


POZNÁMKA PO 36 LETECH

Když LadislavMňačko napsal v polovině šedesátých let své Opož-
děné reportáže, bylo to snad jen deset let po tom, co se vše událo.
Během několika hodin byly rozebrány. Opisovaly se na psacích
strojích. Prezident Antonín Novotný se rozčiloval při projevu
k spisovatelům, co si dovoluje psát nějaký pan Mňačko, a najed-
nou se stala svým způsobem neobvyklá věc, jeden z přítomných
se přihlásil a oponoval: „Aký pán, súdruh Mňačko, nositeľ riada
republiky!“ Byl to samotný spisovatel. Dnes téměř zapomenutý.
JehoOpožděné reportáže, kdyby dnes vyšly, sotva by nalezly stovku

čtenářů – podivínů. Polovina z nich by to začala číst jen kvůli
tomu, aby dokázala, že se jednalo o blouznivce, který chtěl refor-
movat nereformovatelné, nešlo přece o změnu systému. Jednalo
se o jakýsi rafinovaný podvod, aby se komunisti udrželi u moci.
Obzvláště radikálové z devětaosmdesátého, aktivní členové So-

cialistického svazu mládeže, se na toto období rádi dívají skrz
prsty. Ale nejen oni, neberou ho ani mladí teologové a vojenští
kaplani. Teď se už distancují od politiky prezidenta George W.
Bushe a tváří se, jako by se nic takového jako bombardování Iráku
nestalo. Málokdo z nich se k této pošetilosti přihlásí a pouze
skalní věrozvěsti, kteří tehdy v přímo táborském nadšení stou-
penců trocnovského hejtmana Jana Žižky horovali pro ještě tvrdší
zásah, se jaksi cudně a citlivě hlásí k tomuto vítěznému tažení,
které dnes vypadá spíše jako hrdá porážka.
Doba roku 1968, která dnes nikoho nezajímá, nezajímala, když

se odehrávala, zase tolik nás. Vypořádávali jsme se s Beatles aRol-
ling Stones, novými idoly byli Eric Clapton a The Cream. Opla-
kávali jsme Jimi Hendrixe. Hledali jsme svoje básníky, znovu
jsme se vraceli ke Kerouacovi a najednou jsme se museli zabý-
vat otázkou vojny, války, násilí. Chtěli jsme bloudit Evropou od
severu k jihu. Měli jsme projetý Východ, ale teď nás čekal svět
Západu. Najednou byl před námi Londýn, Paříž, ale i severní
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polární kruh či Reykjavík, tehdy tak vzdálený, dnes dostupný
téměř s každou cestovní kanceláří.
Najednou nás to vrhlo do zápasů ve studentském parlamentu

a místo řešení otázek, jestli Barth nebo Bultmann, do přízemních
otázek smyslu vojenské služby, policie a hlavně otázky, jak nebýt
dobrovolným spolupracovníkem se systémem, který nás zotročo-
val. Zůstat svobodným uprostřed nesvobody.
Byla to zvláštní doba a studenti na bohoslovecké fakultě byd-

leli po dvou. Jen jeden rok, a to spíš z technických důvodů, se
bydlelo v pokoji po čtyřech. Ředitel Jan Milíč Lochman to měl
celkem promyšlené. Studenti si nesměli volit toho, s kým chtějí
bydlet. Jeden rok měli bydlet s někým, jehož mateřština byla ma-
ďarština, a vždy měl bydlet student z vyššího ročníku se studen-
tem z prvního ročníku. Přestože ředitel bohosloveckého semináře
JanMilíč Lochman toho osudného léta 1968 vzal kramle, jeho zá-
sady ještě dlouho platily. Ten rok jsme se tedy sešli v jedné míst-
nosti čtyři: já, Jan Rafaj zastupující někoho staršího, Jan Kozlík,
to byl ten z prvního ročníku, a za Maďary tam byl Jozsi Szaszák;
nevím, jak ten dopadl na tom východním Slovensku, odkud po-
cházel. Nikdy se neprojevoval, byl asi jediný, s kým nás nic ne-
spojovalo. Škoda.
Ačkoliv nás nemělo nic spojovat, hned první večer jsme zjis-

tili, že ani jeden z nás tří neprošel Střední všeobecně vzdělávací
školou, ale každý doklopýtal na teologickou fakultu přes průmys-
lovku. Rafaj navíc průmyslovku vystudoval dálkově a byl to šíle-
nec, který dělal rysy v rychlíku Plzeň–Brno. Jenže tento příběh
může těžko někoho oslovit, když se dnes dělají všechny výkresy
na počítačích. A všichni tři jsme vyrůstali bez matky jako polo-
viční sirotci.
Já aKozlík jsme byli elektrotechnici. Průmyslovku jsme dokon-

čili, přestože jsme oba byli ze svých škol vyloučeni. Kozlík za to,
že odjel do východního Německa před koncem školního roku,
a když se vrátil po prázdninách do Liberce, zjistil, že již není
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studentem tamního učiliště. Za trest tedy dostudoval silnoproud
vPrazeNaPříkopech. Tehdy jsme ještě netušili, že podobný osud
nás postihne v roce 1972, až budeme opět vyhozeni zKomenského
evangelické bohoslovecké fakulty – oba během jednoho měsíce.
Tehdy jsme tedy po večerech diskutovali otázku násilí a nená-

silí. Navštěvovali jsme schůzky studentského parlamentu, poz-
ději soudní procesy, označované jako proces s trockisty, sledovali
jsme, jak nás kleště normalizace svírají víc a více, a snažili jsme
se vzdorovat. Každý po svém. Tehdy vzniklo Danielovo evange-
lium, které bylo jakýmsi krédem pro pozdější okamžiky mého ži-
vota.

(srpen 2009)

* * *

POZNÁMKA PO 21 LETECH

Jak praví poznámka na konci tohoto příběhu, jedná se o povídku,
která vznikla před jedenadvaceti léty. Vznikla v době, kdy v Praze
bylo strašlivě neútulno. Je to příběh, který patří do té doby. Sa-
mizdat. Jako samizdat měl svůj vlastní život. Našli se i lidé, kteří
ho opisovali. A z jedné takové kopie ho nyní opisuji i já. Opiso-
vali ho proto, že k nim hovořil. Luštili pátou kopii, která vznikla
přes kopírák. Byla to zvláštní doba. Zlá, ale plná vděčnosti a oče-
kávání. Po příjezdu do Toronta jsem zjistil, že lidé zde odvykli
číst kopie, které nejsou dvakrát čitelné. Odvykli příběhům, které
jim připadají depresivní. A stejný osud nyní potkal i lidi doma.
Je zapotřebí sepsat nové evangelium, které bude hovořit k této
době. Možná, že je již ve vzduchu, protože k nám přestává hovo-
řit doba minulá. Váhal jsem s okamžikem, kdy tento příběh za-
čnu znovu psát. Za touto dobou se však již brzy zavřou dveře,
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už zavírá hospoda a hospodská u pultu již vykřikla svoje „Po-
licejní!“ neboli, jak zde v Torontě říká stále usměvavá černoška
Cathy ve Sport’s Potatoes, „Last call“. Sedám a začínám psát.
Nechci mnoho měnit v původním textu. Jen občas něco vysvět-
lím nebo doplním, protože doba se změnila, a co tehdy vypadalo
jako odvaha ponížených, jeví se dnes z pohledu vítězů po revo-
luci jako trestuhodná nedůslednost. Ano, hodnoty se změnily, ale
ani tímto tvrzením si nejsem jist.
Kdo ale pamatuje, nebo se nechce zdržovat, můžemoje kurzívy

přeskočit.
(1994)

I.
I stalo se v zimě roku 194*, že vyšel rozkaz, aby byli sepsáni a shro-
mážděni do varšavského ghetta všichni Židé. To sepsání stalo se,
když německým vůdcem byl Adolf Hitler. A šli všichni Židé do
varšavského ghetta, aby tam byli zapsáni a připraveni k trans-
portu. Přišel pak i Tadeusz, který se narodil ve Lvově, do Var-
šavy, aby se tam se svou manželkou Ewou připravil k transportu.
I stalo se, že když tam byli, že naplnily se dnové, aby porodila.
I porodila syna svého a položila jej v jednom sklepě, protože ne-
bylo pro ně místa v domě. Nebylo v té době pastýřů kolem, kteří
by drželi stráž nad svým stádem. Anděl Páně neměl ke komu pro-
mluvit, ale báli se všichni bázní velikou. Když pak narodil se Da-
niel ve varšavském ghettu, nepřišli mudrci od východu, nepřišli,
aby se poklonili, protože měli strach vstoupit do ghetta. A tehdy
velitel varšavského gestapa svolal všechny kolaboranty a udavače
a projednal s nimi, jak urychlit transporty. Obřezané děti mimo
ghetto byly zastřeleny. Tu anděl Páně ukázal se Tadeuszovi ve
snách, řka: „Vstaň, vezmi děťátko a uteč do Anglie, a buď tam,
dokud nepovím tobě, neboť budou hledati děťátko, aby je zahu-
bili. Kterýž vstal v noci, vzal děťátko i matku jeho, prolezl dírou
pod zdí ghetta a v rybářském člunu se dostal do Švédska, a ze
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Švédska pak do Anglie. A byli tam až do konce války, aby se na-
plnilo to, což bylo předpověděno skrze proroka: „I bude dáno
šelmě bojovati se svatými.“ A tehdy byl v parku nalezen chlapec
podobný Danielovi. A když viděl jeden z vojáků, že je obřezaný,
postavil jej na popelnici a zastřelil jej.

* * *

Léto nebylo vždy horké. Nemohlo se na Západ a většinou se zabalil spacák a vy-
razilo se na východ. Do Jeseníků, do Bratislavy, do Budapešti, do Rumunska
k moři. Jelo se stopem a spalo pod širákem. Nebylo zapotřebí peněz. Bylo dost
času. Někdy se jelo pět dní, někdy týden. Na hranicích se neukazovaly peníze. Zá-
kladní kapitál na celé léto se dal vydělat rozvážením chleba nebo zametáním ulice.
Jednou při rozvážení chleba jsem se setkal s člověkem, který tvrdil, že prožil své
mládí ve varšavském ghettu. Jeho vyprávění včetně zastřelení malého chlapce se
zdálo tak věrohodné, že jsem ho pojal do svého příběhu. Vraždění dětí v ghettu
mně připadalo tak podobné vraždění nemluvňátek králem Herodem, že jsem se
pokusil o analogii.

II.
Dívám se ze svého okna na tovární dvůr, komíny, silnici a gym-
nasium. Kladu si otázky, na které stěží dokážu odpovědět: Je
Bergman opravdu v hajzlu, a nebo se ještě vzchopí a natočí nějaký
fantastický film? Objeví se někdy druhý Jimi Hendrix? Najde se
ještě někdy fotbalový brankář bez prstů? Budeš mít ještě někdy
v sobě tolik drzosti a stoupneš si sám do fotbalové branky? Anebo
skončíš u dvouprogramové televize, v dvougarsonieře, s dvěma
dětmi?

* * *

Původně vlastně celý příběh začínal touto kapitolou. Počátek sedmdesátých let
byl charakterizován nejen naprostou impotencí oficiální kultury, ale neschopnost
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se přenesla i do samizdatu. Vyvrcholením byl asi Vaculíkův „Český snář“, který
je pokládán za perlu tohoto období. Hniloba i zatuchlost se jakoby přenesla přes
hranice ven. Po období, kdy se hudebníci nechávali spalovat svou hudbou jako
Jimi Hendrix, přišel nástup komerce. Našly se výjimky: Jethro Tull, Leonard
Cohen, ale hudba sedmdesátých let těžko nacházela rezonanci v naší duši. Bylo
toho málo, v čem člověk nacházel únik z prázdnoty, která ho obklopovala.

III.
Je-li Bůh a je-li Ježíš Kristus náš spasitel, přijměme to a zkusme
napsat evangelium svého života. Seberme drzost Matouše,
Marka, Lukáše a Jana a přizpůsobme si Boha k obrazu svému.
Staňme se alespoň ve snu rebely, kteří skončí smrtí a budou vzkří-
šeni.

IV.
Když skončila válka, aj anděl Páně ukázal se Tadeuszovi ve snu
a uprostřed rozjásaného Londýna mu řekl: „Vstaň a odejdi do
Evropy, protože nehrozí nebezpečí pro dítě.“ Ten pak koupil lís-
tek na loď a vrátil se domů. Ale protože bylo v těch dobách v Pol-
sku zle, usadil se v Praze.

* * *

Nepotřeboval jsem svého hrdinu mít někde ve světě. Potřeboval jsem ho mít
v Praze. Jak řekl, tuším, Bedřich Engels: náboženství vzniká jako útěcha po-
tlačovaného lidu. Pracoval jsem tedy na svém Danielově evangeliu.

V.
Toho dne, kdy fotbalové hřiště bylo červeně nalajnováno, protože
napadl první sníh, a kdy nebylo co ztratit ani získat, nebylo jedi-
ného diváka, který by nervózně kouřil, spoluradoval se a kriti-
zoval. Kdy jen shovívavý úsměv jedné paní řekl, že asi není vše
v pořádku. Tehdy se snažil Daniel vyplivnout svou duši. Nebylo
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zapotřebí inteligence ani techniky. Bylo zapotřebí pouze duše,
a tu Daniel s poctivostí sobě vlastní, krok za krokem, vteřinu za
vteřinou,minutu zaminutou odevzdával. Tak tehdy snil o tom, že
bude velkým fotbalistou. A jednou, až bude velkým fotbalistou,
tak bude mít svůj velký zápas. Pak zmizel sníh, nebylo zapotřebí
duše, bylo zapotřebí inteligence a techniky. Tehdy Daniel pocho-
pil, že svůj velký zápas už odehrál. Bylo to toho dne, co napadl
sníh a bylo třináct pod nulou a jen ta paní, co šla kolem, poznala,
že to není tak zcela v pořádku.

* * *

Žijeme v době, kdy osobní počítače ovládají svět. I v mém je český slovník, který
vydá signál, když se objeví nějaké slovo, které nezná. Zapípal před chvílí při slově
spoluradoval se. Ano, toto slovo osobní počítač Macintosh nezná. A přesto to bylo
slovo obrovsky důležité. Spoluradovat se – tento pojem zcela vymizel. Zmizel i ze
hry. Pamatuji se, že když jsem pracoval v sedmdesátých letech na vrtech, díval
jsem se jednou v maringotce na fotbal a po napínavém střetnutí následovaly pe-
nalty. Soupeř neproměnil a já jsem radostí vyskočil. Bylo to poprvé po několika
měsících, kdy mi něco udělalo radost. Byl jsem překvapen, že něco takového ještě ve
mně existuje. Najednou jsem se cítil šťastný. Ne proto, že by moje mužstvo vyhrálo
(to nakonec prohrálo), ale protože jsem v sobě objevil něco, o čem jsem předpoklá-
dal, že již dávno neexistuje. Jeden z dělníků (jmenoval se Josef Lodr), kterému
působila největší radost vždy výplata na začátku měsíce, se rozčílil a požádal mne,
abych nekřičel. Nemohl jsem mu vysvětlit skutečnost, že jsem poprvé po několika
měsících vykřikl radostí.

Banální fotbal a přitom je v tom vlastně proroctví o osudu disidentů. V zimě
na sněhu, téměř bez publika, hráli v těch sedmdesátých letech svůj velký zápas.
Hráli ho poctivě. Toto období skončilo. Přišla jiná doba, příznivější podmínky
a je zapotřebí něčeho jiného než čestnosti a poctivosti. Je zapotřebí technických
schopností a nadání… Jen kolemjdoucí, který se jaksi nedopatřením dostal do
děje, ví o celé události.
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VI.
V té době byl na filosofické fakultě moudrý člověk Petr K. Cho-
dil i v zimě v krátkých kalhotách, jedl suchý chléb a pil mléko.
Všichni studenti ho měli za nejmoudřejšího. Byl tak moudrý, že
i učitelé ho brali vážně. Říkal: „Žijeme v přítomnosti a jen pří-
tomnost má smysl!“ Když uviděl spoustu ekonomů, filmařů, psy-
chologů a novinářů, kteří za ním přicházeli, řekl: „Snobové, kdo
vám dovolil krást svaté myšlenky a publikovat je v tisku, abyste
se zalíbili lidem? Nemyslete si, že můžete říkat, jsme na jedné
straně s utiskovanými, když jste od vládnoucí strany.Myslíte si, že
když máte hubu plnou frází, že vás to zachrání od spravedlivého
hněvu. Již je sirka rozžehnuta, aby rozpálila veliký požár. Ten,
který ji nese, přichází za mnou a já jemu nesahám po kotníky. Při-
jde, aby odhalil ten balast, který jste nakupili na svaté věci. Udělá
velikou revoluci, revoluci ducha.“ Tehdy přišel Daniel na filoso-
fickou fakultu a poslouchal Petra. Petr se tomu bránil, ale Daniel
nedal jinak a přiznal se k Petrově opozici v té zvláštní době.

* * *

Tehdy jsem ještě netušil, že se stanu novinářem. Polehčující okolností je, že nejsem
od vládnoucí strany, ale to dnes už není nikdo: existuje zvláštní druh vepře –
nezávislý novinář.

Přestože všechny postavy jsou smyšlené, velice často jsem při postavě Petra
K. měl před sebou postavu Ladislava R. Vypadal zcela asketicky a překvapo-
val zcela neobvyklým chováním. Jednou šel noční Prahou a nejdříve jen tak pro
sebe zvolal „Ať žije Sovětský svaz!“ O chvíli později to zakřičel silněji a pak šel půl-
noční Prahou a skandoval toto heslo. Žádný příslušník se ho neodvážil zatknout.
Jednou si během svých půlnočních toulek Prahou zahrál na jednom z pražských
mostů na nudistu. Odvezli ho do Bohnic. Jeho posledním drsným žertem bylo, že
spolykal prášky a pod košilí měl Chartu 77. Nikdy jsme se už nedověděli, co tím
sledoval. Na pohřbu promluvil tehdejší děkan fakulty.
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VII.
Jednoho dne vystoupil Daniel a řekl:
Blahoslavení, kteří padli u Berlínské zdi, neboť oni jsou zaslí-

bením pro nás.
Blahoslavení, kteří dosahují nízkého IQ, neboť oni nás chrání

před nicotou.
Blahoslavení vězňové, neboť oni žízní po spravedlnosti.
Blahoslavení odsouzení k trestu smrti, neboť jejich je království

nebeské.
Blahoslavení jste všichni, co hledáte svoji cestu, všichni co

trpíte pro odlišnost v blázinci, neboť tak se dělo vždy těm, kteří
byli svatí.

* * *

Možná, že přece jen něco na tom blahoslavenství o těch padlých u Berlínské zdi
bylo. Nabízí se i druhé vysvětlení. Zemřeli zbytečně, měli počkat, až tato zeď spadne
sama. Máme přece také vysvětlení, že komunismus zkrátka vyhnil nebo že ho
Reagan uzbrojil.

VIII.
Tehdy Daniel po svých prvních střetnutích odešel do hor, aby
zde byl pokoušen od ďábla. A pracoval zde několik měsíců, když
k němu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li frajer, vydělej prachy
a udělej pár fantastických mejdanů. Nebudeš už sám, budeš mít
přátele.“ Odpověděl Daniel: „Přátelství není jen skrze mejdany,
ale i skrze to, co člověk obětuje.“
Tedy vzal ho ďábel na fotbal a řekl mu: „Budeš hrát druhou

ligu, když se dostaneš doDukly.“ I odpověděl muDaniel: „Psáno
jest: Nenakupíš na radost lež a nespojíš pravdu s mocí.“
A opět vzal ho ďábel na výstavu a ukázal mu stereorádio Phi-

lips, magnetofon Grundig, automobil SAAB a řekl mu: „Toto
všechno dám tobě, když začneš pracovat jako slušný člověk.“
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Opět odpověděl mu Daniel: „Odejdi satane, neboť psáno jest:
Jako štvanec budeš hnán světem.“ Tedy opustil ho ďábel a myš-
lenky na pravdu a lásku zůstaly s ním.

* * *

Viděl jsem v Torontu Zanussiho film Struktura krystalu. Na štěstí jsem ho vi-
děl i v sedmdesátých letech v Praze. Diváci mohli těžko pochopit, že mladý na-
dějný student, který bezohledně sleduje svou kariéru, získá za odměnu vůz značky
Volkswagen-Brouk. Zrovna tak těžké je dnes vysvětlit sebespalující honbu střed-
ních vrstev po HiFi zařízeních. V sedmdesátých letech se pro takové věci ledacos
obětovalo.

IX.
Už třetí den jedeš přes Slovensko a padá sníh. Potřebuješ pra-
chy. Spíš ve sklepech, na malých zastávkách, na evangelické faře.
A zase projíždíš městečka, jedeš na východ, někam k Rožňavě. Je
to zlá cesta. Je ti zima. Sněží. Za týden budou velikonoce. Hledáš
svůj svět, Danieli.

X.
Krátce po tom, co vyprávěl Daniel svoje blahoslavenství, potkal
Adelheid. Setkal se s ní v kostele jednoho podzimního rána, ve
chvíli, kdy město spalo. Mráz, mlha a alkoholové výpary z přede-
šlé noci byly svědky jejich setkání. Největší prázdnota a smutek je
v člověku uprostřed noci ze soboty na neděli, kdy osamělé děvče
ve svém pokoji dočte knihu a mladý muž bloudí městem a hledá
přátele, kteří už odešli.Mrazivé ráno je vysvobozením pro ně oba.
Adelheid znala Daniela. A Daniela zaujala pokora, s jakou

Adelheid poklekla v kostele. Stáli před Bohem, oba osamělí, oba
však ochotní k lásce. Ochotni přijmout poutníky procházející je-
jich městem.

* * *
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Erich Fromm tvrdí, že největším přínosem křesťanství je, že objevilo lásku k ne-
známému člověku. K neznámému poutníkovi.

XI.
Pamatuješ, Danieli, na šedesátá léta? Vzal jsi kytaru a hrál jsi
Elvise, Erica Burdona. Pohyboval ses uprostřed prokleté hudby
Rolling Stones. Byl v tobě smutek a tvoje texty o lásce byly jedno-
duché a banální.Objevoval jsi RayCharlese. A nad tím vším zářili
Beatles. Setkal ses s Barrym McGuirem. Tehdy se v tobě zrodila
myšlenka na odmítnutí vojny. Nenáviděl jsi lampasáky a v tram-
vaji, pokud jsi mohl, šlápnul jsi jim na nohu. Odvedli tě, ale tys
šel do školy. Na určitou dobu jsi tomu unikl. A další tvé unikání
ti zachránilo několik roků života. Jedinou otázkou zůstává, jak
využiješ odkladu, Danieli.

XII.
Zůstaň chvíli, teď není čas, abys odešla. Asi budeme celý život
mlčet. Nepovíme si mnoho příběhů.Možná, že budeme spát pod
mostem. Budememít svůj domek vysoko v horách. A jako tenkrát
nebudeme mít peníze, ale zůstaň chvíli, Adelheid, protože zase
padá sníh.

XIII.
Chci tě zachovat Adelheid. Chci zachovat celý příběh. Protomusí
Daniel odejít do jiného světa, kde není možnost setkání s tebou.
Jsou to světy oddělené ostnatýmdrátem. První svět je na nejmenší
ploše, a proto se lidé v něm velice těžko pohybují, jsou to vězňové.
Dá se říci, že ztrátu svobody pociťují jako bolest. V prostředním
světě žijete vy dva. Celkem vám nevadí omezení prostoru. Nalhá-
váte si, že jste zde šťastní. Zde jste také prožili svůj příběh. Třetí
svět je okolo vás. V tomto světě žijí emigranti a vyhnanci. Jejich
sny jsou o lidech z druhého světa. Chtěli by zpět, ale museli by
projít prvním světem, proto zůstávají na svém místě bez naděje
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na návrat. Jejich sny jsou krásné, a proto je dobré, že zůstávají na
svém místě bez naděje na návrat. Sny o druhém světě jsou vlastní
i lidem z prvého světa. Rozdíl je v tom, že se vracejí. Vězni se vra-
cejí, i když na ně nikdo nečeká, ale sny jim zůstávají. Lidé v pro-
středním světě ztrácejí sny i touhu. Ztrácejí svůj vlastní pohled,
a tím i sami sebe a propadají se sami v prázdnotě. A ty to, Da-
nieli, cítíš, že tě to čeká. Cítíš, že nemáš na to, co lidé od tebe
chtějí. Odejdeš-li, zůstane zde Daniel jako dítě snů. Ať projdeš
nebo neprojdeš, zachováš si je, protože se octneš buď v prvém,
nebo v třetím světě a zůstane ti na ně právo. Zůstaneš-li, ztratíš
sny, ztratíš Adelheid. Budete žít v jednom městě, ale ona bude
pohrdat tebou. A tvá prázdná lebka nevymyslí věc, která by ji
oslovila. Nebude snu, nebude lásky, nebude života. Zvedni se,
Danieli, a jdi. Bude to dobré.

XIV.
Jako klaun na visuté hrazdě se pohyboval Daniel velmi vysoko,
tak vysoko, že stydnul dech těm, kteří přihlíželi. Byl v tom smu-
tek člověka, kterým opovrhují lidé. Smutek klauna. A uprostřed
tohoto pohrdání byl Daniel schopen jen jediné věci, jít ještě výš,
tam, kde byla jediná naděje. Naděje na pád, protože Daniel se od-
mítl opakovat. A z této veliké výšky hleděl Daniel na svět mrtvých
lidí. A v této veliké výšce ztratil Daniel Adelheid, aniž by to zpo-
zoroval. Ještě chvíli měl pocit, že je s ním, ale pak se ocitl nad
zemí a sám při své cestě, která byla snad jen opakováním toho, co
v něm bylo kdysi.

XV.
A dříve než vyjel na cestu, hledal člověka, kterého by pozdravil.
A kdykoliv potkal někoho, opakoval se stejný příběh. Nebylo člo-
věka, který by se s Danielem rozloučil. Tak jako duše mrtvých
zůstávají na místě, kde se provinily, a nemají pokoje, dokud jim
nebude odpuštěno, tak hledal Daniel někoho k rozloučení. Jeho
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pouť městem byla však marná. A tak nevyslyšen vrátil se domů
do osamělého pokoje. A tehdy se stal ten zázrak, veliký zázrak,
že zazvonil telefon a ozval se přítel z dětství. Kolik dní již telefon
mlčel, a teď najednou vykoupil Daniele ze samoty a prázdnoty.
Díky ti, Kamile, že Daniel může vyjet na cestu, že může vyjet na
svou velikou pouť.

XVI.
Adelheid, v zimě by takhle pozdě člověk neměl vyjíždět na cestu.
Noci jsou dlouhé a teplo je jen v kině. Za chvíli zavřou hospodu
a Daniel bude na ulici několik hodin před svítáním. Utíká před
tebou. Vyčítáš mu, že chtěl, abys hrála vyšší hru, nežs mohla.
A on ti nemůže zapomenout, žes převzala oficiální názor tisku
na jeho hru. Chceš říci, že nečteš noviny a neuvědomuješ si, že
je to tvoje chyba. Jsi ochotna z posledních peněz zaplatit hotel
v cizím městě, ale nikdy nebudeš ochotna do tohoto města odjet
a v něm žít. A teď trháte své obličeje ve svých vzpomínkách. V po-
slední době si Daniel nedokáže vybavit tvoji tvář. Má fotografii,
kde jste spolu, ale vaše tváře jsou nejasné. Usmíváš se.

XVII.
A tak se Daniel pokusil jít skrz dráty. Měl smůlu. Dostali ho dřív,
než se k nim přiblížil. Smířil se s tím, co ho čeká. Svým způso-
bem se věc podařila. Pak se zjistilo, že šlo o omyl, a Daniel byl
propuštěn.

* * *

V roce 1971 jsem se skutečně pokusil odejít. Byl to celkem nevinně vypadající plán
a vím o lidech, kterým se podařil. Přijel jsem se svým porazítkovaným pasem na
maďarsko-jugoslávské hranice a doufal jsem, že mi dají razítko do pasu a pro-
jdu. Když to nepůjde na jednom přechodu, tak to zkusím na dalším, až to jed-
nou přece jen vyjde. Jenže hbití maďarští celníci mě již při druhém pokusu od-
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halili, zatkli, vyhostili z Maďarska a předali mě ve Štúrovu do Československa.
Připravil jsem se na nejhorší. Policajt na hranicích, který mne tehdy přebíral,
mně vrátil pas s poznámkou: „Oni jsou ti Maďaři blbí.“ A já se ocitnul opět na
ulici.

XVIII.
Neprošel jsi, Danieli. Dráty byly příliš blízko u sebe. Jsi teď od-
souzen k nicotě a prázdnotě. Budeš se pohybovat ve vymezeném
prostoru, a přesto poslechni radu, kterou ti dá prorok: „Jsi smr-
telný, Danieli, budiž. Ale alespoň umírej vzdorně a jestliže ti při-
padne údělem nicota, jednej tak, aby to byla nespravedlnost.“Ne-
můžeš se vrátit, protože Adelheid nepochopí to, že nemáš sílu
na druhou cestu, ani že jsi příliš vysoko. Nikdo to totiž nepo-
chopí, žes nebyl zbabělcem. Chtěl jsi zanechat po sobě příběh.
Místo toho jsi vržen do města, kde není pro tebe místo. Doba po-
stav jako jsi ty je nenávratně pryč. Teď září stálice plné tajemství
a žertu.

XIX.
Přikrytý kabátem, ležíš ve své posteli. Zase jsi usnul, Danieli. Je
listopad a stačí zvednout sluchátko a přijde Adelheid. Škoda, že
jste neprožili spolu nejkrásnější část roku. Je toho příliš mnoho,
co jsi nepověděl. Nikdy jsi nevyprávěl příběhy z Anglie, o vybom-
bardovaném domě, první příběhy z dětství. Tohle mělo být tvým
tajemstvím.

XX.
Povíte si ještě něco v sobotu večer. Nebo jste už tak strašlivě da-
leko, že se neuslyšíte.
Adelheid, zakázalas Danielovi psát a adresát odjel neznámo

kam.
Fantastický film točený z auta.
Cyklista je příliš unaven, zvrací.
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Vzpomínky se vytrácejí až příliš rychle.
Neděle ráno uprostřed hor, jako bych chtěl navázat na před-

chozí příběh.
Fantastický sjezd dlouhý 11 km, ale to už je pondělí a alkoho-

lický festival se nekoná.
Kde jenom jsi?
Cikánské děti jdou do školy a Džina nese učebnice v nové sí-

ťovce.
Vygumuj svůj mozek a uslyšíš pozdrav šéfa.
Vůz je připraven.

XXI.
V době, kdy Daniel pracoval jako měřič. (Strašlivě blízký zatra-
cení a splynutí s tím brakem, který ho obklopoval). V době, kdy
Danielova hvězda pohasínala, zazářil naposled Petr. Ve svém ve-
likém souboji s mrtvým městem se přivázal nahý k lešení a volal:
„Jako larvy zahynete, nezvednete-li se proti těm, co vám chtějí
nahradit mozek hodinovým strojkem. Půjdete jako dobytek na
porážku a z vašich kostí udělají kvalitní hnojivo. Budou vás vo-
dit na provázku jako psíky. Zavřou vás do klece a opicím budete
čistit boty. Šaškové, popravili jste klauna a myslíte si, že jste teď
vtipnější. Říkám vám, že poslední tele mimo ohradu je víc nežli
jste vy…“
Za toto kázání byl dán Petr do psychiatrické léčebny.
To když se dověděl Daniel, odešel od práce, kterou dělal, a již

více nepracoval.

XXII.
Zbigniew Cybulski před tím, než zahynul na varšavském nádraží,
chtěl prý natočit film. Děj se odehrává někde v Paříži. Bludiště pa-
řížského metra. Po schodech vystupuje člověk. Je to Polák. Uby-
tuje se v levném hotelu. V takovém, na jaký může mít Polák, když
žije ve Francii. V jednom nočním podniku se seznání s krásnou
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dívkou. Začne tam chodit pravidelně. Nejprve každý týden, pak
každý den. Jednoho dne, když má narozeniny, koupí láhev čer-
veného vína, sýr a chleba. Uklidí svůj pokoj, na stůl dá květiny
a odejde do podniku. Poprosí slečnu, aby šla s ním. Ona se jen
usměje a řekne: „Víš, kolik bys zaplatil za to, kdybych tu nebyla
jeden večer? 20 000 franků.“ A on, protože tolik nemá, odejde.
Kamera ho sleduje, jak jde po schodech dolů a mizí v bludišti na
stanici metra.
Zrovna tak Daniel – koupil láhev červeného vína, sýr, chleba

a květiny. Vyzdobil svůj byt a vystrojil hostinu. Hostinu rozlou-
čení, na kterou pozval své přátele. A na té hostině vzal Daniel
svoji starou kytaru a rozjel s těmi, co přišli, fantastickou jazzovou
kompozici, která trvala až do rána.

XXIII.
Pak, když už vyšlo slunce a všichni šli spát, odešel Daniel do
parku.Hledal Adelheid.Nenašel ji. Chtěl jí poslat dopis, ale když
ho konečně napsal, hodil ho do koše. Uvědomil si, jak málo mu
z Adelheid zůstalo. Kdysi ji miloval, chtěl s ní spát. Pak když mi-
zela, stačilo mu, když ji držel za ruku. Dnes by se spokojil s tím,
kdyby věděl, že někde přiznala, že kdysi patřili k sobě. Vrátil se
domů. Všichni spali. Probudil Pavla a půjčil si peníze. Pak přišli.

XXIV.
Jsi již připraven, Danieli, tak začínáme. Vyčítali ti, žemluvíš o vel-
kých věcech a nejsi schopen vypořádat se sám se sebou. Už tě od-
vedli, nechovali se k tobě nepřátelsky. Nechali ti dokonce knihu,
můžeš si číst. Nebili tě, jen občas pohrozili pendrekem. Pamatu-
ješ, potkals člověka, který ti vyprávěl tento příběh: Jednou v pade-
sátých letech utekli z vězení muklové. Dvěma se podařilo utéct,
třetího dostali. Přivedli ho na dvůr a před ostatními ho roztrhali
psi. Pak šli vězňové a měli jeden za druhým na něho plivnout.
Byl tam člověk, který před mrtvým smekl. Byla to zlá doba, její
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tragédie nebyla ani tak v krutosti jako v znevážení gesta. A je-li
člověk určen několika málo gesty svého života, vyplynula z ní ne-
úcta k člověku.
Teď v podobné době sedíš na židli a reflektory ti svítí do očí.

Fotografují tě ze tří stran. Jako šelmě se ti dívají na zuby. Jako
zlodějovi berou otisky prstů a dlaní. A to vše jen proto, žes odmítl
si s nimi hrát, zpívat a lovit. Odmítls být taškářem a se vší vážností
zdravíš spoluvězně, o kterých oni laškují.
Až vyjdeš ven, půjdeš cizím městem, potkáš cizí děvče, beat-

nici. Poslední beatnici v tomto městě. Řekne ti, že je Rakušanka,
a ty jí povíš, že jdeš z vězení. Budeš ošklivý a bude ti chybět pár
zubů. Políbí tě a půjde dál. A v ten okamžik budeš šťastný. V ten
okamžik bude setřena slza z tvé tváře. Bude to veliké tvoje vítěz-
ství, Danieli. Zatím tu sedíš připraven k soudu, ochoten odmít-
nout vypovídat. Den soudu se blíží, buď statečný, Danieli!

* * *

Bylo to právě v těch sedmdesátých letech. Jel jsem z Karlových Varů do Prahy
stopem. Najednou přijelo policejní auto, zastavilo, naložili mne dovnitř a odvezli
na policii. Jako zločince mne vyfotografovali, pěkně ze tří stran, zkontrolovali mi
chrup, vzali otisky prstů i otisky bot. Když byla procedura skončená, upozornil
jsem je, že mám v batohu ještě jedny boty a že detektivové-profesionálové udělali
zásadní chybu. Dělali, že se nic nestalo, ale když jsem je požádal, aby mne odvezli
zpátky na místo, kde mne zadrželi, odmítli. Musel jsem jít opět přes celé Karlovy
Vary pěšky. Chtěl jsem to někomu žalovat, někde si stěžovat, ale nebylo kam, nebylo
komu.

Jevtušenkovi za protest proti odsunu Solženicyna zakázali veřejně číst jeho
básně. Rozzlobený básník tehdy hrozil mocným, kteří neznali pokoru, že tohle řekne
svému pětiletému synovi.

Potřeboval jsem tehdy o tomto svém ponížení někomu říci a zrovna kousek
od karlovarské Promenády stála nějaká cizinka. Byla z Rakouska, tak jsem cí-
til povinnost žalovat. Zrovna tak, jak to činil ve stejnou dobu bezmocný básník,

35



když žaloval pětiletému dítěti. Tento příběh se mnohokrát opakoval, nikdy však
již s otisky prstů. Zřejmě je měli už v archivu. V Čechách naposledy měsíc před
odjezdem do Kanady. Měl jsem papír, že odjížídím, a když mi ho policajti vra-
celi, tak říkali jaksi posměšně: „Do Kanady, tam je svoboda.“ Odpověděl jsem:
„Aspoň mě tam dají policajti při stopování pokoj!“ Netušil jsem, že do dvou mě-
síců mě budou šacovat quebečtí policajti na silnici z Montrealu do Ottawy a že
v Alabamě se už se mnou vůbec nebudou bavit, ale dají mi dvě minuty na to, abych
zmizel.

XXV.
V den soudu Daniel opět odmítl vypovídat. Rozsudek nepřijal
a po něm vyhlásil hladovku. Byl převezen do vězeňské nemoc-
nice.

* * *

O pár let později jsem zažil maratónské hladovky Petra Cibulky. Patřil do tohoto
světa. I tohle byla realita, kterou jsme tehdy prošli. Viděl jsem toho kostlivce po
47 dnech, když na něm visely vězeňské hadry. I jeho odvezli do vězeňské nemoc-
nice, jak mne ujistil major Červený, socialistické zřízení nenechá nikoho ve vězení
zemřít. Major Červený nemluvil pravdu. Socialistické zřízení nechalo ve vězení
v Hradci Králové umřít Pavla Wonku.

XXVI.
A tak se Daniel ocitl v jednom pokoji vězeňské nemocnice, před-
určen k tomu, aby nevyšel. A kdyby vyšel, nebyl by to on, ale
jeho ubohá troska. Kdysi klaun, dnes šašek, uzlík živé hmoty. Je-
diný cit, který v něm zůstal, je nenávist. Nenávist k tomu svinstvu,
které ho obklopuje. A toto zůstáváDanielovýmproviněním, které
mubude vyčteno.Daniel umírá plný vzdoru, naprosto neschopen
pokory. Není už v něm úsměv, jen hrdé odvrácení hlavy v oka-
mžiku, když přijdou ti, kteří ho ošetřují. Jakoby říkali: „Danieli,
ještě je cesta odsud. Ještě máš naději se zachránit. Adelheid se
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k tobě vrátí. Ber to.“ – Ne, Adelheid se nevrátí k tomu, kdo zradil
sám sebe. Is Camus really dead?

* * *

Jestli někdo skutečně hovořil o vzdoru vůči moci, pak to byl francouzský spisovatel
Albert Camus. Stát za poznanou pravdou i za cenu obětování vlastního života.
To je ta síla, která vysvobozuje. Jediný, kdo se nebojí moru, je omývač mrtvol
a on jediný přežije. V začátku tohoto příběhu jsem použil jméno švédského režiséra
Ingmara Bergmana, jehož Sedmá pečeť je asi největším filmem, kde se rve
život se smrtí. Patří k nejlepším výkladůmZjevení sv. Jana.Největší divadelní
hrou, kterou napsal Albert Camus, je Stav obležení, kde má smysl jen takové
jednání, které je existenciálně ručeno. V otázce, je-li Camus skutečně mrtev, se
vlastně ptám, má-li ještě smysl za něčím stát, zdali existuje pravda, za kterou se
vyplatí obětovat život.

XXVII.
23. prosince 197* ve věku třiatřiceti let zemřel ve vězeňské nemoc-
nici Daniel, syn Tadeuszův. Zemřel zapomenut, nebylo téměř
žádného svědka jeho smrti. Legenda říká, že jeho poslední otázka
byla, jak hrál Newcastle tuto sobotu v anglické lize. Přestože byl
od lidí odsouzen, zůstal spravedlivým před Bohem. A Bůh zůstal
s ním v hodině jeho smrti. Ne, Daniel nezemřel jako pes.

* * *

Ne, nechtěl jsem tehdy dávat Danielovi do úst velká slova. Chtěl jsem, aby se ze-
ptal na něco zcela normálního, na něco, nad čím právě tento snobský svět ohrnuje
nos. A i k tomu se váže jeden příběh. Když jsem přišel v zimě 1978 na Bory, se-
děl tam se stejným paragrafem jako já jakýsi Mitáček. Chtěl se vyhnout vojenské
službě útěkem přes hranice a byl neuvěřitelným příznivcem londýnského Arsenalu.
Neseznámili jsme se, když se ptal, jak hrál Arsenal tuto sobotu. To bych lhal, ale
ptal se na něco podobného.
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XXVIII.
Hvězdy, kružnice a čtverce se spojily do velikého obrazce upro-
střed počítacích strojů, které sestrojily generace zamykající dveře.
Generace, které dovedly milovat a které ještě chvíli budou propo-
čítávat základní hodnoty lidské existence ve světě absolutní ab-
sence lásky.
V tomto světě jde matka se synem uprostřed trojúhelníka zá-

kladního obrazce, uprostřed černých aut, uprostřed letního dne,
uprostřed všeho, co je obklopuje. Jdou vysoko do hor, kde zů-
staly zbytky sněhu, které se ve vycházejícím slunci třpytí, takže
jeho odraz zakryl stopy těch, kteří zde zahynuli nebo spadli ze
skály. (Mnoho fantastických barev se tak dostává mimo čas.) Je
to tak dobré.
V tuto chvíli zůstává mnohé v nás nevyřčené, nenacházíme

slova, nedefinujeme, ačkoliv jediným naším úkolem je toto po-
jmenovat a definovat.
Naše obrazce jsou s nesmírnou dokonalostí pravidelné. Pohy-

bujeme se ve vymezených čtvercích, z kterých není úniku, jak po-
znali naši předkové, jak jsme poznali i my.
A v tomto světě je idiot, který se dívá skrz mříže své postele

na návštěvníky zoologické zahrady, kteří nemají IQ o mnoho
vyšší než on. Je to seskupení živé hmoty, které je překážkou ke
štěstí i k dokonalosti vesmíru. Toto seskupení dělá obličeje na nás
a prosí nás o korespondenční lístek. Toto ubohé seskupení živé
hmoty drží nad námi ochranou ruku, abychom neskončili v to-
tální nicotě.
Blahoslavení chudí duchem – Blahoslavení blbečkové, i pro vás

má Bůh své místo (narozdíl od těch, kteří hlásají vaši smrt). Chci
být s vámi, protože vy znáte cestu pro mne, cestu ze čtverců a mi-
kromodulů, cestu z integrovaných obvodů a snad skrz vás se na-
vrátím ke slovům, která měla být vyřčena, ale nestalo se tak pro
nepravdivost toho, co vyřčeno bylo.
Matka se synem stoupají vzhůru k domu, kde trest i od-
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měna ztratily svoji funkci. Pomož jim Bůh v jejich průkopnické
cestě!

* * *

Tento příběh byl poprvé uveden spolu s hudbou na vánoce v roce 1973 v Herlíko-
vicích. Hudbu k němu složil Michal Kocáb. Jednou jsem ho četl na evangelické
faře v Nejdku u Karlových Varů. Pak jsem ho dal do tašky. Druhý den jsem jel
do východního Německa. Nikdy před tím a nikdy potom mne na hranicích nekon-
trolovali. Tentokrát ano a rukopis mi odebrali. Odnesli ho někam nahoru. Vždy
po pěti minutách se přišli zeptat na nějaký detail a zase odešli. Věděl jsem přesně,
kam až dočetli. Pak mně ho k mému překvapení vrátili. Byla to zvláštní doba.

XXIX.
Zjara, když se vše probouzelo k životu, lépe řečeno, na veli-
konoční neděli, sešli se Danielovi přátelé v jednom pražském
bytě. Měli tam láhev červeného vína, chléb a sýr. Přišli všichni:
Petr, kterého propustili z léčení, Jan, Pavel, Kamil s jednou Ra-
kušankou, Adelheid, fotbalisti, saxofonista, jazzmeni… A na tom
mejdanu začal kdosi vyprávět příběh o Danielovi a všichni po-
slouchali. A najednou ta Rakušanka řekla, že ten příběh poví dál,
a tak snad pro ni byl napsán… nebo pro Pavla, kterému Daniel
dluží peníze. Možná, že pro Adelheid a možná pro úplně nezná-
mého člověka. Třeba i pro tebe. Je to také tak trochu tvůj příběh.

* * *

Doba, v které Danielovo evangelium vzniklo, odchází, jako odešla doba těch, kteří
prožívali své příběhy za války v koncentračních táborech, v Terezíně, v Dachau,
v Osvětimi. Jako odešla doba těch, kteří prožili své příběhy v Jáchymově a v Leo-
poldově v padesátých letech. Svůj příběh, svoje evangelium mohou jen těžko pře-
dat někomu, kdo něco podobného nezažil. Je však možné předat touhu po pravdě
a spravedlnosti, touhu po Království Božím, které není z tohoto světa a které bude
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vždy v napětí s tímto světem a s mocnými tohoto světa. Mění se pouze míra bruta-
lity mocných. Je čas, aby někdo sednul a sepsal evangelium těchto dnů. Je zapo-
třebí přinést svědectví o době, která přichází, tak jako toto svědectví přinášeli o své
době Josef Čapek nebo Jan Zahradníček. Ti velcí lidé, kteří dovedli stát svým
životem za pravdou. To je tajemství víry, které se zázračným způsobem přenáší
z generace na generaci, v rozličných národech i náboženstvích. To je to poselství,
které si křesťané připomínají o vánocích: Radujme se, protože se narodil někdo,
kdo bude klást nárok na naše svědomí.

Dopsáno 5. prosince 1973 ve 22.00
Přepsáno a opatřeno poznámkami v Torontu v roce 1994.
Ještě jednou přečteno a znovu opraveno po dalších patnácti le-
tech, 4. srpna 2009 v 23.00 ve Vancouveru.
Znovu přečteno 9. dubna 2011 v 15.45.

* * *
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I.
leden 1974

Po roce jsem se setkal s Richardem. Řekli jsme si do telefonu,
kudy půjdeme, on že půjde nahoru ke mně a já že půjdu dolů
k němu. Někde uprostřed jsme se sešli. Zajímavé bylo, že jsme
byli oba střízliví. Vlastně to nebylo zajímavé, oba v poslední době
skoro nepijem, ale zajímavé bylo to, že jsme byli ochotni jít v roz-
hovoru hlouběji než obvykle, ačkoliv jsme byli střízliví. Začalo to
úplně normálně, hovořili jsme o vegetariánství, józe a východních
náboženstvích. Pak najednou jsem přešel k Huxleymu. Vyprávěl
jsem o Huxleyho pojetí utrpení. Dostali jsme se k myšlení, které
není určováno časem. Ano, tam někde jsme se pohybovali. A pak
najednou Richard vypráví, že mu před jeho očima vykrvácel otec.
Richard byl úplně bezmocný. Stačil jen říct: „Ale to nic není, tati.“
A tehdy jsem se ponořil sám do svých vzpomínek. A poprvé jsem
vyprávěl svůj vlastní příběh. Vyprávěl jsem mu sen, který se mi
zdál a který se několikrát opakoval. Pokaždé byl jiný, ale vždycky,
když jsem se probudil, zjistil jsem, že je vlastně stejný. K nám do
naší rodiny se vrátila moje matka. Vrátila se tak, jako se vracívala
z práce, ale u nás v rodině pro ni nebylo místo. Byli jsme všichni
zděšeni. Ona pochopila naše zděšení a řekla. „V nemocnici se stal
omyl, já jsem nezemřela. Teď jsem v pořádku.“ A já místo toho,
abych se z toho radoval, byl jsem nad tím rozhořčen. Jak jen tohle
vysvětlím lidem kolem sebe, svým spolužákům, všem, kteří mne
litovali. Ne, mami, už není pro tebe místo. A pak jsem se probu-
dil a styděl jsem se sám za sebe, protože to, co se mi zdálo, to
byla pravda. Když jsem skončil svůj sen, Richard řekl, že to je
zajímavé, že se mu zdálo totéž: „Otce nám vrátili z nemocnice.
Chtěl jsem se s ním domluvit, ale zapomněl jsem na to.“ A tak
možná tenhle sen byl důvodem, proč jsem několik roků o tom
s nikým nehovořil. Teď chci tohle vypovědět, abych zjistil, kdo
vlastně jsem.
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II.
20. 09. 72

ČSSR–Kanada, poslední třetina, čas 19.15
Phil Esposito již několik minut nestřídal. Vhazuje se u branky

Kanaďanů. Phil ukazuje spoluhráčům, že musejí vyvézt puk a za-
šlápnout v útočné třetině. Prohrávají 3:2. Chce se mi brečet.
Dopoledne jsem mluvil s Ronem Ellisem. Pogratuloval jsem mu
k vítězství v Rusku a on mi řekl, že nebude dnes hrát. Z trojice
Henderson, Clarke, Ellis zůstal jen Clarke. Neměl jsem ještě lís-
tek, ale byl jsem ochoten ho několikanásobně přeplatit, kdybych
ho dostal. Lístky byly jen pro členy SSM a pro Tuzex.

III.
únor 1974

Projíždím s Jirkou skrz park poblíž kostela sv. Barbory v Kutné
Hoře. Má výbornou techniku jízdy. Mnohem lepší než já. Škoda,
že má špatné plíce, mohl být vynikajícím cyklokrosovým závod-
níkem.

IV.
To bylo v květnu 67. Richardměl novéhoHarleye, který mu jezdil
kolem 140. Miloš dělal druhým rokem teologii. Mne nevyhodili
ze školy na žádost Březiny-otce a Martinu vyhodili ze školy, pro-
tože měla přes dvě stě neomluvených hodin. A tak se rozhodla,
že uteče z domova a už se nikdy nevrátí. Vzal jsem jí její věci
k sobě, a ona řekla, že jde ke kamarádce. Pak bylo nutné určit
směr. Měla na vojně kluka, někde za Sokolovem. Tak určila směr:
Karlovy Vary. Dojeli jsme tam a pak jsme šli pěšky za město, kde
jsme spali. Vím, že jsem se před spaním pomodlil. Tehdy jsem
se ještě modlil. Teprve teologická fakulta mne odnaučila tomuto
zlozvyku. Spali jsme v jednom spacáku, ale nic mezi námi nebylo.
Ráno odešla za tím svým vojclem. Předtím jsem jí řekl, že půjdu
na vojnu, aby se mohla svobodně rozhodnout mezi námi. Teď
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bylo rozhodnuto, její kluk byl víc bitej než já. Musel to vyhrát.
Zatímco ona byla s ním, četl jsem si Bratry Karamazovy. Čekal
jsem, že se vrátí a pojedeme dál. Zůstala u něj. Řekla: „Kdybych
se nevrátila, tak si nedělej výčitky, předals mne do dobrejch ru-
kou.“ Ale vrátila se. Viděl jsem ji naposled v den, kdy jsem udělal
maturitu. Říkal jsem jí, že vyletěli tři kluci. Řeklami, žemůžu bejt
rád, že jsem ji udělal. Naštval jsem se, copak to nechápe, že jsem
se tolik těšil, až se všichni společně ožerem. Nemohla to pocho-
pit, že to je průšvih, protože během posledních dvou let ji třikrát
vyhodili z dvanáctiletky. A já nemohl pochopit ji, protože dozní-
val fenmetrazin, který jsem si vzal před posledním předmětem.
Druhý den jsme se šli s Vencou koupat. Byli jsme dva vyvolení,
co udělali. Řekl jsemmu, že jsem se rozešel s tou holkou, s kterou
mne viděl v tramvaji, a onmi řekl, že jsem vůl, protože tak hezkou
holku už neseženu. Pak šel do vody a já začal číst čtvrtý díl Bratrů
Karamazových.

V.
únor 1974

Viděl jsem film o kanadském hokeji. Měl to být dokument. Pa-
matuji se, že první, kdo byl zraněn, byl Henderson. Vím, že není
pravda to, co vidím. Jsou ukazovány jen fauly Kanaďanů. Zpo-
maleně, každý několikrát. Směji se tomu, ale když přišel časopis
Hockey News, už to není ono. Chybí mi radost, která ve mně
byla.

* * *

Když se po letech na tuto sérii vzpomínalo bez emocí, přiznal Bobby Clarke v ka-
nadské televizi, že tehdy schválně zranil Charlamova. Takže i na tom sovětském
propagandistickém filmu něco bylo. Východoevropský sport měl tehdy být ukázkou
triumfování socialismu. Jedním takovým měla být i série Kanada–SSSR v roce
1972. A teprve po letech se dovídáme skutečné pozadí. Jak kanadský speciál při-
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stál vMoskvě a hráče nechali devadesát minut čekat na letištní ploše a pak je pod
samopaly vyvedli ven.

Při nějakém exhibičním utkání veteránů jsemmluvil s Philem Espositem, prů-
běh pražského utkání si již moc nepamatoval. Když jsem mu říkal, jak dirigoval
své mužstvo, odpověděl: „Opravdu, já vím, že jsem to dělal v Moskvě.“ Ale pa-
matoval si, že lidi dlouhé minuty skandovali „Mikita, Mikita…“ Pak se zamyslel
a řekl: „Praha proti Moskvě, to bylo něco jako osvobození. Tam byla radost. To
byl takový rozdíl jako mezi New Yorkem a Buffalem. Vlastně v Buffalu je alespoň
sníh. Tak tedy asi jako mezi New Yorkem a Clevelandem, tam skutečně nic není.“

VI.
Pravda, je-li vyslovena, zachytí člověka a člověk ji přijme. Vnikne
do jeho duše. Toto je základní skutečnost lidské komunikace. Pro
svoji neschopnost rozeznat pravdu od lži přijímáme obojí. Dí-
váme se na dobrý i špatný film. Sedíme v kostele, posloucháme
dobrá i špatná kázání. Čteme dobré i špatné knihy. Věci, které
vidíme, slyšíme a čteme, nechápeme a zapomínáme. A pak na-
jednou přijde okamžik, kdy se nám dávno zapomenutý příběh
objeví před očima a my jej najednou pochopíme a vyprávíme
svému okolí, ale nikdo nás nechápe. Lidé nevědí, že jsme se do-
tkli pravdy. A tak povídáme příběh, který jsme viděli v kině před
deseti lety, který jsme už dávno zapomněli, který jsme brali jako
žert. Ačkoliv se jmenoval docela vážně. Chci ti vyprávět Postavu
k podpírání. Film začíná v nějakém starším domě na předměstí. Ka-
mera se dívá nahoru výtahovou šachtou. V posledním poschodí
jde nějaký člověk, podle toho, že nese kotel, se dá soudit, že ten
muž je údržbář. Po schodech dojde až na půdu, kde zmizí ve dve-
řích. Po chvíli se objeví o patro níž a jde opět nahoru. Pak se obje-
vuje ještě níž. Záběr končí tím, že vyjde ze sklepa mezi lidi, kteří
užasle hledí nahoru.
Pak se objevuje osamělá postava v ulicích Prahy. Jde kolem

obchodu, nad kterým je napsáno Půjčovna koček. Chvíli se dívá na
nápis, a pak jde dál. Druhý den se vrací na stejné místo. Jde do
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obchodu a půjčuje si černou kočku. Půjčovna je dokonale zorga-
nizována. Zaplatí poplatek a oni mu dají i myší konzervu. Muž
si odnese zvíře v aktovce. Po určité době jde vrátit kočku, ale
půjčovna není. V místnosti, kde byla půjčovna, jsou teď malíři.
Muž se ohlíží, jestli si nespletl vchod. Když zjistí, že ne, vstoupí
dovnitř. Ptá se těch, co malují, kam se poděla Půjčovna koček. Pokr-
čej rameny a řeknou mu, ať se jde zeptat na podnik. Na podniku
pochopitelně nic nevědí. Nikde nic nevědí. Nikdo nic o Půjčovně
koček neslyšel. Tak jde ten člověk po ulici a ptá se před domem,
kde byla Půjčovna koček, ale nikdo neví, že tu ještě minulý týden
něco bylo. Nikdo neví, kam se přestěhovala. Lidi mu dávají rady,
že ve Vršovicích je nějaký útulek, nebo ať se podívá do telefon-
ního seznamu. Všechno to vypadá, jako by si to vymyslel, kdyby
tu nebyla ta kočka amyší konzerva. Končí to tím, že jde Pařížskou
třídou v Praze a za ním stojí obrovský kolos Stalina bez hlavy.

* * *

Teprve po letech jsem znovu viděl tento Juráčkův film a od té doby několikrát.
Musím přiznat, že mne po každé zaujaly zcela jiné momenty, jiné okamžiky; hle-
dání pana Kiliana, který se proplétá filmem, ale nikdo neví, kdo to je a kde se
právě nachází.

VII.
Ježíš pak vyšel z lodi, a hned se s ním potkal člověk z hrobu maje
ducha nečistého. Kterýž bydlel v hrobích, a ani řetězy ho nemohl
žádný svázati. Protože často byv pouty a řetězy okován, polámal
řetězy a pouta roztrhal: a žádný nemohl ho zkrotiti. A vždycky ve
dne i v noci, na horách i v hrobích byl, křiče a tepa se kamením.
Uzřev pak Ježíše zdaleka, běžel a poklonil se jemu.

(Mk 5, 2–6)
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VIII.
04. 09. 72 00.15

Dnes hrají Kanaďané svůj prvý zápas. Chci chytnout alespoň
část, ale 19 m pásmo krátkovlnného vysílání kanadského rozhlasu
je mrtvé. Ráno se dovídám, že Kanaďané prohráli 3:7. Odpoledne
mně Kozlík řekl, že to bylo v televizi ze záznamu. Řekl: „Jsou to
frajeři, hrajou bez přileb, mají dlouhý vlasy, bylo mně jich líto,
ale na ledě vypadali jako amatéři.“

IX.
17. 11. 1964 (Přesně 25 let před revolucí.)

Moje sestra si vzala bratra Evy.

X.
červenec 1975

Vracím se do města v severních Čechách. Kdo tam jen zůstal?
Kdysi tu bylo tolik lidí, a teď je město prázdné. Obejdu náměstí
a pak jdu do hotelu Sever. Všude jsou cizí tváře, až pak spatřím
ToniKinga –AntonínaKrále. Vypijeme pivo a pakmneToni vede
městem. Jako zkušený průvodce popisuje dům za domem: „Tak
v tomhle domě napravo bydlí jedna a ta je vysoká asi metr šedesát,
moc hezká, má čtyřky, ale teď se vdala. Tamhle v tom domě byd-
lím já s jednou rozvedenou, má dvě děti, ale už moc zahnívám,
tenhle týden se už na to vykašlu. A tamhle bydlí Foltýn. Jdem
k němu.“ A tak jsme nakonec skončili ve vinárně hotelu Sever. „To
je jasný, že jdeš k nám.“ Zeptal jsem se, co tomu řekne paní. Toni
odvětil, že do toho nemá co mluvit, a zmizel s nějakou ženskou.
Dopili jsme a vydali se na cestu ke Kingovým. Cestou jsem do-
stal jiného průvodce, který mi řekl, že ta Toniho je tak blbá, že mu
není ani nevěrná. Tak jsme v jednu hodinu v noci zazvonili. Při-
šla nám otevřít. Vyškytal jsem, že nás posílá Toni, abychom tam
přespali, a že Toni hned přijde. Pozvala nás dál a omluvila se, že
nás nečekala. Řekl jsem, že to nevadí. Připravilamně amémuprů-
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vodci postel jako vzácným hostům. Po chvíli se vrátil Toni King
a já jsem usnul. Ráno, když jsem se probudil, přišla se zeptat,
jestli chceme kafe nebo kakao. Všiml jsem si, že je docela hezká.
Řekl jsem, že kakao a můj průvodce chtěl kafe. Kolem jedenácté
jsme vstali a šli na poštu telefonovat. Můj průvodce si objednal
hovor, a zatímco jsme čekali na spojení, pálil zapalovačem mou-
chu. Vrátili jsme se k Tonimu, kde nás čekal oběd. Toni pojedl
a konstatoval, že je to lepší než bejkovcem přes koule a pustil se
do četby Grahama Greena, kde význačné myšlenky podtrhával.
Byla neděle odpoledne, a tak se pustila televize a já musel od-
jet. Malej Jarda si četl a druhé její dítě bylo kdesi pryč. Než jsem
odjel, dověděl jsem se, že tenhle týden bude mít soud o to druhé
dítě s vlastními rodiči. Kdosi řekl, že je tak hloupá, že to prohraje.
Ano, byla strašlivě hloupá, celý den toužila po slušným slově, ale
soud vyhrála. Prý jí hodně pomohl Toni King.

XI.
31. 12. 65

Ten rok nebyly v zimě Herlíkovice, a tak jsme oslavili Silvestr
doma. Byli jsme čtyři, já, otec, brácha, bráchův kamarád Honza,
který později utekl do západního Německa. Byla to jedna z mála
chvil, kdy jsme žili já a můj otec v míru. Asi to bylo tím, že ten
minulý rok byl moc špatný a že nás bylo o dva méně. Sestra se
v únoru odstěhovala a matka v květnu zemřela.

XII.
prosinec 1964

Dostal jsem kalendář Montreal Canadiens. Je to jeden ze šesti
klubů NHL.
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XIII.
květen 1974

Cítím, že je čas, abych opět odešel. Bůh, kdysi třímetrový obr,
mne opouští a s ním odchází poslední zbytek sil. Nedaří se mi
film. Tomáš odjel do Ruska s cirkusem. V. D., pro kterou tohleto
píšu, je daleko. Potřebuji se o někoho opřít, místo toho tu stojím
jako ruina. Občas se k sobě přiblížíme. Chtěl bych ji milovat.
Chtěl bych s ní mít děti. Místo toho jí nedávám nic jiného, než
to co lidem, kteří ji vyhazujou z fakulty. Má pravdu, nikdy se jí
neptám, jak se cítí. Všechno je hra na lásku. A přesto věřím, že
zde jsou okamžiky, kdy jsme si blízko.

XIV.
06. 09. 72

Druhý zápas v Torontu. Dívám se na televizi. Místo Dry-
dena chytá bratr Phila Esposita Toni. Je to velký zápas, jde tu
o všechno. Transparent v hledišti říká: To je přece naše hra. A Kana-
ďané hráli. Vyhráli 4:1.

XV.
Carl Solomon…
I am with you in Rockland
where you murdered your twelve secretaries

(Allen Ginsberg: Kvílení)

Olgo Hepnerová…
Jsem s tebou na Pankráci,
kde tě soudí pro tvých osm obětí.

XVI.
Ten rok, co zemřela moje matka a já miloval O. H., rozvedli se
Jitce rodiče. Bylo jí deset. Jejímu bratrovi Jirkovi sedm.
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