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PÁR SLOV NA VYSVÌTLENOU

Tato povídka (nebo novela, nebo romaneto, nebo cokoliv
chcete) není psána jako obhajoba urèitých lidí. Netroufal bych si
být tak sebevìdomý a vystupovat nìèím jménem. Chci øíci aspoò
nìco o tom, co jsem vidìl a co je pravda. Adresuji tuto povídku
hlavnì tìm, kteøí se cítí oprávnìni vystupovat v úloze soudcù �té
dne�ní mláde�e�, vybírají si pro své prokurátorské øeèi ty
nejnetaktnìj�í chvíle, a pak se diví, �e je jim odpovídáno stejnì
netaktnì. V�echny generace pøed námi mají nìjakou knihu, která
byla napsána na vysvìtlenou. To, co jsem napsal, pova�uji za útvar,
podobný jazzové skladbì. Jestli máte mo�nost sehnat nìkde
nahrávky Miles Davise nebo souboru �The Jazz Messengers�,
se�eòte si je a pou�tìjte si je pøi èetbì této povídky. Mnoho vìcí
pochopíte daleko lépe.

Pochopíte potom mo�ná, �e i èlovìk ve svetru a úzkých
kalhotách mù�e mít rád Bacha a Haendla. Mo�ná, �e pochopíte,
�e je mo�no mít souèasnì rád Shakespeara, �otolu a �alamouna.
V�echny je cituji a omlouvám se jim tímto, �e jsem se pøedem
nedovolil.

Nezlobte se, �e �hrdinové� mluví slangem - je to pravda!
Nezlobte se, �e mluví upøímnì - chtìl jsem toti�, aby to byl jazz
a ne �literatura�!!!

Nezlobte se, �e pijou - je to docela dobré. ...a dìláte to taky!
Budu moc rád, kdy� se budete zlobit. Znamená to, �e jsem mìl

aspoò trochu pravdu.
Teï vás zavedu na mejdan. Budete z toho asi trochu vedle.

Tomu se vùbec nedivte! Ka�dý z nás byl ze svého prvního mejdanu
trochu �vy�itej�.

Dìkuji za pochopení a za zlost.

Litomìøice, 22.12.1962
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NOC

�Èeskoslovenský rozhlas konèí své sobotní vysílání. Jsou právì
dvì hodiny ráno, nedìle ...�

Tony (to je ten v èervené vestì) vypnul rádio.
�Dáme tam magne�ák, ne?�
Jan se nahnul pro sklenièku a dolil si. (Sakra, kde ti smradi

sehnali tolik vodky...? Ale hlavnì �e je. A vùbec, co jim nadává�
do smradù, sám jsi loni maturoval a najednou se stylizuje� do
pózy ètyøicetiletého kádrováka.)

�...on ruce nosil v kapsách
a hlavou kývával.

Ó, Mister Mississippi,
ka�dý naò volával...�

(Suchý, to se dalo èekat. A za chvíli zaène vyøvávat Bill Haley
a ho�íci zaènou dìlat, �e tancujou rokenrol. Holt asi generaèní
problém. Tatínkové jsou kladní ka�dým coulem a ze synáèkù roste
zlatá mláde� jen to hvízdá. /Napil se./ Asi jsem moc klukovskej -
na tolik dobrý, drahý a promarnìný vodky. A taky moc zatrpklej...
na tìch osmnáct a pùl, co mám. /Vodka se pálivì rozpíjela na
jazyku odøeném od cigaret./ Tøetí noc vzhùru. Jestli budu takhle
pokraèovat, tak umøu døív, ne� se rozmyslím, co bych chtìl vlastnì
dìlat.)

�...øekni mi, �elvo, øekni,
kam tak pomalu jde�...?�

Tøídní premiant se pokou�el vypít sklenièku vodky, ani� by se
jí dotkl rukama. Na druhém konci místnosti nìkdo mluvil
o �Sladkém �ivotì�.
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�...Ó, Mister Mississippi,
já radu tobì dám...�

(Magnetofon je ú�asná vìc. A nejen na mejdany.)

�...choï pomalu èi rychle,
svùj cíl v�dy dojde� vèas...�

�Kluci, Lucie øíkala, �e umí zatancovat striptýz!�
(No jo, to je to jediný, co vám z toho Felliniho zùstane, �e jo?)
�Tomá�i, nebuï sprostej!�

�...ó, Mister Mississippi,
tam dál u� není nic!!!�.

(Magnetofon je ú�asná vìc. Kdybych byl spisovatel, koupil
bych si magnetofon a diktoval bych mu. Tøeba to, jak obtloustlá
Dá�a se teï sama lepí pøi tanci na svùj protìj�ek, proto�e ví, �e
není natolik vzhledná, aby mohla dìlat drahoty... A taky tøeba
jak jsem se sem dostal..., kvùli ty bláznivý naivce, která je sice
moc hezká, ale já vím, �e bych ji nemoh mít rád a nejsem u� tak
�rámkovskej, ani je�tì tak senilní, abych chodil s ka�dou hezkou
holkou... A øekl bych do toho magne�áku, �e to není ode mne
hrubost, kdy� tu sedím a piju vodku a ji nechám votravovat
Tonym..., kterej si hraje na pána domu, �proto�e starou�i jsou na
chajdì�, ale �e je to vlastnì ode mne jemnost na tohle století a�
nevídaná... Je�í�marjá, teï ke mnì jde a tváøí se mazlivì... to
bude nìco chtít...)

�Honzo, prosím tì, udìlej nìjakou pantomimu. Aspoò nìco
malièkého... Holky by to moc chtìly.�

�Marie, copak jsem nìjakej trhovec, abych se producíroval po
mejdanech? To nemá cenu, uznej to!�

�Honzo, nedìlej primadonu!�
�Marie, prosím tì...�
�To je jasný, klaune, hoï tam nìjakou tu hru� - ozval se hoch
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z rohové válendy, ani� pøitom pøestal hladit Dá�ina obtloustlá
kolena.

�Vá�ená spoleènosti! (Hergot, musím jim to nìjak vymluvit.)
Necítím se zrovna ve formì. Taky nejsem napudrovanej... a tak...�

�Hele, nedìlej drahoty, umìlèe!� pøidal se Tony a zatváøil se
jako rozmrzelý diplomat.

�Honzo, nechá� se prosit?�
�Marie, já vím �e to vypadá blbì, ale vlastnì mají pravdu. (Celej

veèer piju jejich vodku, bavím se na jejich konto. ..tak jsem s tím
mohl koneènì poèítat, �e to nebude tak docela zadarmo. Nakonec
�aljapin zpíval na kupeckejch mejdanech na Volze, tak co...) No
tak já to zkusím. Ale pøedem se omlouvám.�

�Výbornìéé! Výbornìéé!�
�Ticho! Ticho!�
�Bude se dít pantomima!�Jak �el doprostøed místnosti, cítil,

jak ho vodka høeje ve tváøi a prstech. V�ichni se sesedli na rohovou
válendu a hráli si na obecenstvo.

�Chce� k tomu nìjakej rokec?� zeptal se tøídní saxofonista.
�No, poèkej... (Co vlastnì budu dìlat? Jo, Hráèe, jasnì! To je

krátký a nemusím to ani tolik prznit.) Spí� nìco pomalej�ího,  jo?�
�Jasný. Hele, mám tu nahranou �Fever�, tedy jako �Horeèka�.

Zpívá to...� (Saxofonista vyslovil jméno zpìvaèky tak ryze
americky, �e nebylo mo�né si ho zapamatovat.)

�Dobrý.�
�A je�tì zhasnu svìtlo a nechám tu malou lampu, jenom na

tebe, abys byl aspoò trochu bìlej�í, jo?�
�Jo, dobrý. Jedem!�

�Dý bab dý bab... badùba dýbadýba dábydùbap...�
ozvala se basa a bicí. Krásnej, dlouhej tón, pomyslel si Honza a øekl
do zakouøeného �era pøed sebou:

�Dámy a pánové! Etuda, kterou se vám pokusím pøedvést, se
jmenuje �Hráè�. Ano, prosím! Dostojevskij v mejdanové zkratce
klaunského uèedníka...�

Vykroèil do svìtla lampy a zaèal.



7

Pøichází do kasina, pøihlí�í ruletì, chce hrát. Sáhne do kapsy,
pøisadí si.

�...óóu, fever...fever in the morning...�
(Horeèka... Ta �enská zpívá fakt nìjak nemocnì.)

Prohrál, pøisazuje znova.
�Romeo loved Juliet...�

Hlas té �enské na pásku chraptí a �eptá, jo, mu�kát, rum a dé��.
Horeèka! Hergot! Proè nejsem schopnej se poøádnì nauèit
anglicky?!? Takhle jen lovím sem tam slovíèko... Horeèka, Romeo,
pøíbìhy beze jména, horeèka. Roztøásá prsty, vystydlý asfalt, rty
trumpetistù. Horeèka. Horeèka z lásky. Horeèka vrací ruletu
zpátky. Znova. A je�tì jednou to zkusit... A je�tì!! Horeèka svírá
krk té jazzové �enské... horeèka... a ona u� jen �eptá, jakoby mìla
�ít jen do konce tohoto chorusu a pøitom ví, �e je to u� poslední
chorus a pøesto houpavì �eptá, �e proti �tìstí této horeèky není
léku a bubeník otluèenými horkými prsty pøiklepává na okraj
tympánu:

�...má� pravdu, holka, má� pravdu...
�Prohrál u� popáté. Sahá nejistými prsty do kapsy pro peníze.

Chce je�tì pøisadit. Nemù�e najít u� �ádné peníze.
�Mpa dùbadýbap...tjù báááá...� dohrála basa.

Sahá roztøesenými prsty do náprsní kapsy znova. Nic. Znova.
Nic. Tak tedy bankrot? Prohledá kapsy. Nic. Znova. Nic. Bankrot.
Sáhne je�tì jednou do levé náprsní kapsy. Ani vindra. Svìsí ruce
a tøe�tí oèima po kasinu. Nic. Nic a nikdo mu nepomù�e. Udìlá
krok a pak sáhne rukou stále roztøesenou do pravé náprsní kapsy.
Pomalu ji vytahuje, a� se uká�e revolver. Pøilo�í ho ke spánku,
podívá se na ruletu. Je�tì jednou. Prsty se tøesou. Zmáèkne spou��!

�Výbornìééé! Séénzace!�
�Se� druhej Fialka!�
�Chce� pusu, �a�ku?�
�Chci se napít!� øíká Honza a rozsvìcí lustr. V�ichni se
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pøekøikují v nad�ení. (Je�í�marjá, já mám �ízeò. A oèi pálí.
Horeèka. Jo, horeèka. Z nikotinu a chlastu.) Saxofonista mu
podává vodku v brou�ené vázièce.

�Tady má� pohár, mistøe!�
�Díky.�

(Áá, krásnej voheò v �aludku, je to nádhera, vìdìt, �e je èlovìku
akorát osmnáct a pùl, vodpus� mi to �rámku, hezký holky se nemají
nechávat jen tak samotný.)

�A tomu se øíká nì�ný mim - vypije pohár vodky na ex!�, øíká
èernovlasá skoroitalka, která mu prve nabízela pusu.

�Mìl jsem �ízeò!� odpovídá tvrdo�íjnì Jan a jde k Marii.
�Bylo to prima�, øíká Marie.
�Ne, nebylo, ale víc to ne�lo, odpus� mi to!�
�Vidí�... a dal jsi se prosit...�
�Nemluv u� o tom!�
�Tak mi dej nìco pít!�
�Dìvèe, dìvèe... je�tì jednu maturitu a je z tebe alkoholik.� (V

�ivotì u� se nedám zatáhnout na maturitní veèírek.) Podal jí
sklenièku.

Pila pomalu a vzne�enì, tak jako kdy� se poprvé jí jablko nebo
krájí chleba, s dìtskou obøadností, kterou nelze zesmì�nit.

�BIG BEAT KEEP YOU ROCKING IN YOUR FEET!!!� zaburácelo
z magnetofonu. (Tak pøece Haley. No a u� to jede). Tony tancuje
s èernovláskou a sna�ivì vra�tí èelo a la Gabin. Magnetofon øve
a Haleyho neubývá, páskù je dost, ubývá jenom pití a èas. Tøídní
premiant se pokou�í pøeøvat rokenrol:

�Gaudeamus igitùùùr!� a strhává s rozpaèitým úsmìvem ubrus.
�Gaudeamus igitùùùr!� a znova Haley. A Elvis! A Little Rich-

ard! Picadilly Rock! Perfect Lady! A Foull As I! Lucilla, Lucilla!
a Send mé your Kísses! a zlatá, odmaturovaná mláde� vydupává
do tìch nóbl parket udýchané, tolik zprofanované boogie - pojï
ke mnì, pojï, je�tì blí�, teï dva kroky a pøíklep a zmiz, nechci tì
vidìt, ale na to zavytí kytary zase pøijde� a pøitiskne� se ke mnì,
na chvíli, ne� se ztratí�, ne teï nechoï, teï ne, poèkej, na ten
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saxofon, ano, teï, tenor... sly�í�... ó ty dlouhé, pálivé nohy
s nervózními koleny, v tuto chvíli malý kousek nad leskem parket,
rudnou ti tváøe, pojï, a po basech piana se kolébá ráno, ó chraptivý
Jozue v bílém smokingu, Gaudeamus igitur! Dohráli, vymìòují
pásek.

�Hele, vem si ameriku, mistøe!� nabízí Honzovi saxofonista.
Tony svléká vestu a zpocená Lucie se jí ovívá.

�Dík.�
�A kde má� vlastnì Marii?�
�Nevím, copak jsem její brácha?�
�Jen se nedìlej! Chce� být diskrétní, �e jo? No, mnì je to jedno,

ale Tony po ní jede a byl na�tvanej, �e tì pozvala. Teï to z trucu
válí na Lucii, to je ta, jak vypadá jako Sofia Loren, ví�, ale dej si
bacha, aby ti Marii nevyfouk! No fakt! Øíkám ti to, proto�e se� mi
sympatickej.�

�No tak ti teda dìkuju, ale nemuselo to bejt.�
�Kam jde�?�
�Jdu si trochu prohlídnout kvartýr. Takhle k ránu to mù�e bejt

dost zajímavý.�
�To urèitì.�

~

V kuchyni nebyl nikdo. Napil se vody a chvíli poslouchal, jak
odkapává. Zalovil v kredenci, chvíli hledal a vytáhl pikslu s kávou.
Hoøká chu� roz�výkaných zrnek byla chladná a cynicky støízlivá
jako vzduch, který èi�el dovnitø otevøeným oknem. Dal pikslu na
místo a vyklonil se z okna. Z velkého pokoje bylo sly�et boogie
a do toho úplnì v jiném rytmu, nelítostnì a s prorockou trpìlivostí
odkapávala voda. Na nìjakém blízkém kostele tlouklo ètvrt. Ètvrt
na pìt. Èas, uvìdomil si, èas. Kapky vody, vteøiny, orloj,
Gaudeamus igitur, píseò o mistru Mississippi. �elví rady:
nepospíchej, není kam. Volovina! V�dycky bude kam pospíchat
a a� pøestanu bejt uspìchanej, tak u� nemá cenu, abych �il! Hergot,
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jsem nìjakej patetickej, moc piju. A tak fu�uju do filosofie...
Pøesto, �e mu to pøipadalo filmovì, neodpustil si zahodit �paèka

pelmelky z okna. Nakoukl do koupelny. Jeden z maturantù le�el
na kraji vany v promáèené vestì a spal. (No, hochu, nebudu pøeci
tak indiskrétní, abych tì zvedal, ne?) V men�ím pokoji nebyl nikdo.
Potichu tápal po kobercích ke dveøím do lo�nice. Hergot, málem
jsem rozbil nìjakou rodinnou sochu! Nahmatal kliku. V lo�nici
bylo ticho a nazelenalé �ero od luceren z ulice. Zapálil si cigaretu
a �el pomalu ke sklenìným dveøím, otevøeným na balkón. Kdy�
byl u dveøí, øízl ho do oèí rudý neon, který se rozsvítil na protìj�ím
domì. VÝHERNÍ VKLADNÍ KNÍ�KY! STÁTNÍ SPOØITELNA!!! Na
zarudlém balkónì uvidìl pøes sklo rozmazanou èervenoèernou
siluetu Marie.

Kouøila a vypadala nádhernì. Udìlal dva kroky a polo�il jí ruku
na rameno.

�Buï pozdravena, Julie!�
Prudce se k nìmu otoèila. Zaèínalo svítat. �Proè Julie? Pro ten

balkón?�
�Ano. A proto, �e jsi tu sama a je noc, vlastnì nìco mezi nocí

a ránem. Je to prima, �e se to nedá pøesnì øíct, kde konèí noc
a kde zaèíná ráno.�

Vydechla kouø a pøikývla.
�Mám jít dolù a nìco ti �eptat k balkónu?�
Zavrtìla hlavou.
�Proè? U� tam nìkoho má�?�
�Ne, nikdo tam není... Mo�ná esenbák, nebo nìkdo, kdo se

vrací z flámu.�
�Tak proè? Bylo by to krásný. Julie s cigaretou na balkónì

a Romeo ve svetru a je z nìj cítit vodka. To by se ti nelíbilo?�
�Líbilo.�
Podivil se jejímu hlasu. Bylo to jako kdy� mluví z horeèky.

Pravdivý, nic nezakrývající hlas.
�Líbilo, ale nemìl bys pøi èem pøísahat. Jsou tu tak vysoké

domy, �e mìsíc není vidìt. Mìsíc by teï byl asi nejlíp vidìt
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z Maltézského námìstí. Tady bys mìl na pøísahání jen tìch pár
neonù. A ty jsou je�tì nestálej�í ne� Jupiter.�

Hladovì vtáhl kouø. (Hergot, proè ta holka musí vyrukovat
s tím pøísaháním, co�pak nevidí, �e tím v�echno kazí?)

�Promiò,� øekla, �já jsem to tak nemyslela. Julie s cigaretou
poslouchá vrzání tramvají a lucerny ztrácejí stíny, proto�e svítá...�

�Ano, moc krásný! A naproti Julii reklama Státní spoøitelny, �e
jo?�

�Nemluv tak cynicky! Stejnì jsi jen o rok star�í.�
�Nemluvím cynicky. Je to pravda.�
�To se nevyluèuje!� Její vlasy ho �imraly do tváøe.
�A mluvením nezestárne�.�
Pustil cigaretu a vzal ji za ramena. Teprve teï si v�iml, jak jsou

teplá. Olízl si suché rty a chtìl nìco øíct, ale neøíkal nic a jen cítil,
jak se k nìmu zvolna pøibli�uje. (Zatracená sentimentalita!
Nesmím to s tím pitím pøehánìt! Pokusím se bejt cynickej: Kolik
toho asi mìla na sobì tenkrát Julie na balkónì?) Cítil, jak se
tøese v jeho dlaních. Z ulice táhla zima, obloha se rozplývala do
vlahé, �edìmodré kýèovité barvy technicolorového moøe.

Øekla: �Nedìlej cynika! Je to hloupý a smì�ný tou�it po
zestárnutí. I tak èas utíká.�

Políbil ji a její ramena se nepøestala chvìt a tak poznal, �e to
nebylo zimou.

Ve�li do lo�nice. Líbal ji na holý horký krk. Sly�el, jak nìco
�eptá, nerozumìl, bylo to nìco ze Shakespeara, ale on cítil jenom
její blízkost a myslel na holku, se kterou spal pøed mìsícem, a která
si z nìj dìlala blázny, a znovu se omlouval �rámkovi a hladil její
jazyk ústy rozpraskanými od kouøe. (Holka, holka, na maturantku
toho zná� dost!) Zakymáceli se. �iroké man�elské lo�e to vydr�elo.
Chudáci starou�ci na chajdì, jejich poèestné lo�e... Staèil si
pomyslet, kdy� jeho ruka narazila na její koleno. Hladil ji chvíli po
noze. Pak ucítil její zuby na svém krku. Nahmatal òadra a stiskl
a ona vydechla a prohnula se pod jeho rukou. Rozepjal blùzu
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a políbil ji na nahé bøicho nad okrajem suknì. Byla bílá a horká.
Zapomnìl její jméno a nezdálo se mu nutné moc si vzpomínat.
Vonìla mlhou a maturitou. Kdy� ji zaèal líbat na hladkou kù�i nad
koleny, cítil, jak se mu chvìje na rtech a pak usly�el jak nìkolikrát
naprázdno polkla. Znìlo to jako vzlyk.

Políbil ji chlácholivì na oko a ona se zasmála trochu bláznivì,
a nadzvedla se a pomáhala mu rozepnout zip u suknì. Vtom se
z vedlej�ího pokoje ozvalo: �Ne, Tony, ne!� Strnuli. �Ne, ne,
prosím tì, ne!� Bylo sly�et oddychování a �ustot prádla. �Ne, Tony,
prosím tì...!� Vzlyk. �Óóóch, Tony, Tonyýý!� A pak u� jen
rytmický rámus nábytku.

Odtáhli se od sebe. Pøes zeï obèas pronikl tlumený výkøik nebo
vzdech. Jan se podìsil. (Tak tohle je kocovina... Zapla� pámbu za
ní! Je�í�marjá, copak jsem zrovna takový prase, jako tyhle ho�i
vodkojený Tuzexem? V�dy� tu holku vùbec nemám rád! A tady...
Panebo�e, já jsem vùl... Div �e ne na stejné posteli s tím frajírkem,
kterej teï vedle sebevìdomì nièí rodinná prostìradla. Jsem prase!
A �ádnej pierot!)

Venku byl skoro den. V oknech se unavenì cukal nazrzlý neon
Státní spoøitelny, vybledlý a �edý.

�Pojï pryè!� Vstal a otoèil se k ní.
�Okam�ik!� Èesala se. Mìla udivené a unavené oèi.
�Mu�em jít pøes koupelnu, abysme je neru�ili, ne?�
�Mhmm.�
Podal jí ruku a pomohl jí vstát.

Vy�li na ulici. Bylo studené ráno, které roztøásá nevyspalé.
�Kolik je?�
�Pìt deset.�
Mlèeli. Silueta Hradèan vypadala tak krásnì, �e to v tu chvíli

snad ani nebyl kýè. Z Myslíkovy ulice øinèela tramvaj.
�Bude pr�et, zvoní na roráty.�
�Hm.�



13

�Ty se zlobí�?�
�Ne.�
�Není ti zima? Vem si mùj svetr, na, mù�u klidnì jít bez nìj!�
�Ale ne, Honzo, to ne!�
�Neodmlouvej a vem si ho!�
Vypadala jako ze �védského filmu.
�Nezlob se na mne... prosím tì, za to dne�ní ráno, jo?�
�Já se na tebe nezlobím.�
�Fakt ne?�
�Ne, ale bojím se...�
�Èeho? �e doma dostane�?�
�Ne, toho ne. Dnes mi povolili první flám, kdy� jsem udìlala tu

maturitu. To ne...�
�Tak èeho se bojí�?�
�No, �e si bude� myslet, �e jsem pitomá potrhlá holka a...�
�Prosím tì, Marie, neblázni, to mì nikdy nenapadne! Chce�

cigaretu?�
�Ne, dìkuju. Hele, já vím, �e jsem se mìla zdráhat a mìla jsem

tì nechat pøísahat tøeba pøi tìch reklamách a tramvajích a s
vìdomím, �e bude� pøísahat køivì a bylo by to vypadalo normálnì,
lhali bychom jako ostatní... Ale byla tak krásná noc, �e se mi vùbec
nechtìlo lhát. Vím, �e jse� blázen do té va�í zpìvaèky a �e jsi na ní
myslel celý veèer...�

�Celý ne, Marie!�
�Tak skoro celý. Ale kdy� jsi pøi�el za mnou, chtìla jsem být

co nejblí� u tebe. I tam jsi na ní myslel. A potom u� jsi na ní
nemyslel, kdy� jsme le�eli vedle sebe a bylo to krásný a taky proto,
�e mám ètyøi dny po maturitì a byl to mùj první skuteènej flám.
Teï u� ti to v�echno mù�u øíct, proto�e ta noc a vodka a Julie
s cigaretou, to je v�echno pryè od té chvíle, co se vedle ozval
Tony s Lucií. Teï ti je�tì nìco øeknu. Odpoledne se vzbudím
a budu kvùli tomu asi breèet, ale teï si pøipadám stra�nì støízlivá
a èistá, tak ti to mù�u øíct. Já tì mám ráda a ty mì nechce�, proto�e
mì nemá� rád. Má� rád zpìvaèku a ta tì u� nechce, proto�e jinak
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bys byl teï s ní a ne se mnou. A ona mo�ná blázní za nìkým jiným,
kdo ka�le zase na ni... Je to podobné, jako kdy� jsi øíkal, jak je
tì�ké poznat, kdy konèí noc a kdy zaèíná ráno. To je ono! Noc
stíhá ráno, ráno se honí za dopolednem a na ty vzadu se neèeká...
a je to tak asi správnì... Na, vem si u� ten svetr, dìkuju.� Byli
pøed domem, kde bydlela.

�Tak ahoj, Marie!�
�Ahoj, mìj se príma, veèer budu asi smutná, ale i ty bude�...

a jen mì mrzí, �e to nebude kvùli mnì. Chce� pusu, �a�ku?� Políbila
ho krátce na ústa.

�Tak. Ahoj!�
Vrata zapadla, je�tì bylo sly�et jak dupe po schodech.
Navlékl si svetr a vracel se k Národnímu. Na Národní tøídì

bylo u� �ivo. Nedìlní rekreantský ruch. Dostal hlad. (Hm, za sedm
minut �est. To akorát dojdu na Václavák do Koruny na dr��kovou.)

�Dobrý den, pane doktore!�
�Dobré ráno, kampak tak brzo? Studovat? Studovat?�
�Ale to víte, máme pøed zkou�kama, tak se jdu teï nasnídat

a pak rovnou do Universitní.�
�To je správné, ano, pracovní morálka, to se mi líbí. No, buïte

zdráv!�
�Nashledanou, pane doktore!� (To bys asi skákal, dìdku, kdybys

vidìl tu moji morálku.) Pan doktor pøedná�el u nich na fakultì
dìjiny starovìku a vy�íval se na tom, �e napodoboval �i�lání císaøe
Caliguly a líèil zrùdnosti jeho man�elky. Teï jel zøejmì taky nìkam
�na chajdu�, proto�e byl v plátìných �atech a mìl tlumok.

Jan ve�el do automatu. U� bylo nabito. Lidé v chvatu snídali.
�el k tabuli s nápisem: Teplá jídla. Bylo to jako narkóza, dýchat
v�echnu tu vùni omastkù, páry a pitralonu. Cítil, jak se mu houpe
�aludek. Postavil se do fronty. (Prodavaèka vypadá moc nevyspale.
..�e by taky rovnou z mejdanu?)

�Tak si to pojïte za ty peníze prodávat sám, ...vy...vy...
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�alamoune!� vy�tìkla prodavaèka na star�ího pána, který zøejmì
pamatoval lep�í èasy. (�alamoun, �alamoun, hergot, mì se chce
z toho smradu u� nìjak spát, to asi není moc dobrý, tolik mastný
páry na laènej �aludek. �alamoun, hergot, kde jsem to sly�el...
jo, jasnì, �mùj miláèek je mùj a pase v liliích, v liliích...�)

�Je mùj a pase v liliích, v liliích...� zpíval si potichu.
�Tak, haló, pane! Co si pøejete? Kolikrát se vás mám ptát?�
�Jo tak, promiòte, dr��kovou, dva rohlíky a èerný pivo!� (Je

mùj a pase v liliích...) Dr��ková pøí�ernì pálila v rozkousaných
rtech.
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DOPOLEDNE

Naproti nìmu matka s dcerou asi �estnáctiletou pojídaly vla�ský
salát. Byly nedìlnì obleèené. Matka si ho obèas mìøila pohrdavým
a káravým pohledem. (To asi pìknì vypadám.) Mìl chu� øíct té
paní nìco tak provokativnì vulgárního, aby to zapadlo do její
pøedstavy o dne�ní zka�ené mláde�i. (Mezi kterou ov�em nepoèítá
svou dceru.) Oèi té paní, která ví, co se patøí a jak se to má a jak
se to patøí, jakoby øíkaly: �Kdepak, ani nápad, na�e holka je dobøe
vychovaná. A kdyby nìkdy s nìèím takovým pøi�la - tak...!� (To
je vono, milostivá paní! Tak, tak. Hlavnì, �e vy s tím nemáte nic
spoleènýho. Va�e výchova odolává zubu èasu. A� si v�ichni dìlají
co chtìjí, vy si myjete ruce. �e? Tak se na mì tedy nekoukejte
jako prokurátor. Já u� jsem pùl roku plnoletej! Mù�u si zvolit
presidenta a poslance... Tak si snad taky mù�u zvolit dobu na
spaní, né?) Paní dojedla.

�Pojï, Alenko! Abychom to stihly vèas. Strýèek Ota nás jistì
u� èeká.�

�Ano, mami.� Alenka hledala nìco, èím by si mohla zpùsobnì
utøít ústa.

�Na!� Podala jí matka malý kapesníèek pohybem, který chtìl
být mateøsky rozhodný i diskrétní zároveò. Bohu�el, rozhodnost
pøevládla a �spravedlivé� paní se podaøilo loktem shodit ze stolu
talíø s Janovou dr��kovou. Jan ho zachytil a nevzru�enì polo�il
na stùl. Paní zrozpaèitìla. �Dìkuji vám, mladíku!� �Není zaè,
paní!!� øekl Jan a dopil pivo. Matka s dcerou odcházely.� U lítacích
dveøí se paní je�tì jednou ohlédla. Snad se chtìla pøesvìdèit, jestli
je to vùbec mo�né, aby byl nìkdo pøi tak zflámovaném zevnìj�ku
tak úslu�ný a vychovaný.

U tlus�ouèké blondýnky nad limonádami si koupil cigarety
a vy�el na ulici. Bylo krásné nedìlní dopoledne, pøímo stvoøené
pro ozdravující výlety do èis�ounké pøírody, a právì tak pro
rodinné nedìlní náv�tìvy. V�echno vypadalo novì a mladì. Loudal
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se s rukama v kapsách. Vèera to vlastnì zaèalo stra�nì nevinnì?
Byl v biografu s jedním klukem z jejich divadýlka. Ten s sebou
pøivedl Marii. Zná ji z taneèních. Marie je pak pozvala na maturitní
veèírek. Jejich divadýlko je prý u nich ve tøídì oblíbené. Ivan mìl
rande, tak tam �el Jan s Marií sám. Mìli to vzadu ve Viole. Bylo
to dost maturitní. Pár profesorù (zøejmì tìch s dobrým vztahem
k mláde�i), víno a cigarety kouøené poprvé s hrdým pocitem vlastní
ceny. Zpívala se �Putimská brána� a tak podobnì a vzpomínalo se
na tøídní ta�kaøice. Magnetofon pøi�el ke slovu a� pøed pùlnocí.
Pak je vrchní vyrazili ven, profesoøi se naposled rozlouèili a brána
do �ivota byla definitivnì otevøena. Na refý�i jich zbylo nìco pøes
deset. Tony prohlásil: �Nic nekonèí! Kdo nìco snese a nezkazí
veèer, jde k nám! Kvartýr je prázdnej, starou�i jsou na chajdì.
Tak co?� No, �lo se a byl z toho mejdan, jak se patøí... Marie je
vlastnì stra�nì chytrá holka. A nebo je mo�ný, �e ty chytrý øeèi
vedla jen proto, aby si potom nepøipadala pøede mnou shozená.
Ale to ne, na to je moc opravdová. A je vlastnì hodnì hezká. No
jo, ale co z toho? A stejnì jsem prase. Nebo vlastnì ne, spí� zajíc,
vykulenej zajíc. A pøed takovou holkou si hraju na cynickýho
svìtáka. A Tonymu se proto smìju. No jo, ale Tony nikdy nebude
dìlat nic víc, ne� se sna�it klátit �enský tak elegantnì, jak to vidìl
v posledním cizím filmu. Ale proè se vymlouvám? V�dy� jsem
sám je�tì neudìlal ani �ò�, nic, co by mi dávalo právo povy�ovat
se. Jsem sèetlej, to je fakt, �tuduju, hraju pantomimu, ale to v�echno
mù�e docela klidnì bejt snobismus, holej snobismus...

�Hele, mladej!� pøed Janem zaskøípala stojedenáctka, �dy� ses
vo�ralej, tak nelez na ulici!� øval �ofér z budky.

�Kouká, jako kdy� nadloubá volovi!� dodal závozník a rozjeli
se. Jan se vrátil na chodník. (Nojo, nevyspalej, mám kocovinu
a mindráhy. Ale stejnì je to krásná nadávka -�Kouká jako kdy�
nadloubá volovi�, senzaèní nadávka, taková brueghelovská). Stál
pøed palácem Informaèního støediska NDR. Lidé na nìj koukali
vyjevenì, jako by byl nejmíò Gagarin. (Vlezte mi na hrb! To se
vám je�tì nestalo, �e vás málem pøejeli? Ne? Já jsem v Praze
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teprv rok. Musíte bejt shovívaví, obèané!) Zapálil si cigaretu a zaèal
si prohlí�et výkladní skøíò. Mezi vystavenými reprodukcemi obrazù
z drá�ïanské galerie vystupoval do popøedí obraz nahé dívky, le�ící
v se�eøelé krajinì s exotickými stromy. Dívka vypadala jako
unavená sentimentální statistka od filmu, odpoèívající po práci.
(Giorgione! Venu�e!)Nìco mu na tìch èerných oèích unavených
s profesionální krásou a elegancí pøipadalo známé. A to podepøení
hlavy. No jasnì, je to Alice, aspoò trochu. A nebo sem tak docela
vydì�enej, �e vidím v ka�dý nahý �enský první holku, se kterou
jsem spal? Ne, panebo�e, to snad ne, snad je to dovopravdy jen
tou kocovinou. Pøe�el opatrnì ulici a loudal se k svému podnájmu.
Bydlel blízko Karlových lázní. Ulice byly plné. (Co kdybych teï
tak potkal �elivskýho? Vracel by se od Vltavy, pøes kleriku igeli�ák
a �el by na radnici. A a� bych na nìj køièel ��elivskej, nechoï na
radnici, chtìj tì tam podøezat!� tak by se na mne jen pøezíravì
kouknul a �el by dál. A já bych køièel �Neblázni! Nedìlej ze sebe
hrdinu!� a on by mlèel a nemìl by mì èím urazit, jednak proto, �e
tenkrát neznali slova jako puberta, adolescence a morální profil
mláde�e, jednak proto, �e to byl dobrej chlap. A pak bych si nevìdìl
rady, tak bych se s ním zaèal prát a sebrali by nás a ne� by s námi
sepsali protokol, byl by �elivskej zachránìnej,  proto�e  radní by
se mezitím na�tvali a roze�li by se na sváteèní obìd. A já bych
vzal �elivskýho s sebou a pùjèil bych mu �Kapitál� a Apollinaira.
A pak bych ho vzal k Ivanovi a pustili bysme mu Armstronga.  A
nauèil bych ho kouøit. Jenom�e to nejde. U� je mrtvej. A slavnej.)

�Dobrý den, paní Volrábová.�
�Dobrý den. To u� tak èasnì, nebo tak pozdì?�
�Vono je to vlastnì jedno, paní Volrábová. Ranní ptáèe, nebo

veèerní, doskáèou stejnì daleko. Vo pùlnoci se to v�ecko sejde!�
�Ale jdìte, vy jste nìjakej smutnej, hned po ránu.�
�To víte, jakej má èlovìk bejt, kdy� je takovej krásnej a veselej

den, �e jo...? Tak nashledanou!�
 �Nashledanou!�
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(Hergot, jestlipak za �elivskýho byly taky domovnice? Asi ne.
Leda v bordelech a na královskejch hradech. A co? �elivskej je
mrtvej. Toho u� nepotkám. Je mrtvej a slavnej. A moh by bejt
dobrej. Do party. Hergot, copak jsem tak zøízenej, �e nedoká�u
ani odemknout? No, zapla� pámbu...! A stejnì je mi to líto, voò
by se toti� �elivskej se mnou stejnì asi nekamarádil.) Pro�el
chodbou a vstoupil do pokoje, kde bydlel spoleènì s Karlem.
Zamkl za sebou, shodil svetr a padnul na postel. Chvíli nehybnì
le�el a díval se do stropu. Prostìradlo bylo pøíjemnì chladné. Pak
se zvedl a zapnul rádio. Stejnomìrný hukot ho uklidòoval. Svlékl
se, vzal si ze stolu hrnek se studeným èajem z minulého dne a natáhl
se na postel. Z rádia se ozvaly hlasy houslí, viol a cembala. Sna�il
se dávat pozor, ale sly�el hudbu jen jako z dálky. Hlasatelka uvádìla
dal�í èíslo. Skladatel se jmenoval nìjak italsky. Pøipomnìlo mu to
Venu�i ve výkladní skøíni. (Alice, proè se nedá zpívat scatem pøi
cembalu?) Vzpomnìl si na tu noc, kdy byl u Alice poprvé. Bylo
to nìjak ke konci bøezna. Byli spolu tancovat, trochu pili, líbal ji
na parketì a ona se mu smála a pak na ulici, kdy� �li domù, a to
u� se mu nesmála a pak tápal po �pièkách za ní po tìch toèenejch
døevìnejch schodech, jaký mù�ou bejt jen na Starém Mìstì. Jenom
tomu, �e je sèetlej a celkem taky dost dobrej v pantomimì, vdìèí
za to, �e na nìm nepoznala, �e je první holka, se kterou spí. Usnuli
a� k ránu. Vzbudil se døív ne� ona a chvíli se na ní díval. Mìla
teplou ple�, takovou, o které se psává v románech �ple� jako
broskev�. Políbil ji na bradu. Otevøela pomalu oèi, zavrnìla a øekla:
�Zdálo se mi, �e jsme se milovali na louce a okolo nás létaly vèely.
A pak jsem tam usnula a ty jsi ode�el a zaèal padat sníh a tál mi na
rukou. A bylo mi smutno, �e jsi pryè, tak jsem se vzbudila�. Podíval
se z okna. Z protìj�í støechy stékal poslední �pinavý sníh. Pomalu
a nì�nì ho hladila po zádech. Mìla horké ruce, trochu opuchlé
spánkem. Ode�el od ní druhý den ráno. (Sakra, mìl bych vypnout
to rádio, nebo to bude vyøvávat celej den. Ale a�! Aspoò líp usnu...
Alice, ta hudba je tak dobrá, jako tvoje ramena sklánìjící se nade
mnou, aby mì upozornila, �e spát s nìkým není toté� jako spát.
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Alice, u potoka, v suché modré trávì hraje napudrovaný pán na
cembalo a na prsty mu padá sníh, rù�ový, �lutý a bílý a taje tou
muzikou, je z nìj voda a chytá se na trávì a na paruce toho hráèe,
Alice, pøes potok jdou kavalíøi v texaskách a jejich napudrované
dámy nadzvedají krinoliny a ztrácejí støevíèky v proudu. Alice,
Alice, u� pøe�ly, zaèíná gavota, má milá, v�echny tyto dámy do
zítøka umøou, kdo by unesl tolik zimy a de�tì na nahých ramenou,
umøou, je to poslední gavota, podívej se, jak elegantní a nì�ná
agónie, podívej ten sníh, jak taje ve tváøi hudebníka, Alice...)

Probudilo ho mlácení do dveøí.
�No jo, moment, u� jdu.�
Natáhl si kalhoty a �el otevøít.
�Buï zdráv! Jestli tu má� náv�tìvu, tak promiò. Ale musím si

sem dát aspoò kufr.�
�Ne, jen klid, jsem tu sám.�
Karel ve�el dovnitø. �A proè si mi neotvíral? To jsi spal pøi tom

randálu?� Z rádia se ozýval øièivý pochod, hraný zøejmì
nìkoliksetèlennou vojenskou dechovkou.

�Kdy� jsem usínal, tak hráli nìjakej barokní koncert. Jo, a je�tì,
�e jsem si vzpomnìl. To si neumí� odemknout a musí� mì budit,
Indiáne?�

�Ale jó. Odemykat jsem se nauèil u� v osmiletce. Ale teï mi to
nebylo nic platný. Proto�e jste nechal v zámku klíè, víte, pane.�

�No jo, tak mi to promiòte, soudruhu... Já mám toti� stra�nou
kocovinu, ví�? Hele, nepøivez si náhodou nìjaký kafe?�

�Pøivezl, samozøejmì. Nemyslel jsem pøitom ov�em tolik na
tvùj nezøízený �ivot, jako na mé usilovné studium. Ov�em, mù�e
se stát, �e i tobì nabídnu.�

�Tak nabízej, tady má� hrnek, a kde je vaøiè, to snad ví�!�
�Èlovìèe, nech mì aspoò pøevlíct, jo?�
�Tak uka�, já to uvaøím, stejnì bys to zkazil. Hele, co je ti to

platný, �e jse� marxista, kdy� neumí� uvaøit kafe? Kam myslí�, �e
to v �ivotì dotáhne�, co?�

�Nekecej, nekecej a koukej vaøit to kafe! Obèas mi ten tvùj
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jakocynismus z ty tvý zastydlý puberty leze krkem. Tak se podívej,
ty filosofickej eléve, kdy� ty jsi se uèil v desátej tøídì nazpamì�
Máj, tak já u� jsem chodil do Reduty probojovávat charleston,
rozumí�?!? Tím ti chci pøipomenout, abys nezapomínal na povinnou
úctu k èlovìku, kterej je o tøi roky star�í a o dva roky déle v Praze,
jasný?�

�No jó.�
Honza sléval kávu do sklenièek od hoøèice. �Ale kafe stejnì

udìlat neumí�!�
�Zase umím jiný vìci, spoleènosti prospì�nìj�í, ty komediante

chuligánskej!�
�Hele, nechce� si zakouøit?� obrátil Honza hovor.
�Jo.� Srkali kávu.
�Karle?�
�Hm?�
�Pojï se veèer podívat na na�e gala pøedstavení. Mám tam

novou roli. Zkou�ej to se mnou. A Alice zpívá pár novejch
výbornejch písnièek. Nìkterý úplnì jako Fitzgeraldka.�

�Honzo, nezlob se, ale já fakt nemám èas. Pozejtøí dìlám
zkou�ku z ekonomie a je�tì musím nadøít imperialismus, fakt.�

�No, jak myslí�. Ale aspoò by sis du�evnì odpoèinul.�
�Jo, to úplnì chápu. Kdy� tam vystupuje� ty, tak to urèitì

nebude nic moc du�evnì namáhavýho.�
�Hele, vem si je�tì cigaretu a nech si tu s�íravou satiru!�
�Dík. Mimochodem, ty bys mìl taky zaèít døít, ne?�
�Podívej se, pøíteli, s tím na mne nechoï, jo! Jednu zkou�ku

mám za dvì a teï na mì èeká teorie literatury. Chápe�, �e jako
sèetlej, povrchní snob se na ní celkem moc nemusím pøipravovat.�

�No, hlavnì kdy� si vìøí�.�
�A to zas jo... Krucifix! U� mi jde ta dechovka na nervy. Zkusím

nìco chytit.� Po chvíli praskání se z rádia ozvalo øinèení kytar
a jódlující hlas.

�No, Laxik, co se dá dìlat. I to je lep�í.�
�Jistì, jistì, ty mùj malej kosmopolito.�
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�Hele, je to furt lep�í, ne� bejt tak citlivej na kosmopolitismus,
�e se dá� hodinu voblbovat dechovkou jen proto, �e je to prej
národní.�

�No jo, tak se u� pøeci uklidnìte, pane Ratkin!�
�Karle, ty si z toho dìlá� srandu, ale já bych byl fakt asi pro

takovýho �rámka docela chutný sousto. Jenom�e tomu ty
nerozumí�. Ty ses obèas tak klidnej a vyrovnanej, a� to bolí!�

�Jo? No tak se podívej: Za prvé, kdyby v�ichni lidi byli
senzitivové, tak bysme chcípli hlady, rozumí�, ty potrhlej mime?
A za druhé: Ty si asi myslí�, �e já u� jsem se narodil s pøedstavou
vlastní budoucnosti a s vyhranìným morálnì politickým pohledem,
ne? Jestli tì to jen obèas napadne, tak ses na velikánským omylu...
Byl jsem dost zmatenej a trochu jsem i teï. A myslím, �e by to se
mnou bylo dost blbý, kdybych mìl ve v�em úplnì jasno... Hele, já
si myslím, �e nezále�í na tom, v jakém zmatku èlovìk je, ale na
tom, jestli má aspoò snahu se z nìj dostat, rozumí�. Tím chci øíct
tøeba to, �e bych ti tvoje flámování vyèítal asi dost silnì, kdybych
nevìdìl, �e dìlá� taky nìco poøádnýho mimo to. A �e toho
poøádnýho je víc.�

�Dìkuji ti, �es pronesl øeè tak hluboce procítìnou. Já fakt
nemám rád ten mejdanovej styl �ivota. Zdá se mi to málo. Chlastat,
natáèet na magne�ák v�ecko, co je zpívaný anglicky a vodit si
domù holky, kdy� sou �starý� nìkde venku. Hele, tyhle kluci, co
v tom �ijou, mají skoro v�echno jako na dlani. Rodièe maj
postavení, kvartýr, známosti. Synáèkové �ijou na konto svých otcù.
Tøeba i na morální konto. Velkoryse mrhají èas. Ale já si to nemù�u
dovolit. Ten èas...! Mnì nadává� do senzitivù, ale já myslím, �e to
není zbyteèný v�ímat si vìcí, který vypadaj jako kus nenapsaný
básnièky. Rozumí�, v�ímat si jich v�ude, i tam, kde tì nikdo za to
nepochválí - � Výbornì, soudruhu, je vidìt, �e jste esteticky na
vý�i� - sna�it se bejt citlivej, tak jak èlovìk zaène bejt v �estnácti
letech. Nev�ímat si, �e se ti nìkdo kvùli tomu smìje. Dìlat nìco,
co je pro lidi potøebný a nemusí to bejt jen kamna nebo housky.
Dìlat nìco potøebnýho! A dìlat to dobøe! Pak mù�e èlovìk jít
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a dát si s klidným svìdomím tøeba deset rumù za sebou ve stoje
u pultu a nikdo nemá právo mu to vyèítat, proto�e ten èlovìk je
za sebe úplnì odpovìdný, právì tak jako je odpovìdný za tu práci,
která je lidem u�iteèná a kterou on dìlá s takovou chutí, láskou
a odpovìdností, jako kdy� pije tøeba tìch deset rumù... Na to sem
nìjak pøi�el dneska ráno, ví�...? Prosím tì, rozumí� mi aspoò
trochu?�

�Myslím, �e jo,� øekl Karel a labu�nicky, s vìdomím, �e je to
nespoleèenské, �výkal lógr ze dna sklenièky. �Je to dost, �e jsi na
to pøi�el. Hele, pamatuje� si je�tì na to, kdy� jste brali na
jedenáctiletce anatomii, �e jo? Øíkali ti, co jsou to prvotní
a druhotné pohlavní znaky. Øíkali ti, �e vousy jsou druhotné.
Prvotní je to, �e chlap mù�e spát s holkou a mít s ní dìti, je to
tak? No, hele, já mám tenhle názor - I lidskej �ivot má prvotní
a druhotné znaky. Ten mejdanovej styl má pokraèování v dokonale
rozvinutém mì��áctví. Touha mít pìknou �enu, pìknej kvartýr,
auto, chajdu. Jo? No a tomuhle øíkám druhotný znaky èlovìka.
Rozumí�? Prvotní je, �e èlovìk má nìco dìlat zrovna tak, jak si to
øíkal pøed chvílí, dìlat nìco, co by bylo u�iteèný. Nìco, co by tu
po nìm zùstalo. Sakra, jsme smrtelný, ne? Tak vidí�! Prvotní je -
udìlat nìco - tøeba pilník, barák, básnièku, prostì nìco, co lidi
budou potøebovat a co jim bude u�iteèný, a� tu nebude�. To ostatní,
to jsou ty druhotný znaky èlovìka. A vìt�inou èím komfortnìj�í,
tím vìt�í prázdno za nimi... Tak... A teï se dem nìkam najíst!�

�Myslí� jako do hospody?�
�Jo. Zrovna tak! Pojï, zvu tì! Jsem v balíku, dostal jsem prachy

za èlánek o ekonomii socialismu pro jedny okresní noviny.�
�Tak jo. Poèkej moment, vezmu si svetr.�
Vy�li ven. Slunce pra�ilo. U svatého Víta tlouklo poledne.
�Kam pùjdem?�
�Ke Køí�ovníkùm?!?�
�Dobrý, dem.�
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ODPOLEDNE

Václavské námìstí bylo pøeplnìno jako kino, kde dávají Jeana
Maraise v technicoloru. Ale stromy vonìly opravdovì. Prachem,
benzínem, horkem a kouøem. Jan se prodíral na Vinohrady. (Zase
jsem se zakecal a na tu zkou�ku zpìvákù teï pøijdu pozdì. A to
chci mluvit s Alicí. Ale s tìma klukama z Luxoru má Karel pravdu.
Jenom�e ono se teï v�ilo pova�ovat za mì��áky jenom ty, co
vzdychají pøi Kmochovi na vepøových hodech a pro tuhle
u�itkovou verzi �socialismu� s chatou, lednièkou a Laxíkem holt
zatím nezbejvá nálepka... Hergot, kde se najednou vzalo v Praze
tolik krásnejch �enshejch!) Dívky chodily ve svìtlých letních
�atech. U Domu potravin drnèel z ampliónu Gream Bellùv orchestr
a trombonista zpíval o mìstì na jihu, kde nepadá nikdy sníh: Dal-
las blues, mìsto, kde celý rok kvetou rù�e. Vycídìný tón kornetu
se tøepetal nad asfaltem jako horký vzduch. (Hrajou ohromnì!
Dìdkové! Hergot, to blues, co bude dnes Alice poprvnì zpívat, to
je taky výborná vìc...)

Blues cynické holky
�l kdy� tu bude skandál

já vám to zazpívám
a mo�ná, �e to bude pro zasmání.

Takové vìci øíká
èlovìk jen sobì sám.

Tak odpus�te mi �patné vychování!
Nebýt tu zka�ená - nevíte o nièem.

Tak tedy - tuhle noc -
jsem spala s mìsícem!!

Potkala jsem ho veèer, tak náhle jako strach.
Stál na mostì, díval se do tmy dolù.

Ptám se ho: �To jsi básník a nebo sebevrah?�
A on øek: �Pojï! Budeme smutní spolu!�

Byla to horeèka a nebo mámení?
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Dnes v noci mìsíc usnul
na mém rameni.�

Ve dveøích divadla se srazil se sebevìdomým mu�em typu
�v nejlep�ích létech�. Ohlédl se po nìm. Pro�edivìlý elegán,
�mu�ných, ostøe øezaných rysù� pru�nì pøebìhl chodník a nasedl
do rudé Felicie. �Jasnej typ pro Filmklub�, pomyslel si Jan a ve�el
dovnitø. Na schodech bylo sly�et hudbu. Alice zpívala Blues cynické
holky.

�Ráno mi øek�, kdy� hledal svùj u�mudlaný svetr:
Není to legrace na nebi noc co noc.

Na místo rù�e v klopì mít pøesný dozimetr.
Koho se dovolá� na nebi o pomoc?

U� na mne neèekej! A kup si nìkde rum!
Zítra si nad palmami pøijde

pro mne stroncium!�

V sále byla tma. Alice stála na jevi�ti v ku�eli ostrého bílého
svìtla a zpívala o nemocném mìsíci. Jan se kývnutím pozdravil
s ostatními a pøisedl si k nim do hledi�tì. Pak si pøipálil od svého
souseda.

�A potom ode�el.
A nemám o nìm zprávy.

Jen blues, jak mìsíc zapadal a ztich.
Prvnì a naposled.

Blizouèko u mé hlavy.
No, tak se smìjte! V�ak vás pøejde smích!

Vyjdete ven a roztøese vás zima.
To po nebi se loudá

mùj miláèek. Má kruhy pod oèima.�

Klavír skonèil tichým tremalem. V�ichni tleskali. Hudebníci na
pódiu se o nìèem radili.
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�Jak se ti to líbí?�
�Je to výborný, Ivane, fakt. Moc se ti to povedlo!� Elegantní

hoch s dýmkou a hedvábným �átkem ve výstøihu svetru poklepal
Janovi zezadu na rameno.

�Jak se vede na�emu Janu Ka�parovi?�
�De to, Adolfku, de to, de to.�
�Jsem na tebe zvìdavý. Sice to téma, co hraje�, je trochu banální,

no uznej sám, mírová tématika, no, jsem zvìdav, jestli z toho udìlá�
nìjaký kum�t!� Hoch s dýmkou byl �estét� Adolf Kopøiva. Ve
volném èase se uèil kouøit dýmku, pìstoval si nehty a pokou�el se
o Brechta a existencialismus. �Mnì se to celkem zamlouvá,
jenom�e tobì v tom holt schází asi tak litr koòaku a asi tøi slova
francouzsky, viï?�

�Posly�, já tì pøece nebudu u� zas pouèovat o tom, �e základem
umìní je neanga�ovanost. Ale potøeboval bys to jako sùl.�

�No dobøe, ale øekni mi - jestlipak u� jsi o tom pøesvìdèoval
nìkoho u nás - tøeba na schùzi Svazu. Dìlá� tam na výboru, ne?�

�Honzo, ty jse� tak prostomyslný, a� to zará�í.�
�To ví�, pierot a pros�áèek bo�í, �e jo? Zato ale mù�u bejt

jistej, �e moje prostoduchosti nebudou nìkomu pøipadat jako
�patný pøeklad z francouz�tiny, ví�?�

Adolf poloura�enì bafal z dýmky.
�Jene?�
�Hm.�
�To u� ví�, �e Alice pùjde k filmu?�
�Ne.�
�No vidí�. Má dobrý hlas, �koda �e neumí anglicky... No a mimo

hlasu má samozøejmì také jiné pøednosti... a jiné �-nosti�, �e?�
�To se mì na moc ptá�. Asketickej �ivot klauna mi nedovolí

starat se o jiné -nosti�... Tvoji duchapl- �nost� v to poèítaje,
chápe�?�

�No, nemusí� být jedovatý, myslel jsem, �e o tom ví�, �e Alice
pùjde k filmu. Svého èasu to vypadalo, �e s ní spává�.�

�Podívej, Adolfe! Zdá se, �e jsi dnes odlo�il své povìstné
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francouzské vychování v �atnì, nemyslí�?�
�Ne, ale u� jsem dávno odlo�il tu tvoji �rámkovskou psychu...

A pak - zdá se mi vhodné tì upozornit na takovouhle pikantérii,
která pro tebe jistì má svùj pùvab. Co? No, kdy� v tobì je je�tì
plno tìch ideálù, �e?�

�Hele, Adolfku, ka�dej máme v sobì nìco. Jenom si uvìdom,
�e mít v sobì mimo tìch ideálù je�tì tak tøi rumy, tak bys taky
klidnì moh dostat na hubu, rozumí�?�

�Ale, ale, zdá se, �e jsem tì ranil v tvých pøísnì soukromých
citech.�

�Hele, zmiz! Nebo ti fakt dám pár facek!�
Ivan ho tahal za rukáv. �Honzo! Neblbni, vyflákni se na nìj,

nestojí za to. Rad�i si poslechni tuhle básnièku. Udìlal jsem k tomu
doprovod pro jazzband.�

Na jevi�ti stál v jednom ku�eli svìtla trumpetista a v druhém
tøi recitátoøi. Trubka zaskøípala, pøidaly se bicí a tøi lidské hlasy.

�Nìkolik chodcù kráèí vzhùru Prahou,
smích,
koòak,
parfém.

Pøe�li na èervenou...�

Pøidalo se piano v molových akordech pøipomínajících
renesanèní madrigaly. Trubka se zajíkala nad unisonem recitátorù.

�Nemáme vlastnì o �ivotì lidském
bezpeènou zprávu, v�e se jiné jeví

a jiné je...�

~

�Co dìlá� veèer, Richarde? Pojï si nìkam sednout!� Pro�edivìlý
elegán zvedl hlavu od jídelního lístku.
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�Sorry, pøíteli, ale mám objednanýho prima zajíce.�
�Zajíce?� podivil se tlustý mu� s rozteklým sádelnatým

oblièejem, rudým od horka. �Tak tedy u� ne s Evièkou?�
�No s tou u� dávno ne.�
�Ale o tom mi musí� nìco povìdìt, ne?�
�Jse� tak zvìdavej na moje úspìchy?� øekl Richard a vycenil

okouzlujícím zpùsobem thymolinový chrup.
�To ví�, zvìdavost pøítele a umìlce. (To si myslí�, �e z toho

nemám legraci, z toho, jak loví� �enský na svùj manekýnskej
exteriér? Kdybys aspoò nìkdy natoèil nìco poøádnýho? Ale tobì
staèí, �e jsi hezkej re�isér, �e jse� tady ve Filmáèi doma a �e na
tebe �enský letìj, viï?) Musí� mi o tom vyprávìt!�

�Tak co jste si vybral dobrého, prosím?� za�evelil vrchní.
�Tatara tam nemáte, �e ne?�
�Bohu�el, pane re�isére...�
�No tak mi dejte hemenex, jo?�
�Ano, hned to bude.� Vrchní odbìhl, tlou�tík si zapálil rozvá�nì

doutník.
�No tak, spus�! Co jsi udìlal s Evièkou?�
�Nic zvlá�tního. (Jen se nestav do pozice zaujatého umìlce, ty

bys taky rad�i dìlal do �enskejch víc ne� do filmu. Jenom�e s tou
tvojí figurou a stáøím ti zbejvá u� jen skepticismus, �e jo?) Nechal
jsem ji Pavlovi.��No, ale poèkej! V úterý jsem tì s ní vidìl,
ne?��Vidìl, vidìl... A co má bejt? To ví�, holka pøeci jen nemù�e
jen tak zapomenout. No a tak se obèas sejdem... a uspoøádáme
nìjakej ten spoleèenskej spánek, �e...?�

�Tak jeden hemenex, prosím.�
�Dìkuji.�
�A co to bude k pití?�
�No... co tam máte. Nìco mi vyberte, pane Skalická!�
�Tak by tam byl výborný dingaè, mohlo by to být?�
�Dobrý, dvì decky, jo?�
�Ano, hned.�
�A jak to, �es ji nechal Pavlovi, prosím tì?� navázal znovu
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tlou�tík.
�No, nechal�, øekl Richard, �výkaje plátek �unky. �On toti�

Pavel jednou u mne vidìl nìjaký její fotky. Já jsem si ji toti� párkrát
udìlal. Sám. Jen tak, bez prádla a tìch zbyteèností, rozumí�?�

�Hm,� øekl tlou�tík a míchal si kávu.
�No, a Pavel kdy� ty fotky vidìl, tak byl do ní najednou celej

blázen. Kdy� mì potkal, tak mi øíkal, abych mu ji nechal. No,
nechtìl jsem bejt skot a tak jsem ho pøedstavil a nechal jsem mu
volnost. Ale èlovìèe! Eva o nìm nechtìla ani sly�et! U� to vypadalo
pro nìj dost beznadìjnì...�

�Tady je ten dingaè, Mistøe.� Richard kývnul na znamení díkù.
�No a?�
�No, pak mi pøivezl Karel z Itálie takovej �ikovnej prá�ek...

Nìco jako yohimbin, rozumí�?��Jo.�
�On tam byl na festivalu., a ten prá�ek mi pøivezl jako dárek...

Moment!� Utøel si ústa a ochutnal víno. Pak se napil zhluboka.
Tlou�tík vypadal netrpìlivì.

Richard se pohodlnì rozvalil v køesle a jsa si vìdom pùsobivosti
vhodnì umístìné pauzy, zapálil si cigaretu.

�No pokraèuj!�
Richard vyfoukl kouø a usmál se s vìdomím pøevahy.
�Pak jsem jednou dìlal takovej malej mejdan. No a Pavel tam

byl taky. Asi v jednu jsem se s Evièkou vytratil do pokoje. Pøedtím
jsem jí dal ten prá�ek do kafe. Èlovìèe, holka vyvádìla jako divá.
Kdy� jsem od ní ode�el, poslal jsem k ní Pavla. Øíkal jsem si:
Schválnì, co to udìlá? No... a voni pøi�li za hodinu. Oba! No, tak
co jsem s ním mìl dìlat? Jsem gentleman, ne? Tak jsem mu ji
nechal.� Richard se podíval na svého pøítele. Ten si zapaloval dal�í
doutník.

�A odkud má� tu novou?�
�Objevil jsem ji v jednom z tìch �tudáckejch divadýlek. To jejich

se jmenuje Synkopa. Ona tam zpívá. Jako zpìvaèka je výborná...
�koda, �e neumí anglicky... Ale to se dá nauèit. Mám pro ni flek
v tom novým chuligánským filmu. Zítra ji vezmu na vyzkou�ení.
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Myslím, �e jí to bude sedìt. Vypadá dost chytøe. Toho se taky
trochu bojím, no, ale jinak je to myslím zajíc. V tom divadýlku je
jasnì nejlep�í. Pak tam mají dobrou muziku. Sice modernu, to ví�,
já rad�i Elvise, ale oni jsou dobrý, no... a taky tam maj dobrýho
mima. To je tak asi v�echno.�

�Samozøejmì.� (U� se tì�ím, jak bude� slintat, ty nádobo
skepse!)

�Dneska veèer pro ni zajedu do toho divadýlka. Mají premiéru...
Pùjdem se nìkam trochu pomuchlovat, no a v deset jsem v Téèku
jako na koni.�

�Tak já vám vyberu �ikovnej stùl.�
�No, mù�e�. Ale urèitì! V deset se sejdem v Téèku. Uvidí�

senzaèní kus.� Richard slibnì pøimhouøil oèi a mlasknul.
�Richarde, nedal by sis vodku?�
��e se ptá�?� Tlou�tík se otoèil a  hledal oèima vrchního. �No

tì bùh!�
�Co je, Franti�ku?�
�Ale... jde sem Oskar a má asi novýho ho�u. Bo�e, vy�? To

bude zábava... Hergot, kde je ten Skalièka?�
�Nazdar, ho�i!� Ke stolu pøistoupil preciznì obleèený tøicátník

s odulými rty.
�Ahoj, Áskr!�
Oskar si pohladil zálibnì èervený svetr a vzal za ruku

kudrnatého mladíka, který pøi�el s ním.
�Ho�i, seznamte se!� øekl sladce. �To je Petøík, moc milý

chlapec.� Hoch s vizá�í cherubína se lehce uklonil.
�Petr Kleèka.�
�Bláha.�
�Turke.�
Vrchní se pøihnal.
�Dobrý den, co si dáte, pánové?�
�Já bych prosil whiskey... A co si dá� ty, Petøíku?�
�Mám chu� na bols.�
�Má� chu� na sladkosti, viï? Tak whiskey a bols, pane
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Skalièka.�
�Áno, áno.�
�Pane Skalièka!�
�Ano, prosím.�
�A nám dvakrát vodku, jo?�
�Samozøejmì, pánové. Jako by to tu u� bylo.�
Oskar sáhl do kapsy a vytáhl balíèek cigaret. �Vezmìte si!

Ho�i!�
�Co to je?�
�Kentky. Z Kanady. Zapal si taky, Petøe!�
Kouøili.
Kdy� vrchní pøinesl pití, byla konverzace v plném proudu.

Tlustý re�isér a teplý Oskar se hádali o Shakespearovì milostné
lyrice.

�... a nikdo nemiloval!� dociloval Oskar pateticky a tou�ebnì
se podíval na Petøíka. Ten cucal bols a udivenì poslouchal to
rýmované povídání...

~

�Honzo?�
�Hm.�
�Ví�, �e jak jsi u mne byl, tak jsem se bála, tedy, potom, �e

budem mít dítì?�
�No a?�
�No, nic, je to v poøádku.�
�A proè jsi mi nic neøekla?�
�Myslí�, �e by mi to bylo nìco platný?�
�Alice, nebuï zlá!�
�No, co bys dìlal...? Kouøil bys a uva�oval, jak mi to øíct, abych

si nechala udìlat potrat, ne, co taky jinýho?� Dole pod nimi houkal
parník s výletníky.

�Hele! Loï komediantù!�
�Hm...�
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�Alice... nebuï smutná! Stalo se ti nìco?�
�Ne.�
Mlèeli a dívali se do øeky. Jan si zapálil.
�Nechce� taky cigaretu?�
�Honzo, prosím tì, ty jsi se zbláznil, u� takhle vypadám dost

utahanì, copak mù�u kouøit na ulici?�
�Podívej, náhodou vypadá� výbornì. Jak myslí�, �e asi vypadala

Bessie Smithová, co? Hlavní je, �e dobøe zpívá�, ne?�
�Nepochlebuj!�
�Já nepochlebuju, ale ty dìlá� koketku!�
�Honzo...�
�No jo, já vím, Alice... kdy� vono je to ale stra�nì zlý bejt bez

tebe. Nìkdy se mi zdá v noci, �e jsi za mnou pøi�la a pak se
probudím a není to pravda, nemù�u spát, jdu kouøit k oknu a dole
se nìkdo líbá a já sly�ímto �eptání, ví�, a je to divný, �e se mnou
nejsi, nejde o to mít holku, to není tak tì�ký, ale já se bojím, �e
ka�dou holku budu pøirovnávat k tobì, ví�... myslím, �e se kvùli
nikomu jinýmu u� nebudu probouzet ze spaní...

�Políbila ho na tváø.
�Alice?�
�Ano.�
�Já asi nechám tý pantomimy, ví�, nikomu to neøíkej, ale chtìl

bych na nìco hrát. Ivan mi pou�tìl výbornýho trumpetistu. Jmenuje
se Davis nebo Davidson, tak nìjak. Prostì si myslím, �e se toho
tak dá øíct víc ne� tou mimikou a gestací. Co tomu øíká�?�

�Pøekvapuje mì to... Jse� toti� teï dost ve formì jako mim.�
�Alice, já se fakt asi budu uèit na trubku. A� usly�í� toho chlapa

hrát, tak to pochopí�.�
Hladila ho po vlasech.
�Alice, pojï nìkam veèer... po premiéøe. Jo? U� jsme dávno

spolu nebyli.�
�No, já nevím...�
�Nedìlej drahoty! Stejnìs mi to u� skoro slíbila.�
�Alice, viï, �e nemá� nic s tím re�isérem?�
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�Ne, co tì to napadlo?�
�Jen tak, promiò... A bude� hrát v tom filmu?�
�Snad jo, ale je�tì to není jistý.�
�Nemluv tak smutnì, dìlá to pesimistickej dojem... Proè jse�

smutná? Mnì je s tebou dobøe.�
�Mnì s tebou taky... Ale já jsem nìjak k veèeru v�dycky smutná.

Nerada chodím spát. Obèas mì napadá, �e umøu ve spaní, ví�... je
to asi jako umírání - jít spát... je to takovej divnej smutek, jako
kdy� poslouchá� hodnì dobrou a úplnì neznámou muziku...�

Políbil ji na rameno.
�Nebuï smutná! Je�tì nejde� spát...�
Usmála se.
�Doprovodí� mì?�
�U�?�
�Je pùl sedmý. Za hodinu zaèínáme. Mám to tak akorát. A ty

taky.�
�Tak pojï!�
Za Vltavou ti�e krvácelo slunce nabodnuté na petøínských

vì�ích. Ze Slovanského ostrova se ozýval dixieland. Zastavili se
na køi�ovatce u Národního divadla. Do �umící ulice køièel kamelot.
�Rozlosování Evropského poháru! Vééèerní Praháá! Vééèerní
Praháá! Dáál�í série pokusných výbuchù v Tichomoøí! Vééèerní
Praháá! Próó klíèe pøed soudem! Próó klíèe pøed soudem!
Vééèerní Praháá! Dal�í série pokusných výbuchù v Tichomoøí!
Dal�í série...� �li po nábøe�í. Alice si potichu zpívala.

�...U� na mne neèekej! A kup si nìkde rum...!�
Políbil ji.
�Honzo, dej mi cigaretu!�
Zastavili se a pøipálil jí. Jeden z dvojice star�ích pánù na lavièce

øekl velmi nahlas a pohor�enì: �Podívej se! Prosím tì... Za chvíli
u� budou kouøit i v té �kolce!�

Jan se otoèil.
�Milej pane! Buïte klidnej... Jste tak starej a chytrej, �e stejnì

za tu chvíli umøete, tak�e se ty hanby ani nedoèkáte!�
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 Je�tì kus bylo sly�et, jak se pán rozhoøèuje.
�Honzo, tobì se ta písnièka líbí?�
�Líbí? To je �patnej výraz... Je mi z ní smutno a bìhá mi mráz

po zádech, no, nemocnej mìsíc, na smrt nemocnej...�
�Jse� prima kluk...�
Ve�li do dvora domu, kde bydlela. V prùjezdu byla tma.
�U� jdi, Honzo!�
Ze schodù vonìlo prádlo a kouø. Nìkde v poschodí se zalykalo

rádio v medovém dvojhlasu: �Co móøe zpívá pod køídly kormoránù...�
Nahmatal ve tmì její ramena a pøitáhl ji k sobì. Mìla rty suché

a popraskané jako po horeèce. (Tah dlouho jsem tu nebyl a jsi
stejná. Poznám tì potmì. Jsem s tebou moc ��astnej a nevím, co
budu dìlat, a� mì jednou opustí�...) Jemnì ho od sebe odstrèila.

�Co je, Alice?�
�U� je moc hodin, musí� jít!�
�Alice!�
�Fakt, nebo pøijdeme oba pozdì.�
�Tak jo... já tedy jdu. Ahoj!�
Krátce ho políbila.
�Mìj se krásnì, �a�ku!�

Vy�el na ulici. Toèila se mu hlava. Utrhl vìtvièku lípy a zaèal
�výkat list. Bylo to pøíjemnì hoøké. Vyplivl zelenou slinu. (Tak asi
nìjak tøeba vypadá a chutná betel...) Ze dveøí hostince �U
Vejvodù� vonìla dr��ková polévka. Z nìjakého okna byl sly�et
do ulice klavír. Nìkdo cvièil. Beethoven, �Pro Eli�ku�. Podíval se
na hodinky. Bylo u� skoro pozdì.

~

�...Vyjdete ven a roztøese vás zima.
To po nebi se loudá

mùj miláèek.
Má kruhy pod oèima.�
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Pískání a potlesk. Pochvalné pískání okoukané z cizích
nahrávek, Alice se uklonila. Pak je�tì dvakrát. Potlesk a pískání.
Za jevi�tìm vrazila do nalíèeného pierota.

�Jsi ohromná.� Políbil jí ruku.
Ozvala se trubka a bicí.

�Nìkolik chodcù kráèí vzhùru Prahou...�

Mìla na sobì èerný svetr a úzké èerné kalhoty. Po�ádala ho
o cigaretu.

�A nebuï smutnej, �a�ku!� Podíval se na ni podmalovanýma
oèima.

�Tak mì pohlaï po tváøi!�
�Pustí ti �minka.�
�Neboj se!�
Hladila ho.
�Takhle?�
Kývl hlavou.
�Je�tì jse� smutnej?�
Kývl znova. Trumpeta vyjela do vý�ky a zùstala viset jako

chycený pták.

�...nemáme vlastnì o �ivotì lidském
bezpeènou zprávu...�
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VEÈER

�Nechce� kus salámu?�
�Ne, díky, ne fakt, já nìjak nemám moc hlad.�
�A pivo taky nechce�?�
�Jo, trochu bych si loknul.�
�Na.�
Jan otøel láhev a napil se.
�Èlovìèe, taky má� takovou stra�nou �ízeò, kdy� jse�

nevyspalej?�
�Jo�, zamumlal tlustý recitátor plnými ústy. �Skoro v�dycky.�
�Dík. To pivo bodlo.�
Jan se unavenì natáhl na �idli a polo�il nohy na improvizovaný

maskérský stùl. Proto�e nechtìl pøeru�it svou pohodlnou polohu,
dalo mu to dost práce, ne� vy�trachal cigarety a zapálil si. Vyfoukl
kouø proti zrcadlu. (Tak. Etudu mám za sebou a teï je�tì v devìt
hodin to hlavní. To jsem zvìdavej, jak to vydr�ím. Ale kdy� to
pùjde, tak mám vlastnì vyhráno. Vyhráno. V Èem? Vostatnì - je
daleko pravdìpodobnìj�í, �e takhle vochrápanej to zkurvím úplnì
pod vobraz a tím pádem pude moje pantomima do hajzlu.)
Z reproduktoru nad zrcadlem se ozvalo skrèenì: �Balada!
Pøipravit� a pak potlesk z hledi�tì. Tlustý deklamátor si utíral
mastnou pusu.

�Honzo, tak mi dr� palce!�
�Jasnì.� (Hlavnì, kdy� u� pøestane� mlaskat!) Recitátor se srazil

ve dveøích s dívkou v bílé sukni a blùze.
�Co hledá� v pánské �atnì, prosím tì?�
�Tebe urèitì ne, Marcílku! Hele, zme�ká� nástup!� øekla dívka

a vystrèila ho ze dveøí. Byla to druhá zpìvaèka souboru.
�Ahoj, mime!�
Jan jí kývnul na pozdrav.
�Pantomima zdraví �anson! Nazdáár...� Sokolský výkøik se

glizandem zlomil v zívání.
�Promiò, �e nevstávám a je�tì k tomu zívám...�
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�V�e odpu�tìno!� Polo�ila mu zezadu ruce na ramena.
�Jaká jsem byla?�
�Bylo to dobrý, Zuzi, ví�, já nejsem holt pøes ty �ansony, ale

líbilo se mi to.� (Pøeci ti holka neøeknu, �e jsem tak utahanej, �e
jsem tì vùbec neposlouchal.)

�To jsem ráda.� Dívala se pøes jeho hlavu do zrcadla.
�Mù�e� mi pøipálit?�
�krtl a zvedl ruku se sirkou dozadu k jejím ústùm. Sna�ila se

kouøit jako dáma. (Tedy blbì! Ale holka, já jsem tak ztahanej, �e
ti to dneska vodpustím...)

�Honzo, ví�, �e takhle vypadá� zajímavì?�
�Prosím tì neblbni!�
�Ne�, protáhla holèièím hlasem. �Vypadá� jako smrt!�

Podíval se poøádnì do zrcadla. Uvidìl zvlá�tní obraz. Bílá tváø
nad èerným trikem. Po �mince stékal pot a bylo to k nerozeznání
od pláèe. A dívka za ním s hezkou, hloupou tváøí, efektnì obleèená
v bílém a její �tíhlé dlouhé prsty na èerném propoceném trikotu.
(Ano, byl by to obraz. Dívka s cigaretou a smrt. Ale, copak mù�e
existovat osmnáctiletá smrt?)

�Mimochodem, Honzíèku, jse� krásnì zflámovanej, jak si
v�ímám zblízka.�

�No a...? A vùbec, neøíkej mi Honzíèku, øíká� to jako òákej
teplej...�

Udìlala ironický oblièej a pøestala ho hladit po ramenì.
�Nebuï hned krobián! Já ti nìco povím. Ty tu nejse� pøes

�ansony, ne, ani pøes pantomimu... ty se� tu jedinej �éf pøes Alici,
viï? Jenom�e ona asi nerespektuje tvoji jedinost, tak�e by ses mìl
honem vìnovat tøeba té pantomimì, aby ti aspoò nìco...�

�Prosím tì, Zuzi, já vím, �e �árlí� na Alici kvùli zpívání, ale
nepøehání� to teï tro�ku?�

Zuzana se zasmála. (Hergot, vona si i ten smích pùjèí z Filmáèe.
Pane Bo�e!)

�Je mi tì líto, ale musím tì upozornit na jednu zvlá�tnost
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commedie dell�arte. Je zajímavé, �e úlohou pobledlých pierotù
bývá býti klamán...�

�No a co tím myslí�?� (Pro mne je zajímavý, holka, �e i u tìch
nej-, nej-, nej-, nej- amatérù je øevnivost jako mezi
primadonama...)

�To se spí� snad zeptej Alice, a� ji uvidí�, ov�em. Odjela toti�
na zaèátku té tvé etudy pryè a u� sem dneska nepøijde...�

�Holka, co to blábolí�?�
�Fakta, Honzíèku, fakta. Ona si toti� u� svoje odzpívala, ví�?�
Jan seskoèil ze �idle.
�Moment, hned jsem zpátky.� Probìhl chodbièku a zaklepal

na dveøe dívèí �atny. Nic, jen �eptání a smích. Otevøel dveøe.
�Honzoó! Hned zavøi!� Dívka, oblékající si sukni, zvládla situaci

tím, �e ho brisknì vystrèila za dveøe.
�Poèkej, neblázni! Kde je Alice?�
�Kdoo?�
�Hergot, Alice!�
Ticho.
�Jo, ta jela domù hned jak dozpívala. Bylo jí nìjak blbì.�
�Aha... Tak ti ï...�
V pánské �atnì se Zuzana líèila jeho klaunskou �minkou.
�Tak co?�
�No, co? Bylo jí blbì, tak jela domù, no, co má bejt?�
�Nic... jen si jednou uvìdom, �e Pierot je �a�ek a ne Jean

Marais!�
�el k vì�áku.
�Honzo, u� si sly�el ten námoønickej �anson, co zpívá Dalida?

Budu na to mít text a asi to budu...� Otoèila se.
�Kam jde�?�
�Jedu za ní.�
�Neblázni! Má� je�tì výstup.�
�To staèím, to je pùl hodina èasu...�
�Honzo, nejezdi tam!�
�Jedu. Nikomu to neøíkej, buï ty lásky, jo? Jsem tu vèas jak
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legendární vojska, a tak dále, a tak dále... Ahoj!�

Venku pr�elo. V bìhu si natáhl montgomerák, obarvený na
èerno. (Výbornì!Dvacítka!) Naskoèil a ukázal tramvajenku.
Mimodìk se opøel hlavou a studené sklo. (Mo�ná, �e jí nìco
doopravdy je. Slíbila pøeci, �e spolu nìkam po pøedstavení pùjdem.
Slíbila. No jo, ale tøeba jela s tím re�isérem. Ale to by mi snad
sakra nìco øekla, ne...? Urèitì to není dobøe, �e na ní tak visím,
ale to se asi nedá nic dìlat. No jo. Ale co kdy�... Je�í�marjá, já
jsem vùl! Odpoledne øíkala nìco, �e jsme mohli mít dítì... Co
kdy� je nemocná z toho? Jestli si dala udìlat potrat a nic mi
neøekla? Nevidìl jsem ji tak dlouho. Je na to dost hrdá, aby o tom
nemluvila. Alice, holèièko, já jsem tak hnusnej blbec...! Kdoví,
co jí je a já poslouchám kecy tìch �árlivejch antitalentù a jí je
zatím tøeba stra�nì zle...)

�Hele, mladej, nemá� voheò?� Zarostlý mu� ho plácnul po
zádech. Jan sáhnul automaticky do kapsy. Pak se vzpamatoval.

�Tady se nesmí kouøit, pane!�
�Ne?� Z pána byly cítit slivky.
�A to je òákej socialismus, cóó?� Zakolíbal se a padnul Janovi

kolem krku.
�Tak to si pracující udøenej, èeskej pracující, nesmí ani zakouøit,

có?�
�Já za to, hergot, nemù�u!�
�Já vím, ty ses dobrej kluk, to ty �idi, jasný, jó, to voni, hele, já

jsem Jarda, dycky fér kluk, rozumí�, mù�e� mi tykat...�
�Jó, já jsem Honza, ale zrovna vystupuju... Buï zdráv, ty

udøenej proletáøi!� Vyskoèil. Uklouzl po dla�bì a vlétl do náruèe
páru star�ích uhlazených lidí.

�Promiòte, prosím!�
�Nemù�ete dávat pozor?�
�Mù�u, madam. A nemù�ete vy se zeptat tam nahoøe�, ukázal

na oblohu, �jestli nemù�e nepr�et?�
�No, to je mláde�, jen co je pravda...� sly�el je�tì za sebou.
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�Nerozèiluj se, Franti�ko,� øíkal pán. (Zøejmì bankovní úøedník
v penzi.)

Solidní domy Starého Mìsta vypadaly v de�ti stra�idelnì
a neskuteènì. Zaèal utíkat.

~

Chlupatá, opálená ruka na �enském rameni se podobala
exotickému pavoukovi. Malátnì a línì klouzala k bradì a zpátky.

�Ví�, �e kdy� jsem tì vidìl poprvnì, tak jsem tì pova�oval za
zajdu? Sice pìknýho, ale pøece jen zajdu?�

�Nevím, ale dìkuji ti za poklonu. Takovýhle øeèi mì pomalu
zaèínají tì�it...� Ruka sjela pomalu a vlastnicky k bøichu.

�Jsi zpocená.�
�Ty taky.�
�Já u� jsem star�í, ne?�
Protáhla se a sáhla po sklenici s koòakem na stolek vedle

válendy.
�Jse� hodnej, �e jsi pøines gruziòák... Já ho ráda.� Pár kapek

koòaku jí stékalo po òadrech.
�Musel jsem nìjak oslavit, �e jsem tì objevil, to pøece stojí za

to.�
�Kdy� myslí�...�
�Posly�, Alice, u� jsem dávno nemìl v rukou tak dobrou

�enskou na spaní jako jse� ty.�
�Pøi tvém stáøí není divù... ale dej pozor, abych se ti z rukou

nevymkla. Pùvodnì tì zajímal mùj zpìv, ne?�
�Podívej, za prvé nejsem tak starej...�
�Ale jo, jen si nefandi! Jse� v tìch nejlep�ích letech, to znamená,

�e u� za chvíli nebude�...� Smál se. �Je�tì tì poøád doká�u utahat...�
�No, jen dej pozor, aby ses nezadejchal, staøíku!�
�Koèko proradná!�
�No?�
�Myslel jsem, �e u� má� dost.�
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�Soudí� podle svejch �edin.�
�Potvoro!�
�Nezapomínej, �e mì vlastnì verbuje� pro film!�
�Nezapomínám... Au, ne�krábej!� Pøevalil se a zakryl ji svým

tìlem, peèlivì udr�ovaným pro plovárny a postel.

~

(Je�tì tyhle schody... a tady u� nìkde bydlí. Tady.) Jan
pøeslabikoval vizitku. (No jo, romantický pøítmí.) Zaklepal. Nic
se neozvalo. Zaklepal znova. Nic. (�e by nebyla doma?)Polo�il
ucho na dveøe. Usly�el �ouravé kroky.

�Alice! Otevøi! To jsem já... No tak, neblázni a otevøi!�
Za dveømi se ozval �eptem druhý hlas a potom smích. Mu�ský

smích. Zatrnulo mu v zádech. (Má tam chlapa!) Chvíli stál, pak
dupavì se�el po schodech a vmáèkl se do výklenku druhých dveøí.
Bylo ticho a tma. Za okam�ik se otevøely dveøe, za kterými bydlela
Alice, a v nich se objevila bílá dívèí tváø a nahé rameno. Dívala se
smìrem, kde stál. Bylo mu jedno, jestli ho vidí nebo ne, nezále�elo
na tom. Cítil, jak mu kapky de�tì stékají z mokrých vlasù za krk.
Sna�il se øíkat si, �e je to kurva a on �e je blázen. Ne�lo to. Napadlo
ho jen, �e to je louèení. Podivný louèení. Dveøe se pomalu zavíraly,
tváø zmizela. Vy�el dvorem na ulici. Únava, smutek a dé��. Pomalu
se loudal na tramvaj. (Praha vypadá v de�ti mnohem víc jako
velkomìsto...) Za�el do hospody na rohu.

�Jednoho turka!� (Vlastnì bych si mìl dát fla�ku rumu...
a vo�rat se jak Dán a vyka�lat se na divadlo a plakat nad zhrzenou
láskou... Ale to by se tìm estétkùm moc hodilo do krámu. Øek
jsem, �e to dohraju, tah to dohraju!) Vypil kafe a vy�el do de�tì.
Tramvaj právì odjí�dìla. Kdy� dobíhal k divadlu, bylo za pìt minut
devìt. (Mám to akorát.)

V �atnì u� na nìj èekali.
�Byl jsem na kafi, jsem nìjakej vospalej.� Zaèal se líèit. Amplión
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nad zrcadlem pøená�el zvuk z jevi�tì. Skøípala trubka, mu�ský
a �enský hlas recitovaly:

�A mo�né právì teï
pøed chrámem, kde je obraz od Raffaela,

nìjaký èlovìk,
opøený zrakem o zelenou hvìzdu,�...

(Mám stra�ný kruhy pod poèima, pomyslil si, kdy�
pøemalovával oboèí.)

�... zatajil pláè a v srdci mráz
a trpkou lítost pro nevìrnou �enu.

Potom si vzpomnìl, co je v moøi ryb
a �e je dobré �ít.

A s èernou cigaretou v prstech
jde, hvízdaje si �lágr poslední,

mizí jak v�ichni takoví
v Bombaji, v Riu, ve Vr�ovicích...�

(Je�tì cvièky a jsem v poøádku... hlavnì se musím dr�et tak, aby
nikdo nic nepoznal.)

�Nikdo nic neví,
nikdo neví

nic...�

Amplión zachrèel: �V�ichni z Vojáka! Na scénu!�

� ...ale nikdo neví
nic.�

Potlesk.
Pøichází poslední èíslo.
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Naposled si øekl, �e aspoò tohle se musí povést. Hrál. Hrál
kluka, který se dá z hlouposti naverbovat na vojnu. Generál slibuje
exotiku, erotiku, peníze, slávu. Pak pøichází válka. Pierot
odevzdává postupnì ruce a nohy a dostává medaile. A pak je po
válce a on se vrací. Pøichází k potoku a hází medaile do vody a ruce
a nohy mu znovu narùstají. (Je�tì to chvíli musím vydr�et! Na
vztek! Musím..) Kdy� se shýbl, aby naznaèil, �e si myje ruce a tváø,
zatoèila se mu hlava. (Alice, je to zlý �ít bez tebe!) Pomalu,
slavnostnì si myl oblièej. (Ne, na to, aby se vyjádøil mír, na to asi
nestaèí pantomima..). Odcákal vodu z dlaní, narovnal se a bosýma
nohama pøe�el potok. Pak se protáhl a rozpøáhnul ruce k nebi.
Pøi�el jsem z války! Je po válce!

V hlavì mu huèelo. Èekal jen na oponu. Koneènì. APLAUS!
Ohromný aplaus! (Ne, nebudu dìlat pantomimu! Je spousta vìcí,
který tím øíct nedoká�u. Nechám toho!) Nìkolikrát se �el uklonit.
Pak se�el do �atny.

�Byl jsi ohromnej!�
�Povedlo se ti to!�
Potøásání rukou a objímání.
�Na, vem si cigaretu!�
�Díky, Ivane.�Kouøil a díval se do zrcadla. (Dívka s cigaretou

a smrt ... U� na mne neèekej a kup si nìkde rum...! Mìsíc usnul
na mém rameni...)

~

Zapadli do vinárny.
�Ne, vedle nemù�ete, pánové, bohu�el, salónek je obsazený,

mají tam maturitní veèírek...� vychrlil vrchní a odbìhl pro vodku.
(No jo, èas maturit.)

�Posly�, Jene, byl jsi veèer výborný.�
�Adolfe, dìkuji ti, a nemusí� se namáhat. Vod jistý doby sem

imunní i vùèi poklonám.� Napil se. (Teï u� mù�u)
�Ale nebuï hned tak sr�atý, pøíteli, myslel jsem to upøímnì.�
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�Honzo, kdes nechal Alici?�
�Já? Nemyslí�, Zuzi, �e se spí� nechala nìkde sama? Prosím tì,

Ivane, nalej mi je�tì! Dík.�
Vychutnával vodku. Zábava u stolu se toèila kolem úspì�né

premiéry. (Ti se budou asi divit, a� jim ve støedu na zkou�ce øeknu,
�e to pokládám...) Vrchní pøinesl novou láhev. Ze salonku bylo
sly�et zpìv.

�Né�el, holka, ne�éél, �e jsem s tebou léé�el...� Na konci stolu
vyprávìl estét Kopøiva dívkám sprosté vtipy.

�Znáte to? Mu� a �ena v hotelovém pokoji...�
Jan se zvedl a ode�el.

Venku u� nepr�elo. Nebe bylo èerné. Neony omyté de�tìm se
leskly jako kádrové posudky podvodníkù. Dlouhá, opu�tìná ulice.
Kouøil a poslouchal �kytání svých bot o vlhký chodník. Byl sám,
tak jak mu to bylo ráno pøedpovìzeno. �el pomalu k Václaváku
a pøemý�lel, kam má jít pít, aby uèinil zadost tradici �chlapského�
jednání v pøípadì zhrzených lásek. Vdechoval zhluboka vlhký
vzduch a sna�il se nemyslet na její ruce. Na rohu ho zastavili tøi
ho�i v texaskách.

�Brácho! Dej nám tøi cigára!� Sáhnul do kapsy a vytáhl krabièku
globusek. Byly v ní u� jen dvì.

�Nebuï kurva a dej nám je�tì to jedno cigáro!� �kytnul hoch
s mexikánskými kotletami.

�Hergot, kdy� nemám, tak nedám, ne?�
�Hele, nekecej a naval!�
Hoch s kotletami ho chytil za límec. Jan mu strhnul ruku

a odstrèil ho. �Do koho strká�, ty sraèko napudrovaná?� zaøval
mexikánec a dal Janovi facku. (Tak na! Svinì!) Jan ho uhodil
pravou rukou do brady a levou do �aludku. Mexikán padl. Jan
ucítil bolest v týle. Otoèil se a kopl druhého chuligánka do
rozkroku. Je�tì staèil vidìt jak padá a dostal stra�nou ránu na
spánek. Padl na ruce a sna�il se vstát. Tøetí hoch se blí�il. Jan ho
nechal pøijít blí� a pak ho kopl do èé�ky. Vtom dostal zezadu ránu
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od mexikána. Upadl znova a kryl si tváø. Mexikán ho kopl do
ruky, kterou mìl na oblièeji a napøahoval znova. Vtom tøetí hoch
zavolal: �D�imýý! Vyserte se na nìj! Támhle jedou fízlové!�

Jan se pomalu zvedl. Ho�i rychle mizeli v postranní ulici.
Z Vinohrad se blí�ilo auto hlídky SNB. Jan se sna�il vypadat
pokojnì. (Hergot, ale teï nemám ani vajgla...) Sáhl si na tváø.
Tekla mu krev a byl umazaný od øídkého bláta. (Asi pìknì
vypadám.).V ka�nì u muzea si umyl tváø. Na èerném triku nebylo
pár kapek krve znát. Jenom tváø mu trochu otékala.

Václavák byl plný lidí, vracejících se z kina. (Nepùjdu nikam
pít. Je to volovina... Nìkde si koupím cigarety a pùjdu spát.) U
stánkù s buøty byly fronty. Pro�el na Jungmannovo námìstí a sebìhl
po schodech do T-clubu.

�Jdu rovnou z divadla, potøebuju jen nìco projednat s panem
Holcem,� øekl vrátnému, který by ho jinak dovnitø tak obleèeného
nepustil. Øekl tedy jméno jednoho teplého kum�týøe, který tu byl
témìø dennì a který ho jednou zval do �byteèku, bo�e.� �el rovnou
k baru.

�Dobrý veèer.�
�Dobrý veèer...�Barmanka nalévala gin-fizz. Tlustý pán,

popíjející martini, se na nìj obrátil: �Mladý mu�i... Vypadáte jako
smrt. To se teï nosí?�Jan se podíval do zrcadla. (Ano, obraz.
Barmanka, ple�atec a smrt, pøevleèená za pierota.)

�Jo, já du z ma�karního.�
�Ale, ale, to jsou teï v èervnu plesy?�
�No, toti�, já jsem buddhista, víte? A my slavíme masopust

v létì!�
�Aha,� øekl pán a usrkl martini. Jan se podíval znovu do zrcadla.
�Èím vám poslou�ím, prosím?�
�Ètyøicet globusek a... (...ano, tam. V rohu...Je to Alice. Teï

nemá kalhoty a svetr. Vypadá efektnì. Ten vedle... To je ten re�isér.
No jo. Toho druhýho neznám... U� si mì v�imli. Nìco si povídají.
Teï se on smìje. Hergot, proè se smìje tak pøezíravì, blbec?
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Nalévá jí víno. A zase se sem dívají a smìjou se...) a dejte mi
jeden koòak. Jo, gruzínskej.�

�Ano.�
�Mladý mu�i, v tìhle létech byste nemìl pít,� ozval se ple�atý

pán.
Jan si vzal koòak a cigarety a zaplatil. �Já vím, to jsou ty nejhor�í

léta, �e jo...? Znám krásný pøísloví, pane. Kdo pil - umøel, kdo ne
- taky. Tak jaký fraky... To je hezký, ne?�

Pán zvedl oboèí: �Prosím vás, to má být prolog nebo ver�ík do
prstýnku?�

�Je to krátké, princi,� øekla s úsmìvem barmanka.
�Jako �enská láska,� øekl Jan a zvedl sklenici. Otoèil se k rohu,

kde sedìla Alice. Vidìl, �e se zatváøila zdì�enì. (Bojí se skandálu,
myslí si asi, �e jsem chlapsky vo�ralej, co� je zbyteèný, proto�e
jsem v tìch �nejhor�ích létech�. No jo, ze mne holt nikdá ten
pravej chlap asi nebude.) Re�isér se díval udivenì. Jan se lehce,
s grácií mima, uklonil smìrem k jejich stolu a ukázal sklenicí, �e
jim pøipíjí. Re�isérova reklamní tváø vypadala pøekvapenì. Jan
vypil koòak. Ple�atý mu� u baru se zájmem sledoval jeho hru. Pak
usrkl ze svého martini a øekl k barmance, zatímco Jan odcházel:
�Ach, ouvej, ouvej! Kdo je�tì vzpomene si na koníèka?�

O nìco poté, kdy� se Jan z nábøe�í obdivoval zmoklé øece,
zeptal se fe�ácký re�isér Alice: �Ten kluk v tom èerným baloòáku,
co vypadal jak smr�ák a pøipíjel nám, nebyl to ten, co tlouk veèer
u tebe na dveøe?�

�Byl.�
Re�isér chvíli pøemý�lel. �To se tedy ale zachoval ohromnì.

Zdá se to bejt výbornej kluk. Ten musí mít ale nervy!�
�Je to výbornej kluk. Zrovna na nìj myslím... Na to, proè vlastnì

jsem teï s tebou a ne s ním.�

~

Na Hradèanech tloukla pùlnoc. Mìstské nebe je v�dycky
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smutné. A vrzání tramvají mù�e nìkdy pøipomínat hudbu, ale nìkdy
také jízlivý smích. Rù�olící manekýni, zkamenìlí v elegantním
gestu, èekají s pøiblblým úsmìvem, a� prince omrzí �ípková
Rù�enka, a oni se budou moct rozbìhnout, zalo�it si výherní
vkladní kní�ku, jíst sýry, pít mo�t, cestovat s Turistou, ustøádat si
na televizor a fe�nou �enu�ku. �Ano, ano, èlovìk si musí nìco
u�ít,� pokyvuje nevyspalá tramvaj, klouzající po zmoklé Národní
tøídì. Ve Slavii poèítají tr�bu a øeka je èerná, jako to ráno, kdy jsi
se probudil a vìdìl, �e ona u� nepøijde.

�Byla to horeèka? Anebo mámení?
Dnes v noci
mìsíc usnul

na mém rameni...�

Pokoj byl plný kouøe.
�Buï zdráv, Karle!�
�Ahoj! Je to dost, �e jde�.� Karel zvedl hlavu od skript.
�No, ty ale vypadá�! Kdybych tì neznal, tak bych se tì lek!�
�Nenadávej a oslav mùj návrat! Mimochodem, nechávám

pantomimy.�
Karel se zvedl.
�Hele, já ti udìlám dobrý kafe, jo?�
�No, udìlej, ale já to myslím vá�nì.�
�A proè, èlovìèe?�
Jan otevøel okno a sedl si k nìmu.
�Toti�, pøi�el jsem k názoru, �e existuje spousta vìcí, který

bych pøi svý mentalitì asi nikdy nemoh pantomimou øíct... Jsem
asi moc ukecanej, no.�

�A co bude� dìlat?�
�Nevím, ale asi se budu uèit na nìco hrát... No, asi jo. Pozdì

není. Nikdy snad není pozdì. Hergot, dy� je mi osmnáct, já myslím,
�e se je�tì mockrát spletu. A jsem ale moc rád, �e jsem se koneènì
rozhod...! Toti� dneska jsem mìl svùj zatím nejvìt�í úspìch... jako
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pierot. Ohromnej aplaus. Ohromnej. Ale fakt, já myslím, �e na
nìco takovýho není nikdy pozdì, ne?� (Alice, s tebou u� to nikdy
nezaène znova...)

�Hele, jestli chce�, tak si o tom mu�em trochu pokecat, kafe
u� bude, já sem stejnì z toho biflování celej tvrdej.� Venku zaèalo
znova poprchávat. Nový den, starý právì tak asi pùl hodiny, �lapal
bos v teplém de�ti po Karlovì mostì a udivenì okukoval zèernalé
sochy. Nedivte se! Sám, tak mladý, bez patøièného vzdìlání a bez
informovaného prùvodce. Pøesto�e si bruèel twist, byl tak stra�nì
mladý, �e je�tì nevìdìl, co je to nikotin, �piritus, puberta, morální
profil, besedy pro mláde� o pohlavním �ivotì, pokrytectví, horeèka
z rýmy a horeèka z lásky.

�el po mostì, pískal si a nìkde za moøem vstávalo slunce na
ranní smìnu.

Byla pøekrásná, de�tivá noc.

Èas maturit.
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Václav Hrabì

[13.6.1940-5.3.1965]

Narodil se v Pøíbrami a dìtství pro�il v Lochovicích na
Berounsku. Na støední �kole v Hoøovicích zalo�il dixielandovou
kapelu, hrál na klarinet a saxofon, zaèal se zajímat o jazz. V Praze
vystudoval na pedagogické fakultì obor èeský jazyk - dìjepis.
Vystupoval v Redutì, Olympiku a jiných pra�ských klubech.
Bìhem vojenské slu�by se mu narodil syn Jan, napsal hru Margot
(rukopis pozdìji ztracen) a jedinou povídku Horeèka (vy�la v revui
Divoké víno r. 1967, zachovalo se nìkolik exempláøù). �ivil se
jako dìlník, knihovník, vychovatel na uèili�ti, pracoval ve Viole
a nakonec získal místo uèitele na základní �kole. Publikuje ver�e
(které se od konce 60. let �íøí bez výjimky v opisech; z opisù vznikla
kni�ní vydání Stop-time - 1969, Blues v modré a bílé - 1977, Èerné
nebe nad mìstem -l 985; v�echny známé básnì na podkladì
nalezených rukopisù pak kni�nì vycházejí a� r. 1991 pod názvem
Blues pro bláznivou holku). Pro èasopis Tváø pí�e reportá�e,
v únoru 1965 se setkává s A. Ginsbergem a na sklonku té�e zimy
umírá v Praze ne��astnou náhodou na otravu plynem.
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