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Usínání

Z varhan stéká kokosové mléko: praménky se
rozdûlují a obtáãejí voskové figuriny s tváfiemi
námûsíãníkÛ, ktefií tanãívají podle starého
zvyku na stfiechách a kopulích kostela svatého
Jifií. Nûkteré drÏí v nehybn˘ch rukou malé
dámské revolvery, z kter˘ch kape fiídká krev
mezi trsy trávy. Proudy valí dál své bledé, ner-
vózní vlnky, klop˘tající v podivném chvatu
jedna pfies druhou, a postupují v nestejn˘ch
kliãkách aÏ k poslednímu dubovému lesíku,
strnulému v dÛstojné grimase, a rozlévají se
ti‰e mezi zdufielé plodnice pra‰ivek, na které
klade smrt své ledové pavuãiny.
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PÛlhodinka s Arno‰tem, koncipientem
berní správy

Zlat˘ rytífi Apollo
skvûl˘ a bl˘skající se jako Graves
sen jitrocelov˘ch dívek
kráãel v nedûli dopoledne
v hodinû promenád
pod bohat˘mi paprsky léta
Zvoník se chopil provazÛ
a slavnostní hudba vítûzÛ
se sná‰ela mezi bílé vatové postavy dívek
V‰echny strnuly kdyÏ se k nûmu pfiiblíÏil
Poukazuje na chladnoucí polévku pfiimûl jej

k odchodu
Zlat˘ rytífi Apollo odcházel
Dívky litovaly smutného konce promenády
ale cítily nutnost nedûlních obfiadÛ
které poãínají mastn˘mi oky
Kráãely mlãky domÛ
pohybujíce Àadry ve valãíkovém rytmu
kter˘ s nimi tanãil
v zrcadlovém sále
záfiící rytífi Apollo

Konec století

Víry posledních ‰áteãkÛ
obraÈte své akvarely
Vlákna batistÛ vlají jiÏ
zmoklá a marná

Zelené barvy skleníkÛ
pokryjte se ocelí
v jedin˘ velik˘
propagaãní reliéf

ZapomeÀte ver‰e
pastelov˘ch barev
Ve filmovém krouÏení
vniknûte do pûtivtefiinov˘ch rájÛ

Opleteni dráty
poslouchejte tlukot vln

Konec vytrval˘m freskám
Slunce zhasíná
Ó slepé oãi umûl˘ch svûtel
odhoìte masky
Slunce zhasíná
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Obrázek

Usíná, pokryta plátky kvûtÛ, které spadaly bo-
hat˘m de‰tûm za ranního vûtru.

Podobá se naivnû pestré mozaice, mezi její-
miÏ kameny prosvítá chvat a nádhera nedoko-
nalosti.

Pozorujte její sladce lesklá víãka, její ústa,
ústa pootevfiená jako v údivu nad hezk˘m
snem. V‰imnûte si lehké vÛnû její pleti, kterou
prosakují kapiãky potu, aby vás ujistila, Ïe Ïije
a Ïe její velkolep˘ spánek není snem ·ípkové
RÛÏenky; nemusíte ji políbit, aby se na vás
podívala.

Nesmíte ji políbit: probudila by se a fiekla
patrnû nûkterou z vût, které jsem jí zakázal.

Pfiírodní úkaz

V melancholickém vûzení de‰Èového telegrafu
vyÈukávajícího stále tutéÏ neblahou zprávu,
hledá se marnû formule, která otvírá zásuvku
s ukryt˘mi bonbony. Pfiesné jehly v japon-
sk˘ch kmitech probodávají v‰echny tfii vrstvy
mozkov˘ch plen a promûÀují sloÏit˘m che-
mick˘m pochodem ‰edou hmotu v otevfiené
bfiicho jepti‰ky, zahynulé pfied nûkolika dny za
praskání Ïabích tlam a za ustaviãného drnkání
papírov˘ch kytar.

Uvolnûné svaly otvírají bfii‰ní dutinu zvû-
davcÛm a penzistÛm, ktefií podle sloÏení vnitfi-
ností a okamÏitého stavu sv˘ch kolen proro-
kují dé‰È, trvající je‰tû 24 hodin, drobn˘ dé‰È,
promí‰en˘ snûhem a jemn˘mi vlákny dám-
ského prádla.
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A…

A nakonec pukne bonboniéra s Ïiv˘mi ble-
chami a do ruãnû malovan˘ch ulic se vyhrne
proud tekut˘ch tûl pod praporem zbabûlé
hudby, vytrubující svÛj stra‰n˘ Ïal jako star˘
osel, opu‰tûn˘ za vsí pro postrach nej‰pinavûj-
‰ích dûtí.

Miláãkové! KaÏdá slza, kterou upustíte, pro-
nikne jako Ïíravina aÏ do stfiedu tûsta a po kaÏ-
dém vzlyknutí klesne jedna postava (ne ta,
kterou jste mysleli) a zÛstane leÏet trhajíc svaly
pro potû‰ení mal˘ch medikÛ.

Ano, a ãarodûjnice uvidíte také, hol˘m zad-
kem pfiímo mífiící proti pfiesile, sr‰ící bengál-
ské ohnû a naftalinové kuliãky!

Ledové konstrukce, postupující závratnû po-
malu k zahradním domkÛm s jifiinami, zastaví
se neoãekávanû pfied star˘m kloboukem, kter˘
hlídá Ïebrák s vfiedy a zazvoní k soucitnému
pozdravu nepfiítomn˘m hlasem obecních bláz-
nÛ.

A jenom nûktefií zÛstanou stranou, choulíce
se s vychytral˘m úsmûvem pod pefiinou, napl-
nûnou zelen˘m pudrem.

Noc

Noc, stará dûvka: hvûzdy pronikají jejím tûlem
titûrn˘m objetím.

Prohnil˘ misál se zubat˘m okruÏím visí jako
Ïelva nevdûãnice kolem mého krku a tmavû
ãerven˘ játrov˘ polibek mne stra‰í stále sv˘m
úzkostn˘m pfiilnutím.

Matné rezervace budoucnosti se otvírají pod
lokajsk˘m stiskem pubertálního snûní a stará
madam s rudou peãetí Ïehná k desperátnû visí-
cím ÀadrÛm nov˘ch balonkÛ.

A kdy to v‰echno poãne?
Dnes o ‰esté, za stra‰ného krupobití mezkÛ

a lehce krvav˘ch ver‰Û na rozlouãenou.
RtuÈ skáãe jako je‰tûrka a posledním sko-

kem se rozplyne celá oranÏová a fialová nedû-
le, smrteln˘ pot.
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Senzace
Vûnováno mému bratrovi

Bylo to téhoÏ mûsíce, kdy byl poprvé vystaven
dfievoryt „Krkající Dafné“.

KdyÏ utichly coltové souboje mezi „Daf-
niky“ a „Hygienisty“, nastalo v Kavárnû Kri-
tikÛ nudné a slabomyslné ticho.

AÏ jednoho mlhavého veãera, kdy lampy se
houpaly jako ãínské masky nenávisti v obût-
ních d˘mech a chodci pískali hlasitû zapome-
nuté písniãky ze strachu pfied stra‰idly, stalo
se, Ïe otáãiv˘mi dvefimi vkroãil dovnitfi zamra-
ãen˘ cizinec, pro‰el sálem a zmizel v zakoufie-
né ‰peluÀce, kde umûlci popíjeli v rámci stale-
t˘ch tradic absint.

Pfiíchozí odevzdal mlãky svou nav‰tívenku.
„Svatá matiãko!“ vykfiikl pfiekvapenû Bo-

hém, „On pfii‰el!“ Podal rychle vizitku ostat-
ním. V˘kfiiky údivu létaly smûrem k nehybné
postavû cizincovû.

Kdo byl tento muÏ, spanilá ãtenáfiko a bystr˘
ãtenáfii! Neuhodnete.

Byl to Gelasius Dobner.

Neobyãejn˘ pfiíbûh

Hroznû jsme se milovali. Tiskl jsem ji k sobû
a fiíkal slova, kter˘m se kolemjdoucí smáli.
Také jsme chodívali do kavárny dívat se sobû
do oãí a míchat nedopitou kávu plechovou
lÏiãkou.

„Nefiíkala jsem to?“ pravila potom, mrkajíc
na mne pfies umûlou mlhu slz, chvûjících se
jako rosa v pavuãinách, jak nám to pfiedkládají
umûlecké fotografie. Maãkala mi ruce a bylo
mi trochu nepfiíjemné, Ïe má vlhké a rosolo-
vité dlanû.

Kdo bude na mé svatbû?
Kfiivonoh˘ ìáblík a ‰ilhavá holãiãka s ma‰lí.
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Naslouchali bez hnutí; páchnoucí zvífie se
dot˘kalo jazykem jejich paÏí.

Starobylá fotografie noci se stfiíbrn˘m rá-
meãkem se zkroutila v plamenech a lehk˘, bû-
lounk˘ popel se vznesl mezi roztávající vrchol-
ky stromÛ.

Veselé paprsky r˘nského vína vnikly do za-
ãarovaného kruhu, probudily zlomyslnû ne-
hybné postavy chlapcÛ a ozáfiily jasnû ztuhlou
a shrbenou mrtvolu princezny noci.

Hry svûtla

Na svûtlém salónním palouku, kde tanãí polo-
panny obraty zlat˘ch rybek pfii sladké senti-
mentalitû harmonik, sloÏilo dvanáct chlapcÛ
stfiíbrné ‰títy do tvaru pagody Gnoi.

Zbarvili své tváfie rumûlkou, aby se nepodo-
bali tûm, kdoÏ zabíjejí z lásky: oãekávali prin-
ceznu noci, která pr˘ pfiichází vÏdy v tuto do-
bu, kdy je sly‰et praskavé ticho mezi dvûma
prosbami s˘ãkÛ.

Mûsíc se spustil ‰ikm˘mi proudy na paseku
s dvanácti chlapci, ktefií se chvûli netrpûlivostí,
strachem a vlhk˘m noãním chladem.

Koneãnû se objevila v tunice z promûnli-
v˘ch par, které stoupaly zámûrnû pfies obliãej,
aby nebylo vidût jedovaté oãi pokryté mûdûn-
kou a rzí.

V levé ruce svírala krvácející vajeãník, pra-
vou se opírala o pra‰iv˘ hfibet hyeny, která ji
provázela.

Dívky uprchly s tich˘m a popla‰en˘m ‰eles-
tem.

Stafiena se pfiiblíÏila hochÛm a promluvila
slova prosycená tisíciletou zku‰eností zla.
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MimoÀ

Nûktefií lidé se narodí jiÏ s ne‰tûstím v srdci.
Mal˘ jidá‰ek, ‰tíhl˘ a pruÏn˘ jako krásn˘

ìábel, hází po nûm zelen˘mi jablky.
Je to jakási planina pokrytá ledem, diamanty

a solí.
Av‰ak vkroãí-li na ni, roz‰lápne ihned tûlo

housenky, z nûhoÏ vytéká Ïlutozelen˘ hnis.
Poznáte jej: VáÏe-li si kravatu pfied zrcad-

lem, chybí mu onen muÏn˘ a v˘bojn˘ pohled.
Velmi mnoho stfiíbrn˘ch jehel, namífien˘ch

proti jeho kÛÏi.
Narozen v obci Chcebuzy, pfiíslu‰n˘ tamtéÏ.

Bojí se pít studené pivo v létû: Má choulostivé
prÛdu‰ky.

Poslední pohled: ãte veãer v posteli roman-
tick˘ pfiíbûh, dostane se aÏ ke kapitole, zaãína-
jící slovy:

HROM BURÁCEL A TMA BYLA
JAKO V PRDELI,

zvrátí hlavu do pol‰táfie a nechá srkavû plynout
po tváfiích slzy, tûÏké a husté jako koprová
omáãka.

Psychologick˘ okamÏik

Tenkrát byla zrovna taková zlá, tmavá studená
zima; vlhká; lysé místo dot˘kané zelen˘m ne-
onem.

Nic nemohlo b˘t stylovûj‰í neÏ tich˘, tfias-
lav˘ rozhovor chud˘ch milencÛ v prÛchodû
ozdobeném reklamou na prezervativy.

Takov˘ typick˘ okamÏik konverze z opu‰tû-
nosti!

A tu pán v neuvûfiitelném klobouku, skryt˘
v polostínu, sklonil svou hÛl do podivného
úhlu a moãil po ní, mrskaje oãima na v‰echny
strany jako intrikán.
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Olej

KdyÏ se otvírá neprozkoumaná ãtvrtá hodina
ranní, speãou se rty v ztuhl˘ oblouk, aby ne-
po‰kodily puritánské ticho, v kterém cítíme,
ale nesly‰íme vzdálené skfieky vran.

TûÏké, baÏinaté pohanství poznamenalo kraj
syrovou vÛní skryt˘ch paprskÛ a spl˘vajícími
vlasy bezzub˘ch ãarodûjnic. Mythicky pro‰edlé
obrysy s bezkrevn˘mi profily pálí jako hrubé
kouzlo venkovské kofialky. Kmeny stromÛ se
svírají k v˘‰i s náboÏnou pfiísností a mûsíãnû
úhledné traviny se chvûjí v oãekávání lovec-
k˘ch v˘kfiikÛ.

Stísnûnost dusn˘ch v˘parÛ mizí v pohárech
rosy, která jako zbytek romantick˘ch ãasÛ vy-
trvale lpí na stéblech trav a nutí rozbodané
du‰e ‰eptati: Pozdû k ránu…

Modravé pefií ledÀáãka, toto severské nebe,
chladné a blednoucí, srÛstá s rozervan˘mi kfio-
vinami, abychom vidûli jejich siluety jasné a
ostré.

Letovisko

Den konãil lyrick˘m západem pro milovníky
staroÏitností. Letní hosté smûfiovali k hostinci
a zrychlovali krok. V kukufiiãném poli poãal
Richard poskakujícím hlasem pfiedãítat vlastní
báseÀ nazvanou „PrÛjem“.

Pod prachem na polních cestách probíhaly
elektrické jiskry a sférické v˘buchy.

Pot plynul po tváfiích objímajících se, po
ustupujících stûnách nebes; jedna kapka zmi-
zela v oku fialového kohouta.

Z v˘‰e pohled na barevnou olejovou skvrnu,
rozteklou ve svûtlá pole s jizvami silnic.

V hostinci bylo nutno projít tmav˘m, vlh-
k˘m prÛjezdem, kterému fiíkali „ulice Mor-
gue“.

A skuteãnû bylo v noci ãasto vidût oblud-
nou postavu zufiivû k sobû tisknoucí bezvládné
a nazad klesající Ïenské tûlo.
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Válka
M. Bárta: Interpharma silent Musae

Hrál si s dûtskou stavebnicí.
Jindy rád stfiíhal záclony, ale dnes se bavil
pohledem na kymácející se kostky.

âervená labuÈ letí pfiímo proti ocelové draperii
a v starém kapsáfii se páfií jeÏci.
âervená labuÈ s tmav˘m, o‰klivû zanícen˘m

okem.

Maliãkost

Mûsto se roztáhlo do snûhu jako mrtv˘ ãáp
v ra‰elini‰ti. Veãer se rozbûhly písty vlakÛ 
pro efektní pohled shora; tmou proletûl Ïhav˘
uhlík. (Malé, ne‰Èastné srdce, kfiehlík, chcete-li.)

A jen velmi tûÏko bylo rozeznat postavu baletky
v bledûmodrém trikotu, brouzdající se snûhem,
která tiskla s nesmûl˘m matefisk˘m pudem

k prsÛm 
v kvûtu magnolie zabalené husí stehno.
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Vyboãení

Strávil jsem veãer se slep˘m citeristou a koã-
kou s oãima panenské kurviãky. Kolem se cou-
rali ‰pinavci s vfiedem v levé tváfii a muzeální
cikáni, ktefií mûli u‰ní boltce ozdobeny reklam-
ním zrcátkem s kravsk˘m nápisem.

Kamenn˘ chrliã skandoval v pfier˘van˘ch pra-
méncích ver‰e, mûkk˘‰ky na‰ich praotcÛ, pfii
kter˘ch omdlévaly sleãny, bledé jemností a zá-
cpou.

TéhoÏ dne jsem lehal u tv˘ch nohou, rozpol-
tûn slabo‰skou nûhou a pozoroval ti‰e rezavé
pavouky, ktefií vylézali z m˘ch úst mezi tvé
prsy, mléãné Ïárovky.

Pekelná zadnice

Nedbá zdánlivû tûch kaÏdodenních sebevraÏd;
pûstuje svou ztuãnûlou bolest jako exotickou
kvûtinu s rud˘m okem.

Vzduch pfied toaletním stolkem se chvûje
nervózním pudrem, nasládl˘m oãekáváním.

Nerad to fiíkám, ale její Àadra se podobají
kynut˘m knedlíkÛm. Její zadnice je uzavfiena
spínacím ‰pendlíkem a stalo se jiÏ, Ïe pavouk
pfiemûfiil údolí svou pavuãinou. V neurãit˘ch
hodinách, propleten˘ch zlatou nití dámské
nudy, nepravideln˘m dechem, rozevírá knihy,
hledajíc mléãná a javorová slova.

Obvykle ustane brzy, pfiechází snad trochu
divadelnû od okna ke dvefiím a zpátky, zne-
hybní chvíli pfied zrcadlem a pak, po malém
virtuózním váhání, vytáãí telefonní ãíslo, vy-
ryté nehtem na stûnû.

Její hedvábn˘ psík hledí s hudebním naklo-
nûním hlavy, jak spû‰nû odchází, srdce probo-
deno vítûzn˘m ãuráãkem.
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Podrobná zpráva o vzácném pfiírodním úkazu,
vídaném v kvûtnu a srpnu roku 1876 pfii pobfieÏí
francouzském poblíÏe mûsta Havre

Lidé to pozorovali zejména za tepl˘ch, vlhk˘ch
veãerÛ:

Na obzoru se objevil jak˘si plá‰È mlhoviny,
slévající se z neviditeln˘ch potÛãkÛ v bez-
tvarou tûstovitou masu, kypící a pfielévající se
v zlobn˘ch vlnách blíÏe a blíÏe. Brzy se shlukly
páry v urãitûj‰í obrazec; bylo rozeznat oãi,
krvavé a kalné, údy je‰tû propletené v svíjející
se provazce a nabubfiel˘ trup. Pfiízrak nepÛso-
bil jiÏ dojmem mlhovin, zdálo se, Ïe jde o sku-
teãné, hmotné tûlo; na povrchu vidûli ledovou,
slabû zelenou rosu.

Chobotnice, tvrdila vût‰ina, ale nûktefií po-
znávali Ïenskou postavu; zobák sépie rozevíra-
jící se tupû a chtivû jako tlama kapra, podobal
se skuteãnû trochu klínu nûjaké hrozné flundry.

NeÏ v‰ak bylo moÏno urãiti pfiesnû v‰echny
tahy bledého obrazu, rozpl˘vala se pomalu po-
stava v prskající a unikající tmû, cáry trupu a
paÏí – ramen chobotnice? – pluly ti‰e do pros-
toru, naplnûného stfieln˘m prachem, z nûhoÏ
po chvíli nebylo vidût nic neÏ rozpálené a pla-
noucí dûlo dûlohy.

Ruce Jeanny-Marie

jsou uloÏeny v zrcadlovém dÛstojnickém sále,
jako moskevské noci, kfiehké a ãokoládové,
opatfiené cinkotem stfiíbrn˘ch pudfienek, heb-
kostí rokokov˘ch paruk a pronikavou ãistotou
mléãn˘ch Ïárovek, leskl˘ch jako laciné bon-
bony utopené v obûtních miskách, s melodie-
mi koãiãích tlapek a s jemnou citronovou pfií-
chutí.
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Zakopaná hfiivna

Nalezl jsem zlato! 
Jsem posedl˘ p˘chou.
Není to smû‰né zlato HarpagonÛ ani kadefie

mléãn˘ch krasavic s labutí pletí, není to krvavé
zlato podzimu ani západy slunce holandsk˘ch
malífiÛ: 

nalezl jsem skuteãné zlato.
Av‰ak jeho obraz je mi dopfián jen v krát-

k˘ch a vzácn˘ch okamÏicích úplného opojení,
kdy padám k zemi, promûÀuje pfieplnûn˘ stÛl
v mohutné panorama zkázy. Horeãn˘ pot za-
leje mÛj zbledl˘ obliãej, vypoulím oãi smûrem
k nekoneãnu a uvidím zlato, tisícihlavé zlato
hvûzd, které krá‰lí blankytn˘ boÏí plá‰È, z nû-
hoÏ vykukuje Jeho rudá a spokojená tváfi po-
dobná Franti‰ku Halasovi.

Tragedie

Zelenû natfiená konopná vlákna se utahují a vy-
stupují jen nûÏné malé spirály, jimiÏ prosakují
kovové páry, jedovatá nádhera. Tfiikrát za se-
bou se objevila na zrcátku lehká pára dechu a
potom slabé v˘kyvy, kfiídla mravencÛ k svateb-
nímu letu, poslední milostná slabika. V koutku
úst se objevila tfie‰niãka krve a tu se teprve bez-
peãnû poznalo, Ïe ten, jehoÏ povaÏovali za mrt-
vého, je Ïiv a smûje se stra‰liv˘m tuh˘m úsmû-
vem, odhalujícím nûkolik zkaÏen˘ch zubÛ.
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Svítání

Lehké, stfiíbrné v˘pary stoupají z dusného
objetí tmavû zelen˘ch ply‰Û vzhÛru k boÏím
hovádkÛm nebes, které pase nedbale bÛh
veselí a mu‰kátové melancholie.

V rojích ‰edû stfiíkan˘ch jepic rozvíjí se
záfiící svûtelná reklama na zubní pastu, která
zaplavuje postupnû cel˘ obzor, aby vybledly
‰patnû krvavé rubíny na rukou nevûstek.

Mlsné koãky slídí po ranních buffetech
s polévkou, hledajíce ztracené perly vévod-
kynû z dávno propitého panství.

Vedro

Rozezvuãely se bronzové zvony kostela Saint
Germain, za které tahal barvoslep˘ anabaptista
zpívající ti‰e Ïalm o milosrdn˘ch skutcích sv.
Jindfiicha.

V‰ech tfiiadvacet oveãek spûchalo k chrámo-
v˘m schodÛm a pianista volal pfies sváteãnû
ztichlou ulici: Evoe!

I usmála se Panna Maria, zamávala hedváb-
n˘m ‰áteãkem napu‰tûn˘m Chat Noir a za-
plesaly du‰e pfiihlíÏejících, neboÈ ve zmatku
zlat˘ch a diamantov˘ch vodopádÛ se objevil
záfiící a operetní trÛn boÏí.

Jeho vousy spl˘valy mûkce k zemi a bylo
sly‰eti dobrotiv˘, senilní hlas, tlumen˘ zbytky
slepiãí polévky.

Zvony se rozvífiily ve varietní tu‰ a Hlas
boÏí utichl. Slunce zakrylo zjevení slavn˘m
poledním Ïárem a mûsto upadlo okamÏitû do
tranzu letního parna zbroceného potem a po-
tfiísnûného o‰kliv˘mi kletbami fieznick˘ch po-
mocníkÛ.
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Puberta

Setmûlo se v dlouhé ‰edivé pomlce podbar-
vené je‰tû posledními záchvûvy rybí krve…

Jifií se vrací domÛ v pfievalujících se kotou-
ãích mûkk˘ch, rozkládajících se chobotnic,
které padají zvolna s orthopedickeho obcho-
du.

Zrychluje krok, aby unikl lepkavé atmosféfie
slizu, ale jedovaté bradavky se zelen˘mi otvory
se vlní za ním, pfiisávají se k jeho spánkÛm a
vlají v tûÏkém vzduchu jako turecká vlajka.

Je‰tû krok a obrovská pohanská Àadra jej
svírají a dusí, naplÀují jeho nitro chtiv˘m od-
porem a zakr˘vají jeho oãi zpocenou a kypící
vlnou.

Dolarov˘ prach

Potom: hrubé cifry, napsané ãervenou tesafi-
skou tuÏkou. Zvracení v muãednickém ohni.
Pfiesnû vymezená ãtrnáctidenní dovolená,
sprostá a nízká jako odváÏnû rozhalené ko‰ile
úfiedníkÛ vdechujících ozón.

V této pomalu hnijící nehybnosti se odvlékají
dny k smutnému, obfiadnému konci s ‰átky.

Pouze v nocích, kdy se podle neúprosn˘ch
tradic koupou venkovská dûvãata v impotent-
ním objetí mûsíce, kter˘ ‰títivû uh˘bá pfied
rozpálen˘mi tûly (neboÈ je aristokraticky fri-
gidní a nesná‰í zápach potu a tûlesnosti),
v tûchto nocích lze pozorovat v trhlinách ml-
havé, rozplizlé chobotnice dÛstojnû se pohu-
pující ebenové rakve, pokryté pûnou; stfiíbro-
‰ed˘ ‰lem stéká pomalu po tmav˘ch leskl˘ch
stûnách.

Drkotal jsem zuby proti hvûzdn˘m stfie-
pÛm, zrcadlov˘m stfiepÛm v pouÈové stfielnici
a proklínal nemûnn˘ pohyb globu aÏ do chví-
le, kdy jsem se naivnû nadchl dolarov˘m pra-
chem, kter˘ klesal s fialov˘ch v˘‰ek na kfiehké
siluety kfiovin.
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Exodus

Îidovsk˘ hfibitov v Mûlníce je blízko jatek.
Nevím, ãí cynick˘ smysl pro humor postavil
hfibitov vedle jatek ãi jatky poblíÏ hfibitova.
Hroby jsou zpustlé, divoké rostliny obklopují
pomníky. PozÛstalí a pfiíbuzní tûch, ktefií zde
odpoãívají, obchodují v New Yorku nebo leÏí
v hromadn˘ch hrobech naplnûn˘ch vápnem.

A tak hfibitov zpustl. V domku, kde dfiíve
bydlel správce tohoto místa, Ïije jak˘si ãlovûk,
kter˘ pûstuje králíky. A tak lze vidût, máte-li
v tom zalíbení a umíte-li b˘t chvíli zticha,
hrob, zarostl˘ vysokou travou, ‰piãaté u‰i krá-
líka, panáãkujícího za ním a kámen s hebrej-
sk˘m nápisem, pokryt˘ popínavou rostlinou.

Ne‰tûstí

Ledové rÛÏe, plující ve vzduchoprázdn˘ch pro-
storách, provonûn˘ch pronikavou alkoholo-
vou závratí, otáãejí se pomalu a koketnû jako
strnulé postavy manek˘nek.

Ztracen˘ knoflík kolombíny probíhá kulisami 
mrakÛ a vrhá dolÛ bolestn˘ houslov˘ popra-
‰ek, kter˘ dopadá mezi trosky ohÀÛ a krve.

Princezny pokraãují ve sv˘ch noãních procház-
kách na pláÏi a stfiídavá svûtla luceren oza-
fiují jejich uboh˘ a pokfiiven˘ obliãej.
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Tiergarten

Mnoho zvlá‰tních zvífiat je v tomto zvûfiinci:
Opice, která mne svádí, pfiedvádûjíc svÛj na-
hat˘ zadek, velbloud, kter˘ mnou opovrhuje,
levhart, sledující pozornû kaÏd˘ mÛj pohyb,
vlk, prolezl˘ pra‰ivinou, kter˘ mne miluje,
tchofi, kter˘ páchne, Ïelva, jeÏ si mne nev‰ímá
(ochraÀujÏ ji za to BÛh!) a had, kter˘ mne po-
kou‰í.

Celkov˘ pohled

Chvíli svûdící prá‰ek 
Chvíli hojiv˘ pudr

Ani meditace star˘ch kantorÛ 
Ani v˘kfiiky Ïelezn˘ch pitomeãkÛ

MELANCHOLIE JE ZPÒSOBENA ·PATN¯M
TRÁVENÍM! 

Vûdecky zji‰tûno!

Kolotoã s odfienou labutí
Vûãnû hynoucí a rozmnoÏující se kultura bakterií

âím více se sází, tím více se vyhrává 
Va‰e ‰Èastné ãíslo? Nula
Nic 
Nic
Prach smí‰en˘ s krví

A jenom star˘ ajznboÀák 
ãistí drátem d˘mku 
proná‰eje kletby 
vyjadfiující spokojenost



40 41

Iluze

Snila: Na duhové, zlaté louce, oslnûné bohat-
stvím poledního slunce, vyjde pruÏn˘m kro-
kem z lesa a s oãima Jana Kfititele k ní pfiistoupí
a obejme tak pevnû, aÏ klesnou oba omámeni
na teplou a rosou dosud vonící zemi.

On si pfiedstavoval první polibek v noci, za
mrazivého rozbíjení hvûzdn˘ch vajec. Odchá-
zejíce z elegantní místnosti, kde se hltali oãima
nad svûtélkujícími ãí‰emi vína, zastaví se ti‰e
pod jemnou pouliãní lampou. Vdechne vÛni
jejího parfému a políbí ji nûÏnû a muÏnû; po-
tom skryje ona hlavu na jeho hrudi, zabofiujíc
obliãej do bílé, hedvábné ‰ály, která je znakem
gentlemana.

KdyÏ se pfiiblíÏil skuteãnû okamÏik milostné
scény, byli nuceni ukr˘ti se do vlhkého, pách-
noucího prÛchodu, kter˘m odcházeli náv‰tûv-
níci vinárny. Stáli rozpaãitû, rty ztuhlé mrazem,
a semkli se v objetí v okamÏiku, kdy o dvacet
krokÛ dále moãil opilec na tmavé kameny prÛ-
jezdu.

Stará píseÀ

Krev ztracen˘ch lásek usychá v listí, které vy-
plÀuje cesty. Uboh˘ hippodrom, ozáfien˘ os-
lábl˘m svûtlem, zestárl˘m pfiáním.

Na procházce je jenom major se ‰piãat˘m,
voskovan˘m knírem.

Vzduch páchne cognacem.
A nûkde vzadu, skryta za omdlévající so‰-

kou, zabíjí paní, obleãená v rakev, poslední
mouchu dlouh˘mi, zproh˘ban˘mi nehty.



42 43

Proroctví

Vy, ktefií jste touÏili po kfieãovité kráse, nalez-
nete ji v pasáÏích trosek. Ticho, které nastane
po zniãení Ïelezn˘ch konstrukcí a betonov˘ch
Àader, bude prolomeno rachotem fiítících se
palácÛ z vald‰t˘nské doby. Bude to doba opo-
jení vtefiinou, kdy akademiãtí malífii si rozdají
karty v sutinách praÏské úrazové poji‰Èovny,
doba jednoduch˘ch tancÛ smrti na Madison
Square, zniãení jednotného ãasu, dûtsk˘ den
anarchistÛ. V˘pravy ‰kolní mládeÏe budou
marnû bloudit v nitru ledovcov˘ch jeskyÀ, hle-
dajíce Arbesovo námûstí. Ve dne v noci budou
huãet stroje tiskáren chrlící jubilejní známky
na poãest Neposkvrnûného poãetí Panny Ma-
rie a Wácslawa Wladiwoge Tomka.

Jedineãné zimní boufie! 
Povinné vyuãování hfie na blokovou flétnu!
Ná‰ vûk, nás budoucích, ktefií první pro-

hlédnou velkolepou komedii stratosféry, ktefií
první odhrnou rou‰ku z obrazu tajemství a
uvidí prázdn˘ rám,

Ktefií
První 
Uvidí 
Nic

Genesis
„Syn noci neãisté…“
Rachilde

Neãistá noc, která rodí Ïelvy, gáÏisty s nabobt-
nal˘mi obliãeji, jejichÏ tûla jsou oznaãena ja-
terními skvrnami, neãistá noc, která produku-
je hnis jako nesmírná kloaka, noc ssedlé krve,
pfiimrzlé ke koÀskému trusu, noc zpocen˘ch
objetí ve skr˘‰ích novostaveb, noc opil˘ch rva-
ãek, mokvající noc, jejíÏ boláky teãou poma-
l˘m proudem do mûstsk˘ch kanálÛ a zaplavují
krysy, astmatická noc, vydechující tûÏce svÛj
hnûv, noc Ïluknoucího tuku, noc bezedná a
bez poãátku, noc potrhaná jako klín panny,
zbûsilá noc cirkulujícího vûtru, kter˘ Ïene
smetí ulic do oãí slepcÛ, zbyteãná noc, ve které
jsem se narodil.
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nebezpeãná pro jezdce, ale uvádûjící oba do
správné nálady.

Jeli polní cestou aÏ k malému lesíku, kter˘
byl kaÏdodenním cílem vyjíÏdûk. Po jeho kraji
vedla úzká pû‰ina, pfiíli‰ úzká, neÏ aby po ní
mohli jeti dva konû vedle sebe, ale mûkká a
rovná, krásná stezka pro cval. A je‰tû neÏ
mohli jezdci pfiiloÏit holenû k pobídce, vyrazili
uÏ oba hfiebci kupfiedu, star‰í rychleji, takÏe se
dostal vÏdy pfied Gidrana, a cválali z pln˘ch sil
lesem. Nepatfiilo to vlastnû k programu, úãel
ranní vyjíÏìky byl trochu jin˘, ale pro jezdce
i pro konû to byl svrchovan˘ poÏitek, kter˘ si
neumûli odepfiít. Vraceli se potom pomaleji po
okresní silnici a do vsi se jiÏ vrátili su‰í a bez-
vadní, hlavy sklonûné do elegantního oblou-
ku. Odsedlali je a odjeli po chvíli s druhou
dvojicí.

Jednoho dne v‰ak byla jednotvárnost Ïivota
na stanici pfieru‰ena. Nejdfiíve to postfiehl star˘
hfiebec: zdvihl náhle hlavu, zavûtfiil a zarÏál.
Bylo sly‰et pfiijíÏdûjící povoz, kter˘ zastavil
u dvora.

A za chvíli ucítil Gidran zvlá‰tní, omamn˘
a vzru‰ující, tajemn˘ a sladk˘ pach. Hfiebec,
kter˘ stál vedle nûho, otáãel hlavu ke dvefiím,
neklidnû pfie‰lapoval a jeho rozãilení se pfiene-

Gidran

V listinách bylo jméno oznaãeno arabsk˘mi
i fiímsk˘mi ãíslicemi, ale zde na stanici mu
fiíkali jenom Gidran. Bylo to krat‰í a dÛvûrnûj-
‰í, spí‰e jako kamarádská pfiezdívka. Hfiebec
mûl krásn˘ hlubok˘ hrudník, krat‰í, ale sval-
nat˘ krk, ‰tíhlé, snad pfiíli‰ ‰tíhlé nohy – ze-
jména v holeni – a trochu slab‰í záì. Nejkrás-
nûj‰í v‰ak byla jeho hlava, u‰lechtilá, suchá,
s velk˘ma a Ïiv˘ma oãima, úzká v Ïuchvách,
ale s ‰irok˘m ãelem. Gidran byl svûtl˘ ryzák
s kvítkem uprostfied ãela a bíl˘mi punão‰kami
na obou zadních.

Îivot na stanici mu pfiipadal nejdfiíve dosti
jednotvárn˘ proti Ïivotu v hfiebãinci. Nejvíc
vzru‰ující vlastnû byla ranní projíÏìka. Hodnû
brzo ráno, je‰tû za tmy, osedlali nejdfiíve jej
a starého hfiebce, kter˘ stál ve stáji vedle nû-
ho, a vyjeli pomalu ze vrat. Konû odfrkávali a
kroutili hlavami, jako by se chtûli vysmeknouti
z uzdy, pohazovali hlavou nazad, vzpínali se,
tanãili do strany a nezasvûcen˘ divák by ne-
uhodl, Ïe to v‰echno je jen jakási hra, mlãky
smluvená mezi konûm a jezdcem, nikterak
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Neuplynulo v‰ak mnoho dní a znovu ho
pfiivedli ke klisnû. Byla to tentokrát malá svût-
lehnûdá kobylka, ne star‰í neÏ on. PfiiblíÏil se
trochu nesmûle, maje na pamûti zlé odmítnu-
tí, kterého se mu nedávno dostalo. Ale kobyl-
ka stála klidnû a jenom k nûmu otoãila hlavu
a prohlíÏela si ho velk˘ma dûtsk˘ma oãima.
NûÏnû ji oãichával, dot˘kal se nozdrami jejího
krku a cítil, jak ho zvolna zaplavuje prudká
náklonnost k ní. A ona stála pokornû a odevz-
danû, ãekajíc, aÏ se jí zmocní.

Je‰tû dvakrát pfiivedli klisniãku do stanice.
A potom ji uÏ nikdy nevidûl. Vyvádûli jej mno-
hokráte na dvÛr, kde ãekaly jiné klisny, nepo-
kojné, kviãící, ãinící nestoudná gesta, ale nikdy
uÏ nepocítil vzru‰ení, jaké ho zaplavilo pfii svût-
lehnûdé kobylce. A odmítal pfiistoupit k nim.
âekal stále, Ïe jednou ucítí zas vÛni své kobyl-
ky, své Ïeny. A ta nepfiicházela. MuÏi, ktefií jej
o‰etfiovali, se stávali k nûmu netrpûliv˘mi a
hrub˘mi. Znovu a znovu se snaÏili pfiimûti ho,
aby kryl jiné klisny. KdyÏ nemûli úspûch, bili
ho.

Pak nastalo podivné období, kdy Gidrana
uÏ ani nebrali k ranním vyjíÏìkám, kdy postá-
vali v malé vzdálenosti od nûho a dívali se
a mluvili o nûm. A pak pfiijel muÏ v zeleném

slo na ostatní konû a stáj byla v okamÏiku plna
fiiãení, dupání, cinkání fietûzÛ a o‰etfiovatelé je
uklidÀovali krátk˘mi Ïertovn˘mi v˘kfiiky. Pak
vstoupil do stáje chovatel, hovofiil s obûma
muÏi, prohlíÏel dlouho v‰echny konû, u‰klíbal
se, krãil rameny, odcházel na dvÛr a opût se
vracel, kritizoval hfiebce, vzdychal a nakonec
se rozhodl. Vyvedli starého hfiebce, kter˘ frkal
a zdvíhal ‰íji tak mocnû, Ïe vypadal v té chvíli
jistû o dvû pûsti vy‰‰í, neÏ ve skuteãnosti byl.
Ve dvefiích stáje se vzepjal, pomalu klesl na
v‰echny ãtyfii, zastavil se a odchlípl horní pysk.
ZÛstal tak okamÏik a pak se hnul divoce do-
pfiedu. Dále uÏ Gidran nevidûl. Zanedlouho se
hfiebec vrátil, povoz odhrãel a sladk˘ pach po-
malu zmizel.

A jednou takto vyvedli Gidrana. Tajemná
vÛnû jej hnala kupfiedu, muÏ ho sotva staãil
zavésti na správné místo. Za nízkou ohradou
stála ãerná klisna s velikou lysinou, táhnoucí
se od ãela aÏ k hornímu pysku. Hfiebec natáhl
hlavu pfies ohradu a ‰típl ji jemnû zuby na
hfibetû. Kobylka zakviãela, stáhla u‰i k hlavû
a vyhodila obûma zadníma nohama. Je‰tû jed-
nou se pokusil hfiebec se jí pfiiblíÏit, ale znovu
zadunûla rána kopytem do prken a on couvl,
zmaten a polekán.
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Povídka

Pfiivezli ji pfiímo ze závodní dráhy, po posled-
ním úspû‰ném dostihu. Byla to první plno-
krevná klisna, která pfii‰la do hfiebãína, a tak se
v‰ichni, ktefií byli nablízku, sebûhli, aby ji pro-
hlédli. Byla je‰tû nervózní a rozechvûlá po
transportu. Obdivovali jsme její ‰tíhlé suché
nohy, v˘razn˘ kohoutek a délku její zádû.
KdyÏ se uklidnila, strhli jí lehké závodní pod-
kovy a vpustili do stáda. Opojena volností roz-
bûhla se plnou rychlostí podél plotÛ, ohrani-
ãujících pastvinu a letûla krásn˘m dlouh˘m
cvalem, obíhala skupinu klisen, pasoucích se
uprostfied, hfiíva a ohon jí vlály a ona, neuna-
vená a zdánlivû neunavitelná, fiítila se s lehkos-
tí kupfiedu, drny odletovaly pod jejími kopyty.
Koneãnû se nabaÏila právû nabyté svobody,
pfie‰la do kroku a pfiiblíÏila se stádu. Av‰ak dvû
klisny, pasoucí se na okraji hlouãku, sklopily
u‰i a odehnaly ji. Je‰tû nûkolikrát se pokusila
vmísit se mezi ostatní, ale nepfiijaly ji. Pásla se
tedy opodál, plachá a bezradná. Veãer zahnali
celé stádo z ohrady do spoleãné stáje cestou
mezi oplÛtky, plnou zvífieného prachu.

hubertusu a loveckém klobouku, prohlíÏel jej
a znovu stáli v‰ichni kolem nûho a stále jen
vûnovali pozornost jemu. Bylo to hrozné.

A pak jednou jej vyvedli dozadu na zahradu
a tam omámili a spoutali chvûjící se zvífie a
vyklestili je zpÛsobem, kter˘ se jim zdál b˘t
nejvhodnûj‰í.
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PíseÀ o dívce

Tato dívka je mladá a svûÏí jako proutek.
Z její pleti vychází vÛnû jako z cukráfiského

krámu. Její Àadra jsou ost˘chavá. Její pohled
podoben pohledu ‰tûÀat nebo oãím dûtí, pijí-
cích z velkého hrnku.

âistota jejího zevnûj‰ku dává tu‰it ãistotu
její du‰e.

Já ve své neosobní a cudné smyslnosti obdi-
vuji u ní nejvíce lehkost jejích pohybÛ, pruÏn˘
a kfiehk˘ dfiík a prsty potfiísnûné inkoustem.

Nevinná Marie, an˘zem vonící Marie!
Marie, vodiãko ãerstvá!
Pozorujte ji, jak prochází – krokem, jehoÏ

nevûdom˘ pÛvab mne dojímá – lukami, mífiíc
k lesu. Jak se sh˘bá ke kvûtinû, jak trhá jahodu,
kterou zahlédla tûkajícím zrakem. Jak ‰kádlí
koncem proutku mravence, pfiedstírajícího
spû‰nou a neodkladnou práci! Jak si tichounce
prozpûvuje, jista, Ïe ji nikdo neusly‰í.

A tu – pfiíli‰ náhle – objevuje se z hou‰tiny
chlap. Chlap, pobuda, tulák. (Tento pfiíbûh se
udál v dobû pobudÛ.) ·pinav˘, dlouho neho-
len˘, úsmûv zpustl˘, zuby zkaÏené, dech smr-

A kdyÏ nazítfií otevfieli dvefie stáje, pfiicháze-
jíce k rannímu krmeni, nalezli ji stát v koutû,
daleko od ostatních, pokousanou a zranûnou
údery kopyt, vydû‰enou a tfiesoucí se.
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O Umûní
90% lidí, ktefií se zab˘vají umûním, jsou podvodníci.
Picasso

Stovky trubcÛ vylétnou vzhÛru, sledujíce svÛj
k nebi smûfiující cíl.

Jedin˘ jej dosáhne.
Ostatní se vrací zpût, zbyteãní a smû‰ní, aby

strávili zbytek svého Ïivota, nikomu nepotfieb-
ného, v ãistém a niãím nezkaleném parazitis-
mu, neztrácejíce v‰ak nic na své p˘‰e a samoli-
bosti.

dut˘, gesta divoká a pohled chlípn˘, ano: a po-
hled chlípn˘! A vy uÏ tu‰íte (neboÈ není to prvá
kniha, kterou ãtete), jak ji niãema popadne
hrub˘mi prsty, tiskne její kfiehká ramínka, aÏ
se objevují pomnûnky té bolesti, jak ji povalí,
jak se trhá hedvábí pod drsn˘m dotekem, jak
dívka omdlévá studem, bolestí, hrÛzou a bez-
mocností a jak se tulák zmocÀuje jejího tûla!

A borovice pohupují ti‰e a bezcitnû sv˘mi
korunami nad touto scénou.

Dívka úpí a pobuda chroptí. Pak se jeho tûlo
zachvûje a strne v milostné kfieãi. Jeho oãi, po-
kryté jemnou blanou alkoholu, se zvrátí do ni-
coty a údy ochabnou.

A tu dívka, zdrcená jeho objetím, náhle se
vzchopuje, pohybem ‰elmy se zakusuje do jeho
hrdla, vzpíná se k nûmu, líbá jeho uslintané a
zpûnûné rty, zatíná nehty do jeho beder, pohy-
buje boky, lákajíc jej do nové milostné hry, sté-
ná, líbá jeho ‰pinavou ‰íji, vdechuje ãpavou
vÛni jeho potu, tiskne pobudu k sobû a z jejího
hrdla vycházejí zvuky ne nepodobné zvífiecím.

Jak˘ mrak zakryje tento v˘jev, jejÏ jsem mûl
odvahu popsat? Vím jak˘: oblak mohutn˘,
temnû fialov˘, oblak sr‰ící tmu a jiná dobrodiní
na zemi, vdechující dychtivû v‰e, co zakr˘vá
na‰e rány.
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Epitaf

Torzem zÛstává monumentální dílo… Nedo-
psána jest literárnû-historická studie, v níÏ se
snaÏil dokázat, Ïe Rytífie Smila nenapsal Jaro-
slav Vrchlick˘, ale Karolina Svûtlá.

Jen nûkolik neslu‰n˘ch vût, zachycen˘ch
v rukopise, dává ãtenáfii tu‰it, kolik estetick˘ch
hodnot skr˘val v sobû proponovan˘ román
Chlupodravci. A stûÏí asi nalezne se pokraãova-
tel, kter˘ by se ujal zapoãatého pfiekladu stû-
Ïejního díla Tomá‰e Aquinského De prdûndi
libri tres, o nûmÏ se pochvalnû zmiÀuje Rabe-
lais.

Ztracena je pfiíruãka Tambuko aneb Porno-
grafie pro kaÏdého ; jen názvy dal‰ích knih pfii-
pomínají doby minulé slávy: Bez preservativu
Saharou napfiíã, Kterak v dostavníku s milkou
obcovati, aby spolucestující niãeho nepostfiehli,
Syfilitikem snadno a rychle aj.

Nelítostn˘ osud rázem pfieru‰il úspû‰nû za-
poãatou literární dráhu v údobí nejplodnûj-
‰ím…

Úporná zácpa nedovolila autorovi dokonãiti
gigantickou práci, jiÏ si pfiedsevzal.

Zima
(Îánrov˘ obrázek)

Je to stará pûkná hospoda, v níÏ se vafií po-
lévka z piva; hostinsk˘ má kníry z pivní pûny,
jeho Ïena ukr˘vá v pokojíku za kuchyní spou-
stu pokakan˘ch dûtí. Okolo stavení bûhají
slepí zajíci. A sníh zcela podle vánoãních poví-
dek pokr˘vá krajinu. Blízko je zamrzlá tÛnû,
posypaná rozbit˘mi modr˘mi hrnci. AÏ pod
stfiechou svítí slabé svûtélko. Citlivé du‰e hle-
dají v podkrovní svûtniãce sluÏebné dûvãe,
rozplakané steskem; je tam v‰ak nejstar‰í sy-
nek hostinského: listuje ve ‰pinavém atlasu,
drbe se v nose a sní o tom, Ïe se stane rozbíje-
ãem talífiÛ v cirkuse.
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* * *

Pokojnû oddal jsem se tichu
Dûje plynou jako proud svûteln˘ch reklam
V‰echny po‰etilosti svûta
plynou jako svûtelné reklamy
do kanálu tmy

Oddal jsem se tichu
které mne h˘ãká
Dfiímu jako plod v útrobách matky
naslouchaje vzdálenému bu‰ení srdce

Útûcha

Otevfite dvefie 
A co nás ãeká 
Jen propast ãasu 
A propast nelásky 
Bezedno nicoty 
Hlubok˘ tón ticha 
Ten nakonec 
Tím se utû‰uji



58 59

Viola d’amour

âervené víno 
jeÏ mne opíjí,
probouzí ve mnû 
melancholii.

Vzpomínám na tu,
jeÏ mne uÏ sotva zná.
âervené víno,
violo milostná!

Tak opíjím se 
aÏ v‰echno mizí v tmách.
Dé‰È na okenní fiímse 
tanãí jak na jehlách.

* * *

PíseÀ konãí
BÛh fiídí let po‰tovních holubÛ
Zalehni tedy do chladné trávy
Brzo je unaven Ahasver
PfiiloÏ studené prsty na mé spánky
PíseÀ konãí

Na v˘strahu budoucím 
OdkáÏu mal˘m pion˘rÛm 
Jako odstra‰ující pfiíklad 
SvÛj rentgenov˘ snímek
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* * *

Podzime
tys mne nauãil své ry‰avé moudrosti

Listí sladce tlí 
Leklá rybka s bfií‰kem otekl˘m

mlãí 
StfieÏí své tajemství

Rimbaud

Ono bezedné jitro vonûlo prudce indick˘m
kofiením.

Pfiístav se fiítil do uh˘bající mlhy, probodené
sto dvaceti

py‰n˘mi stûÏni.
LeÏel na chladn˘ch kamenech mola, levou

nohu spu‰tûnou
smûrem k pfiíboji.
Kaln˘mi ranními závoji pfiiplouval z dálky

Opil˘ koráb,
otáãeje se lehkomyslnû v rytmu vln, které nás

sice donesou
daleko, nikdy v‰ak tam, kde bychom nalezli to,

co hledáme.
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Tajemství

Za sklenûnou fiekou, za sedmi cínov˘mi po-
toky, na bfiehu diamantového mofie, mezi
star˘mi horami, pokryt˘mi kostrami borovic
a orlÛ, je ply‰ov˘ zámek. A v tom zámku,
projdete-li dvanácti nádvofiími, vystoupíte-li
po hedvábn˘ch schodech a otevfiete-li dvefie,
opatfiené tûÏk˘mi uzávûrami z hadích tûl, je
velká a svûtlá komnata, jejíÏ stûny jsou ozdo-
beny stfiíbrn˘mi zvonky a jejíÏ okna propou-
‰tûjí ustaviãnû dovnitfi jazyky modrého pla-
mene. A uprostfied komnaty je krásné, bohatû
vyzdobené aquarium, stojící na pavouãích
noÏkách. A v aquariu je rybka, která mlãí.
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Tábor

Komedianti ode‰li.
A v místû, kde byl jejich vozov˘ tábor, bylo

lze nalézti jen potrhané zbytky plakátÛ, válející
se v neãistém ohni‰ti, zbytky podezfiel˘ch jídel
a malé, ne‰Èastné ‰tûnû, ponechané úmyslnû
svému osudu.

Chodci pfiecházejí kolem zrychlen˘m krokem
a zesilují hlasy: chtûjí uniknout zápachu, kter˘
krouÏí nad tábofii‰tûm a rozãiluje je Ïalostné
kÀuãení ‰tûnûte.

Koneãnû pfiicházejí dûti, okukují tábor nej-
dfiíve z uctivé vzdálenosti, pak se nejzvûdavûj‰í
a nejodváÏnûj‰í pfiiblíÏí a zpozorují psíka: svo-
lají ostatní, nasbírají kameny a za velkého
hluku a za velké a vzácné zábavy ubíjejí ‰tûnû,
které se potácí nejistû na slabouãk˘ch noÏkách
a diví se, aÏ do konce se diví sv˘ma mal˘ma
dÛvûfiiv˘ma oãima.
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My‰ dobré nadûje
„Sly‰! Byla jednou jedna my‰…“ 
Amundsen: Pohádky

Byla jednou jedna my‰, ale my‰ tak mrÀavá
a slabounká, Ïe ji v‰echny ostatní my‰i na pot-
kání pohlavkovaly a Ïe koãka, která vládla
domem, jí jednou pfii náhodném setkání fiekla,
nedbale ji obracejíc packou: Tebe, ty dejchot-
ko, si nechám, aÏ budu mít dietu. Av‰ak v out-
lém tûle my‰ky byl smûl˘ a nezdoln˘ duch a
my‰ zaãala systematicky cviãit KodymÛv sys-
tém dynamické rozpínavosti, Ïrala sauerkraut,
neloupané ovoce, s˘ry a poãala sílit a mohut-
nût aÏ s podivem. Jednoho dne pak uãinila
poslední provûrku sv˘ch tûlesn˘ch sil, zhlu-
boka se nad˘chla a vbûhla do sklepa, kde byla
koãka, a znásilnila ji tak rychle, Ïe ta nemûla
ãas fiíct ani: Jemine!

JEZTE S¯RY, OVOCE A ZELENINU!

Soupis majetku 

Co mám?

ÎízeÀ
âestné dluhy
Otrhan˘ v˘tisk Verlaina
Nûkolik prachnepfiíjemn˘ch vzpomínek
Náklonnost k jedné prsaté paní
Pevn˘ úmysl stát se schizofrenikem
Dva alkoholické psy
Omrzlinu na levé noze
Omrzlinu na pravé noze

Není toho mnoho
Jsem nemovit˘
Slevte mi z danû trápení!
Jsem chud˘. Mám jen to, co jste mi dali.
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* * *

To hrozné ano 
a to hrozné ne 
a kdo je vysloví

Lodiãky z papíru 
plující v Botiãi

·pinav˘ uliãník
ãÛrá na nû
ze své nesmírné v˘‰e

* * *

Obklop mne Ïenami, BoÏe!
Mám rád jejich pohyby 

jejich vÛni 
hebkost pleti

Jsem s nimi lehce ‰Èasten

Jenom tu jednu 
Tu jednu skryj

Aby zas neprocit
divok˘ holub v mém srdci
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* * *

UÏ dosti ÏertÛ!
Nelze-li nelze-li
Opakujte tfiikrát!
Nelzeli nelzeli
Smysl slov prchá rychle
VÛnû Ïeny jeÏ ode‰la
rychl˘m a pÛvabn˘m krokem
nelzelinelzeli
I to v co jsme vûfiili
prchá a mizí
mizí a prchá
a jenom vzpomínka
dráÏdící na‰e chfiípí
ru‰í na‰i otrlost

Pravidlo

Rybka pluje sítinami, pronásleduje sluneãní pa-
prsek, kter˘ pronikl klenbou vodních rostlin.

A v okamÏiku, kdy jej dostihne a pohltí,
pfiestfiihne velk˘ bezcitn˘ rak tenkou nit jejího
Ïivota.
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Pranostika

Podle vyprávûní star˘ch nastane den, kdy se
slunce vynofií z oceánu mrtvé a zchladlé. V Ïa-
lostném gestu bude se otáãet slábnoucí zemû-
koule ve vibrujícím prostoru a tma se zakousne
do zemû jako vztekl˘ pes. Jeden po druhém po-
chcípají zdivoãelí ãlovíãkové, syãící zimou, hrÛ-
zou a nenávistí.

A kdyÏ nûkdy náhodn˘ meteor ozáfií na
okamÏik zemsk˘ povrch, uvidí bedliv˘ pozo-
rovatel jenom aleje trosek a starého ne‰Èast-
ného andûla zabofieného do propasti.

Hymna

Pfiekvapivû jako karetní kouzlo se rozevfiel nov˘
oblouk ãasu a snad snad snad teì stále bude
znít lehká, jasmínová jasmínová píseÀ, svûÏí
a citrónová melodie, nepokrytá tûÏkou plstí,
která hfieje a dusí. S klidn˘m cinkáním cinká-
ním ãasov˘ch pfiemûn splynou staré slavnostní
varhany bu‰ící svou vûãnou mírovou sloku.

A okamÏiky ‰tûstí, pomíjivé jako milostná
sebeobrana, se rafinovanou lehkomyslností ra-
finovanou lehkomyslností prodlouÏí o nûkolik
zálibnû krouÏících vtefiin.

A po pláÏi, pokryté kraby, ktefií se rodí z us-
chl˘ch kamenÛ a ktefií zemfiou, kdyÏ na nû
nepohlédnete, se bude kutálet kupfiedu sklenû-
ná kuliãka, ozdobená ãerven˘mi ãerven˘mi,
modr˘mi modr˘mi a nezadrÏitelnû oranÏo-
v˘mi paprsky.
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Fresko, fiíkával, vydrÏí dlouho,
nechcete si odpoãinout, dámy?

(P¤ÍJEMN¯ SPOLEâNÍK, protoÏe)
kdyÏ jeli do âerno‰ic na v˘let,
na‰el vÏdy dobré místo ve vlaku 
Na‰el vÏdy dobré místo

KdyÏ zemfiel
Kusy hlíny padaly na prázdnou rakev

Nikdo to nepoznal

Jeden z nesmrteln˘ch

KaÏd˘m krokem se promûnuje

Králík albín s ãerven˘m okem 
Opil˘ hrbáã je‰tûrka 
Kus hladké vnitfinosti 
Knír slepen˘ rajskou omáãkou 
Spodky starého mládence

Pfiedtím v podobû fieditele kabaretu 
Dobfie maskován

Stále jej potkávám
Usmívá se Miluje poesii
Schöngeist
âervené víno má mít teplotu místnosti,
v níÏ je pijete

(protoÏe ZNAL ÎIVOT) 
Stále jej potkávám 
VÏdy úspû‰n˘ úsmûv

(protoÏe SI TO UMùL ZA¤ÍDIT)
V nedûli kráãel s muÏem pfiítelkynû své Ïeny 
Dámy ‰ly vpfiedu tlaãíce dûtské koãárky 
Mûl hezk˘ svûtl˘ oblek s kostkou 
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Zápisky docenta Franti‰ka N., CSc.
Barbofie ÎiÏkové
s upfiímn˘m varováním

V té hospodû je zadní lokál pln˘ lesbiãek a la-
piduchÛ. Pfiední ostatnû taky. Jen v˘jimeãnû
se objeví nûkolik drsnû vyhlíÏejících muÏÛ,
v nichÏ by nezasvûcen˘ pozorovatel hledal ná-
mofiníky vltavské flotily. Jsou to v‰ak pracov-
níci národního v˘boru.

Sedávám ti‰e v koutku a tûsnopisem zazna-
menávám útrÏky rozhovorÛ. Záznamy jsou tak
dokonale za‰ifrovány, Ïe sám nejsem 100 je
rozlu‰tit. Pfiedávám je – mám tam známého –
de‰ifrovacímu oddûlení kontrarozvûdky. ¤íkají,
Ïe to velice pfiipomíná Purpurov˘ kód, kter˘
pouÏívali Japonci za II. svûtové války.

Konzumace nápojÛ ve zmínûné putyce je ste-
reotypní: lesbiãky pijí rum, lapiduchové taky.
Jen jednou do‰lo k památné v˘jimce, o níÏ se
dodnes hovofií : jedna velice emancipovaná mu-
Ïatka poÏádala ãí‰níka o Bloody Mary. âí‰ník,
vzdûlan˘ ãlovûk, to povaÏoval (právem, mys-
lím) za osobní uráÏku a vrazil jí facku hodnou
IV. cenové kategorie. Sociologick˘ prÛzkum,
kter˘ v té putyce provádíme, o této události
nezanechal Ïádn˘ záznam. Vzhledem k tomu,

DÛstojn˘ klid

ZakaÏte vodám
Bázni pfiíjemnû nevysvûtlitelná 
Sly‰íte ten jemn˘, krajkov˘ hlas 
Nûkdo vás hladí starodávnou rukou
Vody v barvû magnetické stfielky napínají svoji

hladinu na západ, na jih a k lesÛm, které vy-
rÛstají do mlãení tak smutného, Ïe cítíte, jak
jejich vrcholky se pokr˘vají nenapodobitelnû
melancholick˘m leskem magnetické stfielky 

A jemn˘ krajkov˘ hlas cinká o stûny ticha jako 
srdce právû narozeného ptáãka.
ZakaÏte vodám
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Nejvût‰í problém pro mne je – k tomu mne
mÛj docent stále nabádá – tfiídit pozorované
dle tak zvané ·krdlantovy tabulky (jmenuje se
·krdlant), tj. na grampozitivní, gramnegativní,
somnolentní, ambivalentní, skrofulozní, frust-
rované, deprivované, deprimované, sociálnû
nezafiaditelné a ostatní.

Pfii v‰í snaze se mi dosud podafiilo zafiadit
v‰echny mnou sledované subjekty pouze do
poslední kategorie.

„Vûdecká práce není pefiíãko!“ fiíkává ·krd-
lant.

To je jistû pravda, av‰ak dvojnásob to platí
o psychologické sociologii (nesprávnû se ãasto
fiíká: sociologická psychologie).

A ty noci, ty sny! KaÏdé ráno se probouzím
zpocen˘, vydû‰en˘, chvûjí se mi ruce, hlava mi
tfie‰tí, zadrhávám v fieãi a je‰tû dlouho po pro-
citnutí mám pocit, Ïe po mnû lezou pavouci!
V ústech mám nesympaticky, snídám kyselou
okurku a nejist˘m krokem sestupuji ze schodÛ.
V I. patfie sousedka, která vÏdycky kdyÏ za-
slechne kroky, pootevfie dvefie, aby zjistila sou-
ãasnou sociologickou situaci, a fiíká: Dobr˘tro
doktore, to jsme to zas vãera pûknû natáhli, co?

Pfiece jsem snad mûl akceptovat druhou
alternativu své vûdecké práce: Profesionální

Ïe se zmínûná událost strhla pfied 27 lety, lze
tuto v˘jimeãnou epizodu povaÏovat za neprÛ-
kaznou.

Neblah˘ docent, kter˘ mnû, abstinentovi,
zadal tento proklet˘ v˘zkumn˘ úkol, ale budiÏ
prokleta i má je‰itnost, Ïe jsem chtûl ke svému
jménu pfiipojit pfiízvisko „Docent“, aby si lidé,
jak to ãiní dodnes, nemyslili, Ïe jsem jen absol-
vent vokovické Sorbonny.

Nakonec jsem si jakÏ takÏ zvykl, a lesbiãky
na mne. Jsem tolerován i personálem pÛvodnû
rozhofiãen˘m nad mou stereotypní objednáv-
kou: Jednu sodu, prosím! Ov‰em pfiedtím jsem
zkusil jak zvífie, neÏ mne personál zaãal brát
jako nûco nepfiíjemného, ale nevyhnutelného –
asi jako hemeroidy.

Tak tam jako hemeroid vysedávám veãer co
veãer, se dvûma lesbiãkami si uÏ tykám, jedna
se jmenuje Marta, ta druhá nûjak podobnû.*

A uÏ dvanáct let! Jen tûch facek co jsem
dostal, kdyÏ se to tam pohádalo a popralo!
Vûru draze zaplacená habilitaãní práce! A je‰tû
se tam do mne daly blechy.

* Vzpomnûl jsem si: taky Marta.
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Ultima aneb PíseÀ o ãerném koni

Poslední sklenka dopita 
poslední dÏbánek dopit 
Smrt jede Rychlá Stfielhbitá 
uÏ sly‰ím zvuk jejích kopyt

âernému koni na ‰íji 
toãí se ãerná hfiíva 
a já uÏ zvolna dopíjím 
ten krátk˘ ãas co zb˘vá

A tak uÏ brzy uvítám
tu jeÏ se mne má chopit
UÏ sly‰ím její kopyta 
sly‰ím zvuk jejích kopyt

âernému koni na ãele 
toãí se ãerná hfiíva 
a v poloprázdném kostele 
panáãek Amen zpívá

deformace u prepubertálních masturbantÛ a
problematika jejich dal‰ího sociálního zafia-
zení…

Cestou do ústavu proãítám své zápisky, v˘-
sledky své dvanáctileté práce:

1/ To je zas dneska poãasí, dobfie Ïe jsme tady!
2/ Alice, pojì se se mnou vyãurat…
3/ Je‰tû dvakrát rum!
4/ Vezl jsem ho ze sálu a on mne kousl do prs-

tu…
5/ UÏ mi to tfii dny nepfii‰lo… Eli‰ko, Ïe jsi

byla zase neopatrná?
6/ Panstvo – konãíme! (Viz téÏ ã. 24, 31, 48,

56)
7/ Platit! (Viz téÏ ã.13, 14, 18, 21, 47, 57)

a upadám do hluboké deprese. Kdo vlastnû
jsem? Co vlastnû jsem? Kryptogenní dypso-
man? Paradoxní ethylik? Paroxysmální schizo-
frenik? Latentní paranoik? Submisivní archeo-
typ? Diskutabilní debil? Suspektní bisexuál?
Dyspeptick˘ neurotik? Neurotick˘ dyspeptik?

Maminko!!!



II.
Gang 
aneb 
Smrt básníka
Novotn˘ho
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Jeho Ïivot zel pfied ním jako propast.

YEATS

Schade, gnädiges Publikum!
Ich bin das letzte Judentheater.

PÁNEK

„Bordely zru‰ili, alkoholismus trestají, koufiení
nám zo‰klivují doktofii; tak uÏ nám zb˘vá jen
ten socialismus,“ meditoval Botrys, kolébaje se
v houpacím kfiesle. Pokojnû pokufioval z d˘mky
a vypou‰tûl obláãky d˘mu smûrem k Sienû Pá-
lené.

„Zapomínáte na násilné smilstvo,“ podotkla
jeho spoleãnice.

„Naopak, právû na nû myslím,“ odpovûdûl
Botrys, vrhaje na ni slavnostní pohled.

Siena si nalila hnûdou tekutinu z láhve,
která stála na stolku: Botrys je docela pûkné
jméno. Pak nastalo ticho, ru‰ené jen stra‰li-
v˘m rámusem dechové hudby, kterou vysílal
rozhlas. Oba oddali se cele tomuto poÏitku,
kter˘ je vyhrazen znalcÛm.

„Potfiebovala bych si zatelefonovat. Proã tu
nemáte telefon?“
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„Nemám telefon, ledniãku, auto a dokonce
ani televizor. Îiji prokazatelnû neãeskosloven-
sk˘m zpÛsobem Ïivota.“

„Stoupáte v m˘ch oãích, vzácná bytosti. Kdy-
byste nebyl takového komického zevnûj‰ku…
Nehledû k tomu, Ïe va‰e métier – spisovatel
humoristick˘ch románÛ – jak jsem se doãetla
v denním tisku – mi ani trochu neimponuje,
a kdybych nepila právû vá‰ botrys…“ vûta se
ztratila v lehké gestikulaci a ve v˘smû‰ném po-
hledu umnû pfiimhoufien˘ch oãí.

Tu fiekl Botrys dotãenû: „Nejsem to, co jste
fiekla. Jsem filmov˘ spisovatel, nebo, chcete-li
a je-li to va‰emu odpornému snobismu pfiija-
telnûj‰í, scenárista.“

„Nikdy jsem nevidûla film, ozdoben˘ va‰ím
opojn˘m jménem,“ namítla.

„To je pravda,“ zaãal Botrys, ale vtom se ote-
vfiely dvefie, zaznûlo chroustání rumov˘ch pra-
linek a dovnitfi vkroãila pavouãím, nejist˘m
krokem donquijotská postava, ukonãená dvo-
jicí vykulen˘ch oãí skryt˘ch za tlust˘mi skly.

„MÛj pfiítel básník Jan Erazim Novotn˘,“
pronesl obfiadnû Botrys, nevstávaje z houpa-
cího kfiesla.

„Mistfie (Siena vstala, udûlala ozdobné pu-
krle), vy jste tak podobn˘ Máchovi…“
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Náv‰tûvník nereagoval na tuto lichotivou
invektivu a sedl si beze slova ke stolku, ozdo-
benému lahví.

Uplynulo nûkolik slabomysln˘ch vût, které
mezi sebou vymûÀují lidé bezprostfiednû po
svém vzájemném pfiedstavení. Pak se Siena ze-
ptala: „A povûzte, Maestro, jakou poesii vlastnû
pûstujete? Elegické distichon?“

„Uhodla jste, krásná neznámá. Ale, dovo-
lí-li Botrys, abych, zneuÏívaje starého pfiá-
telství, si je‰tû nalil, povím na sebe v‰echno.
Vûnuji se nyní pouze a v˘hradnû básnictví ne-
slu‰nému. Jsem také zakladatelem a – bohu
budiÏ Ïalováno – jedin˘m ãlenem PO~PO
Clubu, spolku to pûstujícího a podporujícího
pornografickou poesii. Inspirací pro mne jsou
nápisy na vefiejn˘ch záchodcích, písniãky
z pajzlÛ a jiné podobné zdroje lidového mud-
rosloví. Nejkrásnûj‰í ver‰e a r˘my (ano, r˘my!
neboÈ jsem také obnovitelem r˘mÛ! Poetisté
konec koncÛ nebyli zcela daleci pravdy, hleda-
li-li v r˘mu podstatu poesie!) – tedy nejkrás-
nûj‰í ver‰e jsou ãasto ukryty v puchu klozetÛ,
na stûnách ozdoben˘ch symbolick˘mi kres-
bami sexuálních aktÛ. ¤eknûte sama, jak se
vám líbí…“

„To je ale Shakespeare!“ protestovala Siena.
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ného dosud nikdo nenapsal. Pracovní, proza-
tímní název je Romeo a Julie. Je to moderní
travestie na znám˘ motiv. Ale je to hrozná
práce, mám dosud jen zaãátek prologu a pak
prvé ver‰e z prvního dûjství. Jsem v‰ak odhod-
lán strávit s tím tfieba roky, ale bude to mé Ïi-
votní dílo.“

„Jediné dílo vûky pfietrvá,
to moje, které stvofiím teprva,“

recitovala ti‰e Siena.
„Zarecituj nûjakou ukázku,“ Ïádal spû‰nû

Botrys, kter˘ zpozoroval, Ïe básník se uÏ za-
ãíná uráÏet.

Erazim se okamÏitû uklidnil, zamrkal, nû-
kolikrát polkl naprázdno a zaãal procítûnû:

„ ,BlíÏe Mûlnického Vtelna 
stála státní spofiitelna.
Tvary mûla nezvyklé 
jak by ji sochal sám Paul Klee…‘
tak zaãíná prolog,“ fiekl trochu zahanbenû,

„dál to nemám. Pak je prvé dûjství.“
Znovu se vzru‰il a recitoval: 
„ ,Romeo: Pfiicházím od lip.

V nose mám polyp.
Julie: Prdel mi polib!‘“
„Bravo!“ zafivala Siena Pálená.

„…tfieba tento ver‰,“ pokraãoval neru‰ené
Erazim:

„Mrtv˘ 
prd ví.“
„To je boÏské,“ vydechla Siena Pálená.
„Nebo:
Moucha mou‰e 
prdel kou‰e.“
„To Ïe je lidová poesie,“ podivil se Botrys,

„to je pfiece z té knihy profesora Komárka Mi-
lování v pfiírodû.“

Jan Erazim Novotn˘ se odmlãel, ãekaje na
úãinek sv˘ch slov. Nikterak nereagoval na ko-
mentáfie sv˘ch spoleãníkÛ, jist si svou prav-
dou. Podobal se v tom rÛzn˘m prost˘m gé-
niÛm, jeÏ dûjiny znají a ktefií po smrti jsou
ocenûni jako géniové nebo jako blbci.

„Publikujete ãasto?“ doráÏela Siena.
„ ,VÏdy je dobré psát, vÏdycky je ‰patné pub-

likovat.‘ To fiekl Hemingway.“
„ ,90 % lidí, ktefií se zab˘vají umûním, jsou

podvodníci.‘ To zase fiekl Picasso. Ale radûji,
povûzte, na ãem teì pracujete.“ Sedûla poho-
dlnû v hlubokém kfiesle a oãi jí svítily jako zlo-
myslnému skfiítkovi.

„Pokou‰ím se nyní o nov˘ útvar, pornogra-
fické drama ve ver‰ích. Myslím, Ïe nic podob-
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Byl velice hrd˘ na svÛj objev. A skuteãnû –
Erazim byl jeho objev.

„Povûzte mi, neÏ se vrátí (a to nebude, jak
se mi zdá, tak dlouho trvat, soudû podle toho,
s jak˘m kvaltem a tumlováním letûl pro pití),
z ãeho Ïije v dne‰ních dobách tak originelní
umûlec. Pochybuji, Ïe by oficielní ãinitelé mûli
to pravé porozumûní pro jeho poesii. Prostou
dedukcí lze poznat, Ïe není zamûstnán, kdyÏ
se mÛÏe u vás úãastnit va‰ich dopoledních
sedánek. (Nebo má se to naz˘vat ,Lever du
Roi‘?) Mimochodem, jiÏ Oscar Wilde…“

„Zval své pfiátele na snídanû. Jste nepfiíjem-
nû informovaná. Pfiesto snad uznáte, Ïe je to
rozhodnû lep‰í neÏ ty obligátní veãírky. Ranní
posezení s pfiáteli má svÛj pÛvab, jejÏ je tûÏko
definovat.“

„Hlavnû je to originelní.“
Botrys pfiijímal ustaviãné poÈouchlé naráÏky

své náv‰tûvnice velice klidnû. Vûdûl, jak se hra
hraje, jakou kdo má roli, a nakonec i vûdûl,
jaké bude poslední dûjství.

„Jan Erazim skuteãnû není zamûstnán. Sice
nûjakou dobu byl…“

„Jako co?“
„Jako dramaturg loutkového divadla, pak

ale se dostal do dÛchodu.“

„,Julie: A tos chtûl jít ty Lazare 
se mnou do ‰ámbr separé?!

Romeo: (stranou)
NeÏ se trochu pfiiãísla 
udûlal jsem tfii ãísla 
s její panskou –
mladou ‰lechtiãnou dánskou.‘“

„AÈ Ïije Jan Erazim Novotn˘, nejvût‰í por-
nografick˘ básník ãesk˘!“ zvolala mladá, velmi
pobavená Ïena a básník se potû‰enû zavrtûl na
Ïidli. Rozpaãitû se za‰klebil a navrhl:

„Tak já bych skoãil je‰tû pro jednu láhev.“
„A to musíte hned od rána takhle silnû ‰am-

panizírovat!??“
„A kdy mám pít? Veãer? KdyÏ na to není

vidût?!“ ohradil se dotãenû básník, energicky
vstal a mûl se k odchodu. Tûsnû u dvefií se v‰ak
zarazil, zrozpaãitûl, obrátil se k Botrysovi a fiekl:
„Mám nov˘ text.“

„Omluvte nás na okamÏik,“ Botrys také vstal
a oba zmizeli na zcela krátkou chvilku v pfied-
síni. Pak bylo sly‰et dupání Erazima po dfie-
vûn˘ch schodech a Botrys se vrátil do míst-
nosti.

„Vá‰ pfiítel je okouzlující muÏ,“ pravila taktnû
Siena.

„Opravdu se vám líbil?“ Botrys byl potû‰en.
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Botrys rozbalil u‰mudlan˘ papírek, na pût-
krát pfieloÏen˘ a ãetl trochu nejist˘m hlasem:

„,Zde vizme samouka 
jak tfiese se mu ruka 
a pfiesto stfiíhá kluka 
dohola.
Samouk pokoj nedá 
teì ruku s bfiitvou zvedá 
a s Ïidle padá bledá 
mrtvola.‘
To je v‰echno. Takhle to vyznívá patrnû ou-

plnû pitomû, ale najde-li se k tomu ‰ikovn˘
muzikant, mÛÏe to dopadnout docela dobfie.“

„Vût‰inu textÛ k taneãním písním lidi ani
pofiádnû neposlouchají, a kdyÏ se jim líbí me-
lodie, odpustí textu v‰echno.“

„Pfiesnû tak. A není to tak nev˘nosné, jak by
se snad nûkomu zdálo. NuÏe, abych pokraão-
val: hlavním pramenem obÏivy mého pfiítele je
jeho pfiítelkynû ·eredka. Miluje jej velice, ob-
divuje jeho umûní a stará se o nûho.“

„Za star˘ch dobr˘ch ãasÛ se v takovém pfií-
padû fiíkalo, Ïe si ho vydrÏuje.“

„Správnû. Teì uÏ se ten v˘raz málo pouÏí-
vá.“

Tu náhle pfiestalo Sienu bavit se vyptáváním
na ·eredku, na Erazima, zmlkla a pozorovala

„V jeho vûku?“
„Ano. Erazim je pacient v‰eho lékafiství.

Jeho kvílení je mocné. Jeho figura i fysiog-
nomie hodnû napomáhaly nesnadnému úko-
lu…“

„JehoÏ se podjal.“
„Správnû, jehoÏ se podjal. Vidím, Ïe jste dû-

lala neobyãejnû poctivû obecnou ‰kolu.“
„Ten dÛchod ov‰em musí b˘t po ãertech

mal˘, spí‰ dÛchodek, ne?“
„Jistû. âiní také nejmen‰í díl z jeho prebend

a obroãí. Má dále jednoho tuzexového str˘ãka.
Nûkdy také spolu pí‰eme písÀové texty. Uplat-
Àují se pouze pod m˘m jménem, Erazim po-
vaÏuje tuto svou ãinnost za profanaci ãistého
umûní…“

Siena Pálená se pobavenû rozesmála: „Teì
uÏ dokonale rozumím scénû, která se odehrála
pfied jeho odchodem. On vám pfiedá text, kter˘
sesmolil, vy mu zaplatíte, a pak pod sv˘m
opojn˘m jménem jej nûkde uplatníte. Spo-
leãnû pak asi jen vypijete ten alkohol, co pfii-
nese…“

„Nûkdy se to uplatÀuje jen velmi tûÏko. Kdy-
bych nemûl tolik znám˘ch… Umíte si pfied-
stavit, co v‰echno je Erazim schopen napsat!“

„Pfieãtûte, co vám tedy teì pfiedal!“
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„Ale sami dva to nespravíme. To abychom
byli aspoÀ tfii, ãtyfii…“

„Tak, tak, milospane…“
A ·láfrok odcházel váÏn˘m krokem na gulá‰

k ,Nimrodovi‘.

V poÈouchlé a obyãejné hospÛdce ‚U Nim-
roda‘ sedûl inÏen˘r Fugas, scenárista v˘stav,
s ·eredkou, pil ãernou kávu a pfiem˘‰lel, jak
utlouci dopoledne, pak odpoledne a pak ve-
ãer. ·eredka neposkytovala dostateãn˘ druh
zábavy. Herci z blízkého divadla, ktefií sem
chodívali, se je‰tû neobjevovali a obvyklá parta
se také, jak se zdá, zdrÏela.

„Obyãejnû tu b˘vá uÏ v deset,“ pravila ne-
‰Èastnû.

Pozor, tyhle tlusté Ïenské mají hned pláã na
krajíãku! pomyslel si zdû‰enû Fugas.

„A jak mi lhal, kdyÏ se o mne ucházel: Není
lep‰ího manÏela nad alkoholika. Není-li do-
ma, nemusí‰ ho nikde hledat. Je vÏdycky v nej-
bliÏ‰í hospodû. A co je blíÏ od Ocelov˘ ulice
neÏ Nimrod. A taky fiíkal, Ïe alkoholik má
zpomalen˘ reflexy, Ïe nestaãí uhnout. Hodí‰

neteãnû obliãej svého hostitele, rozmazan˘
koufiem d˘mky. Pfiíli‰ jsem mu neukfiivdila,
pomyslela si, je opravdu trochu komick˘. Ku-
lat˘ obliãej mûkk˘ch rysÛ (hovno, rozjeté sa-
nûmi), zakonãen˘ lysinou, pokrytou jen fiíd-
k˘mi svûtl˘mi chloupky, si dodával dÛstojnost
jen br˘lemi se siln˘mi ãern˘mi obrouãkami,
nezbytn˘m znakem intelektuálÛ té doby.

Botrys, sleduje její pohled, zmalomyslnûl a
nepokou‰el se o dal‰í konverzaci. Nuda, po-
dobná lehké nevolnosti, vkrouÏila do míst-
nosti.

Bylo deset hodin dopoledne. ·láfrok línû vstal,
pomalu se umyl, oblékl a uvafiil si snídani a dÛ-
stojn˘m krokem odcházel z domu. V pfiízemí
se stfietl se správcovou, starou babkou, která po
starobylém zvyku se pohybovala po domû v˘-
hradnû jen se smetákem nebo hadrem v ruce.

„Dobrého jitra pfieji, sestro,“ za‰veholil.
„Dobr˘ poledne, milospane,“ odpovûdûla.
„Nemáte dojem, Ïe bude brzo konec svûta?“

otázal se ·láfrok se smrtelnû váÏnou tváfií.
„Jistotnû, milospane. Dyk já uÏ do toho taky

dûlám.“
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dle, kter˘ch bylo za války v Praze pomalu víc
neÏ hospod. Stoje na ‰taflích, umístûn˘ch na
rampû, recitoval Omara Chajjáma, metal ko-
zelce v Mahenov˘ch hrách, skákal s balkonu
hledi‰tû doprostfied scény a snil o Hamletovi,
ãerném a bledém, pohybujícím se váÏnû na
koleãkov˘ch bruslích po jevi‰ti. Po letech zbyla
z toho v‰eho jen jistota projevu a pohybu pfied
obecenstvem a otrlost a skepse nalezly mu
po dvaceti letech místo konferenciéra, zamûst-
nání, které mu dovolovalo velké orgie spánku,
nezávislost na v˘stfiedních choutkách reÏisérÛ,
slu‰n˘ pfiíjem a poskytovalo velkou spoustu
volného ãasu. Jeho domácí pfiíprava, kterou
provozoval ostatnû jen velice zfiídka, spoãí-
vala ve studiu star˘ch roãníkÛ Humoristic-
k˘ch listÛ, Trnu, Kvítka a podobn˘ch prame-
nÛ. âern˘ a bled˘ Hamlet znaãnû ztloustl a
opatroval s matefiskou péãí své ledvinové ka-
mínky.

Historie Botrysova byla trochu podivuhod-
ná. Po maturitû vstoupil z nedostatku fantazie
a urãitûj‰ího zájmu na jazykovou ‰kolu, kde se
zdokonaloval ve své stfiedo‰kolské angliãtinû.
Pfiitom mu jednou padla do rukou jakási kniha
pana Wodehousea, kterou si zaãal pomalu ãíst.
âetla se mu snadno, a kdyÏ zjistil, Ïe kniha ne-

hrnec, fiíkal, a má‰ jistotu, Ïe trefí‰. Taky to
není pravda.“ Byla ne‰Èastna.

Naproti nim sedûl muÏ s tûÏk˘mi rysy stá-
lého pijáka a obãas zahuãel jako americká
kamna. Nemotornû se snaÏil navazovat hovor,
ale vprostfied vûty sám uznával tuto vûc za
marnou, pfiestal a civûl do své kávy s rumem.
A po chvíli zase zaãal tûÏce: „A posly‰te, co vy
tomu fiíkáte, Ïe…“ a pak zase se vzdal.

Specifické pachy dopolední hospody depri-
movaly smysly hostÛ. Podezfielé obliãeje se
objevovaly ve dvefiích, obhlédly lokál a ·ered-
ka si poruãila gulá‰ s dvojit˘m knedlíkem.

Botrys a ·láfrok chodili do jedné tfiídy klasic-
kého gymnasia – je to mizern˘ch dvacet let.
·láfrok od sexty nemluvil o niãem jiném neÏ
o divadle. Botrys nemluvil o niãem. Byl jed-
ním z nenápadn˘ch studentíkÛ, ktefií v niãem
nevynikali, niãím pozoruhodn˘m nebo od-
souzeníhodn˘m se nezab˘vali. Profesofii za
osm let si s bídou pamatovali jejich jména
a obliãeje. Po maturitû umístil se ·láfrok ob-
ratnû v jakémsi malém, poloamatérském diva-
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vedlivém rozhofiãení nad jeho naprostou bez-
ideovostí.

Nicménû – poãinek byl uãinûn a s Botrysem
se ve filmu poãítalo. Vûdûlo se, Ïe napsal ná-
mût, kter˘ byl realizován, Ïe napsal scénáfi:
skuteãnost, Ïe nikdo jeho film nevidûl, vÛbec
nevadila. Experti pfiedstírali, Ïe film znají, le-
dabyle mluvili o jeho pfiednostech a slabinách
a Botrys se stal touto hrou náhod známûj‰í ve
filmovém svûtû, neÏ kdyby napsal opravdu
úspû‰n˘ námût. A od té doby psal námûty, fil-
mové povídky, synopse a scénáfie, nûco na ob-
jednávku, nûco jen tak. Hra náhod pokraãova-
la: Ïádn˘ film nebyl natoãen kromû jednoho,
kter˘ byl okamÏitû je‰tû pfied premiérou sta-
Ïen; vÏdy se vyskytly námitky – buì zase z bez-
ideovosti, z pfiikra‰lování skuteãnosti, v jiném
zase bylo uvûdomûlého dûlnictva málo, v dru-
hém zase moc, pokaÏdé v prÛbûhu schvalova-
cích komisí (s v˘jimkou toho jednoho, kter˘
byl natoãen, ale staÏen) se vûc zabrzdila a zaãlo
se znovu. Brzy tomu Botrys pfiivykl, a protoÏe
honoráfie byly parádní, nevadilo mu pranic, Ïe
jeho námûty nejsou realizovány. Nebyl vÛbec
ctiÏádostiv˘ a pokojnû se vyrovnal s novou
situací. Ba, dalo by se fiíci, Ïe si v ní liboval.
Nemûl trápení s kritiky, nebyl pfiedmûtem

byla dosud pfieloÏena do ãe‰tiny, napadlo ho,
Ïe by mohl pofiídit pfieklad a snad ho nûkde
a nûkdy uplatnit. V prÛbûhu této práce zjistil,
Ïe to není pfiece jen tak jednoduché. Kniha
obsahovala napfiíklad hodnû v˘razÛ, které ani
v nejtlust‰ích slovnících nebyly. Rozhodl se
tedy pfieloÏit román volnû. Pak slevil je‰tû víc
a pfiedstavoval si podtitulek: Dle námûtu…
sepsal… Pfiirozen˘m dÛsledkem tohoto v˘voje
pak bylo, Ïe nahradil anglická jména ãesk˘mi,
název zmûnil na Bláznivá sestfienice a zaãal hle-
dat nakladatele. O humoristické romány je
vÏdy o nûco vût‰í zájem neÏ o pfiedsokratov-
skou filosofii, a tak se dobrá vûc podafiila a
Botrys se stal úspû‰n˘m humoristou. Uzavfiel
smlouvu s jist˘m filmov˘m podnikatelem na
zfilmování své knihy, vymínil si spoluúãast na
scénáfii a zaãal – jak se tehdy fiíkalo – ,dûlat do
filmu‘. Film byl skuteãnû v pfiedveãer konce
války dokonãen, ale na plátna kin se uÏ nedo-
stal. V porevoluãním enthusiasmu nebylo na
Bláznivou sestfienici ani pomy‰lení, filmov˘
podnikatel zmizel, jeho archiv byl pfievzat
Státním filmem a film uÏ nebyl nikdy nalezen.
Dodnes Botrys neví, odnesl-li dopálen˘ pro-
ducent Sestfienici nûkam do ·v˘car, nebo zda
nûjaká revoluãní komise film zniãila ve spra-
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dfiíve boháãi vily na Hanspaulce, bylo teì mo-
derní mít byt v star˘ch ulicích Men‰ího Mûsta
PraÏského. Dne‰ní prominenti dávali pfiednost
snobismu pfied pohodlím.

Botrys stál se sv˘mi pfiáteli pfied domem.
„Pojìme pû‰ky,“ navrhoval Erazim, „praÏ-

ské tramwaye patfií mezi prostfiedky hromad-
ného niãení.“

„To je pfiece jen trochu daleko… Pojeìme
taxíkem.“

„Samozfiejmû,“ zasmál se Erazim, „dneska
bohémové jezdí taxíky…“

„Jste trochu romantick˘, Mistfie,“ pravila
Siena váÏnû. „Pfiece nechcete, abych provozo-
vala turistiku po Praze. Kromû toho je uÏ tro-
chu pozdû…“

âerná limuzína se neslu‰nû pohybovala po
vozovce. Botrys vztáhl ruku.

„Jediné, co mám na automobilech rád,“ po-
kraãoval Jan Erazim Novotn˘, „jsou olejové
skvrny na mokrém asfaltu. V noci, samozfiej-

závisti a pomluv sv˘ch úspû‰nûj‰ích kolegÛ, Ïil
v jakési zvlá‰tní imunitû, oddûlen svou zdán-
livou neúspû‰ností od drsného a zákefiného
svûta jako souãástka uloÏená ve vrstvû oleje od
moÏnosti po‰kození a zevních vlivÛ. Pfiistiho-
val se dokonce nûkdy, Ïe podvûdomû vpa‰oval
do dosud nezávadného námûtu podezfielou
osobu, která sk˘tala pfiedpoklad, Ïe bude pfií-
ãinou zamítnutí v nûkteré instanci.

Byl-li zprvu pfiekvapen, potom okouzlen
sv˘m postavením, dnes mu to pfiipadalo v‰ecko
docela v pofiádku. Osmûlil se a zdramatizoval
Bláznivou sestfienici a nabídl ji men‰ímu diva-
dlu. Hra mûla slu‰n˘ kasovní úspûch a vynesla
mu nové vydání knihy. To uÏ bylo v ‰edesát˘ch
letech a kritick˘ metr mûl vlivem zmûnûn˘ch
pomûrÛ nanejv˘‰ pûtapadesát centimetrÛ: kni-
ha pro‰la bez nejmen‰ích námitek. Na záloÏce
knihy psal nakladatelsk˘ redaktor: „Nová kniha
známého spisovatele humoristick˘ch romá-
nÛ…“

V poslední dobû zaãal Botrys s písÀov˘mi
texty. Náhodn˘ nápad mu pfiinesl uznání, a
kdyÏ se podafiilo získat Erazima ke spolupráci,
zvy‰oval pfiíjemnû a pohodlnû své pfiíjmy.

Dávno jiÏ získal ateliér na Malé Stranû, této
vytouÏené metû módních umûlcÛ. Stavûli-li
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zející s ozdobn˘m tuplákem v ruce, v‰echno uÏ
po ránu nalíznuté…“

„Kolonáda plná vefiejn˘ch záchodkÛ… Bá-
degasti s rozepjat˘mi poklopci… Obligátní
maharadÏa, jemuÏ na promenádû padají ledvi-
nové kamínky ze ‰irok˘ch kalhot…“ pokraão-
val Botrys.

·láfrok, dojat, Ïe nachází porozumûní, se
nad‰enû pohnul a zakymácel.

„Ono by se toho mûlo zfiídit víc,“ pfieru‰il je
Fugas. „UvaÏovali jste nûkdy o nespravedlivém
údûlu muÏÛ, ktefií pozbyli, podobnû jako já,
zubÛ a vlasÛ v prÛbûhu tûchto horoucích let,
a jak jsou handikapováni v navazování zná-
mostí s dûvãaty proti tûm protivn˘m v˘jimeã-
n˘m jedincÛm, ktefií nebyli tak postiÏeni? Ne-
byla zde na místû nûjaká nivelizace? Podal
bych návrh na odzubení a odvlasení dospûl˘ch
muÏÛ…“

„ZaloÏit ,ODZUBANEUM‘!“
„Státní úfiad pro devlasizaci!“
·eredka tiskla pod stolem Erazimovi ruku:

„Ty uÏ bys také mûl jít k zubafii, fiíkala jsem ti
to uÏ tolikrát.“

Básník jen vztekle usykl. Nebylo nûÏnûj‰ího
a pozornûj‰ího milence, kdyÏ byl s ·eredkou
sám. Byl jí za mnoho vdûãen. Nejvíce snad za

mû. Jejich duhové barvy, osvûtlené plynovou
lampou…“

To uÏ vcházeli k ,Nimrodovi‘.
·láfrok studoval s nesmírnou peãlivostí jí-

delní lístek, inÏ. Fugas míchal svou vychladlou
ãernou kávu a ·eredka tûkala oãima jako sle-
pice.

Bylo (bilo) uÏ poledne, hospoda byla plná
hostÛ a její druhofiadé zápachy zbavovaly jem-
nocitnûj‰í náv‰tûvníky chuti k jídlu. ·ered-
ka uvidûla Erazima a smutek zmizel z její tvá-
fie.

Po obûdû ode‰li na ãernou kávu do malé
kavárniãky v Îitné ulici.

„Cigareta, ãerná káva a koÀak jsou jedin˘m
dÛstojn˘m zakonãením obûda,“ tvrdil Fugas,
„a ãerná káva se nesmí nikdy pít v místnosti,
kde se obûdvalo.“

·láfrok byl mrzut˘, neboÈ byl tak zbaven
moÏnosti vypít tfii ãtyfii sklenice plzeÀského,
které zase v jeho pfiedstavû pfiedstavovaly
správné dovr‰ení poledního poÏitku. Pfiipi-
soval plzeÀskému pivu zázraãné léãebné úãin-
ky. „Jednou, aÏ medicina vyroste ze sv˘ch ‰ar-
latánsk˘ch plínek, budou zfiízeny v Plzni veliké
mezinárodní láznû, které obohatí národní dÛ-
chod. Pfiedstavte si hosty, dÛstojnû se prochá-
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jsem uvaÏoval o tvém ‰patném zdraví a na-
padlo mi, Ïe by se krásnû mohlo stát, Ïe bys,
jak se fiíká, ,‰kytnul, prdnul a to bylo jeho po-
slední slovo‘. A svût by o tobû nevûdûl. Proto
jsem pro v‰echny pfiípady napsal do foroty ne-
krolog o tobû, kter˘ vám vzápûtí pfieãtu a pfied-
loÏím ke schválení.“

Vytáhl z kapsy jakési lejstro a zaãal:
„Za básníkem Janem Erazimem Novot-

n˘m…
Torzem zÛstává monumentální dílo…
Nedopsána je literárnû-historická studie,

v níÏ se snaÏil dokázat, Ïe Rytífie Smila nena-
psal Jaroslav Vrchlick˘, ale Karolina Svûtlá.

Jen nûkolik neslu‰n˘ch vût, zachycen˘ch
v rukopise, dává ãtenáfii tu‰it, kolik estetick˘ch
hodnot skr˘val v sobû proponovan˘ román
Chlupodravci. A stûÏí asi nalezne se pokraãova-
tel, kter˘ by se ujal pfiekladu stûÏejního díla To-
má‰e Aquinského De prdûndi libri tres, o nûmÏ
se pochvalnû zmiÀuje Rabelais.

Ztracena je pfiíruãka Tambuko aneb Porno-
grafie pro kaÏdého, jen názvy dal‰ích knih pfii-
pomínají doby minulé slávy: Bez preservativu
Saharou napfiíã, Kterak v dostavníku s milkou
obcovati, aby spolucestující niãeho nepostfiehli,
Syfilitikem snadno a rychle aj.

to, Ïe uÏ nebyl odkázán na bezcílné procházky
za urãit˘ch veãerÛ, kdy hledal marnû neurãit˘
erotick˘ pfiíslib v oãích protijdoucích Ïen, kdy
postával s podivn˘mi my‰lenkami pfied v˘-
kladními skfiínûmi s ortopedick˘mi potfiebami
a nakonec vÏdy skonãil v nûjaké putyce, kde se
snaÏil ‰típnout servírku do zadnice. Ale ve
spoleãnosti se za ·eredku náramnû stydûl a
sná‰el ji pouze, kdyÏ byla zticha.

Botrys pfiede‰el hádce: „Myslím, Ïe nejsi
natolik zdráv, aby ses mohl svûfiit do péãe
na‰eho zdravotnictví. Abys vydrÏel nekoneãné
hodiny postávat ãi posedávat v odpornû vyhlí-
Ïejících ãekárnách, abys snesl chování perso-
nálu, které je smûsí chování uklízeãek a pod-
dÛstojníkÛ z povolání. Nejsi dost vytrval˘,
abys postupoval od praktického lékafie k od-
bornému, od odborného na rentgen, z rent-
genu zpátky ke specialistovi a od specialisty
zpátky k svému pfiíslu‰nému obvodnímu. Ta-
ková vûc si vyÏádá muÏe ocelov˘ch nervÛ a
pevného zdraví. Dále ti chybí ta pravá kfiesÈan-
ská pokora, s níÏ je tfieba snésti vytrÏení tfií
ãtyfi zdrav˘ch zubÛ, neÏ se dostanou na ten
prav˘.“

„Ano,“ potvrzoval ·láfrok, „jsi na tento
úkol pfiíli‰ neduÏiv˘. Ostatnû, zrovna nedávno



104 105

Erazim stál za ·láfrokem na záchodû pfiímo
pod nápisem Servít je vÛl a povídal si s ním.
Bylo to jeho oblíbené místo k dÛvûrn˘m roz-
hovorÛm.

„Tak co jí fiíká‰,“ doráÏel Erazim.
„Ach boÏe, takov˘ch bûhá po Praze. Blond,

ãerné doplÀky… Ostatnû já ji znám. Pfied lety,
kdyÏ jsem b˘val u Oblastního…“

„Ona je hereãka?“
„Kdepak. Taková lep‰í kurviãka to je. Ten-

krát Ïila s fiiditelem a brala plat za návrhy kos-
t˘mÛ. Teì dûlá nûco podobného u filmu. Pfie-
loÏila si správnû do ãe‰tiny anglické úsloví: ,To
the right man on the right place‘ – spí vÏdycky
s tím prav˘m muÏem. MÛÏe b˘t, Ïe ji v Pro-
pagfilmu obãas nechají pfiejít pfied kamerou…“

„Nechci tomu v‰emu vûfiit. Mnû se hroznû
líbí. Urãitû má krásnou du‰i. Mûl jsi vidût, jak
citlivû reagovala…“

„Blbost,“ pfieru‰il jej ·láfrok, „Ïeny mají
místo du‰e ovariální cysty.“

„¤eknu jí, Ïe teì dûlám nûco pro film…,“
pfiem˘‰lel Erazim.

„To uÏ je lep‰í. Îenám se musí lhát, jinak se
s nimi vÛbec nedorozumí‰. Kolik je ti let?“

„Tfiicet osm.“

Nelítostn˘ Osud rázem pfieru‰il úspû‰nû za-
poãatou literární dráhu v údobí nejplodnûj-
‰ím…

Úporná zácpa nedovolila autorovi dokonãi-
ti gigantickou práci, jiÏ si pfiedsevzal.“

„Vidím,“ ‰eptala Siena Botrysovi, „Ïe kdy-
byste toho Erazima nemûli, tak byste si ho
museli vymyslet…“

InÏen˘r Fugas se naklonil pfies stÛl a fiekl
Botrysovi: „Budu teì dûlat v˘stavu na Malé
Stranû. Napadlo mi, Ïe bychom si pro tu dobu
mohli vymûnit byty, abych to nemûl tak dale-
ko. Co ty na to?“

Botrys sáhl do kapsy a hodil na stÛl svazek
klíãÛ. Fugas dûkovnû pok˘vl a podal mu svoje.
Siena sledovala oba obdivn˘m zrakem.

„Co to má b˘t za v˘stavu,“ zajímala se ·e-
redka.

„Ale, nûco o správné v˘Ïivû. S˘ry, zelenina,
ovoce… v‰ak to znáte. Teì mne nûco napa-
dá… Erazime, napi‰ mi pro tu v˘stavu nûco.“

„Co by to mûlo b˘t? Nûjak˘ slogan?“
„To ne. Já nevím, pfiesnû co… ty uÏ na to

pfiijde‰.“
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„Tak uÏ brzo bude‰ mít od takov˘chto sta-
rostí pokoj. Nejideálnûj‰í údobí erotického
Ïivota pro muÏe je mezi ãtyfiicítkou a padesát-
kou. âlovûk je chránûn pfied nerozváÏnostmi
mládí i proti ponur˘m po‰etilostem druhé
mízy. MÛÏe, ale nemusí.“

„Tak vy jste u filmu?“ vydechla ·eredka ob-
divnû.

„Ale jen takové malé role,“ odpovûdûla
skromnû Siena Pálená.

Botrys uãinil odmítav˘ posunek: „CoÏpak
nevíte, co napsal Stanislavskij? ,Nejsou malé
role, jsou jen malé gáÏe…‘ “

Vycházeli z kavárny.
„Pojìme na veãefii do Rotisky,“ navrhovala

·eredka.
·li pomalu Îitnou ulicí. Fugas pfiesvûdãoval

Erazima o pravdivosti hesla ,Máme-li málo pe-
nûz, musíme zaãít ihned více utrácet‘:

„·etrnost v takov˘ch dobách vÛbec není na
místû. UskrovÀuje‰ se, hlady aÏ ‰ilhá‰, a nako-
nec stejnû nevyjde‰. Zaãne‰-li ihned divoce
utrácet, jse‰ je‰tû t˘den úplnû bez penûz a tato

situace tû pfiinutí nûco provést. Buì si vypÛj-
ãí‰, nebo nûco prodá‰, v nejhor‰ím pfiípadû
pfiijme‰ nûjakou práci, v kaÏdém pfiípadû se
brzo zbaví‰ bezpenûzí…“

Nastával dusiv˘ praÏsk˘ soumrak, tûÏká ‰pi-
navá duchna klesala pomalu do ulic. Lampáfi
podoben provazochodci pfiecházel obratnû
s dlouhou dfievûnou tyãí od jedné svítilny ke
druhé.

Kamelot se pfiiblíÏil se skupince, nabízeje
zbylé v˘tisky Veãerní Prahy.

„Nic neãteme, v‰echno si sami vymej‰líme,“
pravil odmítavû ·láfrok.

„Na pfiíklad?“ pravila vyz˘vavû Siena Pále-
ná.

·láfrok se rozhlédl vyz˘vavû kolem. „Na
pfiíklad objasním vám správnou etymologii
názvu této ulice. Historikové se druhdy bláho-
vû domnívali, Ïe se jmenuje ·tûpánská podle
kostela svatého ·tûpána. Pravda je jiná: tûsnû
pfied bitvou u Lipan shromáÏdil zde Prokop
Velik˘ svá vojska a mûl k nim speech, v nûmÏ
mimo jiné fiekl: ,…je‰tû Pánská jednota nezví-
tûzila…‘ A teì se musím s vámi rozlouãit, jdu
do k‰eftu.“

„Pfiijì potom nûkam za námi.“
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Stûny byly pokryté nápisy, zhotoven˘mi po-
mocí dûtské tiskárniãky. Siena postupovala po-
malu podle stûn a ãetla:

Lep‰í husa peãená 
neÏli sleãna svleãená 1

Alkohol v mal˘ch dávkách ne‰kodí ani
v nejvût‰ím mnoÏství 2

Durst ist schlimmer als Heimweh 3

Kdo neÏil pfied revolucí, neví, jak sladk˘ je
Ïivot 4

ObÏerství a násilné smilstvo je poãátkem
v‰ech nepravostí 5

âas utíká jako jelen
jenÏ byl do prdele stfielen 
Sotvas zbavil pannu vûnce 
uÏ je tady impotence 6

„Budete v Téãku?“
„Budeme trávit kulturní veãer u Erazima.“
„Koupím lahviãku nûãeho dobrého,“ lákala

·eredka.
„Tak platí. Po pfiedstavení pfiijdu.“
Zbytek pfiátel se ubíral dále. Siena Pálená se

ptala na dne‰ní ·láfrokovo vystoupení. Erazim
místo odpovûdi zaãal vyvolávat:

„Bimbo a Jumbo – dva ortopédi…
Mistr ·láfrok se sv˘mi cviãen˘mi hemero-
idy…
4 Bfievnov – pfiízemní navigace…
Donatello – hudební faun…
Tartini a Fellini…
Umûlecká cochonnerie…“
Botrys se snaÏil rychle nûco vymyslet, ale

nedafiilo se mu. ·eredka se náhle vynofiila z la-
hÛdkáfiství s náruãí plnou balíãkÛ a lahví.

ErazimÛv pfiíbytek pozÛstával z jedné místnos-
ti, která byla kretonov˘m závûsem rozdûlena
na dvû nestejnû velké ãásti: na vût‰í, obytnou,
a na kuchyÀsk˘ kout, kter˘ skr˘val plynov˘
vafiiã a haldu nemytého nádobí.

1 Brillat-Savarin 
2 M. D. Rettigová 
3 Ovidius
4 V. I. Lenin
5 Fr. Bidlo
6 ·imon Lomnick˘ z Budãe
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cÛ, ktefií rádi pijí a nemá to na nû Ïádné ne-
pfiíznivé úãinky. Nikdo jej nikdy nevidûl opilé-
ho, po desáté skleniãce byl stejnû roztomil˘,
jako kdyÏ si naléval prvou. Naproti tomu Bot-
rys (coÏ ov‰em málokdo vûdûl) alkohol vlastnû
nesná‰el. Dfiíve protrpûl mnoho dûsn˘ch ko-
covin, aÏ právû Fugas, jemuÏ se svûfiil, mu po-
radil: Abys nepil vÛbec, to bys mezi sv˘mi ne-
obstál. Ale pij málo a jen dobré vûci. A Botrys
si vymyslel svÛj nápoj, kamufloval jej svou
zdánlivû specielní oblibou, a nyní nejen Ïe
pfieãkával beztrestnû velké a slavné flámy, ale
dokonce poÏíval úcty mnoha sv˘ch znám˘ch,
ktefií povaÏovali jeho zálibu v jediném druhu
alkoholu za cosi v˘luãného, vzne‰eného a ori-
ginelního.

·láfrok byl ctitelem plzeÀského a ostatní pil
jen tak s ostatními. Jedin˘, kdo byl pijan, byl
Erazim. Mûl romantickou zálibu v ãerveném
vínû, které povaÏoval za historicky dokázan˘
zdroj inspirace, a pfii kaÏdé pfiíleÏitosti se vÏdy
opil co moÏno nejvíce. Mûl za to, Ïe to patfií
mezi základní znaky bohémství.

„¤eknûte mi, vy byste to pfiece mohl vûdût,
proã v restauraci vrchní vÏdy okamÏitû odejde,
kdyÏ mu fieknete, Ïe chcete platit,“ ptala se ·e-

KaÏd˘ dobr˘ skutek b˘vá následován
zaslouÏen˘m trestem 7

Byl sokol pluje v hrdé v˘‰i své 
od sovy my‰ilovky uklován…8

Kdo prdí a smrdí, zdraví si tvrdí 9

Na stûnû visel rozmûrn˘ obraz Îena stiÏená
menstruací prosí kníÏete Ruprechta o milost pro
svého syna Ja‰ka – rané dílo Josefa Hlinomaze.

Mezitím, co si Siena prohlíÏela v˘zdobu po-
koje, pfiipravil Erazim rychle dal‰í nápis a po-
dal jej slavnostnû Sienû, aby – jako zvlá‰tní
poctu – sama provedla oti‰tûní. Vybrala vhodné
místo a objevil se nápis: Îeny mají místo du‰e
ovariální cysty.

Mezitím ·eredka horlivû chystala chlebíãky,
vym˘vala sklenice a Fugas vytahoval zátky
z lahví. Fugas byl z tûch podivuhodn˘ch jedin-

7 Ep. sv. Pavla Korintsk˘m 
8 Miroslav Tyr‰ 
9 Hippokrates
(vysv. autorovy)
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Rozru‰en vínem, blízkostí Ïeny, po které
touÏil, a literární teorií náhle vstal, usedl k sta-
rému psacímu stroji a rychle cosi psal. Pak
uvolnil elaborát ze stroje, sloÏil ho na ãtyfiikrát
a vloÏil Fugasovi do kapsy: „Nedívej se, co to
je, aÏ zítra. Je to pro tu tvou v˘stavu.“

Fugas vytáhl z penûÏenky bankovku, strãil ji
básníkovi do kapsy a fiekl: „Za dÛvûru jakost.“

Veãírek pfiecházel pozvolna z prvého obtíÏ-
ného stadia do své nejlep‰í ãásti. Z pouliãního
automatu volal ·láfrok, aby mu ‰li otevfiít
dÛm.

Botrys zaãal pfiehrabovat zmûÈ listin na psacím
stole a ty, které se mu zalíbily, pfiedãítal na-
hlas:

„Za vlády Velikého FrÈana…“

„To bude pohádka pro rozhlas,“ komentoval
Erazim.

„Koncem dubna
potkal jsem hrabûte z Bubna…

AÏ budu velk˘
stanu se pivním s˘rem…

redka Fugase, majíc je‰tû na mysli ãerstv˘ záÏi-
tek z Rotisserie.

„âasto jsem o tom pfiem˘‰lel a snaÏil se vy-
pozorovat pfiíãinu tohoto pfiírodního úkazu.
Myslím, Ïe to je tak: jako kaÏd˘ zamûstnanec
ministerstva vnitra vidí v kaÏdém potencionel-
ního zloãince, podezírá vrchní ãí‰ník kaÏdého
hosta, Ïe mu bude chtít utéci bez placení. Pro-
to stojí nenápadnû na místû, odkud mÛÏe v‰e
dobfie pfiehlédnout, a ostfiíÏím zrakem sleduje
poãínání hostÛ. Jakmile projeví host ochotu
platit, uklidní se a odejde za sv˘mi záleÏitost-
mi.“

Erazim, vyuÏívaje vhodné chvíle, pfiisedl
k Sienû Pálené a jal se jí vysvûtlovat jakési slo-
Ïité umûlecké teorie, Èukal si s ní, zapaloval
cigarety a vÛbec se snaÏil b˘t pozorn˘ a intere-
santní.

„Princip je v tom: pfieãte se úfiední vûstník,
úvodník v oficielních novinách nebo nûco po-
dobného, a snaÏíte si pfiedstavit prav˘ opak,
a to jak co do obsahu, tak i do formy. Jen tak
mÛÏe vzniknout umûlecké dílo. Dále je nutno
stejn˘ proces udûlat s tak zvanou vnitfiní cen-
zurou. Mít stále na mysli, aby to, co pí‰ete,
bylo naprosto nepfiijatelné pro uvefiejnûní. Jen
tak lze dosáhnout úplné tvÛrãí svobody.“
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,Jede kolo, jede
cesta necesta.
UÏ ho nezastaví
stráÏník ·ebesta.‘

Tato sloka mne tak zaujala, Ïe jsem ji pfieloÏil: 

‚Fährt Rad über Spalten
schnell ja sogar sehr.
Kann es nie anhalten
kein Schebesta mehr.‘ 1

Ostatnû, Erazime, on byl sv˘m zpÛsobem tvÛj
pfiedchÛdce. Poslouchej:

,Co to má‰, má milá,
co to má‰ na noze?
To jsem si ‰áteãek koupila,
smek se mi po koze.‘“

Ale Erazim uÏ zase sedûl u Sieny Pálené, ne-
poslouchal ho a ‰eptal jí: „Îivoucí moje stu-
dánko ·ivy…“ 2

Pûchota postupovala za ustaviãného
prdûní…“

„To zní dost hodnovûrnû,“ poznamenal ·láf-
rok.

„Á – tady koneãnû nûco,“ zvolal vítûznû Bot-
rys:

„Sraní v bukovém lese
Nastávalo jaro. Kukaãka vlekla své tûÏké
tûlo vûtvemi a zaãínaly smrdût
senkruvny…“

„To bude lyrická próza,“ pravil Erazim. „Pout-
ník prochází listnat˘m lesem pln˘m barev a
vÛní, kdyÏ tu najednou…“

„Na nûho pfiijde sraní,“ zvolal nad‰enû ·láf-
rok.

„Správnû.“
„Já poesii mnoho nerozumím,“ fiekl Fugas.

„Já mûl jenom rád básníka Pánka, dnes jiÏ zem-
fielého. Dokonce jsem se snaÏil jednou pfieloÏit
jednu jeho báseÀ do nûmãiny.“

„Proã, proboha, do nûmãiny?“
„ProtoÏe jinou fieã neumím. V originále by-

lo: 1 Nûmeck˘ pfieklad O. Fischera
2 Breton



116 117

Siena se probudila s o‰klivou nahofiklou chutí
v ústech. Otevfiela oãi a zjistila, Ïe je v cizím
bytû. Vedle ní pravidelnû oddychoval muÏ.
BoÏe mÛj, kde to zase jsem, pomyslela se s po-
vzdechem. Posadila se na posteli a zatoãila se jí
hlava. Pak se podívala vedle sebe. Hlava ji roz-
bolela je‰tû víc. Vstala dost nejistû a zaãala se
mechanicky oblékat. Nûkdy jí dalo dost práce
najít urãitou ãást obleãení. SnaÏila se rozpo-
menout na události minulé noci, ale to mûlo
jen ten v˘sledek, Ïe se jí zdálo, Ïe se jí hlava
roztrhne na dvû ãásti. Zase s neprav˘m mu-
Ïem, proklínala se v duchu, zase zvítûzil zákon
vesmírného svinstva.

KdyÏ se chtûla uãesat, musela sebrat ve‰ke-
rou odvahu, aby se podívala do zrcadla. Pak
ti‰e odemkla dvefie klíãem, kter˘ vûzel v zám-
ku, a ode‰la. ·láfrok spal dál sv˘m slavn˘m
bohat˘rsk˘m spánkem.

Fugas sedûl v hotelové restauraci, ãil˘ a svûÏí
jako rybiãka. Objednal si lázeÀskou snídani
a sáhl do kapsy pro cigarety. Nahmatal na ãty-
fiikrát pfieloÏen˘ papír, vytáhl jej a ãetl:

Siena se u‰klíbla.
Erazim se zarazil, pfiem˘‰lel chvilku a zaãal

jinak: „Od té doby, co jsem vás spatfiil, ne-
mohu chcát ani srát…“ 3

„To uÏ zní lépe,“ souhlasila Siena Pálená.
Mezitím Fugas a ·láfrok vym˘‰leli nápisy,

kter˘mi by mohl básník doplnit v˘zdobu svého
pfiíbytku.

„Schwer ist das Leben eines Seemans, wenn
ihm die Krysen ‰ourek hlodají…“ 4 navrhoval
Fugas.

„Tchynû a uzen˘ 
jsou nejlep‰í studen˘,“ 5 pfiidával ·láfrok.
Erazim je nevnímal, protoÏe právû vysvûtlo-

val Sienû svÛj modus vivendi: hvûzdné nebe
nad sebou a pocit alkoholu v sobû…6 Bezpro-
stfiednû nato si s ní rychle ujednal schÛzku na
pfií‰tí dopoledne.

3 Rabelais
4 Joseph Conrad
5 âeská lidová – z Voticka
6 Kant
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Pohled na pouliãní hodiny jí cosi pfiipomnûl.
Uvûdomila si nejasnû a s námahou, Ïe má
umluvenou schÛzku v jedné zastrãené kavárnû
na tuto hodinu. Zmuãen˘ mozek odmítal ur-
ãit osobu, s níÏ se mûla setkat. Vlekla se me-
chanicky ulicemi a my‰lenky jí vífiily a ‰umûly
nesmyslnû v hlavû, pÛsobíce jí fyzickou bolest.
Jak˘si muÏ se za ní na chodníku otoãil; zapla-
vila ji vlna hnusu. Koneãnû vkroãila do kavár-
ny. U stolu sedûl Erazim a díval se na ni nad‰e-
nû zdufiel˘mi skly sv˘ch br˘lí.

Zaãalo ti‰e pr‰et. ·eredka stála bez hnutí u ok-
na, které se pomalu pokr˘valo tenkou vrstvou
de‰tû. Kapky vody stékaly pomalu po skle a její
tváfii. Polkla slanou slzu a opfiela se ãelem
o sklo.

„A co dûlá vlastnû va‰e pfiítelkynû ·eredka,“
zeptala se Siena Pálená. Vûdûla, Ïe to je nej-
ménû pfiíjemná otázka, kterou mu mohla po-
loÏit. Bylo jí bídnû.

MY· DOBRÉ NADùJE

Byla jednou jedna my‰. Ale my‰ tak mr-
Àavá a slabá, Ïe ji ostatní my‰i na potkání
pohlavkovaly a koãka domácí (Felis do-
mestica), která vládla domem, jí jednou
pfii náhodném setkání fiekla: „Tebe si ne-
chám, aÏ mi lékafi pfiedepí‰e dietu.“

Ale v drobném tûle my‰ky byl stateãn˘
duch. My‰ka zaãala dennû cviãit pfii otev-
fieném oknû, jedla s˘ry, sauerkraut a slupky
od jablek a v krátké dobû tak zesílila, Ïe se
o ni zaãal zajímat olympijsk˘ v˘bor. Se-
brala se tedy a vtrhla do sklepa, kde byla
koãka domácí (Felis domestica) a znásil-
nila ji tak rychle, Ïe ta nemûla ani ãas fiíci:
„Jemine!“

JEZTE S¯RY, OVOCE 
A ZELENINU! 

Fugas si povzdechl a dal se do jídla.
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·láfrok sedûl v zákulisí varieté a hrál s vrátn˘m
bulku. Trochu se podivil, kdyÏ vidûl pfiicházeti
Erazima, promáãeného de‰tûm, opilého k po-
litování, ubohého a tfiesoucího se.

„Pane ·najdr, jednu ãernou kávu,“ zavolal
na ãí‰níka, procházejícího kolem, „ale silnou,
prosím vás.“

Rychle rozdal: „Jdu pro!… Sedni si, kama-
ráde, hned bude‰ mít kafe. Kde ses tak zbub-
noval?“

Erazim si poslu‰nû sedl.
„Poslala mi teta k svátku jednu pûknou pa-

desátku,“ za‰veholil vrátn˘ a ·láfrok pra‰til kar-
tami o stÛl.

Vrátn˘ rychle a obratnû rozdával.
„Na scénu,“ zvolal inspicient v rychlé chÛzi.
·láfrok se vymr‰til ze Ïidle, skoãil fale‰nû

pruÏn˘m skokem na podium a uÏ bylo sly‰et
jeho kultivovan˘ hlas: „VáÏení a milí! Dal‰ím
ãíslem na‰eho pofiadu…“

KdyÏ se vrátil, popadl nedoãkavû karty a
zvolal: „Jdu!“

Vrátn˘ se u‰klíbl a podal mu tfii karty.
Erazim sedûl zhroucenû na Ïidli: „Kama-

ráde,“ zablebtal, „mnû se dneska stalo nûco
hrozného…“

„·eredka? ·eredka panáãkuje,“ pravil ne-
ochotnû.

„Podivuhodné. Netu‰ila jsem, Ïe panáãko-
vání je tak v˘nosné.“

„Dokonce velmi v˘nosné. Panáãci na ‰át-
cích, na reklamách, na zápalkách…“

„UMPRUM?“
„VÛbec nic. Jen ti panáãkové.“
U vedlej‰ího stolu hráli prskohlavci habrdo-

vané filky.
„Ostatnû jsem se s ní vãera v noci roze‰el.“
„Ale?“
„¤ekl jsem jí… Ïe vás miluji…“
A tak dále – neobratné vyznání lásky plynulo

z jeho mûkk˘ch a nervózních úst. Trochu se
zpotil, pleÈ mûl lesklou. PÛsobil dojmem, Ïe
páchne.

Sedûla ti‰e a pozornû sledovala, jak v jejím
nitru stoupá hladina hofikosti a hnûvu. („To je
to, co jsem potfiebovala!“) KdyÏ byla míra do-
vr‰ena, majestátnû vstala a fiekla, slabikujíc peã-
livû kaÏdé slovo: „Vy blázne! Vy uboh˘, smû‰n˘
blázne!“

Pomalu a suverénnû pro‰la místností a vy‰la
do drobného de‰tû. Trochu se jí ulevilo.
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stavím tû. Ale snad by sis mûl jít lehnout. Vy-
padá‰ dost u‰le.“

ZÛstal stát ve dvefiích, nedávaje odstoupe-
ním najevo skuteãné pfiání vpustit jej dál.

„Já… ví‰… já jsem to docela zapomnûl. Pro-
miÀ. Já uÏ jdu.“

Fugas se jemnû uklonil.

A pak leÏel doma na gauãi, snaÏil se usnout, ale
Ïal a mnoÏství ãerné kávy, které pfies den vypil,
mu nedávaly usnout. Mûl pocit, Ïe v‰echny
nervy v jeho tûle se chvûjí. Bolelo to. Z hlubin
podvûdomí se objevovaly pfied jeho vnitfiním
zrakem my‰lenky pfiesnû formulované ve vûty,
zárodky budoucích literárních dûl, nadpisy,
hesla. V divokém sledu defilovaly pfied jeho
oãima jako proud svûteln˘ch reklam.

SRANÍ V BUKOVÉM LESE
(Lyrická próza)

…aÏ já budu velk˘
stanu se pivním s˘rem

ZA VLÁDY VELIKÉHO FRËANA

„Tak pane ·najdr, co je s tou kávou? Mo-
ment, pfiíteli… Darda!“

„Tu má kaÏdej Jarda.“
„Vej‰ka?“
„Král.“
Erazim se kymácel ze strany na stranu. Smu-

tek pohlcoval valnou ãást alkoholu, kter˘ vy-
pil; bobtnal a rostl a zdálo se, Ïe ho zadusí.
„·láfroku,“ fiekl ti‰e a ne‰Èastnû.

„Hned… Mám ãtyfiicet devût!“
„·edesát dva! Jdu pro!“
„Na scénu!“ zvolal inspicient.
·láfrok se vymr‰til… a Erazim se pomalu

zvedl a ‰oural se k v˘chodu.

Bylo uÏ pozdû, ale dÛm byl je‰tû otevfien˘.
Zaklepal, promoãen˘ a chvûjící se chladem.

Ve svûtlém obdélníku dvefií se objevil Fugas.
„Kde je Botrys,“ zeptal se nechápavû Erazim.
Fugas se krátce zasmál: „Ty jsi zapomnûl, Ïe

jsme si vãera vymûnili byty?“
Erazim se pomalu k˘val dopfiedu a dozadu.

Z ateliéru bylo sly‰et hluk zábavy…
„Mám tu men‰í spoleãnost,“ pokraãoval Fu-

gas velice zdvofiile, „chce‰-li, pojì dál, pfied-
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Hlava mu tfie‰tila. Cítil se velice opu‰tûn˘.
Namáhavû se zvedl a vytoãil telefonní ãíslo.
V‰echny jeho útroby byly stisknuty do malého
ne‰Èastného uzlíku.

„Ale to snad nemyslí‰ váÏnû. Teì, o pÛlnoci?
No, ono to snad nebude tak hrozné…“ (Hladil
jemnû hebkou pleÈ jejího ramene, oblého a
pruÏného.)

„Ví‰ co? Sebûhni dolÛ, zaskoã si do ,Podru-
mu‘, tam mají je‰tû otevfieno, dej si tam ‰tam-
prle nebo dvû…“

„Tak si pûknû lehni, do rána se z toho vy-
spí‰…“ („Botrysi,“ pravila ‰eptem Siena Pá-
lená.)

„To jsou pfiece typické depresivní pfiíznaky
kocoviny, vÏdyÈ to zná‰, vyspí‰ se a zítra…“
(Cítil, jak se její ruka dot˘ká jeho kolena a jak
se sune nûÏnû a pozvolna po vnitfiní stranû
vzhÛru.)

…pûchota postupovala za ustaviãného
prdûní…

KONCEM B¤EZNA 
UTRPùL JSEM 

ÚRAZ HLEZNA

KONCEM DUBNA 
POTKAL JSEM 

HRABùTE Z BUBNA

Pfiicházelo jaro. Kukaãka vlekla své tûÏké
tûlo vûtvemi stromÛ

a zaãínaly smrdût senkruvny…

V HOR·OVSKÉM T¯NCI 
BYL POSLANEC UVÍTÁN V¯K¤IKY 

NEVOLE
V KARDA·OVù ¤EâICI 

BYL POSLANEC UVÍTÁN V¯K¤IKY 
VOLE

„Otevfiete!“
„Kdo je?“
„Já, Zuzka Zguri‰ka!“
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·KOLA PRO INÎIN¯RY LIDSK¯CH DU·Í 

ZÛstal stát a hledûl na oranÏov˘ nápis. Pocit
úzkosti, kter˘ jej zaplavil jiÏ pfii vstupu do
tajemné chodby, vzrÛstal. A jiÏ v pfií‰tím oka-
mÏiku doplnil nápis na

·KOLA PRO INÎIN¯RY LIDSK¯CH DU·Í 

Pocítil ohromné ulehãení a tûÏké dvefie se po-
malu otevfiely.

KdyÏ ráno pfiecházela Siena Pálená pod jeho
okny smûrem k Nimrodovi, byl jiÏ Jan Erazim
Novotn˘ mrtev. Kráãela cvakajíc podpateãky
a lehce kroutila zadeãkem, utûsnûn˘m do kos-
t˘mové suknû.

Dva muÏi s velk˘mi koÏen˘mi bra‰nami na
ramenou se za ní otoãili:

„Hrome, tohle je Ïenská,“ fiekl nad‰enû mlad-
‰í, sleduje ji obdivn˘m pohledem.

„A stejnû si pfies ni sere,“ odsekl druh˘.
A zahnuli do vedlej‰í ulice na drÏkovou po-

lívku.

„Îe nemÛÏe‰ usnout? Îe uÏ jsi to zkou‰el?
BoÏe mÛj, tak si vezmi pár luminálÛ! Tak dob-
rou noc, kamaráde.“

Rychle zavûsil, pootoãil se a zhasl lampu na
noãním stolku.

Konec koncÛ, snad má Botrys pravdu, pomys-
lil si a zaãal pfievracet zásuvky, hledaje tubiãky
s luminálem…

Pak za‰el do kuchyÀského koutu, vysypal
v‰echny tabletky do sklenice, pfievrátil ji rych-
l˘m pijáck˘m pohybem do sebe, zapil vodou
a otevfiel plyn. Potom se vrátil do pokoje a lehl
si na gauã. Dé‰È drnkal o okenní sklo.

Erazim se octl v jakési temné, rychle se zuÏu-
jící chodbû, na jejímÏ konci probleskovalo
oranÏové svûtlo. BlíÏil se ke svûtlu jako k jakési
spáse. Koneãnû mohl rozeznat neonov˘ nápis,
umístûn˘ nad masivními kovov˘mi dvefimi: 



III.
Z korespondence
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B r n o  3 . I I I . 4 6 .

VáÏen˘ pane!

KdyÏ jsem odjíÏdûl z Prahy, pravil mi Franti-
‰ek Halas, abych Vás vyhledal. Vylíãil Vás jako
mladého muÏe, kter˘ se zab˘vá literaturou a
konsumováním alkoholu. Tyto vlastnosti, ze-
jména poslední, hluboce na mne zapÛsobili
(mûkké „i“, neboÈ jsou obû Ïivotné) i rozhodl
jsem se navázati s Vámi spojení, nemáte-li nic
proti tomu, a dát se pouãit od odborníka
o místních putykách. V literatufie jsem slab‰í;
nejradûji mám ãervené víno. Ale pfiesto jsem
ochoten ve‰keré ver‰e, Vámi produkované,
chváliti a na oplátku Vás hodlám omrzovati
sv˘mi tvÛrãími plány, jakoÏ i referáty o vnitfi-
ním nutkání a o palãivé dfieni, co se propaluje.

Nyní pfiijdou osobní data: 

Jméno: Zdenûk Wagner 
nar. 1923
domovská obec: Praha 
uznán, schopn˘m vojenské sluÏby,
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[ 1 9 . X I I . 1 9 4 6  ( n a  vo j n u ) ]

Ne‰Èastn˘, klencáky ubit˘ a nyní v hydru 
militaristicko-byrokratickou se promûniv‰í
pfiíteli!

Dlouho se trápil uboh˘ exulant bernsk˘, dopi-
sÛv od Tebe nedostávaje a koukaje z okna ‰koly
vzpomínal na Tebe pfii pohledu na podobnû
postiÏené vojíny, ktefií dûlali links‰aut a rechts-
‰aut a mûli tváfie a ruce modré mrazem v tom
odstínu, jako kdyÏ soumrak padá a slunko
slední sílá zdrav.

Ale jsem rád, Ïe jsi mi vÛbec napsal a mé
srdce potû‰il. Musí‰ mi vysvûtlit TvÛj vztah
k Bloku. KdyÏ jsi pouÏil Jeho v˘sostného do-
pisního papíru, bylo mi, jako kdybys tím chtûl
fiíci: Blok jsem já! „Îivly v nás“ jsem laãnû
pozoroval skrzevá sklo v˘kladÛ a nekoupil
jsem je jen z toho dÛvodu, Ïe jsem ‰pína chlap
a Ïe jsem od Tebe ãekal ono ‰lechetné gesto.
Nicménû jsem se u dvou knihkupcÛ v Praze
vyptával, jak to jde na odbyt. A zjistil jsem, Ïe
po zpÛsobu hokynáfiÛ, ktefií Ti prodají ãesnek,

odklad za úãelem studií 
kolem krku: 38 
zvl. znamení: mám rád slané mandle

Budete-li mít chuÈ k dubovému zasednouti
stolu a mnohou ãí‰í atd., napi‰te mi pilnou
v˘zvu smûrem: 

Bezruãova ulice 7.

S pozdravem

Zdenûk Wagner
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Jakmile uzfiím opût Satanovu prdel, fieãe-
nou Brno, ihned pfiiquaãím k Tobû. Zamykej
se na klíã.

Je-li ko‰ nevím, jak na to KSâ parteigenosse
nahlíÏí, jen opatrnû Ti pfieji v‰echny ty svátky
pfiijemné a hlavnû do sytosti pfiesãasÛ a urlá-
bÛ.

A kaprem se udav, ãerte!
Halas mne chtûl seznámit s Tv˘m pfiítelem

Lorencem, ale ten v pfiedtu‰e v prav˘ ãas prchl.
Má tak nûkdo ‰tûstí.

UvaÏuj, prosím, o tom, nemûli-li bychom
spoleãnû vydávat obdeník „Pornografie pro
kaÏdého“.

Rád bych redigoval dûtsk˘ koutek.

Tak zkrátka napi‰ co nejdfiíve!
Zcela

TvÛj

Zdenûk

jen odebere‰-li deset kilo brambor, prodávají
Tvou knihu jen tomu, kdo si zároveÀ koupí
„Chrám a tvrz“ a „Pfiehledné dûjiny ãeského
tkalcovnictví v prvé polovici sedmnáctého sto-
letí se zvlá‰tním zfietelem na kraj litomûfiick˘“.

Kup si VerlainÛv pfieklad od Hrubína, ne-
má‰-li to ov‰em uÏ pfieãteno a zrecens˘rováno.

Má závratná kariéra pornografického barda
skonãila patrnû definitivnû, neboÈ jsem ve slabé
chvíli napsal „Mlad˘m archÛm“, ktefií mne
proklamovali za státnû zkou‰eného chlípníka,
dopis, kde jsem z bujnosti patrnû pfiekroãil
meze slu‰nosti; a tak jeden z mála asylÛ pro
mé literární v˘potky mi bude asi uzavfien.

Ludvíku, díky vánoãní renumeraci jsem
mírnû pfii penûzích a tû‰ím se, jak spoleãnû tyto
tûÏce vy‰kemrané dukáty promûníme v nûjaké
patfiiãné knejpû za rum, ãervené víno a jiné
pochutiny. A pfii té pfiíleÏitosti mi tfiesoucí ru-
kou vpí‰e‰ vûnování do Tvého spisku a v‰e se
v dobré obrátí.

Udûlal bys mi radost, kdybys mi je‰tû na-
psal.

Má adresa je trochu sloÏitá: 
Do tfiech králÛch v Praze.
Do konce ledna Bezruãova deset
a paxe uvidí.
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Sedût s láhví bonecampu v leno‰ce a ti‰e vy-
ãkávati, jak jedna Tvá sbírka po druhé zaãne
vycházeti na svûtlo bóÏí, pobírati prebendy,
diety a tantiémy, nebo se stfiemhlav vrhne‰ do
studií, abys ozdobil své jméno diplomovan˘m
titulem?

Nazdar, pfiíteli, a tû‰ím se na hroznou pija-
tiku ve dví, na kterou uÏ ãtrnácte dnÛv trénuji.

TvÛj
Zd.

[ 3 1 . X I I . 1 9 4 6 ]

Oh mon cher Louisdor!

Podl˘ desertére! Zradils císafie pána!
Na sv. Silvestra zbûhnouti od útvaru! Skandál.

Gratuluji Ti k tomuto sensaãnímu úspûchu,
v ãeské literatufie jedineãnému.

Doufám, Ïe po‰tovsk˘ panáãek doruãí tento
líbsbríf tak rychle, Ïe mé pfiání novoroãní ne-
bude smû‰n˘m anachronismem.

Mûl bysem na Tebe prosbu, nezlob se, Ïe
hned na Tebe útoãím takovou malicherností:

Mohl bys nenápadnû zjistit, kdy poãne na‰e
‰kola? Vûc je nejasná, a protoÏe se Brnu vy-
h˘bám jak ãert kfiíÏi, udûlal bys mi li velkou
sluÏbu svou zprávou: Ïe bych totiÏ nemusel
jen tak zbÛhdarma ãuráãkovat po Brnû.

Doufám, Ïe se neurazí‰, Ïe jsem Tû povûfiil
tímto mrzk˘m úkolem…

Co bude‰ inãko, od svûtsk˘ch povinností op-
ro‰tûn, dûlat?
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svûtov˘ch a politick˘ch stran a ze v‰ech ãty-
fiech redakãních kruhÛ.

Abys rozumûl: Ideálem rychlé prózy je re-
flexivní kousek, omezující se na nadpis a jedi-
né slovo, plnû vystihující to a ono. A k tomu je
tfieba pomalu spûti.

Má reforma se dot˘ká pouze vnûj‰í formy,
na ostatním nezáleÏí. AÈ Ïije poetická anekdo-
ta, ãtyfiver‰ová epika, dvouslabiãná agitka; aÈ
Ïije (a vzkvétá) rychlá próza!

Z toho si nic nedûlej: to jen zpÛsob, jak Tû pfii-
nutit, aby sis koupil ko‰ na papíry.

Já som sa nudil a taxem Ti napsal.

AÏ pfiijede‰, sofort telefonuj; nûco prodáme
a dokonãíme pitku, kterou jsme bez vlastní
viny pfievedli do ztracena.

Nazdar!
TvÛj Zdenûk

Neumûl˘ pfiíklad:

SchÛzka
PromiÀte, pravil Pietro, rozráÏeje davy
lunatikÛ, slunce balancuje na vrcholku
vûÏe svatého Jifií a já spûchám.

[ 1 0 . I I . 1 9 4 7 ]

Nejnovûj‰í zpÛsob literární tvorby bude rychlá
próza. Ne, automatismus ne, ale léky v tablet-
kách, hofik˘ch více ãi ménû, nûkdy se podoba-
jící Ïidovsk˘m anekdotám.

NeboÈ ãas je drah˘ a dne‰ní zpÛsob ãtení, t.j.
pfiehlédnutí recense a záloÏkového vychlou-
bání – je trochu povrchní. Mnoho chytr˘ch
pánÛ mnohokráte nevûdomky nebo úmyslnû
sestavili rychlou prózu. Mám dojem, Ïe bez
valného úspûchu. Je totiÏ nutno soustavn˘m
rychlopisectvím pfiipraviti vesmír na nov˘,
státnû uznan˘ psací styl.

Musí to b˘t prósa, protoÏe básnû ãtou jen za-
milovaní sextáni a neukojené paniãky. A rych-
lá. ·etfiíme papír republice.

V nejbliÏ‰í dobû se sesuje písemnictví do
nepûkn˘ch trosek a jediná záchrana je ta, kte-
rou mÛj sensaãní, geniální mozek vy‰pekulo-
val.

ProtoÏe jsem ouplnû neschopen zploditi
nûco jiného neÏ své ne‰Èastné starobylosti,
vyz˘vám Tû tímto k ukrutné konversi, která Ti
pfiinese nehynoucí slávu a vylouãení ze v‰ech
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kter˘ Ti vyslouÏil pfiezdívku: V kÛÏi vázan˘
André Breton.

Maestro!
Stfieda je den globální. Udûlal bys mi ra-

dost, kdybys, dle moÏností, zaranÏoval pitku
(na dluh). Jsem dychtiv a Ïízním (po kultufie
ne).

Plaãky opou‰tím tento dopis,
jediné to pojítko, víÏící mne 
k Tobû. Joj!

Se srdeãn˘m Gilgame‰!

TvÛj Zdenûk

Jindfiich Bedfiich Karel

[Nápisy rukou (zde téÏ doplnûny kresbami):]

Sekora
Spermatozoid Rudolf
SLNKO
Spermie Anna
Sperma Bimbo

[ 2 5 . I I . 1 9 4 7 ]

Cher monsieur Coun de „Ra“!

Jak se maté? neb to dlouh˘, co ja was ne Vy dûlá.
A so pán Tchome‰!? So tén?

Tento list je listem varovn˘m, protoÏe ne‰tûstí
nechodí po horách, ale po Brnû.

âas quaãí, jak upozorÀují v˘stiÏnû pánové
Zahradník a Brodsk˘, a je na bíledni, Ïe jsem
Ti v patách. Noha nohu mine.

Srdce se mi rozskoãilo, kdyÏs záludn˘m ma-
névrem mne zbavil nadûje na autlou dífãinu
od baletu.

A tak mi nezb˘vá, neÏ (abychom mluvili
s básníkem) Tû vyzvati, abys mi co chabou
náhradu otevfiel svou náruã dne toho a toho,
v hodinû ãepobití, jak uÏ mám ve zvyku.

A na topole podle skal pfynanãní kÛÀ zafieh-
tal. Pfies v˘‰e uvedené technické potíÏe bude
mou ctiÏádostí poblíti v krátké dobû po u‰lech-
tilé kulturní zábavû TvÛj svûtoznám˘ kabát,
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Ach, och, mil˘ Ludvíku, mám pro Tebe na-
pínavé vyprávûní o Ïenû, co mne má pÛl v sobû.

Ví‰, zajisté, co myslím, zmiÀoval jsem se Ti
uÏ slednû. Scény, které jsem pfiedvedl, byly
pfiesnou kopií naturalistick˘ch filmÛ fran-
couzsk˘ch. A je‰tû není v‰ech dnÛ konec.

ZaloÏil jsem SdruÏení Mlad˘ch Sociálnû-
-demokratick˘ch AdeptÛ, bydlících v Praze a
studujících v Brnû, pfiiãlenûn˘ch ke skupinû
Dvou PûvcÛ…….

Na plenární schÛzi jsem byl zvolen StráÏ-
cem Vnitfiních dvefií.

Odpovídaje na TvÛj dopis, musím pfiipome-
nout, Ïe jsi hanebnû propadl v mé celostátní
soutûÏi.

AÏ sejdou snûhy a strupy z m˘ch broskvov˘ch
lící, vrhnu se stfiemhlav do mûsta, sk˘tajícího
poslední útoãi‰tû hrubû utlaãovan˘m sufiíkÛm
a rará‰kÛm a budeme po hypochondrickém
zpÛsobu líãiti se zalíbením své choroby.

Pfiiznávám pfiedem, Ïe lstivé a úlisné fieãi,
jimiÏ Tû ãastoval mudroch, jsou ãist˘m des-
tilátem zla a Ïe se mi zastavilo srdce na dvû
minuty ticha, kdyÏ jsem uváÏil nedozírné ná-
sledky ìábelsk˘ch rad pro celou ãeskou kul-
tÛru.

[6 . IV. 1 947]

Tu, Pontifex maximus,
master of arts,
mistfie pûvce Ïabovfiessk˘
mon, pissat chere,
maestro furioso excelentissimo
Il dolce,

non tirare la maniglia solo in caso
di pericolo! 

Avanti! Non retardi! Tempi passati!

Nelze mi neskloniti se pfied Tv˘m majestátem,
pfied elegantní drzostí, s jakou jsi vpa‰oval do
traktátu

De sousrealistibus regione slovaciensis 
pamflet o abábû, kter˘Ïto doznal takého roz-
‰ífiení, Ïe jsem sám pfiistihl dva v˘mûnkáfie
v Zadní Mrkolvi, pukající z fajvek a uÏívající
zásadnû místo obvyklého pfiitakání „ba, ba“,
abab, abab…. (!) A co více, Franz Liszt-Chalu-
peck˘ pfiimûl mou vypÛjãenou l˘ru k drsnému
tónu. (pfiíloha: 1)

Bariéry ‰ílí.



144 145

[Nápisy rukou:]

Îensk˘ – to jsou svinû – drÏ se onanie 
(·alamoun: PíseÀ Písní)

Jaképak prdy, mark˘zo, pravila babiãka,
cudnû se zardívajíc 

(Babiãka – B. Nûmcová) 

Lep‰í vrabec v hrsti, neÏli holka 
z ulice – – –

(J. Milton: Ztracen˘ ráj)

Halas je vÛl…
(F. Halas)

Jak si ustele‰, tak si lehne‰. Jak si lehne‰,
tak ho má‰ v ruce

(B. Brouk: Onanie jako Ïivotní názor)

Básníci Sovûtského svazu –,
v‰ichni se postfiílejte

(J. Hofiej‰í)

Nelze, pravím, v prach u‰plapávati a posko-
fiiti genij pûvce odjímáním sklunka tekúcího,
‰tûkno pomyslit na patro lÏíznivé, duchu ne-
hukojenú, red zmámen˘, tfieslenkující se tou
hou po na po ji, phantaskní Vy se Vy volávají-
címu.

A co praví na‰e milé Evangelium sv. Jana stra-
na 74, ver‰ 39?

„I pravil Soudãek, z rodu London at Mo-
chov: 

JáÈ jsem Pravda!“
A tak dr. Azí v zákristii, nedá Past˘fi sv˘m

dítkám n˘ti, nikoliv, non, nein, nou, ni, pas,
hdepák, i tuto!

Nedá zahynouti nám ni budúcím! 
A nevûfi tomu ranhojiãi!
„Kdo není absolutní skeptik, je absolutní
hovado.“
(L. Klíma)

Na brzké uzdravení se tû‰í
TvÛj
Zdenûk
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v˘hradnû hovofiiti o bohatosti soulohov˘ch
posic ãili Ïe budeme mrdat o povídání.

A co? A propó.
AÏ uvidí‰ nûkde císafiského dvorního foto-

grafa, kryjícího svou neblahou ãinnost prÛ-
hledn˘m pseudonymem Koreãek, Vy fiiÈ mu
laskavû, Ïe se omlouvám za poslední invasi do
jeho budoárku, zejména pak za to, jaxem tam
provádûl neplechy mému vûku pfiíslu‰ející.

Pfiedpokládám, Ïe podobnû jako já, vûnuje‰
vánoãní oddech cílevûdomému likvidování
alkoholu asi jako ti námofiníci z jedn˘ z m˘ch
zamilovan˘ch písní.

Ver‰ praví doslova:

Lodníci jdou do pajzlu 
Loì svou po‰lou do hajzlu

Tak jsem si vypÛjãil v Universitní Pfiíbûhy a
men‰í básnû, ale Nov˘m mythÛm se to vÛbec
nemoÏe rovnat. TéÏ tam jsem se vzdûlal po
stránce pornografické, pouãiv se o v˘hodném
zpÛsobu samohany.

Anální viola.
Koule ze slonoviny, na níÏ je upevnûna
G struna, se zavede do fiiti a na napjatou

M i k o l á ‰  4 7 .

Ludv˘ Milíku,

pouÏívám prvé volné chvilky a klosetního pa-
píru svûtového formátu, abych Ti napsal po-
zoruhodnou a nadmíru poutavou zprávu, Ïe
moje dekadentní postava, prosycená alkoho-
lem a skepsí je t. ã. v Praze.? Loco. Tuto neoby-
ãejnou událost Ti oznamuji z níÏe uvedeného
dÛvodu: V pádû, Ïe pod jakousi podlou zá-
minkou nav‰tiví‰ toto staré nûmecké mûsto,
bude na Tobû, abys v rámci vûkovit˘ch tradicí
mne vyhledal za úãelem realisování Baudelai-
rovy vûty: Opíjejte se, lhostejno ãím! která nás
nabádá, abychom neopovrhovali na sociálním
Ïebfiíãku níÏe stojícími gofialami, jako je rum,
boroviãka, Odol a pod.

Vzhledem k tomu, Ïe jsem Tû v poslední
dobû u‰etfiil sv˘ch nestoudn˘ch náv‰tûv, saha-
je pravicí koÀÛm do prdele a jinak se zabávaje,
nyji po Tobû pfieukrutn˘m zpÛsobem. Abych
Tû více nalákal, slibuji místopfiíseÏnû, Ïe Tû ne-
budu irritovat recitacemi sv˘ch ukázek zchy-
stané sbírky Pornografie, Ïeno má! aneb Z pu-
berty do puberty, alébrÏ naopak s Tebou budu
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[ 3 . V. 1 9 4 8 ]

Líbezn˘ K˘Ïale, ‰lechetn˘ mÛj 
pfiíznivãe, bfiinkohlas˘ pûfãe,
sexuelní v˘stfiedníku a pfiíteli!

Pod tlakem událostí jsem se dohmátl, Ïe jsi
uãinil bleskov˘ pfiepad v mém emigrantském
brlohu, pfieplnûném filckami a znojem a Ïalem
zdrcen jsem seznal, Ïe jsem ve svrchu uvedené
dobû me‰kal.

Tamûj‰í slabomysl nebyl 100 mi objasniti
úãel Tvé intervence – pfiedpokládám, Ïes mi
pfii‰el uãinit nabídku na pfieloÏení m˘ch spisÛ
do dán‰tiny. Rád bych Ti pfii té pfiíleÏitosti oz-
námil, Ïe chovám v ‰upleti dvû neobyãejnû
cenná díla z raného údobí mé tvorby, jeÏ si za-
slouÏí pozornosti. Jedná se o satirick˘ román
Ve vlnách Orinoka, kter˘ je psán hÛlkov˘m pís-
mem. NeumûlÈ jsem tehdá bohdá písmo leÏaté
a tyto i jiné obtíÏe zpÛsobily, Ïe dílo zÛstalo
torsem, rozprostírajícím se v rozloze ãtyfiech
vût hol˘ch. Ale invence a svûÏest v˘razu jsou
takové, Ïe i dnes, po dvaceti letech, jak fiiká
Dumas, se to pfieãte jedním dechem.

strunu se hraje smyãcem Minutov˘ val-
ãík. ToÏ aji ta kÛlka se chvûje a to dûlá
ãlovûku béne.

Anální violu jsem naladil co moÏná
nejhloubûji….

Tak nazdar.
Narazí‰-li na nû, pozdravuj mnû známé

sufiíky a Aloise Holase jakoÏ i Bohumíra Má-
tala. A tu sleãnu, jak je vedle v kanceláfii, já ne-
vím jak se jmenuje, ona je moc hodná a do-
konce se nûkdy smûje m˘m pitom˘m vtipÛm.
A t˘ druh˘ sleãnû, jak ji má‰ po boku, fiekni, Ïe
napfiesrok zas kousek toho abonomá zaplatím,
tak aÈ neztrácí hlavu, je‰tû není nic ztraceno.

TvÛj vûrn˘
Zdenûk
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Zejména pfii samohanû nad necudnou porno-
grafickou fotografií, umístûnou mezi dvûma
kostelními svícemi, lze vychutnávati zcela po-
Ïitek z ãetby, vnímati plnû mil˘, starodávn˘
pÛvab, pÛvab velikonoãních zvonÛ, letících do
¤íma par avion.

Nazdar!

Pfies nástrahy osudu a navzdor v‰em
pomlouvaãÛm

se
stále

je‰tû
jmenuji

Zdenûk
Wagner

[Nápisy rukou:]

V·ICHNI SE POST¤ÍLEJTE (J. Hofiej‰í)
JEN T¤I SLOVA
V HLAVù NOS
FAFEJTA – GUM – PRIMEROS

TéÏ srdeãn˘ pozdrav Tv˘m poboãníkÛm
Speciálnû Halasovi

Druhou literární prací m˘ch outl˘ch let je
velkorysá dramatisace Prodané nevûsty. Hra
mûla b˘t provozována v tom malém pokoji za
skfiíní, a protoÏe rodiãe nebyli doma, vadila
skuteãnû jen zbyteãná délka pÛvodního textu.
I vypracoval jsem brilantní úpravu, zhustil dûj,
a celé se to ve‰lo pfiesnû na dvû stránky osmer-
kového se‰itu. Poãet osob byl restringován na
dvû a hudba z technick˘ch dÛvodÛ se omezila
na úder pohrabáãem o lustr, ohla‰ující zaãátek
pfiedstavení.

Mûl-li bys zájem o pfieklad také tûchto do-
sud nevydan˘ch dûl, napi‰ mi, protoÏe pfiijedu
do Brna dfiíve neÏ se vzpamatuje‰ z dojetí nad
m˘mi fiádky.

Zdál-li by se Ti tedy tento past˘fisk˘ list zby-
teãn˘m, vûz, Ïe 
a/ vyuÏívám kaÏdé pfiíleÏitosti, abych Tû mohl

vytrhovati od Tvého kulturního poslání,
maje na mysli zdraví národa

b/ chci Tû upozorniti aufmerksam na krásnou
pasáÏ z Anatola France, kterou bych ve vla-
ku zapomnûl a která je tak vhodná pro cito-
vání do milostn˘ch dopisÛ, Ïe protoÏe.
„Ty se mi zamlouváss, kljne lib˘, wy, bûlau-

ãká stehna, ty, stinná dutino, tak strassliwá
a prospûssná……..“
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Ve snaze dopátrati se oné tajemné osoby,
pfieãetl jsem pozornû „Nová ‰otkova kouzla“,
ChestertonÛv „Kamarád âtvrtek“ a jiné mne-
motechnické a pyrotechnické spisy, leã posta-
va skfiítka Pondûlníãka zÛstává i nadále pro
mne pouhou hádankou.

ToÏ, panko, pekne prosím, povûzte mí vola-
ão o tem pûtimuÏíãkovi. Nech sa páãí!

Îel Bohu, nemohl jsem se dobrati na Kun-
da‰tát, neboÈ jsem dlel po dobu vakací na svém
letním sídle, oznaãovaném v heraldick˘ch se-
znamech jako: Onanienburg.

Pfiemil˘ ponorníku, pyjnatãe, poeto, a pfií-
teli!

Buì zdráv!
TvÛj

Zdenûk

[ 2 3 . I X . 1 9 4 8 ]

Drah˘ ‰érami,

právû jsem dostal TvÛj skvostn˘ pfieklad „Le
lampeur-écrivain cunéiforme“. To mû potû‰i-
lo, Ïe jsi si na mne vzpomnûl, tento pfiátelsk˘
skutek roztavil drsnou kÛru mé nunváfiské
du‰e, zfiejmá nezi‰tnost tvého poãínání mne
lehce a pfiíjemnû dojala.

Z celé knihy je nejpozoruhodnûj‰í okolopis
Jana Nohy, kter˘ by si jistû zaslouÏil zvlá‰tního
bibliofilského vydání v edici: Protiplán a poe-
sie.

Nenalezl jsem Tvé fotogenické jméno v po-
sledním Bloku. Znamená to, Ïe jsi snad pfie-
sunul své pÛsobení do ménû venericky za-
mofien˘ch krajÛ, nebo jde o trestuhodnou
nedbalost?

To mi napi‰ a také, prosím Tû, snad bys mi
mohl osvûtliti mysteriosní text národní písnû,
zpívané hojnû na Jimramovsku:

V ‰irém poli stojí b˘ãek
ten b˘ãek má v hubû klíãek
na tom klíãku Pondûlníãek



154 155

Pfii ‰ichtû

My – slevaãi
Sléváme
Pro Vás
Vy ktefií je‰tû spíte
a nic nevíte,
Ïe my uÏ

pro 
vás

sléváme

Po ‰ichtû

AÏ pfiíjdu domu ze práce 
nenajdu doma koláãe 
najdu jen tvrd˘ chléb dûlnick˘ 
koupen˘ v mlékárnû radlick˘.

Jsem dûlníkem na usnû a kdyÏ ty usnû usním,
tam mi basnû hlavouletí.

Pûknû pozdravuji
Vá‰ ct.

PlhoÀ Rudla, usník
Nemy‰lice u DomaÏlic

[ a s i  1 9 4 8 ]

VáÏen˘ Pane!

Usly‰a Va‰í P.T. v˘zvu stran básní pfies 51etku,
nelenil jsem a od soudr. Ant. Miky‰ky, kultÛr-
ního preferenta v na‰om závodû, jsem si za-
pÛjãil tento I. Psací zdroj, bych vám mohl
opsati své Basnû.

V Àich jsem zam˘‰lel dáti do ver‰Û celé své
krvavé soudr. nitro, zostfien˘m 3 dnim bojem
utuÏené v správného svazáka.

Pfied ‰ichtou 

A jdeme!
Tisíce srcí a páÏí! 
To Pfiísaháme! 
Pfiijdeme do smûny vãas: 
Nepopustíme!
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Chlupat˘ králi Chlodvíku,

jsem Ti v˘teãnû vdûãen za k˘Ïen˘ zájem, kter˘
projevuje‰ jak o mé Listy úcty a pfiátelství, tak
o knihy, Tebou mi zapÛjãené a v propast ne-
návratna tak uvrcnuté.

Copyright by Ludvík Kundera by bylo snad-
no vydati, ale obávám se, Ïe nyní, kdy budu
jmenován národním umûlcem, vyjdou ve‰keré
mé spisy v soustavném vydání celonárodním,
vyti‰tûném písmem cicero.

Pfiekvapí-li Tû návrh na mé jmenování ná-
rodním umûlcem, prozradí to jen Tvou tfiídní
omezenost, neboÈ, jak tvrdí a prdí informova-
né kruhy, budou nyní vedle Jiráska vydávány
pouze kuchafiské knihy a pornografie, literatu-
ra tedy pfiísnû funkãní, a v‰echny jiné artistní
a burÏo[a]sní smûry umûlecké budou potla-
ãeny aÏ do tûch hrdel.

DÛvûrnû ti mohu sdûlit, Ïe mám zastávati
úfiad pfiednosty pornografického kabinetu pfii
kanceláfii presidenta republiky, úfiad to prá-
vem mi náleÏící za hlubokou náklonnost k roz-
mnoÏovací literatufie, kterou slynu.

156

Pane Redaktore, je mi 16 let, ale v‰echny své
síly vûnuji 5letce a Vás pûknû pozdravuji.

„Schwer ist das Leben eines
Seemans, wenn ihm die
Krysen ‰ourek hlodají…“
(J. Joyce.)

Servus mein lieber Ludwig!
Keine Angst, sophort nach diesem Briefe

kam ich zu Dir, an Deine schreckliche Brust,
in Brünn, in den Teufelarsch, wo ich wie ein
Untereinfeiner (Pod na jemník) lebe, zu Dir,
zu Dir, nur zu Dir, mein Schatz………

ochochochochochochochochoch!
Sei so gut, Putzi, und Sie Arsch meine Nach-

gesunde Dem Holasbuben.
Ewig

Dein
Kurtchen

[Nápis rukou:]

NùMECK¯ TEXT NEPLATN¯
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Kvoãna nebo: kvoãna
na‰la na‰la
lampu lampu
pukla pukla
lampa lampa
padl  padl
dlask dlask
a jiné zpÛsoby transkripce. Sám TvÛrce pfii-

znal nev˘hodu druhého zpÛsobu: Musí b˘t
velk˘ formát papíru, aby se to v‰echno ve‰lo.

Mou nesmûlou poznámku, Ïe mi to spí‰e
pfiipomíná spoleãenskou hru, nevzali poeti na
vûdomí.

Konec zprávy o ilegálních sufiících.

Teì, kdyÏ jsem právû doãetl Tvou popravu ve
Varu, mám dojem, Ïe také sestoupí‰ do illega-
lity. Nezlob se, ale já souhlasím do puntíku
s Varem. Psáti o jakémsi zvrhlém alkoholikovi,
nota bene stranicky neorganisovaném, vûci
chvalitebné a jedním dechem skepticky hod-
notit na‰eho Velkého Wolkra, kter˘ vedle Ji-
ráska a Dobromily Rettigové patfií k nejvût‰ím
postavám ãeské literatury! Pûknû to napsal pan
Jisbach o surrealismu, jemuÏ je paranoia zdro-

A nyní sly‰: SLOVO O PLUKU FI·EROVù.

(Shrnu zde pouze fakta, nashromáÏdûná
s pfiíkladnou peãlivostí bûhem posledních mû-
sícÛ.)
1. Fi‰er Zbynûk se volnû vyskytuje v baru, zva-

ném Pygmalion. V tomto neobyãejnû ne-
slu‰ném baru lze dostati pouze kofialy, víno
v‰ak ani ãervené ani bílé. (Bez komentáfie.)
Vrchní téhoÏ podniku jej oznaãil „za toho
mladíka, kter˘ nosil dlouhé vlasy.“ (Sapr-
lot!)

Mistr Fi‰er pfies svÛj ledva popubertální
vûk pfiekypuje umûleck˘mi teoriemi a vy-
pravuje s pfievahou om‰elého svûtáka zkaz-
ky o sv˘ch ohromn˘ch flámech.

2. Spolu s Karlem Hynkem mne oznaãili bû-
hem nûkolika minut za surrealistu (!), exi-
stencialistu, atd.

Nov˘ -ismus pak mi pfiedvedl Hynek,
tvÛrce a objevitel tohoto pfievratného smû-
ru, znamenající nepochybnû novou epochu
svûtové literatury.
Naz˘vali to „slabikov˘ automatismus“ nebo

tak nûjak.
Místo sáhodlouhého vysvûtlování se poku-

sím o nápodobu:
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Lahodn˘ pûvãe!
Umûní zá‰tito!
Dobyvateli Parnassu!
Velk˘ barde!
Ironie jemn˘ vychutnavaãi!
Kolose literatury!
Úhlavní svignacu!

Dovolil jsem si Va‰nostem u‰tûdfiiti k hrozícím
svátkÛm vánoãním tyto dvû (slovy: 2) knûhy,
jeÏ jiÏ dlouho zne‰vafiovaly mou ct. knihovnu.
Pfiedpokládaje, Ïe obû zná‰ a má‰, nepí‰i doÀ
vûnování, nechávaje event. moÏnost prodeje
do ÏidÛ.

Aby cel˘ vin‰ mûl literární ‰vih, vloÏena jest
nepfiíli‰ podafiená parodie na drama Viléma
Kostrow.

Veselé vánoce celé Tvé poãetné rodinû

Zdenûk

jem inspirace umûlcovy. Je na ãase, abys ra-
dikálnû zmûnil své umûlecké stanovisko a za-
pojil se ukáznûnû do fiad uvûdomûl˘ch spiso-
vatelÛ, ktefií pí‰í ãlánky jako: Jirásek a hudba,
Al. Jirásek a na‰e historická vûda, Jirásek v no-
vé ‰kole….. Proã nepokraãovat ve zdárnû za-
poãatém díle? Pi‰: Jirásek v fií‰i divÛ, Jirásek
a pûtiletka, S Jiráskem a Sovûtsk˘m svazem na
vûãné ãasy atd.

Vperjod! Vperjod! Vperjod!

Napi‰ pfiesnû, kdy pfiijede‰, budu patrnû je‰tû
v Praze a anÏto jsem vyslal pryã v‰echny pfií-
buzné krom staré matiãky, byl bych rád, kdy-
bych Ti mohl poskytnout pohostinství.

TvÛj Zdenûk
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SLOKY LÁSKY
V˘bor z ver‰Û tu- i cizozemsk˘ch autorÛ.

Paul Verlaine: 

Podzimní tíseÀ

Jeseni mdlá! 
Pyj ochablá 
se smutnû vleãe.

Bolestnû z ní 
uÏ poslední 
kapiãka teãe.

Sklání se níÏ 
a bledne kdyÏ 
je schÛzky doba;

a její pán 
je zadumán 
a pláãí oba.

Je marno v‰e,
uÏ nevstane,
tím je si jist:

Ta pyje nehne se 
a jenom chvûje se 
jak uschl˘ list.

162

[ p o  7 . 3 . 1 9 6 3 ]

Mil˘ Ludvíku,

moc mne potû‰ilo, Ïe sis na mne vzpomnûl
v rozhovoru s redaktorem Kulturní tvorby. Nej-
víc, to se ví, na mne zapÛsobil obrat „…zmizel
nûkde na ãeském venkovû…“ Vzpomnûl jsem
si, Ïe také „Petrus Borel zmizel nûkde v Africe“
a pfiipadal jsem si moc vzne‰enej – zapomenu-
tej a dávno zemfielej básník. Já uÏ sice Ïiju zas
osm˘ rok v Praze, ale to jsem si tak nepfiipou-
‰tûl.

Aãkoliv jsme se tak dlouho nevidûli, já o To-
bû nemám pfiedstavu, Ïe jsi zmizel nûkde v Îa-
bovfieskách, neb jsou Tû pln˘ noviny. Sledoval
jsem Tvé apologie Halase v dobû, kdy to bylo
nejménû populární. To Ti nikdy nezapomenu.

ProtoÏe jsi mne, jak jsem svrchu pfiedeslal,
moc potû‰il, rád bych Ti také nûjak udûlal ra-
dost. A na nic jiné jsem nepfii‰el, neÏ Ïe Ti
posílám své pfieklady.

Ve starém pfiátelství Zdenûk Wagner

Zavolej nûkdy, aÏ bude‰ v Praze: 545330 – veãer!
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Karel Hlaváãek:

Sral kdosi na hajzlu…

Sral kdosi na hajzlu a sral uÏ kolik dní 
a hlavnû naveãer trápil fiiÈ nebohou 
tfiímaje v ruce své narpasan poslední…
Jsou marná hovna zde, spláchnou je,

uplovou.

Byl chud˘ Pastevec ãi vydûdûn˘ Král? 
To nevíme. My víme jen, Ïe sral.

Vladimír Majakovskij:

úryvek z poemy Nûco v kalhotách

…sv˘m
velk˘m

údem
socialistick˘m

kter˘
by závidûli 

slonu

Jifií Karásek ze Lvovic: 

Pandaemonium sexu

Visí mu, visí kolik dní
a dfiív mu slouÏil vÏdycky.
Bled˘ a kfiehk˘, morbidní 
úd jeho anaemick˘…

Li Po:

Ne‰Èastná láska v horách

Veãer jsem vy‰la.
Nad buky 
ti‰e se leskl 
mûsíc mdl˘.

Smutnû jsem vzala 
do ruky 
pyj jeho 
ochabl˘.
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5 . 5 .  6 3 .

Mil˘ Ludvíku,

dûkuji Ti za zaslané. Moc mne to potû‰ilo a
i trochu dojalo. (K stáru se ãlovûk stává dro-
chátko sentimentální.)

Pi‰kuntálie se mi opravdu moc a moc líbila,
smál jsem se pfii tom ãasto nahlas a vybran˘m
pfiátelÛm pfiedãítám ve vhodn˘ch chvílích vy-
brané úryvky. (Monolog Kostohryza a j.) 

Hlavnû nápad s blankversem a s archaismy
mne okouzlil. (BliÏ‰í viz: R. Rolland: Okou-
zlená du‰e.) Doufám, Ïe se brzo setkáme a Ïe
budeme pozorovat – jak moku valem ub˘vá
(ale my uÏ budem oÏhralí). Jak z pfiipojeného
pozná‰, sedávám a brk mi pero hryÏe, leã –
bûda – pozdû jsem pfieãetl projev pana presi-
denta Antonína Novotn˘ho, Ïe ná‰ Ïivot je
radostn˘ a tak Ïe ergo kladívko musí b˘t i na‰e
umûní radostné. Ver‰e Ti posílám jen tak, jen
abys mohl posoudit, jest-li jsem za ta léta zblbl
(to je 5 souhlásek) natolik, Ïe je radno se mi
vyh˘bati, a prózy se slabounkou nadûjí, Ïe by
snad mohly spatfiit svûtlo svûta. (Vidí‰, co jsi si

jedin˘m
rázem

pfiervu
hráz

a z klínu
a
fiiti

udûlám
nûco

na zpÛsob
Volhodonu!
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[…]
AÏ kdyÏ jsem pojal neblah˘ nápad napsat drá-
mo, nastala mi ta pravá tvÛrãí muka. Tu jsem
poznal, jaká je to Syfilisova práce! Zprvu jsem
chtûl pfiekonat Becketta a sepsat drámo o pûti
dûjstvích a dvanácti obrazech (o fórb˘nách ne-
mluvû) bez jediného herce. Prvá tfii dûjství ‰la
je‰tû jaksch taksch, ale mne múza zradila pfied
tím, neÏ nastala katastrofa. Poznal jsem, Ïe jsem
na anti-divadlo antitalent a zkusil jsem tedy
tradiãní formu. I jal jsem se sepisovati „Posví-
cení v Hudlicích“. Ale i tady mnû chybûla pro-
fesionelní zku‰enost: Jak udûlat, aby tanãil
Ka‰párek s Princeznou valse triste, aby se jim
nezamotaly ‰pagátky? Potom – neumím praco-
vat s propadli‰tûm. A pfiitom se drámo vyvíjelo
dosti slibnû: Byly tam silné scény, jako na pfi.
kdyÏ ·krhola fiíká (k sobû): Láska prochází Ïa-
ludem – a pfii tom bije hrom. (Zinkov˘ plech
jsem uÏ opatfiil.) A potom ten akt‰lus: Princ
vrávorá po jevi‰ti (bije hrom) a sténá: Vrazila
mi kundu do zad! A to uÏ jsem opatfiil bílé
morãe do vstupní scény a pfiipravil nûkolik po-
známek o autorovi do divadelního programu:

zpÛsobil: KaÏd˘ dobr˘ skutek je následován
zaslouÏen˘m trestem.)

S ãímÏ se s Tebou slu‰nû louãím 
a zvostávám

TvÛj
Zdenûk
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víku Kunderovi, kter˘ na mne kdysi poslal
básníka Bondyho, jenÏ se tenkrát cudnû skr˘-
val pod sv˘m vlastním jménem Zbynûk Fischer
a s kter˘m jsem se poznal v baru Pygmalion
nezapomenutelného roku… (teì uÏ si pfiesnû
nevzpomínám).

pf66pf66pf66pf66pf66pf66pf66pf66pf66pf66

Zdenûk Wagner

Jako jinoch byl jsem silnû ovlivnûn poesií
J. C. Pánka. Îelím milovaného Mistra! Také
na mne dosti zapÛsobil Gotlieb-Veletrh. (Ten
jiÏ ménû, protoÏe jsem od nûho nigdá nic
neãetl.) Ov‰em prav˘m objevem byl pro mne
básník Bondy. Poznal jsem ho v baru Pygma-
lion nezapomenutelného roku… (teì uÏ si
pfiesnû nevzpomínám).

Psával jsem málo, publikoval ãasto. ·Èastná
to my‰lenka!

ToÏ tak bylo v‰echno na dobré cestû a to pro-
padli‰tû to v‰echno pokazilo. Jak pûje básník:

Já mnil jsem…
Osud ale
pfiimûl mne
dáti poesii vale.

A teì uÏ mi zb˘vá tedy jen psát: sprosté dopisy
sv˘m vûfiitelÛm, anonymní dopisy na osobní
oddûlení, dopisy rozhofiãeného abonenta re-
dakcím denních novin a milostné dopisy Lud-
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Rimbauda, co jsi mi v PafiíÏi koupil u bouqi-
nistÛ, jsem dal své netefii).

Ale nestûÏuji si, mám klid a ãas na své staré
lásky: Poesii, literaturu vÛbec a hudbu a Úvahy,
o nichÏ pfiedem vím, Ïe jsou k niãemu.

Ale abys vûdûl, Ïe jsem ouplnû nezestárl,
posílám Ti Epitaf a svou Ïivotní poemu, dou-
fám, Ïe Ty to ocení‰.

Pfiekvapení.

Panna –
– a má pozitivního Wassermanna!

Mûstec Králové – Saint Paul de Vence – Praha
1954–1976

[ 1 9 7 6 ]

Mil˘ Ludvíku,

Franta KafkÛ mi fiíkal, Ïe jsi shánûl mou adre-
su. âekal jsem, Ïe mi napí‰e‰, ale to se dosud
nestalo. Nicménû jsem rád, Ïe jsi si na mne
vzpomnûl – po tolika letech! VÏdyÈ je to 40 let,
co jsme se seznámili, a asi dvacet let, co jsme
se nevidûli. Ale není to taková ouplná náhoda:
Nedávno jsme v hospodû – kde jinde – na Tebe
vzpomínali s Ivo Pondûlníãkem. Rád vzpomí-
nám (co nám dûdkÛm zÛstalo neÏ ty vzpomín-
ky) na ta leta 1946–1948 v Brnû, myslím, Ïe to
dnes ti mladí asi vÛbec nemohou pochopit,
pokud neznají slavn˘ v˘rok: Kdo neÏil pfied
revolucí, neví, jak sladk˘ mÛÏe b˘t Ïivot. (To
není Lenin, ale Talleyrand.) Ale: Moku valem
ub˘vá a já jsem dosud stfiízliv! Tfiikrát bûdn˘
den!

TakÏe k vûci: Mnoho o Tobû nevím, jen Ïe
Ïije‰ v Kun‰tátu a pak nûkolik televizních in-
scenací. Co vlastnû dûlá‰???? Já jsem 3 roky
v dÛchodu (Que rien t’arrétte auguste retraite)
(tam budou asi gramatické chyby, protoÏe toho
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Místo doslovu

Zdenûk Wagner patfií ke skupince básníkÛ, které za mnou
poslal Franti‰ek Halas. Existuje o tom i doklad: první
dopis, kter˘ mi Z. W. [v roce 1946] poslal.

Brzy jsme se se‰li, hned jsme pfie‰li na tykání a záhy
jsme se i ãastovali sériemi ostr˘ch sarkasmÛ, aniÏ jsme se
jakkoli uráÏeli. Záhy jsem adeptovi poezie i poloÏil otáz-
ku, proã tak nemírnû pl˘tvá sprost˘mi slovy. Pohlédl na
mne jakoby s údivem, pak sundal sako, vysoko si vyhr-
nul prav˘ rukáv ko‰ile a pravil: „KdyÏ má ãlovûk osm
hodin dennû ruku – aÏ po rameno! – v fiiti konû, tak ne-
mÛÏe jinak psát.“ A pak je‰tû pÛl hodiny gestikuloval
obnaÏenou paÏí.

V poezii Z. W. pfievaÏují básnû v próze. Uãitelé se dají
vystopovat: francouz‰tí prokletí básníci – Rimbaud, Bau-
delaire, Laforgue, Corbière a jistûÏe, byÈ nenápadnû, Jar-
ry… MÛÏeme místy hovofiit o harmonizaãním principu
tûchto drobn˘ch skladbiãek, nûkdy se objeví i skryt˘ r˘m.
Intenzita obrazÛ se stupÀuje smûfiujíc k pfiekvapivé, ba
nejednou bfieskné pointû: „…tiskla s nesmûl˘m matefisk˘m
pudem k prsÛm v kvûtu magnolie zabalené husí stehno“
(z básnû Maliãkost); „…spû‰nû odchází, srdce probodeno
vítûzn˘m ãuráãkem“ (Pekelná zadnice); „…pozoroval ti‰e
rezavé pavouky, ktefií vylézali z m˘ch úst mezi tvé prsy,
mléãné Ïárovky“ (Vyboãení). V okruhu pfiátel se zvolna
‰ífiil názor, Ïe Wagnerovy dopisy svou razancí a vynalé-
zavostí slovního humoru pfiekonávají jeho poezii. Ta ver-
‰ovaná v‰ak i dnes je‰tû pfiekvapuje kumulací slovních
hfiíãek, pfiekvapiv˘mi novotvary, aktuálními naráÏkami.
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Ku n ‰ t á t  n a  M o r . 9 . s r p n a  1 9 6 1

Mil˘ star˘ brachu,

já blb jsem si tehdy pfied tisíci lety, jak jsi u nás byl, ne-
poznaãil Tvou adresu, a tak se se Ïenou ãas od ãasu
dohadujeme, co to asi bylo za mûsto. Ona tvrdí, Ïe DvÛr
Králové. Tak to asi bude pravda.

Rád bych nûco od Tebe zvûdûl a pak bych potfieboval
Tvé svolení otisknout pár Tv˘ch star˘ch vûcí (nebo i no-
vé, má‰-li, po‰le‰-li atd.) v ãemsi, co teprv vzniká a mûlo
by b˘t à la BLOK a bylo by to vûnováno humoru.

Tak jsem zvûdav. Zdar Tobû!

Ludvík Kundera
do konce srpna: Kun‰tát na Mor.
pak: Brno, Dimitrovova 12

Mnohem pozdûji jsem pochopil, Ïe to byl Mûstec Krá-
lové.

O posledním setkání se ZdeÀkem Wagnerem zbyly
v mé hlavû jen cáry. Nav‰tívil nás v Brnû asi v létû 1968.
Byla to improvizace, ale tradiãnû zdafiilá, host pouze ne-
obvykle spûchal. Tu‰ím, Ïe to nûjak souviselo s veletrhem
a moÏností svézt se nûjak˘m autem… Ale pfiece jen je‰tû
nalézám pozdní dopis, „solitér“ asi z roku 1976, kdy uÏ
jsme bydleli v Kun‰tátû. Z. W. vzpomíná na brnûnská

Mimofiádn˘m vtipem, byÈ „sprostonárodním“, pfiekypu-
jí parodické texty na slavné básnû slavn˘ch autorÛ
(Hlaváãek, Li Po, Verlaine, Majakovskij…).

Z. W. záhy zdomácnûl v básnick˘ch kruzích po roce
1945. Z tehdej‰ích ‰esti sedmi skupin mûl nejblíÏe ke
Skupinû Ra a ke Skupinû 42, na veãerech skupin na pod-
zim 1947 se v‰ak nepodílel. Ivan Blatn˘ z druhé skupiny
ho notoricky zamûÀoval za parasurrealistického sochafie
Puchmertla, naz˘val ho vÏdy Puchmeltfiíãkem. Podle do-
pisÛ by byl ãlovûk soudil, Ïe autor je nezadrÏiteln˘ mluv-
ka a samoúãeln˘ Ïert˘fi. Nebylo tomu tak. Dalo se s ním
i hezky mlãet. Chodil tehdy s rychle se proslaviv‰í lyÏafi-
kou-slalomáfikou, které se fiíkalo „Malu“ (Marie-Luisa?)
Zacpálková (za pfiíjmení neruãím) a stala se pak jeho
první Ïenou. ZdeÀka dosti skliãovalo, Ïe pro její sportov-
ní kolegynû byl Z. W. „pan Zacpálek“…

V obecném umrtvení let padesát˘ch se jaksi ztratil.
V interview z poãátkÛ ‰edesát˘ch let jsem mluvil nejen
o Oldfiichu Wenzlovi jako zapomenutém básníkovi, jenÏ
by mûl b˘t „vyvolán jménem“ (coÏ se i povedlo), ale
zmínil jsem se i o ZdeÀku Wagnerovi fika, Ïe „zmizel nû-
kde na ãeském venkovû“. Znenadání se v‰ak objevil, v‰e
bylo po staru bujaré, vyrozumûl jsem, Ïe zvûrolékafií ve
Dvofie Králové a tam jsem mu i napsal. Dopis se vrátil
s razítkem „Adresát neznám˘“. Zde je:
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O autorovi

RVDr. Zdenûk (Zdenko) Wagner, narozen 18. 9. 1923
v Praze, zemfiel v Praze 8. 3. 1991.

WagnerÛv otec byl fieditelem a primáfiem ve Vinohrad-
ské nemocnici, kde téÏ rodina bydlela; jeho matka byla
Îidovka a otec se s ní za války „naoko“ rozvedl, pfieÏila
okupaci s fale‰n˘mi dokumenty. Jeho bratr Jan Wagner,
1921–2006, vystudoval v Praze architekturu a v roce
1949 emigroval do Austrálie, kde pak pod jménem John
B. Wagner pracoval jako stavitel. Z. W. studoval nejprve
na reálném gymnasiu Jifiího z Lobkovic (tzv. II. st. ãsl.
gymnasium v Praze XII., jinak téÏ Lobkovicovo reálné
gymnasium), kde maturoval v roce 1942. (Zde byl jeho
spoluÏákem mj. Vladimír Valenta, posléze politick˘ vû-
zeÀ a znám˘ herec.) V letech 1942–45 pak pracoval Wag-
ner jako natûraã v rámci totálního nasazení, nicménû na
území protektorátu. Po válce Ïili s bratrem u matky.
Chtûl studovat na FF UK, ale pod vlivem dûdeãka a ro-
dinné tradice vÛbec nakonec vystudoval v letech 1945 aÏ
49 veterináfiství v Brnû (v rodinû byl tradiãnû zájem
o konû).

Tfiikrát Ïenat: první sÀatek v fiíjnu 1948 s Marií-Lui-
sou „Malu“ Reinwartovou, pozdûji Zacpálkovou, slav-
nou lyÏafikou-slalomáfikou, rozvod jiÏ v roce 1950; po-
druhé se oÏenil nûkdy v ‰edesát˘ch letech s komerãní
inÏen˘rkou Evou Kfienkovou; potfietí v roce 1969 se
Zorou Pastyfiíkovou.

Veterináfiskou praxi po studiích provozoval nejprve
v mûsteãku Doupovû (zfiejmû 1949–50, neÏ je i s okolím

léta 1946–48 a dodává, Ïe uÏ je tfii roky v dÛchodû. Posílá
Epitaf a „svou Ïivotní poému“ (?), poslední údaj je jako
vÏdy mystifikátorsk˘: „Mûstec Králové – Saint Paul de
Vence – Praha 1954–1976.“

(Z textu Ludvíka Kundery Básník-zvûrolékafi, oti‰tûného
v knize RÛzná fieãi‰tû /B/, Brno, Atlantis 2005)
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Ediãní poznámka

Svazek VIRGULE je v˘borem z literárního díla ZdeÀka
Wagnera (1923–1991).

První oddíl obsahuje jednak texty, které – pokud se
zatím podafiilo zjistit – Z. Wagner nûkde za svého Ïivota
publikoval (konkrétnû jde o texty: Usínání, publikované
v roce 1946 v Bloku, Konec století, publikovan˘ v témÏe
roce v Listu SdruÏení Moravsk˘ch SpisovatelÛ, PÛlho-
dinka s Arno‰tem…, Pfiírodní úkaz, Obrázek, Noc, A…,
Neobyãejn˘ pfiíbûh a Senzace, oti‰tûné v letech 1947–48
v Mlad˘ch ar‰ích, a koneãnû text Hry svûtla, vydan˘
v roce 1967 v surrealistické antologii Magnetická pole).

Dále byly do prvního oddílu zafiazeny texty, které Wag-
ner publikoval alespoÀ samizdatovû: jde o texty MimoÀ
a Psychologick˘ okamÏik, které na pfielomu let 1948–49
„vy‰ly“ v samizdatovém surrealistickém sborníku Îidov-
ská jména, jenÏ byl tehdy uspofiádán Egonem Bondym
(ZbyÀkem Fi‰erem) a Janou Krejcarovou (âernou).
Wagner zde publikoval tyto dva texty pod pseudony-
mem Herbert Taussig.

A koneãnû byly do prvního oddílu zafiazeny básnické
texty z Wagnerovy literární pozÛstalosti. Texty Letovisko,
Olej, Maliãkost, Válka, Pekelná zadnice, Vyboãení, Ruce
Jeanny-Marie, Podrobná zpráva, Tragedie, Zakopaná hfiiv-
na, Svítání, Vedro, Dolarov˘ prach a Puberta pocházejí
z archivu Ludvíka Kundery a pouze dva z nich (Po-
drobná zpráva… a Svítání) se rovnûÏ nacházejí ve vlastní
Wagnerovû pozÛstalosti. L. K. uvádí, Ïe je od Z. W. do-
stal asi v roce 1947.

zabrala armáda a vznikl zde nepfiístupn˘ vojensk˘ pro-
stor), dále pak v Mûstci Králové, kde byl okresním vete-
rináfiem. Zpût do Prahy se vrátil v polovinû 60. let.

Dosavadní publikace ZdeÀka Wagnera:

kniÏní:
– in Magnetická pole [sborník surrealistické poesie],

âeskoslovensk˘ spisovatel, fiada Klub pfiátel poesie,
Praha 1967, ed. Jan Tome‰, s. 154 (text Hry svûtla).

– in Îidovská jména 1949 [reedice samizdatového surre-
alistického sborníku z roku 1949], Nakladatelství Li-
dové noviny, Praha 1995, ed. Martin Machovec, s. 18,
24 (texty Psychologick˘ okamÏik, MimoÀ ; pod pseudo-
nymem Herbert Taussig).

ãasopisecké:
– List SduÏení Moravsk˘ch SpisovatelÛ, ã. 9–10, roã. I,

Brno, listopad – prosinec 1946, s. 291 (básnick˘ text
Konec století).

– Blok, I. roã., 1946/47, s. 230 (báseÀ v próze Usínání).
– Mladé archy (mûsíãní pfiíloha k t˘deníku Pochod),

Mladá Boleslav, III. roã., 1947/48, s. 16. (básnick˘ text
PÛlhodinka s Arno‰tem, koncipientem berní správy);
tamtéÏ, s. 110–111 (texty Pfiírodní úkaz, Obrázek, Noc);
tamtéÏ, s. 345 (básnick˘ text A…)

– Mladé archy, Mladá Boleslav, IV. roã., 1948/49, s. 155
(text Senzace).

– Host, ã. 5, Brno, 2000, s. 22–26, v bloku „Fascinantnû
div˘ muÏ Zdenûk Wagner“ od Jaromíra F. Typlta (zde
texty Konec století, Proroctví, Olej, Pekelná zadnice, Zi-
ma, MimoÀ, Tábor, téÏ úryvky z dopisÛ Ludvíku Kun-
derovi).
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Tfietí oddíl tvofií v˘bor listÛ Z. W. zaslan˘ch Ludvíku
Kunderovi jednak v letech 1946–49 a dále v letech ‰ede-
sát˘ch a sedmdesát˘ch. V˘bor je dílem editora svazku.

Pro urãení doby vzniku textÛ obsaÏen˘ch v prvním od-
dílu bylo vodítkem jednak datum periodik, v nichÏ na-
cházíme tûch nûkolik málo textÛ publikovan˘ch (tj. roz-
mezí let 1946–48; v Magnetick˘ch polích nacházíme také
dataci textu Hry svûtla – 1948), dále korespondence Z. W.
a L. K., jeÏ nûkteré texty obsahuje, a v neposlední fiadû
i svûdectví L. Kundery, Wagnerova bratra Jana Wagnera
a paní Zory Wagnerové, tfietí manÏelky Z. W. Je tedy vy-
soce pravdûpodobné, Ïe Wagnerova básnická tvorba je
v naprosté vût‰inû vymezena léty 1946–49.

K dataci Smrti básníka Novotn˘ho mohou pfiispût
snad jen reálie v textu obsaÏené, pomáhající hledat dobu
vzniku tohoto textu zfiejmû ve druhé polovinû 60. let.

Listy Z. W. psané L. Kunderovi, pokud nebyly (v˘ji-
meãnû) datovány jejich autorem, jsou zafiazeny do ãaso-
vé následnosti s vût‰í ãi men‰í pravdûpodobností jejich
adresátem – toto datum je pak oti‰tûno v hranat˘ch zá-
vorkách – napfi.: [1947?]. V pfiípadû dvou ze tfií listÛ ze
‰edesát˘ch let byla datace urãena pfiibliÏnû podle obsahu:
v dopisu, jenÏ je datován „po 7. 3. 1963“, je zmínûn Kun-
derÛv rozhovor oti‰tûn˘ v Kulturní tvorbû, jenÏ je právû
tohoto data, a u dopisu datovaného zde „1965/1966“ usu-
zujeme na dataci ze závûreãného „pf66“. Datace po-
sledního oti‰tûného listu – „1976“ – vypl˘vá jednak z do-
mnûnky Kunderovy, jednak z obsahu samotného listu.
(Originál tohoto dopisu se rovnûÏ nacházel ve Wagnerovû
pozÛstalosti a nebyl zfiejmû adresátovi nikdy odeslán;
L. Kundera obdrÏel jeho kopii aÏ v roce 1994.)

Vzhledem k tomu, Ïe jednotlivé strojopisné listy, na
nichÏ se tyto texty nacházejí, nejsou paginovány, není
moÏno urãit jejich vzájemné pofiadí, a byly proto oti‰tûny
v tom sledu, jak byly editorovi doruãeny. K tomuto sou-
boru byl pfiifiazen i text Ne‰tûstí, kter˘ Z. W. zaslal L. Kun-
derovi v jednom z dopisÛ z roku 1947 a kter˘ se rovnûÏ
ve vlastní pozÛstalosti nenalézá.

Vlastní literární pozÛstalost (nyní uloÏená v LA PNP)
byla uschována v pûti papírov˘ch deskách a v naprosté
vût‰inû se skládá z voln˘ch strojopisn˘ch listÛ. PfieváÏná
ãást textÛ básnick˘ch se pfiitom nalézá v deskách nesou-
cích nadpis VIRGULE. Tyto texty – poãínaje ReportáÏí
a konãe Ultimou – tedy tvofií zbytek prvního oddílu pfií-
tomného svazku. Sem nezafiazeny byly jednak texty jiÏ
nûkde publikované ãi nalézající se v archivu L.K. a proto
pojaté do jedné z v˘‰e uveden˘ch ãástí prvního oddílu
(konkrétnû: A…, Usínání <v rkp. nese název Odumí-
rání >, Psychologick˘ okamÏik, MimoÀ <v rkp. nese název
Typ>, Podrobná zpráva…). Vyfiazeny byly rovnûÏ ãtyfii
texty vyslovenû pfiíleÏitostné povahy. Pofiadí bylo zacho-
váno takové, v jakém byly listy sefiazeny, kdyÏ editor
zaãal s pozÛstalostí pracovat (ani jeden text není dato-
ván).

Druh˘ oddíl tvofií jediná rozsáhlej‰í Wagnerova práce
prozaická – Gang aneb Smrt básníka Novotn˘ho, nachá-
zející se v autorovû pozÛstalosti v deskách oznaãen˘ch
nadpisem stejného znûní. (Troje zbylé desky z Wagne-
rovy pozÛstalosti obsahují jiÏ jen varianty a fragmenty
textÛ v˘‰e jmenovan˘ch a rovnûÏ dal‰ích pár zlomkÛ
textÛ básnick˘ch, prozaick˘ch i dramatick˘ch.) PrÛklep
tohoto strojopisu se rovnûÏ nalézá v archivu L. Kundery.
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V letech 1993–2006 se ov‰em pfiece jen podafiilo pub-
likovat alespoÀ pár ukázek z Wagnerova díla, a to kon-
krétnû ve sborníku Îidovská jména, tj. reedici v˘‰e
zmínûného samizdatu z roku 1949, v nûmÏ je Wagner
zastoupen dvûma texty (Nakladatelství Lidové noviny,
Praha 1995), a dále v bloku „z nepamûti“ nazvaném Fas-
cinantnû div˘ muÏ Zdenûk Wagner, jejÏ pfiipravil Jaromír
Typlt (in Host, 2000, ã. 5).

Snad tedy není nevhodné na tomto posledním místû
projevit radost, Ïe po desetiletích odmlky a po ãtrnácti-
leté fázi „znovuuvádûní“ na ãeskou literární scénu se nyní
koneãnû podafiilo realizovat tento WagnerÛv kniÏní de-
but tiskem.

M.M.
únor 2006 – záfií 2007

Pfii práci s texty bylo pfiihlíÏeno v první fiadû ke znûní
textÛ publikovan˘ch, a pokud moÏno, byly tyto texty
konfrontovány s texty nacházejícími se v rukopisech
(strojopisech). V pfiípadû rÛznoãtení byla dávána pfied-
nost znûním publikovan˘m. K textÛm bylo pfiistupová-
no s pietou, opravovány byly evidentní gramatické
chyby a pfieklepy (pfiedev‰ím v interpunkci), u nichÏ
bylo moÏno vylouãit jakoukoli stylotvornou hodnotu, a
WagnerÛv pravopis byl mírnû modernizován (psaní s/z,
o/ó apod.).

Název svazku byl zvolen podle nadpisu na deskách,
jeÏ obsahují pfieváÏnou ãást Wagnerovy literární pozÛ-
stalosti.

M.M.
srpen–záfií 1993

P. S. k ediãní poznámce, psáno o tfiináct let pozdûji

Jednou z pfiíãin, proã se aÏ dosud nedafiilo pfiítomn˘ sva-
zek vydat, je zfiejmû nutno hledat v absenci textu, jenÏ by
ãtenáfiÛm ozfiejmil v˘znam díla ZdeÀka Wagnera v kon-
textu ãeské literatury.

V roce 2005 vydal Ludvík Kundera v XVII. dvousvaz-
kovém dílu sv˘ch SpisÛ titul RÛzná fieãi‰tû /A/, /B/, v je-
hoÏ druhém svazku (s. 330–334) byl koneãnû oti‰tûn
dlouho oãekávan˘ text. Jde o vzpomínkov˘ medailon
Básník-zvûrolékafi, doplnûn˘ téÏ nûkolika ukázkami z Wag-
nerovy korespondence s Kunderou. Tento text z pera je-
diného povolaného zaplÀuje tedy ono bílé místo a jeho
ãást je pouÏita místo doslovu v pfiítomném svazku.
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