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Sestupuju po kluzkých kočičích hlavách příkrou uličkou starobylé čtvrti někde na 
okraji Vítkovic, a vlastně i celé Ostravy. Za ní jsou už jen nekonečná, holá pole 
splývající v husté studené mlze s obzorem. Sychravým podvečerem probliknou 
brzdová světla Spartaku, který bere smykem prudkou zatáčku lemovanou z pravé 
strany kamennou zdí, z levé strany frontou jednopatrových domů s mohutným 
loubím. Tady, za oprýskanými, tmavě zelenými dveřmi bez nápisu, je Pavouk. 
Vchod osvětluje zaprášená žárovka visící z klenby stropu na pokrouceném drátě. 
Na toho magora ve Spartaku si musíme dávat pozor, nakazuju si. Posledně, když 

jsme nad ránem vycházeli, málem smetl na mol ožralého Dušana Barana. 

Naštěstí za dveřmi je teplo a bezpečně. Od vchodu jsou vidět podél zdí police plné 
knih a masivní dlouhý černý stůl obklopený lavicemi. Sestry Sasínovy a Hana 
Puchová si právě svlékají zimníky, z mlhy zakouřeného výčepu mávají Martin Po-
pelář, Láďa Holec, Jarda Žila a Pavel Hruška. Je slyšet chechtot Paroha a Marka 
Pražáka, které Zdeněk Chobot odněkud z prostoru marně a už téměř plačtivě 
přesvědčuje, že má trenýrky. Sedám si za stůl zády ke knihovně, proti mně Petr 
Hruška, z temného kouta, jakoby odnikud, vychází s půllitrem Honza Balabán 

a přisedá si. 

„Mám takový nápad,“ obracím se na něj: „že bychom po čase zas vydali Obráce-
nou stranu Měsíce. Jenomže to nemůžeme udělat, dokud to neprobereme s tebou. 

Ale to je těžké, když už teď mezi nás nemůžeš přijít.“ 
„No, když je to důležité, tak přijít můžu,“ odpovídá Honza.
„Aha, takže je to vlastně dobré,“ říkám si s údivem a úlevou. 

Nevím, jestli je všechno dobré, ale tady je to číslo.

Časopis Obrácená strana Měsíce jsme s Janem Balabánem a Ivo Kaletou zakládali v roce 2003 
(brzy se k redakci připojil také Pavel Hruška). S velikým potěšením jsme ho pak čtyři roky v Ostra-
vě vydávali jako překvapivý občasník, kterým jsme vzdorovali především vlastní letargii a módní 
skepsi z toho, že současná literatura téměř nikoho nezajímá a že nový časopis je již dopředu ztra-
cen v záplavě časopisů jiných… Byli jsme tehdy velmi spolu. 

Následující povídka Jana Balabána je publikována tiskem úplně poprvé. Dostal jsem ji od 
Honzy jako strojopisný dárek k Vánocům roku 2000. Naděloval mi vánoční povídky po léta pra-
videlně; všechny byly posléze zařazeny do jeho knih, s výjimkou této. Když jsem uspořádával 
Honzovo sebrané literární dílo, které pak vyšlo v nakladatelství Host, bylo to v rozjitřené době 
krátce po jeho smrti, a já tenkrát nedokázal text zařadit ani tam. Připadalo mi to jako porušení 
nějaké intimity, kterou pro mne povídka-dárek v sobě obsahovala. Dnes, po deseti letech od Hon-
zova úmrtí, vidím situaci zcela opačně. Ta slova patří ke čtenářům. A patří se, aby prvními byli 
ti, kdo právě otevřeli nové (jistě již nepříliš očekávané) číslo Obrácené strany Měsíce, vydané jako 
drobný vzdor naší malověrnosti. 

                                                                                                             

        Petr Hruška

Jan Balabán
LASEROVÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA

Když se uklízí, zpravidla se při tom dělá hrozný nepořádek. V takovém bytě ani ten 
pes neví, kam si lehnout. Krámy vylezlé z komor a skříní se cpou do plastikových 
pytlů jako nadílka pro staré hnusné popelnice a břichaté kontejnery tábořící pod 
lucernou za domem. Staří odcházejí, aby noví mohli zaujmout jejich místa, tak se to 
říká pracovníkům propouštěným do důchodu. Tak to chodí, když se uklízí. 

Hrábnout do dřezu špinavého nádobí. Není špinavé, jen olepené zbytky 
vlastně čistých jídel. Jídel snad jen v počátečním stádiu rozkladu, jako ostatně 
vše, s čím bojují a ještě budou bojovat naše právě napuštěné kýbly s horkou vo-
dou pěnící saponáty a desinfekcí. Bojovat za vytření starých míst pro nové 
věci. Tak tedy hrábnout do dřezu s nádobím, pro cosi, co se jen tak opláchne 
a hned se na to položí salám a sýr k svačině — pro talíř přece. To je jen krátká 
zapomenutá chvíle, a v ní náhle: hrome! Zatetelily se červené blesky. Zjevily se 
karmínové proužky na kachličkách nad dřezem, na lomu skleněného nádobí,  
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na kohoutcích niklovaných. Laserové jiskry, toky, potoky jisker, krystaly vyteklé 
z ploché obrazovky zaroseného okna. Takovou barvu, co nám tu hraje po nádobí, 
si s ničím nezmýlíš, jeden pruh a ještě jeden, jak na diskotéce v zešeřelé kuchyni 
zaneřáděné úklidem — karmín a maliny, maliny v zimě.

To vypadá jako lasery, říká kluk a hledí se mnou na ten tanec. Jenže odkud to 
k nám proudí? Ptáme se a už jsou pryč. Lom nádobí je bez nich šedý, nic, jen placatý 
talíř pro salám a pro sýr ke svačině mezi úklidem. Chléb náš vezdejší dej nám… dřez! 
Odkud, odkud ta iluminace přišla a kam se ztratila? Vyhlížíme s klukem z okna 
zdroj tajemných paprsků, zdroj studených toků světla. Nějaký maják, nějaká hra? 
Všiml sis, někdy tak svítí oči psům a kočkám. To jim jen pod určitým úhlem dopa-
dá světlo do zornic, to ne oči, to světlo, ten úhel v nich svítí. Ale jaký úhel rozzářil 
naše nádobí, v tomhle inverzním šeru, kdy na ulici skomírají zářivky, a refl ektory 
aut jsou napůl vypity vlhkostí mrazivé kondenzace? A ten malinový výboj nám ještě 
visí za víčky.

To někdo mířil na naše okno. Ale odkud? Až tam z těch věží za parkem, leda. Leda 
z těch hor za věžemi, leda z těch hvězd za horami, tam mohou mít takové zdroje. 
Takhle nám prosvítit naše nemyté sklenky, když naše místo na planetě tone v hus-
tém šeru. Seru na to! Utírám si ruce do utěrky a nenamočím je do žádné vody, dokud 
nepřijdu na kloub tomu, který laser mi tu dělá divy v předvánočním úklidu.

Ptám se kluka: Nemáš takovou hračku, která dělá tyhle divy? Nebo ji snad nemáš 
dostat pod stromek? Ptám se holek: Nevíte, odkud se berou lasery v naší kuchyni? 
Snad že z televize, ale ta byla vypnutá. Ptám se psa, nalezence azylanta v našem 
domácím štěstí: Nejsi ty E.T.? A ty signály, nevolají tě zpátky domů? Leží jako mtrvý 
mezi krámy a reagoval by snad jen na salám, a ne na signály. Ptám se ženy, co si my-
slí. Nevím, snad že nějaké neštěstí, maják záchranky pod okny mohl vrhat pablesky. 

Kýbl stojí, pěna klesá. Vzešla hvězda z Davida a my neuklízíme. Bordel nám stojí 
v pokojích a nikde žádné vysvětlení záhadného světla ve dřezu. Napadá mě Dickens. 
Ke mně, k nepříteli Vánoc, k bručounovi a jedovatému ironiku mluví starý Charles 
svou Vánoční koledou: Požár ve špinavém nádobí, to jsem já, duch tvých příštích 
svátků, a světlem skleněného oka, laserem do mozku ti vpaluji své přání. Veselé 
Vánoce a šťastný nový rok!

        
        20. 12. 2000

Ivan Wernisch 
BÁSNĚ ZE SBÍRKY ALMARA

OBRAZY

Jak blažilo mne, že jsem ozdoben pírky z vašich klobouků, ó dámy v Hirkánii! Kraji-
nou se valil kamenný měsíc, a já se tísnil v řadě křiklounů, svíraje ratiště své zbraně.

Jsem stará duše, bivert, čikatori, mám zkušenosti z mnoha jiných zrození, avšak 
v tomto světě-nesvětě, na tomto místě-nemístě nevím co dělat, nevím co přijde, ne-
tuším co se stane.

Vše, nač jsem se tu zahleděl, se vzápětí změnilo v něco jiného. Obrovská hora 
zmizela a na jejím místě se začala utvářet propast. Stěny se sesuly, rozletěla se křídla 
vrat, v nich zavlál červený plášť, nad příkrým schodištěm stál muž a rozpřahoval 
paže. Viděl jsem jezdce na zjančelém koni, dřevěnou štoudev s dešťovou vodou.

Mé oči zasáhl ostrý odlesk hořícího města. Zamžoural jsem, a spatřil vodu rozli-
tou po lukách, led a sníh, červeně kvetoucí step, led a sníh, žlutě kvetoucí step.

Bylo to sdělení?
Bylo to sdělení určené mně?
V pobřežním písku leží loď a vlny se přes ni těžce přelévají.
Ty míjející obrazy snad představovaly a představují nějaký děj. Nevím. Cítím jen, 

že jsou krásné. Tak postradatelně, tak zapomenutelně krásné může být pouze to, co 
se mne netýká.
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Matěj Hořava
KOSA

V teplém letním ránu sekám kosou sídlištní trávu. Pokosená stébla a žluté květiny 
padají k zemi. Ty žluté květy zaplaví vždy tbiliské sídliště Varketili ve zcela nečeka-
ný moment: na jaře, v létě, na podzim; po dešti, nebo když je dlouho sucho; za ty 
roky se mi nepodařilo vystopovat žádnou pravidelnost; nevím také dosud, co je to 
za rostlinu. Ani stařík, který mi kosu půjčil, a teď hlasitě přizvukuje, jak dobře mi 
to jde, neví, jak se ty květy jmenují. U nich prý takové nerostly; v jeho jihoosetské 
vesnici, z které s celou rodinou utekl za války v roce dva tisíce osm, rostly úplně 
jiné květy… 

Když jsem šel kolem té bývalé, polozbořené školky, kterou uprchlíci z Jižní Ose-
tie před pár měsíci obsadili, uslyšel jsem povědomý zvuk. Zvuk ostří, které kosí 
stvoly; pravidelné jako dech, jako mořské vlny. A stejně jako od mořských vln jsem 
potom nemohl odtrhnout oči od lesklého kovu, který se míhal vysokou sídlištní tra-
vou. Seschlý, vysušený stařík sekal s mrštností a mechaničností, která prozrazovala, 
že za svůj život pokosil mnoho a mnoho luk. Jakmile mne uviděl, přestal, pozdravil 
mě (jak zvláštní pocit na tomto sídlišti, kde nikdo nejen že nezdraví, ale nikdo na 
pozdrav ani neodpoví). „To už dneska málokdo umí.“ Kývnu. „Skoro nikdo už ne- 
umí pořádně zacházet s kosou.“ (Gruzínské slovo celi jsem do té doby neznal.) „Chceš 
cigaretu?“ Ne, děkuju. Stařík si sedne na schod, zapálí si, a rukou poklepe na místo 
vedle sebe. Chvíli zaváhám, a potom si přisednu…

Všechno tu vysázel: zeleninu, vinnou révu; všechno vysázel on sám, ač je mu 
skoro osmdesát let. Jeho nejmladší dcera jen sedí doma a maluje se. O dítě, vnučku, 
se musí starat jeho žena. Teď všichni ještě spí. A jeho dcera bude spát až do oběda. 
Vstane a hned se rozeřve, že chce kafe. Jako by jí bylo pět let; jako by nebyla matkou 
jejich vnučky, ale její sestrou: její rozmazlenější a línější sestrou. Ostatní děti jsou 
díky Bohu dávno z domu; ale tahle. Vdala se za strašného grázla. Ten z kriminálu 
jen tak nevyleze. On a jeho žena musí živit dceru i vnučku. Jeho dcera jen chodí do 
zkrášlovacího salonu. Vlastnímu dítěti by vytáhla z pusy sousto chleba, aby měla na 
umělé nehty. A teď si usmyslela, že si nechá zvětšit prsa (stařík si rukama povytáhne 
kostkovanou košili na hrudi); těch peněz, těch peněz, a naprosto za nic. A co když 
ještě bude mít dítě? Může tím kojit; jde tím vůbec kojit? Myslí si, že bude modelka, 
nebo co; vždyť je jí skoro třicet. Jako první věc tehdy do těhle ruin dotáhla takové 
to — stařík neví, jak se to jmenuje. „Takové to kolo bez kol; šlapeš na tom na místě; 

BEČVÁŘ

Kam se kouknu, tam jsou bečky, dřevěné kadečky a bečky, všecky dělal jsem já sám, 
pomáhal mi jenom Pánbůh a můj patron Florián.

Také jsem zhotovil velikou káď pro námořníka, který si z Nového světa přivezl 
mořskou pannu.

Přihlížel jsem, když námořník házel do té kádě slanečky. Nic jiného panna požívati 
nechtěla než slanečky, všude byly bečky, bečky a kadečky se slanečky.

Houfce lodí tísnily se v zimních přístavištích, odstrojené trupy stály na kotvách, 
a když pak led povolil, rozlomozily se vozy. Po dláždění lomozily obšírné vozy 
s bečkami a kadečkami.

Hý, há! volal vozka. Hý, há! Bečka se vysmekla z provazů, a na palubu se vyvalili 
slanečci.

Měsíc byl včera v úplňku, vznáší se nad jiskřivým mořem. Muž s bílými vousy a bí-
lými vlasy se rozkročil na zasněženém dvoře, stojí a přihýbá si z kalebasy.
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jedeš a jedeš a nikam nedojedeš.“ Rotoped, zašeptám česky. Kvůli postavě. Tolik ener-
gie vyplýtvané úplně na nic. On a jeho stará žena se můžou udřít, a ona šlape na 
místě na tom krámu. Kolik peněz to stálo; kolik brambor a chleba by za to šlo koupit! 
To dřív nebývalo. Takhle to dřív nebývalo. Tam u nich na vesnici to bylo úplně jiné. 
Myslelo se na rodinu. Ve všem to bývalo zcela jiné… 

Stále se diví, že mluvím gruzínsky, když jsem Čech. Stále kroutí hlavou. „A proč 
žiješ tady?“ Rukama mávne kolem sebe: na paneláky s černými děrami vymlácených 
oken. Nevím. „Nevíš? To je dobré; nevíš, proč tu žiješ,“ směje se… Češi mají dobré 
pivo; moc dobře zná české pivo. „Támhle u Jekatěriny mají české pivo. Nevypijem si 
jedno?“ Kývnu. Dojdu do obchůdku, který je v nedaleké garáži, a koupím od ruské 
babky dva Velkopopovické Kozly (lahve si vezmu z ledničky; ta však není, jak je v těchto 
sídlištních obchůdcích pravidlem, zapojená do elektriky). Stařík odkudsi vytáhne 
šroubovák, láhve otevře. „České pivo je dobré; moc dobré.“ Pěna nám teče po bradě. 

„Můžeš tu pít vaše pivo; máš tady aspoň něco tam od vás.“ Přikyvuju; neřeknu mu, že 
se to pivo dříve vařilo na Ukrajině a teď se vaří přímo v Gruzii. Po českých písmenech 
na vinětě stéká pěna. Na šňůře visí mezi dětským oblečením za uši pověšený plyšový 
pes. Z oplocené zahrádky zakokrhá bílý kohout. Modrásci se třepotají nad skosenou 
travou. „Já tady od nás nemám nic. Vůbec nic. Vzal jsem rodinu a utíkal jsem jako 
první. Jako první z celé vesnice. Už jsem s nima jednou bojoval, a to mi stačilo; to 
mi navždy stačilo. Nečekal jsem na bomby, nečekal jsem na kozáky. Hnal jsem před 
sebou ženu a dceru: pryč, daleko; k příbuzným do Rustavi. Pak jsme bloudili po 
dalších příbuzných; a teď jsme tady. Odtamtud jsme si nepřinesli vůbec nic. Mysleli 
jsme, že se vrátíme. Ani tahle kosa není odtamtud. Dal mi ji příbuzný z Kachetie. 
A teď neprojdeš. Zpátky se nedostaneš. Ostnatý drát a ta ruská banda. Umíš rusky?“ 
Kývnu. „Víš, co znamená gruzínské slovo gareth?“ Kývnu. „A jak je to rusky?“ Na ulicje. 

„Na ulici; to je blbost, co? Ve vašem jazyce existuje takové slovo gareth?“ Kývnu: venku. 
„Ven-ku,“ odslabikuje česky. „Rusové nemají takové slovo. Všechno sežerou a nic už 
nepustí ven. Jak se s nima chceš domluvit, když jim to ani nemůžeš říct jejich jazy-
kem? Co jste jim tehdy měli v Československu říct: My chceme na ulici z Varšavského 
paktu? Nebo my: Chceme ze Svazu na ulici?“ Přikyvuju, směju se; neřeknu mu, že na 
otázku kam ve skutečnosti taková slova v ruštině existují: von, proč, naružu. Že celá 
jeho teorie je chybná (i proto, že gruzínština nerozlišuje mezi otázkou kde? a kam?). 
Ale mlčím. Srkám na lačno vlažné ranní pivo a vdechuju vůni posečené trávy. Ukážu 
na kosu. Můžu to zkusit? „Už jsi to někdy dělal?“ Kývnu, že ano…

Na brdské louce, kde jsem v osmdesátých letech trávíval s polabskou babičkou, 
dědečkem a sestrou prázdniny, kosíval louku pan nadlesní Vašák; později též můj 
postižený kamarád Milan. Když jsem povyrostl, Milan mi kosu občas půjčil. Ukázal 

mi, jak ji držet. Jak se rozmáchnout. Když jsem pak mnohem později učil v rumun-
ském Banátu, občas jsem s místními sekal trávu kosou; divili se, odkud to umím. 
A divil se i stařičký uprchlík. „Ty to umíš, maladěc. Akorát to špatně držíš.“ Ukazuje 
mi, že levou rukou mám kosu držet zespod, a ne zvrchu (v gymnastické termino-
logii, která mi náhle zastraší v hlavě, by mi radil, ať si přehmátnu z nadhmatu do 
podhmatu). Vysvětluju mu, že kosa se u nás drží jinak; takhle. „Takhle se u vás drží 
kosa?“ Kroutí hlavou. V Rumunsku ji drží stejně jako vy, utěšuju ho. „V Rumunsku 
drží kosu jako u nás?“ Jo; i v Srbsku, i v Albánii. „A proč vy ji držíte takhle špatně?“ 
Nevím. I na Slovensku občas drží kosu tak jako vy. Kroutí hlavou: „I na Slovensku… 
A ty jsi byl na Slovensku?“ Jezdím tam často. „A vy Češi už můžete jezdit na Sloven-
sko?“ Samozřejmě. „To je dobře,“ kýve. „A kolik lidí tenkrát vlastně umřelo, když 
se Československo rozpadlo?“ Nikdo; nikdo neumřel. „Nikdo? To mi neříkej; přece 
když je válka, tak vždycky někdo umře.“ U nás nebyla žádná válka; nebyla žádná 
válka mezi Čechy a Slováky. „Nebyla? Ale Československo už neexistuje?“ Neexis-
tuje; ale dohodli jsme se; nikdo neumřel; žádná válka nebyla. „Dohodli,“ brumlá, 
a stále kroutí nevěřícně hlavou… 

Odložím kosu a přisednu si opět za ním. Podá mi ruku: „Merab.“ Mathe. „Mathe? 
Máš gruzínské jméno.“ Česky je to Matěj. „A příjmení?“ Horžava. „Horžava? Tak to 
nejsi Čech; to jsi Megrel! To jsi odněkud ze západní Gruzie. To je megrelské příjme-
ní; všechna megrelská příjmení končí na a: Beria, Gamsachurdia, Kostava, Ležava; 
a taky Horžava.“ Ne, není to megerelské jméno; česky je tam ř, Hořava. Kouká; a pak 
zkusí vyslovit jméno mých předků: „Hořava.“ Naprosto čisté české ř mu na první 
pokus zadrnčí z úst… „A jak se ti tu líbí?“ Kývnu. „Doma je líp, co?“ Kývnu. „Oba 
jsme tak daleko od domova.“ Kývnu; ale vím, že to není pravda. Představím si, že 
bych hned teď vstal, šel do svého nedalekého přízemního bytu, ze šuplíku psacího 
stolu vytáhl cestovní pas a platební kartu. Mávnul bych na taxík, dojel na letiště. 
Tam bych jistě sehnal letenku do Istanbulu na dnešní odpoledne, na dnešní večer; 
a snad i nějaký spoj z Istanbulu do Prahy, nebo do Vídně, do Mnichova, Budapeš-
ti. Do čtyřiadvaceti hodin, nanejvýš do osmačtyřiceti hodin bych mohl stát na té 
brdské louce, na které jsme kdysi dávno se sestrou skákali do kupek sena. Zítra, 
nejpozději pozítří bych si mohl od svého postiženého kamaráda Milana půjčit kosu 
(pan nadlesní Vašák už leží na hřbitově ve Starém Rožmitále)… Stařičký uprchlík 
by taky mohl mávnout na taxík; a za hodinu by byl u žiletkového drátu, za nímž — 
nadohled, nadosah — leží jeho ruskou armádou okupovaná vesnička; u žiletkového 
drátu, za nějž se stařec už nikdy nedostane… 

Sedíme a mlčíme. Já ze setrvačnosti kývu hlavou na souhlas. On ze setrvačnosti 
kroutí nevěřícně hlavou. Potom jedním dlouhým lokem dopije pivo, vstane. „Rád 



10 11

jsem tě poznal; musíš někdy přijít, až budu mít víno. Zahrajeme si vrchcáby; za-
hrajeme si karty. Musím to teď dodělat. Má dcera vždycky říká: Kdy už se konečně 
uklidníš? Hrozná dcera; hrozná. Ta se nepovedla. Ostatní děti se povedly. Tahle 
poslední už se nepovedla. Nedávno jí to žena ve vzteku řekla: Ty už ses neměla narodit. 
Ty už ne. Takové věci se nemají říkat; ale ženě jsem se nedivil. Je to s ní k nevydrže-
ní. Tam Rusové; tady nesnesitelná dcera. Peníze si bere; ale přitom nadává: Kdy už 
přestanete od rána do večera něčím třískat, tahat furt něco odněkud někam; kdy už 
se oba uklidníte? Až umřeme, tak se uklidníme, řekla jí moje žena…“ Vezme kosu. Chytí 
ji způsobem, kterým jsem ji držel já. Dvakrát máchne. Zavrtí hlavou. „Kdepak, kde-
pak. Takhle ne. To se musí držet takhle: tak, jak se to drží tam u nás.“ 

Viktor Kolář

Moje fotografování má rysy posedlosti, která je médiu fotografi e vlastní. Na samém 
počátku bývá touha přiblížit se co nejvíce životu, „prožít“ si ten okamžik pravdy, 
chcete-li. Podaří-li se něco z toho snažení zachytit na emulzi fi lmu, jste „lapeni“ 
do osidel fotografi e. Zdá se mi, že existuje něco mimo nás a naše limity chápání. 
Síla, která se vynoří ve chvíli, kdy tolik chceme porozumět „lidskému údělu“, a tu 
přicházejí hlasy našeptávající o marnosti našeho konání… Pokud odoláme a překo-
náme onu „šumovou“ bariéru, dostavují se okamžiky milosti a hlubšího porozu-
mění. Tehdy přicházejí na svět také moje fotografi e. Fotografuji Ostravu a její okolí 
od mladých let. To bylo v dobách, kdy dostala nálepku „města budoucnosti“, vychá-
zející z vize „beztřídní společnosti“. A ve dnešku hledám pluralitu názorů a projevy 
vznikající „tržní ekonomiky“…

Fotografi emi lze sdělit cosi zásadního, pokud vznikají v delším časovém úseku 
a bez autocenzury. Fotografování bez hlubšího rozmyslu, tu patří také integrita au-
torská, vyhledávání bizarnosti a přemíra estetizace, ubírají na výpovědní hodnotě. 
Mne osobně zajímá „vnitřní tvar“, polarizace elementů a stav dějové neukončenosti. 
Kritická mysl a setrvalá nespokojenost autora je metoda, která brání vznikání věcí, 
které už tu vznikly dříve v nedávné minulosti. Pokud je fotografování stále aktem 
dobrodružství z objevování nového, neotřelého. A pokud jste si uchovali srdce bez 
předsudků, aby jste rozeznali klam virtuální reality, když rozum nabízí kompro-
misní řešení…

                   Viktor Kolář, říjen 2007

Fotografi e Viktora Koláře na následujících stránkách doprovázejí texty Jana Balabána.
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MEZI PANELY 

„Mají tam všechno. Byty, jesle, školky, školy, obchody, zdravotní středisko i umělý 
kopec na sáňkování — děcko do patnácti let z toho dvora vůbec nemusí paty vytáh-
nout.“ Tak si to kdysi pochvaloval jeden z nadšených přistěhovalců do sídliště. Pane-
láky a děti. Mladá maminka tlačí kočárek s dítětem po rozbahněné cestě ke svému 
vchodu do bloku bytů. Už nejde o domky či domy, ale jen o vchody do čehosi většího, 
než je dům, do kolektivního bydlení. 

Víš, ty, dítě na vrcholu umělého kopce, který je tvůj vchod? Odlišíš ten svůj vchod 
od všech ostatních, úplně stejných? Odlišíš sám sebe od všech těch ostatních dětí 
z ostatních vchodů? 

Teď, ano. Protože tenhle záběr je celý tvůj, ty malý domorodče. Stojíš na jediném 
kousku horizontu v průhledu mezi velikými kvádry. Při pohledu přivřenýma očima 
by to mohly být jen kusy skal a ty bys mohl být malý pračlověk, který se zastavil 
ve chvíli, kdy mu hlavou prošla první myšlenka. A to se může stát jen na horizontu, 
jen na pozadí nebe. Průhled je dost široký na to, aby ses v něm zjevil, a dost těsný 
na to, abych dostal strach, že se ta štěrbina mezi domy zavře a ty už z té těsnosti 

„paty nevytáhneš“, jak to prorokoval ten pan soudruh. 
Dítě dobře ví, proč zůstat stát na samém vrcholu kopce, protože každý další krok 

už povede jen k nějakému bezvýznamnému místu, jenom k těm hrám na okrajích, 
které se opakují se stejností obydlených panelů v pozadí. 

Když k těm panelům přiblížím pohled, zjišťuji, že zas nejsou tak úplně stejné. 
Jednotlivá pole se přece jen liší nepravidelnostmi vykaženými v opakující se struk-
tuře. „Naše okna jsou tam, kde teče po zdi rez z urvaného drátu hromosvodu. Ta 
skvrna to je můj domov.“ 

Tam půjdeš, ty který ještě pořád stojíš nad tím světem veliký jako monumentální 
otazník. Za chvíli se budeš muset pohnout a vejít se celý do některé z těch skvrn. 
Nějakou tou jedinečnou, ale vždy přehlédnutelnou skvrnou v panelovém světě se 
budeš muset stát, jakmile se to pohne, jakmile kamera zruší tvou prominenci a sku-
lina se uzavře. Ale do té doby je tu celý ten svět jenom pro tebe. 
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DLOUHÝ PROSTOJ 

Vždycky je tam najdeš. V každém velínu jsou, i v každé šatně. Snad kdyby byl předák 
svědek Jehovův, tak tam nebudou. Ale ve všech velínech a ve všech šatnách, co jsem 
prošel, byly k zahlédnutí.

„To už je nechutné,“ zašeptala mladá inženýrka a rezolutně se otočila zády k vý-
stavě zažloutlých a zaprášených prsů a pizd. Jakoby nevěděla, že nepatřičná je tam 
právě ona se svým mládím, vzděláním, civilním oděvem a zkadeřenými vlasy sluši-
vě svinutými pod bílou přilbou pro hosty. 

Hosté odejdou a zůstane ranní-odpolední-noční šichta v kabině s monitory, ovlá-
dacími pákami, plechovými skříňkami a umaštěnou ledničkou. V kabině, kde je 
vzhledem k provoznímu žáru, rachotu a smradu za okny docela útulno. Dopad 
všech nelidských sil, které dole na trati tváří ocel, je tu ztlumen na polovinu, maxi-
málně na čtvrtinu. A téhle poloviční či tříčtvrteční dýchatelnosti odpovídá i polo-
viční, maximálně tříčtvrteční ženskost těch vylepených a mistrem tolerovaných bab. 

„Co bys chtěl? Kurva! Co bys chtěl?“ 
Ten chlap to umí. Pozorně sleduje rozžhavený sochor, do něhož zajíždí tvrzený 

trn při první průchodu, kdy se sochor stává trubkou. Teď může všechno zkazit, na-
tahuje trubku na trn pěkně pomalu, ale ne zas moc pomalu. A když po průchodu 
polotovar spadne na dopravník, zaletí očima k těm svým ženským strnulým v unylé 
extázi, jak si je nalepil na okraj výhledu. Jenom růžová šmouha, pohlazení poddaj-
ných detailů a už z pece vyjíždí další sochor a on už se zase soustředí na dílo a sere 
na baby. 

Požitek na okraji výhledu. Kolotoč šichet a na okraji něco pro sebe. Rodina, žena, 
postel, víkend na rybách, dovolená na chorvatské pláži, jenom tak okem přejedeš 
po růžovém a už šlapeš po plechových schodech do velínu. Má to svůj rytmus, a tak 
se to dá vydržet. 

Ale když kamera zastaví čas a obrázek z okraje výhledu je najednou uprostřed 
a nic se neděje — je tu jen montérková blůza, láhve od minerálky, klíče, noviny a dvě 
ženy se tam oddávají bůhvíčemu —, tak je to divné. Už by ta závěrka měla doklap-
nout a utnout ten dlouhý prostoj.
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Roman Polách
RODINY A PTÁCI

— — —
Rodiny se domluvily s ptáky
a vyslyšely pozvání dnešního dne.
Kočka vylezla zpod auta
a protáhla se, 
prudce pozoruje
myší závody listí.
Obědy z oken
orchestrálně vyhrávají.
Namísto blízké řeky
tady hučí zkurvená auta.

— — —
Toto je kašel parku,
stromy přešlapují na místě. 
Sobota vývar, vůně játrových knedlíčků
přilákává havrany.
Toto je dětský výkřik vichru!
Kavka jako rozhodčí poledne,
na stadionu parku tolik
diváků, až se z toho svírá srdce.

Ivan Motýl
PLAŠENÍ SMRTI 

Někdo se potká se smrtí už jako dítě, sám jsem však před jejím majestátem poklekl 
s nejhlubší bázní až ve dvaačtyřiceti letech. Do té doby mě míjela, anebo byla mi-
losrdná, když si vzala nevyléčitelně nemocnou babičku či tchána. Pak ale v sobotu 
10. dubna 2010 spadlo u ruského Smolenska letadlo, které pohřbilo výkvět polských 
elit. Devětaosmdesát duší, jež se chtěly poklonit obětem katyňské tragédie. Pochová-
valo se v sobotu 17. a v neděli 18. dubna ve Varšavě a Krakově (byl jsem tam vyslán 
jako zpravodaj časopisu Týden), a tváří tvář tomu množství rakví v uplakaných kos-
telech jsem pocítil panické obavy o své blízké. Především o dceru experimentující 
s heroinem.  

Když jsme se pak v pondělí 19. dubna sešli s Janem Balabánem ve Staročeské piv-
nici (na společnou řeč v hospodě nás to v té době táhlo i dvakrát týdně), nemohl jsem 
pro ten až nelidský objem smrti najít slova. Pamatuji si jen tu nepatřičnost, která mi 
svazovala jazyk. Na podivný stud, že jako novinář o těch polských mrtvých vůbec 
nemám právo promlouvat. Před očima jsem přitom měl všechny ty tryzny a zádušní 
mše. Jako clonu, přes kterou nešlo načít další téma. 

Načal ho Honza. A bylo také o smrti. A už nikdy poté jsem o zubaté nikoho ne-
slyšel mluvit s takovou naléhavostí: „Cítím, že umřu (…) já umírám.“ A do toho moje 
trapné řeči, že přece nikdo neví, kdy ho to klepne. Že to jsou jen blbé kecy. „Otec mi 
asi nechce dovolit, abych dopsal ten román o něm,“ vinil Honza zesnulého tátu, že 
ho už volá k sobě. Bylo kolem třetí odpoledne, mezi stoly procházel čorkař s daleko-
hledy a voňavkami, zatímco my jsme marně plašili smrt. 

V pátek 23. dubna Jan Balabán zemřel. Ve čtvrtek 6. května se předávkovala hero-
inem dcera Dorota. Kde se najednou vzala taková koncentrace smrti? 

Honzy se už nezeptám, odpovědi mi ale přináší jeho tvorba. A čím jsem starší, tak 
těch odpovědí nacházím více, protože dříve jsem leccos nechtěl vidět. Spisovatel Jan 
Balabán psával o posledních věcech člověka tak, aby každou smrt čtenáři hned vy-
vážil novou nadějí. A také proto se jeho předčasně uzavřené dílo stalo tím nejlepším 
z české beletrie. Pro tu svoji naději na hranici beznaděje a smrti.  

Sám na sebe byl ale Honza příliš přísný, a tu naději si odmítal dávat. 
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— — —
Slunce těhotně plné
jako by mělo každou chvíli vybuchnout.
Po nábřeží chodí tolik lidí, 
podél řeky se panicky shlukují — útok,
poplašná siréna jaro. Granát volného času.
Rodiny konečně spolu, láska 
jako nečekané zjištění, vtrhnutí blízkosti,
tyranií práce takřka nepoznané.
Poslouchej — ukecanost větru, užvaněnost řeky,
nenechavost světla. Rentgen života.
Hydra aut, které převezly už všechno, co se dalo.
Není pravda, že se nelze spolehnout na nic,
tady je kámen, támhle se vyzývavě lomí světlo 
o slavnostní okna,
pes tě vytáhne ven ke světu, kocour čeká, až
konečně přijdeš domů z práce a hospod.
Brouk jde pod zem, pták vyletí neskutečně vysoko,
rybí tělo chladí voda, srnku kdesi srazili a kuna
se utekla schovat do kanálu, skoro do mě narazila.
Den tak krásný jako by měl přijít konec světa.

— — —
Do hnědouhelných dolů se stahují
stovky zvířat z okolí.
Láká je totiž téměř liduprázdná krajina.
Další tisíce zvířat čekají
na úplně liduprázdný svět.
Možná to bude to nejlepší.
Včerejší nocí šustil igelit,
ale na balkóně mě napadlo,
že to jen padá listí,
ve kterém se snad zuřivě perou
o život jiní tvorové.

— — —
Promýšlet poslední báseň světa
báseň květiny báseň kamene báseň pa-
prsku světla
báseň tmy úplné jako naše nepřítomnost
užaslý pohled do chodu světa
básní je nezabít zvíře
polož ruku do světla jako do vody
a nad rukou pozoruj všechny ptáky
a pod rukou bloudící malé tvory 
až se zhrozíš kolik jich je
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Vypadá to, že jsem už tak starý, že mám tajemství i sám před sebou. Jedno takové na mě vykouklo v po-
době zapomenutých deníkových záznamů pohřbených v hromadě starých lejster a účtů. Zápisky se věru 
v ničem, formou ani obsahem, nepodobají spořádaným románovým deníkům — meandrují si po svém 
událostmi a krátkými obdobími, řídnou, vytrácejí se, aby se, po kratší či delší odmlce, vynořily v jiném 
sešitě, v novém čase, s novými ději a novými postavami. Vytáhl jsem na světlo několik záznamů z roku 
1992 jako připomínku doby, kdy nikdo, ani policajti, nevěděli, co se smí a co nesmí, doby, která se mi dnes 
jeví jako ničím nespoutaný karneval svobody, vnější i vnitřní, do níž jsme si nenechali mluvit pod žádnou 
záminkou. A také jako připomínku naší malé stolní společnosti v jejím „předpavoukovském“ období.  

17. 1. 1992 / Už v osm ráno někdo klepal na dveře. Byla to H. Vešli jsme do pokoje a H. si 
hned začala vybalovat tašku s učením, když se najednou na zemi v koutě u knihovny za-
čal vrtět a nadouvat chuchel starých dek a všelijakých hader. H. začala nekontrolovatelně 
ječet a s vytřeštěnýma očima ukazovala na to místo napřaženou rukou. Po chvíli se z těch 
hadrů a cucků vysoukal, vymotal, vyrodil — Zdeněk Chobot. Do prdele, teprve teď jsem si 
vzpomněl na ten včerejší řetěz událostí, panáky v centru, pak vyhazov z Plivance, protože 
jsem tam dal čenichovku nějakému vlezlému fotografovi z Daru, který si přisedl bůhví proč 
ke stolu, furt se šklebil, fotil si mě a hrozil jakousi reportáží, pak Rock Hill s Chobotem 
a nějakým jeho kamarádíčkem-katolíkem, do toho Paroh a nakonec jízda nad ránem ke mně 
domů, kde jsem se svalil na gauč a Chobot se z posledních sil odplazil a zahrabal do dek 
u knihovny. 

Chobot se rozhodl skoncovat se svou hudební kariérou. Od zítřka bude spisovatelem 
a napíše román. Zatím prodal kytaru a všechno, co bylo potřeba k hraní, včetně dvousto-
pého magnetofonu, a koupil si tužku a papír. „Už víš, o čem budeš psát?“ ptal jsem se ho. 

„Jasně, všechno mám tady, v hlavě,“ a ukazoval si prstem na čupřinu. „No právě. Nejdřív jsi 
měl byt, který’s vyměnil za kytaru, tu za tužku a papír, tak snad ten papír příště nevyměníš 
za provaz.“ Kde já v sobě beru tu drzost trousit takové komentáře? H. třískla dveřma, že jde 
telefonovat, zmatený a kocovinou zkřehlý Chobot vypadl krátce po ní.

 
22. 1. 1992 / V devět jsme měli sraz s Parohem v redakci Regionu, abychom dali dohromady 
první číslo Šturmoviku, nové přílohy Regionu, kterou nám dal Marek Stoniš na starosti. 
Ale byl tam jenom Honza Král a Jarda Žila. Ve vedlejší místnosti ťukala Petra Sasínová do 
počítače a Honza s Jardou do toho rytmu pojídali grilované kuře. Každý svoje. Vydržel 
jsem je pozorovat asi hodinu — měl jsem strašný hlad, protože jsem od včerejška nic nejedl. 

Pak jsem se sebral a jel domů. Cestou jsem se stavil pro cigára, paní trafikantka ale právě 
dokončovala přeměnu trafiky na knihkupectví, prý to teď víc nese. Naštěstí měla ještě pár 
zbylých kartonů, rozprodávala je se sĺevou, tak jsem si koupil za poslední peníze krabičku 
Startek. Doma jsem zjistil, že mi došly i sirky. Seděl jsem u svíčky, večeřel ty Startky, jednu 
za druhou a musel myslet na ta grilovaná kuřata.

23. 1. 1992 / V Rock Hillu na koncertě Garáže. Nemohl jsem stát, jak mě bolel močový mě-
chýř, tak jsem se uklidil do výčepu. Byla tu lepší akustika a Ducháček se, pěkně zarámo-
vaný futrama vedoucíma do sálu, zjevoval a mizel jako kyvadlo pendlovek zleva, zprava, 
zleva, zprava, jak pobíhal neúnavně po jevišti sem a tam. Postupně si přisedali další lidi, 
později i samotný Tony. Milan Krupa rytmicky pohazuje hlavou, i když už koncert dávno 
skončil, vedle něj Zlatka, která hledí na Mirka, Mirek může oči nechat na Petře K., Petra 
zase na Ducháčkovi, a Ducháček na svém půllitru. Před půlnocí se vřítil Paroh a bez sebe 
vzteky oznámil, že ti komerční zmrdi z Orionu dostali dva miliony na rozjezd „nekomerč-
ního“ rádia. Navrhuju okamžitě obsadit a zprovoznit rádiovou rušičku ve Svinově, ale než 
se rozhoupáme k akci, zjevil se se svou jobovkou Marek Stoniš — prý se rozmyslel a slíbený 
rozsah Šturmoviku se rozhodl zredukovat na polovinu. Ucítil jsem, jak mi něco narazilo do 
nohou — pod stolem se plazil totálně ožralý Angličan, který ještě před chvílí seděl kousek 
ode mě. Odrážel se po podlaze kolenama, ruce mu bezvládně visely podél těla, zdeformova-
ným nosem ryl v parketách. Zeptal jsem se ho, co mu je, ale poslal mě do hajzlu a odraz za 
odrazem zmizel, tenhle hrdý syn Albionu, v chumlu nohou. Jeho neméně zpitá přítelkyně 
mi vysvětlila, že vždycky, když se ožere, ztratí nasazovací přední řezák a pak ho takhle 
hledá. Nakonec dorazil i Radan se svou partou kapsářů a skořápkářů. Jeli jsme všichni ke 
mně domů. 

Nad ránem P. vyprávěl melancholické historky, jak se jeho rodičům podařilo získat  
babčin byt jejím dočasným přesunem do domova důchodců, kde ji intrikama prodlužovali 
pobyt donekonečna. Byt jim nakonec stejně zabavil Národní výbor, takže spravedlnosti 
bylo učiněno za dost, liboval si P.

24. 1. 1992 / Na fakultě do mě vrazil Zelinský. Tvářil se zavile a ptal se, kde mám dokonče-
nou diplomku. Byl jsem připraven. Předal jsem mu pomalým, významným gestem zalepe-
nou A4kovou obálku. Zelda se rozzářil jak měsíc, úplně změnil tón a odskákal v naději, že 
konečně drží v rukou slibované dílo. Doufám, že ho doma netrefí šlak, až zjistí, že uvnitř 
jsou jenom papundeklové složky s cárem papíru, na kterém stojí, že východiska mé práce 
se ukázala být chybná a musím začít znovu. Nicméně pro dnešek to mám z krku a zítra se 
uvidí. Obracel jsem se k východu, když se přihnala docentka S. a držela zcela zmatenou 
přednášku o psech. Nechápal jsem, o čem to mluví, postupně vyšlo najevo, že její psí „dar-
ling“, jak se vyjádřila, byl přejet automobilem. Mohl za to podle ní její manžel. Lamentovala, 
že auto mělo přejet raději toho „starého chuje“ a ne jejího pejsáčka, jelikož ten na ní „strašně 
visel“. Je ale rozhodnutá pořídit si bezodkladně stejného „divocha“, jako byl ten předchozí. 
Divoch byl jezevčík. Uf.

Ivo Kaleta
ZAPOMENUTÉ DENÍKY
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29. 1. 1992 / Měli jsme večer sraz v Platanu, Benda, Šupčík, Sasínky, Balabán a Paroh. Taky 
se přihnal Šídlo. Nějakou dobu jsem ho neviděl. Jako obvykle začal ihned recitovat načtené 
články ze 100+1, kterých byl tentokrát fakt plný. Nic se neřešilo, jen chlastalo. Honza při-
šel i s Helenou. Slavil 30. narozeniny, ale byl nějaký přešlý, objednal všem rundu a odešli 
domů. Chvíli jsme probírali Šturmovika, pak se mi Paroh svěřil, že se zamiloval do P. Není 
si ale jistý, jestli je to opravdová láska, nebo jenom psychóza z toho, že za ní běhají všichni. 
Myslím, že to bude spíš to první, protože se zajíkal a zadrhával, když popisoval, jak posled-
ně v hospodě, kde byl strašný rambajs, P. zničehonic prohlásila, že ho miluje. Paroh se jí 
honem pro jistotu znovu zeptal, co to říkala, a ona odpověděla, že fakt potřebuje ty žaluzie. 

„Tak nevím, myslíš, že mě miluje, nebo jenom shání ty žaluzie?“ Šídlo, který zaslechl část 
rozhovoru, pravil, že „podle 100+1 je odvěká přitažlivost muže a ženy OSUDOVÝ problém.“ 
To by mě zajímalo, kolik Šídla stojí předplatné téhle encyklopedie moudrosti.

31. 1. 1992 / Ráno zvonek, za dveřma Pepa M. s Roxanou. Vtrhli dovnitř, Pepa se postavil 
doprostřed pokoje a ukazoval Roxaně prstem na jednotlivá zátiší lahví, knih, zbytků a jiné 
hromady bordelu. Na otázku, co to má znamenat, odpověděl, že „Roxana ještě neviděla, jak 
bydlíš“.

6. 2. 1992 / Ráno přijela H., hned jsme šli do postele. V nejlepším slyším, jak někdo otvírá 
dveře do bytu, pak dveře do pokoje. H. v křeči, ve škvíře dveří dědova hlava říká: „To níc, to ti 
jen babička posílá maso.“ Na zem pokládá bachratou nákupní tašku a zmizí. H. mě rozčíleně 
žádá, abych už konečně vyměnil na dveřích do bytu kliku za kouli a naučil se zamykat. Sa-
kra, ví vůbec, co takové koule stojí? A s tím zamykáním to taky nevidím, co kdybych ztratil 
klíče? Radši jí nebudu říkat, že před několika dny v noci, když už jsem ležel v posteli a usínal, 
ke mně vešel nějaký cizí chlap. Nasvícený světlem z pouliční lampy se nezřetelně rýsoval 
proti černému pozadí předsíně. „Přejete si?“ zeptal jsem se. „Pardon, to je omyl,“ odpověděl, 
tichounce vyšel na chodbu a zavřel za sebou dveře. Místo toho říkám H.: „Aspoň nebudeš 
muset volat zámečníka, kdybych se přes noc změnil v brouka.“ Nechápavě na mě civí. 

12. 2. 1992 / Sen: Na schodech Komerční banky v Ostravě kope nějaký známý hrob pro 
mého otce. Z hlíny pod schody vytahuje veliké železné konstrukce připomínající rámy 
akvárií. Odnáším je jeden za druhým do hudebního sálu Komerčky, kde sedí slavnostně 
oblečené obecenstvo a zírá na mohutnou pěvkyni v šatech s volány a ohromným drdolem. 
Vždy, když vejdu s dalším rámem, zapěje: „Póložté mí tén spínet táááádý!“ A opravdu, teď 
vidím, že to, co jsem nosil, jsou spinety, které v půlkruhu kolem pěvkyně samy hrají, každý 
v trochu jiné poloze, ale dohromady v dokonalém souladu a harmonii.

13. 2. 1992 / Sen: Ležím na nemocniční posteli. Kolem stojí rektor Hubáček, proděkani a další 
hodnostáři. Doktor do mě hučí, že jde jen o docela malý zákrok a žádá, abych si stáhl kalhoty. 
Sotva to udělám, vytáhne injekční stříkačku a zabodne mi ji vší silou do zad. „Tak moment,“ 
říkám, „jestli je to punkce, tak jste to měl říct hned.“ Doktor neodpoví, jen se mi koleny opře 

o záda a oběma rukama lomcuje stříkačkou, aby hrot pronikl co nejhlouběji do páteře. Spolu 
se sestrou mi zároveň roztahujou nohy, až se jim podaří roztrhnout mě vejpůl. K mému úža-
su se ze mě sypou piliny. Nakrknutý se obracím na doktora a říkám: „Tenhle zákrok jste mi 
měl provést až v Parlamentě!“ Celý den jsem si četl. Zítřejší zkouška je mi u prdele!

14. 2. 1992 / Dneska zkouška u R. Vytáhl jsem si tři otázky, o žádné jsem neměl ani páru. 
Dvě jsem si na místě vycucal z prstu, třetí jsem se rozhodl „konzultovat“ na chodbě a tak 
jsem se dovolil na WC. Když jsem vrazil zpátky dovnitř, pohádal jsem se s R. o hlavních 
znacích vyprávění, préteritu, vypravěči atd. Vyzbrojený čerstvě dočteným Stanzlem jsem 
jí oznámil, že vůbec neví, o čem mluví. Zastrašená se mě ptala, odkud to vím já. Velkoryse 
jsem jí nadiktoval několik titulů literární teorie, ona mi na oplátku vlepila do indexu veli-
kananánskou jedničku. „A půjčil byste mi ty knížky?“ zeptala se. „Ne!“

18. 2. 1992 / Dnes na semináři u Zelinského. Mirek mluvil o Václavu Bělohradském. Se smr-
telně vážným výrazem, dramaticky sonorním hlasem oznámil, že se s námi hodlá podělit 
o mistrovu myšlénku, která je mu obzvláště blízká. Krátká, významuplná odmlka, pak: „Po 
republice, od Aše po Košice, táhnou smečky intelektuálů a vyjou na nový měsíc.“ Ztratil 
jsem nad sebou jakoukoliv kontrolu a řehtal se až k slzám a dušení. Úkoly: 1. být napřiště na 
podobné situace lépe připraven, 2. zahnat všechny scénické představy vyjícího Zelinského, 
Pilaře, Svobody a dalších lunou nasvětlených intelektuálů a 3. nasadit pohotově dekorativní 
přemýšlivý výraz a splynout tak s okolím.

27. 2. 1992 / Ráno jsem prodal v antiku knížky za 202 korun a večer jsem byl už zase na 
bubnu. Koupil jsem si fajnový tabák a papírky. Mám z něj v krku nádor. Večer na Plivanci 
s Medvědem, Krupou a Pepou, který si pořídil šikézní brýle. Kdokoliv ho osloví, musí čekat 
minutu, než k němu Pepa pomalilinku natočí hlavu. Ptám se ho, co to vyvádí, odpoví, že 
jestli jsem si nevšiml, má nové brýle a nehodlá riskovat jejich pád nějakým prudkým vrtě-
ním hlavy jenom proto, že na něj někdo z nás mluví. Nepomohlo mu ani šest piv, při od-
chodu drží hlavu stále strnule vzpřímenou, nožičky brýlí v rovnoběžné poloze s podlahou. 
Přizpůsobil tomu i chůzi. Neexistuje jiné vysvětlení, než že má v lebce velikou vzduchovou 
bublinu, která v mozkomíšním moku funguje jako vodováha. 

8. 3. 1992 / Včera u stolu s Bendou, Parohem, Honzou Balabánem a Šídlem. Honza hodnotil 
Lynche — Blue Velvet a Sloního muže: „To bylo šílené, jak tam řval na tom hajzlu — I am 
a human being! I am a human being! To byla výzva pro nás pro všechny, pro nás blbečky!“ 
Pak navrhl, jak jednorázově posílit naši uvadající intelektuální a uměleckou potenci: „Mu-
síme udělat piknik. To by pomohlo všem!“




