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 Mám za to, že s textem se to má jako s fázemi měsíce. 

 Začíná v temnotě novoluní, kdy pisatel ještě neví nic, ale tuší vše. Tušení, jehož původ zůstane 

neobjasněn, se potká s konkrétním významem a vytvoří se sotva viditelné rozhraní nevědo-

mého a vědomého. Linka vyklenutá jako napjatý luk naznačí pole, které pak bude dorůstat 

a dorůstat pilnou prací pisatele, přičemž uspokojení z pokryté plochy bude střídat nutný zá-

rmutek nad ztrátou volného prostoru a pochybnost, zda jej nebylo možno zaplnit něčím jiným.

 Proces dorůstání je troufalou okupací dalších a dalších území, při níž pisatel musí věřit ve 

smysl vlastního díla, které se čím dál více vzdaluje prvotnímu tušení i jasné linii, kterou za-

hlédl na samém počátku. Nehotovost jednotlivých fází popouzí ke spěchu, ale spěch je marný, 

jako Achillův pokus předstihnout želvu. Nevzhledně komolý tvar před dokončením způsobuje 

nechuť v díle pokračovat a pisatel tísněn tíhou vlastního výtvoru propadá zoufalství.

 Toho, že se kruh konečně uzavřel, si pisatel většinou sám ani nevšimne. Často potřebuje oči 

jiného člověka, který jej ubezpečí, že text už je skutečně úplný, že původní linie objímá celé pole. 

Tehdy je třeba dílo opustit a zůstat mimo něj, protože už v něm pro pisatele není místo. 

 Proces couvání je stejně dlouhý jako dorůstání, ale pisatel se ho už neúčastní. Je to proces čte-

ní, kdy se postupně ztrácí slova, věty, metafory, motivy, téma i pisatel sám a zůstane jen v tem-

notách ukryté tušení, které tu bylo ještě před počátkem práce. 

 Takto navrácený text existuje pak ve své úplnosti pouze na obrácené straně, v jejíž existenci 

lze pouze věřit. 
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Ivan Martin Jirous

ALICE

Byla příliš blízko mému srdci
 než abych ji mohl zatajit

Číhala na mne ze strany
 úzkost
 číhala na mne ze strany obava
 zda se přiznám

Nemohu zapřít tu
 s kterou jsem byl

KATEŘINA ŘEKLA

Tvoje minulost
 patří
 jenom tobě
 a jenom mně

Naše minulost
 patří
 jenom nám
 
Když dokonala svá
 slova
 políbila mne jemně
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LENCE D.

Kol dvorců tvých
 temnivá tma
 kol rozlehlých dvorců tvých

Pamatuješ si ještě?

Tak vypadá hřích

Jako bys nevěděla
 že On 
 stvořil bradavky
 jež sám tak rád
 s láskou by
 líbal

PAULINĚ

Tak dávno se mi zdá
  že nespatřil jsem vážky
 leč dneska v Krumlově
 zelenomodré dvě uviděl jsem
 v jejich milostných hrách

Nádherné byly
 i kunda Tvá již nikdy neviděl jsem
 a asi 
 nikdy nespatřím
 proti nim
 v snách o Tobě byla vybledlá

Vážky milostně si hrály
 uvědomil jsem si
 má lásko
 že na Tebe žárlím
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VAJÍČKA DO SKLA

Udělal jsem ti
 vajíčka do skla
 i když naše láska již
 odezněla

Nicméně
  povídej
  kdo ti udělá tak jako já
  vajíčka do skla
  povídej

Udělal jsem ti je a
  do postýlky tvojí nes
  a tys tam nebyla
  a tys tam nebyla

Ani tenkrát
  když jsme se milovali
  nikdy toliks mne
  nezradila
  jako dnes
  kdy v postýlce své jsi nebyla
  abys vajíčka do skla
  si vypila

Tenkrát
  dnes

JITRO

Milostivě zamávaly
 mi javory

Vítr a ve větru sníh

Na nebi Božím
 ozývá se smích
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FRANTIŠKOVI LISTOPADOVI

  Tu padal suchý listopad

  a slétl nám mezi srdce

  ve rzivé mříži jak v strunách

  si vaše ruce hrály

   Paul Fort

Jen padající listí
 ti odpoví
 zda legenda o Tristanovi
 a Isoldě

Jen listí ti
 odpoví
 zda zaváté smetené
 cestičkami parků

V mříži parku
 uvázlý javora list
 jseš si tolik jist
 že legenda o Isoldě
 a Tristanovi

Odpoví jenom ti
 v mříži uvázlý podzimní list
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Ladislav Smoček: RŮŽOVÝ AEROPLÁN

Zámek stojí na náměstí v Týně nad Vltavou. Kdo prošel širokou, dřevěnými 
špalíčky dlážděnou průjezdní chodbou oné budovy – to byla velká, několi-
kapatrová barokní stavba s vysokou, příkrou střechou – vyšel na dvůr. Tehdy, 

kdy mně bylo čtyři nebo pět let, ten dvůr pro mne znamenal cosi jako svět. Tvořily jej 
čtyři řady budov: zámek, o kterém byla řeč, za zády naproti v dálce vedle sebe obydlí 
správce, špejchar a kolna, pravou stranu maštale a kočárovna se seníky v patře. (Sta-
robylé kočáry stály dole v šeru, v pachu kolomazi, dávno nepoužívané.) Na levé stra-
ně dvora se táhla také řada stavení, ale jen přízemních chalup: maštal, obydlí kočího 
a domek vdovy po zahradníkovi. A uprostřed toho rozlehlého čtverce budov, vlastně 
jakéhosi náměstí, rostlo vysoké, zelené houští, jehož středem vedla pěšina spojující 
zámek za zády a budovy tam naproti a rozdělovala tedy celý ten hustý porost šeříku 
a pámelníku a svým způsobem i dvůr na dvě poloviny. Na té pravé se navíc rozpro-
stíral trávník a trčel tam z toho houští do nebe mohutný, pro celý dvůr tak charak-
teristický strom, a stála tam na trávě cementová socha sv. Jana, celá omšelá, zatímco 
nalevo od té pěšiny, těsně u houští, krytá kašna a opodál železná, litá pumpa. Ještě 
jedna hlavní cesta se táhla dvorem od zámku vzhůru, podél té levé řady stavení, tedy 
stranou houští vůbec a vedla k zahradám vzadu, a dál ke štěpnici; ta zpočátku souse-
dila se hřbitovní zdí a na druhé straně s pozemkem Sokola, ale to všechno se tehdy 
zdálo být už nevýslovně daleko, jakoby až na konci světa a neurčovalo to, stejně jako 
některé další kouty zámeckého dvora, jeho charakter.

Jednoho dne vůz centrálního ředitelství z Prahy stál jako obvykle na dvoře, poblíž 
výjezdu do průjezdní chodby zámku, byl po jízdě pokryt prachem a cítit benzínem. 
Šofér začal ihned limuzínu umývat proudem vody z hadice; chromové refl ektory 
prokoukly a pronikavě odrážely slunce, mokrý, černý lak se jen blyštěl a voda dole 
se vsakovala a tekla ve stružkách pryč. Jakmile ten plavovlasý muž v tmavé, šoférské 
brigadýrce, bez obvyklého saka a s povolenou kravatou pro tu chvíli vůz domyl a jen 
kapky vody stékaly a visely pod stupačkou, začal vůz ihned utírat a leštit do sucha ků-
ží. Nakonec na svých čtyřech kolech se vůz celý lesknul a zářil jako černý panter. Šofér 
nikdy nejevil nelibost, když jsem hleděl na tu jeho práci, naopak, dovolil, abych mu 
trochu pomáhal. Minule mně způsobil nečekanou radost; slíbil mi letadlo, model ze 
špejlí, který bude létat, sám ho pro mne v té daleké a tajemné Praze dělá. Zeptal jsem 
se, jak bude ten model létat, on na to řekl, že vrtuli pohání zkroucená guma. Večer 
před usnutím jsem viděl, jak se letoun prohání dvorem, prolétá dovedně kolem střech, 
nakonec letí vysoko nad bezovým houštím…   Předtím otec jednou v Českých Budějo-
vicích sestavil model, kluzák, ale ten víc padal než létal a hlavně mu chyběla vrtule. To 
mi vadilo nejvíc, nechápal jsem, proč volil tuto, podle mne jakousi méněcennou mož-
nost, když letící model, tažený vířící vrtulí, se tolik podobá skutečnému stroji.

Jednoho dne, kdy limuzína zase stála na dvoře, šofér v té čepici se zlatou šňůrou 
a černé uniformě otevřel jako obvykle kufr vozu (kde vozíval starý kropáč, z kterého 
doléval vodu do chladiče) a vylovil odtud růžové letadlo, růžový model, jednoploš-
ník s celuloidovými kolečky a vrtulí z měkkého dřeva, model, stejný jako ty za výlo-
hou odborného obchodu v Č. B., kolem kterého jsem byl voděn v průvodu dospělých 
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s touhou, ale s jejich jen malým porozuměním. Pak ten muž nataženým ukazovákem 
počal točit ramenem vrtule; pořád točil, dlouho natáčel; když byl hotov, zdvihnul 
model do výše, zatímco prstem vrtuli přidržoval, a hodil: frrr, jen jsem zahlédl rotující 
průhledný kruh a růžovým papírem potažené křídlo, viděl jsem, jak to letí nad tráv-
níkem, zcela samo, jak se to vzdaluje, pak klesá a táhlou, takovou neuvěřitelně jistou, 
elegantní křivkou dosedá na zem, lehounce, pomalu, jakoby plné ducha. Rozběhli 
jsme se tam.

(Letadélka z tvrdé gumy, jež byla k dostání u Bati, byly hračky těžké jak kámen, lé-
taly snad chvílemi ve fantazii, když člověk s tím běžel, jelikož ruka, která stále hračku 
svírala, nikdy nezmizela.)

Model spočíval na cestě, kde přistál; překonal předtím rozlehlý zelený trávník, který 
se rozprostíral pod ním jako nějaké moře.

Mohl jsem si teď na model sáhnout a taky jsem to udělal (nedělilo mne sklo výlohy 
jako v Č. B.), lehl jsem si k němu a s hlavou na pěšině, pociťuje tak tlak štěrku do tvá-
ře, jsem pozoroval stroj zblízka, jak stojí po tom letu s rozepjatými křídly a nehnutou 
vrtulí, jako někde na letišti před hangárem.

Když limuzína, která vozívala z Prahy vysokého úředníka arcibiskupských lesů, 
zmizela ze dvora, model mi zůstal, neboť tabu z Č. B., ten křehký zázrak, byl opravdu 
můj. Zároveň jsem však začal pociťovat v sobě nejistotu a dokonce sklíčení. Bylo mi 
najednou velmi smutno z neobvyklého vlastnictví, cítil jsem se bezmocný a nevěděl, co 
si dál počít. Ten hodný, přátelský šofér mi zajisté ukázal, jak se s letadlem zachází, ale 
nutno říci, že jeho instrukce jsem skoro nechápal a styděl jsem se to přiznat, snad aby 
se on nezklamal. Ponechán sám sobě, s tou věcí v rukou, uvědomoval jsem si, jak jsem 
bezradný. Nakonec jsem zkusil natáčet ukazovákem vrtuli a sledoval jsem, jak se gu-
ma za vrtulí kroutí, ale moje předtucha byla správná; s létáním se mi nějak nevedlo. 
Letadlo většinou ihned narazilo nosem do země a konstrukce ze špejlí i napjatý růžový 
pergamen vydaly přitom třeskavý zvuk a bylo ticho, jako po katastrofě. Série takových 
pokusů mě deprimovala, ale nebyl jsem schopen o tom přemýšlet, stejně jako jsem 
nepřemýšlel, když jsem se kdysi předtím rozhodl, že si postavím sám auto, ale nevě-
děl jsem jak, ačkoliv jsem je viděl v duchu hotové, z prken, trochu legrační, protože 
lidé, když jsme v něm jeli, se smáli, ale zároveň byli plni obdivu. Tehdy jsem vytahal 
z kolny několik hrubých prken na dvůr, sehnal kdesi pár hřebů, z nichž jeden se mi 
podařilo zatlouci do jednoho z prken, ale jen tak trochu a vlastně pronic zanic, čímž 
celý projekt končil. Dvůr byl v tu chvíli pustý. Bylo pouze vidět, jak slepice hrabou 
na kraji houští, ale nikdo z lidí nebyl nablízku. Jednoplošník nelétal. Zdálo se mi to 
nespravedlivé, toužil jsem po tom, aby zase, jako prve, letěl s vířící vrtulí nad zeleným 
trávníkem. Čas odpoledne ubíhal a do nevítané svačiny, nebo snad až do večeře, kdy 
mě budou volat z okna, bylo ještě daleko. Také obloha se zatáhla a houštím i korunou 
toho mohutného stromu se začal prohánět vítr, takže to nebyl nejlepší den, nejlepší 
den v létě byl vždycky u řeky v nehnutém žáru vysokého slunce.

Později přibyla holčička od vrátných, s krajícem chleba v ruce, byla pro svůj mini-
mální věk outsiderem, kdykoliv nás, starších, bylo na dvoře víc. Dosud se nedoved-
la plynně vyjádřit, aniž by nám ve všem rozuměla, ale v tu chvíli bylo příjemné, že tu 
někdo je. Existenci modelu letadla, které jsem nosil v ruce, přijala bez většího zájmu. 
Po několika dalších marných pokusech o start, kdy letoun se vždy okamžitě obrátil 
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na záda, aby pak hned narazil na zem, potloukali jsme se s holčičkou, která mezitím 
krajíc snědla, nazdařbůh po dvoře. U zdi rostl při zemi na mnoha místech sléz, jeho 
nezralá semena, drobné, zelené bochníčky se daly jíst. Seděli jsme na bobku u země 
a jedli chlebíček, jak se tomu říkalo, zatímco jednoplošník stál vedle. Z pokračující 
nudy nás dostal ohromný spásný nápad, který zaujal nás oba okamžitě, když jsme 
jedli ty chlebíčky, že si totiž uděláme krám a budeme na pultě tyhle chlebíčky prodá-
vat za mince z kaménků a za bankovky z papíru; také roztlučeme kamenem kus cihly 
nebo tašky se střechy na jemný prášek a to bude paprika, prosejeme písek a budeme 
mít mouku, přineseme piliny z kolny a to bude strouhaný kokos, roztlučená omít-
ka cukr, listí zelenina, navíc, tam kousek dál, pod střechou byly složeny potrhané 
pytle s cementem, v kůlně se válela kůra (skořice) a kdoví co kde ještě.

Vzrušeni a plni touhy po činnosti jsme pak šli přes trávník směrem, kde jsme si 
chtěli postavit ten krám. Válela se tam při zdi prkna a hlavně tam stály zapomenuty 
z jakýchsi zednických prací dvě dřevěné kozy, přes které stačilo přehodit ta prkna, aby 
vznikl pult a kypící obchod mohl začít. Zbývalo jen zlikvidovat aeroplán. V blízkosti 
kašny jsem se zastavil u houští. Tam jsem aeroplán, který nelétal, a který jsem pořád 
musel nosit s sebou, položil na zem. Holčička se taky zastavila a čekala lhostejně, co 
bude. Času totiž nebylo mnoho a bylo nutno se rozhodnout. Kdybych zanesl aero-
plán domů, bylo možné, že ven bych už z nějakého důvodu nesměl. Možnost letadlo 
někam schovat nebo nadále nosit s sebou jsem nepřijal. Musel bych se jím totiž dál za-
bývat v mysli a to jsem nechtěl. Obrátil jsem se na holčičku, která tu stála v tom větru 
poněkud schoulená a oznámil jsem jí, že letadlo stejně nelétá, že stejně je vzít s sebou 
nemůžeme (jako by se jednalo o vystěhovaleckou cestu do Ameriky a nikoliv na dru-
hou stranu dvora) a že ho tedy zde, na místě, zničíme. Zmrzlá holčička, do té chvíle 
lhostejná, horlivě přisvědčovala (všechny moje argumenty po mně souhlasně opako-
vala), což uspíšilo mé rozhodnutí, neboť ona byla teď vlastně spoluúčastníkem a ten 
fakt pomohl zahnat mlhavé svědomí ve mně. Model, dosud neporušený, čekal v trávě. 
Nutkání bylo silné, zbývalo to jen provést. Po těch letech si uvědomuji, při pohledu 
na své boty, že mé tehdejší rozměry byly jiné (aniž bych skutečně věděl, vyjma toho, že 
jsme jakési naprogramované stroje přírody, co to je to, co zachovává vnitřní kontinui-
tu člověka, ač všechny jeho buňky za ta léta nesčetněkrát odumřely a nahrazují je vy-
jma mozku stále nové a nové), že stále má člověk pocit, že to byl tehdy on a nikdo jiný, 
a ta dnešní hmota, z které se dnes skládá, tehdy nebyla, snad nebyla při tom, zůstává 
člověk podle přesného kódu sám sebou, je si stále podobný a vzniká v něm pocit času, 
který si uvědomuje jako neustálé směřování, uplývání od vlastního začátku, neustálé 
vzdalování od událostí, neboť z mého dnešního hlediska vidím, že ten dvůr, který zna-
menal celý svět, byl vlastně malý a dnes už neexistuje, neboť, jak jsem se sám po letech 
přesvědčil, houští jsou vysekána, maštale i pěšiny zrušeny, také trávník, budova správ-
ce i špejchar přeměněny v kino a vinárnu, a to ještě zdaleka není všechno, lidé jsou 
mrtvi nebo se odstěhovali, takže celý ten svět, ta chvíle, která už neexistuje (dnes ještě 
ten jeden velký strom), celá ta situace se vším všudy trvá v mé mysli, neboť koutkem 
oka stále vidím opodál postávající holčičku, kterou nechci nechat dál čekat, a houští, 
a vidím růžový jednoplošník v trávě a to, jak jsem se pojednou odrazil od země a ce-
lou svou tehdejší vahou, skrze své čtyřleté botičky, dopadl oběma botama na model 
a rozdrtil jej naráz. Oh, to byl zážitek! Napjatý pergamen prasknul a všechny ty špejle 
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se najednou zlomily a křuplo to šťavnatě a mocně, kolečko podvozku si lehlo a celý 
ten dodělávající model se zlomenou páteří tam ležel spláclý defi nitivně v trávě a dostal 
to ještě několikrát, taky od holčičky, než jsme opustili trosky, a jako malí spokojení 
dravci, volni, zbaveni dilematu (i když s jistým pomyšlením na šoféra, který model pro 
mne postavil a dovezl až z Prahy), vydali se ke zdi.

V krámu jsme tušil spásu v tomto odpoledni, toužili jsme se podobat dospělým, 
těšili jsme se, že budeme prožívat to, co jsme si mysleli, že oni převážně prožívají, 
aniž bychom byli s to chápat tehdy skutečný smysl. A tahal jsem těžce zašedlé fošny 
přes ty dvě kozy, co tam stály, pak tloukl cihlový prach na stále sušší a jemnější mouč-
ku, a sypali jsme tento druh zboží na prkna do malých hromádek, a nařezané papíry, 
z kterých bychom svinovali kornouty, jsme zatěžkali kamenem, jelikož stále vanul ten 
studený vítr, a bláznivě pak prodávali, vykřikovali své zboží do toho větru, zatímco 
současně klíčil ve mně pocit marnosti našeho počínání, a začal jsem pociťovat jakousi 
nechuť, disharmonii a zklamání, snad ani ne proto, že od houští svítila z trávy růžová 
skvrna, ale tak, všeobecně.

JÍZDNÍ RÁNO
[Medailon]

Osoby:
KONZUL
KOLČAVA
VEPŘÍK
HUSITSKÁ MATKA
EVIČKA
PŠENIČKA
JÁMĚ
DR. FÜGNER

Dvě postele v dramatickém prostoru, uspořádané naproti sobě. Nad levou postelí, či spíše 

kanapem, visí velká fotografi e, představující portrét vlčáka. Na posteli ušmudlaný polštář, oby-

čejná pokrývka, pro stěradlo. Na nočním stolku je větší rádio, na něm kniha. Vedle rádia jedno 

ruční zrcadlo, jedna poplašná pistole, jedna pouta. V zásuvce nočního stolku několikerá pouta. 

Pravá postel je dřevěná, staromódní, až vesnická. Lůžkoviny bíle povlečené, peřina. Pod postelí 

je nočník, velké bačkory. Na nočním stolku jsou četné lahvičky s léky, polévková lžíce. Otevře-

-li se noční stolek dole, vysypou se prázdné lahvičky a papírové obaly od různých léků, protože 

noční stolek je jimi napěchován. Mezi obě ma postelemi je vzadu umístěna skříň, a to tak, že je 

možno procházet podél obou nočních stolků a obou boků skříně dozadu, pokud možno pohodl ně. 
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Na skříni jsou srovnány v řadě následující po krývky hlavy: 1 klobouk, 1 tropická přilba, 1 teplá 

ušanka, 2 různé brigadýrky. Skříň uvnitř je prostorná, je tam prádlo, šatstvo a volný, nadměrný 

pro stor, kde pohodlně stojí neoblečená fi gurína hezké dívky, jaké vídáme ve výlohách obchodů 

s dám ským prádlem. V jedné z přihrádek skříně je plecho vé dětské letadlo – hračka. V popředí 

jevištního pro storu zcela vlevo je stolek, na něm umyvadlo, na zemi kbelík. Na stolku leží malý, 

kulatý, nylonový hřeben a jedno větší ruční zrcadlo. Ze stolku visí nedotčený, sněhobílý laciný 

ručník.

Zcela vpravo v popředí stojí velké toaletní zrcad lo se dvěma pohyblivými křídly navíc, takže 

osoba, jež se prohlíží v zrcadle, může se manipulováním křídel prohlížet ze všech stran. Před 

zrcadlem, kte ré je lehce natočeno do publika, stojí staré tonetové křeslo s polokruhovitým opěra-

dlem z ohýbaného dřeva. Na stolku toaletního zrcadla stojí velká rozprašovací láhev s parfémem, 

kapesní nůž, skrojek chleba a cosi zabaleného v papíru.

Zbývá dodat, že v každé posteli je po jednom spáči. V levé posteli Konzul, v pravé Kolčava.

Zezadu přichází Vepřík, bělovlasý to lékárník voj ska v. v. – jemné brýle, šedivý smetákový knír, 

za sebou čtyři až pět režimů. V jedné ruce třímá malý smeták. Na sobě má staré tepláky a vybled-

lou koši li, na nohou bačkory. Zastaví se před skříní, mezi oběma postelemi.

VEPŘÍK: Vstávat. (Nic se neděje) Chlapci, pama tujte si, doba je zlá a vy musíte kou-
kat. (Nic se ne děje. Ukáže prstem na pravou postel) Ty ne, proto že ty seš host a seš sla-
boch. (Ukáže prstem na le vou postel) a ty seš lenoch a blbec. Můj syn je bl bec! (Z levé 

postele se ozve hluboké pšouknutí, tlumené pokrývkou. Vepřík napřáhne smeták, jako by se 

chtěl bránit) Jirko!! – Tak surovej, sprostej není ani ten poslední čeledín! Že se nesty-
díš před kama rádem! Ty nejsi můj syn, ale prase. Pamatuj si, že seš hulvát! Jdu hned 
povědět mamince, jak se cho váš. (Odchází. Zastaví se, ukazuje na levou postel) Bože, 
inteligent! Tak se chová inteligent! (Pohorše ně odejde)

Levá postel se několik vzácných vteřin vlní; pak je ticho, do ticha náhle zapraská jednou 

a úsečně pra vá postel. Opět ticho. Po chvíli vběhne Husitská matka. Je pobouřena proti levé 

posteli.

HUSITSKÁ MATKA: Tak alou, alou! Já tě nase kám, neřáde! (Obrátí se k pravé posteli) 
Tobě ne, ty seš slušnej chlapec. (K levé posteli) Ale zato ten nám pije krev! Marš! (Za-

čne rvát pokrývku dolů, ale pokrývka se nedá, je organickou součástí postele. Husitská matka 

bije pět vteřin) Tak! (Odchází, za staví se) To máš z těch nočních toulek. Kdepak si 
zase byl?! Za trest nedostaneš snídani, milostpane. (Odchází, ale vrátí se a dodá) Jestli 
hned nevstaneš, uvidíš, koho na tebe pošlu. (Odejde, dlouhá pauza. Po chvíli vběhne 

asi tříleté okaté dítě. Na so bě má dlouhé dětské kalhotky, v ruce panenku. Ne ní to chlapeček, 

ale robustní holčička Evička. Za hrozí pěstičkou na levou postel)

EVIČKA: Ty, ty, ty. (Odběhne)

(Pauza)

Vejde Konzulův švagr Pšenička. Statný, vysoký, skoro plešatý. Pod nosem tmavší knírek. 

Je robust ní a podobá se předchozímu dítěti. Nespěchá, po stává před skříní. V jedné ruce drží 

kouřící hrnek, v druhé buchtu. Jí buchtu a zapíjí kávou. Chvilku tak postává, pak beze slova 

odchází.

Sotva odešel, ihned je tu Konzulova sestra Jaruš. Velmi hezká, smyslná, má tepláky a je 

robustní. Sto jí rozhořčeně před skříní a káže na levou postel.

JARUŠ: Jirko, pamatuj si, že s tebou se to už ne dá vydržet. Ty seš nepořádnej, línej, 
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jenom sprosťačíš s kamarádama a doma, aby to máma všechno vodřela. Ty nemáš 
vůbec smysl pro rodinu. Eště tak pro kamarády a ty tě stejně nechají na holičkách, 
pamatuj si to! Máma v kuchyni chudák pláče a ty seš tak nestydatej, že i tady před 
kamarádama uka zuješ, jakej vlastně seš. Ale pamatuj si, že my ti na nic nesáhneme 
a živit tě taky nebudeme. Seš starej klacek a ani voženit se neumíš! Nedělej, že spíš. 
Ale já si tě vodedneška ani nevšimnu, protože tohle je už vrchol! Dělej si, jak chceš. 
Pamatuj si to!

Pokrývka na levé posteli se zvlní a slyšíme dvě tlumené rány. Jaruš vyhrknou slzy. Bez-

mocně roz hodí rukama a věnuje marný pohled Vepříkovi, kte rý přichází.

VEPŘÍK: Pamatuj si, seš neznaboh a parazit lid stva! (K pravé posteli) Ty ne, ty seš sluš-
nej chlapec, Mojmíre. Měl bys mít na něho vliv. Až vstaneš, domluv mu. Kdypak 
by se mohli dřív učitelé chovat, jako se chová on. (Ukáže prstem na levou postel) To je 
učitel! (Pauza, ale prst stále ukazuje na levou postel) Seš blbec a vyvrhel lidstva! Pama-
tuj si to, že Bůh vás všechny potrestá. – Počkej, až nás mít ne budeš! Cizí tě naučí! 
(Ruka vyloví ze zadní kapsy tepláků bílý zmuchlaný kapesník a pan lékárník od chází, utíraje 

si oči)

Následuje totéž, co po jeho prvním odchodu. Le vá postel se zavlní, pravá úsečně rupne. 

Po chvíli vejde člověk v bílém plášti a s černými brýlemi. Svislý, větší nos, až sosák, v jedné 

ruce svazek klí čů, v druhé volant. Mírnou chůzí obejde dokola ce lý prostor, zastaví se znovu 

před skříní, chvíli poky vuje do země hlavou a pak tiše a suše řekne:

DR. FÜGNER: Připravte se k rannímu vstávání. (Když odejde, vlaje za ním černý atlasový 

pláštík s červenou podšívkou)

V levé posteli se objeví robustní balzakovská hla va s černými kníry, pohledem srnce a smy-

slnými rty. Ruka, ve které je schumlán kapesník, sáhne po paměti za sebe a otevře rádio. Ná-

sleduje profukování nosních dírek a zkoušení ranního dechu. Pro citlý spáč těžce oddychuje, 

jako by právě skončil nějakou namáhavou fyzickou práci. S hekáním se tělo posune poněkud 

vzhůru. Ruka sebere z noční ho stolku zrcátko a v obličeji se otevřou ústa doko řán. Zableskne 

se plomba. Z rádia zní ranní ko merční taneční hudba. Spáč na pravé posteli vydá sten jako 

hyena a s mručením se převaluje. Nahléd ne Vepřík, už bez rekvizit.

VEPŘÍK: Tak to je dobře, chlapci, to je dobře. (Le vé posteli) Jirko, ztlum trochu to 
rádio. (Konzul dále hledí s otevřenými ústy do zrcátka. Vepřík se obra cí k pravé posteli) Ty 
seš slušnej chlapec, jak má být. (Ukazuje prstem) Seš ale hypochondr a sla boch. Já se 
divím jen jednomu: jak můžeš kamará dit s člověkem (ukazuje na levou postel), kterej 
ne má ánunk o slušném chování. (Usmívá se a odejde)

Slyšíme, jak vzadu říká: „Už je vzhůru“. Ihned zaslechneme několik výkřiků: „Už je vzhů-

ru!“ Ihned přibíhají podél obou boků skříně a vytvoří řadu rov noběžně s rampou, držíce se 

za ruce. Jsou to (zle va doprava): Husitská matka, švagr Pšenička, Evička, Jaruš, Vepřík; 

doběhnou až na rampu, stá le se drží za ruce. Jsou spokojeni a všichni (vyjma Pšeničky, který 

mlčí) unisono volají do publika 
VŠICHNI: Už vstal! Už je vzhůru! Učitel! 
HUSITSKÁ MATKA: Naše Jiřina! 
VŠICHNI: Je vzhůru, vzhůru, vzhůru! 

Pustí se a všichni odbíhají pryč. Nejrychleji běží Husitská matka. Vepřík brání dítěti, aby 

ho před běhlo. Jaruš plácne dítě do zadničky, švagr Pše nička odchází poslední. Byl jediný, 

kdo vůbec nebě žel. Na pravé posteli sedí asi třicetiletý tvor; dlouhý, hubený, soustředěně 
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zamračený Kolčava. Neříká nic, chvíli frní a frká, k ničemu v okolí nemá vztah. Náhle 

zahrozí pěstičkou; nevíme komu. Padá zpát ky do peřin a přikrývá se. Zatímco z rádia se 

line fi  nále Lisztova Preludia, na levé posteli se hrne z při krývek dosti těžké tělo, asi dvaceti 

osmileté. Heká a usedá na posteli, čistí si nos, kapesník, který dr žel dosud smuchlán v ruce, 

zatkne za trenýrky. Vi díme, že spal ve vyrudlých nazelenalých trenýrkách a modré svazácké 

roztrhané košili. Zpod postele zvedá ponožky, k jedné z nich krátce čichne a ihned se obouvá. 

Zesílí rádio, vstává a dobyvatelsky míří ke skříni. Nasazuje si klobouk. Jde k rádiu, ztlumí 

je, pak k umyvadlu, tam uchopí další zrcadlo a do druhé ruky nylonový hřebínek. Pročísne 

kníry a po loží obé zpět. Pokračuje k toaletnímu zrcadlu, kde se zálibně prohlíží ze všech stran 

a cení zuby. Narazí si klobouk, poodstoupí a následující větu říká proti zrcadlu s učitelskou 

vážností, ale přehnaně zřetelně a přitom vyzývavě statečně.

KONZUL: Pánská Jízda se skládá ze DVOU ob dobí: období Igr Bívr a období Jo-
dasta. (Vážný tón nyní skočí úplně jinam. Zatne zuby, hrozí do zrcad la a výrazně odříkává 

neologismy) Jesuýsi… Tesuýnek… Vocuýcka, fl ujdum – tajdum, Lajdumtajdum, 
Tys!!! (Již mírněji přednese říkanku) Tetuecek a babuýcka, ujujdajú chlepuýcka, Kun-
duýsek!! (Znovu zahrozí a zběsile vykřikne pro ti zrcadlu) ZMDUAT!! (Zatímco supí noz-

drami, spáč na pravé posteli se převalí. Zezadu se ozve jeden krát varovné „Jiřino!“ Konzul 

jde ke skříni a klobouk zamění za ušanku a počne vykřikovat krajně plačti vou fi stulí) Vy 
sté ty klády naházeli do vosího hníz da!! Jděte se podívat, jak ťo ťam lítá!!! (Náhle 

v oka mžitém nápadu zahrozí na portrét vlčáka nad po stelí, chápe se pout a kleče na posteli, 

vztahuje je k obrazu) Nasaduyt pouta a mucuit! Mucuit!!
(Pravá postel hněvivě sténá a spáč se ještě víc zachumlává. Vzadu stojí Vepřík; je pohor-

šen)

VEPŘÍK: To je ale blbec! Jirko, že se nestydíš před kamarádem. (Konzul si nasazuje 

brigadýrku) No, podívejte se, jakej je to blbec! (Velmi pohoršen) Co děláš?! (Konzul se 

blíží k otci kolébavou, vyzý vavou chůzí rváče, uchopí ho drsně za ruku a pro mluví hlubokým 

hlasem surovce)

KONZUL: Hele, cos to řek…  ? Cos to řek?? Vopakuj to teďka, vopakuj to!
VEPŘÍK (ještě více pohoršen): Ty klacku, tohle už –
KONZUL (temně): Mlč, Jarko, nebo tě jí šlehnu. Nehourej se. Každej ví, žes byl za 

války u nacistů. 
VEPŘÍK (poněkud bez sebe): Jirko!! (K pravé po steli) Neposlouchej ho, každej ví, každej 

čestnej člověk ti může dosvědčit, no ne, on nezná míru k ot ci! To je klacek! (Konzul 

si vrazil do úst cigaretu ze stočeného papíru a jde na otce s pouty. Pan lékár ník vykřikne)

VEPŘÍK: Tohle už je vrchol! (Brání se boxem a pronásleduje stále neoblečeného syna)

KONZUL: Ne, tatínku, nevzdávám se!
VEPŘÍK (se směje): To je ale blbec! Nevyléčitelnej blbec! (Váží si svého vítězství a sebevě-

domě odchází. Rádio hraje slaďák, Konzul tančí a zpívá: „His phajvej šugr dejzy, bju bery 

hil“ etc. Nasadí si tropickou přilbu, chápe se poplašné pistole, usedne do křesla před toaletou, 

nohy zvedne na stolek toa lety, přičemž se hlasitě uřízne. Okamžitě je tu Husit ská matka)

HUSITSKÁ MATKA: Ji-ři-no!
KONZUL (ukáže na pravou postel): To Mojmír, maminko!
HUSISTSKÁ MATKA: Já ti dám, Mojmír! (Zahro zí a odejde s husitským úsměvem)

Konzul se chápe láhve s parfémem a dlouze se postřikuje. S jistým požitkem pokládá pistoli 

vedle sebe, rozbalí balíček, ve kterém je tlačenka, kyselá okurka a žloutkový věneček. Jí s po-
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živačnou chutí, krájí si kapesním nožem a napichuje. Sedí v ne změněné poloze, nohy vysoko 

na toaletě a ani při žvýkání se nepřestává – byť na vteřinu – pozorovat v zrcadle.

Na pravé posteli se cosi děje. Vstává člověk. Je v košili, která visí volně. Zpod košile až 

dolů sahají teplé jegrovky, kterým jdou zdola naproti podkolenky, jež konce nohavic pohlcují. 

Člověk je dlouhý, hu bený, zkroucený. Sedí na posteli a ihned vklouzne do bačkor. Je zamra-

čený, má fyziognomii hezkého tura. Hlasitě vzdychne a civí se zhroucenou hlavou na rádio, 

které nenávistně pozoruje. Posléze máv ne rukou a začne se škrabat ve vlasech. Pak se chápe 

jedné z lahviček na stole a vykapává si nos. Obsah lahvičky nestačí, načne novou. Prázdnou 

lahvičku zamýšlí uschovat do nočního stolku, ale když jej otevře, hned se vyvalí na zem celá 

lavina prázdných obalů. Člověk chvíli hledí na spoušť, ale nemá sil, aby se shýbl. Chopí se 

polévkové lžíce a vyplazuje jazyk. Vydá klokotavý zvuk. Chybí mu zrcadlo, rozhlíží se, vidí 

tři, ale jeho prní ranní pokus postavit se končí hořkým fi askem. Položí lžíci a znechuceně vrtí 

hlavou. Frká. Náhle zasupí hně vem a počne se divoce přít s kýmsi anonymním.

KOLČAVA: Tak to ne! To si zaplatíte sám, ano? Kdepak, ani groš nedám, rozuměl jste? 
Ne, to ne přiznám. Kdepak!

To jej vyčerpalo, ale přesto vstává. Po dvou poku sech se mu daří udržet se na nohou. 

Udělá dva ne ohrabané krůčky, zapotácí se, tak tak, že neu padne. Když je jistý, že má jakous 

takous stabilitu, pohne krkem a ozve se chrupnutí.

KOLČAVA (Konzulovi): Slyšels? (Nyní provede prudký, rozmáchlý pohyb trupem, jako když 

síkne kosou. Ozve se silné chrupnutí a on se silně zapo tácí. Když získá stabilitu, řekne) Sly-
šels???

(Je o něco spokojenější. Udělá cosi s nohou, ozve se loupnutí. Nezvykle hbitě prostřídá 

všechna možná místa svého těla. Slyšíme sérii praskání a chrupání. Kolčavě září oči) Sly-
šels?

Konzul několikrát za sebou říhne s netušenou si lou a sytostí. Ani přitom se nepřestává 

pozorovat v zrcadle; při jednom z říhnutí spustí na okamžik klapku levého oka. V okamžiku 

jsou tu: Husitská matka, Vepřík a malá Evička.

HUSITSKÁ MATKA: Jiřino!
EVIČKA: Jizino!
HUSITSKÁ MATKA: Naplácám.
KONZUL (rozhořčeně): Ale to tady Mojmír, čest né slovo, já ne!! (Dvakrát příšerně říhne, 

Vepřík a Husitská matka se rozběhnou k synovi, ten se ihned chápe revolveru a zároveň klade 

hlavu na plo chu zrcadla toaletky) No tak, jen bijte! Je to vaše je diná výbava a spláčete, 
až si to sami rozbijete.

HUSITSKÁ MATKA: Čuně jedno! (Usmívá se)

KONZUL: Příroda, maminko.
VEPŘÍK (Kolčavě): Řekni, Mojmíre, řekni, jak mů žeš kamarádit s takovým, s odpuš-

těním, dobytkem. (Synovi) Na slabýho kamaráda si troufáš svést, co jsi sám udělal. 
Stydět by ses měl! (Konzul se uříz ne)

EVIČKA: Strýček se upd.
Všechno vybuchne v smích. Vzadu se objeví šva gr Pšenička a též se směje. Avšak nejvý-

razněji se směje sám Konzul. Během několika pouhých vteřin jeho smích přejde v hysterické 

grimasy a zvířecí zvuky namířené zejména proti dítěti.

VEPŘÍK: No podívejte se, jestli to není učiněný blbec! Takhle se chová osmadvaceti-
letý člověk! (Ukazuje) Učitel!
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KONZUL (šeptá): Chápeš to? (Ukáže na sebe) OSMADVACET! Major a dvě děti. 
(Všichni se smě jí a odcházejí. Konzul za nimi zahrozí) Sepsuyk! Kalavozézek, Metúsa, 
Dumdumdum téte téce, pédt!

VEPŘÍK (vztáhne prst): Ty, ty to nemáš v hlavě v pořádku. (Odejde)

KONZUL (Kolčavě): No řekni! Můžeš s nima mlu vit rozumně? (Cestou ke skříni se pokou-

ší zastrčit pistoli za trenýrky. Otevře skříň a vynese pannu)

KOLČAVA: Ježišmarja!
KONZUL: Já se hned vrátím. (Vstoupí do skříně a zavře se v ní)

Kolčava s nevídanou hbitostí odcizí hřeben‚ a vhodí jej do nohavice jegrovek. Skříň se 

nyní otřá sá a zvnitřku se nese sladký vokál: Áá hahahahá, áhahahahá, lala lala lala, lala 

lala lala, la li lu li lalolilaloó, áhahahahá atd., refrén z fi lmu Písnička za groš. Kolčava po-

loží ruku kolem pasu panny a říhne. Zezadu se ozve asi trojí zuřivé zvolání „Ji řino!“ Kolčava 

se napíná a pšíkne tak, že se zapo tácí, pšíkne znovu a tak tak se zachytí umyvadla, drží se jej, 

vrávorá a hlasem tura prohlásí)

KOLČAVA: Ne, my musíme!! …MY MUSÍME!! (Zhroutí se. Ze skříně vyběhne již ustroje-

ný Konzul a vrče rty, s dětským letadlem v ruce podniká nálet po scénickém prostoru, zvláště 

pak na pannu, kte rou i s hračkou opět zavře do skříně) Co tý panně děláš?!
KONZUL: Hele, líbí se ti? Vem si ji! Je celkem dobrá, příliš chytrá není, ale vůbec se 

s ní nemusíš bavit. (Kolčava nedůvěřivě zamžiká) Řekni, líbí se ti? Čestný slovo, že 
nebudu žárlit. (Podá Kolčavě měk kou ruku) Tak si ji vem!

KOLČAVA (trochu naměkko): Mně se ta panna líbí, to je fakt (stále si tisknou ruce), a ty 
seš ohrom ný kluk…

KONZUL: …Ty seš taky ohromnej kluk, fakt! Chceš ji? (Kolčava rozpačitě poodejde, 

škrabe se ve vlasech. Ruka se dotkne zcizeného předmětu v nohavici. Konzul si bleskurychle 

pročísne kníry nylonovým hřebínkem)

KOLČAVA: Ne, my musíme!
KONZUL (rázně otevírá skříň): Tak chceš ji?
DR. FÜGNER (ve skříni objímá pannu): CHJISTĚ.
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Josif Brodskij

[překlad Norbert Holub]

* * *

 

Hleď  ekonomika – jaký jev, 
když mistr zpracovává kov.
Pracuje soustružník Vasiljev,
pracuje zámečník Petrov.

A v ponurém domě naproti
účetní se hrabe v účtech,
úředník mašinou šramotí,
vedoucí denní zprávu čte.

Domovník zametá dvůr s pílí
a pilot létá v oblacích.
Básník je trochu provinilý
a verše skládá o práci.

Ó, jak my pracujeme! Zrovna
jak jedna vzorná rodina.
Pracuje Marie Petrovna,
spolu s ní pracuji i já.
Pracují před i za kiosky,
a to bez jediné chyby.

Jen jeden nepracuje – Brodskij,
čím dál tím víc se  mi líbí.

1964

„Pracuj, pracuj, pracuj…“

A. Blok

„Ne spi, ne spi, pracuj…“

B. Pasternak
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* * *

E. K.

Napil jsem se minerální vody
pod věží Běloruského nádraží
a přemýšlel, jak se vyprovodit
odsud co nejdřív někam pryč. Nad září
domů bylo vidět tmavé listy.
Z hrdla městské podzemní rychlodráhy
turniketem lezl houf běžných jistin
jako prejt z mlýnku, zrnitý a vlahý.
Hřbet litinového Maximiče
se leskl a taxíky uháněly,
kdejaký motocykl si bzučel,
gruzínský špan hlomozil jako vzteklý.
Pach čpavku a Sava, prachem zvířen,
zpoza rohu se nesl, ostrý jako bič.
Byl jsem si cizí i všem čtyřem
možným směrům, jak se dostat rychle pryč.
Kráska je fuč. 
                        Žádné slzy vůkol,
žádný křik, který by ji přivolal.
Ohně, monotonní shluknutí kol,
vhodných jen k pohybu pořád dokola.

18. července 1968, Moskva

VERŠE NA LÁHVI 
DAROVANÉ ANDREJI SERGEJEVU

Co víc,
já z Moskvy
zase pryč musím
odjíždět. Kamsi.
Zůstal jsem bez peněz,
vrah ani velekněz
nedá mi, řka Chmaták jsi,
na taxi.

1964
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W J K

W

Při popisu Michaudova pultu nesmím zapomenout úzkého plochého zinkového 
žlábku, který, jak známo, je ve všech francouzských výčepech vlastní plochou „uži-
tečnou“. Žlábku Michaudovu vytknu jistou titěrnost; činím to nerad, protože tím 
káři, což je s tónem selanky neslučitelné… Ale to pokárání netřeba bráti tragičtěji než 
například: „Ó kruté srdce Chloino, zda tušíš, atd.,“ což má vlastně ten smysl, že totiž 
milujeme ono srdce právě pro jeho krutost, a Michaudův pult pro jeho tepané palmet-
ky, drobně zubaté rýžky, protože víme, že jsou tu jen z přemíry řemeslné horlivosti. 
– Jinak však žlábek onen jako všechny jemu podobní a příbuzní jest oním mazlíčkem 
francouzských hostinských a číšníků, jenž se po každém hostu tak úporně vytírá a je-
hož velká toaleta koná se ráno pomocí různých antirzových a leskudodávajících past 
a tinktur, s velkým návalem hader od režných do sametových, a v níž se nejmladší 
číšník uvazuje s horlivostí vskutku znojnou, s přesvědčením opravdu neofytským. 
V Paříži doporučuje se cizincům, aby si přivstali (ačli noc raději neprobdí); prý kvůli 
životu v tržnicích. Avšak je ještě cos krásnějšího: pohled na čističe „zinků“; pohled 
na nahé paže drhnoucí zinkový žlábek, jako by z něho nějakou potměšilou nemoc vy-
dřít chtěly: nejinak než úporná masáž, ne však řemeslně neúčastná, nýbrž „rodinná“, 
totiž zaujatá, a proč se báti slova: zamilovaná.

Pot stéká z masérova těla hojně; hlava je nachýlena jakoby u poslechu a suché ryt-
mické popotahování svědčí o extatickém stavu blaženství: vizte člověka, jenž se svou 
prací splynul.

J

„Co si budete přát?“
„Máte něco kromě hudby?“
„Proč ‚kromě hudby‘? Máme karbanátky, pirohy, vemínka…“
Zase se mi zvednul žaludek.
„A cheres?“
„Cheres není.“
„Zajímavé. Vemínko je a cheres není.“
„Vééélmi zajímavé. Přesně tak. Cheres není. A vemínko je.“
 Zůstal jsem sám. A aby mi nebylo tolik na zvracení, přiměl jsem se zkoumat lustr 

nad hlavou.
Pěkný lustr. Ale trochu těžký. Jestli se teď utrhne a spadne někomu na hlavu, bude 

to strašně bolet. Vlastně ne, bolet to ani nebude. Dokud se trhá a letí, ty sedíš a nic zlé-
ho netuše piješ… no třeba cheres. A jak na tebe dopadne, už nejsi naživu. Nepříjemná 
myšlenka: sedíš – a zezhora na tebe lustr. Velmi nepříjemná myšlenka.

Vlastně…; proč nepříjemná? Jestli piješ… no třeba cheres a už jsi zapil kocovinu, 
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není to myšlenka až tak nepříjemná. Ale jestli sedíš s kocovinou, ještě jsi nestihl vy-
střízlivět, cheres ti nechtějí dát a ještě ke všemu lustr na hlavu, no to je pak opravdu 
nepříjemné. Velmi hnětoucí myšlenka. Myšlenka, se kterou si nikdo neporadí. Zvlášť 
po opici.

A byl bys proti, kdyby ti třeba navrhli: my ti teď přineseme osm deci cheresu a zato 
ti pak nad hlavou vyhákneme lustr a…

„Tak co, rozmyslel jste si to? Co si dáte?“
„Cheres prosím. Osm deci.“

K

„Barman“, říkal starý Prostějovský za pultem Sekt-pavilonu, „barman je tu proto, 
abyste měl někoho naproti.“ Ani důvěrník, ani pouhý klaun, barman zadržuje náš 
pohled, brání mu ztratit se ve zdi nebo v baterii lahví za svými zády a zdvořile nám jej 
vrací. Není přitom ani pouhý přitakávač nebo nastavené zrcadlo; zatímco si ho tajně 
dobíráme ve své mateřštině, něžný Vietnamec nám sice ochotně nalévá, usmívá se a ne-
chává nás žvatlat, nakonec však prohlásí jasnou češtinou: „mé jméno je Táborský“. Až 
tím, že je také někdo jiný, odlišný od nás i od představy, kterou si o něm děláme, plní 
barman celé své poslání a roli odbočky, jíž nám je třeba projít, abychom se lépe přijali.  
Jen proto, ne ze zpupnosti nebo z potřeby rozptýlení, si Vlasta Burian nechával v noci 
nalévat svým šoférem, jen to vysvětluje, že newyorský aperitiv prožíváme víc s líznu-
tou barmankou za pultem než s kamarádem vedle nás. Když pokrýváme stránku svý-
mi klikyháky, necháváme se vyvstat z jejího prázdna – a z vlastního nic –, abychom 
dělali barmana sami sobě.

Texty dle pořadí: 
Richard Weiner: Zátiší s kulichem, herbářem a kostkami 

Venedikt Vasiljevič Jerofejev: Moskva-Petuški zpáteční (z překladu L. Konvičky)
Petr Král: Základní pojmy



 21. února 1960 v hostinci U Prokšů v Tasově

Milá paní Prokšová,

Mám k Vám velikou prosbu: přijel ke mně nejlepší přítel, p. doktor Dušan Straňák 

z Prahy a proto bych na zítřek potřeboval 2 dobré obědy. Dva. Vy nám to uděláte, že? 

Marta Vrbová nic k jídlu nemá. Prosím, slitujte se nad mou bídou! Slepice, kuřata, 

zajíc, bažant, prase – to všechno je dobré…

  Jakub Deml


