne strhat, strhat jí tu

ko‰ili se zelen˘mi prouÏky, pod

kterou nic nemá, ov‰em aÏ na ta

plná Àadra.

To je hrozné, stále ji drÏím je-

nom za ruku, situace zamrzla jak

v zaseknutém projektoru. „Zavfiete

ty dvefie,“ kfiiãí prÛvodãí. Svírat,

souloÏit, roztáhnout jí nohy – aÈ se

tfieba chvíli brání, Ïensk˘ to pfiece

chtûj. K ãemu jinak ty vlasy svázané

do copu, fietízek na krku a baÈÛÏek

na zádech. Ruka – proã se lidi drÏí

za ruku... v‰echny ty milostné tance

a pfiedehry k pfiedehrám. Pfiipadalo

mu to jako nesmyslnû dlouhá

komínová roura, ale kaÏd˘ pfiece ví,

od ãeho je a co je na konci.

Slabû táhla svou ruku z jeho

dlanû. Uvolnil sevfiení, ale stále se jí

dot˘kal a nakonec ji zachytil za ko-

neãky prstÛ. Pfiitáhl si její ruku

k sobû. Co je na ní tak zoufale Ïen-

ského. Mûla drobné vlhké prsty

s nepatrn˘mi plav˘mi chloupky,

nenamalované nehty docela krátké,

peãlivû zastfiiÏené. Max si vzpomnûl

na svého kamaráda Valentina, kter˘

má na malíãku dva centimetry

dlouh˘ Ïlut˘ nehet. Zase myslím na

blbosti, zdûsil se. Má stfiíbrn˘ prst˘-

nek, bez kamínku, jenom stfiíbrn˘

krouÏek s vytepan˘m ornamentem.

„Tak kurva chlape, zavfie‰ ty dve-

fie?“

Markéta loktem zabouchla uliã-

nické dvefie. Max neurãitû pok˘val

tûlem, jako Ïe jí pomáhá. Vlak se

s bolestn˘m skfiípotem rozjíÏdûl,

‰patnû zavfiené dvefie se zase otevfie-

ly. Pomalu jí stahoval prst˘nek.

Nechal si ho spadnout do dlanû.

PfiiloÏil ho k oku jako okulár dale-

kohledu a podíval se skrz nûj za

Markétu.

„Hádej, co vidím?“

„Nemám ponûtí.“

„No, celkem nic,“ zji‰Èoval Max.

Pfiesnûji vidûl jakousi hnûdavou

skvrnu. Pak se v prstenu objevila

ãást nûjakého nápisu. Max si musel

vzpomenout na biblickou scénu

s neviditelnou rukou, která pí‰e

Bel‰asarovi zprávu na stûnu. Vzkaz

nakonec rozlu‰til – ‘NepfiiráÏet –

Nespou‰tût’. Pak zíral skrz roztfiese-

n˘ krouÏek na ‘NajíÏdûjte zvlá‰È

opatrnû’. V‰echno konãilo temn˘m

proroctvím ‘Budúcí prehliadka kú-

ricích  hadov v júni’.

„CoÏe?“ podivila se Markéta.

„Ale nic, vagóny.“

„Taky dobr˘.“

„Já mám náhodou vagóny moc

rád,“ fiekl Max a navlékl Markétû

prst˘nek zpátky na prst. Cítil ovlh-

ãenost její pokoÏky, mûkkost dlanû

i su‰‰í rozplítky ãar Ïivota. Max se

bránil podlehnout kouzlu, nûco mu

chtûlo bránit, jakási my‰lenka mu

pfiipomínala sexuálnû nauãnou

broÏuru Od pûti do pûtadvaceti,

kde se jasnû pí‰e, Ïe chlapec vÏdyc-

ky pfiesnû ví, co od dívky chce. On

se ale beznadûjnû ztratil v krajinû,

kterou sám jakoby pomáhal vytvá-

fiet. Nakonec uÏ na nûj jen poslední
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nejzavilej‰í my‰lenka ‰tûkala Me-

tternich, Metternich.

To uÏ se jejich ruce drÏely pevnû,

pfiekvapené ze zvlá‰tního setkání.

Markéta je ukrytá v prst˘nku. Max

tedy chce b˘t v té krajinû, obãas si

odpoãinout v rastru pokoÏky, zev-

lovat v mámivé dolinû dlanû, slavit

radost v aristokratick˘ch kruzích

nehtÛ a v osamûní vyná‰et svÛj

smutek na táhlé hfibety prstÛ. Chce

tu b˘t, protoÏe touÏí po stfiíbrném

zámku, po jeho prostorách bez roz-

mûru a odlescích beze svûtla, po

magickém kruhu a léãivé síle. Po

Markétû.

Max a Markéta opatrnû na‰lapují

na kolejnice a pomalu kráãí po

staré zarostlé koleji. Není moÏné se

zfiítit, ruce vyrovnají kaÏd˘ nenadá-

l˘ tlak. Kolej je zarostlá hefimánkem

a hodnû zku‰ená, ale jednou skonãí,

tûÏko napofiád naslouchat jejím

baladám o Ïivotû, o âechách,

o Bolzanovi a âesk˘ch Budûjo-

vicích, napofiád vdechovat symfo-

nické vÛnû jejích praÏcÛ. Jednou

skonãí. Jednou? Támhle uÏ je ‰turc

– a Max s Markétou vkroãí do to-

hoto rozpáleného odpoledne, pfie-

skoãí mûlk˘ potok, kter˘ dûlí dráhu

od lesa, a budou sbírat borÛvky.

Petr Payne

(*1960)

Alias Pazdera. Profesní turista s v˘tvarn˘mi ambicemi

publikující v plátcích, které záhy pfiestávají vycházet.

petr payne

Zvífie

– rodinn˘ portrét –

krátká hra

O s o b y :

Zvífie Medard (medvûd)

Dcera

Otec

Matka

Sestra

Fotograf

Fotografovi pomocníci
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I.

–  h r a  n a  p i a n o  –

Jídelna se stolem a kanapem, se dvefimi do kuchynû, do pokoje a ven. Otec

a matka ãekají na dceru, otec sedí na kanapi, matka sedí netrpûlivû na kraji

Ïidle, v ruce utûrku. U kanape telefon

OTEC: UÏ by tu mûla b˘t

MATKA: Já nevím, mám uÏ to dát vafiit?

OTEC: Toulá se uÏ dlouho

MATKA: Holka bláznivá

–  m e z i h r a  n a  p i a n o  –

Je sly‰et hluk za dvefimi

OTEC: UÏ jsou tady

MATKA: Uprav se, prosím tû (sama si urovnává jak˘si

záhyb na ‰atech)

Vchází dcera a za ní zvífie

OTEC: Marnotratná dcera!

MATKA: Koneãnû!

OTEC: Tys nepfiijela sama?

DCERA: Telefonovala jsem pfieci – Maminko, to je 

Medard

Zvífie(chce políbit matku)

MATKA (vydû‰ena, odvrátí se a odbíhá do kuchynû): 

Zvíífie!

–

OTEC (jako by nic): BûÏ pomoct mamince s obûdem
Dcera odchází, v pokoji zÛstávají otec a zvífie

–

OTEC: NeÏijem si tu ‰patnû, Ïe

ZVÍ¤E: (nic nefiíká)

OTEC: Krásná zahrada, Ïe (hlavou k hledi‰ti)

ZVÍ¤E: (nic nefiíká)

OTEC: Dcera se o ni starala, neÏ ode‰la

ZVÍ¤E: (nic nefiíká)

Otec: Tady si neválíme ‰unky jako tam u vás, Proto

zÛstáváme pofiád na stejné úrovni (prohlíÏí si

hosta)

DCERA: (vchází s talífii a rozdává je na stÛl): Nesmí‰ na

nûj tak zhurta, tatínku, je stra‰nû plach˘

OTEC: Neumí‰ mluvit na‰í fieãí?

DCERA: Musí‰ na nûj pomalu (odchází)

OTEC: (pomalu) Mluvíte po na‰em?

ZVÍ¤E: Jsem – neãist˘ch – rtÛ

OTEC: Nena‰el se tam u vás vhodn˘ protûj‰ek?

ZVÍ¤E: (nefiíká nic)

Vchází matka a dcera, prostírají

DCERA: Já ho zboÏÀuji. Je takov˘ bezelstn˘

MATKA: Je to amorální

OTEC: Zbláznila ses

MATKA: Uvede‰ na ná‰ dÛm BoÏí hnûv!

OTEC: (bu‰í pûstí do stolu, aÏ talífie poskakují)

Vchází sestra, prohlíÏí si scénu, v‰ichni se zklidní a zaãíná obûd. Otec se

modlí pfied jídlem,v‰ichni jsou sklonûni nad talífii, zvífie si rodinu zmatenû

prohlíÏí. Pak si v‰ichni pfiejí navzájem podáním ruky dobrou chuÈ. Dávají

se do jídla

–  m e z i h r a  n a  p i a n o  –

SESTRA ( k Dcefii): To je ten tvÛj pfiítel?

MATKA (ke Zvífieti): Jezte, jako doma, vÏdyÈ máte pofiádné bfiicho

(a utírá si pfiitom slzy)

SESTRA (k Dcefii): Ten má ale chlupy (a hladí jeho pfiedloktí)

OTEC: VÏdycky mi zkazí náladu

MATKA: Jez a nerozãiluj se (pauza)
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Takhle nás trestá. Toho jsem se nenadála, Ïe

mi dcera pfiivede domÛ takov˘ zvífie

OTEC: Hergot mámo neplaã!

SESTRA: Lásce se nedá poruãit

OTEC: Lásce se nedá poruãit, láska je silná jako smrt,

fiíkal dnes faráfi v kostele (v˘smû‰nû)

MATKA: Nemûls b˘t na ní tak tvrd˘, teì se nám to vrací

SESTRA: âetla jsem v novinách o nûkom, kdo byl tak

sám, Ïe zaãal chlastat s opicí

OTEC: Vidí‰, stává se to i v lep‰ích rodinách

SESTRA: Je to z toho, Ïe chodila sama po lesích

OTEC (k Matce): Já ti fiíkal, Ïe ji má‰ pouãit

MATKA: Nemûls jí nechávat tolik svobody, nemohla by

se toulat a dopadlo by v‰echno jinak

DCERA: Vzala bych si Patrika od sousedÛ, to byste

chtûli. Îádnou svobodu mi nikdo nedal,

utíkala jsem do lesa, protoÏe se tu nedalo

vydrÏet

Dále obûd probíhá mlãky

–  m e z i h r a  n a  p i a n o  –

SESTRA: Jak bylo tam u nich, povídej

DCERA: MÛÏeme uÏ jít? Medard vám vÛbec nerozumí

a je tu jako ryba na suchu

ZVÍ¤E: (vstává) Jsem neãist˘ch rtÛ

OTEC (ke Zvífieti): Je‰tû si spolu promluvíme

Dcera a Zvífie odcházejí

MATKA: Nerozumné dûti!

Odchází téÏ sestra

Otec stále sedí na pohovce, matka sklidí nádobí, usedne na kraj Ïidle

–  m e z i h r a  n a  p i a n o  –

OTEC: Zvífie! Zvífie! To je k nevífie!

MATKA: Klid. Klid, buì klidn˘, ví‰, jak ti to ‰kodí. Stává

se to i lep‰ích rodinách

OTEC: Já to vidím ãernû

MATKA: Mûl bys s ní promluvit

OTEC: To ví‰, Ïe s ní promluvím

MATKA: To fiíká‰, ale nikdy nic nevezme‰ do ruky

OTEC: Nemûl jsem jí dávat tolik svobody

MATKA: VÏdyÈ jsi jí Ïádnou svobodu nedala, mnû taky

ne. Musela jsem b˘t pofiád doma s dûtmi,

zatímco ty jsi chodil po schÛzích

OTEC: PromiÀ, zkazil jsem ti Ïivot a jí taky

MATKA: PfiestaÀ s tûma blbejma fieãma.

A netvafi se jako blázen

OTEC: Jak se tváfiím? Co jsem udûlal?

MATKA: Nic jsi neudûlal, právû Ïes nic neudûlal.

Celé dny nic nedûlá‰, jenom tu sedí‰ na kanapi

a takhle se tváfií‰

OTEC: Já se netváfiím

MATKA: Ale tváfií‰

OTEC: Netváfiím

MATKA: Ty vÏdycky odpovídá‰ na nûco, co jsem nefiíka-

la. Celej Ïivot jsem kolem tebe skákala, ty si

vÏdycky umí‰ vynutit sv˘

–  m e z i h r a  n a  p i a n o  –

OTEC: Kdy jsme mûli naposled ãas si spolu popovídat

Hluk za dvefimi, dcera s Medardem se vracejí z procházky

MATKA: Koneãnû

OTEC: Vítáme vás

MATKA: Kde jste se tak dlouho toulali? Nesmíte b˘t tak

asociální

OTEC: Posaì se, musím s tebou promluvit ( k dcefii)

a pro tebe (ke Zvífieti) mám práci

DCERA: Tatínku!

MATKA: Ty si ho chce‰ váÏnû vzít?

DCERA: Ano, maminko

MATKA: VÏdyÈ mÛÏete Ïít zatím spolu jen tak na hro-

mádce
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DCERA: Ale co by tomu fiekl pan faráfi?

OTEC: No jo. Mûli byste si to zkrátka rozmyslet

MATKA: Ty sis nûco rozm˘‰lel?! Radil ses akorát se svou

matkou

OTEC: V‰ude bylo plno nápadníkÛ, proãs to nedala

dohromady tfieba s Ivanem?

MATKA: VÏdycky jsi umûl dobfie Ïárlit

OTEC: Bylas zkrátka nadrÏená na vdávání a já byl

zrovna nablízku

MATKA: Jse‰ zvífie, hor‰í zvífie neÏ on

OTEC: Udûlala jsi ze mnû zvífie

ZVÍ¤E (zvedá se):

Matka mezitím vbíhá do kuchynû. Dcera pfiinese kafe a jde za ní

OTEC (ke Zvífieti): Sedni si, musíme promluvit o t˘ práci

ZVÍ¤E: (usedá): –

OTEC: Îensk˘ jsou slepice

–

Vidí‰ ten telefon, zavolám a bude‰ mít práci.

Mám kamaráda, fotí turisty na námûstí, potfie-

boval by medvûda, há há, ty jse‰ inteligentní

medvûd, tfieba se nauãí‰ i fotografovat...

(nalévá sklenice s drinkem), a pak si to vymû-

níme, ha, hááh
(oba pijí)

–  m e z i h r a  n a  p i a n o  –

OTEC: S tebou je sranda, ply‰áku

ZVÍ¤E: (mlãí a pije): -

OTEC: Já jsem taky neãist˘ch rtÛ, ha há (opile)

–  m e z i h r a  n a  p i a n o  –

(mezitím se se‰efií,vchází matka a obû dcery, pije se veãerní ãaj, Dcera a Zvífie

sedí vedle sebe)

OTEC: Je ãas jít spát

DCERA: Ale tatínku

OTEC: Konec, uÏ jste si dneska uÏili dost, Medarde

ven, medvûd musí spát venku

DCERA: Tatínku, to ne

OTEC: Nechávali jsme ti dost svobody a takhle to

dopadlo

ZVÍ¤E: Jsem – neãist˘ch– rtÛ (odchází sám ven)

–

MATKA: Je takov˘ neupraven˘, nemûl, kdo by se o nûj

staral, na‰el si prostû peãovatelku

DCERA: Ale maminko.

Jdu rad‰i spát. Dobrou noc (odchází)

MATKA: Nerozumné dûti (odchází do kuchynû)

Otec zÛstává na kanapi. Se‰efií se a je úplná tma

–  m e z i h r a  n a  p i a n o  –

II.

Je ráno, je sly‰et ‰típání dfiíví a potom zvuk budíku z pokoje. Matka je

v kuchyni a otec jako obvykle na kanapi

MATKA: ¤ekni holkám, Ïe jim zvoní budík

OTEC: Co dûlá Medard?

MATKA: ·típe dfiíví

OTEC: Vidí‰, k nûãemu je pfieci uÏiteãn˘

Je sly‰et ‰típání dfiíví, posléze pfiicházejí obû dcery v hádce

DCERA: Tys ho svádûla, sly‰ela jsem to

SESTRA: Spletl si okno

DCERA: A tobû se to líbilo

SESTRA: VÏdycky jsi umûla dobfie Ïárlit

DCERA: Tatínku, tys ho tak opil, Ïe nevûdûl, co dûlá

OTEC: Je to zvífie, holky, nehádejte se, hlavnû aÈ se to

nedoví maminka
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Ustane ‰típání dfiíví netypickou ranou

OTEC: BûÏte jí pomoct s obûdem

Sestry se je‰tû bijí pûstmi, jdou do kuchynû, pfiiná‰ejí talífie, usedají a ãekají,

aÏ matka pfiinese jídlo

–  m e z i h r a  n a  p i a n o  –

Matka pfiiná‰í mísu s koufiící medvûdí hlavou, opût modlitba jako vãera,

vzájemné popfiání dobré chuti

OTEC: Byl ale neãist˘ch rtÛ!

SESTRA: Co ãlovûk jí, tím se stává

Dcera (odchází dvefimi do pokoje)

Sestra (odchází dvefimi ven)

Matka chce odejít, ale otec jí zadrÏí

OTEC: Sedni si, mámo, kdy jsme mûli naposledy ãas,

abychom si spolu popovídali

Matka usedá na okraj Ïidle, v ruce utûrku (na stole stále mísa s medvûdí

hlavou)

MATKA (po chvíli): Ta zahrada je ale zanedbaná (smûrem 

k hledi‰ti)

–  m e z i h r a  n a  p i a n o  –

III.

Vbíhá fotograf v bíl˘ch plátûn˘ch kalhotách a se stativem. Je to tent˘Ï

herec, kter˘ hrál zvífie

FOTOGRAF: Chtûli jste rodinn˘ obrázek, jsem k sluÏbám,

medvûda uÏ dovezli, dobrou chuÈ pfieju, a kde

máte dceru‰ku?

OTEC: UÏ tu mûla b˘t. Toulá se uÏ dlouho
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MATKA: Holka bláznivá

Pfiichází dcera (zvenãí)

MATKA: Koneãnû!

OTEC: Marnotratná dcera

DCERA: VÏdyÈ jsem telefonovala

FOTOGRAF: Do va‰eho alba fotku od Medarda! Fotím psa

i lorda! 

(pfiipravuje stativ a fotoaparát, fotografovi pomocníci pfiiváÏejí tûlo medvû-

da bez hlavy, upevÀují mu hlavu a fotograf udûlá rodinn˘ snímek.)

–  h r a  n a  p i a n o  –

Konec


