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P r o b u z e n í 

Fodko_py epochj· vybu1,;hly v urč .... nou wivíli 
sef:uly ste.voy poGvlltn,ýc;.11 ,�}u•rim1 tyčících pýchu i:;vcu c..o z:.ete 
Skleněné t[;:_-oule v)klad:l kJ:•wuábi.t;_Ých krámů 
vydaly skf·íp6vý c<lcor1.1. tfíř. tě��ch :;tf-epil 
a lidot.í krtkové octli Be 01;.,leplí _ve v.vh.n.i exploze 

Vtei·inu pfed.tí-.r. to vlect�o znělo jak př'iblblý fór 
děti a huzaroní · hrúci ce vet;elc sr�li 

Z troEiek však povrtmla novS kapitolo. 
smrtihlav vylezl zdola 
a k hr1ze hr�é1 za v&lchou 

propad.ly sázky 

T0m co Hli brinit obrazv chrQm1· 
.. 

a valy pravd pÍ'ed(:m vyc.an;ýcb. .k zl)orctní 
nt.J11ú.:to oceli di·evčné čevlic;cy- c.o ru.1.ou ct.óny 
!iahoř'itlé podezření 
mění kov seOknuté pěsti v r·oz·ot-edlú bl�t� 
a prsty cha"bnou v � cvfcni {. tít;u těžči.ho ko.i;ljr:i �cm 
jenž skoró ne. p_oi;;w.t:ch chytráctví c,;,o·oy 

Pod rukou. ·prodané :prapory 
věnčené &lup1:EJ:tl yřetvtlřck s-prorndných srdcí 
zdobí ted sály obEkur�ích ·muzeí 
a píseň zběh�. zpivo.jí v kí-e:i�i. pli:!sl;:ejicí p:y�.cy 

Do slepých no(;niC-11 rún v:.,távr:.jí mu7..1 ocz c.lorioly 
s prázÓJ:lýrr.a rukama l,útr·a.j:í kol kruhu světli;. 
o _pijí hoři::ou. b:'·e:.iku horkého benz_inu 
který sn�d pom.ů�e projet ko�-tem dalšího �ne 
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Jit!�o cevta k moci 
--- .._ - -- -- ._, ..... ..... --- -

.. 

r.o_t:vá. joem ti�llal pcGledr..! toěku. Zt.l. IÍ.v&hof:1.cnd jif!kovskoo. 

triloei! l�ohv.r:ila !dhy, objevil s� ll!1 knihkupecl!'.Ém trhu t!'et! dí� 
. � .. 

ra�itť l.-agkélU? kril! · �rH• !�p � !··o�ěbted /tf.?/· od y�e lava :;,rb&na. ká 

llťt. ti.tllln!m liotě vro?:en! 19EO. · v tiráži -v�ak l'i·(.l,. já se k niir.tt 

o.oetal sž lGtos, tedy opět o rok po�ději. K.ni.ha gtejr!!ě čekala dost 

dleuho .r:.a povelem k· expetovár�, a to j e�tě __ mu.gel ve avian doolow 

vyn�ttlit jej! �yel ofieitln! ptedr..í ��ed�tevitel dc.elini 11terár�! 

vědy a krltir.y .Jttlan Blahyza:a.. Je_�tě �vid.we, jak to ucl.&l�l. 
· . . . 

. 
- � Vyhnul j�o o� -ve ::.rrlr.ě.."lé ti.Taze ptedešlfa d.vl-�a d.!lů:! .1�aeGtí 

,;ěmirn:i.: I>f'ode�íi 1:i n�přlpád.aly ú.:!�leeky_ nijak zvlášt pozuru..hocl-

htÍei t�k� c;·ráll -_p(taob111 a� kecífa�··ýra dojmec. A_ U nás Gfl_ ts.kOVti bo

f-en.ť 1.laz! á v,-vrecer�:!. iege.nd r..erado -vidí.·. !i".et! d!l, nw:vs.o-1 Zri-
. 

. .. 
. . .. . 

ní• »•· 12mčlsc� od r,i'"edi.šl?ch d.íl'Ci pod.statně_,u,li�!, .zaslou�! sl 

však po�orn.ost z·' jiného důvode� .i.::.rn.any.nka ov�em v_ dt..cha. aouént.né 

kri tieké apologotilcy p!-irovná.vá Erbena rovně..-ž_ -jsko ji_lú ?iílul- � 
.,.. •. . . . . . . 

na:ielaw VančÚ.rC"li, EŮllVÍ C •Tsnčurcvak�� _PCJf:t! d�jin• A dtU 

prosti x Erbena &t:. tora TJll.1kQj íc!ch kvui t, eledt.j � erlý�ť.Jú dYOG 

11.ni.! jeho tvorby /detekti-.n!. a psychologl·crW v h1Gtc,r1cké tei::�ti

ce a v .z::.věru J:•rahl�c:i3e ctilc-u. tri.logll sa •"Yelký román v:1ohovný •. 

·t,'e sbl tel;!:.osti vyř.ado.j e dost vulkoa. c!ávm trpěli vocti kn.illiL 

p�·,;d!ÍGt ./má � }O C$trnn/, n��ol - ci tu.ju. ;:.J.zhy.n.,1u - "tr;.k j oko pc ota

vám romim.i, tak nn1 čtenáf-1 dlouho i::�! jr.;.!mf -=ttyel l!ekonečt..ých 

jedn6.n:! na é.n�meah, · s�ysl .1·tičkovy dvojiiicoeti ••• " V t.o:nto ohlod11 

· rid dávám uia.lci za ;ravdu. Dialogy, � c:� zi"'ejmě rcnj ! ;1�kt1 t diplc,,'

r.otiekým slcv�.íl: terc!fetv!m & utaJ•nou. zllQ�nost!, p�eob! m�tně 

a hlaVllě .nesrozanitelni, jed.'1otl1vé po�tavy .aej soo. doot ztotelni 

o1l1šecy ve e?fch poetcjích. tak!e čtcntfi leckdy Lplývajť, děj 

r-.c v�l,,:11"...s�� tá.�e \;ez r.tttfičně t-:rttdnce, e1 .ce:cb.n:p6lrzie• kem ne po-
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děla ntina ŮBpěšného detekt1vktře, nemáme až ekoro de konce pota

chy, co sled�j! neuetélé kombinace pana lt�tka a J1�!ka apod. 

Jit:!kovo :rán.! je časově vymazeno tt'-íletím l:4}5 a.ž 1437, 
. -· 

_plným d1plome.t1ckého ruchu. r·o dlouhfch 'l. elo�i týeb. !edr.écd:ch u.Mdl 

na čee� trún. konečně Zikmund, 'kdy'! sehv�.111, resp. _pi"ijal ko�psl.._ 
- . 

táta jako zf...kled doho�y s ěeskfm1 piny podoboj! a vub00 pť-istou_pil 

na všec.i.�y po-d.rc:!nky, j Ell eby nž 1ttěl cva továclavako� korunu. na hlB

vě. �pěché, je totiž et.arf a ne�ocný. Iolitičt! �atlé�i V?tuší EV� 

přile�itoat a z&čnoa hmd kelec niho zatahovat avé e!tě. Ve hře je 
. . . 

pro p?-�pad jeho �rt! hn.ed nekolik kand1ditů na čcokj trt\J:it. p!-ede-
. . 

.. . 
. . 

,. 

vším liabsbárk 1'.lbreeht t &le. taky Z!ěkterJ polsk.t Jsgell�ec, �b!.z.ť 
. '. .· . . 

. � . 
. 

. - . . . . 

se 1 ttor::nost, · -�e �1-at�ičká krťlovna · .Btťr-ťon1 :.:De_ ;,o ovdov�! ryct�e 

provdá 6 .. �-es)o/. stol�e ob�d! jej.! nový���- ---iěkdejší. Jif'ílcAv poru.č-
·. , 

n!k pan 11ynce :Ftáček t; 2�š„tejna. jan� svého e-vě!"ence tič.11 cyr...io-

k-Jm 2áeadám mo��téh_o b�je � be ·cít! _jako. ryba ve vodě •. : rfia t.� to

lik riekť�e,- ný-c:rž jedná� Jiř� ui j-�- doepělf ·a. &O.��i ·d�lát -první 
- . 

semoct�tné kroky na diplom�tiekéti kolbišti. �le j� pi�o• jm Ješt€ 

pfil1š ne::lrašený, te.kťe obč:n3 cu. u..ňtčdt:! :pen 'Ptáček lsk.ci - pooobnl

ho -<LTU.lm. i 

•1.)r! moc. A ned!nj .ne eni Dl prayc, ne.i li.alevo. · ani .P<Xl sebe, 

cl'L�ň ee ohlé�ou.t,: opatrně 2:vedéj hlavu ••• K.Bohu. .ee můžeš �::!ve.t. 

Jen pozcr � cesta. i.bys „ t• e�v.:Cl.i, kdy� vzhlédneš, neilépl do 

p;;u:t1. k b11a, Jaký jet. Sám a nkrytý- ve vlactniLl nitru.. Jistě se 

najde. chytrťk, k�,erf tt _pr_ok.ouk.na� .fo_!:a,dé se oblev! nějaký Chel

čický. T�atiij: lid! prostých, du-věf'ivýoh, dobr-Joh a ne11�enfch, 1 

d�broardeč.n�ch je �aleko víc. Jeru většinou. Sn�no sad.ncu na le; 

tYých 1.askavicll Dlov a lia��vů a geat. A takové �e�any z Cliolčic 

�ri od tc.la. rrohl.,dnoa a oeop! se. �esnl je právom a nev�! je. 

Cdř'i je. V:,tJ�ě3 ee jin. Lid dobr0t1-..t, l:!ój p�<t J.ifíku, uaiU.š-11 

to vt1_pni, ten vý��h toU'-, se bude ,ror,adt1t r:a. bOky a prol1.ýbnt 



-· 

'!oto poli t1cké Yádem4kwr. Je enacl dost _pru:zr��é, evvm zpC&so-

bem je to exktrak'\ mocenelcého cyr...ia:n e bezohlednor.tl, joortiž se do-

0telo později a�Ot.Uitavnění � machia'V"8lli�u. ?rct�élost a hrubo

zrnná �yelnosat pana .Ftáčka. mu at.á zf"ejmě dod�t •vanču.rovrucoo. • re

llesaněr...ť· robustncet, ale OTšemže · marné je to s"';flha. 

V po�ledu na Ji!-ího jako na maže e �e.zříz·e.c(X. tO'..lhCU po moci, 

pro ni� je oehotee. jít ttebna až éo ·ptedpeklí, se .:rb�ri �hodu.Je 

e: t.:!heu., v tom tte oba drž:! hi�toric�cb fakt. Itozdíl je v t011?, ťca 

idha ee vyhýbá všemu, oo by tiito praktiku koi=_promicnlctv! ubizs.lo 

l�o::1krótně a utav! n.am. Fře<l oči neu�tále dobrotivl.ho, star.ostlivého 

otee vlssti e o!rot-.:erce, zatímco i:rben n.aol'ak .ne rvynachá j t?dinou. 

př.!le,1 tost, aby nam ns;>fedvedl Jif-!kový podrazy, r;& cl:.ioaoe, zá.l-:�

liení ir1tr.ik'y a· dotor..ce 1 -vra�du.. :DaJlynkn to c�ro.kterizaje .slovy: 

•zóru:epca, kte.rm au_tor čtena:-f pfedklád.á• je ta1ť -6!.ělé, tak se do

tfká. uetálen,fch pteďztav I 1deálnťcli pohn�tkách, · tllk ďjd� proti tra

dici, -�t, je pro m.nohi čteÁái'c pf-i;Jatélná. �lsatn, jen j:l.kc ,hra, 

ja�'l ro::.ot;rný čapkovský a_po!:ryf, který za -vz.nešenoGt!, za hrdiny a 

ušlechtilostí nalézá obyčej.noet, · ud.J.· 1 e jejich ale.boetm1 a Eámš

ry, ěasto dost málo ušlecht114. •. · .. · .' 

Je--11 tato koncepce •pro ·r:nóh�o· ·č_tenlfe• pfijateln, jen jako 
1 ·: 

hrs či apo1cry!, psk existaj:l ov!uua 1 Jin! čtEillíf-1, .kte1·! j OOt4 5 to 

ta.tc koJ::.ccipci chá�at jinak. J-e.k vla:Jtně? Sa.::oz!'ejcě ra Jako !lm, 

ale j2to eoci �ivotně re,lnéb.o. !1 jscn si Tě-doc:1, že dvojakost, 

Ú.skok, lest, prerada. a ná.ail! tvof! •tkanivo :li-jin•, záktlliní je

jiet �eehnn1mtť, cyn1ckg proet!'-edek· ponice.nf YEnt��nfm c!le� .. U� 

tady néě kritik dost jasně .c�čn�e, že Erbenův rO!ltn no.a.t zcela 

a ba:;� zbytku •.:f::pokry.fta•, �e 'Y jeho ;jtdra. j!I u.t�j�nu krutá _pravd.a 

fi-yota a je ttoba joo adt odvahn si �1 pf'ia.nat, netne.t r..a ,.ustál► 

nfch ptedetav,cb., v1dčt •za• ku.lisu di3�, •za• pcetoje h1�toriekých 

4 



4 

l"-o;l.ívejme se tedy, jnk0t1 ro::;ánovm .fikci oator r�vin.tl, c.bJ 

.nú1:1 toto své rteeTědčen:ť, pro rr.J'!O!l �o čtenářt: rr·1 js. tel.ně j e.n jako 
! 

•hra•, dol':�entovnl. 

z ob;ma r;ro�OJ'l.ioty ae nn pt>čátku romlncvého deje s�tk�\·c&ue 

jako 8 přeavědfenfmi zn� ttnci krile Z1k�ur.da. • .1>-�l�jí všechno, nby 

u� ·aed�l na r:es'k:lm trůně e. tib1 v t':eci or,ět zavlfdl pevný f-ád Q 

r.lld; �íd! oa prostě z�jc� Btát� & ovšem i evým. Nelze t�tiž �ž 

di.l pokračovat v bez�lád1 � v� válce s CQl1m t�hdejšíc světe�, li

dé j fi0a U!'....eYe:ů -a t0tr.ťí pc :níru. a práci, vf:ú.'l4 haštafad o věru

t1�né otázky už nitob.o .nebaví. !íer� proto diw, že z,táček 1 Jit! 

paulliaj! Zik..mwld,ovi a stsvě� ! se preti: všct!!, kdo r� cl:uirotť tu to .1�,>-

11 tielrou r1t:�zbýteoet doby - k tč-m pe.t!-í. pf-e:iavším Eradečt.í, �lbo:r

šti a .lan .r.oht� na Siónt� i.o ocb.vile.ní koztpaktát je pf�ece nllt.no 

pochopit, že- z��.w.nd u.� nen.! tá uuri Yych1trali lišr.a, _ -w.n. t..nti-

- krist, proti .r�ěmn! se ·postavil e-ol� nt.rod, teo je jedinou r,."adějí 

na �a.vedení ?édni :íi!eslté aprévy. Ji!-! zcudí taktoi •Jiná vláda je 

rc�t ••• Chci t:ít zdědtn.é statky, : nich-� mnohé js au. rozo.1:rváce

ny. A a:ír_ v ::ml• /str. 3(Q/ •. I kdy� Zi.kmŮAds llemá ráť'l, přijímá 

ho j rcko nezbitttost, · j 9 p�6ca reálný pol.i tik. 
' .  

Ze �áhstll��ch důvodó. všsk zeč!rui Ji!-! %. �tičkova .nčvo-1u. b�y 

po Zikmundově koru.n.-oTac1 n&v�tfv:,v�t mla.dičkoa ktilcvr..-t:. :Sarboru.. 

f'rote�e o �1loiťtný flirt r.em11že jít, Ji�í je tot1, něčaho t.!:11,:ovéhc 

orgunich.--y m ech,open. j cho zaj ú' každý - 1 žona - jen jako ná.Gtroj 
- kam mít! 

politiky, nt"tnšíme, Wt,;:p:ar. Pochop!me později: Jif-:! ji &aplétá ao 

f.Vfch tenat. o=f.u.k.ává ni ji pro pf!štť •pou.�1t1•, ab� s ní �o!ll 

kel"&.lo-tst ve e��ch. plť:.oo ch b Uz.kjch 1 vzdilených. i;ou.l:ojená narbo-
, , 

r.a v tak pro ďiplomatickli intriky na� p� ili� poohope.n! a vrh!le eo 

b�z�l!rYi do n$..r11če uherskěho p!Sna, v�l1 tele l::u.mé.noké �!zdy l;;.icbc.la 
- - . 

·-- -

cilenoům, aby je mU T hrsti. 
5 



Sá�ě se etQS:Í .&al:.;"cč·i t proti 21kml:.li:l OY:tm n.e�r· i t(;l\.lJ?., p?ede'Y š!� 

proti .hradc1. I te.dy j8 protstor :pro diploft!atickoa l-J-u. J1t.ťk vba 

ti.j� t:' c%námí .hrať!ec�é::a. ne j t�ovi Z::Aichovi, �e _proti Hr&de1 v:,rnz..1-

lo cí:;a!-t>k& vej&ko v čele & panem. Viltimem loetk:01.1. z Poz,tu.pic• pod

pL"l t:í rtr.icha r,lrlýtA v�čt:osr., a tem. v r,oci taj.nó .na_psc.!le v cele ura

�eckých cíe.u.řcke ležr::r:.í. r�z_prči�! je _a. pana l.bGťka., J.1r� :!kovs spo

jence, znbije. Zdiel�v t:nicb je všn� tu.pec, .ra,rozL-mi>j íci gloži too

ts� � j a.�n.cZ;tem. poli tic.kých tahů, prcto �rsu� r.a!:a dvéma b.rdi.!'l�un 

všelijak ko::p11kov�t :Z1 vot. I táček mu. hez serv!tků pohrozit •••. bu.

de� tě cuset dát S'.t1b!t anebo tiu.:iet za'bi t. Y Rrod.ci Je čes� takoTJohr 

co by to ;:ro náo o.dělali. Kn�g 1„mbrof. kdybJ. ee dozvijd�i .11.sté "Vě

ci :a-� =1 maje v tom pf!psdě takn�e,. i!m.si b�a jint - by byl 

první, kdo by tě dr.l no' hranici.••• Naštěs·t! .IB6 VŠ'e�ú.O k dobré:W. 

obrtt:h °Zdislav t:n1eh e0 da:lu'Vl a tetnými Rrad.edcý.v.:1 a pobij! v� 
. -· . . . . 

né bratry, ktet! DřišJ.1 �a r.,á. •. il.n.oho Jfra.dock'}ch bj1 lť> .z mi:stn V)-
. . 

: . . . .- . . . 

hnáno, beE majetku, � hcl.§-ma ru.ki.aie._.:· .. ��d�f line.z l::&tě:j · I'rootředck 

u tekl stes �i k Jo.nu. no!láčovi tiá f51Ól1. 

i!ebfG ze o-tnrfoh čaeů e<poletnóho boJé• .Ale· �rš&tý airotč:! hejtman 

ntma k !t�čkovi ve�ou. duvěro., flMHl2e:·Proeti. p�1e_t-ou,:p1t na ZikJr.c.ru1a. 

jP.ko .na teského krile, nedltpe objekti,m:! nntnost a opov! mu ne;řá

tel�tví • .Zlktiti..."ldovi cezbýl'á než Roháče t:.n.ič1t vojer.rslcy. PaA 'Ptáček 

!'e nubícitle s eá: postav! na své náklady �cz.el:0t1 l:otcvo�t & V�e 

ns. F ién.. J..le chová se ťOd.ivnt. c nijakém dobý-"f ií:l! .l:raa.i. nemůžct bft r"-"li 

tečl, n.av.etiM:.jo �obát:e, př'iteleky oe s nu. vybavnje a p!"éaVidčuJe 

hc, 1c. Z.tkmu.ntl je ve !��ční tíEr..1 a že Sión je vlastně v bez:p8č.í, 

on eái: ho dobývs t nebude, ra ctra.�11 pf-eot: na Zit..mtLd'-1 p.úat n spola 

s �ohá�ec ho eo n.1. cvrll.no11t Po.n Ptáček muní dě.t povravit nikoli.k fip► 

!lÍlt ktd-! ,mohli cíea.F-i V:,-::rač1t, 00 oe děje i4t _'.::icnu, Ž ft se ll�O�ll�e, 

!e V(;jeko je r:itn7oviZ:ené, t!!ké kusy nedottt?-&l1.1Ji na hradby ntd. V ttol: 

G 



vzrušen�ch dnach Ji!-!k jesd:C ho:-ečně o.! :1ÓrJ.U. do :-rt..h:, � r: rrchy 

za eíc2.fem do Cheb'1 e. zs.se .r;pft. Cosi má zs lll.b&i. ;.l& co? :?!·i :po

Eled.ní ceGt� c.ji,1! -� _rrahr tajně, d oprovázcn j � �edr' .. !rn s:brojfln

ce!!. L�y! dcje--d.ou. r--řed lnžen.! a :-.:.iónu., p·r-�hodlle r,v�ci F!': .. vodoe 

chl e.čno\'.:revně zezadtl dýkou., aby .nezůstal e�t:čte.t j cl'..o c<rnt1 • .Jde 

totiž vyřídit p.an.u itlčkovi, �e Zibnwld. se d&l jormodir,itnor:t:L _pfi

ctt k t{�, aby .,.::,clal proti [iÓna pozi.ln.• -vede.nou - o·.;Semža -

kr.5.lovr.l.iný� fr,il.er;.cem licl:..:;.lem C-rezághem. rtáček tuto n,,vi.r.ui c-:m._é

�i ,l.t..nU. Kohdčovi s. na:i�vf �, ž� se epolu. e A!m _pos��.! llTOti 

t:rtr.záehovi. V .n.coi v:'Jnk tajně r;výa. vojálwm. nat!d:! z�ě!:i t po�,taven!. 

a u.pr.ev! 1 ttPrré blsl' t.ta.k, f!�•y �oshovcl.y hrat!. 'Ieo je- t:ión kcn0č.-

F.drž dO!'"SZÍ. Miche.l Országh, má k .n� ,F&n 1·táč:tik ti;.. to feč: 

lpbi!JU té/. •:tvw. lťcm, tv(X! oť'idan.cct. :L;fo.l:Ll k Jfij! lťiloa:ti. iLáo.e 
. 

. . 
. 

i její llnty.· �á�e 1 takové li�ty, lcter6 je.te nikdy nepsali, s. cvl-
. 

. 

. 

d�ctvi o vašich schůzkách.· I o ti:e� �o ee .nikdy nekonaly.•• ko�ná 

_;.;��. �e se c!t.!� pod.vai:ln.c. .nebo zrazen. lic takovét.o �e nestalo ••• 

1c .:leb::rl Úskok • .Al� l6st. Slab�!ho proti sillějšiml. i.atía. s.lebš.í

ho ••• • !::á prosti 0!'5&ágb.a Vit své moci a �!l!e ho vrdat c.!so.�1. Ee

tt.sabéaa. královrJ.na m1le�o1 aamozřejmi·Aezbude nic jiného, .ne! 
. 

. . 

tah.nou t Zti je den provaz � p�nem :
r táčkem. hrad �e .nemilo.erdni zpu.s-

tof;or4, · obi-,i.n.c 1 J'Oti ti či ::.ajati, me�i nic.i 1 JtJ.n. i.:.'.oháč. "Pozd�j1 je 

po.tu.pJ:.� ;-:oprč�ven, CO:? vyvclá pobco.ten.ť '\'šech •věrných ebch{ly•, ktE...

rtoS v�.:-: Ptáček teopomene fádn:é popw.di t. 

�adr, v:-ch.ol! •h.r&." l"'&na rtáčks a Jif'!ke, tlo:!1tá politická 

intrik.&, rJ-o ni1 brlo nutno obětovat �po0.t;ty 11.dekýcll �1 votCt, ll�,;

t-elo a dor.cr�es .Pf'!b11�:té, -v �rl.jca1 v1tčeněho a dobře utajeného c:!lo: 

zdistreditovat Ziklmnda, meco�.nit ho v t�chách a vytvo?it �ituaci, 

;!-t�r..i'Vru _1:iro _pf'ccvzetť moci Ji!-.íkem z Fodt:brad / 'f te:a:tu. so o nim 

něko11krft hcv�í �ako o pP.í§t!m .krá.lil. 1. tady tak7 rocán J·.enčí. 

7 
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Z.ničoný tJtacy král. o1j!.ždi z nevdi:čn.ých l::ec.ti. fo 1;·her a oeatoa ve · 

Znojmu u.:n!rá. ť)tev:!ré,jÍ sa nové co�n.ceti pr-o dalf.! d.iplom_5tlokoci 

"hru s• �le t'-il u, né5� E.c.tor r�ro�vLne. 1:onluv .náe pol.2.č!, �e pan rt,

ček ť!o::;pčl k. evl"t'tu. · c ili • "u.chodil, ul1o."1U, pfQttohl" vyehytra.lou ry

šavou. še,lma. Zikmwlda, tuk že· trnra ps.na :: 1·i.rk�te jll3 ••• u.pro vi.l.e.. cea

tLl _pr'!!t.!mu ht1ti tsk�"&l. krťli•. lro te:i.to u..šlech:tilý �áměr se 4ěl.y 

vše��Y' ty dlcuho nep,K:hopi tellli nákulinn! intriky, te.j.nl je�m1n.!, 

zrady t.t v�rol�m.ncrnti, zákefnocti a podloe t!.. 

l-�žualo nad tskovýlZ! otrazěi.t �ieh nt.:--o:.n.ích dějin napadne, � 

jtlc o odvážné boi·en:! ne�tiE�a.ntfl.n.!c!l r:ftll, o kritika .c.aš! ochoty 

t:U.iileah tcva t ai historii a · j �jí ptee..ní :postavy do podooy c.ndUgl::y 

čietě a netknut(: blatol!S. Z�.Pe�nl. Takto p:ochopant �ikt1-n1í románový 

pr·íbtt'h, �:vrcce jíoi t�e'bo.G nad�io.oi: a jedn.oetra.."lllě c.šlecl".rtilé le

ge.ndl•· by _jistě 
0

jedině j;ro:apčl· LS!,emi lll!rod.n.!ma "Vědocd'.,. po.mitil 

by je k hlubbí,:a -� správnějším� viděni -vlastn! minu.los t1. 

·10 by 'Všcl:. vy�dov�lo1 uby l:ri til: v ru,. tcrtivých .Lltci.r.c!ch vylo-

okam.?J. tě ,pookázs.t .na to, že z runors.liét.i cl:é Jalsa.c?y •vša je dcvol�nc, 

co tloo.�1 potřebám /nás, vlády, cioei• hnllt:! Btd./• :.,e zo,la vytrnt! .. 
. .  

.· 
. 

. 

hw,.e.r..istieký �ysl .ie:ilí o mravn& vyšší typ lidské npolečn�sti, c!i.c-

rakterte t1e� pro tiue! 'ii?t'v!, m.v.gel by poc.k.iza t na dii-:.lel:t1m proEt-

'ředkť2. a. cil$, od&oudit i:rel.nt1vizovan.OG. �ooenskou r=or�ll:u. jcko nebei;-

reč:;.ý zár·oie:t po%d�jších tt:-cri! .náuil! a ptipcce.aout, že lel!t a le� 

mer...oa E:l!a!l cdt doča�§- Ů6rtch, ale ve zvýoh. h1et\')r1ckých dťlcledc!c:t 

fe ne�bytne zevcltt rozklad&j! ka!dcu apolcčnoct, byl G1 .navenek 

klať.la t}ťt°t-�šleehetr.ějš! cil.a, E t.&ky zMn.%n1 t, �e Chjb i-U r,_po

lQt:nosti vnitfní konetit�tivn.ť prve� pravdy, je o�sousen& k �mvní

m ůtedku a pocta.pné.014 rozklad�. 

Jen�e o r..1.č�:n. t:Lkovún .nen! .., doaloTU nn1 el�TkOl stan• ee 

8 



n! GO pojoově jnsnf �eči: •ErbonOv �i�torieký rcr..&r.Jt ne!Ú ,výprav

ný•, ller�! thr�.1.naký•, není ,milo3tnf•; je to t·yr,ick,.1 román 'Yl�chov

ny. V tom mi snaj néJbl!·'E k Orliou dvoru, v .nilm� trb�novi !ilo v 

po?t�tatl o tcté� jsk0 v Pr...eitecht sb3 se ti tlac!.ť lidé, v jejichž 

r�kou. 'tmi.l<f: ječnou. os�d ti.,:.&! v.�ě, �učili ,teji:e tomw- vl111d.nottt 

r.o n� absolutního a !le.n.aru.šeného, cu�l to �w vl�dr:out zvládnou.i. 

·;;anovnik :! jeho :r-ťdci. Zs. r..n!i.ich časů, kdy c evém cvětě, - jeho b1r 

dc-ucnoati st.e jn ě �ako i:-ř í too:no sti, r.ozhcdc.jcce v š1chn1, mua!_ se 

�.ění -vléo.y pfiučit 1:eld.�. fo je nejvlestrlčjš! výct.ovn.j si:ysl ·Erbe

L$-'a vyfrávln:! o pf !b�zioh, čuech a .:cy šlenltich _ bt!.o wc ího krile 

Ji-ř-íks. z "Po1ěbred.. • ";. o k014Sílk dál: •zsbývcj! :!e /tj. ?ere._et1/ 

�1nulost!, ncj noo. jí YB6.k ·pot.lcc�. �:trh;.;.J! k p�em:řšleA!. -Uč! evt.-ma 

vccett., ttoré eutorn d.á'Vr...o v�ru.$cvs.lyt ,pozorcivat a pnzr ..... 'ivat • • u.či 

zvédsvosti �e. swysl ctJ in, \;.dáloct:!, z či:ul. • 

l�o.c.án __ Y.-�k -�av:rll!._�_i k ce&tě r--.a ;,ozntúl� •m:rs_�-- dějil" .. , �

l�ct! a: ůL'1.Ú•• Afbrž za po·z�!m zftu.Ueních �acL1.Aac!,�:_t�-� :. 

ti.a!?kovsné dvojru.:onu.. Jak: ts�to roz_po-r�vy2vct11-:-r�1tá� kr1 tťt: Gi" 

s tím hla:v� .nel-árr.e. 1-r� n�j j a tento obre� zd.rc�j:!eicb. kle.rm, ; 

lntrlk -_a p�edntťrúd �1: 0101.1 1.1čicf rni:n! vln�n-00. t. Ale �vladst 

.n u�!vat !::loci se r;,ř'eee l1d� odjrJ:ž1vn u.čili r..e z knill, &le & p!>

li tick, ;;raxe. �,vfe�·!e, al(! .v. !:..la-liynks prt'�tt: j on o!i vil a tad!l.6 

zvu.l�arir.oval -d::1w.,ou tézi z..!:tclla, ·!'!e státníci a básníci caj:! 

S.I}Oloč?:.oo C(t� tu.· . .t odle .něj s�oč!vá T t�, �, ne jt)n ;ioll tika, nle 

1 l:r:inr.u.t li ternttlra �á roalln! µ�1 t vl�d.noott · Vě'f t• ll.tfbo riQVif-h, 

takhle cio&lova to �.:. I:leiť�•nks. �yzl!. 9 
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Jen.že čc�ká cen-:okrctická lit�uturn. - cat8tně jako ka�d.€ ji.ná 

11 tt�rr.tt�ru ho:lr..ó. too j:r,L"la - �e- nik�::v o tekov, ? . .an�, -vtci na&i:3..t-a

la u �lad.la u1 cíle v docela j inť r c"i!l&. :ť�la ť!uc:i:i.ov�! i:1siirite:r

kot1 n.ároč-učj �:ích cr,rvn!ch _r,03 tojů néroclú, b :.j� z� vyšti.! lidztvi a 

a�tenticl!.ý �sobni �ivot, pohrdala ���do� bez;,átefncetí, w�lo�t! a 
. . 

zákefr1est!, od.Foa.z ovelr;. �li, ntsilí s. l�e t, prot�že v clch Ti děl& 
I 

• 

če�t i mcrilktt,- je ��f:né ntco �iného c1 cyB!et � nico �1ného �!

nt, protože tt!!p-�š.r�} v::ťtlz - tndy Ji!-1. - riarj_ eouzei:., -v!t�s J!!.á priri 

ea. r.: aeud orno.r;f..l� ů.�."1ěšno2t1 za�tř'e i:R::�d.é po�yby o �cu.žitýoh pro

�ttee.c!ch, 1.:utlč! cla� uvadoo:.! :: .do-jé. :!!c.:'.:! pevr� rru:y ee!Jejiv=totu. • 

.Lest je v tomto pojet! poli tiky, n tedy 1 !a;.lt�y, _ zakal!:u.lována 
·. 

jako sa�ozř'&j::!!J a nikoho n�..1ct1va.jíc:í, protože tls;;ěš.'l.1 pl'�3tf-edek 

k desa�en! a u��žen! �ocl • 

.n� postavy, l:aždý sator na nfj Trhná jinli svetlo. !\ítův Ji!-! je 

vva.tou.!ak, Brb>!nův pekelník • .r,le ku.podivu: r:::ort.l.ka jejich príi>ěUU 
. . 

je na_pret1to etej.n.á. r,�10 by eo f-!ci, �e mohl.:..11 Jir&sek pro s ebe 

shrnout jit.!ko't"�ké dil�ea d.o �iesls �.::h!!lčický, nikoli Ji!-!", pak • 

obn soočasni čeští sociali�tičt! �pisovateld raz! nové heslo a zo

kl,dajt te..k novcu tra�lc1: •�e Chelčicl:ý, �1• �iříi• c� no h1�dáni 
,· 

ce�t k prli;Vdi n k 13myslt1i•lnéz11 �ivotu, ale hledán.! ce&t k 1toci a· - · 

k cvládén! druhých. 1;ebo\ j� c:.c!:�cuje Jif!ho vlodafokl, pol1 tlc� 
10 
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obr� tnc.2t. j�ho _pevná ruka. v 'ř:!zi!n:! veř'ej.a.ý cb v i;:cí a r,ob.rd�í vš�, 

co ti kla1lo vy�tí eachcvní. �íle, vooci ta?1i •chelčieký!?:.i•, jt1ž 
......._,humanistické 

oi mnr;�l "dr:ftS:t cc2 t?.a". Je to pr..J-.;.le�-á rwiz� �.Jéťx0á'.t40
1
.*tro-

�1 ce l:esl:6 li teratu.r1� která s_tila vžť:y na Q!;ečném s�:c.:iovlcku. a 

t�jils. mr�vn! tistct:::. c rovr„ou pat5f .nircdti e večlu ho l: pfa1;ťVěi!-

11 



Mašk a r ní a j e z d 

. .Bláznivému plesu skvll6 lu!.�try :=...-víti 
maakb.ráda herců J:)rovozuje rej 
Pozoruješ blázne komedii k zblití 

Málo i::asu :ťt>ývá To co dru.zi hrej 

Musky la:oufí ch.;ivu v t.ole zr�dný�h č.ějů 
pf·cvtělené zv:;k0c.1 do. r;vých úloh tak 
ie tmink vlc:pt�l ctnost do r:ys'1 oblicejťl 
druhý cÚ.yt� <irda v kytlich Jede vlak· 

- ' 

Hez�o�kej Do řady Za druhem druh 
až vtici za sebou som.1::ncu se v'pcvn.ý kruh 
Chceš utastcn být !:X-ej blllz.ne. hru 

. _ Bu(i př-ip�dně i fi zlem. i:,ř·L'.:inli vým 
:·plt,6.lJ::eui co i,ilně pu.líťuje lež. 
a:· �udím butt jenž· věf<í zvědb�11 očividně .křivým 
a k�tem který popr�vuje též 

Vžéyt jsme toubor t�íry na j€Vi&ti žití 
· at už jG; kdo vC!tlce n�ho kót 

.T�lc- nech�-nt.še hajzl_parta ve zlaté Ee t.t,_pytí 
_- díky. triku vmžiku saka pi-ev lék� t 

A hlavně siastcl b.ft druh j�o druh 
blúzen jak blázen 
Nerozborný kruh 

-· · 
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P·e r p e tu u m  mobile 

Klidnt proud ternnavý teóe v bezzvu.kénl �-ouhle.su čcsil 
. 

' •  

jen tiché protnuté rýhy víří se kol- -pf:(dě člunu 

·jenž ·jako kývadlo p�·ech.áz:C od věků řeku. 

· Che.ronllv pohled v!ie.k: · zachvění ne::pozn:& -
vid� je vše oo.d.É.vna stejné 

· Lhostejno�t ve star·ém oku 
d�vno už zvážila po!=leclni ;;oci ty pi·ichozích 
dfíve no� smaže je ve�lo poh�•bem nacaté pouti 

. 
. 

-� Vše�bno se únavně opaku.je 11 no:vé. generace 
zatímco'chtěj:ť žít ve štěr.tí tvořivé práce 

vraidí ·se nakonec v řežích za lživé ideály 
• 

•• 
•• * 

- .: a pál:í svá ·kf·:Cč.la v plamenech exs.l táée 
· tak jako. m,!rj se pro světlo o oheň púlí 

.. ·. A přece_ se zdá _že krúsa. zkrivú se kaž.dý den do novJ�Ch háv-� 
· pfece � s_ě'_ v·· prchavé vteř'ině čarovná krt1pěj zakleta mihotá 
v' hore.čc� .iiznící rty zmateně mí.sto ní vy-pijí kalichy bolehlav1 
n v hoí·kých depresích zítřk_"a. se td.ŽÍ pak po sinyr..;;lu života 

I v chvíli_ ,-poslední 
_ dříve ne! _chladný proud �aje:ruH� řeky_ odplav! vědomí 

- _ a :spláchne·· jéd1nnost jedi�ce do stoky r.apomnčn!. 
. 

. 
-

. 

naděje s_ nimž se probíjel ce:t,ým svým č1::.s�111 
. . . . . f 

jako by ·čekal Zb kažc.ým ohybem cesty pokl&.ó.y štěstí 
� na k�žd.ém rozcestí %.l&tý Jr..1.:H: ke brc.nám pozn�ní 

k fortnám · jež všechn.ěm lsttivě ěeptaným he�l,lm 
. . 

- a_pěstem buš:Cc:ím o milost spasení · 
doposud vldycky z�staly hluc�é 

I v tito· chvíli otázka ·.věčná znovu zní 

A není odpov ěa. 

_ ,Ani já. nebudu nový ani já nebudu nový 
. Své pa!e převoz.nik po veslech vztáhne tak jak vždycky čin! 



'.:..- A f-e.ka_ plyne -
I .,; l>o- ::j ej:ích neťečňých hlubin . 

- odévzdám. rezavé klíče 
' . . -

'je! pro. zámky velikých b�an z\lstu.ly cizí 

také pár děravých vzpomínek na chvíle světlé 
. . 

vyrvané ze změti života z VŤ�vy z chaosu bez hru..úc 
z potouchlá harmonie· čišící mrazem 

-_ -nv§ak v nich jedině cítil jsem své bytí 
. zbavené pochybnoE:iti 

• ,  -

toliko v nich jsem byl zachráně� z poddanství tmrti 

-

Snad se v těch césurách perpetuum mobile zastavilo 

na zlomék př·eskočil. zoubek v ohror:mém str·oji 
. -

nebo· jsem· zaspal jen na vtcfirni --
:,:poniv:adi vzápětí znovu se - rozefval oceún 

· • v ně.ml jako� trosečník zm:í.tán jsem bloumal se s1těšným trámem 
- . . . . 

a s !erd:C-zlomenou pod mar.oou..vla.jkou volání ne11ožné záchrany 
·- spíše ·jen ze zvyku vyvěše?lé 

,:.': Tak- nyní . .- končím- __ . 
a·sp·��u·s·� rzivým Jrj_:íčem i sedra."lOU vlajku ti dávám 

· p_od :·D:íf jsem· zbytečně trávil svou plavbu 
namísto jednoho skoku odvahy do vln 

Dříve ne� zavřená hladina smazal.a ·by t�ch pár soustředných kruh� 
.-.:- svobodně ·smál eych _se výstraze že je vše určeno předem 

. .- - . .;_ . . . . . . 

• a le"_.toto perpetuum mobile točící soukolím světa 

má za mák smyslu·: 

Je věak už ·pozdě .. 
Takto se ti.wím ·být jen trapným svědkem 

. . . 

kt e.rý vě e viděl _ 
a právem dospěl ·nakonec ke břeh!lm. Lét_hó 

. ·.-: 
�-- - . . . 
. . . 

-

. .. · . .  
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Ko nfr o nta c e  

Udělám. tlustou čáru 
u.ze.vru. ka:pi tolu 
a s plochy etolu 
odmetu fábory pestré 
�tržky_ číslic· a slov 

Výroční bilance s l�onečnou rozvahou. ztr1ty .a zisku 
vyzněla zmatečně. 
Kdybych měl zítra př·ed:stc.,i:..pi t před. čl�ny poroty 
slovutní soudní znalci s lysý�i hlavami 

-jenom by stvrdili bez:vadnost součtu 
Nel pfeq. · soudem vlast.ním . 
kde já sám jsem-vinen· a za.roveň so�dce�· 
v. podobě nezvyk_lé konfrontace 
cifry ci:fruj:! čejdrem. pf-es linky rar.tr:l 

·repetí rvou se·a �rtí jek v-hospodské pra:1.ici 

Vítězný podraz hi'imá s trimu 
a staré ·prnvdy oc.str6-cr.é co ve!lkovftí strejci 
přešlapují nejapně v koutě 
Konfrontace nespěje k výsledku 
ve spleti �..řižovctek zkři�lých cest 
. Šnad nezb.ývá víe 
nef putovet jako v zrcadlovém bludišti 
ničím nebýt př•e�apen a také nic nečekat 
když je--vše lhoEtejné 

Leč m�zi autse.jdry se náhle cosi děje 
Stojí tam B� a tichounce sa směje 

,I 
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Jan Trefulka 

Ach, jaká shod a 

/zcela nehratelná komedie/ 

Paní Ma.rtinová:Jak je to zvláštní,můj ::Sože,j2k 
je to podivné! A jaká shoda! Já také bydlím 
v pátim pcschodí,v bytě c.8,drahý pane! 

Eugen Ionesco:?lešatá zpěvačka 

A když jsem psal své drama,jak jsem se mýlil.3yl 
jsem napodobitel a blázen,že jsem potřebcval 
třetího,abych dokizal vyprávět o osudu dvou lidÍr 
kteří si jej navzáje� ztěžovali? Jak sn�dno jsem 
upadl do pasti.A přece j3em �usel věd[t,že ten
to třetí,jenž prochází vše�i životy a �it�ratu
rami,tento přízrak třetího,jenž r;:Lkdy ne,:;xis'!;o
val,ne:ná význam,takže jej :nusúr�e i_.)opřít.Je jedním. 
z obmyslů přírody, která se stále snaží odvést po-" 
zornost člověka od svých nejhlubších tajemství. 
Je zástěnou, za niž probíhá drama,Je !"!lukem před 
n::::.-ahe:n. bezhlasého ticha sk:ute čného kor...:f lH:tu.. 
Zdá se,jako by bylo všem doposud příliš těžké 
hovořit o těch dvou,o něž se jedná: třetí,právě 
proto,že je tak neskutečný,patří ke snadné 
stránce úkolu,jej svedou všichni.F.ned na začát
ku jejich dramat pozorujeme netrpělivost dostat 
se ke třetímu,ne�ohou se �o docktt.Jakmile se 
objeví,všechno je v pořádku.Ale jaká nuda,když 
se opozdí,bez něho se Lemůže dít �1bec nic, 
všechno vázne,čeká •. A.no,a ccž kdyby se zť.stalo 
při této prodlevě a rozpacích? 

Rainer Maxia,Rilke:Zápisky Malta Lauridse 
Brigga 
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Velký pokoj ve stexém zf'mfu,který slouží jako hotel.Troje dvete. 
?lné,s vyřezávanou zárubní do předsíně a do chodby,druhé,s mléč
ným sklem do koupelny,třetí,potažené tapetou jako stěny,na opačné 

t ..., +akř1 
• ' • .. 1 , s rane, ., ,. .::a ne vic.i „e ne. . . 

Odpolední slun ce vrhá na stěny stíny okenních rámů a záclon.· 
Do �okoje vejde žena s kufříkem,plná,pěk.i.lá,asi pětatřicetiletá. 
Chová se,jako se chová člověk v hotelovém pokoji.Na stolek položí 
klíč s h=uškou,odloží kufřík na la�ičku,otevře jej,vyjme pyžama 
a domácí trepky,pověsí kostýmový kabátek do skříně,vrátí se ke 
kufříku,vytáhne ručník,mýdlo a kartáček nazuby a vyjde do koupel�y. 
Je slyšet, jak napouští umyvadlo a :poto::n splachuje. 
Do pokoje vejde asi čtyřicetiletý sy:npatický muž,položí klíč 
s hru8kou na stolek,kufřík na postel,chvilku zaváhá,odloží sako 
a pověsí je do druhé ski'íne,vyjme z kufříku pyžama,položí je na 
prázdnou postel,zouvá si boty,vytáh.ne z kufříku ručník,mýdlo a kar
táček na zuby,odloží ručník na stolek a natán�e se na postel. 
Fís� si. 
Žen�vejde do pokoje,svetřík drží v ruce.Když �vidí muže,lehce vy

křikne.Svetřík si přitiskne na prsa. 

Mbžt/zv�c..ne se,y r�zpacích/ ?romi��e._ /K�l-iází�s�é věci d� k�ru, 
o u.Je si boty, oc lece s2.ko, vez:ne k.1.ič. r.'lezi dverrrn .• / Prom.inte. 
/Vyjde z pokoje,žena usedá na l>lžko,zouvá se,obouvá si trepky • 

. Ozve se zaklep�nf./ 
bnat�Oka:1žik./Kvapně si nata-11.uje svetřík a upravuje si vlasy./ 
žrosim. 
M��i/vcjde.V ruce drží klíC./ Ee�mýlila jste se? Je to pokoj číslo 
�ri sta patnáct.Je to můj pokoj. 
�en2.:JAno.Je to pokoj Císlo tři sta p2:tnáct.Je to můj pokoj. 
Muž,�'řidelili umě pokoj číslo tři sta natnáct. 

��To musí být l\�# o::nyl. 
Mužt-1.raky si myslím. 
�ena,eMěl byste poZádat,aby vám přidělili jiný pokoj. 
Mužf-/jde k telefonu a zvedne sluchátko.Chvíli Ceká./P:fidělili jste 
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o:nyl a že stejně ne�ají jiný pokoj o 

�e:12.�/k ně:n.u pfistou:pí a :přebere sluchátko./I-•:usíte přece tor1u pi.nov.i 
dát jiný pokoj.Pochopte p že tacy ne�ohu spát s mužec.To je přece r..�
prosto ne�ožné - p=osím? - ne p já ho v1bec neznám - to je nesmy�l9 

měla jsem za..�luvený pokoj,náte ta:::r. přece telegram. 
J.:už�Já � měl taky za:lluvený pokoj.?řed t='emi neQěleo.i.. 
�ena#tlo telefonu/ Ále ne - poslyšte p budu si st8žovat,ne:nůžete li�i 
riutit,aby spolu byčleli - ne»my to teda vyřešit ne�fil:e�e,to m�síte 
vyí-ešit vy,slyšíte'? /ZvoLYJ.a odkládá slucl:á:ťto./ Říká,že ne:nají ji.ný 
pokoj.Že� to máme nějak vyřešit.Budete �uset odejít.Byla j3e8 �ě:e/'-v 
pr";'!'.i.Í •. 
říužÍ.Anorale já jsem si zamluvil pokoj před třemi nedělemi.!'16!. � � 
nutnou práci.Kd.e rtlL myslíte,že budu spát? 
Žer..aíTady ne. 
Muži/s 'b:.onií/ Na tzl.ici,v parku na laviCce.Na n.ád.raZí. 
ŽenarVidíte.Náte :fantazii. 
Mli.ŽtZato vy jste bez fantazie.Nedovadete si představit�jak je noc. 
dlouhá,když člověk ne:1á kde spát.Když musí přecházet z místa �a 
místo, aby neztuhl. zimou.Jednou. jsem takhle prochodil. noc a ráno jsem 
usn;l]. na trávě a nevzbudil jsem se:, ani když začalo pršet.Měl jsem 
oči :plné vody. 
�ena4Ano? 
Mužf Má.., na pokoj stejné práv0: jako vy.il.e p�-osí.m..:Byla jste zde dxív. 
Co koupelna? 
�enatTam jsem taky byla dřív. 
!•f�IAle já � nemůžu. oč.ejít.Ne::nám. opravdu ka�Pochopte to. 
�enaiSnad byste se mel pokusit pochopit vy ll..ě.Tohle snad není jediný 
hotel ve městě.Do večera je spousta času..I;!1�1žete je· obvol.at.m1ižete 
je obejít.třeba se dá najít něco v soukromí./Přistoupí ke stolku. 
a hledá v prospektech.Jeden z nich vybere a 9cdá muff.i./ 
Hu�fEudete hledat s� Inr!.ou.? Já na to nejsem šikovný.�enské spíš vyhori. 
�enarTo se vám zdá.O=i třeba vyhoví,ale pak si hn�d·každý myslí,ze 
Ůž si zaj is -til. - polovin.u úspěch14lined vas beroa. pod paží a hladí po 
vlasech.Hned vás jde� QOprovodit a diví se,že je nechcete vzít na noc. 
Mu;fjTakZe vás ne:aůže překvapit.ze {shcifs vádi zůstat :i.a noc já.�e-
baže jenom k.vůli 
��naj1Te!lamáb e j te 
číalo./ 

i;o:nu.. abych re vyspal. 
'P dí- - ek- č �-v + se., o va se do prosp �""u. a z-a ne sama •.)· "ace -
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4 

{z levé st=-2.!ly vejdou Cb.12.psc a Dívka a oba tlačí ticykly.E:,rtelr��, 
· - � .,. - ,. Chl i"

,.. 

., • d 1...,' a.nes u.z s„aro:uoc:Jll. -· apec a .... ivr..a,ar.i. a s.i pcstavy,ktsré t2.kto 
vstupují na scénu,nejsou ze sna�:rení nt;.tné je oddělovat od Euže 
a Ženy, vyhr2.ž:iva.t ji.m jal::kolijf sa;::iostatný prost::r.!-:ohou na je
visti ��stávat i mimo S7�j cystup.Předměty,které 8 sebou p�i�eSO\;. 
na scénu,:i.oholl na ní z·�.stat až do konce jed.Dání. 
�- , .., , .., , 1 ) t.ena znovu vytaci cis o. 
tív7�� Já už dtl .nejdu.a. 
Crl?�ecf Ale proč ne? 
I>ívk�.t Proto.!•la::niz,..ka ci dovolila jezdit jenom kole:n. pa=ku. 
Chla�ec!Chtel jse� ti �eco �íct. 
Dívka.�T s.k :rů to ře}:ni tady. 
� l ' ' • .. � 

I -::;, . , /D , , . i k ..., kt , �en�í/C.O ;;el.e:r.onu .... ecepe;i.,rzosiI:4 iva se iron c cy na muze�. ery 
stoji vedle ci./ 

Chl2.nec\:·Techceš si sednout? Takhle ve sto je se blbě mluví. 
/Opře bicykl. o po·hovku..Sedá si,snaží se dívktr. stáhnout k sobě./ 
Žen9tPot=ebuju jednolůžkoV"J pokoj na jed.nu noc. 
DívkatPusť mě.Já budu stát./P..raje si s pedálem �icyklu../ 
Ch1a�ecf�Ó nejde.To se nedá mluvit,když ty stojíš. 
Dívkat:?roc? Tatc mi to pojd :pošeptat. 
�enafVšecko? /K muži./ Všécko je obsazené.To je k vzteku. 

(?tluž pckrčí r�eny, žena začne :r.rtáč·et další číslo.) 
Chla::iecÁ ?ojd si sednout.Ka tom -přece není n�c špatnýho„ 
Divk2.tl-Te.Eolky říkají, že se chceš_ líba-t.Já s.e nechci líbat. 
Chl2.Dec#/vstane,brube uchopí dívku za loket,otoCí ji k sobě/ 
Tak proč za mnou lezeš? Jezdíš pořád vokolo.Ale pcřád,víš.Jezdi 
si někam jinam-. 
DívkatSeš sprostej. 
�enai/do telefonu/ Konečne.R�cepci,pr-csím.Potřebu.ji jednolůžkový 
pokoj na jednu noc. 
Dívkap,lůžQ si jezdit,kam chci.Pus{ me.seš sprostej. 
Chlanec.ťA ty seš blb�Ty zaručeně· ani 1íbat neUI!líš.To je to. 

·· �ena�/dn telefonu/ Vůbec nic? /?oloží sluchátko./ 
Mužf/zvec.ne sluchátko// Te� to zkusím zase já.Neštěstí v lásce. 
štěstí ve hře./Muž vytáčí císlo./ 

·(žena si sedne na postel. a pocrává si s pantoflíčkem. 
éhlapci se podaří v�.hnout dívce bicykl z rukou a opřít jej o ci=u
hou. pohovku.) 
Divkat/Stoji bez opory ř�dítekt dojemná,bezbranná./Ne.Sec:!nout ne. 
Prosím tě• Vlastíku. 

\Chlapec se k ní přibl.Íží,lehce ji líbá.DíL mu položí ruce kolea 
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krkuo?oto:i se od sebe vzč..2..lí a 
::u3' Jhtf 1 bych j '::dnol1:žkový :pokoj o - !:s=.áte .A nsní žádná r:ad.� je. 
}.ni veče�.Cože? Jestival lidových ta...�c�./?oloží .sluchátko a uze��e 
vedle ženy na postel./ 
Že!12J/rychle a. dotčeně vstane/ l�esed.ejte si..:-:usíte odejít.:-:u.E=íte 
ryc�le odejít •. 
EuZ�J.s:na na tom oba s �ejn�.1fochtěla byste mne říct k�? 
�erlatI:dyž už nechcete s:pát v parku, je tady jistě be.r.Ea=-y bývají 
Ótev::-ené do čtyř do rána.Kufr si můžete nechat v předsini.?o čtvrtf 
hodině vás sem pustím a půjdJ na procházku. To je rlušná nabíd�ta. 
�le musíte odejít hned. 
Euž,�e to od vás ohromně laskavé.Ale co kdybyste šla se mnou? Sedět 
sám n�kde u stolku _v koutě,d.ívat se,jal-: se to ta:n všechr10 tře a ..... �.;
pravuje,tak průhled.ně a stejně,zvečera zelená jablíčka,k ránu pad2ji 
do klina-
Žena,Vidíte, že s vá:aa ne:nti.žu jít. 
MužfOžírat se sám - zkusila jste to někdy? To je strašně smi.rtný. 
Sedit� a zíráte.Zapátite si cigaretu. a díváte se,je.k u.hořivá,až 
z ní zbude tyčir.ika popela - a ve vás taky ubořívá,cosi bílého a vo
ňavého a radostného-

C,v :pokoji· se objeví mladý m�"lŽelský pár,O!l..a nese oenší nákupní tz.šku, 
On. jednou rukou. tlačí kočárek, v dxuhé nese ve.likou a zi-ejmě těžkou 
náku;m.í kabelu.) 

- ,o;, ,. ,.. t ,.., h k 1 ,. ' ak ' ' , ... , r-h1ztvl.I!l vic vam ur:nou no y a ruce a a_i se vam zr , tira. vic ci "2.-
te, žé svět čeká :na váš čin.,že ho potřecuje,tím víc se vám zdá,že 
jste ho schopná,čím míň vidíte,tí:::i. se �_:n. zdá všechno jasnějši-

(on a Ona pokládají nákúpní tašky ke stolku,o� si utírá pot s čela, 
Ona pristupuje ke kočárku.,sklání se nad děckem,dělá opičky,poto� 
se �řiblíží k manželovi a líbá ho na tvá=.on na okamžik ztrne,a pak 
ji �deří. 
On§/hystericky/�edotýkej se rnfJ.Jdi ode IIl!!ě.N"eCLci dostávat· lásl:u 
za to 1 že_nosím kabele a peníze a stěhuju sl=Í!lě,kašlu ti na takovou 
láskuJ 

(ona mti. vrátí :tacku:,odvrátí se od něho,zabývá se dítěte:n v kočárki.4 
'0n. if-ahuje z tašek potraviny,čistící prost=edky,lahve s pive�.) 
MuZjZdá se vám všec...lm.o jasnejši,od sestavy n�oc.ního hokejové�o �už
stva až po světov� dějin.y,vstáváte.těžko,jdete na záchod a svět před 
vámi ustupuje a na záchodě stojí n_ěkdo vedle vás a říká,dneska ji. 
přeřízn.u,karaa_-,.á_de,a sotva stojí na nohou-
On4Neh.hc1. takovou lásku,ktErou. se platí,l.-tero:z. mne platíš za to,že 
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se ode �J� vzdaluješ,nechci-
v 

0�::4Ti}�e. Soí. 
-

I�už/�le já �u vě=í�,protože v té chvíli věfíte,že m�žete pře�í=�out 
svět a znovu ho slepit nějak líp-
�en;1(se nejprve tiše,poto:n nahlas s:neje .. ) 

\ Orja ho 'bere chlácholivě pod :9�ží 2 odvádí ho tapetovanými dvs:f.:2L 
ze scény.�očirek z�stává v pokoji.) 
-,. - � ..., . . ? m , , • "' , • :·-:uz(t;e:nu se s:::1cJei:e. �2.c.y n-sz11. ni.c K sr:i::..c.nu. 
--

Že:!'laf °Cplně ožralý me siášóSpasi tel, který blije na haj zlu. To jste 
éelí vy,chlapi.Odejděte,prosím vás,nebo zazvoním �a 
vás� vyhodil.Stejně jste už dneska pil. 

(v pokoji se setmělooŽena rozsvěcuje světlo,zata.½uje 
z kufřiku Žc!l.Ské drobnosti�nůžky,knížku a klade vše 
Euž nez-ozt.odně zvedá kufr, odchází do předsíně. 

vrátného,aby 

, 1 
. , , zac ony, vy;)l.::la 

�ena jde k oknu a skulinou v závěsu se dívá na osvětlené �ěsto. 
její tvář zvolna �racuje k pláči�z očí jí kanou slzy.konečně se 
hlasitě rozešt:ká.,?otom._pláč zase odchází.�e�a si ot=e oči do závě
su a obrátí se do pokoje.EEzi dveřmi stojí Euž s kufříkeill._.Senti-
me:n.ttlci !lála.da je rázem pryč .. ) 
��n2.ť-iy Jste tad.y ještě?/7kocí k telefonu a zvedá sluchátko./ 
J,:už�/Jde za ::ú a polož.i sluchátko i s její :rukou do 7ič.lice.1IS=iš 
se tahají o sluchátko.Muž stále trží ženinu ruko../Jenom ho =avolej
te-.Jeno!!l.. ho z2.volejte.A.spoň se to vyjasní.Já jse::n !Ilěl pok oj za,:r.lu.
verrý- před tfe�i nedělemi.,a·vy jste se sem vetřela,kdo vi,co jst2 
ji.ui(z: t�l;;že vás poslali do mého pokoj€.-Vy jste je podm�zal2� 
ženske s�ačí jenoill úsměv,ale já jim to řeknu�to není fér jedn8r{ • 
to je ol::ycejný svinstvo,proč bych měl odcházet právě já.mám na -te:::i-
hle pokoj právo.mám.. cd ně:tio·klíc,vaše starosti mě nezajímají"já ta
dy spát bud.u a jestli se vám to nelíbí.mť.žete jít-
�en2t/krneCně se mu vytrhne/ lfa u.lici-
rt.���řeba na ulici„ 
--

ťenc?Ilo perku... 
Muž\/poodstou.píÍ Erosím.Po to� mně nic ne�Tak zavoiejte. 
V pokoji se obje� Chlapec a :livka..Drží se za ruce.Líbají se. 
ChlauecfVidíš.A ty ses bála. 
Dívkaíuz se nebojím.Eála jsem se,Ze se Cmieš smát • 

.(žena bere do ruky sluchátko, ale zůstane jenom u toho pohybu.Eu.ž po
cicrnje její ro�aky,dlou.ze se na aeb� dívají,jako by pohledem chtěl.i 

�eden ·druhého p=esvědči� o své �ra�de.) 

DivkatNikdy se mi nez:riš smát.Nesnáším..,kdyz se mi někdo směje.Když . . - ... . . J. 1. A -

. 

jsem byla děcko,ne�ěla jsem dlouho chod.it.?ostavill mě na válen-
du. a nechali mě.Chvilku jse:n. to vydržela.,pak jsem udělala krok a 

21 



7 
spad.la jse::n. .. T2:tinek k t:::i=u vžcyc}:y k::-ičel: á bi:::.s! A sotva jse:::!l se 
trochu zvedle,už zase křičel á btl::is a vĚic�.!'li se moc sxáli,pr�-Í, 
co si pa�atuju,jak se s�áll. 
Chl?necf i:ebud.u se ti s:nát. 

(chla:pec a dívka se Z!'lovu líbají . Vzd..a.lují se od sebe a zase se pri1:li
žují.Jejich hra už není nevinná. 
�ena položí sluchátko a přejde k oknu,k�e před chvílí plakala.) 
�en2c/9oodhrne závěs/ Je t2.m krásný veCer. 
i-:užé:�echtěla byste se projít? 1':ísto toho hádání.?roC se máme my d.�a 
dohadovat? Elaciíci vyrazili do uli.c poprvé jenom v košilích a =nají 
rozenuté a pře.hrnuté oa�žety,jako by v rukávech ukrývali dýky. 
�enatliclky chod.i v houfu a ta nejškareč.ší a hejhubatEjší odpovídá 
za všecky.A vy m�e dáte ve dvefích př�dnost a poto:n za ongu za.m}:nete v 

Chla-:)ec,ijvystrašený neúprosností d.ív�ina objetí/Eeleno, budou tě 
shánět. 

lDívka se na něj pověsí a strbne ho na pohovku.Chlapec se snaží le
žet co nejdá.l od jejího těla.) 
}!užtTo bych teda neudělal.To spíš vy. 
�ena«Viděla jsem vám to na očích. 
Nužl Ke u;ni te v nich číst. 
Chla�ec& bezradný,když jde do tuhého/ EeleI!.O,já - Heleno-/velice 
zdlo avě a ne-směl� se k ní přibližuje, bázlivě klade ruku na knof
líček u krku,p=sty ho neposlo:ic�jí, trvá to trapně dlouho.)_ 
�Viyslel. jsem. na to, jaký by to·mohl být příje:nný večei:.Obešli 
bysme městecko-
�enaf/ironícky/ Vzal byste mě za ruku - v temné uličce ovšem
!·!UŽtf.:Ěkde bychom. povečeřeli..;.. 
Žena1A vypili - něco -

(dhlapci se konečně podařilo rozepnout kno�líčL7 natolík,aby bylo vi
dět dívčí ramena a okraj podprsenky.Sem schová svou tvář.Dívka ho 
hlad.Í po vlasech.) 
�A nebylo by to pěkné? 
�enatKašlu vám na to,aby to byio pěkné.Čím pěknější,tím horší.Oím 
pěknější večer,tím ošklivější ráno.Hledil byste pod postelí ponožky 

- a naříkal,že vá:n ujede vlak. 

{Chlapcova neobratná ruka se sune k dívciný:n kolenům,prsty odtahují 
okraj sukně.) 
Dívka,/odstrcí ho,s převahou/ Naši by mě sháněli. 
Chla�ecfAspoň ještě chvilku. 
DívkalNe.Běž ·dotml. 

( lfa stolku. zvoní ___ 
tel�on.�ena i Muž po ně:n chtějí oba sáhnout,potom 
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si však vzáje2n� cáv�jí pfedr.ost� 
Vuži?rosím.To bude.-_ �'!:O vás. 4-w' 
Ž�r.e.(:;cvím,kdo by mě mohl volat.Fikoho � neznám. 
" .: ..., T , + , 
.ť:UZ4"' a ... al:y ne. 

(1elefo n vyzvání. 
:Dívka a Chlapec odcházéjL:Dívka nedovolí,aby j.i držel za ruku.) 
l•!uMTřeba nárn seh.."la.li l)Qkoj � 
�ena,snad byste to měl p=ece jen vzít. 

'(Telefon stále vyzvání.) 
I•ruž(/zve:lne sluchátko/ .Ano • .áno.I'ředám./Žene./To je :pro vás. 
ŽenajHalo? .A..�o.-Cože? .Ale to přece není·�ožné.?oslala jsem �el�gram� 
1;-e.He.Sa:nozře j:!lě, že ne.He:iohla jsem :p:fecpoklád2.t t2.kové jednár..i z v2-
ší strany.}.'.e./Žena odloží slu.chitko<-/1:i:a.k jste -t,; vyb.rál.!·iá�e prý pi:-
semně potv:rzenóu objedná7kt4. 
Muž.(To mám. Už tf-i neděle o 

(Jena se přezouvá,ukládá věci do ku:fříku:,kartáček na zuby,m1žh.--y,p�
irofle s obléká si kostymový kabátek,bere kďřík a odchází. 
Muž se c_e lou tu dobu snažil s aby se ned.íval..Dlouho a zře joě zbyteč::.ě 
obtahuje, břitvu.V okamžiku 9 kdy za ženou.zaklapnou dveře,vycíhá za 
ní na chodbu .. ) 
Muzt/volá/ lrevyhánel jsem vás:-.Ka:r. byste. tecI šla? Slibuju. vám,že se. 

-klidně vys:píte. 

�enat/za scénou/ Myslíte'? 
(Nuž se vra,:;í s jejím ku.fříke:n v ruce�) 

Muz•Pokud to ovšem záleží na mněoil.ěl jsem. ka::12.ráda,kte:rý se v hotel.i 
- .e 

nevyspal nikdy�?ořád měl pocit�že dveře nejsou dostatečně zučenj, 
nebO že někdo za !l.i!lli poslouchá a postel se mu zdála jednoQ moc 
tvrdá a podrubé z� moc měkká a chrápání slyšel přes trojí. zeč: - to 
já zas usnu všude a kde se ráno vzbudím,tam mi to připadá,že j�e� 
doI!la• 
�enaiTakže se vůbec nemusíte doQŮ r--acet. 

· I'1uZ(/položil že.7z.on kufr opet na odkládací lavička/Tak to není.Ale -h:d,. 

· mockrát mi př.iJ;iadal�,že ne:nám jiný domov,?J.ež kde právě jsem..�ř�ba �. 
Vždycky,když se ráno probudÍ!!l. v cizím pokoji,představuju si,že je .to 
můj pokoj,že jsem v něm celý ži7ot zil,že nemám. ženu ani deti,že jsem 
je ::ů.kdy neměl,že tó byl jeno� můj sen nebo �oje touha a ve sk�tec
nosti. jsem byl. pořád sám„1;ebo kdybych se probudil u ji.né ženy 2. ji
IJých c!ětí,že bych bez nesnází :nohl pokračovat v tom,co jsem �il.,všecx: 
je stejné.všechno je za:něn�tel.n€$ bytý�ž�y�děti.,.polibky na dobrou !lcc-
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:-\�::fiá.il se ťo nikdy ne�talo? Když si náhodou br=..ju s cizí:n d.ítif-te::, 
vždyc�-y si říká� t proč by ne:::ohlo být moje? Co tc�u brání,ja.::.:ý je zie 
rozdil? Stejně vor.í a ro�ouvá se ::nnou stejný� jazykem.k s::ěje se. 
•• •• � '  • 1 • � -=-� c:..,,.c:-;o„ :"7'�"'ba z e  s.,....::5....,,rn 1'.eJnezci Jsou.,.tec.yz ...,_ --•--.J .......... � �-.1..J.L. ..... 

�en;:; tVy jste ne;:n.ěl nikoho ci.oopra�d.�r rád lc:ome sebe. 
T ';.?' • �? 
b!St.i:'· V"j. 

�ena(/pokrčí ra:.1eny a opět otevírá ku:fřík a opet vytahuje své prop=i-
ety t �ýdlo,kartáček na zuby t n�žky.?o b:�tkém zaváhání oyšt klače py
ža.r.i'.l.a na volné lůžko,přezou.vá se./ 1:echtel byste se oto'éit? 

(Muž přejde k oknu.žena se převléká do vol.ných.,domácích.. šatů.) 
r-:už.iKažc.i.•Í má n::-ece ·rád. jeno:n sebe.li.� clělá cokolit, d.ělá to jeno:rr :;i=ct�. 
- "' - . 

že mu to dělá dobře. 
�enatI když obětuje život nebo lásku? 
i·h;.žf :,lilujete někoho? Sa'"!oz=ej:ně jenom proto,že očekáváte,Ze vás c-:rie 
milovat.Trpite beznadějnou láskou? Ovšefil.Trpet je krásné.Kdopak by 
nechtěl trpět.?ro lásku. Rodíte děti a bdíte u nic� celé noci s �ej
větší obětavostí t dokonce, jak se říká, obětujete jim svůj ži vot t své 
ambice, své pohodlí •. Ale děláte to opravdu kvůli nim? Vždyi je!10:n u.ká
jite· svůj pud, a kdybyste to nedělala. byla byste nešťastná.A potom� 
jak je to krásné,kocbat se svou nesobeckostí.,vystavóvat ji na odi-
·:před jiným.i i přeci sebou! 
�enat?roč mi to všechno říkáte? Není to pravda a je to hnusné. 

(ón a Ona sedí na Mužově posteli.Ona ;je schotllená do sebe,ned.Ívá se 
na nej.} 
on,;Chtěl jsem být upří�.liemáš právo využívat m.é o.přírmosti..1-Tic ne
poznalas,nic · nevytušilas,kdybych nebyl upřúmý,nic bys nevěděla. 
Onas:Tak si běZ za ní,ale necht8j na mně.abych ti to schválila.To přece 
nemůžeš chtít. 
HužJUm�áš na hranici? :Byla to tvá ctižád.ost,která tě na ni dohnala, 
tvá sebeláska,dělalo ti dobře,že se za te°:;ot!. �on. zástupy,že ty 
ženské,ke kterým se ne:::iůžeš jinak při.bJ ff.:it, vyjí nadšení�když tě 
spat=í a vynášejí tě málem za pánaboha,dělal.o ti dobře,že tě l!�ávič.í 
tví kolegové i králové,jtiápak láska,1 ten Bůh stvořil svět jenom pro
to t aby mu za to děkovall,aby m� měl kdo děkovat-
On�Řekl jsem ti to,protože tě nechci klamat.,preitože neví�kom.u j.ine::xu. 
bycň to měl říc�.�ež tobě. 
Ona\Ja vím.,co bys chtěl.Chtěl bys,abý�h-tě politovala za to,že jsi byl 
nevěrt!Ý,za to,co ti to. dalo �áce,za tu. _nár"'ahu lií,za ty starosti.,mů.j 
m.i.l:;,";,vžd� to bylo vlastně kvůli mne,všechna �- p:ráce,jsi vlastně 
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hrczny chudák,i za to tvc; špatné svěd.c:-1 í n�.žu já,p:řiznává:::i to. 
r:užt:-:iloval jse:n,se..:n.o�ej:1ě, jako všic:1ni. ostatní. 
�'=?'!afSel:::e. 

i�u�r3ebe.Ale někdy to vypadalo.přesně tE.k,jako bych miloval ty d.J:Q
hé • 
.QEtZbytečně trápíě sebe i mě.Viš,že OQ tebe neodejdu. 
C-nai'Bylo by s tím moc st21'.'ostí.I•:use 1 bys chodi "t po úřaci.ech, musel b:7s 
měnit byt,musel bys se stěhovat a děti-
�ena..1'3udto jste ·olázen.,nebo jste zl.ej a nesťastnej. 
}�užt/s��je se/ A je to. 
On�fZačina� s dět�á znov�,na to bys ne�ěl o�vahu. 
o�iov�em.Odvahu z�jí jeno� ženy.Ela7n.ě odvahu soudit�Připadáš ci j2-
ko clověk,který chce vážit zlatý prsten na decimálce.A diví se,že 
nic neváží.Kdežto :p�rtel sena-
OnarTo je zvlášt p�íhod�é srovnání.Děkuji. 
llĚ!,ITebylo vám nikdy náp2d.né,že kdykolit někdo vysloví názor,který se 
ostatní� zdá nepfijatelný,přestanou se starat,jestli mluví pravdQ 
a začnou hledat důvody,proč to t2.k řekl'? ·ifajed.nou je to pravičák ne
bo levicák,·socialista nebo antisocialista, blázen nebo zakomplexova-
·nej.Ty dva poslední d1vody jsou zvláš{ rafinované.?Ied.á se proti nim 
namítnout venkoncem nic,protože všech!i.o svědčí ráze� proti vám. 
�6na1U vás je to něco docela jiného.fzkost.Vy takhle mluvíte z úzkos
ti,že by někde :přece jenom r::::.ohla být skutečná ctnost.Nějaká skutečná 
láska, jakou jste nezažil.?roto nesmí být./I-lezi tím se nřevlékla a změ
nila účes.,/ 
1'Iužf/cbrátí se k ní,na chvilku oněmí nad její promenou.l'Jajednou nevý
bo j"riě.,/ Snad. 
OnfJak.o by láska vyluCovala lásku,jako by nemohly být dvě vedle sebe, 
k -a_ , � 1n~ j • X , az a -pp a L"'l.a1..i„ 
OnetP-.illásky a čtv:::tlásky a os□inl:y - nesmiš.Já za ní půjdu. a řeknu. 
jí, že r.esriš. 
OnfTo bys neudělalac. 
OnalUdelá.m. to •. 
MažfVidíte.Už·mi to připadá,jako bych byl s vámi několik let. 
�enal1ic.díte se? 
r,�užiChráň bůh.Chtěl jse:n j enoll!. :fíct, že !!li nepřinaď.áte cizí.}Tedstavu.ju 
-

si,že je.to náš byt a že jsem právě µijel z daleké cesty • 
. ·lona odché,:;í z místnosti tapstovaný::ů_ dveř�Cn. se jí v to::n pokouší za

bráni�,pak odejde za r..í.) 
�ena#/u3měje se/ l•!áte hlad? Když �luvíte o daleké cestě. 
Mnžť/přistoupí na její tÓn.Hra./Nám..Jídelr...í v,.iz byl :přeplněný-
�enalJídel.ní vůz? Vy jste jel na dal�i(:o/ce�t�, 1r}.a'l-:P.:n? 

').., ,.., � 
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�otiž nad Ka."lárský:ni ostrovy b
y

la taková bouře, že � v le-
tadle: ne:nohli po_dávat oběd.A když jsme přistáli, tak zas na něj 
nebvlk chui. 

"'. : 

�en2.fpvšem·vy by�te byl obEdval. 
I-:�žfJ�st�že.VšiChni cestující byli bledí hrůzou a letušk

y 

se pot�-
1 

cely oako mouchy v prázdné sklenici od koňaku,jeno:n já - mne bylo 
veselp,já jsem·si z::píval,na to::n pražským mostě,kapr se tam. hází, 
šla tELm za ní_m ·moje milá,vypíchla :1.u v�ko 1 šla ta;n. za ní:n moje ::.ilá, 
vypíc la mu voko. 
Ž�n?l� otože? · ·· 
I:u.:.f Cb protože? Ach takp samozřejmě, v edle rrpAě sed.Ela lc:ásná Frc:.!1-
cou�� a p=avila promiňte,a pak jsem jí otíral tvář vlhkým kapes
níčke�,který voněl - francouzsky -
bnalf-le? 
EužtT�že když js�e vystoupil�,pozvala mě na skleničku koňaku,sa
mozřefimě pravého francouzského. 
�enat � vy?. 
r,fu=�J� jsem řekl, jsem ocekáván,madam.. 
Ženaii byl jst� očekáván.? 
1,:už,1;kzná'Il.OU že"iio·u. ·v neznámém. hotelu.Jo a ta Francou.z,ka na mě 
-1 . � 

ještěizd.álky volala: Co je to 'VY}?Íchala mu.voko? 
\D�ou_�-- se smejf,pak nastane v pokoji oka:Z'ik ticha� 
· Mužt/tiše/ Tak co.půj6eme na tu veCe.ři.? 

I 
�ene.d,e. 
Muzl4e já mám opravdu. hlad. 
��natSnad se_ na.jíte i beze tq..ě.Nebo po�ebujete,aby vás někdo Ldl'2 

'--

Muži zyu vás. 
�ené.l� diky odmtám. 
MužE.l:.�e.- :. 
�enat�ebojte se.Nechá!!! dveře otev=ené. 
1\� - ' 1· X 1 tn~ � t . , . ch .,_ . ,. . 

? uuz:-a e pro1,; v as e e :e· eqptxsex#;Ce§•n: ne cewe J1..'t se mnou.. 
ŽenapVy jste ril. vůbec- nerozum.ěl..že m�y pořád myslíte na s'V"':ij 
plán.Kebo ani nemyslíte.Jednáte docela auto::n.atickyr jako dobře se�i
zent stroj.Vidíte žensko� a myslíte �i,že ji_ musíte dostat tam,kde 
ji. chcete mít.!1e::?I.ůže to p�ece dcpE.dnout ji.,..,�k. Bylo by to :9od vaši. 
důstojnost.P=ipadalo by Tc:i.!!l.,že už nejste to.co jste býval.Za p�kus 
to přece vždy�ky sto.jí.. 

.. 

I·kži.A. :vy myslíte.že ne? 
�enafKašlu vám. na vaše pokusy. 

( Ý pokQji se obj�ví Manžel a !-!anželka, jenom o pá= let cladší než 
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Euž a �en.2..l•:cnželka :iá v ruce kufz-, je při:pr2.ver12 na cestu ... Zcv2.zadlo 
' -

přená::� stále s sebol4i-fa.nže 1 je v košili, koJ.en krl:u povoler.ou 1-=eve.-
tll.) ! 

I. - ,1.,- t d __ ,._ - b ...:i - v.!' � _ __ ,. ':2.!:_Z�-rr·�y e 2.- vs:-:i.s,ze u-es s�as ... neJEJ... 

• 

r- .. .,.,�""l�''::l♦ r-!'. .. _tn.o 4 t'.'.1'?,-,o b ch V"'.'!. bi:>c n;:.k� C, " by't �.r„c,. � '., "" 1 .·,,;:. ___ __ �-.. .• ..Jvc-. .:, --.J ... ·- y .... - � -....�r mu„e.1..a ..... c:1 .... 1.n ...... u ... e a 
bych b�t s ·tebou š�astná,víšoLude mi stačit trochu kÍidu,kterj jse� 
s tebou nikdv ne2ěi2.-. 

i „ 

EznželcI•:·j_žeš mít klid i taiy.Slibuju ti to. 
I1-:anželkar:Dvanáct let poslouchám tvé sliby.Dvanáct let. Znovtl a z:n.ov::.. 
Je_ko °q,JS vždycš.Y uvnitř zahoji:L rán u a sotva se zahoji.:La, znovu ji 
rozdrásal„ 

!i::!fEo:jíte se?. 
�ena��ojÍI!l.. 

_ I-1uu Oeho se bojíte? 
Eé'.r-želkatI•�usím kcnečně myslet !!.a sebe. 
Eanžett .b.no.lfa sebe.Odložit dvari_áct let jako staromódní klobou.�y. 
Rozbi� rodinu..-A r-��č? Pro V']mysly.Pro ut.�velé představy. 
Ec.nžetkae Jestli jse:n. se zblázrila, tak j eno::n. z tebe. lfomužu dá:L. 

( I•�el� odchází z pokoje a znovu přichází, ukládá do kufříku další 
a ůalší drobnosti.;� · . - ' - - · 

!Iuž �� 'priblížf k �eně,�ena rychle u.stou.pí.) 
�e�a49ebe se bojím:upozorňuju vás,že to neri-Í � kompli:ien�.KdyZ 
je člQ7ěk sám v cizi::n. měsťě,přijde chví:Le,1:dy chce slyšet jakákoiit 
s:cv: :a podat něko:u r�u..J::om.ukoli.t:Uzati'ít •�lek pro:1" � V= 

- meste I je samota neJhorsi.._A v "tu chvili byste třeba sedel mE vy 
a vyl::J,áďal byste Ei. to doce:La jinak,a já bych vám už nemohla vysvět
lovat�jak jsem -to· vlas-tně -mys:Lela.mela bych strach.že ztratím. ta slov: 
a tu ruk.u.-
M11Zt: NE&vykládal bych si to jinak. 
!•Ia--r:i.žeiAOdejít j� vždycky nejjednodušší. Teříš jenom svým. výr!lyslů.::u.Ja.k 
mám vyvracet výmysly? 
r•�anželka:!,N'echcis 2 bys je vyvraceI..Rech mne odejít.Budeš volný .l\ebudeš 
.mu.set'. lhát.. -�. 

t-:a.?J.žel,!Ale já nelžoJ b:okristapána.nelžu.. 
� rl.J. - • ' d . h � ,. + /\'hl.. t· ' �""� - --� -i.-"ena.-, enze Ja oopravay nec ci.1.1s.e �:pro 1.vcy�se s,.J......_ recw...i.. .... :eza-
jíJiáte mne.Kdybych chtěla jí-t na večeři, tak roz!l.očně ?1.e s vám.. 
l·!a."'lželkE.tSlo;v-a.Ific než s:Lova.Sto�ají z tebe jako bublinky ze sodové 

. vody. 
ManželfBylas vždycky-
!-�cnžel�Obvyklý repe:rtoár_.'fřed pet{ lety jako vCera. Vždycky jsem na 
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t� nalet�la,ale dnes už ne. 
(1.:anželka odejcie z pokoje.!•ianžel po chvíli za ní. V pokoji je tic!'l.o. 

EuZ wlčky a s ji:stou okáz2-los�í otevíra s't"":j br+-,.., ukl2.dá a rovr...á 
své v�ci,trovnák si kravatu a pěšinku ve vlasech,zazíra ku:fr a po 
malé� zaváb6'l'li a s malou úklonou odchází. 
A ted zase l-.::::1a. za nim vybíhá před dveře a tiše na něj volá.} 
�en2( teblázněte, tea už doopravdy ne:iáte kam jít. Vra�te se. 

\ r-:už se zvolna vrací ·a pak stojí s kufre::!l. v pokoji a neodvažuje se 
na Ženu ani pod.i vat.) - · 
�ené4Chováte se,jako bych k vám měla nějakou povinnost.Urážíte se, 
když jste mě napřed p=inutil,abych vás urazila.To,že s vá::ni �echci 
spát přece nezna::iená,že chci,abyste spal v parku na laYičce. 

MužtAle já - vidím,že jsem v-ám skutečně na obtíž. 
žena+:Zebo já vá::n.Jsme na tom oba stejne. Vy jste se taky zklamal. 

(MuZ otevírá kufr a vyjímá své věci,pyža:!lo,trepky,břitvu,noviny, 
cestovní budík.Potom vezme holení a odchází do koupelny.j-
Žena jde k telefonu a zvedne sluchátko.)· 
�enatPošlete mi číšníka. 

(:Položí sluchátko, srovná si polštáře na posteli., sedne si, otevírá 
knížku.� -·: . _ -- · -- : ·. - · . -

Z koupelny je slyšet pouštění vody. 
V pokoji se objeví Student a Studentka.Student nese elektrický v2-
řiC,stud�tka konviCku na Caj a dva plechové šálk:y.3tu�ent staví 

vařič na skříňku,připojuje jej do zásuvky,Studentka jde :i.o ko:lpell:y 

pro vodu.,vraci se,staví konviéi na v23:ič.) 
· _ Studentk� V šípkách je plno vitamínů. 

Stuc.e:::1tprn.e žádný vita:níny nepomůžou.. Von me vyrazí zavřenejma c.veř� 
A /eště m.e bude honit po chodbě.Já se to proste nenaučím,ani kdybyc:_ 
moc chtěl.Přečtu tli stránku., a nevím. z ní v,.'.:.bec nic.Přečtu si ji po
drubý, a n� vím._ zase nic. �plný ..f.:���o v hlave.?římo cítím, jak je ta 
hlava :prázdná.Jako by v ní vznikal podtlak.! pa.lc začnu myslet na te·:. 
že bysme �ohli jít do_ kL"'la,a kam pojedeme na neděl� a jestli tady 
budeš moct být o prázdninách,přece pfes ty dva měsíce nemlžeme být 
každý sá.n.,vždyt to není možný,to_ by nebyly žád:ný prázdniny. 
StudentkafHusiš si říct, tefra se to nabi:fluju a hotovo. Žád.!lé pře:�ý�
leni.Pfi to� se nedá pře�ý$iet.Kdyby tě vyr�il,musel bys na to mysl� 
celý �rázd.niny.Víš co - nebude�e se vidět do příšt{bo čtvrtka. 
Stud.ent,Heleno 1 to bude ještě horší.Budu na tebe myslet dvojnásob.To 
mně nemůžeš u.dělat.Když se ráno probud.Í�!D.yslí!!l. prvně na tebe„ Vid.Í=. 

\ . --
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tě -�:-ed. sebou,tvé oči,ústa,ra=is:::.a,kot::ík�r,prsty u nohou,všechr�o, 
, •� ..._ ,._ tv •, • "• t , , , CO ma:i ra1., • .:·o 1.o0:'.:l e nec� OCZJ.V!lOU Z. vzpo:-..ina..:n si na. tvy p'.)hyb:,r, 

jak držíš ruku od boku,1-:c.yž jč.ež,jak vystrkuješ c.olní ret,1::-:.yž 
"č v '"l ".. � ., "' t ., ' . l , ' • ... .._ o ns e::-1 premys .1.s,s�asne o�i::n po :ni ovan.1 s „e1Jou,ne p:ro1.oo,ne-

-t2..:e- ve tvé:n mil�vání je nějaká záz=-2.čná řeč,2_ když jsem nejl'ta.st
�ěj�í, s�ad jí trochu rozn7,{�. 

(obji:laji se. 
Tvář Ženy září štěstím.) 
Student&?ráve jenom tenhle tejden seš tady sa:na. 
Studentkati:usíš si 1:1yslet, že tady nejsem sama.A taky nemůžu každý 
den žádat o povoleci návštěvy.Ono už to takhle dost-
Stude-nttSeš moc hod!J.á, žes to u.d.ělalal> 

lozve se zaklspání na dveřé4) 
�en2A?ojČ:te dál. 

(vejde CTládý čišník,kt��ý ještě nedovede ovládnout svou zvědavost. 
Zdvořile se uklání,ale jeho oči sledují každý Ženin. pohyb.) 
�íšníq,Volala jste? 
Žen2.,/roztržitě/ A - ano.Chtěli bycho::t večeřet. 
�íšni!::1/podává jí_ jídelní lístek/ Prosí!:l.. 
St.ua.ent: Vtl:í se ti voda. 

(studentka nasype do ko:ivice šípky ,pře jde k oknu, vypouští rc letu> 

otevírá doko�á...'rl.Ve tmě pod oknem svítí řetězce světel.) 
s·tucientka,To je moje zábava,když 1x�ij�d� do:iil.Trhám šípky a st:.šin je 
na nůďě,na. st2ré posteli,stojí tam tab skříň a když ji otev::u,za-� 

/rl 
., ,. . 

vane ·Z civme lev�u.le�kterou maminka dávili mezi prádlo,jsou. tam 
narovnaná povlečení pro sestru a 9ro mj; a pytel peří,ale to už ma
minka nestačila nashromáž.dit„ 
StudentfKoupíme si deky.reřiny jsou přežitek minulosti... 

- Studentka(A potom je tam starej gramoi'Ó� s takovou tou velikou trou
bou a desky,ta.kový starý písničky,jenom jestli to už někdo neodnesl. 
��n2JVy tady nejste dlouho-
Oíšníki?rosí:n? 1ie

1 
:prosím. 

Žena• �e se tady ro zhlíží_te, jako by.ste viděl tenhle pokoj poprvé„ 
Číšnfi:,Ke-jistěže ne.-ť:áte vybráno? S!lad bych vám mohl doporučit
ŽenMDvě studené mísy se sýrem,salát z rajčat a 
Číš�íkt/s vtíravým pÓroztměním/ heco ·k pití,prosím? · 
1en�Dvě láhve.minerálky a láhev nějakého.dobrého vína. 
ČíšníkgProsim. • ' , · 

( ótevřen..,vm okne:n je slyšet Štl!D. města.Tra:ivaje,ao.ta,hukot letadla.Stu
- den -c a Studentka usedají. na :postel,tukaj í si plechovými ):i�n{cky a 
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usrkáve.jí č2.j.) 
stucentk�trdyž se za války nesmělo tančit,tak sestry tajně tančily 
při gra:no�Ónu..Až přijedeš,6usím ti ha pustit. 
StudentC-� přijec!.uoJenom.Ze \ napře a.\__ van mě,' vyrazí. 
studer.tl:�:f '.La.k se to budeš šprtat u nás. Zař-u tě na půdu a nepustim · 
tě,dokud ta neodříkáš i pozpátku.. 
Studer..t♦To bych d:řiv P�řel hle.dy. 
Studentka,Eudu tě krm.t�Když jsem bývala doma,musela jsem se st2Xat 
o prase. 
studentflieleno, ty seš � 

( Stude!'l"t a Studentka se zai::l'.l:)ll kočkovat a prát.=l 
Oíšník přijíždí s vozíkem,prostirá.rozmisť�je jídlo na·stolku..) 

StudentkaAP..áno a vec� bra;ibory s votruba:!Ía a mlíkem�aby to tloustlc. 
aby t� krásně chrochtálo-
Student•Chceš říct,ze jsem dobrej jenom do jitrnic. 

( �,. .• ,., d. ,....,cl ,. �:-::r.-:-:-.:--��- �,i:-;:--:.r=-- -Mat-r d ... ' h '-- . 
1.1l.S!11K. O Jl.Z ·l.+..l.. .. p ,f;fJo1�:...:lW,r:icr;;,...at,m�7p S 1 ,(·�ve veric. se OLije-

vuje Huž,vyholený,v:rmydlený,dal si na ·své::i zevnějšm záležet.Když 
uvic..í :;iři.prave-2.ou. veceři,na oka.11žik ztrne. ) 
:•1užt �ekáte někoho'? 
�ena(ChtEl jste jít na veCe?i,dokonce jste me �ozval„Eyslela jse:n 
s1,že ná:n tad.y bude příje:ll!lěji..:Pokud ovše!!t nezačnete j2.ko :prve. 
�l�erozu:úm vám.iierozumím vám ar...i �tolik, abych věděl., jestli se 
m�� urazit,nebo jestli vám. má:n. poňěkovat. 

( Studentka :pře:J.obla svého partnera, sedí na ně!!i a rozepíná si bl-:Z1::u.. 
Sklání se k němu, lí bají se, ztrácejí se v šeru.) 
�e�atKdyž to nevíte,tak radši poděkujte.Máte rád sýry. 
IvÍuz,.Má!n.A.le i kdybych neněl-
�enacV�uju vás-
I1iuZ! Chtěl jsem fíct, že bych snědl t!-e ba· mis u hřebíků. 
�enakDobře.To zní dobře. 
Mužl�ťJvá� to zní dobře nebo špatně 
co si · mám o vás mys let. a jak s v-"c::.:na 
byste byla z křehkého skla,které se 

jedno se vá!!t podařilo.I-Je-irt� 
mám mluvit.?řipadá mi,jako 
může jed.in..ým zvi..1.ke:n rozsypat 

na tisíc kou.sků.Jednu chvíli jsem. si myslel,Ze máte smysl pro hu-
- mor a �ro nac.sázku,pak zas nejste s to postřehhout,že jenom zkou

ším,kam až můžu v myšlenkách jít,ale-nikdy bych ve skQtecností za 
nimi nešel,nechápet� sebeironii a zoQfalství a samotu. 
Že�e.AZoufalství muže je vždycky t=ochu nevěrohodné.A podezřelé. 
jako by se jím chtělo něco omluvit. 

. . 

• 

Muž.Snad.V tomto světě už člověk nemtže dělat r.i.ic doopravdy,být 
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v-5.bec něčí.:n doo::;:,ravdy. Vláda je jenom jakovláda,občané je.kobyobč��f, 
svoboda jakobysvoboda a ta�y láska je jenom jakob�láska,�2..-�želst�í 
jal:oby:nanželství a. dokonce i děti jakobyděti. a za pár let je buť.e::1.e 
odkltdat jal:o každé jiné spotřební ::předměty,když :iž nejsou líbivé· 
a reprezentativní,protože jenom úspěšné a re�rezentativní děti jsou 
vizitkou naĚeho jakoby._,Jivota a jakobyúspěchu. 
Žena�:·llčte.Elčte. 
!:l�Q_I,láte pravdu.Děti jsou j_eště doopravdy.Proto na nich tak lpíme 
a. hýčkáme je.Je to jediná nefa lšovaná skutečnost,kterou máme.Kterou. 
ještě mái'!te.A protože ženy k ní mají nepochybně blíž ne� muži,nepro
padají tak lehce obecné�u zoufalství. 
Ženas:?rosím vás.Obec�é zoufalství! 
Euž,Zoui'alství z obecných věcí.r,Iyslíte,že je míň skutecné,než to 
soukro:né? 
Žena,FevÍI!l .. ?vrdíte každou chvíli něco jiného.· 

( Do pokc je ve jde lTevĚsta v trochu staromódním kostýmku s hranatý:;.i. 
ra.meny�?řejde k lůžkQ a padne na ně tváří.Rozpláče se,utí�á si slzy 
cípkem polštáře.Její �láč je čím d ál z;u.falejš í.) 
Žen��ekl jst�,že člově� dělá jenom to�co mu dělá dobře./S ironií.í 
J�k jé �ásné si zoufat,jak to povyšuje nad jiné,kterým je všechno 
fuk,kteří nejsou schopn.Ísi zo�at a v,1bec už��e pro něéo,co se jich 

· bez1Jrost:řed.ne netýkáf · : · · · - · 

( Za �veř:ni je slyšet udýchané kroky.Nevěsta vstane,přeběhne k ok!:u., 
··vylez e ne. ří!!l.su„:Do pokoje vstoupí Žen.ic�m.írně podroušený, čímsi 
· rozveselený.Kevěsty v okr..ě si nevší.m.ne.J 

�enicr�Heleno? Heleno,kde seš? 2am ti byla tea taková sranda.�?ece 
ťc..khle nemůžeš zničeho iů.c utýct.Jsou to mí ká.marádi.Musím s ni�i 
chvilku posedět.Ty seš sm9šná.Heleno,prosím. te� 

(ženich ko�ečně zpozoruje �evčstu v okně.Vykroč í k ní.) 
�enichi Co ta:n děláš? Eeleno I . 
l'Tevěs"t!?._!pepřibližuj se ke mne! Jdi pry�I Hůžu si dělat,co:> chci.�:; si 
takv děláš,co chceš. 

· ( Ne:věsta zvol.!ia odtahuje ruku o'tl :rámu,kterého ·se držela.) 
·: ŽenichfEeleno ! Ty ses zbláZLila.:PojO: o�žite dovnitř.Já jse:n nevě-

·děl - byl bych šel s tebou,pochop ťÓ,jsoQ to mí ka.marádi,pfece od 
n�C!l nemůžu jen ta� odejít. 
Nevěšta.!_.Jdi si za ni.w..!..,mů5eš s nimi z�stat,-.pcřád-. 
�enichfHeleno,:proboha tě pros_ím�vždyi bysme vypadali sm.€šne. 
Nevěst?(iA ty nemů.žeš vypadat sm.Sšně kvůli mne. 

( Ženich udělá :páJ: kroků k cknu.ltevěsta rozpřáhne· ruce, jako by chtěla 
· Úž už skočit.) · · •· · --.- · �-

�enichWvykřikne/ lieleno ! 
31 



17 
!:evšst2ťi:-scho� ke mně! Běž pryč! :\ech !!1·2 tady sa:iotr:ot... Celý ži "lot 
bych s tetou ťaldlle i'!lusela žít.C�lý život na tebe čekat, jen aby 
ses nikde nezesmě8nil. 
�K zoufalství člověk neprichází o své �:li.Zoufalství a bezn�-
děj přichizejí sa::iy,nedají se přivábit ani oderm.at,spac:.nou j2.ko 
kobylky a. ze zelených strc:1ů v srdci nechají jenom holé, te=né :pahý
ly a po trávě, která se sotv2. zazelenala, zůstane holá ze :n., jako by :po
setá rozdrása..�f�i st=apyo 
�enich't:Sudu pořád u tebe„Slibuju ti to.Slez z toho oknc..Kemyslel 
jse:.1 to tak.l-;evěděl jsem„ Udělá:n :9ro tebe v�echno,co budeš chtít. 
}:evěstaťFechci od tebe už nico 
�enicnt:,:á:J tě přece rádo. 
�en2liiechcete se as:9oň. na_pít,když už nic nejíte? 
�l-�e. Vlastně rrqi.� i _!Sftšei :;ti :&:i v. hle.d p:f-ešel. 

'-./ 

Ifovest2.f?řece ! ?řece! l;evim, jestli mě máš �řece ré.d. 
(l�evěsta o málo poposecine dovnitř.ženich toho využije, přeběhne k ní� 

uchopí ji do náruče a odnese ji ná postel. 
lier..i ch � A mám. 
l!evětsa4i'Te.Ne.1Ie. 

(Začnou se potýkat.) 
řTevěstalSeš 'h"".l.usnsj ,ošklivej,nem.ožnej,cekala jsem tě 

. �enichlKdyž ta;n. vykládali tókový báječný fóry. 
... - t J' t· . , f� .r;eves a4 a 1 0.2.!!l ory. 
Lenich4 �:ře ba jak novcmanže lé leží v ložnicí a je tam tma a ze t:ny 
se ozve zklamaný žensky hlas:A plat máš taky malej na to mužsrj 
hlas Utostivě: A va.:ři� taky neumíš-

( �evěsta se směje a utírá si sley.J · 
NevěttafAle jestli to ud.Eláš je ště jednqu.,tak doopravdy sk ocím. 
Žena�Stává se,že.nás k zoufalství přivede láska. 

Y.tuž♦lfoci1cete o n í  slyše i;, ale pořád se k ní vracíte. 
�en?:fOistě teoreticky. 
1'1užiTómu bych ·neříkal zoufalství,ale trápení.Krásné trápení.To p=avé 
�ou:falství padá z něčeho,co je mim.o vás,na.č nemůžet� nijak plsobit 1 

nijak to oboěkCit,nev7ni�á ve vašem srdci,ale je do nebo vstřeleno, 
najednoQ poz:náte,že není fuůku.,před smrtí nebo �řeď porobou-

- �enafI;ebo před sebou. samým. 
( Huž vez.ae skleničku vína a ob:::-átí -ji �o sebe jako sklenku. kořalky.) 

Muz,?romiň.te.Od počátku se mi zdá,že jsme se někde potkali..1\esmějte 
se.Je to mo"ná už h=ozně dávno.Možná,Ze js�e se milovali a nenávi
děll.,nebo jsme jenom tak prošli kole� sebe - ne,pam.atu.ju. si váš 
hlas a �aše oéi,kdybyste mě po�lad.ila po tvcf=i,pozn.al bych vas po 
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to;:!l nol:lazení„ 
(�sna :1u naleje Lovou E:-clerJ.Lu,ťi..:'lr8 si $ r..ío,dív2.j.i se ztl.iz�:a n2. se�e .. ') 

ll:.r, ,··-·clí�P'? "T.:. :., c,'7 '-n ' L := .. ? • ·v· .._. - .,._ . .; c:. V-S n __ r.a:n„ 
( :,:u� se r:ecdv2.žuje dot�out se jí,ocsttl;Jují od se�e,:-:už Ee opí:::-á o .z2.

rubeň d vc::·í, žena jd.e k o'i-'J:u, takže je r::ie zi ni:n.i celý �ro sto!' mís t:noEti. 
V pck')ji se o1::jevLJ.jÍ On a Or.a s klt:."cke:n šň�:ry a koše::1 p::::-ás.la,C:1 n2.-

, , ~ k . '".... o dl ~ , lr � . i-, 
~ ,. pina. -;,:::-es po o J sn'..1.ry, na. o _oz 1. _os a roz .• oupe kocc:rek, :poto::i s;o-

lečně věší plí:nky,'je to Š"tc.str.á a :poetická scéna,od.kudsi vyhrává rá
dio.) 
�Stihne:ne to? 
Onl./dívá se na. hodinky/ Eusíme to stihnout. 

· Cnc..gAie co I•íartin? Co když se poCurá? 
Ql}!Jednou se třeba taky nep očurá.Euňeme mít štěstí. 

· ( Pokoj je přeh:::-azen šňůrz.mi a plínkaT-i.) 
Žena.�1-lú.žete oít tentókrát pravdu.. ?otkali jsme se.Je to už dávno. 

( r,:uz a �ena chtěj i jít k sobe,ale v pokoji jSOll tea všechny páry,které 
f& byly od počá�ku na scéně a všechny věci,které sem 'přinesly.Jako by 

všichni chtěli za.bránit setká-r;í 1.;uže a �eny.Oba do nich narážejí, 
obcházejí je ,na oka.mžik vždycky zaslechnou. útržek jejich dia.logu. J 
Fevěst2tJsi ošklivý,hnus:2ý,nemo'žnf-. 
�enicr1A_ze tmy se ozvalo:A plat máš taky malej
dhl2.uec/?roC __ teda za rmou lezeš? Jezdíš po�ád vokolo. 
ní�kat Pus� me,seš sp:!:'ostej. 
ChlaDecz A'ty seš blbá. 
On4K�šlu ti na takovou· lásku. 
OnatTiše,s-oí. 
-

ChlanectEeleno,budo11 tě shánet. 
Dívkafllasto ! 
?--:211žel4 Jak mám vyvracet výmysly? 
ManželkaANechci,abys je vyvracel...Nech mne odejít.Budeš '7olný. i'Tebu
deš mu.set lhát. 

(Muž a Žena se :probíjejí přes tu vřavu.Chvílemi na sebe ani nevidí 
• a bloudi mezi plínka:ů..Konecně se setkají v popředí scény,ale opět 

se m.íjejí,nepoznají se.!fakonec · se vy�er.paně pos2dí každý na své lůž
ko.) 
Ha.l1žel'2JAle já nelžu! ITokristapána nelžu. 
ManželkaA ·slova. Nic než slová-

( Je �áno.:Pokoj je prázdný ,:c.a stolku prázdné talíře.Několikeré klepání. 
:na dveře,poto:n v zámku zaharaší tlíc, vejde cíšník.Rozhléd.ne se po 
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�okoji,zved�e telefon. 
Číšní!:(�ak ti wanželé,ti �ovákovi,Vl�sti:rlil a Helena,už jsou pryC. 
ri'o jo.:::líč je na stole.T:fistapatnáctka je volná. 

2.dějství 

Po třiceti letech.Tentýž. hotelový pokoj ve staré� zá:nku.z dřívěj
šího nábytku zůstaly jeno� dvě stylové židle.Jinak je místnost 
z�oder�izovaná,ale přesto působí příjemně.Odpolední slunce vrhá 
na stšny stíny okenních rámů á záclon. 
Do pokoje vstupuje hotelový vrátný s dvěma kufříky.Pokládá je na 
lavičku a čeká na zpropitné. 
Vejdou manželé Novákovi.Oba vypadají na svá léta velmi zachovale. 
Bělovlasá paní,která o sebe pečuje,starý pán,sice plešatý,ale po
řád ještě vzpřímený a pohyblivý. 
Jejic� dialog je cvše� hluboce ovlivněný sklerózo� a jejich řeči 
o lásce nitně znějí komicky. 
Jako by se domluvili,přesvědčují se společne,jestli je pokoj op=av
du v pořádku.Ona odhrne přikl.:jvky na obou :poste_lích a zkouší tv::.-c.ost 
drát�nek,on -tiskne všechny vypinace,ona zatáhne za šň�u závěsu na 
oknech,on odejde do kpupel.n.y,zkou.ší kohoutky - je slýšet i;é::::- vo
du- a splachuje záchod.?a� se vrací do pokoje. 
Žena.I/k vrátnému/ Jen jestli to tad.y nebuci.e pří, i š hluCné. 
Vrát�ýfUrCite ne.Restaurace je na opaCné straně a ostatně v deset 

�e:naíV deset! 1 'Z- ,f ·· 
KuZ4/ okřikuje ji/ ti,ikd.e není ,&.nes ticho. 

l I•:už dává vrátnému z:pro:pitné� Vrátný se nkJ ání a odchází.) 
V:.:-átnvfBude se vám tady jistě líbit„ 
ŽEil2'7LÍbit! �a.ková díra • 

. (Pokouší se· ctťvřít kufr.Hledá v kabelce klíč.pak se obrací na Euže.J 
Že!lat!•:ohl bys mi dát klíč? 

.,,,_,1 �f- · ··· . · 

Hu�•Tvůj klíC.Sa.:nozřejme,já m�ím/na všechno,�at:ra� 
(_?qdává jí svazek klíčů.Žena položí-kabelku na jednu z postelí,aby 

m�la volné ruce.Huž vez..iie j·ejí __ kabelku a položí ji na druh01l postel.. 
Žena!Nyslela jsem,že si aspoň mohu. vybrat,kde budu spát. 

(Vezme kabelku a pol.oží ji,kdé byla.I-Tuž vezme kabelku a položí ji-
na druhou poste1.) 
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[E.f;J_I:eraC. bych� ie1.ival c..o zeli jako oc..souzE�ec.Vi.š p=ece,že crnu 
jenom na �ravém boku! 
ž���•=Y usns� je�o� na �=a�ém boku! 
rií,protože �á.r:"i čisté sv�do:ú. 

t - . ,,. , na o,ze Ja !!12..8 dob:=-é 

Ei.-.�f To ne:ná. se s-pa,.,í:n co dělat.Ty prostě usneš, jahile p�E:stan.e� 
mluvit. 

c�ena odeT.kne.kufřík a začne z něho vybírat šaty,prádlo,toaletní 
potřeby,šití a velké nůžky. 
11.už oteYře svůj kuiřík,rozkládá:;-ko�ile,kapesníky,ponožk-J,□Ýd.lo na 
holení a břitvu. 
Ob kl  d v · · ,� ' ... ....� 1 - ' . 1· d , ... . ' j � a a ou v�ci uo s:�me,na s�� ,na nocIU. s�o K:1,0 naseJi e uo 
koupelny�IIuž chod.Í za Ženo u. a :přemisťuje její před!:lěty jinam. Žen.a 
je zas vrací tai::i,kde jé původ.ně položila a pře:nis�uje jeho věciie 
Dělají to oba důkladně,dfu:azně a důležitě.) 
�enatJako vždycky.Já se iirlžu strhat,abych dala věci do pořádku.
I,1užt /podrái:děne/ Ty? Plácneš je, kam se ti zamane. Věci musí bJt 

[ v prosťoruL umís·;;ěny_Js určitou logikou..Lg-gi-kot!.TÍ:n se lišíme od 
.,.\C 

t 
11 

zvira • • . � &_,,f- � 
�enatPodle tvé logiky se má tvá břitva �va1ev� na nočním stoll.74 
T' --�o ~ Ch · ,·i ... -rt � vsem. .. ci ... ..... po ruce. 
ŽenatAle holit se budeš v koupelně. 

� 
Hužt:Když ji dám. do„ koupelny,budi..i. Ji mít zacákanou od vody a�ýdls. 
Nechápu,jak můžeš při mytí udělat takovou poto�a... 

(opet přenášejí s rozhodnosti a zuřivostí �ředmety.�ena si položí 
šití s nu.žkami na noční stolek.) - - · 

MuZi/du.ležite,s_ důrazem/ Dneska ±a.kovou. b:ři tvu. nedos"taneš 'J..o1:,?i-l 
ani za velké peníze-"Pravá švédská ocel.Soli.."lgen.._Ta.kcvá bř!. tva přacl::á 
tři ge:ner2ce.�atinek ji koupil v Eei:l.íně p:řed- no, � už to b�e 
pomaltz osmdesát let.Míval ji ul.oženou v tu.hé-:n. pouzdřé,kte:ré bylo 
potažené he�vábí�1 prav-jm. hedvábím. s drobcytl.fialovými kvítky.�dyž 
jse� byl malý,iu:ozně se mi to pouzdro lípiJ..o.?ři:padalo mifj2.ku ně
jaké malé a mil.é zv-f-ře,protože u.vni.."tř byl zelený plyf.Jak ·nechal 

· tatínek pouzdro jen.o.:o. chvilku. !lěkde ležet,hI!ed jse:I?. �e uk:racil..Čí
hal jsem,až se začne holit.On mel totiž A11 břii;vu vzdycky z�k:IÍ.u.tou 
, noč�m stol.ku, takže jse:n se k pouzdro. jindy :ne�csta-t"::·io I a n2-
konec mi •ho nechal. a já jsem je roztrhal jako panenku ňebo :::1.edvíč.
ka.Chtěl jsem vědět1 co je pod h.2dvábím. a pod plyšem.Blbec jse� by1 

·_ v-ždycky-,odmalička.Tak to je:když chce.š jít. pod povrch,do hloubky1-

yždycky ��co zničí�./Rozhlíží se po pokoji./Ani nevím,jak jsme se 
zde tenkrát octli..Proč js::ie se tady sešli.. 
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�en2(::ikdy js�e tady sp�lu nebyli.3yls tady s tou št�t�ou. 
'i,'.u::d,... 'Iry'""? 
� ..:> ..... - • 
�en2éS tou �tGtkou. 
tuži�·:e:!2.á.:!i. rád takové výrazy. 
?t. {, t . , t, ,_ J -t�en? �, y se Ji zas avas. es e 
pustit.A byla to štetka.�iroko 
nes!)al. 

ted se jí zástáváš.Ne�áš na ni do
daleko není hctel,abys s ní v něm 

·Muž6V tvé fantazii.Onravdu zázračná fantazie. 
-

�ena1Tak ty mně nakcnec vyčítáš,že mám ještě fantazii.Kdežto ty-
Muž,Já nemám fantazii.Zato mám. pamět. 
Žen2.Hláš :parně� jenom na to, abys mohf vzpocinat,kde ses s ní vyvá
!el. 
Muž;S kým? 
�en26S tou štětkou.Tady,v tom pokoji. 

:/; Muž,/s lišácký:n úsměvem/ Prosím,jak je libo.Byl jsem� s tou. 
štětkou. 
�ena.�Vidíš,že sis vzpomnel. 
tl;uZr/us�ívá se/ Nám dob..�u.. pa.meť. 
Ženat/pochopí/ Já ví�,jak to myslíš.Ty myslíš,žes tady byl se mnou.. 
Mužt/s úsme�em/ To je dorře�že víš,jak to myslím. 
Žena(Takový člověk bez zásad,bez citu a bez morálky,takový- já 
jsem za celý život/zalyká se vzteky/ za celý život jsem
MuZ,/důležitě a s duraze!t/ Holení -břit�ou býval nádherný obřad, 
který jsme svým otcům Yed.le kouření nejvíc záviděli.Voda se b�ála 

· na sporáku a břitvu bylo třeba obtáhnout na kůži,která byla v-.,V:hla
zen.á jako - prostě t� vyhlazená,že v tom. bylo až cosi tajemného. 
/Jeho ruce jakoby obtahují břitvu./ Tenkrát bylo také hned pozn.a.t, 
co je kdo zač.Když byl někdo pěkně vyholený,byio hned vidě�rl�v� 

� na holiče,nebo je to řádný člověk.?rotože holení �te:::fbev�lo 
klid a pevnou ruku.A jak byl někdo odraný jako podškubaná husa, 

.tu.hle a támhle ostrůvek chlup�,nebo dokonce pořezaný,bylo hned vi
dětJ že je to nepořád.ník a nešika,nebo � má :prostě nervy v kýblu. 
Nula. · �·Út 
�enaťJako by nikdo jiný než ty (íieviděl břitvu.U nás doma se holil.o 
každou sobo�u dopoled.!le.3ratr si tím přivydělával.V celém městeč
ku byl jenom.. jeden holič.Když bylo pěkně,holil bratr na zatradě„ 

_chlapi seděli na kládádh,pokuřovali a vytahovali se jeden na dru
hého,když pršelo,holilo se v přečsín.1,protcže ve světnici bylo 
málo světla.I polívka D!f pote� voňala mýdle:n..--
�1užaFantazie l 

·• . .  

�en§iVíš zrovna tak dobře jako já,že je to čistá-pravda. 
{Ehlapec a Dívka projedou na bicyklech po scéně s velik"J� zvoněním.. 
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( Z2.:tavuje si:, po}:ládi kole o Chla;;ec se vrátí na .scénu, sesk;:kuj e.J 
Gtl!?.-r:ecf?okoliki.tý � už "jeoTo ne�í ::iožný.Ty to d�láš n.asch-;ál. 
DÍ'\'karI-r-:>č bvch to d�le.la naschvál? Co Ei o sobě �:rslíš? 

( Chla::,ec onra�u:ie bic-vi:.l.) j) 'd 
- . - � b/ k 

.,..,, i-- � -d· č 1 �· • t b't .,..o '.J. 
• • l.JlV ... �r;;J 1 p-z:y • i,ecn o y ao!!•,UJa"U ao::ru. 

Chla:,ectl„le p'.)Ckej ,i::2.._,_a„ VZd�,!f už to bUi:le. 
Eužc Z toho, co fíkáš,ne::1usí býť r,ravť..ity:, jed.in.é slovo. 
r, L) " t h ... - '"Ir ' - � - b ' t d . ' . d • ' 1 "'en2"'"' c,_ o,co '-Š ri.:::as,ner:.�ze y pr2v � Je i.ne s ovo. 
Ěuž,_Já �ám pa::nšť.Já nám vzpo:nín..�--y.Ty už ani nevíš,že jsCTe spolu 
jezdívali na koléch naho=u a dol1 �o ná:rěstí. 
�ena6:Tikdy j se:n �ý(oicykl /r.eT..ěl§/. =2vrrit,ť � v {e. d � 
!,:u�\Ovšam, tys cnemělé. \bicyl:l.oJeĚte dnes°ki ho slyším..;:.ořé-.:_ masela:s 
�v�ňift jako zatoulará ovce. 
Chlanee:i1!o,ta1 je to zase s,ravený.Ale musíš_ si dát zkrátit řetěz. 
DívketPus"t.Kdo se tě o to prosil. 

( nasedne ná bicykl a odjede. Chlapec za ní.) 
�ena1Královka oěla bicykl.�dycky si mě s někýt1 Ípleteš.Já � 
snad nikdy na bicyklu ani neseděla. 
riužH:e,r.eseděla.,kutálela ses na něm.í:Předváč.í svcu. pe.mfi./ V naší 
třídě jsme měli kolo čtyři:�ejcar,Líška,já a ty.�ejcar měl �olo
závodní., s be=any a přehazovačkotl.1�ikdy mne ho nechtěl. xxt� 

· :da:r půjči-t a já -� mel straš!'.3.ou chu-! mu ho ula.'lst„Eělo mod.ré 
bowdeny a niklované ré.f'cy.Práve pi:oto jsem si takové kolo-potom 
koupil,když � · jsI!le byli spol�Pamatuješ? Mělo modré bowdeny a pře-

. hazovacku. a rychlom.ěz:! J?á:rh'át jsem se na něm svezl, ale už to ne
bylo ono.Liška měl !Ilalické,dětské 1 ale zato zas mělo ko�pletlí osvšt
leilÍ v-íJředu. i vzad·u.Jeno!ll.Že za tcy jsme stejně museli být domc. 1 

a my jsme chtěli vidět,jak to svítí.Napadlo �ás,že bys�e to �ohlL 
vyzkou.šet ve sklepě, ale co, ve sklepě.Nohli jsme jenom zvednout 
před.ni kolo a točit.Svítilo to,ale jenom na staré brambory s bí
lými šlah�uny na půl metru.Bůhví proč.ale vždyc�y jsem sé jich 
štítil.Když mě pro ně mamir.ka posiala,bral jsem si tajně r:ikavice. 
abych se jich nemusal cotk:nout.A zavírai jsem oči.Enus.Tak jsme 
- jednou odpoledne schovali. kolo do křoví a potmě jsme utekli z d.om.u.. 
Jezdili jsme aspoň h�dinu,až pod Svatou horu jsme dojeli. 
�ená{Kdoví,s kýms 'ta:n dojel.Potmě. 
:twÍuž1,Jak to� s kým? ' · _ 
�ena:#tdmaličkal kemvslel.j na nic jiného. 
Mužf'Na co? �á si to pa:iatuju jako dneska.Bylo to Liškovo kolo. 
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Liškův strýc, ten vel.ik'j, plešatý ,::i.ěl v Tošenově že lezářst�i t ;:=-o to 
měl Liška od něho takoYé kolo.Já � měl je:i.o:n starý kré.p, ::o 
na ně:n dědeček vozil �a poštu balíky s bota!Ila.Dědeček měl v �ol
ní ulici ciílnu a vyráběl specielní obuv,hlavně pro děti.Vonělo 
to t2.ID kůže::ni a ole je:n.Stoje se C?usely :nazat.I,:ěl dva. stroje na 
šití sv=škú a šta.."'lc;:iašinu...To u. se �yl::r?.jovaly po=.ešve.Když j se:n 
za llÍ!!l. nřišel t □ohl jsem se zhouunoQt na ft;3a šlanadle. 

( �ena vytáhne z k�u kostým.ovf kabátek a ;okouší �e jej párat 
velk-Jm nů.zkami.) _ . 

- EuZf A tye :n.Ela staré dár.iské kolo se síuou.Pořád ti. padal řet8z:, 

a ty si.s ho nikdy nedala spravit. 
�ei:2.t?rotože jsem !'..ikdy žádné kol.o neměla.!-Iikdv jsem s tebou ne-

Alt-,' 
� 

jezdila po námestí 9 to by l!:f:ě rodiče n.ed.o�olili. 
( On :přináší da. pokoje koš s prádlem,Ona :=-ožprostirá na stolku -c=.i-

1cr--rvku a zanoiuJ·e žehličku. ... ... -. . 

HužfKepochopím,jak někdo mllže tak. dokonale zapomenout.Ty mt:.Síš 
být ne:n.c�ná.. 
Žena-{Z tebe jsem ne::nocn.á. 

(ona r.d:čky žehlí,On přechází kolem ní.Ona si ho zarytě nevPf��.) 
�?=-ece se na to kolo pa;natu.ju.Patřilo vlastně tvé máti.Jeno�že 
na něfil nejezdila. 
�ena1 JeštEZe tak.i•loje matka nikdy žádné _kolo· neme12..Ka takové 
hlouposti jí 

. 'lí· r,, z. Kra ey�:..o 
On�/nevyd:=Zí 

nezbýval čas.i·lívali js::ne krávu t pr2se,htisy,slepice 
všechno musela včas obstarat. 
�lčet/ Ale proč ti na tom tak záleží.?řece ti nebe=u 

nic tvého.Neberu ti nic,co by ti mohlo chybět.Je to :noje štěs-tí. 
a moje neštěstí.Tebe se to netýká. 

( Ona žehlí,dělá, že ho neslyší.) __ 
Žens1Kolo měl jenom tatínek a jezdil na něm dw práce. 
Mm:JA do hospody.Jednou jsem ho viděl,jak šněruje silnici od pé.!1-
kejtu k pankejtu. 
�e,.,=.(Te:.tínek r..ikdy{nechodil ldo hospodi• 
KužtVždyt říká:n,že jezdil. 
�en�Tatínek nikdy nepřišel dom� opilý. 
dn4Ha životě je pěkné jenom to, že nejde napláno\"at.Kdybychom věc.el:5, 
co nás do smrti čeká,nestálo by většinou za to žít.Smrt je ji�t� 
ale není jisté,kdy přijde„Od každého budou.cího okero�iku. života 
čeká:ne něco převratného,něco krásného,něco nepoznaného.I ten 
zdán.livě úplný a dokonalý -skeptik: -j-enom maskuje sv_oti ve.lkou nadě
ji.:Bojí se jí,jako se lidi bojí bolesti,k:terá musí přijít.V ne
jistotě hledáme jistotu:, v jistotě nejistota..'-:- : 
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O�?ljhodí r;o �e� ko3', s ?rádle�.rrádlo se rozsype po podleze.i 
C.r.ci,aby ol měl I:.'2kdo rád a byl rd vě:=ný.3ez n�jistoty,cez :p:fe.:-ti
vek,až do s::rti. 

val p.6 až do ::á:.:.a.Já si ho pa;!:atuju..2::rl to v-jbcr:!ý človfk.:::�s po 
ne:n bohužel nic nepodedila • .A.,..,i j edinoll sy:npatickou ch�.rbičku. �lov�k, 
který pije,jaY..o b�r čas od času vzlet2.l.I•:á v sobě ptáka a chcé s n..í:n 
uletet„Sa:.'lozřejo.š,že si vždycky nabije hubu.,a.le přece jenom ví,co 
to je pokusit se vzlétnout.Změnit své urče!'l..í a připoutání.Znal jse::n 
jednoho opilce,který kouřil,aniž hy měl cigaretu v prstech a jedl• 
i když před sebou ner:iěl talíř„Blahosle.vení opilí,nebot oni jed-;...,-r 
bučou stfízliví na nebesich„K=istuspán vědel,pr�c má rád hříšniJ.::r. 
Ti s-e můžou z:ienit a :polepšit,kd.ežto ctnostný zůstane jer..om ctr-ost
ný a nic s nim ne=n.e,nic z něho nikdy nebude. 

(on sbírá rozházené-prádlo.Ona leze za :úm po čtyřech,pomáhá illU sbf
rat.On je poděšený jejím výk-�ikem.uhýbá,s:c.aží se.) 
Ona& Chci mít lásku, která trvá.Chci mít· jistotu. 
-

on,Láska u.rni.rá na jistotu.. • 
Ona�.Ale · přežije svou smrt. 
Žen8,v naší rodině nebyl :nikdy žá�ý opilec.?ití je nezdravé. 
roje nejlíp vidět na tobě.Kdybych t� nechala a kdybys mel dost pe
něz,byl by ses upil.I tak to máš v hlafe všechno popletené. 
MužfJá,já to mám pop�etené.Kdy}JY nebylo w.lě�dárn.o bys při své zapo
mětllvosti zapálila a vytopila byt.Kolikrát zůstala,na stol.e zapni.:.
tá žehlička a v koupelně otevřené kohoutky.Jednou dokonce obojí 
současně. Vánoce. nebo vellkonoce,to je pro tebe všecko jedno.l�eviš� 
jestli je Hikuláše nebo i.l'IistJ:a �ana Hus&,protože oba :připad.a.jí na 

· šestého v měsíci.Ale [ ovšeml Já m€.m.J všec!l!lo popletené. Vždyt já ta
. kové řeCi. pře::e ne:c.usím poslouchat.Nemusím. Vlše.y� � �aé.yi.4:.isí / 

mít jistě nejaký jiný volný pokoj.nějaký ka��lík.kde bych se mohl 
zavřít. 

(Přejde k tele�o nu a zvedne slu.chátko./ 
Tady tti sta patnáct.Prosím vás,chtěl jsem se zeptat;ne!.l.áte náhodou 
volný jednolůžkový pokoj? Bez kot.tpelny,někde u půdy nebo u záchodu. 
to je jed.no.Podívejte se,proeím vás,pockán. 
Žena&rfa tohle;.1/m.y:slelg celotl cesto...Lby sis tam mohl vodit devcy. 
}tebe abvs mohl chodit zaJůmi. 
Y!ulf.f�o �elefonu/ �&!!látcAli.c? Ani b€hem tyd.ne? To je škoda./Položí 
sl t.tchá tk.o./ . 
�ena,fTak � ti to nevyšlo. 
?iiuž1yC6? 
�ena§S těl!Ů děvka.mi. 39 



!•: už/S j a'.·:ým. děv ka:ni 'l 
ŽenelCo sis chtěl zvát na pckoj. 
r-:užt::ikdy jsem ne:něl žádné děvky. 
-
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ženaiJenom. já si jich :pau1atuju. nejmíň pět. v•f v 
r:u2fP�t? 

�-
v�W"U e 

,i; 'J · t" · · h b 1 ' I• t „ V�/ .. t .. in L ' n ' " L:enc.t l.S e Jl.C. y .O Vl.CauJ S e O t� Ve S neVl.m.'.1: e: prvn.1. i!l�-

!a lkrátké[D.on.yl j a.1{o jezevCík a obličej zvetralý ja.ko soch:?,rn� 
stála léta na dešti.P..íkala ti Vlasto.Ta druhá byla lovka,měla chlu
P8:tou. mordu. a dlorthé ·nohy„1Ukala ti Vlz.sti..:!lile.Ta třetí byla o �ět 
let starší a psávala ti ::i.Iou.šku..cJediné,co z ní bylo vidšt, bylo 
tohle./Ukazuje veliká prsa./Ta čtvrtá ti říkala TI.astíku a zezadu 
vypadala ja?:!:o špatně !)os tavená almar a.o Ta pátá ti psala drahý i-:ílo 
a. potom toho dovedla naplácat i na tři stránky.i-:yslela si,že ti to 
dflá dobře a možná se ani nemýlila. 
ř'íuZ�/v blažené vzpomínce/ Paní A..:l!lá,paní Julie,paní Yeronika,par.í 
Alžbět2., :9aní Zdenička! 
�ene§Eluvíš o nich jako o pedikérkác�:?aní Zdenička! 
I•iuž4/s připitomělým úsměvem/ ?aní Zdeni.Cka •. 
Žena40statne to, co ti poskytovaly, byla j_enom ped.ikůra svého druJ1u.., 
Nu.Z◄ /blaženě/ Ped.ik"ilra. 
Žena.f}. tys na . ně za to psával básně. 
Muž4�ikdy jsem nepsal básně. . 
Žen5'írecituje s hlubokým opovržením/ Náprstek úzkosti-/ jako kdyZ 

· ž kohoutku kapou/ krvavé krůpěje/ a ty se p�áš/ do číl:.o srdce tam 
v podzemí/ vrazil� rezavou. pípu. 
Muž4/opakuje po ní verše,ale s hlubok:;--m. :9řesv'ědCení:n./ 
ŽenayPaprsek sam.oty-/jako když 1:ma hvězdy přezáří/ a opuštěná 
pluj�/ ve �lasTIÚ.m stříbře /chl�dném jak siIZrt• 
MužfLopakuje/ 
Žen2.s,Vzkřiknutí bezmoci- /jalr.o když o=avý pták/ ve vršku jed.le roz-

.. pozná/ své rozdrásané :hnízdo. 
Muž§/ opakuje/ 
ŽenaA'Ted. Zítra.Každý den •. 
Mužé,:rea::zítra.Každý de.n! 

( �eaa sí ukládá pé věci· do kufříku.) 
Žen2.t,Nebudu ti kazit takhvou příležito�t.Přiveč si sem koho chceš. 
1řeba tu šteiku,cas tady s ní už· jednou byl. 
Mužt/vzpamatuje se/ A kam bys tak· asi_ cntiHa jít? 
�ena,Jsou. zde sn.ad i jiné hotely. 
MuZfDva.Rcrší,ale stejně plné. 
Žen�všem, ty už to- :náš prozkoumané ... ile to bych se n a  to po9-ivala„ 
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aby nech�li ste.rou ženu na ulici. 
J.:uzt?roc by ne!lechali? 1:c.yž mají plno,tc.k mají plno.Eů.žeš se sta
vět na u.ši. 
Žsnct,�e jsou\ �šic:-.ni lidi.I tak bez srdce, j 2.ko ty./Odloží ka.belku, 
hledá v telsfcint_írn sezna�u,zvedne sluchátko./Dejte mi natnáct 
c.vacet jedna.Eoéel'? Ta.dy je Fováko\�á, já jse::1 si u vás před mesíce::n. 
za:nluvi la :pok!::rj „Ano, na j:néno l:ováková. 
r-:uzi::i:ak ty sis z�l.uvila uokoj. 
-

�e:ia(/do telefonu/Urci t€ to tam musíte cit. 
I<užfI.:žeš.Lžeš. 
-

( Zena se usJtívá, zakrývá r:1luvitko .. 
Do pokoje vcházejí �enich s nevěstou..�rostor,ve kterém se pohybují, 
je vymezený světle:i ·tak,aby v něm -cyla pouze jed.na pohovka,židle, 
stolek a okno,) ' ., . . 

.-.Ito 

ŽenicW/� radostí/ Tak tady to je. 
};evěstai/rozhliží se, je na ní vidět zklarriár:f / i1:yslela jsem - nedo
vedla jse� si představit,že je to tak mcl.ý pokoj. 
Ženicb4/nepo_,toruje její zkla:náni/Kclyž jsme � měli �Cje.l� mejden, 
oývalo nás� i deset. . 

. 
ifavěsta§Ale to jste museli ležet jeden ;iřes druhého. 
�€nich(Leželi,stálit seděli 1 jak se dalo� 

.. l�evěsta,t I ho Iky'? 
�ena.t/do telefonu/ :::-re? .lle to není moZné.Byl to dopo:::-uCený dopis. 
tajisto jsem s tim počítala. 
Nužt}fa takovou tra-:::;nou fintu ti nikdo nen2.letí. 
-

Ženichf/nevší:i.á si Eevěstiny reckce.má své vz-pomi:n1--y .. / t'o jéje.Tady 
'bývalo veselo. 
lievěstal3eze � �'t'l,,l,,

v

. 

�enichfTo jsem _t� ještě neznal. 
tevěst�{A kdyz�ě poznal1 tak ti to nevadil.o. 
Nu�(T�.r:picky ženská sprostota.1;-echáš je hledat psani,které neexistujec, 
�ena.é/do telEfon.u/ 1-Ie:!!a.šli jste nic? Ale já na té objednávce trvám. 
Však vy tam něco najdete. 
Ženicb,./zpozorní/ Pak už jsem neměl na mejdany čas. 
Nevest?f1Lžeš„Lzeš t abys rně potěšil. 
Ženic!tl1folžu..Eyslel jse2 jenom na tebe. 

(1ohybuje se tak,�by,se dostal ke stolk:u,na n°m� stojf misait s ovoce�� 
A pod :ú leZí cosi,co vidí jenom o�Nevěsta p�ist�Wk oknu,�enich 
vytrhne zpod mísy list papíru a snaží se jej z�uchlat a Etrčit do 
kapsy.Kevěsta to však zpozoruje. 
Nevěsta,po t� schováváš'? Ukažl 
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� �'d t 1 � / 1 ? m • -� ' n~k -� , /v ~1 / Lena.'1"/ o e e.Lonu .Ano. ...o Je vy _orne. e:; -UJ,.. va□• i:.. :nuz • 
vič.íš. 
ženichtAle nic,jeno� takový vzkaz od ka::!leráda. , 

27 

Tak 

l:ev�ste.t Od ka:naráda'? Jenom aby to ntibylo od kamarád�r.Eemůžu si 
to přečíst? 
Ž�r.icht/otráveně/ Ale m�žeš./Podá jí list paDÍXu./ 
Žer.a.t :Budu potřebovat peníze. 
Mužt0vše�.3ez Deněz se člověk ne�ůž� ani 'OOhádat. 
-

- -

Ne vestcit/čte/ Eno!lo štestí a sp:,leCných radostí přejí Karel a .Jitka. 
Od koho ta je? ?ročs to se-�ovával? 
ŽenichíAle vždyt jsem ti o Karlov i v:rl)rávěl.. 
ltevěstatOn je žÉnatý.A to je ':"' tys ten pokoj půjčovaJ..Tys ho :půjco
val sv-jm. z�.Tys - a tea�m přivedl# mě. 
�en�Kde je � hotel Bílá ':růže'? 
Nuž�KdyZf se tady nevyznPš,tak ta;n netrefíš.Je to pfes půl mesta. 
Z náměstí dopra�a,poto� ke staré bráne,za branou doleva,kolem. kašny 
se sochou ?a�J' Marie a potem ještě as� půl kilometr&..Na :Pannu. !:·:6.
ril se podívej zezadu.Je tam napsáno:Zřízen.a dobrodinci.Taková :nist
ní rarita. 
Žena,vszmu si taxíka. 
1'1užriTady. si ta�_neš ischias,aie ne taxíka. 
�enatVšak já tara dojdt:... 
I�užfŠ�astnoc. cestu.. 
�eniéh�Záleží na tom? Záleží na telil právě ted?/Pokoi::.ší se vzi.t Ire
v·ěstu. do DÉ.J:uce./ 

. Ne�ěsta♦Pust mě.I\emůžu. tady být.Nechci se o teb e děli i; s tvými. - . . 
(Le 

. vzpominkami;s celým zástu�em ženských,�tcré tady byly. 
( �ena odc!lází. s kuf{frem.,omylem. vejde do_ koupelny, pak t eprve najde 

správné dveře. 
Nevěsta c.-tíká. ke -dveřím„lehce se srazí se �enon.,Že:na se r:ňjveně 
oto�í,je to :pro obě jenom malé škobrtnutí.?!ena rjchází !la chodbu, 
Nev:ěsta je dostiler.a �em.e:h�) 
�enic�1;1Tech toho.nic ťakového jsem. tím· nem.ysl.el...Tei1om - že jsme 
neměli kde být. 
... 

lTevěstaJtJ"soa. tady„Cítíl!I. je.:[ech mě. / 
Ženich.fPřed tebou všec..'m.y utekly.Schovaly se do křov, kolem doou. 
Zalezly do kanálů. 
Nevěstat:Uesměj set 

(Muž jde ke dveřím.-;volá do chod.by) 
�Nikam nechočI.Da Bilé růže půjdu já.J"á vím.,kde to je • 

. 4 ') . 
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c�ena se vrací�otevirá ku.fřík.,rozkláda své vfci po :!_):)koj i, zetí:::co 
Nuž se naopak ::;::·i"Gravuje k oc.chodt::..) 1• __ , __ 1 _ Ů> - - - v<A-C.1 +-f. 117 r-

ŽensiTa:n se ti bude jistS lepší líbit.� bi;.de ji�rt "nějaká :p�eč.-
r:ifstsl-:á d u:pá=nao 
· · - "u '1 . - b • 

-
h • ., . ,, �- , ., �.,.,J. a r·:jze �rval _01.e..1.. :9�0 VOJa!cy • .:..ébO spis pro jejich ženy, 

a hol�J,l:::dyž p::-ijely na návštěvu.:B3rly doby,kd;-y- se tak :9:físn� c.ol:lí
želo na mravnost,že dt�tojníci z pcsáč.ky dělali šfáry po potojích. 
A d2.vali si � 'B91' záležet.j·ie jenom kontrola obCanSkých µ pr·J.kaz-.!, 
ale také odpo�ný výslecb�Jak a proc a kde a odkud.Zvláštní pctěše
ní,plést se do cizích osudů.Jsou li�é,kteří se v tom pfímo vyží
vají.lfapfíklad PrepslóTen �edel vždycky první, kdo komu s 1..§:n za-
h ,. , yoa. 
lievěsta,♦Jednou tě uškrtím, jestli se budeš smát. 
�/skláQá si kufřík/ To potom nasadil takovou falešně truchlivou 
tvář jako za.!!1ěsmanec pohřebního ústavu a šel to prásknout.�a!Ú� 
měl bych �lčet,ale svědomí mi -lb nedovolí.Svědomí čestného clov�
ka.Je mi vás líto.Váš manžel - a nebyl k zastaver.í,i když dostal 
párkrát po hubě.Když se mu nedařilo v soukromí,chodil po závoicich 
y-jborech.Jo,to byl dobytek,to byl dobytek. 
�€na,r/usedá s šitím do křesla/ Myslíš,že se to bude Ji.řine libit, 
Když to přešiju?, 

. . 

( Nuž vyta-1'1uje veci z kufříku_ a rozkládá je po pokoji..?Ia odchod c.o 
Bílé růže Muž i �e!la zapomněli.) 

Muž!Větší pokrytéctví a svinstvo je už jeno� zácr..ranná služba p�� 
sebevrahy.Co takovému člověku může nakonec kdo nabídnout? Ani 
_zdraví, ani lásku_ a dokonc::_e ani opravdovou lidskou- účast.Když už 
člověk nemůže být tím,čím by být chtel,co zbývá? Slušný stát by 
měl umož:ni.t sv-;-m.· občanů.m,kteří se pr.o to rozhodnou, vk11sný odchod 
ze svět8.!e V každé� větším městě Síň blažené s.nrti.Jeden bonbÓ�ek 
zdarma a žádné výbuchy,žádní utopenci,žádné vyplazené jazyky,žád
né vystřelené mozky'.Nevědomý přechod ze spánku do s::r:?rti. 
Žena,Třeba to ani nepozná,Ze je to ze starého přešité.Taková krás
ná látka a skorl jsem to gni nenosila,p=otože se ti to nelíbilo. 
Tobě se málokteré šaty �a mne doopravdy líbily�je to už pomalu 
čtyřicet let,nikdy jse� už druhé takové šaty nem.ěla,nevíz vlastně 
proč,když si jenom po�yslím,kblik jsem měla v životě šatů,�lověk 
:;iby se pořád j e!lo!D. staral, jak vypadá; aby nevypadal j alce maškara� 
hned se nosí to a hned. zas něco jiného,dřiv nosila ženská po pa-

. . 

desátce pořád to samé,jakýsi- kroj,teaG{ se ch�e,aby 1 do rakve 
měla šaty podle mÓciy,ale ty -si mých šatll stejně nevšimneš,ani 
když budu v ralctia 
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(student �edí na židli� lůžka Stwien�ky.) 
Stucent��le vždyt ty máš horečku! Zavolám �doktora. 
Studentka�/:přikr:itá až po ústa/ 1-;-e,nika.I!l necho<1.Eohla bych si ho 
zavolat z vrátnice,kdy'by;:;h chtěla.i,epotfebuju doktora,potřebuju 
šínkový čaj. 
Student4A prášek z ropuší kůže a netopýří trus a hřebínek z čerstvě 
zabitého kohouta�Ty nejseš nor:r:ální ženská,ale vědma.Jenomže jak 
známo,všichn.i bylinkáři,když doopravdy onem.ocní�nechají (se7vyléčit 
od lékaře. 
StudentkajJá se nejspíš uz':1'a�...I!l,-když !!l� budeš léčit ty. 
Studentt Když se nechám usušit a rcze�lít. 

(�ena vzhlédne od. W práce a podívá se :na Euže.Jako by ho viděl2. po-
prvé,poleká se a vstane.) . . . . . 
��n� Promiňte. 

( i·'Íuž, jako bý ji nepoznával, v rozpacích.) 
T1už 11Promiňte. 

(Nuž vyjde·z p9koje,�eri..a si znovu sedá;pokračuje·v párání. 
Ozve se zaklerá"'.,,·• ) · 
Žen�Okamžik./D1�ládá šití,upravuje si vlasy./ 

_ (I•1už __ ve:jde, v ruce drží klíč.) 
.Muž,lJezmýlila jst1:: se? cTe to nokoj číslo tři sta patnác-;.Je to muj 
-

pckoj./Ukazuje klí�./. 
(studentka se posadí na lůžku,pfitábne Studenta k sobě,zakousne sem� 

do krku.)_. . . . ._ I 
StndentkaAJenom kapku t1 krve.Jenom. kapku.,za to2že mne p:Lješ kre-v. 
Student,Au, ty seš pěkně nemocná../Vklouzne k ní pod deku.) 
ŽenatAno,je to pokoj tři sta patnáct.Je to můj pokoj.Aspoň si to 
myslím. 

. J1,'l,t I • 

M� Přidělili � noko j třistapatnáct. 
-

. �enooTo musí být něja.lcy omyl.. 
I-!užtTaky si myslím. 
ŽenaJ1•1ěl b:y-ste po�ádat,aby $ :přidělili jiný pokoj. 

_. _· }!užt/jde k telefónu a zvedne sluchátko/ P=idelili· jste I!li pokoj čísle 
tři sta patnáct.Ale tady už bydlí nějaká dáma.-.Ano.-lJej aká dáma tady 
bydlí.-Přišla sem pfede mnou.Bude to asi nějaký omyl.-Prosím? Ale já 
jsem chtěl jiný pokoj./K �ene/ Říká.že to není omyl a že stejně� 

ÍA-e;majíl)iný poko?• ·· · ' 
· .. · Ženaf/pře� od :r-:tiže sluchátko/ Musíte přece torn pánovi dát jiný 
· _-. ť pokoj.Pochopte.že tady nemohu Sl)át s mužem.To je naprosto ne.možné -

.-.' . : prosím?- ne, já ho v-j.bec neznám a ne.jmenujtt se Nováková -někoho s tak 
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, . -ot::;;y:::1 j;:-iene:� ye: si :r:1. .... a�r nevza a J:::.enu.Ju se .:-..1.c.i:.a •• ,e za 
b m .,, ''d'lr' - to 1 �l . l , . · , oc.::a.·.:..ec..!: .. l. .... a ... ..ie nes::n.ys ._me a Jse:i Za::!! uveny :;;:-okoJ,'.!].2.te 
:;;řece te ie�am. 
�_tJá jse'.'l měl ta}:y zaz1luvený pokoj .iřed třemi nedele:ni. 

EVO-

ta:n 

�en:;{/ci.o telefonu/ Ale ne- posl:,ršte , budu si st�žovat,ne::-1·:lzete lid.i 
ria"tit,aby sp�lu b:.•ci.leli- ne 11 rny to � �ftešit Le:::1že::1e,to musíte 
vyťešit vy, slyšíte? /Zena zvolna o·dkládá sluchátko./ Ěíká, že ne
mají jiný p�oj.�e si ·to máme nějak vyřeĚit.B�dete �u.set odejít. 
Byla jsem ..;,-e první. 
r.:ci,;..nc,ale já jse□ si za:u.luvil nokoj -ořed. t=e:1i ned.ělem.i.Kde :1�rsli-
-

- - " 

te,že c�du spát? 
�en2, Tad�_,. ne. 
I-!

�
užtl,..�--qč? VyP?,O-á..-n. snad,jako bych - j2.ko bych vá.!!l c:::těl něco ::.l=i.s-: '" 

- ��- ?-j v.-� -� �ak�oa�«divý dojem? 
ŽenatTo jist� ne.1..le přece jen.om-
�Jaképak přece,jaképak jenom.Ce, byste tady sama dělala.? Sedšla 
byst� v křesle a pú-aa:a a párala,sa111a,docela s2.!!la a z přízemí by 
zněla hudba a hlasy- lidí,ktefí se S?olu baví,dovicfjí
�enst/okouzlena/ ?i�csím vás,v mém věKu.,j2kápak zábava,jaképak QO
vá1€ci.Jse� stará ženská. 
Buž,Vypadáte mladě. 
r. - , �. ·d~· z,encA J C.€ we, J e ve. 

. . 
I�už1A pak,Ci.m. je človek staz-ší a mcu�zeJší,tí� líp se U!IlÍ b�vit 
a dovádět, třeba ve vzpomímách.Když u.ž ne :pohybe□, tedy slove:ri, 
když už ne jazyke�,tedy chutí a vůní. 
�e�ai� re, to b:rch u! nedokázala. 
l'!užtSa;ua �ale ve dvou? 
Ženafístále okouzlena/ Ve dvou se to lépe táh�e. 
Muži/zvedne telefon/ Číšníka,prosím • .Ano.--Studenou mísu �ro d�a 
jestli máte šunku,tak'šunku,uherák,sa!!lozřejce,ku:fátko a hlavně 
sejra,hodně sejra a dvě sedmičky červeného,jistě.Pokoj číslo t::i 
sta patnáct. 
ŽenyAle prosím vás.Takové výlohy. 
f:užiCo by měl člověk ze života? 
žen2JElavní je zdraví. 
r�užp/:přestavuje �tolek..,aby mohl sloužit jako jídelní stůl.�ena :nu 
pomáhá/ Zdraví n�ní všecko.Takový chudák,který se kvůli zc.ra�í 
oc.řek..�e radostí života,je na tom dvo�násob špat�ě,kdy= na něj do
lehnQU choroby.Nekouří,nepije,nemá se čeho vzdát - j akpak má tělu 
ulehči.t? 
�nayVy mužští jste všichni stejní.Jako bych slyšela svého manžela. 
:t-!u�tNepři:po:nínejte tc.k smutné věci,p�. 
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�5na{Ale vůbec ne.3yl to výborný člověk.Chz.rakterní.Jejej,ten c:71 
char8.kterní. 

61ezitím zaklepe číšník,vejde,prostře ubrus,připraví večeři.Uklání 
se,odchází.) 
�ena�Víte,on vždycky řík2.l:když pozr.ám,že jse!!l se zmýlil,uzná-u svou· 
éhybu.J..le když se jednou přesvědčím.,že má.n pravdu,pak od ní ne:riohu 
ustoupit.To bych/tlf.- sám sobě musel připadat jako blázen - a hůř -
jako blbec.A neustoupi'l.At ho vyhodili ze zaměs�nání - neusto�pil. 
At mely děti kvuli němu pótíže,neustoupil.V techf:I věc�ch byl cha
rákterr...í. 

(oba se s velkou chut í pustí do večeře.) 
EužtTo.�usel být opravdu výbor�ý člověk.To já musim se vám přiz�at
já j2er!l. se vždycky chtěl mít dobře?ředevžím..::Bojovníki.i za pravd.u j.se=: 
si samoz=ejmě vždycky vážil,je /jt) jistě úctyhodné,když člověk ví,co 
je �ravda,ale já - jaksi jsem si nikdy nedovedl představit,že bych 
ji mohl :nít.. 

· 
· · . 

(v pokoji se objeví I•Ianželka,podo:nácku �blečená,s plo�hou k.rabicí 
plnou klíčů v ruce.Sed.ne si na pohovku a pckouší se odeffiknout zfsuv
ku v odkládacím. stolku. Zkouší různé klíče„až se jí nako:1ec pod.aří zá
suvku otevřít.Zruěně přehrabává papíry,dob.ld nepřijde na balíček ůo-
pisů s fotó�afií.Rozkládá dopisy a čte je.) 
EužAJakm.ile si myslím,že mám. pravd�,už jí zase nem.2!!1.Je ji.n.d.e,v ně
kterém z příštích oka:nži.kw.�edá se zastavit. 
žen§!Jako láska •. 

(Po :pokoje vstoupí Eanžel s aktovkou v ruce.) 
Kanžel�Ker:rráš p::-ávo · hrabat se v mých Věcech. 

(M2nželka se zarazí,shrabuje písemnosti a c� je do zásuvky.Pak se 
�.;.; ... �� ,_; }e „ cP· ti í x t.:.::x;r;:u1'T:r-;:Tru;-T{b:m v te.pře. • J 

�;�-d / 
.�voje věci,tvoje dópisy1 tvóje.lásky! ile že roz;-racejí můj 

----.-
živo"t , to je ti jedno. Všechnu svou. něhu. dáváš jí,píšEš jí,nosíš jí 
dá=ky. 
�už�llic z toho 1 oč by clověk stPl,ne:I!'lže doopravdy mít.:!?:i:-avdu,lásk�. 
:štěstí.}Toto si 6-a -tf{ hledá nábradu.Trochn. uspokojení.T::.-ochu rac.o-
rc:i..nek, trochu lhostejnosti.a.Za ničím se nehonit.Brát,co se naskytne. 
Tady ten výborný sýr.A šunečku.Berte si.Ne�u.de.Ra-vojn� se vždycky 
říkalo,s prominutím,kdo zaváhá,nežere. 
�ena,s vá.:ni. s.e IilUselo dobře žít. Vaše žena musela být velmi š-Čast:z:ci. 
I•ianzel.tVra"t mi ty dopiEy. 
!'1a."lželk2.•i�évrátím. Viš,co udělám.? :Pošlu. je jejímu muži..Lby kone�ne 

lly__ taky ona t:rpělao.Aby se to- trochu. �ovnalo • .Aby poznala,co je to 
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ťz.kost a křik a neú:p:-osné tic�o. 
L.sa:-:a je že!la cyla světice., paní. :Pořádr:2., v�==�, hoc..r:.á I!',c:.tka, nil::ťy �e 

' ,. h ti1 ' -1 �.,>t•'4 z;ť.[cJ-,� 1 1 - .._ " ' v n1:;s:iazl.c ... neo:;,UE _a„j_1c9 me: a □QErs---:a.. ... ;i.:sece ec:en p-�s 1.,é.:r�1. 
�tt.

-> bo!:.2.tý b:eri.C2.n se s ní f!itel _a:ženit, ale ona se roz!"":icila, že zť:.s-t�-
·- '

l . . , ' ",. � Allt_ � :,.,/, ... ne.;:.2. em Jse::n Jl. 1:0 vy:i=:�.()"YI ..... 
0

- r--' • 
I>nž�l•To neuděláš, to nes:n.iš uděléi.t„On se m.ií:n nepro7inil • .Te:nu c:o 
toho nic není. 
:-:anželkeAA co já? Čím jsem se já :provinila? 
�en2.ťVíte,mě domácnost nikdy moc nebavila.i:usím říct, že jse::n ji 
dost odbýva.la.Tedy špínu jse::i. netrpěla, to ne,rozt=hari..í js::n.e necho
dili, ale ne�ůzu řict,že cych se v tom vyžívala.Chtěla jsem vic, 

než mit vždycky u.-n.yté podlahy a dob�e vychove-.'l'lé děti.i·Iožná, že to 
někomu stačí,že porGdit a vychovat děti ti. považuje za tvfu:čí �in 

1a. � celý život.Ale m!le ne., já � chtěla víc� 
E2nZeltlTes:níš! 
i:•In.nželkc•!•Ině už je jed.no, co s!!l.ím a co nescim. 

Cr.:anžel se snaží Ea..'l'lželce vyrvat svaze� dopisů..) 
,.. - , .. "T"\ • • t danze.i.aiueJ Je sem

1 
1-

E2:::1žclk2.11Pu.s�! Budu křičet! Probudím děti...?us�.Zlo::::iíš � :ruk� ... 
:Pou1oc! 
N2r1že�/pu.Stí ji/ Copak & nechápeš, jak je to odporné,hrabat se 
v cicich věcech? Jak je� nedůstojné denuncovat? 
Eanželka;,Kašlu na tó, jestli je to odporné.Kaslu na to� jestli je -to 
ned1stojné. 
HuZt/nalévá a rychle upíjí víno/ Představte si,kdyby se :p:=avda 
a poctivost a čest najednou·prosadily jako pří=odní zákon.Kdyby 

se Wdému dostávalo jeno� podle zásluh a počes-tnosti,kdo by ot
stál? Nesnesitelné předurgení,nesnesit�lná nuda�beznaděj a zoufal
ství„?ře:nýšlel.a jste o tom..,kdo jt:; vlastně dobrý tiov.ěk? 
Eanželt;;-epošleš ty do::;iisy.Reri�51-_;L bych si. tě d.o s:i:rti vázi.t. 
I-ía.nželkaA:7epošlu �.Ale r;y sťřtady sedneš a napíšeš jí�že už ji :ie
mj1 uješ. �e máš rad jen.o� me. 
'!I- ·� f ""'-b . L Nol "'k ,. , t 1··t ,. , , , t • , v.., 1.,,_ 1,mz .v.J � c ove , p·::m, ,nen.i. en • .ii:. ery ma neJvic c nos,a.. sec.L.:..LJ..o, co 
se žens za absolutními hodllota!Ili,obrátí se nakonec uroti člcvĚku.. 
I pravda,i charakter,ba i láska.Ale i zlatá střední cesta,pokud. si 
ji někdo zvolil jako absolutní hodnotu.nobcy člověk je ten,který 

si považuje svých ctností a umí vychutnat své hříchy.A_respektu:je 
druhého v jeho w::te�siex ctnostech 1 chybách. 
�en2.2'/mezi jídlem/ ?-�ť.j ma�žel byl vzácný Clovek.Pro ·svůj charakter 
znic.il celou rodinu..Eísto

1 
aby se podvolll,jako se podvolili 

raději nás ·nechal žít v polo-viční bídě.�
� kouřil,pil 

řád :něl neJ·aké ženské. · . - �víc. · · 
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/?ohladí muže po vla�ech�/ 
-r.:u.:J/u-:-u'a.e/ �ak. 
��!l?.1}:plná činorod.osti./i•:11.sÍ'.!l t-::> t2.ci�r t::!:.'ochu t:.klid.i t a v:;.-: is"'.:i t 

� ti boty. 
(II� -· . . , . -� l''' , • �e 12' ,.,. •• ""l...,x · ... ·uz se :pri:;:;ravuJe �e s�e..��u • ..tTev e�2. se 9 u.::yv2.. � , _s .• sy •• -c: s1. 0...,.-

tahuje břitvu a klade ji ne. noční st0lek. 
Že!la uklízí,čistí mu boty,:potom. se také :i;:::·e\"lé}:á v kou:::'elnf do 
ricčci košile.I-Ta noční stolek si klade n{'i.žky.) 
Ženc•Ilobrou noc„ 
�1��tjzam.umlá/ Dobrou noc. 

( Oba zhasL"laji lanpicky :cz.d. ::_)oste ler:io � JvJ. j_,,, / 
Po chvilce je slyšet z obou. postelí e!inlf!Jf
Huž se opatrně posad..i,ru:.slouché.. 
Žena se zvolna zvedne,naslouchá. 
2 obou postelí je sly2et cbrup2ní. 
Nuž s:pastí nohy na ze�, vezme břitvu a vyo.á se s::iě=-::!!! k .ženinu 
lůžku.. 
Žena vezme nůžky a bloudí po pokoji k :-:užovu lv.žku. 

·Za velkého zvonění- pt�j�Qe na scé�u �ívka,za r..í Chl2pec.) 
ChlanecíCo zvoníš jako blbá. 

t Žena se přiblíží k chlapci a proboč.ne ho nt{žka:ů.. 
-�už podi'ízne zezadu Iiívku. břitvou. 
V �stnosti se objeví On a Ona s žehlick.ou 2. koše::n..) 
0:n.afChci mít lásku,která trvá.Chci cit jisto�u.. 

( Muž ji zezadu podřízne. . 
On klesne probo�nut-j nůfr..ami. 
V_místnosti se objeví Student a St�entka-) 

· St'.ldentkatJá se nejspíš uzdravim,když mě 'budeš léčit ty. 
( Zlh-outí se zavr2.žděná břit"'ou. 

Student padá probodnutý nůžkami. 
V místnosti se objeví Ženich a Nevestac.J 
�enich/Záleží na tom,zálezí na tom právě te�? 

( Bere Nevěstu do _nártiče�a tak padnou současně. 
?-!už a Žena stále hledají cestu: k lůžku � c=uhého. 
Obje� 

1 se Hanzel a :•:a!lŽelka.) 
M211Zel!Nesmíš. 

( Vravorá.probodnutý nůžk8mi. 
Manželčina hlava leží na stole v nepřirozené poloze„ 
Konečně· jsou� volné.I{už a Žena škobrtají p:=es mrtvoly až 

_ dojd.oa k lů.žk:lm.Mu.ž sedá na lůžko �eny a naznac�e podři=nutí, 
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Žena bodá tam, kde měl ležet 1-Iuž. 

Ticho,tma,vež.ní hodiny odbíjejí tak dlouho,až se rozední. 

Do pokoje svítí slunceor-iezi dveřmi stojí hotelový v=átný.�•íladý lékař 

s naslo .... chatky vyšetřuje v lůžku ležící Žen�pak I•iuže. 

Lékař:�o je zajímavá shoda.Oba umřeli na'infarkt.V tutéž hodinu. 

Kole� třetí.Byli -P.,, manželé? 

Vrátný: ::-ovák.ovi&Helena a Vlastim..l. 

Lér--.a.ř:l-To jo,_pane Houba.To byla ještě generace,která veděla,co je t� 

štěstí. 

-.-.-.-.-.-.
--
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D � t i T h o r á c h 

Do jilerr;r ... ict.�ho autobuau jsem se dostal jenom proto, že jsem· 
slíbil pomoci n.e.kléldat 2. vykl.sdat dětské 1:u±·ry. HolešovickG dě
ti ve v�b:u čtyř- až šosti let se totiž jely ned_ýchst zčr&vého -
nebo aspoň dOinn9le zc"lrs.vého vzduchu,e. zeplnily celý vůz. 

Pak jsem jich potkal v Krkonoších celé zistupy: třídy škol v 
v p:r'-::Lrod2, c :,ti z :r:.�.tcfsl::ých .š}.:cl: z Prah;y, z Dyora krllové, z 
Lo'..lL. hastE-1 tcti:ž. dubE::1 - GIH�bo jai je:j nc.zfveji t!:.ÍstLÍ - mezi
sezÓne.. Osiří hotely i rcLrea.ční stf·eé iske., co s n:..mi, s-tlly mi
l�Ó�y, pošlou se tam tedy ne dva či tři tjdny děti, esnoň se 
chueinky zotaví. A děti - za příslulbjc:i povelů dohliži telek 
nasedají do autobus�, ty, co zvrací 1opředu� ty, co nEzvraci do
zadu - táhnou se po v1�J-:tch lo'.lkécht radují. se z tajících sněž
njcl1 j&zy}::.'i, z nichž /r.a povel/ smějí 11c.brat sněhu na uhnětení 
k.culí, v:yb&luji/n9 povE:1/ ze sáčku c:r�lÉb se Scf.w1ou a tatrBnku, 
F.E v:y;::,ijí lir::onédu a p.st ee w.1.avcr-.:.:t v::-ací do ubytovE:n. IJěkteré 
·se zote.vi a jiné prý zaskočí ten n6por ncz,ryl:lfho proGti"·edí /ří
ká se t08U aLlimatizece/ a rozstii1ou se •. 

Re}:reacr..í domy jsou v�smi'.:s př'epycllové. · 1asl jsem, jaL v hor
skirr: 1-.stcn.ri:::ku, 1:de ,-.,i se- dv�(;eti lety ói'·ev;njI::! chalupťi:n vévodi
ly dva ubytove.cí hostince,stojí tea �lpski:; velehotely. P&.tř'í 
bejrúznijším zá.vodům. Ten nejpř-e;Jycho\Tě,�ší a nejvýstavnější -
v místě, .kde jsem pobt,-val - nť.le� í Královeávors::c;ým cementárnám • 

. , ·1·'·"- i 1-: edovedu odhf:.dnOt:;.t kolik des i tek :.:i i onu ten rek:reačr„ eiga."lt 
stll, ale jistě mnoho. 

Oblak cementového prachu, který se trvale sn.s.ši na Kré.lův 
»v.:r /stejně jako tfeba na R�dotin/ mě vždyci:y na;:,7,ioval hrt
zou a zlroveň úc.ivcm, že se najdou lid�, 1-:td·i v tom oblaku bez 
reptání ži\ií, kteří tu př·es den pracují a večer v t ém.ž oble.ku 
ui.-:lldají sebe: i své d-iti. NapE;dalo mě: jak dlouho to bude trvat, 
než přest&:1ou samy sebe obetovat molochu výst&vby. Trvl to už 
bezmlla století, vžd;y't o tom oblaku psal už dévno nfed vúlkou 
Josef Kopta. 

Nevzbouf·ili se, ale eby jejich prípadná vzpoura ani nevzklí
čila, dostalo se jim gic;antického·aómu zdre.ví r:a hi"'cbenech hor. 
Nevíro·, l:olil�rt:t b-�hem sv�ho živote. do noho vstcupi, �le jejich 
děti sem mohou jedn·ou či dval..--rát zs rok přije�, e.by se nadýchaly 
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čiMho·horského vzduchu. Protože zc.raví to Je poklad - děti 
, jsou naděje národa. 

. . 

Proto také celá.města /Praha patří mezi_ ně/ jsou prohlášena 
za zdravotně závadnú a děti se z nich mají či dokonce rausí ně
kolikrát ze. rok vyvézt a občerstvit nezávadným vzduchem.· 

Jenže ten vzduchl 
Obrovsta alpská zotavovna stojí uprostřed lese. Hn&dě rezavé 

smr:C:::y n�klam..viě strědčí o smrteJné dávce kysliěníh:u siř'iči tého 
v ovzduší. Stro'.Ily. umír·ají a děti? Kaiil je ocivezou pf íště'? 

Otravujeme· ovzduší kolem sebe /stejně jako vodu i zemi/ a. 
- pak prcháme o kousek dál. Na ten útěk vynakládéne často nesmír

né částky, protože se pf-ece jen.zdi• že· utéci se d6. sn&.ze/a lev
n� ji/, než neotravovat prostř·edí_, v nGmž žijeme. Vždycky se zdá 
snazší léčit přúme.k než příčinu. A vždycky to je kr�tkozraké. 
Už b�zy nebude kam utéci. A:.·i kc.yby se děti mohly- skutečně ob
čes vyvézt na opravou zdr�vý .vzduch /ti'-eba n2:i,:a;"!l do ciziny, kde 
už ·ne něj dbají/� copak takov;ým_· zouf'a1ým aktem lze Yyvé.ži t zby� 
lé dny, jež děti tráví v ovzdmší,_které je otrávené? 

- . 

Kdy se konečně ti, kteř_í "velkomys_lně" poskytu\ií čéstky na 
stavbu obrovskf�ch rekreoven, dovtípí, - že vla.st:iě jen mrhají pe
nizi '? Kdy ne.hlédneme my ostatní, že to, co ee vydávÉ za velkory
sou sociální poli tiku, za ojedinčloc a chvélyhodnou slu:f.bu pra
cujícím a ·jejich dětem, je pouhá snaha lacino·oavést pozornost 
od skutečného a hrozivého stavu. prostř-edi t v němž žijeme akte-

,• 

r€ dovolujelI!E stále více otravovat, připouštíme to v klamné dom-
něnce, že z něho můžeme utéct do nějci:.é zotavovny postavené v 
alpstém stylu. 

ik. 
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Alenka 'V řili d1Tll a před umlním 

�ak na pfíkJ ad v zápailoím liěaeckU Wolfgang La.ib / nar. · 

1950 /, syn lék&.ře, vystudoTal také medicinu. ile již 

při studiu s1 uvědomoval• te mu l4kaf:stT! neposkytne do

statečné odpovědi na jeho ot�sk;y, citll, te by v tfto 

obla.eti mohl nalézt jen �akési s.lepšovac! n�vrhy, ;�atímco 

jemu šlo o koaplexni ilvotn! postoJ &ahrml�ící všechny 
eouvisloeti. s částečnými odpověhi se nechtěl Sld.i·ovat. 
Zaěal teáy hledat cestu k sobě, k ml!ěn.í a ke světu• k pří
rodě. Začal crol;si t kameny, a.le ručnč. Drousil kaz:teLy tak 
dlouho, a.i byly dokonale hladké, :;baveny všech vjstupk'.l, a 

ačkoli zilBtávaly přirodni, byly a vypadaly zcela UUiěle. 

K takto zpracované látce čistě estetického v-jznamu ptidává 
La.ib látku i.ivou., tivotní a Ěivotodárn.ou, mléko. Kámen a 
mléko, to pevné, forma a to tekuté .;.·antiforma. fteta!ora pro 
trvalost, &.le zi.roveň. pro ;pomiji"t'oat a i:;gU:ání, :vro pi'etváření: 

.� z.aéčné kameny ". ?nk vzniká umělecké dílo s ohleduplné 
vzájemné organisace dvou protichadn_ých předmětů a látek• ale 
ne proto, a.by umělec přcá.stavil mechaniku dual.istick6ho 
obrazu světa se vším. efekt�•, nýbrl proto, aby připomněl 
v UDěleckém výrasu zjevně neZii..ičitelnou �topii, jak totiž 

věci se vyluč�jíci, zcela od.llsné a protikJ.adné mohou b�t 
v tichém ao'lll.adu. .).,t(ť k o t t t... .. ť po < � ¼ť, >t ť, 

Laib vyWd.ř! také • .PyloTé YýtTorJ' • • 1'ydli na venkově a 

když kVetou louky, s pil! včeliček sbírá pyl, kvítek po 
kvítku. Je to obtítné, �cilou.havf, ale 1cr,saé, nebot u2. sám 
čas proiitý na lukách �e počátkem a součást! La.ibovy tvorby. 
tady �c blúko pří.rodě, spolupracuje s ni a ona spolu.pracuje 
s ním. fak plynou tjdny jako při ručním brouieni kamenll. 

Laib pak sype pyl na skleněné desky a to jsou barevné obrazy 
a plochy s nevídanou jemnosti & intenzitou b�v, jejichž 

jed.ineanoat se nedA s .nič!a srovnáTs:t. Anebo ponechává 

ptirodlů koncentráty ve akleniných d4�ičkách, otylizuje je 
k sobě a vaniká v&ácná přilelitost-k zrakovému sážitku a 
protokol 111.sotádú pfírodni blizkoati. Organický produkt 
byl po&dvi!en v artefakt, ale vypronkoTaná umělost sůstává 

čiatý• waileclcýa zátitk.ea, Jehoi výsledkem Je pocit ptiroze-
nost1. 53 
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Takováhle tvorba trvá dlouho c. podl.e toho toJcy trvá 

dlouho, ne& se náš umělec pros.lav.1. V kulturních kruzích 
platí pořád ještě �ako tajný tip, ale to u.i něco smamaná. 
lHíkteri ml.éčné ka:aeny a pylové výtvory ui přece vystavil 
Y nejl.epšíc:a galeriích, letos je po�Tán na Do:b..-un:.enta / nej

významnějěi �p�oněmecki přehlídka moderní.ho lll'.l.ění / a 

bude reprGseL.tov&t l-lěmecko na .Bien&J.e v l)er.i.tkách. Již taa 

p�Jde nejen se svýmx uměním, Gle i s teoretickým cázerr.ím, 

1.-teré je pro něho jil vytvořeno wněnovědci : Sensibilismus. 

Jcl: Enilillo v Occh�ch se tročku nudílr., tak si koupí.m leteru...11 

a za.letí,;. do říše vycházejícího slunce. fuid se dívám na 

umělá a ta.k navětívím na pritiad v Td1tju pa.ní :ř"uji.ko / :iar. 

19}4- /. !l.:&tínek byl .íyci.k pro ti:!&ké te;lloty a hodn� se vii.

dec1.--y zabýval. mlhou. Japonsko je pořád v ml.hách a on iněl 

např�ad za války za ltkol řešit problém, jak �a.řídit, &by 

let�dl.a v mJ..ze přistávala spolehlivě. Lcera se stcla socbcřkou 

a mlzné prazái:i�'Y určily její styl.· �rvalo dlouho, net se 
prosadila s<:: sv-jmi " }:J.�.r.i sku..lptu.rcU:.i " • 

-v umční �ajdece vtdycky předchú.dce / nejen ve vědě u tutinka /. 

V antických. mýtech se bozi &ahaluji Jtlhou. 1'1hu ovlád� 

William �u.rner, Clautle honct i Hark Rothko. Již v 15. utoletí 

I rozuměj po .E.r. / japo�ský msJ!ř Sešu objevil ml.hu jako 

rozhodující p�e.k v nástě.nnjch � .. :.1."oách. R°'U.jiko nevytv-áří 

re.llu z_prostredkova.nou štětcem i:.ebo hmotou sochy, vytváří 

mlh.u přímo. �oři mlžné sochy. Konstruu�e specifilní turbíny, 

které t�nou páru do ,Proo:toru arch.i tektonicky koncipovr.:né.ho 

nebo do prostoru volného v puku č� na náměstí. 

Trvalo také dJ..ouno, net c;e ru,.še uměll."YLě proa&dila. Wěti:

pila se od Rauachcnbergovy a llUverovy okupiny / .Exp€riments 

in �t a.nd Technology, I;ew Xork / a ityi.leni.--u netra.díčr:ú. este

tiky posunu.la do t!ie abaolutni svobody, Jí� je prostor a 

v něm pohyb mraků / Jf.l.hy / • �aky to nemtla sru:a.d.né • zvl.ás tě 

jako žena- Japonka- umtlkyně, neboi v Japonsku pořád jeětij 

žena nemá takové aa11ce ja.ko mut.. ile dneska je ul. uanáve.ná 

autorita T oboru Jtlhy: V Canabeře bade letoa instalove.t 

�rm! permanentní ml.tnou sk-ulpturu ná světě. V !4kju a 

v Kuala Lumpur Jsou parky, T nicht inst&.J.oYEi.l.n •mlb.é 

vodopády "/ llk.á.zal.o se,te 3e �o �aké levnější, nel budovat 

!ontány /. 1980 vystoupil T New Yoricu balet v mJbách. �ohu�el, 

nebyl. jsem přítomen, nemohu refcroTat. 
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Jiě JeGt banéJní lehnout si do trávy a a.ivat se na oblaka. 

Co je mlha na �bf-et! !reste, ml.hy na blatech, m:Jha v 1orýní. 

Je třeba se jit divit do ate11éru, &clerie, někam na núměat!. 

A běda, když kdokoli nemá k čemukoli teorii. Je třeba mít 

ji 1 k r) há.Di. Iujiko : .ř'� je aynlcol svobody. Jectlif.e 

formujeme ltl.hu, formujeme tnky svobodu. Je naším cílem 

v� svobodě tít, ei.le v ní nu&ablouclit, jestliz� ml.hu tvořir.ae, 

tvoříme kontrclovunou svobodu. Vžtyt to �řimo odpovídá 

0Et.rovni říči, kverá je &uha.lová.na �.l.hou a v níž svoboda je 

možn;i. teprve tth.dy, Jcntliie je kontrolovaná, řízená a fo=ma

J.izovan&. Je to svoboda pohybu a kor:nrn1knce. UměJ.kyně se 

&Uli.a stává mlhou a její cit �e zvonem a čistě, varovně a z�

roveň přát.elksy zn.i jako kdysi nn l dich, které jcutě v c.l

:ruich nezacl:raibval radar, ale které se identi.fikovaly v ne

vid.i telnosti hl�aem zvonu. 

�i.tne zát.itky, kdyt se díváme na sochy, kt�r, nejsou z bronzu, 

ale z m.llly. licprchá zrovna "t� ruiš život, čas a cit? Je to 

de?resívní: rozplýváma se. J� to pov�budivé: jsme tvůrci 

nezc.chyti t�J.ného okamžik-u. 

Co j� t::c�� t�chri.ikou, od prvr..í. lopaty, ot� zm ; k čemu 

�e to dobré, jr..k to .ťunguJe ? 

Co je ku.ltu.ra kulturou, od _prvních vrypů. tio kamene a čar 

do písl..�, které ;i·ed stc. ti sic i lety a na;>0fád a�aúvá mo!ský 

příliY, otázka zni: jak se ti to libí, co ti to ř!ká? 

Jt. se před t!mhle uměnÍit cítí� jako ilenk& v ř.ífii divů. Za

znamenávám 6ail.U sv-Jeh dojmů a ponechávám je bez komentái·e. 

l/ Něco nov6ho, neznúm.ého, or1gjn6Jn!bo. Juem vděccn, �e 

mohu být ičazten, ze Ge mohu dívat. 

Z/ Jsem okou.zlsn hraTosti a drzostí těch�, kteři jsou 

zváni um�lci / a jsou vzd�laní ua universitách/. 

}/ Moje ma.rr11nka ř!k<.tla s l!lavně, kdyt se něco děje I 

4/ Hikdo má pct�cbu tvofit. �ěkdó i::zi yotřebu ae odl1t1t. 
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.Al.onka / 4 

5/ Jsem nekonvenční, vytadoval to múj talent. Jsem 
nekonvenční, vyi.adoval.a to moje ctit.ádoat. 

b/ Umění, uznán!,áspěch. A vžáycey virtuozita. Je třeba 

dokonale ovládat !ormu / n�stroj /. Jak dostoupit umění, 

dosáhnout t1ep&chu u tlobrat ze uznání, 1:dyE napodobujeme 
včeličky a Pána Boha, který ;fou.k;;.:.. do m-�--ú ? Je třeba 
bit prostě chytrý jako včeličky e. o víc se neatsrat, 

nebo je ti·<!ba !;e ctu·�t o všech.no ju.ko .Pán lSůh, tj. 
dělat pel.i ti.i-::u. 

7 / Dobře rozliccvci.t, ne proto, abycli.om filmtt1l kovtli, ale 
a.bychom 1.épr.:; rozuměli. ilenl:..11, aby roz'Wi1.čla, l.4č.ili, že 

odedávna. je ti·eba rozliaovat u.mění :f'igurativní a nefigurs.
tivní / �bctraktn.í /. Děj.iria.'oli 1.lll.tury jdou vedie sebe 
orua;:.ent a portrát. Co portrétuje t::J.h.a? Jak.;i ornament 

vy-tv:.'...ří pyl ? Zkusme si pcl.ariz�ci l..'11.l tu..7 vyavětli t 
po svém, jinak než jak jsme zvyklí, tj. abstraktní - kon -
krétní, &. vant6G.rdní - l:onvenční, �til.i tirni - sam-.)duel.ové, 
na o·bjedná.v.L--u - s.:moroetlé, staré - nové. Zkusme kult'..iru 
pochopit z hlcdicka tvořivého typu, ne z hlediska sociál.
ního význa:m1 a ectetického v-jr�u. Tak jai::o noe a den ::ie·bo 
jak:.) ;:.orJ.aví mužGké e. �enské "t: r..e. s vetě ;oř�<i pi·! toXl.:Ilo 
uměcl ins trun;en t� a uméní D!C diál.n!. Dlllfuú ins tru.:men
t;:; J ní vychi:.i:;í z in.L>t.ru.mer.tu, ,; miatroje, �tcr-J ovládá, 
podává ec dol:onalý, virtu.dzní v)kon, kter_'./ je Grovna telný 1 

móřitelný a proto hod.!:otite1r..ý. Umění mediilni vychází 

ze EprostředJ�ovár..í zážitku, z j1.ho or�zace, z agcntue 
situace, je racion&ln! Y obchod.nim cmyalu a kllltovzú ve 

�rslu duchoVlÚm. 

b/ uLiě:rú �strumentální pestuje h.i.storic1tu, je horizon

tální, poučuje se, je vo v�rvoji, n.avuuje a �řej!má do
v�d.nost a &kabeno�ti. Je nemožné �ez predch�dc�. Um�nt 

mediál.ní je nehistorické, vert.1k�ln!, vtd�cky původ.ni, 
nemá predchů.dců, nepotfebuje instrw:ient a dovednoet, :pro
vokuje cit, tle pracuje jako �cklamní a&entury. 

�/ l•a ětQstí �e::tuGim o ničem rozhodovat. J,;�i�11 se jen dívat. 
Všechno Je z�jí.mavá, cle j� něco �e krisné. 

5 6 / A.lliment 



Co a& stalo s pobá.Jkou 

tdo má '1� dit1 1 a �v děti ae diva.j:! p.r:-�vi<bllw na talevizn! 
večeroíl:ty .s n1 ned?ilní µchád.lQ', & .1e;,..u Ge t.ll :a � nQpoua.f"í vč.M 
vykl.L:!1 t pole, it:-iěne si �1i.at� �:J nil.�bř..tou dobu �.ut tu:tVU 1 proč 
jGoo � v,ftvory µro dos;;Al.ťho clav��-:2 PO Čc�&ca vět.�.1nou �� protlv
nt, ba ptfuo neenasitslné tovEio!a& .jao--1 bky s�u, VýJiJr�• bohu
fel huvn� 1usl1rar.ičn.! p.NVe�ůWlCG). �rá js� si rupi'iklod pti ta
kové'.a hloub-'ní v�ia.l ně�t�ch vel!d p,.!,4'.;i.Vtzycl, t:'YSU tčch poháook. 
jtž m..:-\1:í nl'.:J�4' ��!ítoZ?ůt �ši eel.a'k.o..l, liócvcu m.inul.ost. 

!'�k µ!,aoov�:úii: r�u pí"é;'dkovť v�"ili v tertúl O;;l to j:�$&1 
jejich pánb�. ren arut·f$, co ho ar!ela cir•�V :.l co se o neul � tc
lev1uúcl} pohá&k M®ZViule, a.u v-�e �hl konkurovt1t. čert má 
prot1 nfuw ř-.1du pt-ednooUi o lidi se moc ooetará-. vJ.astn&), jim dá
V& poka�i t ookud � � �rovn:» t.� n�eo nechwJ.í. !i'.l pol.á�n.ť 
OVbet:i ocbot.."l?. epln:! n12Jrilmlj�! pt-ér..í. ·Chce r.a t-o �icc tu zanl,í, tu 
vltt;.! prot1a1u!bu .• �le Je to v �'\O�t.stó vrták l!l rupLU.t ho mmi 
vellcy problám. rovoče$ Jeho po�1 t37 iw�i PI"06t.Ým lidem Je, fe 
ee �jímú hl.s.vol• o t>otwtd; v-..lbec drti zá�ld:'d moráln.i µzouviólo 
telev1uůela p�háe.ek 9 toti! !e výěe 190rálníeh kvall1; určitábo jeo.1n-
ce Je neptímc \bltrn.& J�to irmJetnoBti. Je lb nt1n nňco jMO�ikohkt-
t.o: °J;,&;11. ul cnucym rlilMv.í, aa.poň fa bchz>U'� b'.:rel 

V ndnuloet1 taey n..111"1 pi'c� i,l:::m>val �rt (VS Jbkou by ]J, 
KrkOnočti: ta.'D Jb vládl !Wbrcoul). Sv�t OYG0,1 podle to.ho t-'�k;>., vy
pa.O�l, byl totli z.;;d-úen Yol:41 noro�, t\ v�tn5 nepocb.opltel
n&; abod-:>u nl'-'W�"l olm.l.nolit! Y na .byl.i soustamt upřeanoatňovtl • 

ni úplní pl tomci. Ka!cy, koo měl a.epoň r� .lfi.ko\1 il?Gtku mcc1 nebo 
�jetkU, k•�!dá -vrchnost od "kn:!f.eµ&n1. .. a! � obecního i,.-chtáf"Cl 
b3l!i VybaVen.3 \.iikoveu dáVlU>U hl.Ou;:.>estl & neJ�luwJtícb i',p�tno.lltí, 
te N v:l.">ec ned4 »omop1t, Jiilt mohla ultue uátlaná epoleč."lost po 
etal&t1 držet. -pot4"0.i�,1óě a nerou-.fJ)'at e.e nobo &e DO?f'ffrét1t, .j\ k • 
ř!k4', z h.�vy na �- Vld;rl těch •�ffl'dch (to Jest �tr.fch a 

echop�ch, to ,1..at chu�ch) 'b:11.a drtivá pt-esila. !"á se to enad vy• 
evl!tllt tim, tet a1 chuct, (tJ. gpr4vrd) človQ 1 Jak televlw po
hádky ukazu.Jt, a vrduloatt vtcyc� snadno poradil - něJak J1 I\QJ)á
lll, saa�l, oilctil a S>f'-1 t4 p,.!lelito.Gti Ji gprMVidla bikY nlco 
u.lcra41. A tak moW, lo mu to docela YphovoYalo5 o HTobytť mfl J>.� 
et&r'no, a pf-1tm.l � at.sroau. 
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J!ok.ud tento av�t wbec ma1 � J:.ké opmv&a v� nebe1:pe41, �t 1-
ehAzalo VI Ulnou EVn§ J4b, z !:".r-..u\kraJehu, � Vlach nebo oapoň z 
Vtd:la. J&kmll.e se v t.fákcVlé pohádce obJní n'7-J� c12.-1nee, ·dA �e 
t�i t, !a Je to nič.em.4 a podvodtúk; o co Jo ne jhorlť - Jaou u nás · 
1 t4.c:1'.,· ktct-í oe �J1 dost dlouho vodit � no:;;. 

To v&&chno by ff Jlstli dalo vysvětlit tloc&l.a pohodlně, n�Jfl
kou 1deologlckou cbJed:.1ěvkou. JG �� t�lko V�J.�t, fo by to b)•la 
Jen ona. �'i>tv.a si totlf m.l!e � kdo iaysli.t, �c poMdka ditl irup 1-
ruje k to�, cby ocem.lo pf-ednost1 dneška ;i."ed minulo::t!. :Keyf �1 
DG1�1 ptudkov� poMdk;v vy�élel1, oomGll nojsp!t d6.Jepisrd1 �1cG 

6 n�chtěll vykr6Gllt nč_�kou dávnou l!'iinu:t.ost. Vťc jim ňlo o to, ja
k$ srit prévl- je, a i.�· a phdeviir.l o to, t1aley by 1:1-l!l být. ,1ej1cJ_1 
diti "-�1k - m1ao Jinti, �d-e�t - tt tbch f.>oh4ook nen6\paclnl & 
ne�ilně ue:!l.Y, cn se má a co se neGá. Jisti že ·podobnýa z;:,ťieobcm 
:ťu."lg�ji 1 cne:An:L televizní Po-�� ... a �Ae o�U se z nich dos:v! ... 
d�jť 
- lo l:.dyl z.a Jwdná o osobni pro����, je lc:ultlá r,omoc ó:>b�á: bl�r;el\ 

- kdo dává,· a j�t.ti ritiu:. kdo nebere; %évazey, kt�ré trik vm1ltt.lJ1, 
· nemaJt t-6dnoU: _váhu, Jde Jen ·o to, �k se z nich ?G!� Tl' kl'ou�1t 

(MiJimc:.tvé• Jo, .f.e ke_ stejnti ne�dpovědnonti r• l.ehkor.Wsl.noot1 n�vá- · 
tiJi i p.řibca\y 1"Ú.21\Ý ch tě.�11 poeti�cll trjJtr�,- -co Jtt pf-$d čeaee� 
J�i.kO na běl:!.o.í,a i,)áaa vymýale.l nebo!.tík Vácbv ťtvrtů; k1ty� Je ooj• 
h�, odl..,hr!1Je ee nějaké roz�ná btbnické la.>u�Í.0 1 a Je 71i50 v&tech
no v noJl.Ept:ln'I Pol-ádku); 
• !e \'.iicbni, kóo stoJ! tak C1 ollSik Md nĚflli, Jaou od_pf-írody p1tatA

c1 o_ dDrebác_1; podle toho Je ta� tfeb4 ae k nim, chovtit; 'k.k!a ne.1-
4idekvátnijáí �Bob ... pob)T-váni va $V�t4w jo "poctivá l.o..ipe.!ničina" 
Ctvrttova l?wlcajae; tak ae apoJ:! přijG.14-»d s u.11tečným - �&st Je 
náa ku prgspiehu " jeitl ee t:aslou!:!:ne o to, že n.�lůi čine& veJde 

něco aprevedlnoet1 do �k.atentho avětDi 

- le nú nikdo nemá ·co poTicat. • prot.oie a!ICli d1 bh> v áG, co J• pro 
náe ne Jlepiť, & eam.1 &1 ta� pora41ae. 

?te4' ao p,o;,!'ít, !e se v feGkém folklÓN daJí pi'i bll!i1m po
hl�du. vy-ale&,va� n�. ponoubJíc:! k t.akov,mu �á$:adniaau 1deoYGG1U 
pf'epracoYaú• ·il• kdo lotl tf'eba n-bénovy pohádlcy 1 J1etě al v�1al, 
h eo. ·tma. r.,_pr,vl. : o :_npot:l'a, al• t.:ak,.v o Yl.rnoau a od&nost11 o 

i?aW.·P���- moct&'ch, · nle. ta.lo' o autoritA1 o bM.právt, 111�• �Jr 

o ·•PA'hc1ll:loeU9 o po&l1toat1 a �:a:ano•tl, nl.e ��·- o ryt1fs..lcjch 
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c:tno•tech. a pfedniím1 poh4dká!- •� o to&2, le k-rod a�hj:K,1:t1. -
• talm\fjch 1 Jako le lstpe nico vc1.tf ne! to necl.mt le!ot• aťbo leť 

. . 

Jo bll:1111 koěile ne! kabát, nebo .li llvct je boJ a kdy! nodáš 1 do-
st.J.neě - jsQu n světl · atile ntJ,ak pt'!tcur\f 1 n&l!SMIOd'cJ,mct, a. te-• 
cy k!-ehké, choulor:t1vé ric1, 'ricť, nn ktetri ktlt\ý hned talc nepH.j-

. ' 

de, � o eobi Ja:,u a>C(ll.s. bez!,n-.&nn4 u v dmlinúl návalu �o.ttl?-
n'1lo Nalii:wlu b;i neJcap:ťil ťlouho mv.,d:rle]Ja. ,\ p!-ece rui nich t.odn� 
dle!:!. �chtJVa r�nú �t jiui do �v�to u f)�méh.at 1JA,e,11, 
&bY si �1� mtll, uJali. se Jich, 'VZ1 li na so'be tu �dp�vó<!.."'10Gt r.,. 
�naf1l1 se �u, vte<:!l isil, uby 03•ly 1 zítru, d t.r-eb!4 v!c, mst Jsou 
4n&s. r=roto!o tomu Dlle cy t 1 naopak, proto!e pat�d� mr.!o - t. kcyž 

.. 
. 

to není pr�vidlo __ t�, skončit iipatoo. 

Ti!ko ovAeta nuJek� &ůady vsti;,ovát dětem, kcy! 1 pro ·nt..s 

e�,- jaou často �;>;,MUi:::".JU V"G!lnic:t: ze,.J:a(inu, Jak se zdá, pro t.Y 
2. n'-E,. ktet! televiz1�:í pohtdlcy pih:! a Jinak ztvártt.J.j;( a o;r avdu 
avér�w� pl&ob! na � taká da$8 - Jioti 1 na &l!.e Gvá ch vluetnic.,.. 
d,t!. _. 

-zl-
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Ludvík Vaculík: 
... 

��E-�-���U!� 
--/fe,j etan/ 

Pásal s námi takový hňup z kaštýla, který třeba řekla "Obrat 

mně krávy, dostaneš buchtu.". Kd
;,
rŽ jste rau posloužili o natáhli po

tom ruku po buchtě, řekls "Ná si blbý? Pravil sem ti, že dostaneš, 

né že ti dám. Utěkaj dom, třeba ju maminka zrovna vytahuje z trúby." 
... 

Te.kový to byl lmupz nikdy u něho nic neplctilo tak, jak tomu rozuměl 

normální mozek. 

Nebo jsme hráli v kurvičky, na něj padlo b;ýt. ch�rcenf'!ll zlodějem, 

soudce ho mel odsoudit a biják bít - však nikdy ée nebilo tolik, 

aby hra, v níž los byl /k.urevsky/ proměnlivý, nemohla pokračovat -, 

ale hňup z kaštýla ech.mátl někomu z nás čepici a s křikem "chytte 

si mňa no.předl" letěl pryč. lino, ale když jste přijali změnu hry a 

začali ho honit, házel po vás kamením, a kdubyste i to přijali ahá

zejíce trefili ho, šel by žalovat do kaštýla a jeho tatínek by na 

vás poslal četníka. Zkrátka, když pravidla jakékoli hry byla momen

tálně proti němu, zrušil je a zvýšil své náeilí; takový to byl Hňup. 

Práce stala se přirozenou potřebou člověka, a to i v pfípe.dě, 

že ho zrovna neživí, a je to cnnd už pud, že člověk obdčlává, zúrod

ňuje nebo aspoň zušlechtuje každý nevyužitý či pustý kousek země. 

Byli lidé, a ještě jsou, kteří obcházejí po mezích a roubují planá 

stromky, aby v krajině k obecnému prospěchu rostly třešně, hrušky 

či švestky. A jenom :rozkazem se mohlo začít stávat, že buldozeristé 

stromy vyvrátili, ačkoli na tom místě pak nerostlo třeba nic. Sám 

jsem proti tomu před dvaceti let� psal stížnosti, marně. 

Když Strnka zvaný Jakubec nechtěl jít do družstva, vzali mu 

jeho starodávné pole a přikázali mu jiné, vzdálenější a horší. Když 

je za pár let prolm.ojil a vzdělal, vzali mu je a dnli zas jiné,.hor

ší. Nebyl v tom žádný užitek& Jnlrubco�i to škodilo, poli neprospělo � 

vlast to nevyžadovala. Byla to rasta za vzdornost. Od té doby úrodnost 

těch polí, a všech v okolí Brumova, upadla, obnažilo ee kamení, pra-
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r.eny vysychají e v�bcc nejl�pší pOdu zabraly �inžéky, ohyzdné. Jakubec 

to věděl a nechtěl. 

Před asi pětadxaceti lety mi ječen známý, zarr,ěstnený na průmyslovém 

minis.teretvu, e hněvem líčil své boje U záchranu malých závc„dních e 

m:ístn:ích elektréren na potocích e řekách. Nebudu čtenáře napínat: pro

hrál. to a při reorgenizeci cinisterstva byl odsunut na mrtvou kolej, 

proto�e prý "neviděl !upře�u". Mohl bych poznamenat, že ten muž jedním 

zadním okem via�l to, nač ti na jeho míst� vypotřebovali dnes ob€ svoje 

předn:! oči, sle ovláanu ee. V:íc by sem pe_sovele úvaha, co je to kupř·e

du a vza�, co vzhfu-u či dolu, a kao má právo roz.hoaovat o tom bez rozu

mu a vody. Voda a rozum totiž odevždy se shocli, kde se buae dobře da

řit mlýnu. 

Přea pěti lety bylo v D. me.lé pekařství, jehož chutnj chleba si 

Praž�ci naopsk vozili z víkendu oom�. Bylo zrušeno, ale proč, nevěděl 

pořádně nikdo. liiožná si pekař moc vydělal, možná i šidil, ale koho -

dobrým chlebem? V Radlicích zee byl mladý truhlář, opravoval staroži tey 

nábytek. Šel k němu jistě jenom ten, kdo ho potřetovel a přitom souhla

sil e cenou ze práci. Loni jsem tam našel pustou choabu, prechGD. zane

sená okne a na uzamčených dvef>ích pečet finančního odboru ONV. Zdá se, 

že mlečlý truhlář šidil na daních. Mowá měl tolik zákazníku, že st mohl 

vybírat, e někoho uraz U. Možn6 mu všakk jenom ne kdo zéviačl o Jisté je, 

že doplatil na svou vézcnost. Lidé, ktef-í n�o užitečného vzécně aovedou, 

existují v této krajině ne vlastní nebezpečí. 

Neproti tomu dovídám se někdy teké o vítě"f""stvi rozumu El voč!y. l�s

pfíklad v Jeseníkách bylo dokonce zrufeno v jedné kotlině nové zalesně

ní, protože je tam ja�si vzbcný, poučný a cb budoucna užitečný eko

systém. V Sovětském svazu prohlásili jakousi krej inu za rezervaci trav, 

z nich! pocházejí n�kte� kulturní obilovicy. Aby bylo znovu z čeho ze

č!t, kčyby. Leckde na sv�tě zřizují ee genové banky, v horách 1 stepích, 

v-ies:!ch 1 ba!inách. V ba!inéch l"lokonce s pťtvodn:!m befinn$rm obyvetel-
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stvem, Jemu! nemá být zvn�jške vnucovlne civilizace e m�nfn styl fivo

ta. Do rezervace má vstup jenom lékaf. Z rezervace ovšan můle, kdo chce, 

o�ejít. 

Naproti tomu nsl\1 .zem nerea v těchto dnech opustil ��ad� EP isova-

tel Vlastimil Třešňák. še 1 aru tnl� , do nejistoty. Dohnalo ho k tomu za-

chézcn:!, jež nehorázně pfel:ročilo meze jakkoli přísné a tfebe i eektáf-

ské literérní kritiky. Je prevae, že jeho nečání ani mrE:vy se nehodily 

óo téhož literárního se.lénu, v němž účinl:ují napříklod Jana Uorsvcová 

a Josef Frais, proto�e se blížily rp i�e crevCm a nacání takových hospo6-

s1cych štamge.stů, jako jsou Ynr:t Jaroslav Haše:k �.i Bohumil Hrabal. Poli

cie dobře poznale, že Třešňák se do stétního chovu nehodí, e ud(lale ve 

své rozšířené pra.vomoci, co musele. Nebude její vina, jestlir.e se TfeĚ

ňsk jako český spisovatel i jako člověk zmarní a ztret:í. Ze to bt,;.čie oo

povíaa:t ten, kčio si vzal oapovědnost ze všecko: za hospodaření s kraji

nou, lidskou prací i národním talentem. 

Když tedy·slyším te� nový, vlídný pokyn sterého nevlídného hlesu, 

abych se ujel každého kousku neobčělené půdy, kcyž v Eole�ovi'tlch mi 

otvírají novou tržnici, kde mohu nabídnout plody svého políčka tolikrát 

zhanobeného, když si můžu ohlésit a vést truhlářtk ou é!ílnu, k nejmout 

hospoau a v ni snad poaáv€t i jinší chlebe, nevěřím. Nevčřím, éb kud vi-
• 

c.ím negezpeč:í, že do i.m ncvé hry se kcykoli může vn:isit ten sterý hňup 

z kaštýle. 

/Duben 1982/ 
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