Prolog
(25.11.1989)

Řidič si na každé zastávce dýchal na prsty, aby se zahřál. Prý přijede nějaký zpěvák, říkala paní na předním sedadle. V igelitové tašce měla rohlík k svačině a ohmatanou gramofonovou desku. Bylo ráno, sychravo, a v autobuse jelo asi dvacet lidí. Vystoupili na letišti. Před prosklenou halou stály hloučky a kdosi rozvinul transparent. Paní s igelitovou taškou si k tělu opatrně přitiskla gramofonovou desku, kterou chtěla dát podepsat pro svého vnuka.
Letadlo z Bonnu přistálo o několik minut dřív. Mezi cestujícími byl také vousatý, dlouhovlasý muž. Když jako poslední vystupoval po schůdkách z letadla, filmoval ho televizní štáb. Redaktor dával otázky, na které neměl muž náladu odpovídat.
Ani filmaři nebyli nadšení. Muž je oslovil během letu, když zaslechl jejich chrčivou holandštinu, a nabídl jim svůj příběh. Třeba mi to pomůže s celníkama, napadlo ho. Vysvětlil jim, že je emigrant, zpěvák, a vrací se do Prahy po jedenácti letech. Moc je to nezajímalo - letěli do Prahy filmovat revoluci. A po pravdě řečeno - jejich důvěru nevzbudilo ani mužovo nejisté chování. V zemi, ze které pocházejí, se zajímaví lidé chovají jistě.
Nakonec však souhlasili. "Proč ne -" řekl jeden z nich, a lidovou holandštinou dodal: "Uděláme z toho takový malý miloučký příběžíček." Zpěvák se neurazil. Jen pak, na letištní ploše, když se ho novinář ptal na jeho pocity, nebyl si jist, co mu odpovědět. Pocity, které měl, se do žádného televizního příběžíčku nehodily.
Ale nehodily by se ani do velkofilmu. Návrat domů jakoby jen utvrzoval nesmyslnost a marnost jedenáctiletého exilu. Měl špatné svědomí. Bál se, že zklame lidi, kteří na něho čekají. Příliš mnoho času věnoval tíži emigrace. Najednou jasně věděl, kolik věcí mohl udělat - kdyby tušil, že se někdy bude moct vrátit. Možná, napadlo ho, by bylo lepší, kdyby ho pohraničníci nepustili. Jenže věci už zašly příliš daleko.
Vlastně se zpátky až dětinsky těšil. Šanci, že projde, tipoval na padesát procent. Bál se na to pomyslet, aby nic nezakřikl. Opájel se představou, že bude zase žít v Čechách, psát, jezdit na šňůry. Seběhl po schůdkách na letištní plochu. Nadýchl se mrazivého vzduchu. V dálce se rýsovala letištní budova. Malá, plochá, jako skleněný futrál na doutníky. Novinář stále dával otázky, které nemyslel vážně. Před letištěm, za prosklenou halou, stály asi dvě stovky lidí s transparentem, na kterém bylo jeho jméno.
Tu demonstraci měl slíbenou. Volali mu několik dní předtím, kdosi z divadla Na zábradlí, a naléhali, aby přijel. Seděl ve svém kolínském bytě, pil víno s přítelem Třešňákem a v televizi sledoval zprávy z Čech. "Kup si letenku do Prahy," řekl hlas v telefonu, "my dáme do kupy demonstraci a nějak tě z toho letiště vytáhneme." Po jedenácti letech exilu to znělo jako nepodařený vtip. Bylo to, jakoby se přetrhl film - navíc, "přetrhl na špatném místě," řekl později. V tu dobu se zrovna přestěhoval do Německa za Kateřinou a začal dávat svůj zase rozbitý život do pořádku. Rozhodl se, že poletí.
Ne, nebál se - až na malou chvíli ve frankfurtském tranzitu, kde přestupoval na letadlo do Prahy. Eskalátor vedl úzkým, tmavým tunelem. Najednou ho přepadl strach. Nevěděl, jaká je v Praze situace. Volali odtud, že kolem města je armáda a milice a že se možná bude střílet. Před třemi dny, když se s Třešňákem opili, si z toho dělali legraci. Teď si uvědomil, že ho můžou zavřít nebo i zabít. Ale pak eskalátor vyjel z tunelu do prosvětlené haly a strach zmizel.
Další nepříjemnost se týkala jeho sešitu s písničkami. Den před odjezdem si pečlivě sbalil všechny věci a připravil kytaru. Ten večer si oživil staré, málem zapomenuté fígle: prohledal kapsy, kalendář i všechny poznámky. Nikde nesmělo být jediné jméno ani telefonní číslo, aby je policie - kdyby k tomu měla příležitost - neobjevila. Do malého kalendáře si pak zakódoval několik nejnutnějších telefonů: například jméno Karla Moudrého ze Svobodné Evropy si poznamenal jako Josef Blbý, telefonní číslo na spisovatele Ivana Klímu si napsal pozpátku. Pak ještě jednou, pro jistotu, prolistoval sešit s písničkami a místo do pouzdra ho položil na stůl vedle kytary. Vzpomněl si na to až na letišti v Bonnu. Bylo to hloupé, protože většinu svých textů nezná zpaměti. Navíc, chápal to i jako osudové znamení: vracím se domů beze slova. Kateřina s ním jela na letiště. "Zavolej někomu do Prahy, ať mi na letiště donese nějaké moje texty," řekl zpěvák, který ale v Praze jedenáct let nebyl.
Pocit nejistoty vydržel až do Ruzyně. Stejně jako výčitky kvůli představení, které měl mít ten den večer v Kolíně. Bylo pro české děti z Kolína a Bonnu. Většina z nich se už narodila v Německu. Mělo to být první představení pro děti emigrantů. Ještě na letišti v Praze uvažoval o tom, že by koncert v Kolíně - kdyby ho odmítli pustit přes hranici - večer stihl.
A ze začátku to tak vypadalo. Muž v zelené uniformě, kterému v hale podal svůj pas, mu řekl, aby se co nejrychleji sebral a nasedl do letadla zpátky do Frankfurtu. Dodal výhružně cosi o studených nocích. Pak to ještě jednou zopakoval do holandské kamery a odběhl.
Muž s kytarou si u přepážky vyměnil peníze, aby měl mince na telefon. Zavolal Kateřině do Kolína, která seděla doma a vykládala si pasiáns. Nenech se vyhodit, řekla. Zůstaň v Praze. Když pak za čtyři hodiny skutečně dostal dvoudenní vízum, prý jí v kartách vyšlo, že zrovna prochází.
Lidé před letištěm čekali a podupávali, aby jim nebyla zima. Potom někoho napadlo, že vylezou na zasněžený a zledovatělý balkón, odkud byl výhled do odbavovací haly. Z toho balkónu ho poprvé uviděli. Křičeli na něj, ale muž nic neslyšel, protože mezi ním a lidmi na balkóně bylo tlusté sklo. Psali si vzkazy, později někdo sehnal tlampač, který slabounce pronikl až do haly.
A pak někdo zakřičel: Jardo, zahraj. Bylo to absurdní, pochopitelně, protože venku nemohl být jeho zpěv slyšet. Ale vytáhl kytaru z pouzdra, pomalu, aby si rozmyslel, kterou písničku bude hrát. Rozhodl se pro Náměšť - později ji ještě mnohokrát zpíval na různých demonstracích. Teď to byl jen momentální nápad - a možná rozhodlo i to, že text té písničky znal zpaměti.
Vzal kytaru a stoupl si proti sklu, které mu v té chvíli připadalo jako podivné promítací plátno. To už holandský televizní štáb propadl beznaději a odešel do Prahy filmovat revoluci. Začal hrát. A pak se stalo to, co se mu ještě po mnoha letech - když už všechny emoce zmizely nebo se otupily - zdálo být nepopsatelné. Lidé venku písničku poznali, odečetli mu ji z úst. A když v refrénu po třetí sloce na chvíli přestal zpívat, zaslechl z dálky, ale opravdu z veliké dálky, ozvěnu zpěvu. Slova jeho vlastní písně se mu vracela přes tlusté sklo které ještě stále bylo neprostupnou zdí, oddělující dva světy. Muž byl první emigrant, který se vracel a zeď hlídaná střelbou, stále ještě stála.
Potom ho pustili. Zaplatil sedmdesát marek za turistické, dvoudenní vízum. Dostal razítko do pasu a celník ho požádal - kdo ví, co tím myslel? - aby ho nepodrazil. U vchodu stáli lidé z rádia, kteří s ním udělali jeho první pražský rozhovor. A vypadalo to nenápadně. Prošel pouhý jeden muž, ale zeď, kterou prošel, zmizela. Venku před letištěm na něj čekali lidé s chlebem a solí. V první chvíli se zarazil - připomnělo mu to vítání státníků. Ale možná, uvědomil si, že lepší způsob uvítání není. Chléb byl náš tmavý s kůrkou, jiný než holandský bílý. Žvýkal ho ještě v autě, kam ho posadili. Řidič zařadil jedničku a rozjel se na pražskou Letnou, kde v mrazu stál milión lidí.
Na tribuně si zpěvák naposled vzpomněl, že zmešká koncert pro patnáct emigrantských dětí. Přišlo mu to líto. Na malou chvíli. Pak si řekl, že to ty děti snad pochopí. A televizní štáb u vytržení dokončoval svůj příběžíček.

Chuligán a beatník
(1947-1970)

1.
Dětství mi připomíná, jako bych se díval, když se stmívá. Hrozně nejasné, nepřesné, ale prožité. Jakési světlo vidím v době, kdy jsme byli vystěhovaní na Bouzov... Tam to bylo překrásné. Příroda, volnost, lehkost - a žádné starosti. To byla nádhera. Teď už se ty věci nikdy nedají dohromady tak, jako tehdy.
(z deníku, 26.11.1962)

*
Narodil ses v Olomouci. Tatínek obchodoval s nábytkem. Byli jste bohatí?
Měli jsme v centru Olomouce dům. Otec ho koupil před válkou, myslím, že za matčino věno. Vepředu byly kanceláře a prodejna s nábytkem, vzadu byt. S pěti velkými místnostmi. A i když to bylo v centru, tak tam byl klid a ticho. Uprostřed byl dvůr. Zdál se mi velký. Měl betonovou dlažbu a z ní vybíhal široký jazyk trávy až k jakési další zdi a tam rostl strom. Okolo byly takové ty hluché stěny domů a vlhkem mapované zdi. Mám na to velmi příjemné vzpomínky, cítím z nich měkkost domova. A ten dvůr mi zůstal v duši na celý život. Objevuje se mi v písních, je též tématem mé první knížky. Ale neřekl bych, že jsme byli nějak výjimečně majetní. Když jsem byl dítě, už nám z toho domu stejně nepatřila ani cihla.

Těch prvních pět let života tvoří zcela zvláštní oasu v celém
mém životě. Byl to klid, bezpečí a bezčasí. A mám z té doby dvě jasné vzpomínky, ke kterým se občas vracím. První je krásná. Jaksi jsem si uvědomil, že se myslí slovy a napadlo mě tehdy, jestli lze myslet i barvami a začalo se mi to dařit. Celé dlouhé chvíle jsem myslel v barvách, měl jsem pocit, že i slova, která slyším si také umím do barev přeložit. Je to ale jen intenzivní vzpomínka. Pozděj jsem to zkoušel napodobit, ale už se mi to nepodařilo. Druhá věc je pro dítě podivnější. Trápil jsem se s problémem, jak se zachovat, když bych byl ve vězení, byl mučen a chtěl tomu mučení uniknout umřením. Dlouho jsem se mořil tím, jak se dá vlastně umřít, obvzláště v holé cele. Pak jsem to vyřešil. Prostě bych přestal dýchat, umřel a tím se zachránil. Řešení je dětské, ale otázka je zcela zásadní a dnes bych neměl odvahu si ji pokládat.

Po převratu vám komunisti všechno sebrali?
Otci vzali firmu i dům, ale v bytě nás ještě pět let nechali. Přestěhovali nás až v roce padesát dva, tři dny před vánoci. Přijeli pro nás vojáci, dobrovolníci pohraniční stráže se samopaly a odvezli nás padesát kilometrů na Bouzov, na policejní strážnici, kde jsme dostali jednu a půl místnosti. Kdyby se otci to stěhování podařilo o pár měsíců pozdržet, tak by nás možná už v Olomouci nechali. Doba se měnila. Ale otec byl solidní, hodný a konstruktivní člověk. Úřad pro něj měl určitou důstojnost a vážnost. Proto se mu nevzpěčoval. A nás přestěhovali.

Na Bouzově jste zůstali natrvalo?
O vánocích přijeli znovu a chtěli nás stěhovat dál. To už jsme se tři dny zabydlovali. Měli jsme malý, asi metrový vánoční stromeček. Kapr ve vodě nám zmrznul, matce popraskaly mrazem zavařeniny. Starší bratr spal na piáně, já na skříni. A do toho přišli, že musíme zase jinam. Ale matka se jim postavila a řekla, že dál už jenom přes mrtvoly. Nevím, jestli byla taková i před tím, ale v té chvíli převzala otěže rodiny, ale i starost o přežití. V každém případě ji rozzlobila otcova solidnost. Ale její postoj byl státu srozumitelnější než otcova slušnost a víra v rozumnost partnera. Zůstali jsme na Bouzově dva roky.

Bylo to hodně zlé?
Pro rodiče určitě. Matce bylo pětatřicet, otci čtyřicet. Nedokážu si představit, že by mě v jejich věku něco takového postihlo, navíc s třemi dětmi. Ale hlavní tíha dopadla na matku. Otec s náma býval jenom v sobotu a v neděli. Dojížděl pracovat do Olomouce. Jako pětiletý kluk jsem však bídu ani nedostatek nepociťoval, vždycky jsem dostal najíst. Rád na ty dva roky na Bouzově vzpomínám. Bydleli jsme blízko nádherných lesů a hned pod hradem, vlastně pod zdí zámeckého parku. Policajti v našem domku byli jenom jeden rok, pak nám uvolnili ještě jednu místnost. A myslím, že se i trošku styděli. Vztahy na vesnici jsou jiné než ve městě. Byla to katolická vesnice, sami měli problémy s farářem, kterého jim nejdřív zavřeli a pak, když všichni vyhrožovali stávkou, zase vrátili. A my tam pak měli slepice, králíky, kačeny, dvě ovečky, pejska a moráka. Česky se tomu říká krocan. Co si může přát dítě víc?

Kde jsi začal chodit do školy? Na Bouzově?
Ano, do jednotřídky. A hrozně mě to bavilo. Kdyby to bylo možné, tak svoje dítě dám i dneska do jednotřídky. Bylo nás jednadvacet, první až pátá třída dohromady, a měli jsme jednoho učitele, kterému jsme říkali pan řídící. On byl včelař a mně vždycky před vyučováním dával lžičku medu. To bylo naposled, kdy mě škola bavila. Měl jsem přehled i o tom, co se učí ve vyšších třídách. Když jsem pak od osmi začal chodit v Olomouci do normální školy, tak si ze začátku mysleli, že jsem geniální dítě. Ale to trvalo jen krátce. Základní školu jsem vystřídal třikrát a pokaždé to byl pro mne nový a radostný zážitek. Jakobych začínal život ještě jednou.

Kde pracovali rodiče?
Otec si to představoval naivně. Myslel si, že když mu firmu vzali, tak ho tam aspoň nechají jako ředitele. Bylo by to logické, protože podnik znal a rozuměl mu. Nakonec ho však udělali kvalitářem, nebo nákupčím, a někdy koncem padesátých let, když se stal Novotný prezidentem a všude proběhly prověrky, tak mu doporučili, že by měl poznat dělnický stav. A tak šel a nedal na domluvy vedení podniku, že se to nějak zařídí. Nakonec ho to všechno urazilo také. Vyučil se pak natěračem, a když zjistil, že mu ty výpary dělají špatně na plíce, tak se vyučil soustružníkem. To už mu bylo přes padesát. Ale on byl hrozný pozitivista a vždycky na všem viděl tu lepší stránku. Když se stal soustružníkem, tak hned začal vymýšlet různé vynálezy a zlepšováky. Pak ale skončil na dráze jako nákupčí kuchyně v pojízdném vlaku pro dělníky a byl celé týdny pryč. Ale to už jsem byl v Praze. V osmašedesátém ho požádali, aby se vrátil k nábytku. Udělali ho ředitelem docela velkého okresního podniku a on jim ho dal dohromady. Měl celý život víru, že dobro nakonec zvítězí. A svým způsobem se mu to na konci života potvrdilo.

A maminka?
Dělala rodině motor. Od našeho vystěhování většinou pracovala jako prodavačka. V kiosku pod hradem, později v látkách a tak. Bez ní by spousta věcí nefungovala, protože otec nebyl příliš praktický člověk. Matka pochází z malé hornaté vesnice mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Je to takové zapomenuté místo v kopcích, na konci údolí i na konci silnice a má zvláštní jméno Bohdalov. Musela dřít a pořád počítala peníze, abychom vyšli, ale měla v sobě i cosi obdivuhodného. Vzpomínám si, že jednou na Bouzově oznámila nám dětem, že došly peníze, že výplata je až za pár dní, jídlo není a ona má už jen tři koruny. To byla modrá, papírová tříkoruna z nové měny. A ať se mi děti rozhodnem, co má koupit. My samozřejmě nevěděli a koukali zděšeně jak framcouzští sirotci z devatenáctého století. Tedy odešla z domu bez rady. Nevím, jak jí bylo, ale vrátila se nakonec z cukrárny se třema kremrolema a my se chechtali a radovali. Vyhrála a my to vítězství prožili s ní. Sílu osobnosti zřejmě podědila po svém otci, který v Bohdalově býval rychtářem. Umřel v pětadevadesáti.

Pamatuješ si na něho?
Jasně. A nikdy nezapomenu, jak jsem ho v osmašedesátém přijel navštívit a našel ho, jak si čte Literární noviny. Tehdy mi řekl: Jarko kdebe mně belo o dvacet let miň, začno znova, a nalil si svého jablečného vína. Málem jsem omdlel. To bylo dědovi devadesát. On byl modernista. Starostou se stal už před první světovou válkou. Byl první člověk v té ztracené vesnici, který začal používat kosu. Praděda uznával jenom srp. Děda pak ve vesnici zavedl elektrifikaci a nechal postavit silnici. Oženil se s německy mluvící Moravandou. Jeho máma mluvila také německy, otec česky, vlastně horácky. To už byl prostě takový kraj. Na námluvy, ale to bylo ještě za Rakousla, jezdil přes kopce na koni, a aby si na něj němečtí šohaji nepočkali s kudličkou, vozíval s sebou pistoli. Ale později, protože byl vlastenec, zapsal babičku na úřadě jako Češku. Díky tomu ji pak po druhé světové válce neodsunuli. Babička umřela, když mi bylo pět. Česky sice rozuměla, ale moc nemluvila. Byla tichá, hodná a udřená, jak to už na statku bývalo. Matka mi vyprávěla, že jela jednou po válce s babičkou v Olomouci tramvají. Mluvili spolu v tom jejich německém dialektu, protože tak spolu mluvili vždycky. Najednou začlo být v tramvaji vlastenecké dusno, že tam jedou Němky a že tedy hrr na ně. "Mami, musíme mluvit česky," řekla moje máma babičce a po dvaceti osmi letech svého života na ni tak poprvé promluvila. Do té doby to nebylo potřeba. A i dnes se mi zdá zcela absurdní, že by se moje babička nějakým Čechům neměla zdát dost dobrá.
Ten kraj, odkud matka pochází, jsem se pokusil zportrétovat v písni Krajina. Onen "hřitůvek beze zdi" je ve Studené Loučce a jsou tam všichni pohřbeni.
Vesnice Bohdalov byla ještě zajímavá tím, že ležela na hranici mezi Protektorátem a Říší. Němci ji několikrát zabrali, ale dědovi, jako starostovi, se ji vždycky podařilo dostat zpátky do Protektorátu. Byl prostě vlastenec a považoval to za věc cti. Po válce ho pak moravští partizáni, což byli normální lapkové, kteří v noci kradli slivovici a přes den spali - obvinili z toho, že za války zdravil Heil Hitler. To bylo v jeho případě nemyslitelné. Soud proti falešným svědkům v první instatnci prohrál. Rozzsudek byl dvacet tisíc pokuta a zametat náměstí v Moravské Třebové s cedulí na krku, že je zrádce. První jeho reakce byla, že si vzal pušku a šel se do lesa zastřelit. Ženské se na něj zavěsili a donutili ho žít dál. Odvolal se a čas to pak rozmlžil, ale budoucnost už pro něj příznivá nebyla. Byl totiž agrárník a těm Beneš svou malou postavu také neodpustil. Pozděj mi to všechno vyjádřil lapidárně slovy: Umijó jen krast a lhat.
Děda byl pro mne skutečný chlap a svědek jiných dob. Před první světovou válkou sloužil na vojně v Krakově. Ten tehdy patřil k našemu rozsáhlému státu. Děda tam sloužil u balónů. To znamenalo u dělostřelectva. Čučel z balónu upoutaného lanem k zemi, kam se dělostřelectvo trefuje. Naučil se tam zápasit, ale na vycházky prý museli chodit ve skupině. Osamělý vojáček v rakouské uniformě byl polskými vlastenci stoprocentně podřezán, či připíchnut bajonetem na vrata nějakého domu. Když se vrátil, tak se stal rychtářem a tak nemusel do první války. Byl vysoký, do konce života vzpřímený a když šel do hospody, nikdy nedošlo ke rvačce. Uměl prý sám vymlátit celou hospodu. Všichni se ho báli a zároveň ho ctili. Díky tomu dělostřelectvu skvěle jezdil na neosedlaném koni. Matka mi vyprávěla jakýsi dávný zážitek ze žní. Sváželo se a bylo před bouřkou, takže bylo naspěch a v těch kopcích jezdit koňmo s plně naloženým žebříňákem nebylo snadné, tedy panovala značná nervozita. A jeden kůň, nedávno koupený a paličatý, odmítl tahat. To dědu rozběsnilo. Vypřáhl ho, vylezl na něj a začal ho být pěstmi, kam se zrovna trefil. Kůň začal zuřit také a rodina byla zděšená. Z koně lilo, z dědy lilo, pole bylo zničené a kůň prý se najednou zastavil, sklonil hlavu a vzdal se. Od té doby poslouchal. Příběh jak z divokého západu, že?

Po dvou letech na Bouzově jste se vrátili zpátky do Olomouce.
Na periférii, do domku, kde bydlela babička a děda z otcovi strany. Děda byl truhlář, vlastně na Moravě se říká stolař. Pocházel z Moravského Slovácka. Vyrůstal bez otce, jenom s maminkou, byli chudí a děda, když byl kluk, musel nosit na zádech konve s mlékem. K stáří se to pak projevilo na páteři a on ochrnul na nohy. Chodil o berlích. Přesto byl nesmírně veselý a optimistický člověk. Pamatuju si spousty blbostí, které mi vyprávěl. Jeho nejmilejší zvyk bylo vyklonit se v neděli z okna, opřít se o berle a pozorovat lidi, kteří kolem domku promenovali. A když šla nějaká obzvlášť hezká rodinka, tak zpíval sprosté slovácké písně. Když viděl slušnou rodinku, tak si nemohl pomoct a stal se z něj zcela idilický veselý proletář. S babičkou měl kvůli tomu politický problém. Kdysi, před válkou, možná dokonce před první, se zúčastnil nějaké demonstrace sociálních demokratů. Pak už s nimi sice nic neměl, ale babička mu stejně až do smrti vyčítala, že kvůli němu nakonec přišli bolševici a všechno jim vzali.
S dědou a babičkou jsme bydleli tři roky. Ta čtvrť domečků a zahrad se jmenovala Nový Póvl a mám na ni hezké vzpomínky. Mohl jsem se toulat, žít v partě, běhat do večera venku a zažil jsem tam cosi, co bych nazval starou vůní secese. Babička s dědou se vzali před první světovou válkou a byli do Olomouce přivandrovalci z vesnice. Babička tehdy sloužila u nějakých německých doktorů, děda se učil stolařem ale podle starých fotek tuším, že byli oba velcí šviháci. Připomínalo by to spíše náš sen o tehdejší Paříži. Pošetilé klobouky, v ruce hůlečka, na pozadí kolonáda a tak. Pozděj mi došlo, že se zcela přirozeně identifikovali se secesí a tou žili, pro nás staromódně, až do smrti.
Před domkem byla přední zahrádka s meruňkou, k hlavnímu travnatému dvoru vedl, jak říkala babička, tratuár. Z vnitřního dvoru pak byl vlastní vchod do domku. Stála tam šopa a veliký ořech, za dvorem byla stolařská dílna a za ní velká a pěstovaná zahrada s dřevěným altánkem, dvěma bazénky na zalévání a betonovou ploškou, na které stály kovové secesní lavičky se secesním stolkem. Tam se o nedělích pilo kafe z melty a mluvili řeči. Zahrada byla přeplněna ovocnými stromky, žádný se neopakoval a některé druhy byly velmi zvláštní. Všechny cestičky byly lemovány kulatými dny lahví. Děda tam celé dny šmejdil na berlích a udržoval to v obdivuhodné kráse a pořádku. Píseň Kolík je vzpomínka na tu zahradu. Ale boj s časem byl prohraný. Pozděj i toto všechno bylo vyvlastněno či co, pak srovnáno se zemí a plácli tam panelák, ke kterému pitomci zapomněli přivést trouby na topení.
Dědu jsem viděl umřít. Tři dny chroptil, vnímal, ale nemohl už mluvit a umřel, když jsem seděl vedle něho. S ním odcházela i secese, která nebyla pouze uměleckým slohem, ale i životním stylem. Dnes vidíme už jen obrazy a budovy.
Babička žila dál a ještě dlouho. My jsme se odstěhovali do centra města, přední domek se prodal a babička se odstěhovala do bývalé dílny. Byla hubená, šlachovitá a dostávala 1OO korun penze s odůvodněním, že nikdy nepracovala. Pouze celý život dřela. Do dědovi smrti vypadala jako veliká moralistka a pořád dědu peskovala. Po jeho smrti od něj převzala jakési furianství a smysl pro humor. Denně poslouchala zprávy, ale tak, že jak začly, tak začla ona také a měla neuvěřitelně velký rejstřík nadávek a ironie. Když zprávy zkončily, vypnula rádio a šla si po svých, uklidněna. Měla podivnou posedlost v kamnech. Chtěla aby málo žraly a hodně topily. Uměla sehnat kamna těch nejneuvěřitelnějích tvarů, vzplála k nim vždy nadějí a pak šly. Vystrkala je ke dveřím a skopla ze schodů. V písni Kamna je ten její věčný zápas jaksi přítomen. Když umřela a nastěhoval se tam brácha se ženou, tak zjistili, že měla ucpaný komín.
Umřela smutně, i když první fáze byla spíš heroická. To už jsem byl druhý rok v Praze a o vánocích to vypadalo, že je s ní konec. Jen ležela, sípala a nereagovala. Byli jsme se na ni s otcem podívat a odcházeli jsme smutní. Starala se o ni sousedka a večer přiběhla v histerickém záchvatu. Jak totiž babičku stále obskakovala a neustále se pisklavým hlasem vyptávala, co že by babička chtěla, zdálo se jí, že chce babička cosi říct. Naklonila ucho k její puse a zaječela: Babičko, co chcete? a babička odpověděla: HOVNO. Pak se ještě probrala k životu, vstala a rok žila dál. Nakonec ji vzali do nemocnice a že umřela, jsme se dozvěděli až po třech dnech. Lidé, i když jsou hodně nemocní, by měli umírat doma. Je strašné předávat smrt instituci.

Byl jsi v Pionýru?
Nepamatuju se, že by mě tam brali. Ale občas jsme nosili šátky a bílé košile, takže jsem tam asi byl. Na Moravě to bylo trošku jiné. Například až do páté třídy jsem chodil na povinné náboženství. A musím se přiznat, že jsem ho nenáviděl víc než občanskou výuku. Nebavilo mě, chodil jsem za náboženství a zahazoval sešit.

Rodiče byli věřící?
Ne, spíš ne. Matka se občas projeví, jakoby ráda byla věřící, fakticky však věřící není. Ale když k ní v deseti přijel z Paříže na návštěvu můj syn Vavřinec, tak ho v nechala pokřtít. Svým způsobem proti mé vůli - když pokřtít, tak v dospělosti, o vlastní vůli. Křtít miminka a děti mi připadá nefér.
Otec měl víru v konečné dobro a po dědovi zdědil skepsi k církvi. Děda, ten, který zpíval sprosté písničky, byl velký nepřítel církve. Nevěřil by jí ani nos mezi očima. Vyprávěl spousty vtipů na faráře. Považoval to celé za podvod. Lze říct, že byl aktivní neznaboh, i když věřil na posmrtný život. Ale tato kombinace je v Čechách docela běžná a sympatická.

V páté třídě jste se znovu stěhovali. Kam?
Zpátky do centra města. Nejdřív do malého a pak do velkého bytu. To mi bylo už dvanáct a v tom věku začíná být město příjemné. Pro malé dítě je dobré vědět, kde kdo bydlí a jaký je, ale později kluk ocení spíš anonymitu. Měl jsem spousty zájmů - od sbírání kamenů až po kreslení. Ale do školy jsem chodil nerad, i když jsem byl docela dobrý žák. V sedmé třídě jsem se dostal do jakési krize a přestal do školy chodit vůbec. Učili nás staří kantoři, napůl psychopati a blázni, a pomalu se to nedalo vydržet. Tehdy jsme bydleli přímo naproti škole. Ráno jsem vstal s ostatními, nasnídal se a když odešli, hupnul jsem zpátky do postele. Před obědem jsem vstal znovu, vytáhl dalekohled a oknem pozoroval, co se ve třídě děje. S pocitem vítězství.

Jak dlouho to trvalo?
Neuvěřitelně dlouho. Asi tři měsíce a pak to teprve prasklo a ani z toho nebyl velký průšvih. Dokonce jsem nedostal ani dvojku z chování. Ve škole to vzali jako psychickou úchylku dospívání, pozvali si naše a ti o tom přede mnou ani nemluvili.
V sobě jsem přesvědčen, že jsem byl ve škole klidným, poslušným a nekonfliktním žákem, ale některé vzpomínky to jakoby popírají. Kupříkladu mě nesmírně dráždil náš třídní, učitel Hub. Věčně fidlal na housle a nutil nás stále zpívat. Sedal jsem si při něm do zadní lavice a tam zlobil. Pak mě přesadil do první lavice, což byl pro mne objev, že jsem lépe za vodou, protože on stával na úrovni druhé lavice, tedy jsem byl za jeho zády. Jednou zase fidlal, pak položil housle na stůl, já sáhl okamžitě do svačinkového chleba a namázl mu smyčec máslem. Třída to viděla a když chtěl zahrát, jenom zavrzal a všichni se příšerně rozřehrali. Vzal kalafunu, věc napravil a když položil housle znovu na stůl, udělal jsem totéž. Vůbec to nechápu, ale nemohl jsem si pomoct. Opakovalo se totéž a přesto na nic nepřišel. Naštěstí. Jinak by mi omlátil hlavu o futro, to byl jeho zvyk. Když se rozzuřil, bych schopen děti dost surově mlátit. A fyzikářovi jsem ze svého stanoviště v první lavici zkazil skoro všechny pokusy.

Čím jsi tehdy chtěl být?
Dlouho jsem se nemohl rozhodnout mezi matematikou a malováním. Obojí mě bavilo, ale nakonec vyhrálo malování. Rozhodující asi bylo, když k nám na sestřinu svatbu do Olomouce přijela sestřenice Stánička z Prahy. Nevím, jestli se jí líbily moje obrazy, ale v každém případě přišla s nápadem, abych šel na nějakou uměleckou školu. Ona pracovala na Barandově a pohybovala se ve společnosti různých tehdy progresívních spisovatelů a skladatelů. Dodneška je tak trochu bohémka.

Takže ses rozhodl pro Prahu?
Do té doby jsem byl v Praze jenom jednou - a okouzlila mě. Možná i proto, že si je s Olomoucem trošku podobná. Také je to staré historické město, pouze mnohem větší. A dobré bylo i to, že jsem ze začátku mohl bydlet u té sestřenice. Měla obrovskou knihovnu, takže jsem do sedmnácti let přečetl skoro všechno, co tehdy bylo dostupné. Sestřenice mi nejen řekla, co mám číst, ale rovnou mě dala tu knížku do ruky. Myslím, že to byla druhá důležitá ženská v mém životě.

První byla maminka?
Ne, existenci maminky jsem si uvědomil vlastně až ve chvíli, kdy jsme spolu měli první větší konflikt. Do té doby to byla spíš příjemná paní, která se strašně honila, počítala penízky a starala se o rodinu. Ale tu ženskou duši, kterou kluk potřebuje, jsem dostával od sestry. Je o devět let starší, takže jsme si nijak nevadili ani nekonkurovali. Měla ke mně napůl mateřský vztah. Předčítala mi knížky, povídala si se mnou, později se mi i svěřovala se svými problémy.

Jaký jsi měl konflikt s maminkou?
Taková pubertální klasika. Chtěla mi organizovat život a já si velmi paličatě a pubertálně vymohl respekt a to, že mi nebude do ničeho mluvit. Asi kolem mých patnácti nebo šestnácti let. Tehdy jsme si opravdu nerozuměli. Později to už bylo dobré.
Možná nejdůležtější z toho celého dětství byla atmosféra v rodině. To znamenalo hlavně večery. Po večeři se sesedla celá rodina kolem stolu, naši vždycky odněkud vyštrachali flašku vína, většinou domácího a mluvilo se. Já už jako dítě jsem měl také svou malinkou sklenici. Tady jsem se s rodiči zžil a poznal je a možná také proto později, kromě chvíle v pubertě, jsem neměl pocit, že pluju na jiné lodi než oni. A matka když popila, uměla být nesmírně veselá a živá a společenská. Naši měli také svou partu, základ byl z dávného sokola, a jednou týdně se scházeli a zřejmě to bývalo občas i divoké. Měli i v těch nejhorších dobách předplacenou lóži v divadle a otec rodině předčítával nahlas knížky. Podle všech vnějších znaků pocházím skutečně z měšťácko-buržoasní rodiny. Jenom ty prachy a životní podmínky byly poněkud proletářské.
Samozřejmě, že nám nikdy nedali úplně pokoj. Když otci všechno vzali, tak si vymysleli, že nechal v podniku dluh. V nové měně to bylo víc než sto tisíc korun. To byl příšernej balík, protože otec bral měsíčně tehdy asi patnáct set. A v každém bytě, kde jsme bydleli, nám také udělali domovní prohlídku, jestli nemáme nějaké zlato a tak. Poslední prohlídka byla začátkem šedesátých let už v tom velkém bytě. Prohrabali nám ve sklepě uhlí, udělali soupis nábytku s tím, že bude prodán v dražbě, sečetli knihy a talíře pro hosty. Otec byl v tu dobu natěrač a matka pracovala jako pomocná síla v knihařství. Tedy ze strany státu to byla pouhá krutost a dávno nesmyslná msta. Ale stala se tam také jedna komická věc. Otcovi z jeho podniku zbyly tři věci. Stolní lampa, psací stroj a příruční pokladna. Když se hramali v matčině skříni, tak na tu pokladnu narazili. Byla zamčená a plná čehosi co chrastilo. Položili si ji na jídelní stůl, sesedli všichni ti chlapi okolo a začali řvát, ať vydáme klíč. Matka to zdržovala a dělala, že ho nemůže najít. Když už to začlo vypadat nebezpečně a jejich histerie dostoupila vrcholu, tak jim ho dala. V pokladně měla samozřejmě šití, staré knoflíky a všechny takové ty staré pitomosti, které člověk neví kam dát a je mu je líto vyhodit. Vysypali to všechno na stůl a najednou okolo sedělo mnoho velmi kyselých ksichtů.

Politicky jsi neměl asi ten nejlepší původ. Jak to, že ses dostal na uměleckou školu?
Měl jsem štěstí. Předstihl jsem svoje kádrové materiály. O talentovkách jsem se dozvěděl na poslední chvíli, tak se přihláška vyřizovala telefonicky. Posudek přišel až po talentovkách, které jsem měl ze všech nejlepší. Odborní kantoři pak prosadili, aby mě přijali. Kdyby můj posudek dorazil dřív, tak mě na ty zkoušky vůbec nepozvali.

Máš trochu podobný osud jako Karel Kryl. Oba jste z vyvlastněných rodin, násilím vás stěhovali, žili jste v chudých poměrech. Tvoje vzpomínky však nejsou smutné ani vyčítavé.
Nevím. Mám selektivní paměť. Některé věci si prostě nepamatuju. Otec mi také jednou říkal, že když nás transportovali tehdy na Bouzov, že jsem celou cestu vyprávěl vojákům dětské vtipy. I já jsem samozřejmě všelicos zažil, ale dokázal jsem s tím žít. Umím být melancholický, ale zahořklost v sobě nemám. Já ani neumím nenávidět, což je občas trochu nepraktické. To jsou nejspíš dědictví po otci.

2.
Jsem z toho debilního Olomouce velice zaostalej. To jsem napsal uvaleně, to "debilního," protože to není pravda. Když si vzpomenu na Olomouc, tak je mi moc dobře. Na kluky, na sport, a vůbec na všechny ty blbouny, s kterými jsem se tam stýkal.
Děsně mě deprimuje, že se teď musím učit. To je na hovno a asi se na to vydlábnu. Vůbec celá škola je k hovnu - až na dílny a kreslení. To ostatní ať rozesere atomka. Hůůů. To jsou výrazy. To když jsem nasrán, nebo znechucen, tak je moc senzační říct si třeba: "Do prrdele veveřří," nebo: "Kůrrva štelung." To je jakobych se vysmrkal. Stejně by se rodičové nad mými výrazy podivili. Strašně mi medí, že se ve společnosti zdám takovej tichej.
(z deníku, 12.11.1962)

*
V denících píšeš, že ses první rok necítil v Praze moc dobře.
Připadal jsem si zaostalej. Někdy říkám, že to byla moje první emigrace. Byl jsem v novém prostředí, byl jsem sám a mluvil jsem moravsky. Zdálo se mi to nefér. Připadal jsem si blbější, protože jsem blbě mluvil. V pubertě je pro kluka nejhorší, když se odlišuje. Během roku se mi podařilo toho akcentu zbavit. Pak jsem mluvil pražštěji než Pražané. Naštěstí jsem se později zklidnil.

Studoval jsi střední umprumku. Bavilo tě to?
První dva roky. Vůbec, Praha mě oslnila. Chodil jsem na výstavy, na koncerty, četl knížky. Připadalo mi to hrozně fajn. Krize přišla ve třetím ročníku. Výuka ve škole se začala opakovat. Ztratil jsem motivaci. Škola už nebyla něčím, co trčí vysokou nade mnou, a kam se musím vyšplhat. I když nesmím té škole zase tolik křivdit.
Ta její atmosféra pro mne znamenala věci, ze kterých žiju dodnes. Byla tam hromada vynikajících kantorů na odborné předměty a nejdůležitější pro mne byl jakýsi Svržek, kterého jsme měli na dílny. Chtěl po nás naučit se správnou technologii nástěnných technik, téma jsme si mohli volit sami. Jednou jsme probírali malbu na zlaceném podkladu. Vybral jsem si velmi složitý červenomodrý renesanční motiv. Položil plátky kovu, to byla docela věda, a začal na to psáčkem motat ty ornamenty. Hodiny mizely, já tam zůstával přes čas dokud mě školník nevyrazil, ale postupoval jsem strašně pomalu. Svržek kolem mne nervózně chodil, protože už bylo zadané jiné téma, pak ztratil nervy, vzal mi štětec, začal to tam natahovat a prohlásil: když to chceš mít povedené, musíš to dělat jak špatně placený dělník a vrátil mi štětec a mně se rozsvítilo. Do večera jsem to měl hotové a konečně jsem pochopil, co se myslelo tím, že člověk to musí dělat s odstupem, švihem a nad věcí. Tu jeho větu si vždy opakuju, když zadrhnu se psaním. Ale přesto jsem začal v třetím ročníku hledat novou svobodu.

Jak?
Zaplétal jsem se do organizování různých věcí. Uvědomil jsem si také sám sebe. To byl také jediný rok v mém životě, kdy jsem dbal na oblečení. Ušil jsem si kalhoty přiléhající na stehna a dole příšerně do zvonu, nosil bílou košili, na ni červenou brokátovou vestičku a přes to modré sáčko se stříbrnými knoflíky. Na nohou kristusky a na boso, i v zimě a ve sněhu. S tím jsem byl velmi populární. V tom roce jsem také chodil do tanečních. Ve škole jsem založil časopis, který se jmenoval Suché zboží. Tehdy jsem měl první průšvih, protože jsem do toho časopisu napsal článek o S.K.Neumannovi. A z duchovní výšky dospívajícího puberťáka jsem ho s jistotou strhal. I když jsem jeho poezii neznal. Za ten článek jsem dostal trojku z chování a podmínečný vyhazov. Což mi tehdy nijak zvlášť nevadilo. Naopak. Jenže jsem spěl k dalšímu maléru.

Znovu Suché zboží?
Ne, to zakázali. Ale měl jsem konflikt s ruštinářkou. První dva roky jsme měli na ruštinu chlapa, který to nebral nijak vážně. Naštěstí, protože jsem ruštinu nemohl vystát. Ale pak jsme dostali novou učitelku, bývalou partizánku, která byla zlá, tvrdá a nepříjemná baba. Navzájem jsme se nesnášeli. Když jsem se dostavil na hodinu - to nebylo moc často, radši jsem se ruštině vyhýbal - tak jsem příšerně provokoval. Dodneška obdivuju, jakou jsem měl drzost. Takže jsem ve třetím ročníku propadl. Musel jsem dělat reparát. Nějak jsem se na to o prázdninách připravil, ale u zkoušky seděla nejen partyzánka, ale ještě zástupkyně ředitele, taková ta skutečná komunistická svině. Bylo to jasné, protože ona nejvíc zuřila kvůli tomu mému časopisu. Moje vědomosti byly asi tak na úrovni kohokoliv jiného, ale rozzudek už byl předem napsán. Ta zástupkyně se mě na závěr zeptala, jestli jsem četl v originále Gorkého. To bylo nefér. Tedy mi oznámila, že s takovými znalostmi "světového" jazyka nemohu do čtvrtého ročníku. Bylo jasné, že pak už bude následovat jen vyhavov.

A co tvoje hrdost?
Zpočátku mě to urazilo, protože v odborných předmětech jsem byl velmi dobrý a ruština mi připadala nepodstatná, a být vyhozen kvůli ní se mi zdálo ponižující. Ale čas se té zástupkyni nakonec pomstil na dětech. Někdy v polovině sedmdesátých let jsem byl pozván do školy na schody, ale už jako hvězda. Zahrál jsem a na konec za mnou ta baba úlisně přišla a medovým hlasem mě vychvalovala a pak z ní vylezlo, že má sedumnáctiletou dceru a ta že moje písničky doma denně poslouchá. Chtěla mě vyrazit ze školy a já jí vlezl do kvartýru za dcerou a bydlel tam. To jsem byl velmi potěšen.
Tedy jsem se znovu pustil do různého organizování. Dostal jsem nápad uspořádat volby školního starosty. Učitelé na odborné předměty mě podpořili. Blbého ředitele, bývalého diplomata, jsme podvedli řečmi o aktivizaci ČSM, takže nakonec dal svolení. Volby jsme zorganizovali tak, že každá třída musela dát svého kandidáta. A já, jako repetent, jsem za sebou měl třídy dvě. Rozjeli jsme to ve velkém stylu. Týden se neučilo a byla předvolební kampaň. Ve školním rádiu se vysílaly projevy a hráli Beatles. Byly to skutečně svobodné volby.

V té době jsi už nosil dlouhé vlasy?
No, na tehdejší poměry dlouhé byly, ale to znamenalo tak lehce přes ouško. Tehdy bylo normální být úplně vylepaný. Ale na umělecké škole se nějaký ten centimetřík toleroval.

A ty volby jsi vyhrál?
Měl jsem nejlepší kampaň. Celá škola byla polepena hesly s mým jménem, mými šklebícími se fotografiemi a nejlepší tramsparent visel před školou. Tam stálo: Nezvolíte-li Hutku, budu topit - Skřivánek. Skřivánek byl školní topič, opilec a kriminálník. Byl zavřený za to, že se pokusil na lokomotivě projet hranicema. Když to na něj přišlo, tak se opil a pak netopil a celá škola šla domů. Takže jsme ho měli v oblibě. Akce nakonec vyvrcholila volebními projevy na školním dvoře. Pozvali jsme tam jazzovou kapelu a shromáždila se tam celá škola. Každý kandidát musel přednést svůj projev. Vylosovali jsme si pořadí a já byl předposlední. Poslouchal jsem lidi přede mnou a bylo mi jasné, že vyhraju. Oni na poslední chvíli začali žvastat nesmysly o budování socialismu. Já jsem v tu dobu hodně četl Haška a měl jsem rád jeho Stranu mírného pokroku v mezích zákona. V jejím duchu jsem si napsal projev. Mluvil jsem o tom, že je lepší čarodějnice pálit než pohřbívat, protože je to hygieničtější. Celé nádvoří řvalo smíchy a já dostal devadesát devět procent hlasů.

Co bylo pak?
Stal jsem se předseda ČSM. Ale my to nazývali starostou. Vymohli jsme si klubovnu a založili časopis Hyde Park. Byl daleko tvrdší a otevřenější než Suché zboží, ale už nám ho nemohli zákazat. Najednou jsme byli oficiální funkcionáři. Shromáždil jsem kolem sebe partu asi dvaceti pěti lidí. Obvodní výbor ČSM se nás snažil zpacifikovat, dokonce nás třikrát pozvali na politické školení, ale pokaždé jsme je převálcovali.
Kupříkladu v Jílovém u Prahy. Každá střední škola v Praze 3 tam poslala čtyři vystrašené funkcionáře, nás přijelo dvacet pět. Do všeho jsme mluvili, ke všemu jsme měli nesmyslné otázky. Já jsem zmátl přednášejícího otázkou, jak je to z potlačováním odborového hnutí u eskymáků, že jsem o tom četl v novinách. Na první večer toho třídenního školení jsme nabídli ideologickou hru o partizánském boji v jižní Americe. Vymysleli jsme si španělsky znějící jméno autora. Hra začala tak, že se na jevišti objevili fašisté a jeden najednou zařval: Partizáni jdou! Ze zákulisí se vyřítila tlupa ostatních spolužáků a začala zcela regulérní rvačka a do toho Martin Valenta a Tomáš Paul recitovali své sirealistické básničky. To byla polovina šedesátých let a doba se měnila. Začali jsme ve škole také dělat divadlo, poezii na schodech, ta se tam koná dodnes, organizovat výstavy, pořádat maškarní plesy. Ty byly obvzlášť oblíbené. Zabýval jsem se vším možným, ale do školy jsem moc nechodil. Jen na odborné předměty. Ruštině a češtině jsem se vyhýbal. Ale díky funkci padlo mé podmínečné vyloučení. Samozřejmě uražená hrdost zůstala, protože jsem musel opustit partu minulé třídy.

Jenže pak jsi ze školy stejně odešel.
Škola pro mě ztratila smysl. Navíc jsem neměl kde bydlet, protože u sestřenice to už nešlo, a jako bezdomovci se mi studovalo špatně. Zvlášť když jsem musel dělat spousty domácích prací. V tu dobu jsem začal číst beatnickou poezii, která mě velmi oslovila. Rozhodl jsem se, že ze školy odejdu.
Pamatuji se na dopoledne, kdy jsem byl ve škole naposled. Přišel jsem pozdě. Nešel jsem do třídy, ale rovnou na školní dvůr. Tam jsem se posadil, kouřil cigárko za cigárkem a říkal si: teď odsud odejdu a už se sem nikdy nevrátím. Pak jsem poslední cigárko típnul, prošel budovou zpátky k východu a tím to pro mě skončilo. To byl leden 1966. Odejel jsem zpět do Olomouce a otec mě přemluvil, abych si na jaře podal žádost o znovupřijetí. Jenže celá oficielní škola se mě bála, tak to zamítli. Myslím si, že to bylo tak dobře, přesto mívávám dodnes vyčítavé sny a noční můry kvůli tomu, že jsem tu školu nedokončil. Podvědomí je zvláštní věc.

Zkoušel jsi tehdy také psát?
Psal jsem nějaké básničky, ale myslím, že nic moc. Spíš takové ty klasické výlevy. Z přetlaku. Hodně lidí v dospívání píše - řekněme orientační sebereflexe. Ale v druhém ročníku jsem napsal divadelní hru, abych pobavil spolužáky na horách. Tedy větší část hry. Ostatní spolužáci se též podíleli. Byl to takový studentský Voskovec a Werich. Ty dva komiky jsme hráli s Martinem Valentou, synem spisovatele Edvarda Valenty. Byly tam i jakési písničky. U Valentů jsem ztrávil snad většinu svého volného času. Starý pán vstával vždy kolem druhé odpoledne, nebo později, hrával s námi šachy a karty a pak až do rána psal. Aniž ho kopíruju, funguje mi to dnes stejně. Ale vidíš, - v rámci té divadelní hry jsem napsal svou první povídku.
To bych se musel podívat o čem vlastně je, pokud ji ještě někde po všech těch stěhováních mám. Věřím, že tak dvacet let jsem ji neměl před očima. Vím už jen její název a ideový důvod vzniku.
Jmenovala se Mediální kresba a napsal jsem ji pro spolužačku Renatu Šoupovou, kterou jsem příšerně miloval, ale ona to nevěděla a já se jí to styděl naznačit. Tedy jsem jí určil roli v té hře, to znamenalo, že povídku musela přečíst. Přečetla ji, líbila se jí, líbila se i spolužákům a nikdo nepochopil, že je to vlastně příšerně vážné vyznání lásky. Začala pak chodit s jedním spolužákem a je s ním dodnes a mně i po třiceti letech tam zůstává cosi nedožitého.
Na jaře jsem se v tom šestašedesátém do Prahy vrátil. V Olomouci nešlo být, cítil jsem se tam příšerně sešňerován, ale všechno byl velký problém. Byl jsem rozhodnut pro svobodu a umění, chtěl jsem malovat, ale nebylo kde malovat a nebylo ani kde bydlet a neměl jsem peníze. Bylo to zoufalé, ale zároveň čímsi čisté. Jediné, co v tu chvíli z celého světa stálo na mé straně, bylo počasí, protože začínalo být teplo a blížilo se léto. Poprvé jsem na své kůži poznal, že lze být ze společnosti tiše vyobcován a zůstat sám.

Měl jsi konflikty s vrstevníky?
Ne. Buď jsem si žil po svém, nebo jsem byl členem nějaké party. V dětství jsem hodně sportoval. Jezdil jsem na hory, závodně jsem lyžoval, dělal džudo. V létě jsme jezdili na dlouhatánské výlety na kole, projel jsem skoro celou republiku. Žádná traumata jsem si s dětství nepřinesl. Když došlo ke konfliktu, tak jsem si ho uměl sám řešit. Ale ono vyobcování, o kterém mluvím, nemělo co dělat s vrstevníky. Ti si chodili dál do svých škol a žili v teple svých rodin. To byl vstup už do toho velkého světa. Definitívní odraz z hnízda do neznáma s velmi nemotornými křídly.
Mám jednu vzpomínku, o které jsem ještě nikomu nevyprávěl a je to pro mne samotného otázka. O Svržkovi na dílny už jsem mluvil. Měl jsem ho rád a byl jsem též jeho oblíbenec, ale kradl jsem mu v dílně štětce a barvy, jak jsem mohl. Vstekal se, ale nikdy mě nepodezíral. Jednou odněkud přinesl nádherný psáček. To je takový štětec s velmi dlouhým chlupem. Zbalil jsem ho do kapsy mého modrého sáčka se stříbrnými knoflíky. V oddělení nás bylo pouze sedm a on tu krádež okamžitě zaregistroval. Rozběsnil se a řekl, že nikdo nepůjde domů, dokud ten štětec nevrátíme. Já si v klidu dělal cosi na štaflích, pak si vzal sáčko, řekl, že něco mám a jestli by mě nepustil a jestli mě chce prošacovat. Štětec byl jen tak v náprsní kapse, stačilo rozepnout knoflík. Tobě věřím, řekl a pustil mě. Dodnes mi není jasné, co by se stalo, kdyby na to přišel a dodnes také nechápu, že jsem to provedl. Člověk si je sám sobě záhadou a představa o sobě samém není vždy totéž, co občas vyplave na povrch.

A jak jsi na tom byl s holkami?
Řekl bych, že dost bolestně. Styděl jsem se. A strašně jsem
chození s holkami přeceňoval. Cítil jsem v tom cosi posvátného, vzácného a nedosažitelného. Považoval jsem to za vzácnější, než to ve skutečnosti je. Nějak mi nedocházelo, že holky jsou také jen lidi.
Zaplétání s holkami začalo asi kolem sedmnácti let. V posledním roce na škole jsem měl první lásku. Chodila do vedlejší třídy a byla to moc příjemná holka, ale zkončilo to hořce, mojí vinou. Ale do dneška mám nad pracovním stolem její portrét, který jsem si tehdy v zoufalství namaloval. Ona o tom ani neví. A ve škole jsem se také seznámil se svojí první ženou, Zorkou Růžovou. Psala básničky a byla nesmírně nadaná. Pár jejích pozdějších textů zpívám dodnes. Tango o Praze, Rozcvičku, Život se otáčí, atd.
Byl tam ještě jeden kantor, který ve mně nechal stopu na celý život. Malíř Antonín Michalčík. Potkal jsem ho v deváté třídě ve vlaku do Prahy, když jsem jel na výstavu Slavíčka. Seděl vedle mne, povídali jsme si a hned jsme se zkamarádili. Pak jsem ho navštěvoval často v jeho atelieru na Újezdě a byly to dlouhé hovory uprostřed jeho zasněných obrazů, plných městských dvorů. Byl ke mně až otcovskej. Pak měl potíže s prachama, tak začal učit u nás na škole a já s ním udělal nádhernou úmluvu. Půjčil mi svůj ateliér na dobu, kdy v něm nebyl. To znamenalo denně od šesti večer do rána a sobota a neděle byla moje celá.
To bylo nesmírně velkorysé, ale zkončilo to nakonec špatně, díky lidské pitomosti.
Já jsem v tom ateliéru malovával také portréty všelijakých lidí, kluků i holek a samozřejmě v noci a o svátcích. Ale nikdy jsem tam s žádnou holkou nic neměl, bylo to pro mne posvátné. A v baráku bydlel jakýsi spisovatel, myslím, že se jmenoval Rachlík. Napsal blbou knížku Dejž to pánbů pane Randák. A ten začal do Michalčíka vandrovat, že si tam vodím holky a jak to vypadá a co řeknou lidi a že by mu ten ateliér taky mohli vzít. Tedy jsem musel jít a to bylo taky někdy na jaře 1966. Ale přece jen jsem se s tímto ostrovem štěstí rozloučil vzdorně.
Zavedl jsem si tam poslední noc holku. Krásnou, milou, z nižšího ročníku od nás ze školy. Příběh jako ze Starců na chmelu. Bylo to plné rozpaků a takové té zvláštní poezie, protože já byl stydlivý a ona s nikým ještě nic neměla. Čas se zastavil a najednou svítalo. Před její barák na Pohořelci jsme dorazili asi ve čtyři ráno a ona se najednou zděsila, co že řekne rodičům. U nich se svítilo, na nebi akorát svítalo a já jí nabídl, že s ní půjdu a že to s rodičema nějak zkoulím. Byli z toho tak překvapení, že jsem dostal ještě kafe.

Co jsi po odchodu ze školy dělal?
V té době došlo, na jaře 1966, k důležitému setkání - s Láďou Veitem a Hvězdoněm Cignerem. Od první chvíle jsme si byli sympatičtí a oni mě dovedli na písničkářskou dráhu. Ale tehdy ještě nešlo o písničkaření. Rozhodli jsme se, že založíme psychedelickou rockovou kapelu, pro kterou budu psát texty.

Tys hrál na nějaký nástroj?
Ne. Jako kluk jsem sice chodil na piáno, ale měl jsem mizernou učitelku, která byla radši, když jsem tam nechodil. Naštěstí či na neštěstí, mě nikdy před rodiči neshodila. Chuděrka si chtěla ve stáří trochu přivydělat, naši to s problémy platili, a mně to nedalo nic.

Ale chtěli jste založit kapelu. Na cos tam měl hrát?
Na bubny. Ty mně připadaly nejlehčí. Měl jsem za to, že to vlastně ani není hudební nástroj, že se prostě do nich jen tluče do rytmu. Samozřejmě jsem skutečné bicí nikdy neměl, protože byly strašně drahé. Koupil jsem si aspoň paličky a mlátil do židlí nebo do hrnců.

Vystupovali jste někdy?
Ne. Scházeli jsme se u Muzea a cítili jsme se jako velcí beatníci a o muzice jsme pouze mluvili. K muzeu na schody také chodila Zorka Růžová, které se říkalo Myš. Navzájem jsme si vyměňovali texty. Později jsme se do sebe zaklesli.
Byla to podivná doba. Společnost sice spěla k liberalismu, ale my jsme svobodu nezažili. Báli jsme se policajtů, utíkali před nimi. Nakonec nás u muzea vždycky rozehnali, v horším případě nám i ostříhali vlasy. To byla potupa a zároveň mučednictví. A spikla se proti nám celá tehdejší společnost. I Literární noviny o nás psali jako o špinavcích. V létě 1966 byly dokonce dlouhé vlasy postaveny mimo zákon. Nesměli jsme jimi znečisťovat nic, co bylo veřejného. Nádraží, tramvaje, kina, divadla, hospody atd. Národ s tím souhlasil. V létě toho roku jsem šel v Olomouci jednou našim na nádraží naproti, pomoct jim s kuframa. A chudák otec musel zaplatit 5O korun pokutu za znečistění nádraží.

Kde jsi bydlel?
S Veitem a Hvězdoněm jsme začli bydlet pohromadě v létě, když naši odjeli na dva měsíce k odsunutým příbuzným do Západního Německa. Byli jsme v jejich volném bytě v Olomouci, pořádali mejdany, vedli bohémský život. V Olomouci jsem také poznal svou druhou lásku Marii Spurnou. Dnes je to docela známá herečka.
Když se rodiče vrátili domů, tak jsme se přesunuli zpátky do Prahy. Láďa Veit získal na Francouzské byt, nebo spíš takové dvě přízemní komůrky bez plynu a elektřiny. Předtím tam bydlela jeho matka, která nic neplatila, tak jí všechno vypnuli. V tom bytě jsme uvízli poměrně dlouho. Se smradem petroleje, který vším prostupoval. A tam to celé vzniklo.
Když jsme do těch dvou místností přišli, nebylo tam vůbec nic, i záchod byl na chodbě. Tedy nastal problém, jak tam bydlet, když jsme neměli ani věci, ani peníze. Láďa splašil matraci a spal na zemi. Já rozmontoval kus lešení před domem a postavil z toho úctyhodnou konstrukci, které jsme říkali Rourák. Propletl jsem ji asi v dvoumetrové výši provazy, na to položil matrace a spal nahoře. Na provazy zespodu jsem zavěsil háky a ramínka a to byla skříň. Stůl jsem si udělal ze dveří jakési šopy. Na jedné straně zasekal do zdi a na druhé straně podepřel nějakými prkny. To jsem našel při jedné naší noční výpravě na dvory mezi barákama. To jsme pak vždycky stěhovali poklady přes zítky a stříšky. Lidi vyhazovali na dvorky mnoho užitečných věcí. V té tmě a tichu to bylo velmi dobrodružné a zvláštně intimní. Jednou jsme si tak donesli i kastrólek plný karbenátek.
Ty asi nikdo nevyhazoval, nejspíš si je dal na balkón chladit. Vylezli jsme tam po jedné stříšce a bylo to velmi milé opřekvapení pro dva hladovce. Dodnes bych byl schopen popsat vůni, tvar i chuť těch karbenátek. Chtěli jsme ten kastrólek vrátit s dopisem plným díků a poezie, ale nevím, jestli jsme to pak udělali. Musím se někdy Ládi na to zeptat.
Hvězdoň tam s náma nebydlel. Život ve třech je zrádný tím, že zcela přirozeně vždy dva zakládají alianci proti tomu třetímu. Dohodli jsme se s Veitem, že budeme dvojice a Hvězdoň zůstal doma v jedna plus jedna se sestrou, vystrašenou matkou a uzurpátorem otcem. Bylo to u nich jak se Zoly, nebo Dostojevského. Otec byl zlatník, neúspěsný komunistický básník a zloděj. Měl ve skříni hromady drahých zlatých prstenů a stohy stokorun, ale rodina živořila. Hvězdoň mu někdy ty stokoruny kradl a projížděl je v taxících a cosi si tím léčil. Fotr na to nikdy nepřišel, asi ani nevěděl kolik má peněz, ale matce nedal nic a dělal jen scény jak utrácí a v létě jel vždy na měsíc do Španělska nebo do zámoří a rodině posílal pohledy plné lásky. Jednou nám Hvězdoň také donesl štos fotrových básniček. Řvali jsme smíchy a v hlavě mě z toho uvízl jeden verš: A měsíc jim byl svědek
Na poli sypali ledek

Čím jste se živili?
No, spíš neživili. Většinou jsme měli normálně hlad a hodiny a hodiny si vyprávěli o jídle. Tak vznikla tehdy pro nás slavná věta, když jsem jednou v tomhle slovním hodování prohlásil, že bych si dal i ten řízek, jak jsme si o něm vyprávěli včera. To jsme si pak napsali na zeď. Ale také jsme brzy ráno, před spaním, kradli před obchody mlíko a housky. Pak jsme pojedli, šli do postele a když jsme vstali, tak jsme vrátili flašky a koupili si cigarety. Udělal jsem důkladnou mapu všech mlíkáren, abychom se nevraceli na jedno místo a nelapili nás. Jenže pak jsem na dva týdny odjel do Olomouce, Láďa byl línej něco vymýšlet, chodil celou dobu do jedné mlíkárny a nakonec ho chytli. Ale nic z toho neměl.
Přes den jsme se většinou toulali po městě, nebo někam zašli na celej den na jedno kafe, měli s sebou papíry a pořád si něco psali a pak si to navzájem dávali číst. Asi to byly blbosti, ale napsali jsme toho hromady.

A co vojna? Jak ses z ní vykroutil?
Klasicky. Nechal jsem se zavřít do blázince. Na podzim. Vybral jsem si blázinec ve Šternberku na Moravě. Zdál se mi takový klidný a lidský. Fingoval jsem sebevraždu. Dopředu jsem si načetl literaturu a vybral si diagnózu schizoidní psychopat. To je nemoc, kdy člověk může být normální, ale zároveň je blázen. Domluvil jsem se v Olomouci s Marií Spurnou, že sním nějaké prášky a ona zatelefonuje do nemocnice, že jsem jich snědl hodně. Myslel jsem si, že mě odvezou rovnou do blázince.

Neodvezli?
Ne, odvezli mě do normální nemocnice, tam mi sprostě vypumpovali žaludek a pak řekli, ať mě záchranka odveze domů. To se mi vůbec nelíbilo, tak jsem v sanitce vytáhl žiletku ...

Tys nosil u sebe žiletku?
To byla tenkrát taková móda - nosit u sebe žiletku. Už nevím proč, asi to nějak souviselo s ideologií beatnického hnutí. Pravděpodobně to mělo umožňovat sebevraždu v každé chvíli, jako ve starém Římě. Jakási záruka poslední svobody člověka. Nosil jsem jí půlku zabalenou v papírku, v kalhotech v kapsičce na drobné.
V sanitce jsem se tou žiletkou pořezal. Vlastně jsem si jen pořezal kůži pod loktem. Řidič té záchranky zastavil a začal řvát, že vyčištění deky stojí dvacet korun, ať mu to zaplatím. To mě naštvalo, byl jsem ještě zblblej těmi prášky, tak jsem se vžil do tragiky situace a popadla mě melancholie, říkal jsem si: idiot jeden blbej, já tady umírám a jemu jde o dvacet korun za čistírnu.
Ale účel to splnilo. Odvezli mě nejdřív zpátky do nemocnice, kde mi to sešili. Hrozně to bolelo, protože nějaká kráva sestřička řekla, ať mi to neumrtvují, ať cítím, co jsem provedl. Svině jedna. Dodneška mám na té ruce jizvy. A druhý den mě odvezli do Šternberka.

Jaké to bylo?
Vynikající. Doktoři se rozhodli, že mi nebudou dávat žádné prášky. Považovali mě za ujetého, ale chytrého, protože hned po příjezdu jsem začal se Sartrem a s existencionalismem. A dlouhé vlasy byla pro všechny nesmírná atrakce. Na pravé noze jsem měl tehdy řetěz a na levé ruce asi třicet všelijakých náramků. Když jsem šel, tak jsem cinkal. Ale tam byli i doktoři blázni a já byl prostě dobře připravený. I když první dny mi bylo přece jen úzko. Vzal jsem si s sebou knížku od Petra Weisse a ta příliš přesvědčivě ladila s prostředím. Pak jsem v blázinecké knihovně našel Hlavu dvacátou druhou s razítkem blázince. Tu knihu jsem už znal a vše vyřešila. Objevil jsem též atelier takzvané artterapie, namaloval jsem portrét jednoho blázna a všeobecně mně začali říkat pane Hutka. Naprostá pohoda, protože jsem si mohl v ateliéru malovat jak jsem chtěl. A domluvil jsem si s bráchou, který kousek od Šternberka pracoval, že mi v živém plotě každej den nechá flašku piva a cigarety. Vždycky na vycházce jsem si to vzal. Prožil jsem tam báječný měsíc. Pamatuju se, jak jsem tam jednu mladou psychiatričku rozplakal. Ukázal jsem jí kaštan, kterému zrovna žloutly listy a vypadal nádherně, a přitom jsem jí oblboval řečmi o smyslu života a o tom, jak jsem nešťastný. Pak koukám, že se jí po tvářích koulejí slzy.

Co tomu říkali rodiče? Věděli, že to je švindl?
Nevěděli to jistě, ale samozřejmě tušili. A byli z toho nešťastní.

A tvoje další maléry? Jak nesli, žes odešel ze školy?
Pro otce to byla velká rána. Jeden čas se mnou dokonce chtěl přerušit všechny styky. Tehdy se matka postavila na moji stranu. Ona je tvrdá a nesmlouvavá, ale zároveň emocionální. Věděla, že dělám hloupost, ale měla mě ráda. Uklidnila otce. Díky tomu mi občas posílali balíčky s jídlem a sem tam i nějaké peníze. Stále mi však vyčítali, že se kamarádím s Veitem.

Proč?
Dnes už se to snad může říct. Láďa Veit, předtím, než měl své beatnické období, tak se živil všelijak. Pocházel z asociálních poměrů a jeden čas dokonce vykrádal chaty. Pak se stal beatníkem. Myslím, že ho to zachránilo.

S ním jsi také poprvé veřejně vystupoval.
Na vánoce roku šedesát šest jsem si za tři stovky koupil první kytaru a začal cvičit. Pět hodin denně. A v té době jsem také napsal text k první naší povedené písničce. Hrávám ji dodnes. Jmenuje se Hospodskej. V létě šedesát sedm pak vznikl text k písni Slunečnice. První koncert jsme s Veitem měli na podzim. Ale Slunečnici jsme zpočátku nezařazovali. Styděl jsem se, že je moc citová. Měl jsem pocit, že písnička musí být chlapácká. Ale ve chvíli, kdy jsme Slunečnici poprvé zahráli, tak jsme zjistili, že tomu lidi rozumí, že to rádi slyší. Podium je vůbec divná věc, je to takové okénko do podvědomí a intimity diváků. A ten člověk na jevišti to podvědomí a intimitu ztělesňuje a je mu dovoleno vše nač má odvahu a schopnosti.

Jaký byl váš první koncert?
Pozvali nás do F Klubu na Smíchov, abychom udělali pořad o Dylanovi. Veit přinesl nahrávky a sehnal nějaké překlady textů, které však byly velmi podezřelé. Zřejmě si je vymyslel. To byla druhá půlka večera, první jsme udělali ze svých písniček. A Láďa Veit, který je dekorativní typ, vymyslel, že budeme hrát v kostýmech. Někde na ně ukradl brokát a Zorka z něho ušila příšerné kalhoty do zvonu a peleríny. Naštěstí jsme nebyli vidět, protože další Láďův fígl byl, že se během písniček promítaly diapozitivy s našimi vlastními fotografiemi.

Měli jste úspěch?
Lidi přišli na Dylana, ale naše půlka je nakonec zaujala víc. Takže jsme si na fleku domluvili další koncert. To už jsme hráli v civilu.
Jaksi jsme se stali přes noc slavnými, ale ani ne proto, že bychom byli tak dobří. Nikdo nás neslyšel, ale dali jsme si záležet na propagaci. Na každé představenbí zvlášť jsem vyřezal do lina nějaký plakát, doma jsme ho na ždímačce v dostatečném množství vytiskli, v noci vzali kýbl se štětkou a šli lepit po Praze. To tehda ještě nikdo nedělal, ani si netroufal. Plakáty jsme nelepili přes sebe, ale vedle sebe a tak na podzim a v zimě toho roku nikdo v Praze nemohl přehlédnout naše jména. Vlastně zmizely až při ruské okupaci, když se Dubček dohodl s Rusama na plichtě a celá země byla očistěna od plakátů a nápisů.

Velmi brzo jste se však s Veitem rozešli. Proč?
Prosazoval jsem se postupně. Nejdřív jsem jenom hrál na kytaru. Nevěřil jsem si, že bych mohl taky zpívat. Láďa zpíval i mluvil a já tam jenom stál. Od začátku se mi Veitovy řeči na pódiu moc nelíbily. Zdálo se mi, že plácá blbosti, tak jsem průvodní slovo převzal. Postupně jsem začal zpívat Slunečnici, Jéžiška a později asi polovinu repertoáru. A koncem roku šedesát sedm jsme se dohodli, že se rozejdeme.
Ale ten rok, co jsme spolu strávili - i když jsme veřejně hráli jenom asi čtyři měsíce - byl pro mě podstatný. Na mnoho let dopředu jsem získal směr, kterým jsem se pak ubíral. Spousty věcí jsem si ujasnil. A v období pochyb a krizí je k čemu se vracet.

3.
Mám lidi rád a chtěl bych se znát s celým světem. Ale jak to udělat? Mám dlouhé vlasy a lidi se tím pádem většinou odtahují. Koukají na vlasy a ne na to, co je pod nimi.
Snad proto eistuje móda a nová generace se na pohled odlišuje od starší, aby se zbavila jejich vlivu a samozřejmého zařazení a aby se odtrhla a potom měla možnost sama sebe zařadit. V tom je vždy cosi pokrokového. Provokace a různé recese mládeže jsou takovým určitým oťukáváním a měřením sil, než se přistoupí k něčemu závažnějšímu...
(z deníku, 30.1.1966)

*
Koncem roku šedesát sedm jsi napsal písničku Pravděpodobné vzdálenosti, která se od těch předchozích podstatně lišila. Jaké byly okolnosti?
Tehdy jsem o psaní velmi přemýšlel. Vybral jsem si téma, které mě nějak oslovilo, a rozepsal jsem si ho v poznámkách na spousty papírů. Ani ne do veršů, spíš takových volných obrazů a vět. Našel jsem si, co by mohla být pointa, co by mohlo být v refrénech, a když jsem to měl pohromadě, tak jsem to dal přečíst Láďovi Veitovi, aby v té náladě napsal nějakou melodii. Na hotovou melodii jsem pak načisto napsal text. Tak vznikly i Pravděpodobné vzdálenosti. Mně se sice Veitova melodie zpočátku moc nelíbila, ale přesto jsme tu písničku začali hrát. A z pódia jsme zjistili, že zabírá podstatně víc než ostatní. Teprve na pódiu jsem začal pozorněji poslouchat, co v té písničce vlastně je, a pomalu ji začínal chápat. Dlouho jsem se od ní učil. Dodnes mám pocit, že se mi podařilo, co zdaleka přesahovalo mé tehdejší schopnosti. Jako bych u toho nebyl. .

Takže věříš na posvěcenou náhodu?
Proč ne? Vysvětluju si to tak, že člověk zapomene vědomí, otevře podvědomí a v psaní se projeví intuice. Jakýsi svobodnější rozum. Intuice skrze podvědomí skloubí věci lépe a hlouběji. Nemyslím, že tam je nějakej anděl nebo Boží prst. Když si to člověk zpětně po sobě přečte a pochopí to, tak zjistí, že je to opravdu z něj, ale nějakým šťastným způsobem. Ale vznikají tak i bláboly a blbosti. Ne každé uvonění vede ke smysluplným výsledkům.

Začátkem roku šedesát osm ses rozešel s Veitem a začal hrát s Kalandrou.
Dohodli jsme se ještě v době, kdy jsem hrál s Veitem. Byl to ode mě malinkej podraz, ale to se mezi muzikanty i milenci občas dělá. Kalandra se mi líbil, protože hrál svižně na kytaru, hezky zpíval a byla šance s ním zpívat dvojhlasy. Prostě dělat víc muziky.

A pak začalo vaše slavné hraní na mostě?
To vymyslel Kalandra. On tehdy velmi obdivoval Ameriku a všechny ty vnější znaky beatnictví a free života - tak dostal nápad, že půjdeme hrát na Karlův most. Mělo to i praktické důvody. Chtěli jsme hrát hned a zorganizovat představení trvá aspoň měsíc.

Takže jste se sebrali a šli na Karlův most.
Myslím, že to bylo koncem března šedesát osm. Sedli jsme si na bednu od písku, pod takový velký kamenný kříž, a začali hrát. Tenkrát to bylo něco mimořádného. Byli jsme tam první a ze začátku jediní. A byla ještě značná zima.

Nevadili jste policajtům?
Jeden policajt přišel asi po deseti minutách. A my jsme ho šokovali tím, že jsme mu ukázali takovou legitimaci Pražského kulturního střediska. Na ní bylo napsáno, že to je povolení k veřejnému vystupování. Karlův most je veřejné místo a tudíž tam můžeme hrát. On odešel, aby se poradil se svým šéfem, a už se nevrátil.
Fascinovalo nás, jak to bylo jednoduché. Prostě jsme přišli, začali hrát a za chvíli se kolem nás vytvořilo klubko posluchačů. Kromě toho jsme zjistili, že se do klobouku dá vybrat spousta peněz. Udělali jsme si z toho vcelku výnosnou profesi. Ke konci se to zvrhlo tak, že jsme na most jezdili z Vršovic taxíkem.

Praví beatníci.
Jasně. Trvalo to asi do června. Pak se z toho stala módní věc a skoro pod každou sochou někdo hrál. A i když jsme pořád měli největší publikum, tak se nám to začalo zajídat.
Naštěstí za mnou tenkrát zašel Matěj Svoboda, grafik, s tím, že zakládá uměleckou skupinu Pod plachtou 68. Mělo jít o partu vyhraněných uměleckých osobností. Vyhlídl si náměstíčko v Platejzu. V sobotu a v neděli se tam vystavovaly obrazy, hrálo se divadlo a zpívaly písničky. Tenkrát tam začínala pantomima Alfréda Jarryho - Turba a Hýbner. Z písničkářů jsem tam byl já, Kalandra a Aleš Votruba, jogín se sitárem. Ten později emigroval a sitár mi nechal. Když jsem emigroval já, dal jsem ho Emilu Pospíšilovi. Podmínka Svobody byla, že skončíme s vystupováním na mostě. Žádal po nás jakousi exkluzivitu. Tak jsme to přijali, protože i finančně to bylo slušné - za sobotu a neděli jsme vybrali asi dva tisíce, což byl tenkrát balík. A stačilo to v pohodě na celý týden.
Zajímavost je, že tenkrát se o členství v té skupině ucházeli taky Merta s Knížákem. Ale ty jsme vyrazili. Pro nedostatek umělecké osobnosti. Merta se nám zdál příliš intelektuálskej a studenej, a Knížák zase úplně pitomej a plagiátorskej.

Jak skupina Pod plachtou skončila?
Prakticky jednadvacátým srpnem. Stejně jako celé české beatnictví.

Jak to?
Před srpnem nás lidi nesnášeli. Hlavně kvůli dlouhým vlasům. Hrozně to popuzovalo. To byla též dobrá motivace stát proti. Řvali na nás na ulici, vyhazovali nás z obchodů, nesměli jsme do hospod. Díky tomu jsem tehdy žádný liberalismus nezažil. Ale pak jsme byli i my přepadení a okupovaní, jako jakýkoliv jiný obyvatel této země, tedy české země. Dnes mám pocit, že Slováci to chápali jinak, což se mě samozřejmě hluboce dotýká. Ale ještě jeden nepříjemný aspekt měla ruská okupace, že totiž nedošlo na generační konflikt. Najednou jsme byli všichni na téže potápějící se lodi a jak se tedy bouřit proti otcům, když stáli proti stejné popravčí četě?

A myslíš, že to dokázal jednadvacátý srpen?
Bylo to společenské usmíření. Momentem okupace nenávist proti nám skončila. To byl jediný klad, který Rusové přinesli. Lidi přesunuli svou nenávist z beatníků na okupanty. Pro první léta. Akceptovali nás. Tím to pro většinu vlasatců ztratilo smysl. A nechali se ostříhat. I já jsem tu celou beatnickou ideologii zrušil, vlastně sama od sebe přirozeně odešla. V začátku okupace šlo spíš o to, kdo si nechá zlomit páteř.

4.

*
Znal jsi v té době Karla Kryla?
Já jsem jeho písničky nikdy neměl moc rád. Zdály se mi moc ... plakátové. A myslím, že většinu lidí před okupací nijak zvlášť neoslovovaly. Pamatuju se, že někdy začátkem roku šedesát osm byl nějaký festival v Juldě Fuldě - jmenovalo se to Nechceme válku, chceme lásku. Hráli jsme tam s Veitem písničku Bludičky jsou ve městě, řekla bahenní žena, Slunečnici, Ježíška a tak. S tím jsme u publika zcela vyhráli. Vystupoval tam taky Karel Kryl, ale propadl.

Snad, zřejmě to nebylo jeho publikum. Ale po okupaci se stal hvězdou.
Krylovy písničky jsou okázale depresivní a v té chvíli prostě zahrály s pocitem lidí. Taková byla doba - depresivní a smutná. Krylově poetice to dodalo další rozměr.

Jenže ty písničky byly nejen skvěle napsané, ale svým způsobem i prorocké. Třeba Rakovina, nebo Bratříček...
Pamatuju se, jak Bratříčka psal. Jel jsem s Kalandrou odněkud ze zájezdu, šli jsme vlakem do jídelního vozu a v jednom kupé po cestě seděl Kryl. Tak jsem tam za ním vlezl a on mi zahrál kus Bratříčka. A já mu řekl: Karle, to se nestydíš za takovou sračku? On na mě začal ječet něco o hippies, o květinách ve vlasech a podobné pitomosti. Mně ta písnička připadala zbytečně melancholická, taková nějak hloupě komerční. To téma okupace se mi zdálo mnohem závažnější a hlubší. Chtěl jsem o tom napsat velkou filosofickou píseň, ale to se mi zase nepodařilo. Jsem sice k němu kritický, ale on tehdy písničky psal a já ne. Skoro rok jsem nebyl schopen napsat píseň. Ale s tou prorockostí bych byl opatrný. Nejen u Kryla, ale tak vůbec.

Jak jsi tu dobu prožíval?
Samozřejmě jsem do poslední minuty nevěřil, že nás skutečně přepadnou. Pár dní předtím jsem hrál v Platejzu a přišel tam za námi nějakej Polák. Ptal se nás, jestli se nebojíme Rusů. Že na nás tutově vlítnou. A já si z něj ještě utahoval. Říkal jsem, že je jiná doba a že není možné, aby někdo přijel primitivně na tanku a řešil tak politickej problém. Byli u nás přece zahraniční novináři, spousta turistů, svět na nás viděl. Tvrdil jsem, že Rusové už nejsou takoví pitomci. S vírou v pokrok má být člověk halt asi vždycky opatrnej. Tak jako síla řetězu je dána nejslabším článkem, tak dobrota světa je dána dobrotou těch největších gaunerů. I když ne vždy. Ještě je tu vždy jakéhosi překvapení odjinud a fakt, že věci nevyjdou nikdy tak, jak si je někdo logicky a mocensky naplánuje.

Kde jsi v té době bydlel?
U Kalandry ve Vršovicích. Ale na léto jsem se přestěhoval k Zorce Růžové, protože její rodiče byli na dovolené. Měli byt na Vinohradech a zadní okna z toho bytu vedla na dvůr Rozhlasu. Tehdy v srpnu byly u Rozhlasu pravidelně každý večer demonstrace. Nebo spíš pouliční mejdany - začalo to odpoledne, napřed se něco skandovalo, a pak lidi přinesli flašky, sedělo se na zemi a povídalo se. Bylo krásný, teplý léto. My jsme tam se Zorkou vždycky přinesli chleby s paštikou nebo láhev vína a trávili tam celou noc.

To bylo ještě před dvacátým srpnem?
Ano. Dvacátého se to konalo taky, ale to jsme se rozhodli, že nikam nepůjdeme a budeme se věnovat sami sobě. Koupili jsme láhev červeného, zapálili svíčku a pomalu se schylovalo ke krásné erotické noci. Už jsme byli nahatý, měli otevřené okno a zvenku šla do pokoje teplá srpnová noc. A najednou do toho kvartýru vlítl Hvězdoň, a zakřičel na nás: Přepadli nás Rusové! Samozřejmě jsme mu nevěřili.

Co jste dělali? Počítám, že milostná noc se nekonala.
Hvězdoň tvrdil, že Rusové už přistávají na Ruzyni. Tak jsem řekl: oblíkneme se, vezmeme taxíka a jedeme tam. Taxikář to vzal přes Václavák, po Příkopech a u Obecního domu jsme potkali první, malinkatej tank. Šedivej, hnusnej - asi byl malej, aby se vešel do letadla. Takovej drobnej šmudla, ale šel z něj chlad. Takže jsme taxíka otočili a vrátili se na Vinohrady. Taxikář po nás ani nechtěl peníze. To dělaj taxikáři pokaždé, když jsou dějiny v pohybu.

A dál? Co bylo potom?
Šok. Neustále jsme pobíhali od Rádia na Václavák a zpátky. Před svítáním se pod Muzeem zformovala demonstrace. Čekalo se, co bude říkat vláda nebo co udělá armáda. Ale nestalo se nic. Lidi pokřikovali a mávali vlajkami. Část odešla před ÚV, zeptat se Dubčeka, co teď. Ale chudáci byrokrati už byli zatčení a převelení na východ. Dodneška mi není jasné, proč se Dubček nakonec tak proslavil. Když vlastně zvoral, co mohl. A k tomu všemu se ještě nechal zatknout ve vlastní kanceláři cizí amádou.

To se lehko řekne - dneska. Někdy prostě není na hrdinství nálada.
Já vím a snažím se to i chápat, lidsky, ale technicky mi to neštymuje. Jak může být vůdce uprostřed své země a uprostřed své armády zatčen cizím vojákem a odvlečen? Nejspíš to nebyl vůdce, ale ouřada s adresou pro pošťáky a přepadová komanda.
Ale pamatuju si takovou drobnou epizodku. Jedenadvacátého se pod našimi okny v Rubešce objevila jakási speciální jednotka s přenosným dělem. Jejich úkolem nejspíš bylo obsadit Rozhlas. Hlavním vchodem se nedostali, tam stáli poliajti a nehýbali se, i když k nim přijel tank a otočil na ně hlaveň děla. Byla to vteřina, ale já zažil věčnost. Pak se zase hlaveň otočila jinam. Tak to vzali Rusové zadem, přes dvůr. Pozoroval jsem je oknem ze Zorčina bytu. Na tom dvoře byl sklad obchodu se zeleninou a ti vycvičení vojáci tam lezli po srovnaných bedýnkách, měli co dělat, aby udrželi rovnováhu a vypadali komicky. Pak přískoky přilezli k železným dveřím do budovy, a někdo jim otevřel. Později jsme se dozvěděl, že ten člověk dostal patnáct stovek odměnu. Já se na to díval ze čtvrtého patra, vedle sebe tranzistorák a čekal každým okamžikem konec vysílání. Vysílalo se dál, pouze v jednom z oken rádia se vyložil Rusák a začal se opalovat. Spustil jsem na něj křik a pak to šlo jaksi rychle. Omítka pod mým oknem vystříkla a ozvala se rána. Seděl jsem na parketách pod oknem a hlavou mi šla jediná myšlenka - netrefili se.

Co následovalo pak?
To se všeobecně ví. První dva dny byly velmi depesivní a smutné. Všichni běhali z demonstrace na demonstraci, čekalo se na signál k boji. A třetí den začal mejdan. Zjistilo se, že Rusové nejsou tak silní, jak se zdálo. Nenašli tiskárny, nenašli rozhlas ani televizi. Vysílalo se dál. Začala to být sranda. Na výkladech se objevily tisíce kreslených vtipů a nápisů. Já jsem s Matějem Svobodou tiskl plakáty.

S jakým obsahem?
To se měnilo ze dne na den. Například jsme dělali plakát, který pro Československo požadoval neutralitu. Rýpali jsme to do lina, natiskli na lisu a vynesli na ulici. Při práci jsme poslouchali rádio. Pamatuju se, jak přerušili vysílání a pustili Dubčekův projev. To byl ten slavný projev, ve kterém zaškytal, zaplakal a oznámil, že všechno je v hajzlu. Takže jsme pobledli, nechali plakáty být a šli po Národní na Václavák. Celou dobu jsme potkávali ubrečený lidi. Nakonec jsme se rozbrečeli taky. Bylo to k uzoufání. Prohra ve chvíli, kdy se to prohrát nemuselo - aspoň ne takhle ostudně. Lidi nezklamali, ale zklamalo vedení. Odevzdali to, protože se sami, chudáčci, báli o život. Lidsky to je pochopitelné, ale politicky ne. Vlastně lidsky také ne. Byla to normální zrada.

Dodnes to máš Dubčekovi za zlé?
Ano. On a ta jeho parta neměli charakter, byli to jen úředníci. Tedy kromě Kriegla. Ale ani jako úředníci neuměli využít politický materiál, který jim národ tak obětavě nabídl. Mohli aspoň oddalovat jednání a dostat Rusy do nepříjemné situace. Rusům se nepodařilo nainstalovat kolaboranskou vládu, tak vrátili tu zajatou. Z toho každej instalatér na ulici pochopil, že jsou v problémech. Jenom to jaksi ta naše vláda nepochopila. A ta mohla alespoň jednat a jednat a jednat. Schůzovat snad uměli, ne? Rusové to mohli mít mezinárodně mnohem těžší a pro nás malé lidičky to mohlo být povzbuzení nejen pro tu chvíli, ale pro všechna následující léta.

Během převratu v roce osmdesát devět jste byli s Dubčekem na stejných tribunách. Sblížili jste se nějak? Odpustils mu?
Ne. Nikdy jsem toho chlapa neměl rád. On se bál i tehdy na Letné. Ruskou okupaci odsoudil až na té druhé Letné, ale napřed to musel říct Gorbačov. To, že se stal šéfem parlamentu, byla nejen chyba, ale i nezralost. On tehdy chtěl být za každou cenu prezidentem a pak mi jeden disident z OF s úlevou říkal, že ho umluvili, aby vzal "pouhou" funkci šéfa parlamentu. V listopadu ještě nikomu nedošlo, že parlament bude skutečně důležitý.

5.

*
Jak dlouho jsi hrál s Kalandrou? A bylo kde - po okupaci?
Zpočátku se okupace vůbec nepovedla, takže šlo hrát kdekoliv a zcela svobodně. Vystupovali jsme spolu až do konce roku šedesát osm. Měli jsme též pravidelnou scénu - divadlo Maringotku pod Vyšehradem. Tam jsme měli každý týden koncert. Pak mě Kalandra dohnal do úzkých - zatajil mně, že odjíždí s rodiči na čtyři roky do Tunisu. Prakticky ze dne na den jsem ztratil spoluhráče i bydlení.

Možná to bylo spíš štěstí. Jednou jsi tak jako tak musel začít vystupovat sám.
Tehdy jsem si nevěřil - ani jako kytarista, ani jako zpěvák. Jenže s Veitem to už nešlo a bylo mi líto pustit koncerty v Maringotce. Rozhodl jsem se tedy, že to zkusím sám. A prošlo to. Pro mě to byla ohromná úleva. Tehdy jsem si vymyslel typ představení, které více méně dělám dodnes - snad s tou výjimkou, že jsem tehdy víc mluvil než zpíval. Dnes povídání ubylo, i když to možná některým divákům nepřipadne..

Jaké jsi měl publikum?
Začalo chodit velmi vyhraněné, skutečně moje ale tak jsem to tehdy nebral. Šlo o společnou věc. Bylo to věrné publikum. Pamatuju se, že se tehdy na podzim hrál slavnej hokej - Rusko proti Československu, a ten zápas vyšel na den, kdy jsem měl mít v Maringotce koncert. O ničem jiném se prakticky nemluvilo. Proto jsem týden předtím oznámil, že se sice dostavím, ale nepředpokládám, že přijde publikum. A velmi stoicky - což byl tehdy můj oblíbený styl - jsem zarecitoval hlubokomyslnou úvahu o tom, že se lidé zabývají vnějšími pitomostmi, které sami stejně nemohou ovlivnit, a doufají, že v nich naleznou svobodu. A za týden byl sál plnej. To moje publikum se na hokej vykašlalo - a já to bral jako velkou poctu, či spíše naději. Kolem jedenácté pak někdo vlítl dovnitř a oznámil výsledek - a lidi, jakoby povznesení, jen tak ze zdvořilosti zatleskali. To bylo velké vítězství nad hokejem.

Tu noc se také konala demonstrace, při které se rozbil Aeroflot.
To nebyla ani demonstrace, spíš takovej nádhernej pouliční mejdan. Zpátky z koncertu jsem šel přes Václavák k Zorce domů. Mimo jiné se tam rozšlapaly takzvané Štrougalovy sady - květináče, které policajti rozestavěli kolem Václava, aby se tam lidi nemohli scházet. Mě pak někdo udal, že jsem se té demonstrace zúčastnil.

Takže to bylo poprvé, co se o tebe začala zajímat policie?
Poprvé to nebylo. První předvolánka na policii byla v roce 1966 v Olomouci a napsali mi tam, ať se dostavím ve věci "Mánička". Tak se tehdy vlasatcům posměšně říkalo. Druhé předvolání bylo v tom samém roce i městě a bylo to na udání dnes docela známého politika. Tvrdil tam, že svojí tehdejší poezií nutím mladé lidi k sebevraždám. Takže tohle bylo už třetí předvolání, ale za zcela jiné situace, společensky i osobně. Ten policajt, byl to kriminalista, mi ukázal dokonce dopis člověka, který mě udal, a fotky z té demonstrace. Hledal se pachatel, který rozbil Aeroflot. A legrační bylo, že ten kriminalista mi také řekl, že jestli na těch fotkách někoho poznám, tak mu to nemusím říkat. Mě zaujalo, že tam jsou fotky jak po incidentu, tak před ním. Zeptal jsem se ho, jestli mu to není podezřelé. To mně jako kriminalistovi nemusíte zdůrazňovat, odpověděl.

V roce šedesát devět jsi měl znovu spoluhráče - Vlastu Třešňáka. Jak jste se seznámili?
Na natáčení filmu, který se jmenoval Potomci a byl to dokument o českých vlasatcích. Když ten film měl premiéru, tak v novinách došlo k šotku a všude vyšlo, že se promítá film Pitomci.

S Třešňákem jsi však zpíval jenom jeho písně.
Vlasta není přizpůsobivý, tak jsme hráli jenom jeho věci. Hodně těch písní bylo dialogových, jemně politických a mystických. Dnes o těch písních nechce ani slyšet a tvrdí, že je zapomněl. Vlasta, i když tak nevypadá, je velmi jemnej a něžněj kluk. Stydí se za to, tak to přehlušuje drsností. Ale je veliký básník. Jeho rodiče se rozvedli, když byl dítě, opustili ho a on vyrůstal u dědy a babičky. Snad někdy, když mu bylo deset, tak babička umřela a zůstali s dědou sami. Dětství s dědou asi vypadá dobře v knížkách, ale jako každodenní karlínská realita to bude cosi jiného. Rodiče se mu pak ozvali po převratu, když byl chvíli slavný. Jeho otec dokonce přeze mne. Vytáhl mě v Lucerně během produkce z pódia a předal mi pro Vlastu dopis, tak měl po čtyřiceti letech naspěch. Ani nevím, jestli se mu Vlasta ozval. Máma za ním přišla na koncert v Ostravě. Vyprávěl mi to jako vtip, ale nejsem si jist, jestli mu bylo tak do smíchu.

Jak dlouho jste jako dvojice vystupovali?
Krátce. Od začátku bylo jasné, že to dlouho nemůžeme vydržet. Dohromady asi čtyři měsíce. Později jsme se ještě mnohokrát sešli, ale to už bylo v rámci Šafránu.

Pak se stala podivná věc - dělal jsi předzpěváka bigbeatové kapele.
Ano, to bylo na jaře a dělal jsem předskokana skupině Blue Effect. Oni měli program jen na jednu půlku, tak hledali někoho jako roští. Nikdy jsem nebyl na plakátech - oni sice tvrdili, že za to může tiskárna, ale nejspíš mě tam nechtěli. Ale to mi nevadilo. Bylo nesmírně zajmavé dostávat se před velké publikum, které na mě nepřišlo. Pravidelně docházelo ke konfliktům. Lidi byli okamžitě rozladění, když místo bigbítu vylezla na pódium vlasatá obluda s červeným svetrem vytahaným po kolena a s akustickou kytarou. Samozřejmě, začali hned ječet a pískat, párkrát po mně dokonce hodili dělbuch, což mi připadalo perfektní. Z mého tehdejšího stoického pohledu jsem si tu situaci přímo vychutnával. Byl to pro mne blbý dav, který nevěděl co chce a já ho tím pádem pokaždé zmanipuloval. A vedl jsem mudrlantské řeči o tom, jak se chovají primitivně, zatímco doba je zlá. Do toho jsem začal hrát svoje výchovné písně. Byla to pro mne veliká škola, jak se dá zacházet s publikem. Pak to měl horší bigbít, který přišel po půlce do úplně jiné nálady a musel o diváky znovu bojovat. Tehdy s nimi zpíval Vláďa Mišík a malinko jsem ho s tím zlobil.
Já to tehdejší moje vystupování teď samozřejmě zlehčuju, ale tehdy jsem to bral velmi vážně a i když se nad některými věcmi dnes musím usmívat, v žádném případě se za ně nestydím. 

V Blue Effectu ses seznámil s Radimem Hladíkem, s kterým hraješ dneska.
Občas jsme si zahráli už tehdy. První lidovka, kterou jsme hráli, byla píseň o svatém Vavřinci, ono peče se děťátko jak ryba. Podle ní pak dostal jméno můj syn.
Nebylo to jen předskokanství. Zkamarádili jsme se, kluky zaujala moje tehdejší mystika a fakt, že se vyjadřuju slovem a hudba je až na druhém místě. Cíl nové kapely je samozřejmě co možná nejrychleji vydat desku. To chtěli i Blue Effect a tak jsme se dohodli, že jim k té desce napíšu texty. Desce jsem dal název Meditace a skutečně se ještě před prázdninama natočila. Pak jsem na tři měsíce zmizel se Sušilovou sbírkou a když jsem se vrátil na podzim, nejen, že země byla proměněná, neboť okupace vyhrála, ale deska pod názvem Meditace šla do výroby s texty Zdenka Rytíře. Kluci se po česku vstřícně předposrali, bylo jim jasné, že já se normalizovat nebudu, tam mě vyměnili. Ani o další společné vystupování už neměli zájem.
Ne, nezlobil jsem se. Muzikanti jsou trochu jako lehké holky, vydělat si musej, tak je jim celkem jedno s kým si vrznou. V tom jsem si nedělal iluze a ani jsem se s Hladíkem nepřestal přátelit. Spíš mi jich bylo líto. Mrzelo mě to u Zdenka Rytíře. Do té doby jsem si ho stále ještě vážil, měl jsem v repertoáru taky několik jeho písniček. On se sice dal na komerci už v roce 1967, ale sliboval, že se mezi nás vrátí. Po té Meditaci mi bylo jasné, že jsou to jen kecy. Je ho škoda. Zažil jsem víc lidí, kteří si ke komerci jen tak "odskočili". Nevrátil se ani jeden, protože už pak návratu není.
Ta deska s mými texty ještě v rozsáhlém supraphonském archívu existuje, ale nejsem si jist, jak by to znělo po čtvrt století. Byla přece jen jiná doba. Jeden primát ale ta deska Meditace má. Byla první deskou u nás, která byla tehda s politických důvodů zlikvidována. I když slovo "politický" je myslím trochu přehnané. V tom našem českém pop světě existovala pouze ona vstřícná předposranost a muzikanti, vydavatelé a cenzoři se vždycky dohodli. Výjimkou jsme byli vlastně jen my písničkáři, nás museli, i když neradi, přece jen zakazovat.
I pozděj jsem s Blue Effect jako textař spolupracoval. Tedy oni se potom přebarvili na Modrý Efekt. Kamarádil jsem se se Semelkou a napsal jsem jim řadu textů, i když na big beat se píše blbě. Vím, že použili nakonec dva texty - Svítání a Za krokem žen. Se Svítáním byla patálie na Slovensku, kde se to natáčelo. Slováci oznámili, že to musí být buď anglicky nebo slovensky, česky v žádném případě. To bylo prosím v polovině sedmdesátých let. Tak Fedor Frešo to přeložil na Svitanie. A oba texty vyšly pod jiným jménem, protože kluci se mého jména báli. To mě tak strašně nevadilo, spíš se mi to zdálo jako taková líbezná absurdita, i když zbytečná. Moje pozdější žena se jmenovala Daniela Macíková, tak jsem ty texty podepsal jako Daniel Macík. Prý to nějaký kritik potom odvážně strhal jako kýče. Kdyby věděl, že jsou moje, tak by si to jistě netrouf, ale určitě světoborné nejsou. Ani jsem si za ně nevybral autorské honoráře.

Jak ses vůbec dostal k lidovkám?
Já to dnes prezentuju tak, že za to můžou Rusové, ale trochu pravdy v tom i je. Od lidových písní jsem nic neočekával, měl jsem pocit, že o tom z dětství vím dostatek a neměl jsem nejmenší důvod po nich sahat. Byly mi spíš odporné. Ale když sem vlítli Rusové na tanku, přece jenom prvních pár týdnů z toho byla veliká úzkost a vznikla diskuze mezi lidmi na téma národ, historie a zachování.Z kosmopolitního beatnika a stoika se ze mne přece jen stal příslušník malého národa, který byl přepaden národem velkým. A v tu dobu pracoval Hvězdoň jako kafevařič ve Smečkách ve Fisyu, což byl filmový symfonický orchestr. Hrabal se tam v knihovně u ukradl tam Sušilovu Sbírku národních písní a donesl mi ji se slovy, že jsou tam zajímavé texty. Ani jsem ji zpočátku neotevřel, ale vzal jsem si ji jednou do vlaku, když jsem jel do Olomouce. Možná bych ji neotevřel ani tam, ale v kupé byli ožralí Slováci a otravovali kvůli vlasům. Už jsem měl zkušenost, že takovým výlevům se dá zabránit, když si člověk vytáhne knížku. To každého primitiva zmate a neví potom, kam ten výstřední zjev zařadit. Zabralo to i tentokrát, ovšem efekt byl, že jsem se do těch textů skutečně začet.
Ano, tedy nejen Rusové, ale i Slováci mají svůj podíl na tom, že jsem se lidovými baladami začal zajímat. Texty mě skutečně zaujaly, ale vůbec jsem nevěřil, že jsou skutečně lidové. Považoval jsem to za takový ten obrozenecký hankovský podvrh, aby se germáni divili, jak jsme inteligentní národ. Nedalo ale příliš práce si ověřit, že jsou skutečně pravé, lidové, anonýmní. A to byl skutečný šok. Ze tří tisíc písní jsem našel jen tři, které jsem znal a ty ostatní se ani zdálky nepodobaly tomu, co jsem myslel, že je ten skutečný a odporný folklór. Hlavou mi začalo vrtat samozřejmě to, jak je možné že byly zapomenuty, protože k tomu muselo dojít dobrovolně. A čím vlastně jsou. Několik písní jsem vytáhl, ty jsme hráli s Kalandrou a potom s Hladíkem, ale byl jsem přesvědčen, že jsem narazil na Atlantýdu, na celou zapadlou kulturu o které jsem neměl tu nejmenší páru a nikdo mi o tom nedokázal ani nic říct. Z našeho povědomí se ty písně zcela vypařily. A tak jsem se rozhodl v létě 1969, že pojedu na tři měsíce k dědovi do Bohdalova, abych si to vše prostudoval a pochopil a že mě také ten devadesítiletý kmet trochu pomůže.
Ne, on už o tom neměl také ponětí a také neznal žádnou z těch písní. Byl na to nějak příliš mladý. Lidová paměť byla zlomena a vymyta už v polovině devatenáctého století a má na tom zásluhu katolická církev a obrozenci. Rozpočítal jsem si sbírku a denně jsem musel probral alespoň třicet písní a byly to úžasné zážitky, skutečné objevování starého zapadlého světa. Možná se tak mohou cítit archeologové v Egyptě. Odstěhovali jsme se se Zorkou k dědovi na půdu, ráno jsme začal, potom si odskakoval tu k dědovi, tu do lesa, tu se coural po starém statku a zapomněl na dobu, ve které jsme žili. Vstupoval jsem pozvolna do toho monumentálního písňového světa a nebýt blech, byly by to tři dokonalé měsíce.
Ne, děda blechy neměl, ale jeho jezevčík a nešlo mu to zakázat. Mimoto to byl strašně milej pes. Každý večer jsme se Zorkou před spaním chytili v šatstvu a pyžamech tak třicet blech. Topili jsme je ve sklenici. Teď mě napadla komická číselná souvislost. Co píseň, to blecha. Určitě jich byly také tři tisíce. Mezitím jsem psal také vlastní písně, takové mystické až indické a to byl potom můj podzimní repertoár. Dal jsem do nich sice celé nitro, ale nakonec jsem zjistil, že jsou nesmírně povrchní. Nejde psát a už předem vědět co to má být. Buď psaním objevujem a je v něm obsaženo i naše tápání, nebo je lépe nepsat.
O návratu do Prahy na podzim jsem už mluvil. Byl smutný. Hrání s Blue Effect zkončilo, deska Meditace padla do stoupy, bydlet nebylo kde a já se musel nějak rozhodnout, co dál. Husák už seděl pevně v sedle a Dubček jel do Turecka rovnat šavle. Ale pak se ukázalo, že největší problém byl bydlení. Nastěhoval jsem se k Zorce. Přepůlili jsme si kuchyň závěsem a k oknu si dali postel s malým stolkem. Ve zbylých dvou místnostech bydlelo ještě pět dalších lidí. Z toho okna byla vidět věžička muzea a v srpnovém týdnu nad ní každou noc létaly světelné střely. Dodnes si na to vzpomenu, když jdu kolem muzea. Zorčina rodina byla velká a hlučná a matka trpěla samomluvou, což bylo mučení, když jsem něco psal a ona za závěsem vařila. Nikdy jsem nevěděl, jestli mluví ke mně a nebo do luftu. A když mluvila ke mně a já neodpověděl, tak se urazila. Na podzim jsme se také se Zorkou vzali.
Samozřejmě, že jsem hrál. Krize přišla až v roce 1970. A zažil jsem také poprvé v životě zradu slávy. S Blue Effect na jaře to bylo sice příjemné, ale spíš humorné, protože jsem hrál pro lidi, kteří na mne nepřišli. Tady se najednou zformovalo mé vlastní publikum. Sedumkrát za sebou jsem vyprodal Žofín a to tak, že to tam musely hlídat policejní kordony, protože přišlo vždy dvakrát tolik lidí, než se vešlo do sálu a všichni chtěli za každou cenu dovnitř. Já mluvi mystické pitomosti a zpíval hrozné písně a začal si připadat jako mesiáš. Jistě k tomu přispěl jak u mne, tak u publika děsivý fakt, že je konec svobody a že hmatatelný pád do propasti je záležitost možná už jen dnů, ale hlavně jsem s úspěchem neměl žádnou zkušenost. A když mi tleskaly takové davy a tak nadšeně, nějak jsem uvěřil, že to není náhoda, že prostě ve mně něco musí být. Myslím, že umělecky i lidsky to byl pro mne ten nejhorší čas. Sedmdesátý rok bylo velmi kruté vystřízlivění, ale později jsem byl za ně spíš vděčný. Bylo by příšerné, kdybych v té tehdejší slavě uvízl. Také štěstí, že ty podzimní písně dnes nikdo nepamatuje a že je nikdo nezaznamenal.

Mystik, folkař, disident
(1970-1978)

6.
"Je doba nedobrá a lidi jakoby zešíleli a sami v sobě a kolem sebe si udělali peklo nerozumu, nelogiky, neetiky a povrchnosti. Mám dojem, že bych se měl všem a všemu vyhnout a zkusit psát věci závažné... V této době není dobré příliš hrát, nejenže je zlá politicky, ale zdá se mi, že lidé nechtějí chápat a objevovat, snad jen v poloopileckém stavu přežít...
(Z deníku, 28.12.1970)

*
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se z tebe stal tak trochu mystik. Dělal jsi horoskopy, vyvolával duchy ... jak tě to napadlo?
Byl to obecný jev. Nebyl jsem jediný, koho to zaujalo. Zájem o astrologii a o mystéria souvisel s ruskou okupací. Čechama se prošly dějiny a kolektívní vědomí, a skrze něj i to individuální, vykolejilo. Lidi se dostali do chaosu. Najednou se stalo něco, na co každodenní život odpověď nenabízel. A tak se otevřela stavidla všemu nevysvětlitelnému. Vše viditelné se stalo nepochopitelné, tedy se začlo hledat u neviditelného. Něco podobného se pak stalo i v roce osmdesát devět. Čechama se zase prošly dějiny a zase znamenaly naporostou změnu společného života. Dnes už vlna jasnovidců, astrologů a léčitelů zase pozvolna opadá. Pro mě osobně jsou tahle dvě období ještě jinak důležitá - jsou to vrcholy mé slávy. Jako písničkář jsem měl najednou obrovské publikum. Lidé se otevřeli a byli ochotní naslouchat i věcem, které je normálně nezajímají. Přestali rozumět skutečnosti, takže si přišli masově poslechnout i mě.

Tys ale sám horoskopy dělal i vykládal. Jak ses k tomu dostal?
V roce šedesát devět jsem byl v Unitárii na přednášce jakéhosi svého vzdáleného příbuzného - malíře Vrastislava Žižky. Přednášel o astrologii. Líbily se mi obraty, jako: Venuše v Býku, nebo Saturn ve Lvu. Vyvolávalo to ve mně příjemné obrazy. Ale tehdy jsem vůbec nevěřil, že by na tom mohlo něco být. S tím jsem taky za Žižkou po přednášce zašel: pochválil jsem ho, že je skvělý vypravěč, ale řekl jsem mu, že podle mého je astrologie blbost. To se ho samozřejmě dotklo, takže odpověděl: Ty patříš taky k těm pitomcům, co odsuzují věci, o kterých nic neví.

Takže jsi mu chtěl dokázat, že se mýlí.
Ano, něco takového. Pustil jsem se do toho, i když to ze začátku bylo těžké a zdlouhavé. Skoro jako bych se učil cizí jazyk - v první fázi se člověk musí naučit spousty věcí nazpaměť. A pak jsem pomalu začal zjišťovat, že v tom něco funguje. To pro mě byly velké zážitky. Začal jsem dělat horoskopy všeho - lidí, událostí, ale třeba i horoskop nějakého důležitého telefonátu nebo horoskop svého deníku. S překvapením jsem zjistil, že na tom něco opravdu je.

Omluv skeptika. Opravdu?
Odpovědně můžu říct, že ano. Mnoho věcí, které jsem vyložil, pak fungovalo. Vyložil jsem je správně. A věděl jsem také proč je tak vykládám.

Máš na mysli, žes předpovídal budoucnost?
O to jsem se pokusil na začátku, několikrát, ale velmi brzy jsem toho nechal. Astrologie je jen jakýmsi věděním o skutečnosti a sama prokazuje, že v rámci nabídnutého osudu můžeme mnohé měnit. Ale na to jsem přicházel postupně a pak mi došla hrůzná věc. Že totiž čím lépe čtu, tím víc mi lidé věří a tím víc si pak nechají ode mne mluvit do svého rozhodování a to mne vylekalo. Čtení horoskopu jsem začínal vždy popisem rodičů a prarodičů, jejich povah, vzhledu, povolání, vlastností, občas i velmi přesných detailů. Tím jsem si kontroloval, jestli mám správný čas a nebo jestli jsem schopen tento horoskop vyložit. Když se mi to podařilo, začal jsem vykládat povahu toho člověka. A to velmi detailně i s věcmi skrytými, to znamená i špatné vlastnosti a erotická traumata. A když se mi i toto podařilo, měl ten člověk už dojem, že se nedívám do horoskopu ale rovnou do jeho duše. V tu chvíli jsem se stával zpovědníkem. Až potud to mělo smysl, protože ten člověk se vlastně jaksi usmířil sám se sebou. Ale když jsem začal popisovat budoucnost, spíše jsem ji diktoval a zde jsem se už mýlil. Osud není přesně dán a prosadit si v něm svobodu, to je úkol každého člověka zvlášť. To je možná i smysl života a zde se může astrologie ukázat i velmi škodlivou. Nadiktuji totiž někomu budoucnost a tím ho zbavím svobody jednání.

K čemu tedy výklad horoskopu je?
To by ses mohl také ptát na smysl fotografie, když stejně zobrazuje jen to, co je. Přesto všichni fotografujem. Chceme skutečnost lépe vidět, nechceme ji jen tak opustit. V astrologii je to totéž a ještě krok dál. Není to jen konstatování. Je to focení s bleskem v temné místnosti. Snažíme se skrze ni zahlédnout věci, které jinak vidět nejsou. Odkrývá stránky, které si člověk ani neuvědomuje, či uvědomuje, ale není schopen se s nimi smířit. V tom může být lepší než psychiatr. Samozřejmě jsou také špatní astrologové a dobří psychiatři. A astrologie pomáhá k sebepoznání a to už je dostatečné oprávnění k tomu, aby byla. 

Znáš svůj horoskop?
Znám. Ale po pravdě řečeno - když člověk pochopí principy astrologie, tak také pochopí, že mu pouhá znalost vlastního horoskopu život nezmění. Činit musím svým vlastním tělem a rozhodovat svou vlastní hlavou. A když se člověk rozhoduje sám v sobě poctivě, tak se planetami ani řídit nemusí, vyjde to na stejno. Astrologie je jen vědomost o životě, ale životem není. Spravedlivě řečeno, astrologie není k životu třeba. Ale může to být berlička, o kterou se lze opřít. Ovšem astrologie zajímá lidi nejvíc ve chvíli, kdy jsou v maléru. Jejich svět se jim zúžil a oni ztratili půdu pod nohama. Život se stal ze všech pohledů zrádný a nepochopitelný. Rodíme se, umíráme, nevíme proč to tak je, trápí nás nevěry, nevíme jak to že myslíme a cítíme a jsme v šoku, protože se děsíme toho, co teď s námi bude. A v té chvíli umí astrologie ukázat zase cestu zpět do života a najít logiku v absurditě. Ale umí to i víra, filosofie, poesie, umění, psychiatrie nebo dobrý kamarád. Člověka v potížích zajímá jen to, jak se z potíží dostane a když je z nich venku, snadno na hlubiny zapomene a je to tak dobře. Astrologie je věc krásná, harmonická, podobá se umění, ale skutečný zázrak je normální fyzická existence. A oč méně problematická, o to zázračnější.

Jak si vysvětluješ, že cosi jako pohyby planet může mít nějaký vliv na drobné pozemské události?
V nekonečnu nejsou drobné události. Smrt mravence, nebo výbuch slunce vyjde nastejno. Vůči nekonečnu jsou všechna konečna stejná. Ale jelikož měříme sami sebou, jinak měřit neumíme, tak nacházíme věci velké i malé. Ale k tvé otázce o vlivu planet. Vlastně si to zdůvodnit neumím. Na počátku jsem měl různé naivní teorie, ale to byly pitomosti. Ono ... to jsou věci, které si zatím neumíme představit. Astrologie počítá s časem. Co to je čas? Pouhé vršení vteřin a minut - nebo je tam nějaká souvislost s prostorem? Je začátek a konec něčeho věc pouze mechanická, nebo je už samotný začátek čehokoliv zařazen do nějaké existující časoprostorové struktury? Na to musí odpovědět věda. Ta sice kráčí dopředu pomalu a nedůvěřivě, ale spolehlivě. Nedůvěřuje ničemu a nikomu a ani sama sobě a v tom je její naděje. Jednou astrologii nejen obhájí, ale zkomplikuje i život šarlatánům. Dnes je astrologie závislá na slušnosti a schonosti jednotlivých astrologů a to je málo, neboť těch není mnoho, takže obecným výsledkem je pověrčivost. A to je pak asi lepší na astrologii nevěřit.

Kolik jsi udělal horoskopů?
Asi tři sta. Nedávno jsem si uklízel ve věcech a objevil krabici plnou horoskopů. Jsou hezké i napohled, protože jsem si matrici vyryl do lina a i doma na mandlu vytiskl. Ty důležitější horoskopy jsem si tiskl zlatě. Ale astrologii jsem prakticky opustil ve chvíli, kdy jsem emigroval. Ono to sežere hrozně času a při cestě do zcela neznámého prostředí by mě to mohlo mást a odvádět od skutečnosti, jsem si tehdy řekl. Tabulky planet jsem prodal kamarádovi, nějakému Karolu Sidonovi - dneska pražskému rabínovi. On se tím taky zabýval, ale ne moc úspěšně, protože to bral příliš mysticky. Pro mě to byla vcelku exaktní záležitost.

Exaktní?
U každé věci kterou čtu jsem schopen vysvětlit proč ji tak čtu. Ale vysvětlit to mohu jen tomu, kdo už má v tom nějakou znalost. Ale to je v každém oboru. I fungování motoru v autě se nedá popisovat tomu, kdo vůbec netuší, že nějaký motor auto pohání. A většina výhrad proti astrologii jsou právě vedena z neznalosti, jak tomu bylo na začátku i u mě. 

Dnes už horoskopy neděláš?
Občas nahlédnu do tabulek - když se něco děje nebo když chci něčemu přijít na kloub. Ale soustavně se tím nezabývám.

Dobře, to byly horoskopy. Ale ty jsi tehdy také vyvolával duchy?
Ano, s Radimem Hladíkem - v době, kdy jsem dělal předzpěváka Blue Effectu. Po každém kšeftu jsme se sešli u nich doma, já a jeho žena jsme byli média a po papíru s písmenky jsme vozili skleničku. Trvalo to asi půl roku. Chodil za námi duch, který si říkal Darwin. Tvrdil, že je opravdu tím vědcem Darwinem. S ním jsme měli nesmírně dlouhé a zábavné rozhovory. Občas se k nám také vloudili různí nablblí duchové, ale ty jsme vždycky hned vypustili, protože mluvili sprostě nebo dělali gramatické chyby. Těch jsme se báli. Ale měli jsme tam jednu pevnou zásadu, že mluvit můžeme o čemkoliv kromě budoucnosti. To byl stejný princyp jako u astrologie.

Takže kromě astrologie věříš taky na duchy?
To nevím. Dodneška si nejsem jistý, jestli vyvolávání duchů je podvod a ani v tom jistotu nepotřebuju. Moji důvěru v život i moje pochyby to neovlivní. Stejně tak se mi nezdá důležité zda Kristus žil a nebo byl jen symbolem. A z toho mého duchařského půlroku zůstává jediným závazným faktem pouze to, že Darwin byl skvělý společník.
Otázka víry je komplikovaná hlavně tím, že je neustále mocensky zneužívána. Někdo tě donutí, aby ses přiznal, že věříš a pak ti začne diktovat, co máš dělat a jak máš myslet. Tento druh víry realizovaný skrze boží biřice je zvrácený a odporný. Mimo to je ale ještě jiná víra, nebo spíš důvěra.
Tady jsem trochu v úzkých, jak se vyslovit. Možná takhle: Jelikož to, co ze života vidím se mi zdá úžasné, důvěřuji, že úžasné bude i to, co nevidím. Někdo ovšem může říct, že jelikož to co vidí on, se mu zdá strašné, bude strašné i to, co nevidí. Ale to jsou lidi, kteří se neumí divit. Schopnost údivu je důležitá a kdo ji nemá, ten vidí strašně málo, ten má to okénko vědomí otevřené jen na škvíru. Ovšem prožitek důvěry a údivu je stále velmi individuelní a nezakotvený, protože není nahlédnutelný kolektivním vědomím a špatně se zaznamenává jazykem. Nelze dobře popsat, jde jen jaksi opsat v poezii a vyzpívat v písničkách, nebo v umění vůbec. A zde můžeme docenit velikost jazyka a zároveň zahlédnout cestu, kterou musí jazyk ještě urazit, abych v něm našel i své já i existenci boží, či jak to nazvat. Bez dalšího vývoje jazyka by se zastavil i náš duchovní vývoj, tedy evropanský. A jazyk roste velmi pomalu, protože musí růst zároveň v každém z nás a v každém z nás i odchází a podstatné je to, co zůstává. Jazyk je velká věc.
Jazyk nejsou jen slova. Je to jediný nástroj, kterým chápeme svou existenci, je to jediný vjezd do skutečnosti. Zčásti skutečnost pro nás tvoří a zčásti ji odhaluje. Je naivní si myslet, že skutečnost vidíme očima a slyšíme ušima a cítíme nosem. To by zvířata byla dál, protože jejich smysly jsou lepší než naše. Jazyk je ta čtecí plocha, na kterou dopadají naše vjemy a jen jazyk je posune do vědomí a chápání. Jsme schopni do jazyka už pojmout velmi mnoho, ale mé vnitřní já a Bůh se tam vejdou jen okrajově, i když v dramatických a přesvědčivých náznacích. Ale věřím, že i na to dojde.
Neumím si představit jak a ani kdy, ale stejně bych si asi neuměl představit jazyk, kdybych vyrostl na pustém ostrově mezi zvířaty. Jazyk by tu sice byl, já bych měl mozkovou kapacitu ho pojmout, ale neznal bych ho. Možná i my jsme tak trochu na pustém ostrově a pochopíme věci teprve v moment, kdy se objeví. Do té doby se nám může zdát, že nejsou. To je nakonec i vývoj tohodle století. Kdo by si to uměl představit? Tedy teď mám na mysli spíš věci technologické. Ale vlastně i ty ostatní. Jedno umožňuje druhé v dobrém i ve zlém.
Ono to tu je nejspíš neustále přítomno, ale my na to neumíme sáhmout kolektívní zkušeností, což znamená jazykem. A co není pojmenované, zůstává utajené. To je i problém nalezení toho mně nejbližšího - mého vlastního já. Každý máme pocit svého já, ale je nejasný a nedokončený. Ale nebýt jazyka, tak o svém já nevíme vůbec nic. A jakákoliv osobní zkušenost, tedy i mystická, pokud není zaznamenatelná nějakým kolektívním mediem, třeba i hudbou nebo barvami, ale v poslední fázi jazykem, tak ji neumíme uznat a ani si zapamatovat. A když tato nejasnost se týká toho nám nejbližšího, mého vlastního já, oč je komlikovanější se dostat k onomu vyššímu já, či Bohu? Možná jsou proroci a svatí, ale když se neumí vymáčknout, jakoby nebyli. A pouze v ně slepě věřit, jak si to představují katolíci, to je pro mne málo. Člověk své víře musí také rozumnět, jinak je celá ta víra pro kočku. A aby jedinec, člověk, porozuměl, musí se posunout o krok dál celý lidský kolektiv. Jsme na sobě závislí nejen biologicky, ale i duchovně.
Moje výhrady proti katolíkům nejsou horší, než vůči protestantům. Žil jsem dost dlouho v Holandsku, než abych nepochopil co to znamená, když jsou zase protestanti v přesile. Prostě nevěřím církvím. Příliš snadno podléhají pokušení moci. Ale jednu věc katolíkům přece jen přiznávám. Na svých územích uměli zachovat folklór, dobré jídlo a vůbec lidské prostředí. Až do konce baroka si také podrželi dobrý vstah k umění. Pak se jim umění vysmeklo, vylezlo z kostela a šlo za svobodou. Protestanty samozřejmě opustilo umění daleko dřív, už v renesanci, ale nešlo samo od sebe. Oni ho z kostela sami vykopli. A katolíci jsou dodnes přístupni tajemnému a nevysvětlitelnému. V tomhle jsou protestanti krutí materialisti a ze hřbitova jsou schopni udělat zábavní park. A katolíci jsou už také poslední, kteří ještě cosi podržují z rituálu.
Já vím, že je trochu rozpor v tom, co říkám. Ty proroky a svaté neberu jako blouznivce. Věřím, že život cíl má a že ho lze dojít individuálně, jako to třeba dělají jogíni. V tom roce 1969 bylo pro mne nejdůležitější setkání s doktorem Eduardem Tomášem. Jaksi jsme se i spřátelili a zasadil do mne cosi, co ve mně dodnes zůstalo, s čím žiju, co si ale držím na jakémsi velmi intimním pozadí svého vědomí. Byla to pro mne tehdy volba, volba dosti koplikovaná. Buď skutečnost přijmout jako jakousi iluzi, třeba i společně sdílenou, a vydat se pak tedy na svou světlou cestu bez pojmenování...ale to bych musel nechat psaní, protože by začlo být nesrozumitelné a pro mne samotného už nekontrolovatelné, psaní bez zrcadla a potřeby. A nebo uvíznout v kolektívním vědomí, neodkazovat na neviditelné a nevyslovitelné, ale vyslovovat a stát se přímo závislým na tom, jestli je to pochopitelné, jestli se mi to daří pochopitelné psát. To je to, čemu říkám evropanství a mám pocit, že celý orient se k tomu bude muset přidat. Alespoň to tak vypadá. Že totiž musíme žít v čase, tedy v historii. Jinak řečeno: chodit po této zemi a všímat si jí.

7.
Představení v F-clubu studené. Málo lidí a nedošlo ke kontaktu. Jako už mnohokrát v poslední době. Najednou pocit zbytečnosti a marnosti písniček a zbytečné komplikovanosti. Šel jsem domů pěšky a otráveně a zdálo se mi, že je vše ztracené a že je všeho konec a probral se ve mně jakýsi vzdor a víra, že se na to musí jít jiným způsobem a že znovu musíme získat publikum, které přestalo chodit. Přišel jsem domů a napsal ze stresu píseň Es kondor pasa. Tak začala velká série srandovních písní.
(z deníku, 1970)

*
Počátkem sedmdesátých let ses dostal do existenčních starostí. Lidi ztratili o písničky zájem?
Přestalo je to bavit. Zázračný rok šedesát devět odešel, my jsme vše prohráli a začla doba depresivní. Říkalo se tomu normalizace. Nikdo neměl chuť poslouchat filosofické, či mystické texty a k tomu ještě navíc temné moravské balady. Takže publikum přestalo chodit. Navíc, a to je zvláštní, nechodili do malých scén, tam kde se v představeních nachází intimita. Do sálu se stovkou míst přicházelo tak dvacet lidí. Ale velké haly a festivaly, třeba v Lucerně, byly vyprodané.

Tehdy vznikl festival Folk a country.
Původně to byl jen country festival, ale pořadatel byl kamarád, tak jsem ho přemluvil, aby to rozšířil o slovo folk, které jsem sice neměl v oblibě a nemám dosud, ale pro vlažné cenzory to byla možnost se tvářit, že je vše v pořádku. Písničkáři se přifařili ke country, schovali se za kovboje. Po Krylově emigraci byli všichni zpěváci s kytarou silně podezřelí. Naštěstí nad námi tehdejší pražský cenzor, nějaký Navrátil, držel ochrannou ruku. Byl na tom místě až do osmdesátých let. Někdo na něj nadával, ale já osobně na něho mám dobré vzpomínky. Jednou v Lucerně jsem ho podvedl s písní Proč, proč. To bylo snad v roce sedmdesát dva. Chtěl vidět text a já mu předložil několik zcela nevinných slok, ale zazpíval jsem to pak celé. Na velkých scénách se texty kontrolovaly, na malých ne. To byla odpovědnost pořadatele. Lucerna zpívala s sebou a jásala a já si říkal, že to je můj poslední koncert, ale že to stálo za to. Po konci za mnou Navrátil přišel a říkal: Pane Hutka, moc jsem se bavil a zároveň si říkal - to bude průser. Ale nebyl. On ho neudělal a snaživí fízlové tam tehdy ještě nebyli.

V roce 1970 jsi na festivalu zazářil, s poměrně netypickou písní - jmenovala se Jezevčík záchrance.
Lidi ode mě čekali buď depresívní lidovky, nebo mé staré ponuré písně - a když jsme s Hvězdoněm začali hrát Jezevčíka, tak to pro ně byl šok. Premiéra byla v narvané Lucerně. S potěšením jsem zjistil, že někteří lidé smíchy padají ze židlí. Zabralo to - přitom ta píseň byla blbost, i když pravda - věnoval jsem ji Franci Kafkovi. Ale zachránila mě jako písničkáře - a možná i celý žánr. Ale to už je čtvrt století a kdeže tehdejší sněhy jsou?

Jak ta písnička vůbec vznikla?
Legračně. Melodii udělal Hvězdoň. Přinesl mi ji s představou, že to bude bomba - ale něco ve stylu Karla Gotta: jako že za zpěvákem bude znít kantiléna tisíce smyčců a text bude o něčem velmi vznešeném, jako třeba láska nebeská. Ale mně se nechtělo na takovou bombastickou melodii nic vážného psát - a vzpomněl jsem si na dědova jezevčíka. První sloku jsem napsal realisticky, tu pak zrušil, protože se dostavil ten pravý nápad. Druhý den přišel Hvězdoň a když jsem mu tu písničku zahrál, málem omdlel. Měl pocit, že jsem mu zničil melodii a překazil hit. A myslím, že mi to nikdy docela neodpustil.

S Hvězdoněm jste pak takových písní udělali několik?
Ano, asi deset. Lidi v tu chvíli srandovní věci bavily a pro mne byly také úlevou i čalenží, jak říkají Angličani. S Hvězdoněm byl totiž problém, že neuměl napsat melodii na text. Nosil mi tedy rozsáhlé, komplikované melodie, ke kterým pak vznikaly nekonečné romány, jako Jezevčík záchrance nebo Koulař. Některé texty napsala také Zorka - třeba Tango o Praze, které pak skoro zlidovělo, nebo Rozcvičku. Hraní s Hvězdoněm trvalo asi rok. Pak jsme se rozešli. On na tom byl psyhicky špatně, měl schizofrenii, ale to mi tehdy nedocházelo.
Když jsem napsal Es kondor pasa, jakoby se otevřel nový svět a já vstoupil do nové krajiny, tedy na rok. Před tím jsem takové písně nepsal a potom také ne. Dnes si myslím, že to byla obrana a zároveň jsem si v sobě poprvé řešil otázku profesionality. Až do sedmdesátého roku jsem bral mé písničkaření jen jako skok stranou, odbočku z hlavní cesty, kterou mělo být malování. Nepovažoval jsem se ani za zpěváka, ani za muzikanta, ani za písničkáře. Pořád to bylo pro mne jen dobrodružství a velmi zajímavá zkušenost. V sedmdesátém roce jsem zjistil, že od toho jaksi morálně nemohu a hlavně nechci. Bylo to cosi jako politické rozhodnutí, že totiž ten ostrůvek svobody, který jsem držel, dobrovolně neopustím. Zní to dnes po tom všem možná komicky, ale počítal jsem s tím, že budu velmi brzo zakázaný a tím se celá věc vyřeší sama. Koho mohlo tehdy napadnout, že to podstatné jak na jevišti, tak v písničkách mě teprv čeká? A těmihle hvězdoňovskými písněmi jsem si chtěl dokázat, že texty umím psát, že když dostanu nějakou melodii, že ji obléknu do dobrého textu a to ještě ke všemu do textu veselého.
To je možné, že jsem to tak jasně v hlavě poskládáno neměl. Ani nebyly podmínky k tomu, aby bylo člověku jasno. Jedna věc je ale nesporná. Musel jsem se přizpůsobit Hvězdoňovi. Jako skladateli i jako zpěvákovi.
Hvězdoň zpíval náramně a nenapodobitelně i když se vůbec nechtěl prezentovat v tom, v čem byl nejlepší. Byl vynikající komik, ale to nenáviděl, jeho cílem byly vážné písně, které mu prostě nešly. Toto věčné dilema má dodnes Petr Lutka. A Hvězdoň i dobře vypadal. Vážil vždycky kolem šedesáti kilo a měřil dva metry, chodil v černém a tvářil se neustále ponuře a když třeba spustil na podiu svým vysokým hlasem refrén od Jezevčíka a nebo Koulaře, či cokoliv z této série písní, publikum začlo okamžitě řvát smíchy. Byl to dar od Boha. Ale po každém představení se na mne osopil, že se mu lidi smějí. Hodiny a hodiny jsem mu vysvětloval, že se lidi nesmějí jemu, ale že je to legrace a že je to tak dobře. Myslím, že to nikdy nepochopil. Byl příšerně zakomplexovaný. Myslím, že hlavní důvod našeho rozchodu byl právě pocit, že se mu lidé smějí a zároveň mne podezíral, že mu schválně nechci dovolit zpívat vážné písně. Párkrát jsme to zkusili, ale lidé se smáli také, asi jako kdyby Vlasta Burian recitoval Hamleta.
Po našem rozchodu se už nikdy nedal dohromady, i když jsem ho občas zval na vystoupení. Byl skoro rok potom léčený v Bohnicích a to ho zničilo zcela. Pak už měl jen strach, strach ze všeho, hlavně z doktorů. V sedmdesátým devátým emigroval za mnou do Holandska, ale přijel den po tom, co jsme na dva měsíce odjeli do Ameriky. Postarali se o něj sice mí holandští kamarádi a bydlel v našem bytě, ale už bylo asi na všechno pozdě. Byt nám rozmlátil, rozbil i okna. Náš domácí se pokoušel o něj pečovat, ale to asi ještě tomu přidalo. Domácí byl sice fajn kluk, ale sám byl blázen a hlavně alkoholik. Jazyková bariéra také hrála své, ale nejhorší bylo poznání, že se stal bezmocným cizincem v neznámé zemi. Když jsme se vrátili, tak jsem mu sehnal byt, vyřídil i papíry, ale na něj začal padat strašlivý stesk. Denně jsem ho navštěvoval, mluvil s ním. Pak jsem ho týden nemohl zastihnout, myslel jsem že courá po městě, byl posedlý chodec a já se nemohl dozvonit a tedy dostat do baráku. Pak jsem jel na týden do Němec a týden na to jsem se také nikdy nedozvonil, až byl jednoho dne otevřený barák. Vylezl jsem po příkrých holandských schodech a před jeho dveřmi ležela hromada pošty a do mne udeřilo. Začal jsem v poště hrabat a narazil jsem na výpis z banky starý tři týdny. Běžel jsem na policii, ti vyrazili dveře a Hvězdoň tam byl. Už tři týdny byl mrtvý. Na policajty to velký dojem neudělalo. Říkali, že je to u uprchlíků dost běžná záležitost. Promluvil jsem mu česky na pohřbu a pak jeho popel rozsypali nad mořem. Měl sestru, která ho měla strašně ráda a o měsíc později spáchala sebevraždu i ona. V Praze po něm zůstala žena a malá dcerka.
Nejdůležitější z toho období je pro mne asi Hromada smetí. Hvězdoň jednou donesl melodii, která připomínala Internacionálu a to byla pro mne taky "čalendž". Nešlo to obejít. Lidi píseň okamžitě pochopili, řvali smíchy, byli šťastni, že to někdo vyslovil, ale časem se jejich reakce měnila. Přestávali se smát a jak se situace vyvíjela a bylo čím dál jasnější, že okupace zvítězila, míval jsem z publika pocit, že se v nich objevuje při této písni až nenávist. Nesmál už se nikdo. Dnes zase mají někteří ochránci životního prostředí pocit, že ta píseň je jejich. Čas a měnící se desetilůetí dávají textům svůj vlastní obsah, bez ohledu na to, jak to autor myslel. Tak se můžou někteří autoři zdát proročtí, ale je to iluze. Ale nejraděj mám z této série píseň Mojmír a Magdaléna. Občas si ji doma zahraju, ale na jevišti jsem ji nehrál snad dvacet let.

Pomohly ti srandovní písně nějak vyřešit existenční starosti?
Nijak zvlášť. Pomohly mi spíš psychicky. Rok semdesát i sedmdesát jedna - to byla doba, kdy jsme neměli se Zorkou co jíst. Navíc se narodil Vavřinec. To rozhodnutí, že hrání nechám, se vypařilo, začlo jít o víc, vlastně o smysl celého bytí. Já v sobě objevil jakousi vzpupnost a neochotu se vzdát. Kdo jiný to má brát vážně, než ti dvacetiletí? Těm jde v té chvíli samozřejmě o celý život. A tak jsem zase zkoušel organizovat. Psal jsem na všechny strany a pokoušel se také lidem v různých koutech republiky vysvětlit, že představení se nemusí pořádat oficielně. Měl jsem sen o vybudování sítě alternativních pořadatelů, prostě nadšených amatérů a to se potom během několika let skutečně zdařilo. Ale bylo to velmi náročné a bez víry ve vyšší smysl toho celého se to asi fyzicky nedalo zvládnout. Velmi důležité v tom byly studentské koleje. Tam se dalo hrát zcela svobodně, studenti si to organizovali na svou pěst, stačil jeden jedinný nadšenec, jao nakonec vždycky. A jelikož tam byli lidé z celé republiky, také něco uspořádali ve svém vlastním městečku. Po roce 1975 ale studentské koleje končily. Nastoupila nová generace a ti udávali. To bylo smutné. Proto také vznikla píseň Studentské koleje. Bylo to rozloučení se svobodou studentských kolejí.
Tyjátr písničkářů jsem vymyslel v roce 1971 a to náhodou. Napřed jsem někde potkal Třešňáka a ten říkal, že končí, že to nemá dál smysl. Ho ostatně vystupování nikdy nějak zvlášť nebavilo. A pak jsem ve Spálené ulici, když jsem šel vyjednávat představení v divadle Atelier, potkal Mertu a ten mi říkal, že prodá kytary, že s hráním je konec. Mně tehdejší ředitel toho divadélka dal podmínku, že se musí jednat o takzvaný komponovaný pořad. Prostě aby to bylo na papíře, aby to šlo cenzůrovat a aby měl krytá záda. Přemluvil jsem ředitele ke kompromisu, že uděláme jakýsi ideový "kompoňák", pod názvem Tyjátr písničkářů. Rozdělili jsme si večer na čtyři díly, pozval jsem k tomu Mertu s Třešňákem a navíc Mirka Kovaříka, který recitoval. Každý jsme předložili balík textů ze kterých budeme vycházet při každotýdenní obměně. Ředitel na to nejdřív skočil a my si dělali, co jsme chtěli. Pak to prokouk a rok jsem tam s tím volem bojoval. Ale bylo to nesmírně důležité. Celý rok jsme měli alespoň jednou týdně kde hrát a tak jsme přežili tu nejhorší dobu a zůstali u zpívání.

V té době už jsi byl se Zorkou ženatý a měli jste Vavřince.
Vzali jsme se v roce šedesát devět. Ani nevím, proč jsme se vlastně brali - tehdy jsme ještě děcko neměli ani ho neplánovali. Asi nás do toho tlačila Zorčina matka - že když u nich v kuchyni bydlím, tak bych si měl Zorku vzít. Ale byla to velká svatba. V Olomouci v krásném barokním kostele, pár metrů od místa, kde jsem se narodil.

Do toho na podzim roku šedesát devět přišla Zorka do jiného stavu.
Tenkrát nám pomohl Radim Hladík, jehož matka dělala na byťáku. Dostali jsme byt, jedna plus jedna, pod Vyšehradem v Neklanově ulici v kubistickém rožáku. Ale neměli jsme ani na jídlo, natož na nějaké zařízení.
Bylo to kruté, ale čisté. Nevzpomínám na to rád, bída je vyčerpávající, ale má cosi do sebe. Totiž zkušenost, že dneškem svět nekončí a příští den vždycky cosi přinese. Mám teď na mysli zcela jednoduchý žvanec. Ale ten má pak až duchovní hodnotu - je znamením toho, že člověk není na světě sám.
Ten sedmdesátý rok byl pro mne předěl na všech líniích. Společensky zkončila naděje na svobodu, osobně mi zkončilo "mládí". A snad nejdůležitější bylo právě to získání vlastního bytu. Do té doby jsem bydlel buď u rodičů a potom osm let v Praze a to byla věčná improvizace, někdy až zhoubná. A tady jsme měli najednou svůj vlastní byt. Byla to tedy místnost s kuchyní a bez koupelny, ale tak velký prostor jsem do té doby pro sebe nikdy neměl. Z uzoučké předsíňky jsem udělal kuchyň a z kuchyňky svou pracovnu. Byla to temná místnost s oknem proti stěně vedlejšího baráku, ale to mi nevadilo. Stejně žiju většinou v noci. Jo, prkna na tu kuchyňku v předsíni jsem ukradl na hřbitově v Ďáblicích.
Tam na Vyšehradě jsem též objevil půvab točení času. Často se s Hvězdoněm celé týdny nehrálo, takže jsem neměl žádný záchytný bod čase. A já chodívám strašně nerad spát, takže se mi spaní pokaždé tak o hodinu či dvě posunulo dopředu a tak se mi během tří týdnů stávalo, že jsem vstával a chodil spát ve všech hodinách dne a noci. Nejhezčí bylo, když se mi to protočilo tak, že jsem vstával v jednu nebo ve dvě v noci. To jsem šel spát v dobu, kdy se lidé vraceli z práce. Často jsem též chodíval spát po východu slunce. To jsem si vylezl nahoru na Vyšehrad, počkal až se ta celá koule vyloupne z obzoru, pozdravil ji a šel spát. Jednou mě takhle načapali policajti, kteří se za tmy na Vyšehrad báli. Tedy všichni lidé se tam báli. V noci. Býval jsem tam nádherně sám. Občas jsem i přelezl plot toho slavného hřbitova a meditoval na rozhraní noci a dne s těmi slavnými mrtvými. Někdy jsem jim nosil i voňavé tyčinky.
To jsem stál na hradbách a čekal na slunce a najednou se po cestičce přiřítil džíp plnej policajtů. Vyskákali ven jak ve filmu, obstoupili mě a jejich šéf, takový prcek s trochu pisklavým hlasem, po mně chtěl občanku. Tu jsem neměl a duchapřítomně jsem mu řekl, že do parku se občanka nemusí nosit. To ho zmátlo, zaváhal a pak se zeptal, co tam vlastně dělám. Dívám se na východ slunce, odpověděl jsem a ukázal tím směrem. Bylo těsně před východem. Všichni se tím směrem podívali a prcek se zeptal - proč se na to dívám. Protože jsem básník, odpověděl jsem. Básník, zopakoval si a řekl zase: a co tu děláte? Dívám se na východ slunce, zase jsem odpověděl. Aha, odpověděl velmi rozváhaně a uzavřel to rozhodnou větou: Ale příště občanku s sebou! a odjeli.
Jelikož jsme byli chudí a neměli ani koupelnu, byl velký problém s plínkama. Vzal jsem tu starost na sebe. Nahoře v baráku byla stará prádelna s kotlem. Tahal jsem tam brikety, kotel roztopil a potom šťouchal do plínek takovým dřevěným pádlem a byl šťastný. Do prádelny dopadalo úzkým okénkem namodralé světlo, plínky voněly a když jsem je pověsil, vzduch jakoby zprůzračněl.
Věci kolem miminka mají své kouzlo a svou vůni. Ale první noc s miminkem byla hrozná. Když to přivezli, tak jsem nemohl uvěřit, že taková malá věcička přežije noc. Neusnul jsem, pořád vstával k postýlce a kontroloval, jestli to dýchá. Když se pak rozednilo a děcko začlo hlady mrančet, byl to zážitek. Něco jako, že tady leží budoucnost, nezadržitelně, a i kdyby se všichni političtí volové chtěli spárovat a táhnout proti, nemají šanci.
Mnoho si toho z onoho miminkovského času zase nepamatuju. Byla špatná doba, my bez peněz, budoucnost byla temná, ale hlavně jsem byl příliš mladý a miminko bylo tak trochu na obtíž, jak mně tak i Zorce. Ale jednu věc si pamatuju. Jednou jsem musel ráno hlídat a Vavřinec se vzbudil už před sedmou. Zorka byla pryč, tak jsem ho dal na nočník, sedl si na zem, opřel se o stěnu a usnul. Vzbudil jsem se asi za hodinu. Vavřinec mezitím vytáhl z kamen šuplík s popelem, smíchal to s těma hovnama z nočníku a pomazal tím celou místnost a to velmi důkladně.

Proč se Tyjátr písničkářů rozpadl?
Měli jsme neustále problémy s ředitelem - a Třešňák s Mertou měli bohužel pocit, že za všechny konflikty můžu já. Tak jsme se zle poštěkali. A já ze vzteku na Mertu a na Třešňáka založil Šafrán. Spolu se Zuzanou Michnovou a jejím mužem. Postavili jsme Šafrán na podobných základech, jako byla kdysi Skupina 68 pod plachtou. Jméno jsem vymyslel ve Slávii. Dokonce mám někde doma schovaný horoskop prvního představení. Zuzana později ze Šafránu odpadla - a přišli Třešňák s Mertou. A myslím po roce jsem přemluvil Pallase, aby se staral o organizaci.

Tyjátr písničkářů jsi založil proto, abyste nějak přežili zlou dobu. Jaké ambice měl Šafrán?
Samozřejmě, ten prvotní impuls byl vytvořit nějaké společenství, které by nám usnadnilo existenci. Nebyly jen problémy s publikem, ale i s úřady, s pořadateli - v podstatě se vším. Ale narozdíl od Tyjátru jsme se chtěli dostat někam dál. Chtěli jsme také svou scénu. A tím, že jsme byli skupina, jsme se navzájem poslouchali, inspirovali i hecovali. Snažili jsme se, aby značka Šafrán měla kvalitu - bez ohledu na to, kdo konkrétně bude vystupovat. Měli jsme pravidlo, že nás na pódiu bude vždycky víc. Byla to i pomoc pro kolegy, kteří byli sice dobří, ale neutáhli by celé představení - třeba Petr Lutka nebo Dáša Voňková. Týkalo se to i Třešňáka - ten sice představení utáhl, ale nikdy nebyla jistota, že se dostaví.

Kde jste vystupovali?
Na mnoha místech. První představení bylo v Ateliéru - sám jsem na ně dělal plakáty. Ale skutečně první důležitá scéna byl technický studentský klub Saks na Karlově náměstí. Tam jsem se s plakátama přímo vyřádil a tam jsme se také formovali. Psal se sice rok sedmdesát dva a tři, ale byla to svobodná scéna. Dělali jsme si, co jsme chtěli. Chodili tam fajn lidi. Studentským šéfem tam byl jakýsi Havlíček a ten riskoval hlavu a s ním mám také dobrou astrologickou zkušenost. Jednou jsem mu vykládal horoskop a zadrhl jsem na jeho otci. Připadal mi příšerně morbidní, něco jako hromadný vrah. Kroužil jsem stále okolo, ale ostatní domy štymovaly, tedy i tady na tom muselo něco být. Tak jsem nerad a s omlouvou začal: víš ten tvůj otec, tam je cosi příšerného až morbidního, takhle nějak bych četl hromadného vraha. Havlíček s úsměvem odpověděl: nejseš daleko od pravdy, můj táta je hrobník.

Poměrně dost se o vás psalo.
Podnikali jsme spousty akcí. Vymyslel jsem písničkářskou soutěž o ptáka Noha a souběžně i Československý festival hudebních kritiků a publicistů o Zlatého blbce. První ročník vyhrál Jirka Černý. Chtěli jsme tak zkorumpovat a vyprovokovat kritiky, aby o nás psali a aby chodili na naše představení. Což se nám podařilo. Český kritik totiž sám od sebe na představení nejde. Má svou hrdost. Je ho potřeba tam donést ve vypolštářovaných nosítkách. Dobrovolně se zajímá pouze o zahraničí, protože Čechy jsou mu vždy malé.
Později jsem se domluvil v Melodii, že se o nás v každém čísle objeví aspoň zmínka. Tím jsme se pak mohli vykázat pořadatelům, že nejsme zakázaný. Tehdy nejhorší, co mohlo muzikanty potkat, byla atmosféra zakázanosti. Oficiálně se, pokud vím, ještě nezakazovalo, oficielně panovala svoboda. Bolševik nechtěl oznámit jasná pravidla hry, každý se musel sám domýšlet co se smí a nesmí a také se nikdy nikde neobjevila jména těch, kteří byly na černé listině. To si museli pořadatelé a novináři také domýšlet. Bylo to daleko účinější než jasná cenzůra. Všechny to drželo v nejistotě a byl to také ten nejlepší odrazový můstek pro onu českou všeobjímající vstřícnou předposranost. A obavy pořadatelů se daly rozptýlit jedině tím, že se jim ukázal čerstvý novinový článek.

Kde jste ještě vystupovali?
Šafrán byla věc, která se skutečně podařila. Až je to dnes neuvěřitelné. Začali jsme v divadle Ateliér. Ředitelovi se myslím po krachu Tyjátru písničkářů po nás začlo stýskat. Ale spíš to bylo jakousi rozředěností odpovědnosti. Měli jsme několik úspěšných vystoupení v Lucerně v rámci Folk a country festivalu a jeho pořadatelé také půjčili své jméno na naše představení v Atelieru, takže pan ředitel se měl za co schovat. Tehdy jsem chvíli vystupoval ve dvojici se Štěpánem Rakem. Souběžně jsme jednou týdně vystupovali v Saksu a to bylo přesně podle našich představ. Ale chtěli jsme mít svou vlastní scénu a k tomu bylo potřeba razítko nějaké organizace. Tehdy nám pomohl Spolek na záchranu huculského koně a skrze ně jsme si v roce 1974 najali baráčnickou rychtu v Nerudově ulici. Ten spolek existuje dodnes s těmi samými lidmi s jsem jim za to dodnes vděčný. Riskovali totiž tehdy ty své koně a to cosi znamená. A do baráčnické rychty už se vešlo kolem tří set lidí a ti také každý týden přišli. Zachovali se nějaké nahrávky a kdyby se podle nich měla hodnotit doba, zdálo by se až, že taková svoboda nikdy před tím ani potom u nás nebyla. A na těch představeních jsem taky nikdy nevěděl, jestli je to větší zážitek pro publikum nebo pro mne. Ta sezóna se podařila tak skvěle, že jsme si s Pallasem řekli, že se přestěhujem někam jinam, že není možné, aby to vyšlo další rok stejně. Takže další sezónu sedmdesát pět jsme měli v Čáslavské ulici v klubu Tesla Strašnice.
Nebylo to úplně totéž, protože doba se přece jen vyvíjela. Sál byl sice ošklivější, ale hrávali jsme častěj, většinou dvakrát týdně a někdy i odpolední představení. Zvali jsme i mimošafránské hosty, třeba Kocába, Mišíka atd. Byl posun v době ale i ve mně. Já jsem se rozešel se Zorkou, opustil jsem vyšehradský byt a začal chodit s mou budoucí druhou ženou Danielou, ale neměli jsme kde bydlet, takže jsme věčně přespávali někde u kamarádů. Já ztratil pracovní stůl, tak jsem psal zase po hospodách a měnil se ve mně i pohled na život. Do té doby jsem byl čímsi mezi stoikem a mystikem. Tvrdil jsem také, že nejdůležitější je prostě nepřistoupit na JEJICH hru. Nebýt ani pro, ani proti, ale vytvořit si svůj vlastní svět, do kterého se ONI nevejdou. To se mi do té doby dařilo i realizovat. Písně, jako třeba o Tkaničce nebo o Lžičce, jsem považoval za důležitější než jakýkoliv druh protestsongu. Jenže nový režim už se etabloval na všech úrovních, obyvatelstvo schovalo hlavy a my, kteří jsme si chtěli žít po svém, jsme začali v tom liduprázdnu trčet jako jediná opozice. A tady už ani nešlo přemýšlet o tom, zda nebýt pro nebo proti. Já se začal také seznamovat s disidentama a napsal píseň Ulice, která pro mne znamenala začátek jiného druhu písničkaření. Písničky na desce Novinové sloupy pochází z této série.
Jednou Jiří Lederer, ten starý novinář, co pak umřel v emigraci, mi vyprávěl o své návštěvě v Čáslavské. Seděl tři roky a ve vězení propad pocitu, že vše je ztracené. Staří to vzdali a mladí už nevědí, oč se jedná. Byl dva dny z basy doma a někdo mu doporučil, ať zajde do Čáslavské. Ten den jsme také prodávali můj zpěvník. Natiskli jsme ho načerno a pro jistotu antidatovali do roku 1969. Přišel, koupil si zpěvník, sedl si do narvaného sálu a nepochopil zprvu nic. Měli jsme ten den na jevišti obvzlášť silnou sestavu a vzájemně jsme se hecovali a publikum bylo také velmi dobře naladěno. Do přestávky čekal, že v každé vteřině tam vlétne policie, všechny pozatýká a tím to zkončí. O přestávce si dal víno a prohlížel si svým muklovským okem generaci dvacetiletých lidiček v publiku. Pak na sebe zaslechl poznámku, jestli náhodou není fízl. Měl na sobě černou koženou bundu. Říkal, že teprve tahle poznámka ho probrala ze snění. Ty kurvy bolševický nevyhráli nic a já neseděl zbytečně, byla jeho první myšlenka v bdělém stavu.
Zase jsme se s Pallasem dohodli, že rok stačí. To já už jsem měl trestní stíhání, ale nevěděl jsem to. Tedy jsme se stěhovali zpátky na Rychtu. Pallas sehnal razítko od hasičů. To byla sezóna 76-77, poslední sezóna Šafránu a také konec mého veřejného vystupování. Zorka se odstěhovala s Vavřincem do Paříže a já byl zase zpět na Vyšehradě.

Proč Šafrán zanikl?
Začala Charta 77, Pallas, Třešňák i já jsme ji postupně podepsali. Tedy jsme Šafrán rozpustili, abychom do maléru nezatáhli i ostatní.

Po převratu v devětaosmdesátém se Šafrán obnovil.
To byla katastrofa. Merta to vzal velmi agresívně do svých rukou, všechny písničkáře urazil a odehnal a zkončilo to nejen ostudou, ale i příšerným prodělkem, který jsem zaplatil já. Snažil jsem se to ještě zachránit, ale bylo pozdě. Teď se pokoušíme Šafrán zase jako písničkářskou partu obnovit, ale nejsem si jist. Je jiná doba, jsme o dvacet let starší a jaksi i jde o cosi jiného.

8.
Konflikt mezi básníkem a policajtem se mi donedávna zdál čímsi prehistorickým a praštěným. Zrovna jako mor, negramotnost a pohanská pověra. Moje společnost mě informovala od dětství, že k tomu dojít nemůže, i když moje rodina práva dosahovala těžko a já se později jako umělec začal motat v jakémsi guláši, který byl pro mne přetažen matoucím závojem degenerace z přecitlivělosti, až tato UMĚLÁ mlha byla pročísnuta jasným světlem klasického konfliktu - básník a policajt. Nežijeme jako mraveniště, jak to na první pohled vypadá. Pohybujeme se jako divné bytosti sférami a kruhy, v nichž se vznášíme všemi třemi směry prostoru, bez určení nahoře a dole. Díváme se na totéž z různých stran a vidíme různé. Rosol představy a zkušenosti, do kterého se jako šunka nakládáme, je jednou v mrazáku přesvědčení a zdá se nerozbitný, jindy padne na rozpálenou pánev událostí a my se smažíme. Ale přece jenom je tu SLOVO, které umožňuje, že dominantou každého jedincova světa je svět SPOLEČNÝ. A protože cítím smysl MÉHO světa ve světě společném, mluvím a mluvit budu, a proto píšu i toto. Píšu SVÉ, abych po žebříku slov vylezl do světa LIDÍ.
(Utkání se skálou, 1978)

*
Kdy se o tebe začala zajímat policie?
Poprvé přišli na můj a Hvězdoňův koncert v divadélku Orfeus na Malostranském náměstí - v pozdějším svazáckém Rubínu - v srpnu roku sedmdesát. To jsme tam zorganizovali letní dvouměsíční písničkářský festival. Každý den někdo hrál. Jména většiny těch písničkářů by dnes už nikomu nic neřekla. Pouze na jednadvacátého srpna jsme si dali pauzu. Takže přišli dvacátého. Otevřely se dveře a dovnitř vpochodovali kameramani se světly, začali nás v půli písničky natáčet a za nimi vešla policie. Všechny, kromě nás dvou na pódiu, zatkla - s tím, že hledají drogy. V televizi pak ukazovali z té akce záběry. S komentářem, že policie objevila narkomanské doupě. Ale nemyslím si, že ta akce už tehdy byla kvůli nám dvoum. Po nás nechtěli ani občanky.

A pak? Státní bezpečnost?
Do sedmdesátého pátého byly problémy jenom s úřady. O policii jsme nezavadili a myslím, že po nás ani nešli. Do té doby jsme jejich pozornosti unikali - oni se zaměřovali na lidi o kterých mluvil zahraniční rozhlas a nebo které už znali nako "nepřátele" z konce šedesátých let. My na to byli příliš mladí. Ale o tom jsem tehdy věděl velmi málo. Zahraniční rozhlas jsem neposlouchal, televizi neměl a noviny nečetl. Žil jsem naší vlastní scénou a měl jsem pocit, že Šafrán je to poslední, co je ještě svobodné a všichni ostatní to prostě vzdali nebo emigrovali. Nevěděl jsem, že existují nějací disidenti. A brali jsme to dost tvrdě ideologicky - emigraci jsme cítili jako zradu a zbytek byla pouhá zbabělost.

Písničky z první poloviny sedmdesátých let nejsou ani tak výčitkami k režimu, jako spíš k člověku. Třeba Litvínov.
Píseň Litvínov je z roku sedmdesát jedna. V Litvínově jsem hrával, byla tam fajn parta lidí a když mi v roce sedmdesát jedna přišlo pozvání na koncert, nijak jsem nad tím nepřemýšlel. A teprve na místě jsem zjistil, že došlo k omylu a že jsem byl pozván na zakládající schůzi SSM. Oni nevěděli, koho si zvou, já nevěděl kam jedu, takže když jsem vylezl na pódium a začal zpívat, nastaly veliké rozpaky. Napřed na jejich straně, potom na mojí. Skončilo to trapně, dokonce mi zrušili hotel a já se až do rána coural po Litvínově, a čekal na první ranní autobus, abych se dostal pryč. Během té noci jsem si mnohé uvědomil. Předtím jsem si pořád myslel, že lidi, kteří zažili osmašedesátý a invazi, se nemůžou tak rychle změnit - a najednou jsem pochopil, že se to už děje. Za byt a za stravu, za oděv děláme. Máš pravdu, že to nebyla výčitka režimu. Ten režim si lidé teprve budovali svou vnitřní kapitulací. To jsem zuřil už v roce 1969, když za mnou po představeních chodili dobří lidé mě upozornit, že bych mohl mít někdy problém, že by mě byla škoda a ať si dám pozor. V tom roce to bylo zcela absurdní a já tehdy na představeních horoval, že pokud si v duši uděláme takhle vystrašenou představu o budoucím režimu, že ho tím už nejen legalizujeme, ale přímo tvoříme. A také jsme si ho vytvořili.
Nedávno jsem o tom přemýšlel - jak to, že Češi tu duchovní chudobu tak lehce akceptovali a přitom se zdá, že je to zase tolik neponičilo. Jsou jaksi divně hodní a konstruktívní. Jako ten můj otec. Snadno se ohnou, snadno se narovnají, jako vrbový proutek. Jsou takovej fajn národ pro jakoukoliv vládu. Ale jen tak dlouho, pokud je ta vláda u moci. Proto to má současná vláda taky dobrý. S Čechy je řeč. Pouze věrní a vděční žádné moci nikdy nebyli a také nebudou. V něčem je to strašné, v něčem to mluví o jakési velmi hluboké stabilitě. Člověka by to vedlo pomalu až k úvahám o taoismu.

Ale dělal jsi i veselejší písničky - třeba Texasská města.
S tím začal Vlasta Třešňák. On byl takovej hravej, stále měl tendenci dělat na jevišti všechno možné kromě zpívání. Například vymyslel při Tyjátru písničkářů takovou lanovku, která byla na špagátkách natažená nad publikem a rozvážela lidem pytlík s bonbóny - to byl Vlastův půlhodinový výstup. Vlasta je stydlivej a písničky jsou pro něj příliš niterné, než aby je zpíval na jevišti před tolika lidmi beze studu. Takže si rád vymýšlel pitomosti, aby se vyhnul zpívání. A jednou cestou z Brna v roce sedmdesát tři jsme se v jídelňáku ve vlaku rozhodli, že založíme westernovou skupinu pod jménem Country bluesband Jáne Jáne, toty toty. O pár dní později byl u nás na Vyšehradě na návštěvě - a věděl, že mám ve spíži schovanou půllitrovku rumu. Tehdy jsme byli všichni chudí a taková flaška představovala jmění. Bylo odpoledne a Vlasta do mě hučel, abych ten rum vytáhl. Což se mně nechtělo. Asi půlhodinu jsme se takhle dohadovali, až jsem slevil, že rum vytáhnu, ale jenom když složí western. Zalezl do vedlejší místnosti a hned byl zpátky - s písničkou. Bylo to První texasský město. Mně to zaujalo, tak jsem jich pak na stejnou melodii napsal dalších patnáct. Ale i tak jsme byli pilní. Během měsíce jsme napsali třicet westernů a sestavili kapelu. Vlasta tam hrál na trubku. Nazkoušeli jsme pár písniček, některé i v pětihlasu a než došlo k prvnímu vystoupení, tak jsme se stačili jěště rozpadnout.

V pětasedmdesátém jsi měl poprvé problémy se Státní bezpečností. Kvůli tvým stykům s disidenty?
Ne, ty přišly až později. V pětasedmdesátém to bylo na základě udání - a ne v Praze, ale v Chocni. Na představení se místní udavač a psychopat zavřel v šatně mezi loutkami a ...

Mezi loutkami?
Ano, hrál jsem v loutkovém divadle. Kluci, co to pořádali si publikum ohlídali, ale tenhle blázen se schoval mezi loutkama už odpoledne.

A ten udavač poslal hlášení do Hradce Králové?
Nahrál si mě a poslal to estébákům do Hradce. Ti okamžitě vytvořili Akci Zpěvák - a založili mi spis. Paragraf zněl něco jako urážka rasy, národa, vyznání atd. To byl tehdy také můj první výslech. Přijel hošík estébák z Hradce a pozval si mě do Bartolomějské. To byl výslech, na kterém jsem udělal nejvíc chyb, ale naštestí proti mně neseděl profík. Pražské estébáky jsem v tu chvíli ještě asi nezajímal. Buď o mně nic nevěděli, nebo to brali jako okrajovou záležitost, prostě vlasatec, který občas někde něco plácne, co nemá žádný dopad.

Pak vypracovali tvé první obvinění, ale k soudu nedošlo.
Oni si to ti venkovský hoši asi taky představovali jinak. Přece jenom byli z provincie a brali to moc divoce. V Praze byli estébáci víc pod tlakem svých šéfů ve vládě, kteří sami nechtěli mít problémy. Jejich strategií bylo člověka vystrašit, aby se vzdal dobrovolně. Což se jim většinou dařilo. K trestnímu stíhání přistupovali neradi, protože tušili, že z toho bude ostuda. Navíc do toho mého případu padla amnestie. Ani jsem nevěděl, že to rozběhli a chudák Husák zase netušil, komu všemu dal amnestii.
Já si nejsem úplně jist tím, co jim vadilo nejvíc. Nejspíš celková atmosféra vystoupení, z které tušili, že je zaměřena někam jinam než by rádi, ale nevěděli úplně jasně kam. V nějakém spisu si stěžují, že jsem příliš inteligentní a subtilní a nepoužívám žádné vulgarismy, takže se špatně dokazuje moje protistátní činnost. Také většina prvního výslechu se skládala z toho, že mi estébák ukazoval přepisy mých keců na představeních a vyptával se, proč se lidé právě smějí na těch místech, na kterých bylo poznamenáno, že se objevil smích. Měli to chudáci těžké. Trochu mě udivilo, že se nikdy neptali na píseň Proč, proč, ta jaksi dost protistátní byla, ale nejvíc mě překvapilo, jak jim vadila píseň o Kamnech. Na tu upřeli nakonec veškerou svou pozornost a v ní našli také mou protistátní činnost. Byla proti bratrské pomoci, což byla srpnová invaze, byla proti vedoucí roli KSČ, proti policii a armádě a také proti požárníkům. Našli v ní všechno, kdežto já ji psal skutečně jen o kamnech, které jsem měl na Vyšehradě za zády a s jakousi vzpomínkou na póvelskou babičku.

O Šafrán se tedy nezajímali.
Myslím, že jim Šafrán až do konce sedmdesátého šestého unikal. Tehdy mi sice oznámili při jednom výslechu, že jsme na řadě hned po Plasticích, jenže to už byla na cestě Charta 77, o které neměli tušení a to jim potom jejich plány překřížilo. Jinak se jim do Šafránu nepodařilo proniknout. To se potvrdilo. Nikdo z nás nikdy s StB nespolupracoval. Ani Pepa Nos, o kterém to omylem začal roztrubovat Třešňák. Ale estébákům zpočátku na tom našem hrání ani nezáleželo, podcenili to. Zpočátku mi daleko víc vyčítali mé disidentské přátele než koncerty.

Říkal jsi, žes o disidentech dlouho neměl ani tušení. Jak jsi je objevil?
Seznámil jsem se kdesi se spisovatelem Ivanem Klímou. Překvapilo mě, že takový chlap u nás žije. Většinu těhle lidí jsem bral jako vykopávky z osmašedesátého, kteří dožívali kdesi za kopečkama. My jsme už měli identitu sedmdesátých let a žili jsme jí naplno. Takže to bylo vzájemné překvapení - já zjistil, že existují disidenti, a oni objevili nás. Po osmašedesátém roce pro ně svět přestal existovat. Měli pocit, že všechno je v pytli. A najednou objevili generaci, která si spousty věcí dokáže sama prosadit a které se chce také žít.

Klímovi jsi věnoval svoji prozaickou prvotinu - Dvorky.
Ta knížka vznikla, protože mě k ní Vaculík vyprovokoval. Jednou jsme se bavili u Klímů, a já jim vyčítal, že se stále patlají v osmašedesátém, místo aby psali o nové generaci a nových problémech. Vaculík pak něco vztekle prohodil v tom smyslu: To už je vaše věc. To si napište sami. Tak jsem napsal Dvorky.

Opravdu jsi měl tak jednoduché pohnutky?
Samozřejmě, že jakousi hlavní niternou pohnutkou byla snaha udělat si v sobě pořádek. Rozhodnout se, co dál. Byl šestasedmdesátý rok a já si uvědomil, že doba se zase posunula a že to co bylo ještě před nedávnem dobré taktizování, už teď začíná zavánět zbabělstvím. Alespoň pro mne, a že to tak nechci. Bylo v tom také hodně únavy a vyčerpání. Takže jsem se musel a chtěl rozhodnout. A vyslovením tohoto rozhodnutí se mi staly Dvorky.

Měl jsi někdy chuť to vzdát?
Ano, několikrát během let jsem se pro to dokonce ze zoufalství rozhodl. Že trošku učešu svoje písničky, přihrbím se a vlastně udělám to, co mi fízlové pozděj nabízeli jako řešení. Naléhali na mě i hudební kritici, říkali: Budeme o tobě, Jardo, psát, jen trošku přibrzdi. To pokušení bylo velké, protože jsem neměl peníze a čtyřiadvacetihodinový tlak režimu nejde vydržet donekonečna. Vlastně by to byl na pohled jenom malinký ústupek a lidi by to pochopili. A oni by to asi opravdu pochopili. Takže jsem se asi třikrát, po celonočním bdění, rozhodl, že to udělám. Že přibrzdím, že se přistřihnu. Ale pokaždé mi to vydrželo jen do dalšího představení. Jak jsem se posadil na jeviště a podíval do publika, tak jsem to nedokázal. A to jsem začal pak opravdu nadávat. Tím mě publikum zachránilo. Vrátil jsem se sám k sobě. Ale v sedmdesátým šestým mi už ani nešlo o to zůstat jen sám sebou. Jaksi jsem se chtěl rozhodnout definitívně.

Možná to zbytečně dramatizuješ. Vždyť to šlo ucovat - se ctí a se vztyčenou hlavou. Například jako Merta.
Máš možná pravdu, ale člověk se rozhoduje vždy v konkrétním čase a v konkrétních souvislostech. Z dnešního pohledu vidím mnoho věcí jinak, ale to už je dnešní pohled, kdy známe konce všech těch pohádek. Člověk se vyvíjí, zraje a já jsem tehdy jednat jinak neuměl a nechtěl. A Mertova cesta by mi myslím nevyhovovala. Jaksi bych neuměl chodit na audience k tehdejšímu ministru kultury. To mi byla ta Bartolomějská milejší.

Jak dlouho jsi Dvorky psal?
To šlo velmi rychle. Finální pohnutka byly Klímovy narozeniny, do kterých zbývalo devět dní. Pořád jsem nemohl vymyslet žádný dárek - až jsem si řekl: Je to spisovatel, tak dostane knížku. Psal jsem to u tchána na zahradě v takovém dřevěném domečku u Loun, u řeky Ohře. Celé noci jsem psal, pak jsem se šel ráno proběhnou kolem Ohře, vydýchat nikotin, spal do dvou nebo tří a chvíli se potloukal po krajině. Večer jsem si znovu sedl, pustil si Luxeburg a mydlil knížku. Každý den jsem napsal asi dvacet stránek.

Jak tu knížku Klíma přijal?
Podíval se na ten stoh papírů dost podezíravě, a řekl mi, že si ji nejdřív musí přečíst. A že jsme sice kamarádi, ale když se mu to bude zdát blbé, tak mi to řekne. Samozřejmě jsem byl velmi napjatej. Ale když jsem s ním pak za týden mluvil, tak mi to pochválil.

9.
Sedím v kanceláři, jeskyně už nemáme, nikdo mě netluče do hlavy kamenem, ale domů nemůžu. Ani se projít. Mám jen dvě možnosti: mluvit nebo mlčet. Při tom prvním plyne zatím čas zábavněji. Pouze musím mluvit rozvážněji, protože ten naproti není kamarád a to, že mě nemlátí do hlavy šutrákem, je jen shoda okolností.
"Vy byste chtěl zavést západní způsob života!" vyhrkl po kopitnicku.
"To nevím, jak jste na to přišel."
"Soudím podle toho, co zpíváte."
"Já jsem možná nejčešštější ze všech zpěváků. Všichni zpívají zápaďácké melodie a je jich plné rádio, kdežto já vycházím z ryze českých zdrojů a tradice a mám problémy."
"A o kom zpíváte v té písničce o Havlíčkovi?"
"O Havlíčkovi."
"A kdy si říkal Havlíček Havle?"
"V epigramech."
"Vážně? Mně se zdá, že ta písnička je o někom jiném."
"To je vaše věc, jak to berete."
"Nejen já. VŠICHNI tomu tak rozumí. Jenom vy budete tvrdit, že to tak není," usmíval se pan Zdeněk, vklíněn mezi dva stoly, nohy přehozené přes sebe. Seděl pohodlně a kouřil Clee. Já si balil Drum.
"Podívejte," snažil jsem se vysvětlovat, "poezie vrhá reflexy a často se stává, že jedna věc připomene úplně jinou, ale na tom poezie stojí. Na podobenství. Proto k ní může každý člověk přilnout zcela osobně, protože v tom může najít reflex svého života. A pokud se vám zdá, že píseň o Havlíčkovi připomíná osud jiné osoby, tak byste neměl soudit píseň, ale zamyslet se nad skutečností, jak je možné, aby jedno připomínalo druhé. A jelikož jste bezpečnost, tak byste se měli snažit napravit SKUTEČNOST a ne se zlobit na písničku. To je jako spravovat shnilou podlahu, když voda teče střechou.
Pan Zdeněk se usmíval a nevěřil mi. Nakonec to je jeho povolání nevěřit básníkům. Kdyby se básníkům věřilo, měl by pan Zdeněk jiné zaměstnání.
(Utkání se skálou, 1978)

*
Proč ses rozešel se Zorkou?
To je dnes, po dvaceti letech, nelehká odpověď. Zůstali jsme přáteli, stále nás pojil Vavřinec, pozděj i život v cizině a přátelili jsme se také se svými dalšími partnery. Za sedm let, co jsme spolu byli, jsme na sebe nikdy zle neštěkli a ani nikdy potom. A to jsou všechno tlusté a bezpečné obaly toho krutého faktu, že jsme roztrhli společný život. Ale poslední léta to fungovalo čím dál hůř. Jestli to bylo příliš rychle uzavřeným mládím, začli jsme spolu když mně bylo devatenáct a Zorce sedmnáct, nebo nás potom skřípla zlá doba, chudoba a malý byt a nezralost podřídit se dítěti, těžko říct. Pro nás oba byl kumšt a volný život to nejdůležitější. Měli jsme se rádi, ale zároveň to bylo spojenectví ve svobodě a svou negatívní roli možná zahrála i vzájemná úcta a obdiv.
Nikdy jsme si nedokázali nahlas nic vyčíst a když něco skřípalo, tak jsme si psali dlouhé dopisy, které se spíše podobaly básním a i když byly osobní, byly jaksi zároveň i jako básně myšlené. Popsali jsme si navzájem spousty papírů a pokud se zdálo, že se nesneseme, tak jsme se tak na měsíc odloučili. Takhle zdálky mi to teď připadá, že jsme vlastně vůbec neuměli řešit problémy, styděli jsme se jich, zdálo se nám to ponižující,- to byla přece záležitost těch ostatních lidí, těch upachtěných a vystrašených měšťáků. Asi jsme byli také trochu naivně namyšlení a bylo nám hloupé některé základní věci hájit. Morálka byla pro ty nad třicet a ti byli definitívně ztraceni, jak se tehdy všeobecně v naší generaci věřilo. Rodinný život byla pro nás spíše cosi jako státem posvěcená past a my jsme se velmi okázale nenechávali chytit. Vavřinec tím sice trpěl, ale nám se zdálo, že je to naopak v jeho prospěch. V něčem byly ty idee šedesátých let strašidelné.
My jsme byli skutečně děti šedesátých let, děti vzdoru proti všemu, co bylo před tím a když jsme si onu kýženou nezávislost vyvzdorovali, nevěděli jsme tak trochu co s ní. A pokud jsme nechtěli v ničem napodobovat generaci našich rodičů, bylo dost obtížné dát společný život nějak dohromady. A poslední měsíce, co jsme byli spolu, jsme se oba jaksi nešťastně zapletli do dalších vztahů a to jsou pak ve hře nekontrolovatelné pocity a zrádné představy a to pak i ten nejhezčí obrázek vypadne z rámu. Rozvedli jsme se ale se vkusem. Nic jsme si nevyčítali a před zákonem jsem vzal chlapsky všechnu vinu na sebe. Po soudu jsme šli do hospody, dost toho ještě popili a napovídali a pak jsme se rozešli každý jinou cestou. Dnes si myslím, že jsme si vůbec neuvědomili, co vlastně děláme.

To zní velmi nepravděpodobně. Možná jste se ani neměli rozcházet.
Jo, určitě to byla škoda nebo chyba

Zorka emigrovala, nebo zůstala v Praze?
Za dva roky, v roce 1976 se provdala do Francie. Šla tam za jakýmsi Čechem, který těsně před tím utekl a nakonec se z něj vyklubal darebák. Vavřinec byl posazen rovnou do první třídy, to ale nezvládal kvůli jazyku, tak šel do jazykové přípravky, kterou vedl jakýsi Arab a ten děti krutě mlátil. Ale všechno jsem se dozvěděl až později. Tehdy se mi to styděla říct. Možná doufala také, že se nakonec vše v dobré obrátí.
V té době mě nenapadlo, že budu také emigrovat. Samozřejmě, jsem měl chvíle zoufalství z tohodle režimu - ale poprvé jsem na emigraci vážně pomyslel až na jaře v roce sedmdesát osm. Psal jsem si k tomu rozhodování knížku Plechovka. Daniela, moje druhá žena, na mě tehdy nesmírně tlačila. Ona chtěla emigrovat snad už od narození. Když jsem ji potkal, nosila to v sobě jako jedinou perspektívu.

Kdy jste se potkali?
Koncem srpna v roce sedmdesát čtyři. Dostal jsem pozvání na chmelové koncerty. Začínala další sezóna. Pro mne to bylo napětí, co ta sezóna přinese. Bylo mi dvacet sedm a připadal jsem si starej. Jaro a léto bylo strašné, náš vztah se Zorkou byl u konce. Byl jsem z toho zoufalý, nemohl jsem kvůli tomu ani v tom žateckém hotelu Družba usnout. Chodil jsem v noci po pustém náměstí a přemýšlel. Pak přišel takový jasný okamžik, dodnes si to pamatuju. Najdu si přece jinou holku, napadlo mě úlevně. A usnul jsem poprvé po mnoha týdnech jako když do vody hodí. Dopoledne pro mě z chmelového štábu poslali holku, aby mě vzbudila. Jmenovala se Daniela a za rok jsme se vzali.
Tak rychle to zase nešlo. Pouze mě vzbudila a počkala dole v hospodě, kde jsme spolu posnídali. Já už ji znal od dřívějška, byla pěkná a v publiku vždycky výrazně zpívala a sedala si do první řady. Dokonce jsem jí rok před tím dělal horoskop. Byla v jakémsi zmatku kvůli vstahům a přišla se mě tehdy na Vyšehrad zeptat, jestli se vůbec někdy vdá. Řekl jsem jí tehdy že určitě, že její manžel už tady někde chodí okolo, že bude osobnost a že bude mít cosi s uměním, ale upřesnil jsem to, že to nevypadá na skutečného umělce - spíš cosi jako potulnej komediant. Jak kruté, že jsem se díval tehdy sám na sebe. A pozděj, když už jsme byli spolu, jsem často přemýšlel o tom, jestli jsem umělec a nějak mi to není jasné dodnes. Mělo by to být vidět na horoskopu malé Kláry, ale ten jsem ještě neudělal.
Asi nebudu objektívní, protože jsme se nerozešli hezky, ale zkusím ji popsat. Přece jen jsme byli spolu čtrnáct let. Byla opakem Zorky. Blonďatá, velká, atraktívní, nabitá energií a plná života. Hlučná, uchechtaná, navenek nesmírně optimistická, neuvěřitelně žárlivá a přitom poddajná jak ovečka. Chtěla být ovládaná a chtěla mít jistotu a to se časem stalo zdrojem táhlého konfliktu. Ovládat nikoho neumím a jistoty jsou pro mne jen stále se zjevující otazníky. Ale tehdy z toho vznikla láska v intenzitě, kterou jsem do té doby nezažil. Fyzické opojení a duševní poblouznění, tak jak se o tom píše v romantických knížkách. Byla v tom pro mne veliká naděje a nový čistý začátek.
Někdy o vánocích sedmdesát šest jsem si šel popovídat k Havlovi na Rašínovo nábřeží. Zcela vánočně. Chvíli jsme klábosili a on pak vytáhl papír s nápisem Charta 77. Když jsem to dočetl, tak poťouchle zavrněl: Jarrdo, ty bys to asi rrád podepsal, že? Jenže já bych byl rradši, kdybys to nepodpisoval. A vysvětlil mi, že mají podpisů dost a chtějí se držet zásady, aby to podpisovali jenom lidi, kterým už to neublíží. V té době ještě Šafrán hrál a Havel měl za to, že bychom měli pokračovat. Dokud to půjde. Tenkrát řekl srandovní větu: Víš, když bude každej dělat, co může, tak toho bolševika nakonec obklíčíme.

A Třešňák?
Ten Chartu podepsal u někoho jiného, myslím u Petra Uhla. Tak jsme udělali písničkářskou schůzi a uznali, že Havel má asi pravdu. Třešňákův podpis jsme spálili v těch mých kamnech. Takže nikdo z nás na tom prvním dokumentu není.

Bylo to k něčemu? Měl Havel pravdu?
Určitě. Dokonce došlo k tomu, že velmi krátce byly koncerty svobodnější než dřív. Estébáci na ně přestali chodit - měli plné ruce práce s chartisty. Několik měsíců jsme měli pokoj a udělali spousty nádherných představení. Nepochybně to právě byl vrchol Šafránu. Charta zamíchala s vědomím všech lidí a to bylo na koncertech velmi zřetelně cítit.

Začátkem února zavřeli Havla do vězení.
Z toho mi bylo smutno. Nedokázal jsem si představit, jak takovej jemnej, nepraktickej člověk kriminál přežije. Bál jsem se, že se tam zblázní - což se mu tenkrát málem stalo. 

Nepřímo ses dostal kvůli Havlovi do vězení i ty - kvůli písničce Havlíčku, Havle...
Napsal jsem ji v únoru v Olomouci. Seděl jsem u našich v kuchyni a přemýšlel o Havlovi, rýmoval si - a najednou jsem měl písničku. Vzal jsem kytaru, udělal melodii a týž večer ji začal hrát. Hrál jsem ji pak skoro každý večer, v té době bylo hodně koncertů - ale policajti na to přišli až v květnu, až byla písnička všeobecně známá. Dokonce i Havel se o ní doslechl ve vězení. Takže si pro mě jednoho májového dne v pět ráno přijeli.

Na jak dlouho?
Tři dny a dvě noci. To byl absurdní čas, neustále se mě ptali, o kom ta písnička je. Já tvrdil, že je o Havlíčkovi, oni se mi snažili dokázat, že o Havlovi. Tři dny pořád dokola. Hodiny a hodiny. Až v cele jsem si uvědomil, že jsem asi zavřenej - a že venku nemám nic, co by mě mohlo bránit. Proto jsem hned po propuštění napsal knížku Utkání se skálou, kde je všechno kolem zatčení popsané a je tam popsaná i moje situace a stav muziky u nás. Měl bych tu knížku dnes asi trochu přepsal, tehdy to měl být dokument pro případ, že mě opravdu zavřou.

Jaká byla první noc v base?
Velmi zvláštní. Seděl jsem tam s nějakými dvěma veksláky, to byly podivné typy a vyprávěli o Praze, kterou jsem vůbec neznal. Já o černém trhu a prostituci v Praze neměl ani potuchy. A když jsem usínal, tak jsem otevřeným sklepním okénkem slyšel odněkud seshora zvuky, které mi byly povědomé. Byl jsem v polospánku, navíc ohlušený spoustou dojmů, takže mi chvíli trvalo, než jsem pochopil, že si policajti nade mnou v kanceláři pouštějí z pásku moje písničky, jednu za druhou. Venku byla teplá, skoro letní májová noc, proto asi měli otevřená okna, po dvoře běhal pes a já ležel na kavalci a poslouchal svoje koncerty. To byl nesmírně úlevný pocit. Potom jsem usnul skutečně spánkem spravedlivých. Svým způsobem to byla satisfakce - že ti policejní hajzlové tráví příjemnej májovej večer nekonečným přehráváním mých písní a koumáním, zač by mě v nich chytili.

Nakonec jsi jim vyklouzl - a dokonce dál vystupoval.
Jistě, to bylo nepochopitelné. I když jsem měl čím dál větší problémy. A na podzim sedmasedmdesátého, v období chmelu, vydali policajti takový oběžník, že nesmím hrát. To bylo myslím poprvé, kdy se jméno někoho zakázaného také objevilo na oficielním papíře. Vlastně jsem byl první písničkář, na kterého byl vydán zatykač. Ten papír dostali všichni pořadatelé a došlo k akci, kvůli které mám dodnes výčitky svědomí. Julius Tomin, chartista a pošetilý filosof, sepsal petici, abych mohl zase hrát. Na ministterstvo kultury tehdy přišlo asi pět tisíc podpisů i dopisů, i s adresami - což bylo od lidí nesmírně hrdinské. V té chvíli jsem se zřejmě měl opravdu stát disidentem.

Dokonce ses málem stal mluvčím Charty?
Nabídl mi to Havel - jako hotovou věc. Řekl: Jarrdo, ty budeš novej mluvčí. Vzal jsem si den na rozmyšlenou, ale v zásadě jsem věděl, že to nevezmu. Jednak jsem se na to necítil - a asi by mě to ani nebavilo. Ale ukecal jsem Martu Kubišovou, která to vzala za mě.

Pro období Charty bylo typické, že hrdinství a zbabělost byly velmi blízko sebe. V jednom svém fejetonu píšeš o Lilian Landové, kterou kvůli tobě vyhodili ze školy...
To byl smutný příběh. Lilian byla studentka gymnázia, která žila sama u babičky a velmi přilnula k Šafránu. V lednu sedmdesát sedm se nepřímo podílela na tom, že mě na jejich školu svazáci pozvali zahrát. Doba byla bouřlivá, na gymnáziu vládlo nadšení, holky, co tam prodávaly lístky, mi dokonce nabízely k přečtení Chartu. Já jsem pak mezi písničkami vyprávěl Sokratův příběh, což se do té doby nesmírně hodilo - disident z Atén. Studenti řvali smíchy a mohli si uplácat ruce. Bohužel mezi studenty byl taky syn ministra kultury Klusáka, zmínil se doma, pan ministr mě udal a policajti pozvali k výslechu. Jenže já byl jiná kategorie. Mně zase pustili domů. Viníci se hledali na škole mezi nevinými - a všichni ti nadšení studentíci to jako jeden muž hodili na Lilian. Nikdo se jí nezastal a ona s tím zůstala sama. A až v emigraci jsem se dozvěděl, že později spáchala sebevraždu. Její příběh jsem popsal ve dvou fejetonech - Poprava květinky a Cesta do noci.

Policajti tě zvali na výslechy, měl jsi problémy s koncerty - ale ve Zlatém slavíku sis vedl poměrně zdatně.
Velmi legrační - na jaře roku sedmdesát osm jsem se dozvěděl, že jsem se v hlasování umístil jako čtvrtý. Předtím se pravidelně někdo z Šafránu dostal na desáté až dvacáté místo - ale tohle bylo první skutečně hvězdné umístění. Redakci Mladého světa to tak poděsilo, že hned vymyslela pravidlo, podle kterého mohlo být hlasováno jen na zpěváka s rekvalifikačními zkouškami. To bylo typické - režim byl zbabělý a bál se něco zakázat přímo, vždycky radši vymyslel okliku. Já tím pádem z žebříčku zmizel.

Jak to vůbec s těmi rekvalifikačními zkouškami bylo?
Tance kolem nich začaly někdy kolem roku sedmdesát čtyři. Do té doby sice taky byly potřeba nějaké papíry, ale vvždycky se to bez nich nějak splácalo. Například v Tyjátru písničkářů neměl papíry nikdo, tak se to všechno psalo na Mirka Kovaříka, který se s námi pak o ty peníze dělil. V sedmdesátém čtvrtém z toho začal být problém. Pamatuju se na jednoho bigbíťáka, skvělého basistu, který u rekvalifikací dostal otázku, kdo zapálil Říšský sněm. Což je pro basistu senzační otázka, obvzlášť pro takového, kterého kromě basy na světě nic nezajímá. On chvíli přemýšlel a pak řekl, že Dimitrov. Tak si tu basu zabalil a mohl jít. Já jsem tehdy tušil, že nejlepší je se těm zkouškám vyhnout - tak jsem napsal dopis, že nikam nepůjdu, protože je to nezákonné. A já ani Třešňák jsme tam nešli. Schůzovali jsme o tom před tím všichni a kdybychom drželi pohromadě, šlo s tím něco udělat. Jenže solidarita muzikantů nikdy nefungovala a fungovat ani nebude. Bigbíťáci ztratili nervy, šli tam a papíry jim vzali. Nám ještě rok vydržely.

A další paradoxy: v sedmdesátém šestém jsi vydal desku Vandrovali hudci, která se o rok později stala deskou roku.
Ano, oficiálně a vedle nadávek na Chartu 77, se v tisku oznámilo, že vyhrála deska Vandrovali hudci - ale nesmělo se uvést kdo na té desce zpívá. 

A jak to bylo s deskou Šafránu?
Dodnes si vyčítám, že kvůli mně nevyšla. Sám jsem se na jednom výslechu udal. Z blbosti a skryté pýchy - jeden z policajtů mi začal vysvětlovat, že ty moje písničky nejsou žádné umění, ale obyčejná politická provokace. A já se ho velmi hloupě zeptal: To myslíte i ty desky, co mi vycházejí v Supraphonu? On málem spadl ze židle, vyvalil oči a zařval: Vám vycházejí desky? V tu chvíli bych si urazil hlavu. Nikdy by mě nenapdlo, že estébák nebude vědět o deskách, které byly známé a psaly se o nich recenze. To byl další důkaz, že ta StB nebyla tak bezchybný stroj, jak se dneska rádo říká. Samozřejmě, že po tomhle výslechu běželi okamžitě do Supraphonnu a v poslední chvíli se jim podařilo stopnout desku Šafránu. Dvacet tisíc desek šlo do stoupy. Desku Vandrovali hudci naštěstí nechytili - ta vyšla týden předtím a byla už v obchodech.

Mimochodem - kvůli lidovkám jsi vedl v Melodii vleklou polemiku s kritikem Leo Jehnem. Ta neměla žádné politické pozadí?
Ne, naopak. To byl jediný skutečný a svobodný spor, který jsem v té době měl. Tenkrát nás novináři a kritici hrozně šetřili a když se nám něco nepovedlo, tak o tom nepsali. Bylo to od nich sice fajn, ale nám to připadalo občas mrzuté, protože jsme neměli žádnou kritickou odezvu. Atmosféra byla taková, že každá negativní kritika působila jako kolaborace s režimem. A tu najednou Leo Jehne spadl z Měsíce. Nejspíš si vůbec neuvědomil, v jak nenormální době žijeme. Tvrdě se do mě pustil - a všichni kolem něj začali mít pocit, že je fízl. Já na jeho kritiku odpověděl a byl jsem mu za ni vděčný.

Setkali jste se někdy osobně?
Po převratě. Měl obavu, že na něj budu naštvaný.

Obecně vzato - co si myslíš o současné hudební kritice?
Stále stejná potíž, bohužel. Čeští hudební kritici - to je galerie komplexů a neznalosti. Pro písničkáře je navíc neštěstí, že žádný z nich nerozumí literatuře a texty je nezajímají. S jakousi veksláckou nafoukaností čučejí za hranice. Veksláci si kupují zahraniční auta, čeští hudební kritici zahraniční desky. Domácí scénu nesledují, nerozumějí jí, zdá se jim slabá, ale nic o ní nevědí, protože na koncerty nechodí. Solidní kritické zpracování písničkářů dodnes neexistuje. Poslední dobou ale ze svého Olympu spadli. Jejich časopisy zkrachovaly, protože se staly úplně blbými a nečitelnými. Dodnes zde není jediný český hudební kritik, kterému bych věřil a byl schopen brát vážně jeho názory. Jsou to všechno takoví levní dojmologové. Až se jeden objeví, bude to událost století.

10.
Ráno jsem vstal a šel si pro další potvrzení k žádosti o vystěhování. Paní mi řekla, že dlužím státu daně a že mi potvrzení nedá. Já říkal, že nic nedlužím, že stát spíše dluží cosi mně, ale když mně ona to potvrzení dá, tak to na státu vymáhat nebudu. Že jsem se urazil, mám vztek a jdu jinam. Řekla mi, že je jenom úřednice a že s tím nemůže nic udělat, že to není v její moci. Prokurátor mi také řekl, že to není v jeho moci. Všichni jsou tu nemocní. Mám platit něco, co jsem už zaplatil, a vracet cosi, co nikomu nedlužím. A tak nevím, jak jim vzkázat, že chci pryč a ať po mně nic nespravedlivě nevymáhají, nebo začnu vymáhat, co patří mně, a nikdo mě už odsud nedostane.
(z fejetonu Konvoj do Murmanska, 10.3.1978)

*
Pamatuješ si na své poslední veřejné vystoupení?
Pamatuju velmi dobře. Bylo to v létě 77 a bylo na něm sedm tisíc lidí. Shodou okolností to bylo na Slovensku, v Pezinoku. Šlo o velký festival. Vyšlo mi to kvůli špatné spolupráci mezi českou a slovenskou StB. Aspoň v něčem byly ty slovenské špecifíky užitečné. Tušil jsem, že dál už se nic tak velkého nepodaří. Ale nenapadlo mě, že to bude vůbec poslední veřejný koncert. Jedním z organizátorů toho festivalu kromě Laco Snopka, prvního svobodného slovenského ministra kultury, byl také mladý katolický farář z Pezinku, Marian Zajíček. Spal jsem u něj na faře. Ten podepsal Chartu dokonce pětkrát.
Poprvé ji jel podepsat do Prahy, když si v novinách přečetl tehdejší vsteklé články proti Chartě a pochopil, že je to slušná záležitost, kterou on jako kněz nesmí opomenout. Přijel do Prahy a hledal v telefonním seznamu jméno mluvčího Charty, Jiřího Hájka. Jiřích Hájků tam bylo několik, tak si vybral toho, který měl nejvíc titulů a jel to k němu podepsat. Jenže ten jeho podpis neuveřejnili, nechtěli ho jako fungujícího kněze poškodit, podle těch Havlových pravidel. Když se na příští podpisové listině nenašel, jel do Prahy po druhé a ukecával kdekoho, aby mu ten podpis uveřejnili. Dokonce to řekl i na výslechu, ale fízlové mu to nevěřili, protože na žádném seznamu nebyl. Až po páté si teprve prosadil své. Nato mu dal jeho biskup padáka, on pak odešel do Čech, oženil se a dnes je jedním ze zakladatelů české odbočky amnesti international. A má tři děti. Je pro církev problémem, protože katolického kněze odsvětit nejde, tedy nemůžou uznat ani jeho svatbu, ani legální otcovství jeho dětí. Ve středověku by ho pro pořádek upálili, porotože žije v hříchu, možná v supersmrtelném. Ale v Čechách to, snad díky husitům, nikdo nebere tak vážně. 

Dohromady jsi tedy hrál veřejně celkem deset sezón. Počítám dobře?
Ano - od šedesátého sedmého na podzin do sedmdesátého sedmého do léta. Samotného, když jsem to spočítal, mě to vylekalo. Deset je magické číslo. Osvobozené divadlo mělo také deset sezón a pak skončilo navždy. Takže jsem měl strach, že už další sezónu nedám nikdy dohromady.

Ale měl jsi koncerty po bytech?
Těch bylo několik. Jenže to není ono - hrát v bytě.

V té době jsi už byl disident se vším všudy ...
Dá se to tak říct. S rozpaky jsem zjistil, že se mě spousta kamarádů začíná bát a že uvízám v disidentských kruzích. Ona to byla exkluzivní společnost - když tam už někdo zapad, tak bylo nebezpečné stýkat se s někým jiným. Do té doby jsem žil jakž takž normálně a kamarádství s disidenty bylo jakoby navíc. V osmasedmdesátém jsem však začal mít pocit, že ztrácím půdu pod nohama, protože jsem začínal být vyobcováván ze světa normálních lidí a to těmi normálními lidmi samotnými. Byl to předstupeň života v exilu, vstup do jakéhosi předpeklí.

Podle disidentských knížek to někdy vypadá, jako že to byl takový nekonečný mejdan - večírky po bytech, občas hovory s tupými policisty, sem tam nějaké vězení.
Ten život byl sám o sobě veselý, to je fakt. Jako parta jsme byli obklíčení a izolovaní od ostatního obyvatelstva, ale občas to byla skutečně sranda. Hodně lidí, jako Havel nebo Klíma, byli díky zahraničním překladům ekonomicky nezávislí. Tím pádem neměli už ani ekonomicky co ztratit. Já odehrál za poslední sezónu víc než sto sedmdesát koncertů, prodal nějaké svoje starší grafiky a začal dostávat tantiemy z desky Vandrovali hudci, takže mě finance také netlačily. Navíc, člověku nesmírně pomáhal pocit, že není sám, že je součástí nějaké tlupy a tak už člověk nestál osamoceně proti celému světu, ale byla regulérní válka, tedy spíš partizánské záškodnictví bez mrtvých. A když na výslechu odezněl ten první strach, tak už jsem si začal v hlavě sumírovat, jak o tom budu kamarádům vyprávět,nebo co o tom napíšu do nějakého fejetonu.

Jako třeba fejeton o tom, jak jsi s Kohoutem a Landovským dělal disidentům Mikuláše?
Já byl anděl, Landovský čert a Kohout Mikuláš. Zřejmě jsme vypadali dost dobře, protože nás na ulici zastavovali lidi a dávali nám stovku, ať uděláme Mikuláše taky u nich doma. Mně by to asi bylo jedno, ale Kohout to bral dost ideologicky. Říkal, že dělá Mikuláše jenom disidentům. Většina těch stovkařů myslím vůbec nechápala, o čem se mluví.
Nejhezčí příběh je asi, jak jsme se koupali jednou ráno s Havlem nazí ve Vltavě. Zní to teď možná hloupě, když se z tehdejšího Vaška stal pan prezident, ale doba byla jiná a my byli s Vaškem kamarádi.
Myslíš, že bych mohl dneska panu prezidentu přitížit před nějakou tou republikánskou verbeží? Těžko. U těch už to horší mít nemůže. U těch si to pokazil sám a už dávno tím, že je slušnej člověk. Křupani jsou schopni akceptovat všechno, všechno kromě slušnosti. Ta je uvádí ve zmatek a do nepříčetnosti. Ale nechci teď zabředávat do současnoti. Teď jsme o šestnáct let zpátky, kdy bylo všechno úplně jinak a pro nás to bylo takové, že ráno člověk nevěděl, co bude večer a s tím bylo nutno žít i ve spánku.
Začalo to celé nevinně, i když napínavě. ARD, německá televize, si otevírala v Praze kancelář. Byl to ale zbytečný pokus. Hned jim tu kancelář zase zavřeli. Vedli ji dva manželé, oba sympatičtí lidé, a Monika, ta ženská půlka tohoto páru, si dala dokonce tu práci, že se velmi slušně naučila česky. Oba byli citliví a opatrní, jenže jejich svědomí bylo lidské, nikoliv takzvaně profesionální. Na tu otevírací slavnost pozvali sice také nějaké bolševiky, ale ti nepřišli, protože pozvání také dostali všichni dostupní disidenti. Pokusili se to ještě pojistit pozváním všech možných velvyslanců. Přišel tam snad celý diplomatický sbor a jejich pronajmutá vila byla ten den obstoupena přímo lesem policejních kamer. U nich v baráku bylo člověku bezpečno a všichni velvyslanci těch bohatých a vzdálených zemí tomu dávali punc tajemné absurdity, tajemné a zároveň opojně přátelské. Jenže diplomaté věděli, že mají před půlnocí vypadnout a to my neuměli. Nikomu se zpět do temna své vlastní země nechtělo, obvzlášť, když bylo co pít a co mluvit. 
Zbavili se nás až někdy kolem třetí ráno, když Zdena Tominová spadla jako žok pod stůl a zůstala tam spát. Tak jsme ji probrali a celá ta tlupa šla nerada domů. S Havlem, Dientsbírem, Danielou a Landovským jsme se dohodli, že ještě někam potáhnem. Skusili jsme jakousi vinárnu u Vodičkovy ulice, ale tam odsud nás vyhodili, nepůsobili jsme dost vekslácky. Lanďák se tam ztratil a my zkusili štěstí ještě někde, ale bez výsledku. A pak mě napadlo, že u nás pod Vyšehradem se otevírá v pět ráno uhlířská hospoda u Kalendů. Jenže otevírala až v šest. Bylo léto a už bylo světlo a jak jsem tak koukal na Vltavu, tak jsem zatoužil po studené vodě. Já mám studenou vodu strašně rád, obvzlášť po ránu. Tak jsme sešli na nábřeží, já se svlékl do naha a skočil tam. Havel udělal totéž a skočil za mnou. Bylo to nádherné, akorád jsme nemohli vylést, protože ty nábřežní šutry byly potaženy čímsi zeleným a strašně to klouzalo.
Ne, ti dva stáli na navigaci a klepali se zimou.
Policie v takovouto ranní dobu, a to ve všech režimech, tvrdě spinká. Ale okolo jezdily tramvaje a z jedné nám pár veselých lidiček mávalo. Malér nám udělal až druhý den va Slávii Vaculík. Řekl nám, že se chováme jak malí kluci a že jsme tím mohli ohrozit celou Chartu 77. Asi měl pravdu, ale on sám nejlépe věděl, jak není možné v tom věčném stresu žít příkladně. Někudy člověk ten přetlak musel vypouštět.
Asi by se našlo takových příhod víc. Stýkali jsme se vlastně denně a to buď v Praze, nebo u Kohouta na Sázavě nebo u Havla na Hrádečku. Tem Hrádeček byl pro policajty problém, protože to je samota a nebylo možné donutit nějakého souseda, aby fízloval. Jednou se tam pokusili zavést odposlech po drátě. Natáhli šikovně několik set metrů jakéhosi speciálního kabelu k baráku a Landovský ho náhodou objevil, tak jim ho zase smotal a pak se vytahoval, že ho výhodně prodal nějakým specialistům zvukařům, protože takový drát nebyl nikde k sehnání. Na sjezd spisovatelů dvacátého prvního srpna sedmdesát osm zase nasypali z obou stran klikaté silničky, která šla kolem Hrádečku, neuvěřitelné hromady štěrku, aby tam nikdo nemohl projet. Tak jsme se táhli lesem pěšky. Ale nejhezčí příhodu bych nazval Trenýrky.
To bylo léto a teplá tichá noc, okna byla otevřena, my seděli u flašky vína a příjemně si povídali. Ve vjezdu do Hrádečku, pár metrů od vchodu, stálo policejní auto, kterému se říkalo Nanuk. Seděli v něm dva policajti. To bylo ve dne v noci, ale že to byli uniformovaní policajti, tak z nich nešla žádná velká úzkost. A jak jsme si tak příjemně povídali, napadlo Havla, co asi ti dva v tom autě dělají. Měl chuť je pozvat dovnitř, což jsme mu zatrhli. Ale já se pak vyplížil, že se je pokusím vyšpiónovat. Měli ztažené okénko, takže bylo slyšet jejich tlumené hlasy, ale byla tichá, zcela temná letní noc, kdy je slyšet každý šustot. Posunoval jsem se obezřetně po milimetrech a trvalo to věčnost a když jsem byl těsně u auta a byl schopen rozumět jejich polohlasu, zaslechl jsem velikou stížnost, že totiž manželka jednoho toho policajta mu ušila blbě trenýrky a jak tak musí celou noc sedět v autě, tak ho strašně škrtily. Když jsem tuto informaci donesl dovnitř, vznikla z toho dlouhá filosofická debata o stavu tohoto světa, i tohoto režimu.
I když já jsem nepodléhal snadno panice kvůli všemohoucnosti policie a Havel vůbec ne, nikdy nebylo jasné, co všechno vědí. Většinou měli jen nějaké útržky, kterým nerozumněli a chtěli si je dát dohromady. Jediná účinná taktika byla, nepřistupovat na téma jejich rozhovoru, to se pak člověk snadno prokec. Ale jednou mi přímo sami prokázali, že nevědí vůbec nic. To jsem našel ve schránce zase předvolání na výslech, ale jelikož to nebylo doporučeně, nemínil jsem ho brát vážně.
Samozřejmě, že úřední pošta se posílá doporučeně, jenže já, a nebyl jsem jediný, jsme měl domluveno s pošťačkou, že když se bude jednat o obsílku z policie, že ji uloží na poště a já si ji prostě nevyzvednu. Tímhle způsobem jsem obhájil i řidičák i techničák od auta. Veškerá policejní pošta šla zpátky jako nedoručená. Když je dobrá pošťačka, tak je to velmi snadné. Často jsem s ní u dveří zkoumal, co si vezmu a co nechá ležet na poště. Takže oni pak měli své vlastní poslíčky, kteří tato předvolání sami házeli do schránky. Poprvé mi to prohodili dveřma, starou škvírou na dopisy. Tu jsem ale okamžitě zabednil. No a to bylo předvolání na jakési pondělí, to si ještě pamatuju. Na sedm ráno.
Nejen teď, to byla katastrofa i tehdy. Já už pomalu třicet let vstávám kolem poledne. To je také muzikantský režim. Na takové pozvánky jsem většinou reagoval tak, že jsme tak na týden odjeli z Prahy a ono se to zapomělo, protože oni si také jen tak zajišťovali lidi při výročích a všelijakých státnických návštěvách. Ale tehdy to pondělí se mi nikam ven nechtělo, měl jsem cosi domluveno, tak jsem nalepil zvenčí na dveře ceduli, že jsme pryč a že se vrátíme ve středu po poledni. V devět ráno sice drnčel asi čtvrt hodiny zvonek, já se vzbudil, ale bylo mi jasné, že takhle brzo to kamarádi nebudou, takže jsem ani nevylezl z postele a když zvonek dodrnčel, zase jsem spokojeně usnul.
Telefonem mě přistihnout nemohli, protože ten už před tím odpojili.
V poledne jsem vylezl, nikde nikdo, pouze papírek ze dveří byl pryč. Pak jsme se vraceli v noci domů, byla mlha a jak jsme šli Kateřinskou ulicí dolů, několikrát nás minul bloudící německý bílý mercedes. Cosi jsem k Daniele pronesl o zamindrákovaných zápaďácích, kteří sem jezdí lovit levné kurvy, ale neměl jsem pravdu. Seděli v něm tři fajn hoši a scháněli hotel. Chvíli jsme s nimi jezdili po Praze, ale bez výsledku, tak jsem jim nabídl přespání u nás s tím, že možná přijde policie. Hoši napřed zaváhali, ale pak to vzali. Měli s sebou pití, tak už první noc byla hlučná. Druhý den vlastně pokračovalo totéž a nejspíš jsme byli ještě hlučnější. Ve středu dopoledne odjeli a po poledni, přesně podle papírku ze dveří, přišla policie a sebrali mě. Byli vsteklí a nechali si mě tam asi deset hodin a když mě pak propouštěli, jakýsi starší chlap, kterému říkali šéf, se mě snažil vystrašit tím, co všechno o mně vědí, jak sledují každý můj krok a všechny moje kontakty. Potom vytáhl z obálky ten papírek ze dveří a zeptal se přísně: a kde jste tyto tři dny byl? Odpověděl jsem něco o soukromém právu, ale bylo mi jasné, že vědí kulovku.
Nějakou dobu jsem si také myslel, že jsem doma odposlouchávaný. Ve vedlejším bytě za tenkou stěnou umřela paní a ten byt zůstal déle než rok neobsazený a chodíval tam podezřelý a zachmuřený chlap s aktovkou. Takže mě to bylo jasné. Jenže to byl jakýsi příbuzný, který ten byt chtěl pro sebe získat a něco si v něm kutil. Dal jsem se s ním po tomto výslechu do řeči, jen tak. Asi by se divil, kdybych mu řekl, že jsem ho několik měsíců považoval za fízla.

V osmasedmdesátém tě policajti dali prokurátorovi. Z čeho tě obvinili?
Z nedovoleného podnikání, ale začalo to už o rok dřív. Ten paragraf se jim hodil mnohem líp než paragraf o výtržnictví nebo příživnictví - ty jsem taky měl, ale pokaždé je zrušili. Ono to zřejmě vypadalo blbě - zpěvák výtržník nebo příživník. Nedovolené podnikání je lepší. Lidi rádi slyší o umělcích, že jsou vlastně zloději a boháči. S tím se u lidových mas dalo lépe projít.

V rámci spisu měl tvé dílo posoudit soudní znalec - a rozhodl, že umělcem nejsi.
To policajti tvrdili od začátku. Pak s překvapením zjistili, že se nejen kamarádím s disidenty a zpívám, ale že jsem i známej. Nebylo jim jasné, jak je to možné - v novinách se o mně nepsalo, na plakátech jsem nebyl, rádio ani televize mě nevysílali. Takže na mě dostali vztek a rozhodli se, že mě pokusí buď zavřít, nebo vyštvat pryč.
Posudek toho soudního znalce umění, jmenoval se JUDr Schauer, potřebvali k tomu, aby jim "odborník" pověděl, že nejsem umělec. Jinak by na mě to nedovolené podnikání nemohli hodit, protože jako umělec jsem mohl oficielně nejen vystupovat, ale i brát za ta vystoupení honorář. V rámci toho znalectví je tam ještě jeden smutný příběh s Jaroslavem Seifertem.
Vlasta Chramostová přišla na nápad, že proti posudku jakéhosi neznámého znalce by šel postavit názor národního umělce. Zašli jsme tedy za Seifertem, který byl také chartista, vysvětlili mu situaci a já mu celé odpoledne hrál písničky. Chtělo se po něm, aby něco napsal, třeba i formou osobního dopisu, kde by mi nějakým srozumitelným opisem oznámil, že to co dělám, je umění, či tak nějak. Tím by se celá konstrukce obvinění dostala do problémů. Jenže to nevyšlo.
To nevím, jestli mě taky nepovažoval za umělce, ale o to vůbec nešlo. Šlo o kriminál za básnictví, ať jakékoliv, a to on velmi dobře věděl. Asi po třech týdnech mi napsal kratičký dopis, že mi děkuje za návštěvu a to bylo vše. Takže teď jen doufám, že se nestanu nikdy tak významný, aby mi nabídli Seifertovu cenu. Já už jednu dostal.

Bral jsi hrozbu procesu vážně?
Od chvíle, kdy uzavřeli spis a dali mi ho přečíst, velmi vážně. Když jsem si ten spis četl, chtělo se mi chvílemi brečet a chvílemi se smát. Největší místo v tom asi třísetstránkovém balíku zabrala píseň o kamnech. Jediné, co jsem z toho ale pochopil velmi dobře bylo, že kriminál je na spadnutí. Udělal jsem důležitou věc: nechal si spravit zuby. Šel jsem na Karlák k doktorce a vysvětlil jí, že mě chtějí zavřít a že se bojím, aby mě v base nebolely zuby. Během týdne mi je dala do perfektního pořádku - to se mi pak hodilo v Holandsku, kde se na zuby nevztahuje pojištění.
A než jsem šel k zubaři, tak jsem se zastavil v Supraphonu a koupil si svoji desku - z furiantství. Řekl jsem si: fajn, nechám si spravit zuby, koupím si svoji desku a můžu do kriminálu. V tu dobu jsem si ještě myslel, že necouvnu.

Kdy jses tedy rozhodl pro emigraci?
Zřejmě největší roli nakonec sehrála Daniela. Ona chtěla ven od chvíle, kdy jsem ji poznal - a tlačila mě k emigraci všemi prostředky, od hysterie až po opravdové argumenty. Mám pocit, že nakonec byla lepší než celá StB - asi proto, že skvěle ovládala všechny ženské zbraně a mohla mě spracovávat dvacet čtyři hodin denně. Měla příšerně energie. Poprvé jsem o emigraci začal vážně přemýšlet v předjaří sedmdesát osm, kdy jsme jeli s Danielou na jakýsi můj koncert v jednom brněnském bytě, ale celý dům byl obklíčený policií. Pak jsme jeli v noci k rodičům do Olomouce, Daniela dostala hysterák a mně nějak sepnnulo v hlavě, že takhle to dál nejde.

Dokázal sis představit, co emigrace znamenná?
Nedokázal. Nikdy předtím jsem v cizině nebyl a neuměl jsem ani žádný jazyk. Ale rozhodl jsem se. A tak jsem šel za prokurátorem, že se stěhuju, aby zastavil trestní stíhání, abych si mohl začít vyřizovat papíry. On se nějak kroutil, ošíval se, tak se mi to alespoň jevilo. Prostě neodpověděl tak ani tak. Druhý den jsem dostal od něj psání, že se to celé zastavuje. Bylo mi divné, že pošta chodí tak rychle - ale řekl jsem si, nu co, ve státních službách je všechno možné. Ale nedávno jsem z estébáckých spisů zjistil, že to prokurátor zastavil bez ohledu na moji návštěvu. Prostě jim ten spis vrátil, ale já si to interpretoval jinak. Je to mrzuté. Kdybych to celé pochopil, tak jsem možná nakonec ani neemigroval. Estébáci si ve svém spisu velmi pochvalovali, že jsem na to skočil a že není třeba se se mnou dále zabývat. Akce ZPĚVÁK se pro ně úspěšně uzavřela.

Litoval jsi toho někdy?
Kromě prvních tří nebo čtyř měsíců prakticky nepřetržitě. Považoval jsem to za chybu a katastrofu. Celou emigraci jsem měl pocit jakési osudové chyby, kterou jsem udělal ze zmatku, v hysterii a z pitomosti. A už to nešlo vzít zpět. Byl jsem příliš starý na to, abych začal smyslupně znovu a zároveň příliš mladý na to se s tímto stavem smířit. Kdybych Západ znal, tak jsem tam asi ani nešel. A že jsem odcházel dobrovolně, se mi promítalo v emigrantských snech. Normální emigrantský sen je útěkový. Člověk se octne ve snu zpátky doma a teď už se nemůže zase dostat zpět za hranice. Já se vždy objevil doma, většinou v Olomouci, seděl s přáteli a bylo mě dobře a najednou přícházela pozvolná hrůza, to jsem se i potil a prej občas i mluvil ze spaní. Totiž začalo být jasné, že se připozdívá a někdo z těch kamarádů řekne: Jarku, už je pozdě, už musíš zpátky do Holandska. Tenhle sen se vracel léta a i těď mi z něj naskočila husí kůže.
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Vycházel jsem z celnice na náměstí Republiky a napadlo mě, že se ještě zastavím na úřadě pro pasy a víza poptat se jich, za co si představují, že budu cestou kupovat benzín a co si vlastně myslej, že člověka vypakujou tak sprostě. Šel jsem pěšky přes opravenej Václavák a vůbec mě to nedojímalo, tak jako mě zde už nic nedojímá, ani můj odchod. Ten jsem prožíval někdy v květnu a červnu a díky tomu, že se to tak táhne a já stále počítám i s možností, že mě třeba na poslední chvíli nepustí, tak se jen rozlížím a daří se mi snad lépe zahlédnout tvář věcí, jak v současném stavu jsou. Než jsem došel podloubím z Václaváku na Národní, potkal jsem jednoho přítele fotografa, který mi vyprávěl, že náš kamarád keramik Maxera odjíždí za několik dní natrvalo do Rakouska. Okolo prošel nějaký člověk velmi podobný Pavlu Kohoutovi, jenže bez vousu a jaksi mladší a teprve ze zadu jsem si uvědomil, že je to on.
"Pavle," zavolal jsem zkusmo. Otočil se.
"Jé, ahoj. Dobrý den," obrátil se k příteli a představili se. Rozloučil jsem se s fotografem a připojil se ke Kohoutovi.
"Kam máš namířeno," ptal se.
"Ále, chtěl jsem jít na pasy a víza trochu je otrávit a poptat se jich, za co si myslej, že si koupím benzín, až přejedu hranice. Do Holandska je to tisíc kilometrů."
"Tam ti řeknou houby, tam nic nevědí."
"To jsem zjistil už asi na šesti místech, že nic nevědí."
"Chtěl jsem tě pozvat někam na kafe, ale můžeme místo toho skočit do banky na Příkopech. Tam se můžeš něco dozvědět, ale myslím, že ti dají deset dolarů. Víc se nedává."
"Za to dojedu tak napůl cesty."
"A nemůžeš si to zařídit nějak jinak?"
"Samozřejmě, že mohu a tenhle stát s tím kalkuluje. Že si to nějak zařídím, a že jedu někam, kde se na mě nevykašlou. Mně šlo spíš o to, je trochu otrávit, protože je to stejně sprostý. Svlíknou tě do naha, oškubou, přežvýkají, vyplivnou a světe starej se! Přemýšlel jsem, že bych požádal holandskou královnu, jestli by mi nepůjčila na benzín, když tenhle můj bejvalej domov mi nedovolí si ani vyměnit peníze."
"To by asi šlo, ale myslím, že by to bylo dost složité. Pojď zajdem do banky a tam se možná něco dozvíme."
S Kohoutem jsem se zkamarádil před dvěma roky, když neměl knír. Potom si ho nechal narůst a teď ho zase shodil. Zažil jsem jednou v únoru sedmdesát sedm jeho asi dvouhodinovou emigrační krizi, když se dozvěděl, že ho vystěhují z bytu. Tehdy jsem mu to vyčítal. Dnes odcházím já a on mi to nevyčítá, naopak mi radí.
Seděli jsme v kožených pohovkách banky, kde mě provedl všemi okénky a vyřídil to za mne. Připadal jsem si vedle něj pomatený, nevýkonný a bez postřehu. Má schopnost sledovat několik věcí najednou a žádná mu neuniká.
"Co teď děláš?" ptal se mě a sledoval, jestli už pokladní nevyvolává mé číslo.
"Nic nedělám. Ani se neučím anglicky. Chodím a pozoruju okolí a přemýšlím o tom. Je to zážitek muže, který prochází zdí. Jsem stále intenzivně ve věci, vím co se děje a stýkám se se všemi přáteli, ale už tady nejsem, už se se mnou nepočítá. Mám pokoj od policie, jako bych byl průhledný. Je to pro mne fascinující vidění, být uvnitř a přitom v odstupu."
"A co vyřizování věcí?"
"Většinu zařizuje Dana a i když já něco zařídím, beru to klidně a přesto že je toho vlastně dost, zase toho není tolik. Tak dvě hodiny denně a potom mám volno."
"To je fantastické. Ty seš jedinej emigrant, kterého znám, který tu celou věc dělá klidně a promyšleně a má k tomu i možnost. Většinou buď utíkali a pálilo je to tu, nebo podléhali panikám a zmatkům, nebo prostě někde zůstali a byl to vždycky šok. Ty jediný máš čas to pozorovat. Měl bys to napsat. Jistě by to bylo skvělé čtení, ty poslední dny tady a ty první tam. Třeba deníkovým způsobem, protože jak tam jednou přijedeš, už nebudeš mít možnost. Nebudeš schopen si ty dny tady vybavit, protože budou zahlceny takovou spoustou vjemů, že až se sklidníš, už bude vše příliš daleko."
"To je dobrý nápad," odpověděl jsem a ponořil jsem se v tichu banky do představy, co by se dalo psát.
"Máš už promyšlené, jak tam budeš žít?" zeptal se Pavel po chvíli.
"Měl jsem to, ale zapomněl jsem to všechno a zařídím se podle možností. Chci si tam také zařídit pracovnu. Nikdy jsem žádnou neměl."
"To je snad ten nejmenší problém."
"Plechovka se mi špatně dopisovala, že jsem se musel pořád přesunovat a jak jsme teď s Danou oba nezaměstnaný a pořád spolu, ruší to."
"Ale to se musíš naučit. Vždyť vidíš jak já píšu od doby, co nás vystěhovali. Já jsem se rozhodl, že se z toho nezhroutím a že nesmím polevit ani v práci. Román Katyni jsem napsal v podstatě po návštěvách. Přišli jsme někam, já se dovolil, jestli si mohu sednout do vedlejší místnosti a psal jsem. A to bylo ještě o strach, protože jsem neměl kopii a mohli mi to kdykoliv zabavit a byl bych v hajzlu. Ale i ostatní věci tak píšu. Jsem pořád v pohybu, ale musí se to stihnout."
"V tomhle seš obdivuhodnej. Já sice většinu věcí také napsal po hospodách a kde se dalo, protože nikdy nebylo kde bydlet, ale přece jen jsem nebyl v tvé situaci. Nevím jestli bych to zvládl."
"To se prostě musí, to se nedá nic dělat. Jde o život a musí se to tak vzít. Občas ráno mě taky napadne, že bych se na to všechno mohl vybodnout, že nevstanu a pak si uvědomím, že jsou na mě nějací lidé závislí, že támhle na mě čeká šest lidí, kterým mám pomoct, pro které je nutno něco zařídit, co oni sami neudělají, nebo neumějí, nebo nemohou. Že mohu zlepšit jejich život, nebo ho alespoň udržet tak, aby nebyl ještě horší, než právě je. A to mě vždycky vymrští."
Díval jsem se na svůj pokladní lístek a měl pocit až jakési banální normality, klidu a nudy.
"Chtěl jsem se tě, Pavle, zeptat na ještě jednu věc. Myslel jsem, že za tebou večer zajdu k Ivanovi Havlovi. Prý tam dnes večer hrajete Mackbetha."
"Hrajeme. Ale slyšel jsi, jak jsme ve čtvrtek dopadli u Vlasty Chramostové?"
"Někdo mi říkal, že vás vybrali."
"Člověče, to byla záležitost. Dole u vchodu do Vlastina baráku už hlídali celej den a Lanďáka drželi den před tím. Lidi normálně pouštěli a asi čekali jen na Landovského, bez něj bychom nemohli hrát. On ale vlezl jiným vchodem a přelezl přes dvorky a sklepy. Pak si tak v osm uvědomili, že jim asi proběhl, tedy šli nahoru. Představení už běželo a čekali jsme je. Standa Milota stál u dveří a špehýrkou sledoval chodbu a po osmé hodině jich nahoru vylezlo asi patnáct. V uniformách, s obuškama a pistolema. A ono patnáct policajtů na schodech působí tak, že je jich nejmíň tisíc. A tady se Standovi podařil skvělý fór. Jak vylejzali ke dveřím, otevřel, položil prst na pusu a udělal pssst. Začali s ním mluvit šeptem, což znamenalo už zvládnutí situace. Šeptali mu, že se tam dějí výtržnosti a hluk a že byli pozvaní, aby zakročili. Standa se zeptal, jestli něco slyší. Oni říkali, stále šeptem, že ne, ale že mají příkaz všechny zkontrolovat. Tak vzal toho šéfa do kuchyně, ať počká až to zkončí a pak že samozřejmě může. Ten se polekal, když najednou seděl sám v kuchyni, tak si poslal ještě pro jednoho. Čekali v kuchyni asi půl hodiny. Zbytek čekal na chodbě. Nám se hrálo skvěle a myslím, že to bylo nejlepší představení. Když byla děkovačka, vstoupil tam Standa, ztišil nás a oznámil, že je tam policie a že si přeje zkontrolovat občanky. Nato vešli dovnitř, zase asi patnáct a to bylo fantastické, protože v místnosti bylo už asi třicet lidí a když vešli ještě ti fízlové, nebylo už vůbec k hnutí. Oni byli instruováni, že se tam bude jednat o orgie pokleslé mládeže, takže když vešli, zůstali paf. Našli tam povětšinou starší lidi ve večerních šatech, kteří důstojně a tiše seděli a očekávali věcí příštích. A tak jak vešli, zase pozadu vycouvali a že máme jeden po druhém chodit do kuchyně. Když měli zapsaných asi sedmnáct lidí, tak to zpočítali a zeptali se Standy, kolik je tam lidí. On to zaregistroval a řekl, že je jich sedmnáct. Oni se s tím spokojili a odešli a tedy nejmíň deset lidí prošlo. Ale to by se asi nikde nemělo vyprávět," zakončil Kohout příběh.
Seděli jsme v solidní hale banky postavené v jiných a zavátých časech a tiše si povídali. Zdálo se mi, že Kohouta zdržuju, protože je stále plný energie a pohybu a já byl v náladě až líné, pozorovací a meditační. Pak mě paní z pokladny zavolala jménem a já si šel koupit přidělené marky. Za čtyřicet marek jsem zaplatil 465 Kčs. Kdybych jim je hned prodal zpět, dostal bych čtvrtinu.
Šli jsme po Příkopech zpět a Kohout se dal zase do řeči.
"Všichni lidé, co odešli, se vždycky děsně změnili a okamžitě najeli na ten nejodpornější způsob podnikatelství a vykašlali se na to tady. Ne, abys taky tak zblbnul. Zatím ale tomu podlehli všichni."
"Snad mě to nepotká. Chtěl bych klukům tady pomáhat a nakonec to byla idea zakládaní Šafránu - dát se dohromady a to je potom výhodné i pro každého zvlášť."
"To jistě. Zůstat sám a vyklašlat se na ostatní je i prakticky nevýhodné. Také jsme mohli být každý spisovatel sám a hanrdkovat se sám za sebe. Takhle je to ale lepší. Pojedeš se mnou metrem?"
"Pojedu, Pavle. Tady jsem ještě nenastupoval a tak jsem neviděl ten gotický můstek, který zde vykopali." Hodili jsme každý korunu do automatu a prošli.
"Vždycky čekám, že mě ten stroj zatkne," smál se Kohout, "hele, tady to je. Hoď tam taky desetník, ať se vrátíš do Prahy."
Naklonil jsem se přes zábradlí a díval se do vykopané, zabetonované díry pod gotickými oblouky starého zasypaného mostku a svítilo to tam kolečky všech možných mincí.
"To musím," a hodil jsem dolů desetník a v duchu vyřkl jakési přání o návratu do Prahy. Sjížděli jsme po pohyblivých schodech.
"A ne, abyste se tam rozvedli. Většina, která odjela, se rozvedla." Jeli jsme spolu jednu stanici a já vystoupil a přestoupil na jinou trať. Zamávali jsme si.

(deník 2. října 1978, dva týdny před odjezdem)


*
Kdy ti došlo, že emigrace je omyl? Až v Holandsku?
Některé věci mi začaly být podezřelé, když jsem si zařizoval vystěhování. Takové drobnosti, které jakoby signalizovaly, že to rozhodnutí je čímsi unáhlené.

Jaké drobnosti máš na mysli?
Paní na OPBH, když jsem vyřizoval předání bytu, se rozplakala, protože jí bylo líto, že odjíždím do ciziny. Nechtěj mě tady, řekl jsem jí. Nás tady taky nechtěj a přece neodjíždíme, odpověděla. A všichni úředníci byli jakoby vyměněni. Když zjistili, oč jde, tak nadávali na režim. To mě pokaždé zaskočilo, protože oni ten režim ztělesňovali. Nejdojemnější bylo "loučení" na vojenské správě, kam jsem šel odevzdat modrou knížku. Řekl jsem, že se stěhuju do Holandska a majorovi, který měl službu, se rozzářily oči: Do Holandska? To je náhoda, víte, já pěstuju tulipány. A odněkud zezadu přinesl krabičku různých cibulek a o každé velmi něžně vyprávěl. Udělal mi tam přednášku o tom, jak se tulipány pěstují, co potřebují a kolik je různých odrůd. Asi hodinu jsme tam o těch tulipánech zasněně klábosili - a já si v duchu pořád opakoval: Hergot, tady něco nehraje, já se tu loučím s bolševickou armádou a žvaním o kytkách. Dnes v tom domě, co jsem si s panem majorem vyprávěl o tulipánech, bydlíme. Jak podivné, že jsem se někdy o několik pater níž loučil definitivně s touto zemí.

Jak se s tebou rozloučila StB?
Stylově, samozřejmě. Souviselo to s večírkem pro disidenty, který se měl konat pět dní před odjezdem. V pátek třináctého - a podle toho to taky dopadlo. Dopoledne pro mě přišli policajti a zatkli mě. Nebyla to StB, ale normální policie. Odvezli mě na strážnici do Legerky. Tam se mě zeptali, jestli jsem dostal nějakou poštu. Ne, odpovídám, mně už několik měsíců poštu někdo krade. A ten policista říká: My vaši poštu dostali - a je v ní výhružný dopis, že jste zrádce vlasti a proto budete zabit. Takovou ostudu si před světovou veřejností nemůžeme dovolit, takže než odjedete, budete mít ochranku.
Tenhle rozhovor trval asi do pěti odpoledne. Poprvé jsem se na policii hádal, což jim asi bylo jedno, měli za úkol mě blokovat. Navíc, oni nebyli estébáci, jenom jednali na jejich rozkaz, a neuměli v tom moc chodit. Bylo to takové směšno-trapné.

A jak to dopadlo?
Někdy kolem páté mě vyhodili ven a na chodníku na mě čekali tři vrazi. Do slova a do písmene. Jako vystřižení z nějakého filmu z první republiky - později jsem se dozvěděl, že to byla ochranka Petra Uhla, kterou na den přidělili mně. Jeden z těch chlapů měl vyražený zub, druhý byl bodrý tlusťoch a třetí měl sako jako od cirkusu, které poodhrnul, ukázal mi pistoli a řekl: My jsme vaše ochranka, s náma se nemusíte bát.
Mě obešla hrůza, protože krátce předtím nějací neznámí pachatelé zmlátili Landovského a Medka, kterého navíc odvezli někam do lesa. Takže jsem bral jako hotovou věc, že přinejmenším dostanu někde v parku nakládačku. Šel jsem proto za Jirkou Gruntorádem, který bydlel za rohem, a poprosil ho, jestli by mě nedoprovodil. Později jsem se mlátil do hlavy, protože to vlastně bylo udání. Ale v tu chvíli jsem měl strach.

Ten disidentský večírek se nakonec konal?
Nekonal. Náš barák byl už od dvou obklíčený policií. Všechny tři příjezdové ulice zablokovala jejich auta. Když jsem tam došel s Jirkou Gruntorádem a třemi vrahy, vůbec mě nenapadlo, že je to kvůli mě. Vypadalo to spíš jak manévry do filmu. Vešel jsem s Jirkou do domu a před bytem stáli dva policajti v uniformě. Legitimovali nás, mně řekli: vy tady bydlíte, můžete jít dovnitř. Jirku Gruntoráda si zapsali a poslali domů. Takhle to pak dělali se všemi, kteří se probojovali až k mým dveřím. Pár lidí sbalili už na ulici.

Kolik přišlo hostů?
Nejspíš hromada. I mnoho těch, co jsem nezvládl pozvat a nebo ani příliš neznal. To jsme zjistili až za dva dny, kdy se sumírovalo, kdo všechno byl zatčený, kdo jen zapsaný a kdo to vzdal hned na kraji ulice, když tu parádu viděl. Jirka Gruša, který je pověrčivý, mi řekl už několik dní předem, že v pátek třináctého nikam nepůjde. V sedm večer zatkli dole na ulici Pavla Kohouta, který se přišel omluvit, že se nezúčastní kvůli chřipce. Posadili ho do auta a dvě hodiny vyslýchali - jeden z estébáků mu, velmi vtipně, říkal celou dobu pane Slepičko.
Já běhal pořád nahoru a dolů a byl vykolejený nejen z té akce, ale také z toho, že Daniela zmizela ze světa. Estébáci byli nervózní a začli na mě řvát, že jestli ještě vystrčím nos z bytu, že mě zatknou a nechají v cele až do odjezdu. Na vrcholu nervozity přišel Vašek Havel. Před dveřmi byla tlačenice a já přes hlavy všech na Vaška křičel, ať chvíli počká, že mám pro něj dárek na rozloučenou. Secesní citeru. Běžel jsem pro ni nahoru, podal mu ji přes hlavy estébáků a to už spíš vypadalo všechno jako rvačka. Vystrkali mě zpátky do baráku a já zalezl domů. O pár dní pozděj mi Havel říkal, že ho chtěli také zatknout, ale on začal brnkat na tu rozladěnou citeru a melodramaticky deklamovat, jak se šel rozloučit s kamarádem a teď ho zatýká policie. Nechali ho jít.
Daniela nepřišla domů. Estébáci někdy po deváté odjeli, před domem zůstala jenom šestsettrojka s těmi mými vrahy a u dveří stáli dva uniformovaní policajti. Bál jsem se, že Daniela je ve vězení. Telefon byl vypnutý, všude kolem strašidelné ticho a mě přepadaly ty nejhorší myšlenky. Kolem desáté někdo tichounce zaklepal. To mě vyděsilo nejvíc. Zvonek fungoval, jaktože tedy někdo tak tichounce klepe, když tam stojí policajti? Otevřel jsem a čekal, že se na mne vrhne hora chlapů a nevím co. Ve dveřích stál jeden z těch policajtů, co hlídali. V ruce žmoulal čepici. Ten druhý sledoval schodiště. A slyšel jsem podivnou řeč: Pane Hutka, promiňte, že jsme vás tady otravovali, ale to víte, my jsme tu na rozkaz, je nám to moc líto, posloucháme vaše desky - a mohl byste se nám aspoň podepsat? To pro mě byla rána palicí.

Podepsal ses jim?
Jo. Do toho bločku, kam předtím zapisovali moje kamarády - a ještě jsem jim tam napsal: Mým andělům srážným. Ten policajt úslužně poděkoval a rozloučil se větou: Děkujeme, pane Hutka, v Holandsku vám bude určitě líp a odešli. Byli odvoláni, což mě vůbec neuklidnilo. Drastické představy táhly hlavou dál.

Kdy přišla Daniela?
Tu noc nepřišla. Seděl jsem ve zhasnutém bytě, to abych měl lepší přehled z okna, které šlo ale do vedlejší ulice a přemýšlel, co dělat. Kolem půlnoci jsem sešel dolů, abych aspoň něco vymáčkl z té své ochranky. Ale auto bylo pryč. Nikde nikdo, ani noha. Pouze ticho, mrtvolné ticho mlčící země. To ticho si pamatuju dodnes. Tak jsem tedy nastartoval auto, zajel pro Láďu Veita a objížděli jsme strážnice. Každou hodinu jsme se vraceli domů, jestli se náhodou nevrátila. Kolem baráku bylo ticho, protože ta moje ochranka, jak jsem se dozvěděl druhý den od zelinářky, zajela za roh a tam chrněla. My toho ježdění kolem třetí nechali a usínal jsem velmi těžko. Za čtyři dny jsem definitívně odjížděl do ciziny. Ráno jsem pak od sousedů obvolával se Zdenou Tominovou různé ambasády a policajty, vyhrožoval, ale Daniela pořád nikde. Policajti se dušovali, že o ní nic nevědí - a ještě si dělali takovou tu chlapskou srandu: Ale pane Hutko, však ona přijde, co vy víte, kde lítá.

Kde byla?
Přišla kolem poledne, spokojená, vykoupaná a vyspalá - a divila se: Ty jsi doma? Tebe nezavřeli? Pak z ní vypadlo, že někdy kolem jedenácté šla s Ivanem Kynclem velikánskou oklikou a z dálky viděla, že se doma nesvítí - to jsem právě nervózní čekal ve zhasnutém bytě a vyhlížel ji. Pochopili to tak, že jsem zatčený. Šli se poradit k Martě Kubišové. Názor všech byl, že mě zabásli a že mě pustí až v den odjezdu. Tak přespala u Kynclových. Starej Kyncl, novinář světa znalý, jí vyprávěl o cizině a všichni se shodli na tom, že domů nemá chodit, že na ni určitě také čekají. Tu policejní parádu u domu viděla, když nesla odpoledne v nákupních tažkách flašky. Tak to rovnou otočila. Prý nakonec měli báječný flám.

To byl tvůj poslední disidentský happening. Pak jste už odjeli?
Nebyl poslední. Ještě jsme se sešli za dva dny s Havlem, Landovským a dalšími lidmi a udělali si rozlučkový večírek v jakési nehezké vinárně na Újezdě. Seděli jsme kolem velkého stolu a povídali si. Probrali jsme všechno, co se stalo a Havel začal vyprávět svou teorii absurdního divadla. Za těch pár let, co jsme se stýkali, jsem ho nikdy o divadle neslyšel mluvit. Říkal, že absurdní divadlo vlastně nesmí být absurdní na první pohled. Všechno má být realistické až ochotnické. Na scéně stůl a židle, tam sedí a mluví lidé, a měly by tam být dveře, aby někdo mohl chodit tam i ven a třeba ještě strom. Vše má působit zcela normálně, až najednou z těch řečí má pozvolna plynout cosi, co z toho začne dělat absurditu. V té chvíli nějaká ženská, co seděla na konci našeho stolu, k nám přišla a vzrušeným šeptem nám sdělovala, že zaslechla od vedlejšího stolu větu: tam sedí ty dvě svině, Hutka s Havlem. Do nás udeřilo a propadli jsme panice. Lanďák začal hned organizovat taxíky, které musely být přistaveny přímo ke dveřím. Rozjeli jsme se na všechny strany, s Havlem jsme jeli stejným směrem. Pak jsme stáli ještě dlouho do noci na ulici, mluvili zmatené řeči mezi zaparkovanými auty a to bylo naposledy, co jsme se fyzicky setkali.
Další setkání bylo po málem dvanácti letech na tribuně na Letné. To mi řekl, se svým ještě starým smyslem pro humor, když jsem dohrál tomu milionovému davu: Jarrdo, to není koncert, víš, my tady sundáváme vládu.
Za čtyři dny. Naložili jsme embéčko věcmi a vyrazili. Ráno ještě přišel Ivan Klíma, aby nám pomohl s bednami. On je takový příjemně praktický člověk. Hned pak odešel, s tím, že na nějaké velké loučení není zvědavý. Postupně přišly spousty lidí a udělala se taková rozostřená, skupinová fotka. Jan Ruml je na ní ještě takový mladý chlapec. Pak jsem dal Láďovi Veitovi klíče od našeho bytu a definitivně jsme vyrazili. Jeli jsme docela veselí a nevěděli kam, sluníčko nám k tomu svítilo na cestu.

Na hranicích proběhlo všechno bez problémů?
S celníky naprosto. My měli věci v bednách, které už předtím zapečetili celníci v Praze. Takže nám jenom koukli do papírů, zasalutovali a nechali jet. Zajímavější to bylo s vojáky před tím, na té vojenské hranici, která byla několik kilometrů před hranicí skutečnou.

Jak to?
K autu přišel takovej malej vojáček a na rameni se mu houpal malý samopal a jaksi tou svou hlavní zevloval na všechny strany. Samopal mířil chvíli do nebe, chvíli k lesu, chvíli k nám do okénka. V ten okamžik jsem to bral jako typickou věc: ano, loučím se s tímhletím svinským státem a míří na mě samopal. Voják si ode mě vzal papír, kde bylo napsáno, že odjíždím - pasy jsme jako bezdomovci samozřejmě neměli - a říká: Vy se stěhujete? Kývám hlavou. Znovu se ptá: Jako natrvalo? Ano, natrvalo, říkám. On se zamyslel a po chvíli se zeptal: Vy jste ten zpěvák, ne? To jsem trošku zjihl, tak vlídně odpovídám: Ano, já jsem ten zpěvák. A vy odjíždíte natrvalo? Říkám: Natrvalo. A není to škoda? Nevím, krčím rameny, uvidíme. A v tu chvíli on spustil: Víte, já mám vaše dvě desky, strašně rád je poslouchám a to nemá cenu, že jedete pryč - prostě dostal takový napůl hysterák, že mu odjíždím. A při tom se mu pořád houpal na rameni ten samopal a chvílemi mířil na tu mou zpěváckou držku. To byl velmi zvláštní okamžik.

A na německé straně?
Tam to začalo zádrhelem. Museli jsme vybalit věci a ukázat kytaru. Celník se chtěl přesvědčit, jestli tam nemáme kulomet. Víte, usmíval se, od vás se vozí všelijaké věci. Samozřejmě mě to rozběsnilo. Říkal jsem si: jsem jednou na svobodě, tak proč mě ještě otravujou? Později mi došlo, že prostě působím podezřele: zpěvák, dlouhé vlasy, z komunistické země - na první pohled velmi pochybná existence. V různých obdobách jsem se s tímto faktem potýkal vlastně celou emigraci.

Poprvé jsi vyjel na Západ. Jak to na tebe působilo - prvním dojmem?
Napřed mě zaujala zastřižená tráva podél silnice, pak mě vyděsily auta předjíždějící mě příšernou rychlostí a nakonec střelba. Hned za hranicemi jsme uslyšeli střelbu, nad hlavou nám lítaly stíhačky a nad stráněmi se vznášely vojenské vrtuníky. Poprvé jsem si uvědomil, že to je konfliktní hranice - a že to není jen takové ideologické škádlení. Dýchal z toho strach.
V bance za hranicemi jsme si vyzvedli čtyři sta marek, které jsme tam před odjezdem poslali po jednom známém diplomatovi. U sebe jsme směli mít každý jen dvacet. V sámošce jsme si koupili jídlo, které se nám zdálo strašně levné, a na lavičce na parkovišti u silnice jsme si uprostřed toho vojenského bouchání udělali svačinu a otevřeli takové to trpasličí šampaňské. Pak jsme sedli do toho našeho červeného embéčka a jeli až do setmění. V jedné vesnici jsme se zastavili, že si vezmeme hotýlek. Byla to taková typická, buranská vesnice v Bavorsku, nikdo neuměl anglicky - a když jsme hledali hotel, tak nás nějaký sedlák přemluvil, ať jdeme k němu, že nám to udělá levnější. Z toho jsem měl takový velmi moravský pocit. Usínali jsme za bučení krav a vůně kopky hnoje na dvoře.
Druhý den jsme se zastavili ve Frankfurtu, kde byl zrovna knižní veletrh, a našli jsme tam Pavla Tigrida s celou emigrantskou partou. Tigrid mi dal sto marek, do začátku. V noci jsme dorazili do Rotterdamu.
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Šli jsme spát asi ve tři a tak se mi těžko vstávalo. Celou noc pršelo, foukal silný vítr a šustily stromy. Před dveřmi je holandská ulice a já ještě nevím, jak to mám chápat. Domy jsou nízké a okna velká. Dana si nařídila budíka na půl osmou. Já se vzbudil těsně před zazvoněnín a obešel mě takový divný pocit - jakoby do mne trychtýřovitě vstupovaly jakési dřevěné barevné loutky zcela nových tvarů a pocitů. Byl jsem v polospánku a měl zlost na Danu, že si to nařídila na půl osmou a teď leží a já nemohu spát. Byl jsem nervozní, abychom znovu neusli a nezaspali, protože budík už znovu nezazvoní. Ale nechal jsem ji ležet a vzbudil ji až v osm a jemně jí to vyčet.
"Ale já to potřebuju, já se vzbouzím pomalu."
"Ale vzbudí to i mě a já pak už nemohu spát."
"Tak to ne, to jasně," řekla skoro až naléhavě. Chce se o mě starat, potřebuje se o někoho starat, pečovat, je ženská.
Vstali jsme rozespale, vypil jsem kafe, Hans četl noviny a říkal, že už musíme spěchat. Dana se loudala. Sedli jsme na malou rotterdamskou tramvajku a dojeli na policii asi s desetiminutovým zpožděním. Dnes se mělo vše zařídit, měl se najít náš azyl a opravit papír, který nám dali a to byla žádost k jednoročnímu pobytu. Seděl tam zase ten okatý a nervózní úředník, kterého jsme potkali poprve, tvářil se jakoby rozpačitě, říkal, že se o existenci našeho azylu nic nezjistilo, že prostě vyplníme jiný papír a to žádost o azyl. Ptal se jak to bylo a jakému pronásledování jsem byl vystaven v dobu, kdy už jsem jako ten azyl dostal atd. Policejní otázky a já si připadal jako idiot a měl jsem vstek. Šli jsme tam samozřejmě zbytečně, já byl unavený a nevyspalý, bylo podzimně a skelně pod mrakem a zdálo se mi, že se nic nemění oproti Čechám, že lidstvo je v rukou úředních šimlů, kteří dělají práci tak, aby nic nefungovalo. Šli jsme domů pěšky a koupili si v jednom stánku banány a mně se zdálo sprostý i to, že v tom malém krámku jsou ceny vyšší než jinde, že svoboda jednotlivce je vyvážena také odíráním jednotlivce. Byl to nevyspalý pocit.
Šli jsme ulicí a Dana zašla do drogerie a já se potloukal okolo. Byla tam dlouho a já se díval do nějakého výkladu přeplněného krámama a měl jsem pocit, že vše se zde děje pouze ve znamení nevkusu. Šli jsme kolem jakýchsi vetešnických starožitností, kde byla vystavena reprodukce ženské předválečného vkusu, jak se vine jako vodník po jakémsi stromě nad vodou. Příšernost.
"Tady je tolik nevkusu ve věcech a za výlohou, že to snad už berou jako normál a nevkus se jim stává základním měřítkem hodnot." povídám. Měl jsem na všechno vstek a přitom pocit bezmoci. Nelze do toho násilím zasáhnout. V tomhle století může násilí vést snad kamkoliv. Tedy je lépe nechat věci svému hloupému plynutí. Je to méně riskantní, pomalé, ale snad i jisté, pouze tomu chybí autenticita. Možná to je podstata toho, co se nám zdá nepochopitelné, že zde lidé propadají pocitu beznaděje a prázdnoty a nebo zase zásadnímu a morbidnímu radikalismu. Jak prožít autenticky svobodu, když tolerance se vylila daleko za své břehy a stala se lhostejností a člověk zase nechce být sám. A pod tím vším zvyk a úřad. Došli jsme domů.
"Na chvíli si lehnu," a šel jsem nahoru a hned usnul s mlhavým pocitem, že věci jsou zde v podstatě stejné jako v Čechách, akorát, že zde je před Rusem hájí německé území a NATO. Spal jsem neklidně a padal na mne pocit bezdomoví, takový, jaký znám z Čech. Není a nebyl to pocit ciziny, ale, že je všechno, celý život a všechny jeho hodnoty na vodě, nezaručené a nejisté a lehce se mohou zvrtnout. Vzbudil jsem se po dvou hodinách a nechtělo se mi do světa. Zavolal jsem k Tominům. Vzala to Zdenička a říkala, že Tomin zkončil po deseti dnech hladovku a policie ho nechala od Hejdánků vyjít a že zase normálně pracuje a že se k němu připojilo dvacet čtyři lidí. Chmel dostal osmnáct měsíců a v Praze je to prý čím dál horší. K osmadvacátému říjnu se prý vedly výslechy na jakousi fašistickou skupinu z Prahy 10, atd. Bylo to absurdní se tam dovolat, když člověk je duchem stále tam a tělem zde, kde na mě tamta policie už nemůže.
( deník 3O. října 1978, deset dní po příjezdu)


*
Proč ses rozhodl pro Holandsko?
To byla všecko náhoda, dá se říct. I když jako astrolog mám dnes představu jakési nevyhnutelné osudovosti. Ale tu jsem si nějak tehdy nepřipustil a tím pádem jsem do toho vletěl zcela bez přípravy. Možná to tak i muselo být. Představoval jsem si to jako Hurvínek válku - řekl jsem si: jdeme na Západ, třeba do Holandska, a když se nám tam nebude líbit, tak půjdeme jinam. Tam už budeme svobodnými lidmi. Jenže takhle to nefunguje. Uprchlík dostane azyl, uvízne v sociálním systému a když nemá peníze, a kde by je taky vzal, tak už se z té země nehne. A já zpočátku neuměl ani žádný cizí jazyk, což byla ta nejhorší komplikace.

Ale proč zrovna Holandsko? Měl jsi slabost na větrné mlýny?
Na Rychtu chodíval jeden kluk z amerického velvyslanectví, mluvil moc pěkně česky a jednou mi řekl: Jardo, kdybys chtěl někdy emigrovat, tak běž na holandskou ambasádu, mluvil jsem s nimi, oni ti dají azyl. Tehdy jsem to nebral vážně, ale uvízlo mi to v paměti a pak, když jsem se měl rozhodnout, tak jsem si na to vzpomněl.
A kromě toho jsem měl v Holandsku známého. Jmenuje se Hans Kombrink a byl a ještě dnes je poslancem v holandském parlamentu. Poznali jsme se náhodou v sedmdesátým pátým na louce v jižních Čechách, kam on a jeho přítelkyně přijeli s takovým malým autíčkem stanovat a my jsme tam s Danielou a malým Vavřincem byli na prázdninách. Večer jsme pak seděli u ohně a povídali si. O dva roky později, po Chartě, nás navštívili a chtěli poznat celou disidentskou scénu. Společně jsme s nimi jeli také za Havlem na Hrádeček. Prožili jsme tam vánoce. Chudák Havel neměl nikdy klid. Hans mi tehdy taky nabídl, že jestli se někdy rozhodneme emigrovat, tak nám pomůže, ale ať to radši neděláme, dodal.

Na tu pomoc později došlo?
Ano. Jeli jsme rovnou k nim a první tři měsíce u nich i bydleli a hodně nám pomohli. Azyl se ukázal velmi problematický a bez Hansovi pomoci se to mohlo táhnout léta. Azylanti přicházejí z celého světa a místní úřady nebyli zase mým příběhem nějak vzlášť fascinovaní. U nás se nevraždilo, jinde ano. Nejdřív jsme dostali jenom povolení k pobytu, což je takový nijaký, i když užitečný papír. Pražský azyl z ambasády se ztratil, což znamená, že žádný nebyl. Náš jediný doklad z domova bylo cosi, co vypadalo jako vysvědčení. Na něm stálo: Jaroslav Hutka, narozen 21. dubna 1947 v Olomouci, neznámé státní příslušnosti, odjíždí na trvalo dní do ciziny. Nic jiného jsme neměli. Naštěstí Hans zapracoval a my nakonec azyl dostali. V roce, kdy jich Holandsko udělilo všeho všudy asi třicet.
S byrokraty jsem pak měl problémy ještě mnohokrát. Když jsem jel poprvé do Ameriky, tak mě na hranicích vyslýchali tři hodiny a bylo to málem jako v Bartolomějské - akorát že tam visela americká vlajka. Viděli kytaru, dlouhé vlasy, dali si to dohromady a ptali se mě, kde mám letáky, jestli jsem komunista a kde budu žebrat. To bylo půl roku po odjezdu z Čech. Tím pádem jsem měl už od začátku ty nejlepší důvody Západu nedůvěřovat.

Kde jste v Holandsku bydleli?
První tři měsíce u Hanse, pak jsme dostali takový malý, nijak zvláštní podkrovní byt. Do ložničky se vešly akorát dvě matrace přesně ode zdi ke zdi, do dalšího kamrlíku jen jedna postel, ta byla Vavřincova. To byly spíše kajuty. Pak tam byly dvě malé mítnůstky s nízkým stropem, propojeny kuchyňkou jak dlaň. Zpočátku jsme to brali jako provizórium, pak jsme pochopili, že to už lepší nebude. V Holandsku je bytová situace také velmi napjatá a s byty, i v soukromých domech, hospodaří bytový úřad. Tam jsem byl konfrontován také ze zcela novým faktem. Měl jsem poprvé v životě domácího. Dům měl majitele a ti bydleli v přízemí pod náma. Zkamarádili jsem se. Velmi rychle si Direk a Nanda, naši domácí, zvykli na to, že u nás nemusí ohlašovat návštěvu několik dnů, či týdnů předem, že mohou kdykoliv zaťukat a vejít a že mohou sedět jak dlouho chtějí. To bylo zase něco zcela nového pro ně a Direk tomu zcela propadl. Bylo to někdy i o nervy. Přišel z práce, najedl se dole, vzal pár flašek vína a vylezl k nám a seděl, opíjel se a rozehříval se a když už se blížila osmá ranní a já doufal, že vypadne do práce, tak tam zavolal, že je mu blbě, že dnes nepříjde. Tehdy byl ještě levičák a nosil dlouhé vlasy.
Já vím, že teď nám to zní v Čechách podivně - majitel domu a levičák. Ale dům je také jen věc. Napřed bydleli s Nandou v jakémsi paneláku na okraji města a zdálo se jim to příliš drahé a buržoasní. Tedy se rozhodli, že si koupí domeček v dělnické čtvrti, a když Direk dostudoval a začal pracovat, dostal od banky třicetiletou půjčku na koupi baráku. Zpočítal si to, že ho splátky vyjdou stejně jako nájemné, s tím, že za třicet let bude barák jeho.
Jako student byl komunistou dokonce moskevského typu. Pak se jel do Moskvy podívat a okamžitě pochopil, tak se z něj stal jen velmi radikální levičák. V prvním zaměstnání s ním měli velké potíže. Pak dostal nabídku na dobře placené místo, ale už to mělo své podmínky. Tedy si přistřihl vlasy a začal se jinak oblékat. Byl velmi schopný vodní inženýr a levičáctví se následkem toho stávalo už jen zuřivě vlajícím praporem, plácajícím se ve smršti zmatených keců. Pak mu nabídli šéfovské místo a to už se sunul do prava. Později dostal výhodné nabídky do zahraničí, napřed na práci v Nigerii, pak v Saudské Arábii a potom v Indonezii, kde disponoval koloniální vilou s regimentem služednictva a to už se z něj vyvinul celkem odporný pravičák a rasista s moderní kolonialistickou ideologií. Úplně klasický příběh o moci a penězích. Ale nejméně pět let, než odjeli natrvalo za hranice, jsme se stýkali téměř denně a velmi intenzívně.
Nanda, než se stala vládkyní koloniální vily, byla snad ještě levicovější a radikálnější než Direk. Byla učitelkou na základní škole a všechny ty své odporné teorie ve škole také realizovala. Měli jsme kvůli tomu nekonečně hádek. Pak přišlo první děcko, oni se přece jen vzali, Direk začal víc vydělávat a najednou jejich dcérka měla jít do první třídy a to tam, kde Nanda ještě před pár lety učila. V naší dělnické, tedy většinou cizinecké čtvrti, takže škola byla napůl turecko-marokánská. Tohle Nandu zděsilo a našli si soukromou, velmi pravicovou školu na druhém konci města, kam Nanda vozila děcko každý den na kole. I v zimě. Pozděj vozila jedno děcko vepředu a jedno vzadu. Kolo má v holandském životě velmi zvláštní místo a existuje pravidlo, že na něm smí jet tolik lidí, kolik kolo uveze. Nejdojemnější jsou obrázky, když jedou na kole vedle sebe dva milenci a obírají se, ruce na sobě a řidítka volná. Také jsem jednou viděl, jak jeden chlap přistál na kole vedle pouliční kurvy, smluvil se s ní, ona pak elegantně bokem při rozjezdu naskočila na jeho nosič, a on si ji odvezl.
I když se hořkost objevila téměř hned po příjezdu, nebral jsem ji zase tak vážně. Spíš se podobala zdravému rozhořčení. Přece jen jsem si myslel, že mi svět bude ležet u nohou, jen co se na ty nohy postavím. První vánoce jsme prožili v Paříži. Bral jsem to i symbolicky. Nejenže to byla první cesta z Holandska, ale zároveň cesta za Vavřincem a za Zorkou domů. Jejich kamarádka nám půjčila na týden studio, což byla taková malinká místnůstka a já to mínil vzít důkladně. Auto zaparkujem před barákem a sednem do něj zase až při odjezdu a nevlezem ani do metra, ani do autobusu, projdem všechno pěšky. Žádné město na světě není dost velké, aby nešlo všechno důležité a zajímavé dosáhnout pěšky, obvzlášť, když je týden času. Tedy bez turistického průvodce jsem vyšli po čuchu z domu. Tak jsem to pozděj udělal se všemi městy, která jsem navštívil. Člověk možná mine některé budovy, ale nikdy nemine ducha města.
Upřímně řečeno, bylo to zklamámí, se kterým jsem celý týden zápasil a nechápal ho. Paříž je placatá, zbytečně roztahaná a neuvěřitelně jednotvárná - to byl můj první dojem. Zatím jsem měl v sobě jen jediné srovnávací měřítko a to byla Praha a Prahou bohužel měřit nejde, to dostane každé město okamžitě na frak. Nejsem pražský patriot, jsem přivadrovalec z Moravy, ale druhé takové město jako Praha prostě na světě není. A já předpokládal, že Paříž bude takový kvalitativní desetinásobek Prahy. A místo toho se mi zdálo, že jsem vešel pouze do neuvěřitelně rozsáhlých Vinohrad. Paříž ale měla svou historicko-politickou smůlu. Také to bývalo město plné křivých uliček a starých domů, které po staletí rostly a uvelebovaly se ve vyhrazeném prostoru. Jenže v devatenáctém století srovnali celé město se zemí a postavili je znovu a dokonce i s politickým rozhodnutím, že v něm už žádná další revoluce nebude. Že to bude město, které bude ovladatelné centrální mocí, nikoliv jejími nespolehlivými obyvateli. Totiž barikády v křivolakých uličkách je třeba bodývat stečí, bojem muže proti muži, a když jsou obránci barikády dostatečně zapáleni, je to práce těžká a velmi krvavá. Takže ulice byly postaveny rovně a rozbíhají se paprskovitě z kulatých náměstí, kam lze postavit dělostřelectvo, které potom celou čtvrť bez problému ovládne. Je to kruté poznání, když člověk zjistí, že ona krásná přímost pařížským boulevardů je naplánovaná letem dělové koule. Vymstilo se jim to v druhé světové válce. Když Hitler došel až k Paříži, věděli, že to město bránit už nelze. To jsem ale tehdy ještě nevěděl, byl jsem jen ve velkých rozpacích. Ale naděje neumírala, samozřejmě, protože na duben byla už plánována dvouměsíční cesta kolem USA a napříč Kanadou.
Organizoval to Miloš Šuchma z Otawy a byla to cesta po emigrantských spolcích okolo celého kontinentu. Dvacet dva těch nejslavnějších měst. Nezřízeně jsem se těšil. Jirka Theiner v Londýně už překládal mé písně, tak jsem si říkal, že si s sebou povezu také trochu anglického repertoáru a kdo ví?
Letělo se někdy v půli dubna sedmdesát devět a byla to pro mne zrada. Teď nemyslím Ameriku, ale ten emigrantský svět. Já chtěl původně cestu tak o rok odložit, než se naučím anglicky a než budu mít hotový také anglický repertoár. Šuchma spěchal, tvrdil, že za rok o mne už nebude mít nikdo zájem, že se to musí hned a za čerstva. A to byla chyba. Nejen, že jsem mluvil anglicky mizerně, ale neměl jsem nejmenšího tušení, co to ten emigrantský svět je a tak došlo ke srážce, částečně zbytečné. Já měl za to, že emigranti jsou všichni stejní nadšenci jako já, že jde o společnou věc a že jelikož žijí ve svobodném světě déle, jsou zkušenější, mají větší rozhled i chápání. Bohužel to tak nebylo.
Formálně byli většinou antibolševici...i když ani to není docela pravda. Někteří bolševický režim dokonce hájili, ti co do Československa jezdili za příbuznými a záviděli jim, a většina byla lhostejná v takovém tom smyslu, že politika je stejné svinstvo všude. A ti okázalí antibolševici, což byli většinou sokolové, mi na všech místech shodně říkali, že jsem komunista, protože nosím dlouhé vlasy a levičácké oblečení. To mě děsilo, protože oni se zase oblékali jako bolševičtí funkcionáři. Ale jak říkám, došlo ke zbytečné srážce, vzal jsem to příliš vážně. Tito emigranti byli chudáci bez budoucnosti, ztraceni v cizích vodách. A ti poúnoroví emigranti měli ještě navíc smůlu, že se většinou nenaučili dobře anglicky, nebo taky vůbec.
Kdybych to v emigraci mnohokrát sám nezažil, nevěřil bych tomu. Ale ti poúnoroví žili zpočátku na kufrech a čekali každého půl roku převrat. Nic nezačínali, nic se neučili, stýkali se jen mezi sebou a dělali podřadné práce, nebo se navzájem zaměstnávali s Poláky, Ukrajinci a Rusy. A když člověk propásne první léta, už se jazyk nenaučí, zjistí totiž, že to bez něj jde také. V San Franciscu nám chtěl první den udělat průvodce místní šéf sokola. Vyzvedl nás ráno s otázkou, co chceme vidět. Ukažte mi napřed, co tu máte, pak vám řeknu, co chci vidět, měl jsem už nacvičenou odpověď. Starý pán byl v rozpacích. Daniela si vzpomněla na nějaké názvy míst, které znala z beatnické literatury. To mu nic neříkalo. Tak jsme napřed dojeli do Zlatého parku k bistě Masarika. To se nám nelíbilo a chtěli jsme do Rybářského přístavu. Mapa nebyla, tak jsme mu navrhli, ať se někoho zeptá. Nechtěl. Pak jsme ho k tomu dostrkali, kohosi zastavil a nastal problém, že se nedokázal domluvit. Daniela se domluvila a nastalo mrazivo. Žil už třicet let na západě, deset let v Austrálii a dvacet v Americe. Hystericky nám začal vysvětlovat, že žádnou angličtinu stejně k ničemu nepotřebuje, že je tam svoboda, že ho Američani nezajímají, protože houby vědí, že se stýká jen se Slovany.
V New Yorku jsme měli štěstí. Tam byli sokolové už takoví mimoňové, že nám ani nesehnali nocleh. My to zjistili den před odjezdem z Cleavlandu(to se asi píše jinak!) a americká žena jednoho Čecha nám vytelefonovala bydlení u nějakého chlapce v Sohu na Manhatanu vedle čínské čtvrti. Byl to zpěvák, ale rozvážel na kole poštu, byteček měl zoufalý a u něj jsem také poprvé viděl šváby, ale nevěděl jsem, že to jsou. Bylo parno, tak se mi zdálo, že nějací brouci halt přilezly oknem po omlácené omítce. Podruhé jsem viděl šváby v Anglii a pak jsem je objevil u nás doma v Rotterdamu. Ale abych neodbočoval. Objížděli jsme vše vlakem, což bylo lepší než autobus. Je to pohodlnější a vlaková nádraží jsou v centrech měst, tedy se šetřilo ježdění po těch nekonečných předměstích. A v New Yorku jsme tedy bydleli v mrakodrapovém centru dění a město patřilo nám bez krajanských strachů z pouličních zločinů. Celý týden jsme ve dne v noci courali po Manhatanu a to se mi líbilo. Mrakodrapy se mi zdály lehké a vznosné a nenabízelo se žádné matoucí srovnávání s Prahou. To bylo o něčem úplně jiném. Amerika je zážitek prostoru, prostoru v jehož středu stojím. A americká města také nikdy nestála v hradbách, takže jsou zakládány a rostou v jiné logice než města evropská. Amerika také nikdy nehájila své území, nebyla nikdy nikým napadena nebo bombardována. To vše hraje svou roli jak v náladě společnosti, tak ve stavitelských plánech. Na nás to pak působí volností.
V Chicagu jsem měli také štěstí. Sice jsme bydleli v Ciceru, což je čtvrť, kde ještě do nedávna bydlelo sto tisíc Čechů. To byla největší česká exilová komunita na světě a začla vznikat už v minulém století. Teď už byla v úpadku, ale přesto tam ještě stále vycházely každý den české noviny, tedy blbé. Dělal je místní farář. Ale pečoval tam o nás Honza Novák. To je ten spisovatel, co napsal Milionový džíp. Tahal nás po černošských bluesových hospodách a jednou večer jsme se tak rozjeli, že jsme se ještě v noci šli projít k jezeru. Já viděl studenou vodu, svlékl jsem se a hupnul jsem tam. Bylo to veselé a hlučné, okolo byl krásný park a najednou se přiřítilo policejní auto. Ale průser nám neudělali, spíš byli vyděšeni. Říkali, že se tam před hodinou stala vražda.
Bydleli jsme většinou u nějakých krajanů doma a mělo to v sobě jeden komický stereotip. Kamkoliv jsme přijeli - a jmenovalo se to třeba Boston, Washington, Detroit, San Fransisco nebo Vancouver, jsme dostali první slavnostní jídlo na cibuláku a byla to svíčková s knedlíky. Cibulák nemám rád a svíčkovou snesu tak jednou za rok a to bylo už příšerné. A v Los Angeles jsme bydleli u českého hospodského a když jsme si sedli k němu do hospody, dal nám jídelní lístek. S úlevou jsem si vybral anglický biftek. Když jsem mu to oznámil, řekl: sirovou krávu jedí jenom ty americký prasata, vám dám svíčkovou a donesl ji slavnostně na cibuláku. Do Los Angeles jsme přijeli o pár dní dřív, tak jsme tam zažili cosi, co se jmenovalo: Všesokolský slet pacifické župy. Konalo se to na jednom parkovišti v mexické čtvrti, bylo tam plno krojů, uváděli to anglicky, aby ti Mexičané také ruzumněli a cvičili tam starci a stařenky, nebo úplně malé dětičky. Ty generace mezi chyběli. Prodírali jsme se okouzleni tím absurdním davem diváků a Daniela zaslechla rozhovor dvou Čechů. Jeden se ptal - jdeš zítra na toho Hutku? Kdo to je, zeptal se ten druhý. To je ten vlasáč, co ho vyhodili z Československa. Tak toho bych vyhodil z Ameriky, odpověděl ten druhý.
V Los Angeles jsme také byli donuceni se podívat do Disneylandu. Vzpíral jsem se, ale páter Popelka, který byl jezuita, nás donutil. Koupil nám všechny lístky, vyzvedl nás ráno autem a dovlekl nás tam. Říkal, že se to všem biskupům velice líbilo, tak se nám to bude líbit také. Jelikož to byl první jezuita, kterého jsem viděl živého, nechal jsem se zlomit. Byl to moc milý starý pán a ten Disneyland byl hrozný.
Celý ten mohutný a Šuchmou dobře zorganizovaný zájezd zkončil trpce. Plán byl, že první představení zahraju v Torontu, pak objedu kontinent a na závěr zahraju v Torontu slavnostně ještě jednou. Jenže to poslední představení krajani už zrušili, jaksi jsem si neudělal cestou dobrou pověst. Ale objevila se tam česká holka s mexickým mužem a nabídli mi, že mi vyjednají představení v řeckém klubu - anglicky. Já mluvil mizerně a měl naučených jen několik překladů, ale vzal jsem to. Bylo to moje první představení v cizím jazyku. A zahrál jsem tam také překlad písně Litvínov, tedy bez tohoto názvu. Bylo to o městě, jakémkoliv městě: The City. Z představení si nepamatuju nic, protože jsem z toho byl úplně pitomej, ale jedna věc se pak stala, která mi pak léta svítila nadějí. Po představení za mnou přišel chlap s otázkou, zda ta píseň The City byla o Torontu. Zaváhal jsem, ale pokušení bylo příliš veliké, tak jsem řekl, že jo. Já jsem si to myslel, odpověděl a odešel. A já byl šťasten - on to pochopil. A když pochopil jeden, pochopí časem i ostatní, zadoufal jsem.
Když jsem se vrátil zpět do Rotterdamu ještě plný toho popleteného emigrantského myšlení, napsal jsem fejeton Požár v bazaru. Nejvíc mi vlastně vadilo, že emigranti žijí překroucenou heroickou českou minulostí a současnost je nezajímá. Tak jsem se rozhodl jim tu minulost pocuchat, ale vůbec jsem netušil, tak jsou na těch pohádkách závislí a jak příšerně je raním. Otiskl to pouze pan Váša v Australii v novinách Nový domov. To byly sice také jen emigrantské noviny pro emigranty, ale myslím, že byly jediné dobré. Všichni ostatní, včetně Svobodné Evropy, to odmítli. Ale to stačilo. Obešlo to celý emigrantský svět, dostal jsem množství zlých dopisů, většinou anonýmních a spolky mě prohlásily za zrádce národa a vlastně mě vyhodili z exilu. Několik let jsem si česky nezahrál, ale v té chvíli jsem o to ani nestál. Moje přesvědčení bylo jednoduché: jsem normální člověk a chci hrát pro normální lidi a ty mezi českou emigrací nenajdu, tedy musím hrát v cizím jazyku. Ono problémů na české scéně bylo víc, nejen američtí krajani. Svobodná Evropa mě cenzůrovala fejetony, Hlas Ameriky zakázal rozhovor o západě atd. Všude v exilu vládla taková ta česká vystrašenost a malost a na to já nebyl připraven.
Ale ta tragikomika české emigrace spící v překrouceném národním mýtu není jen česká záležitost, je to problém všech emigrantů bez rozdílu a nezáleží vůbec, jestli je to emigrace spíš ekonomická nebo politická. V New Yorku jsme zažili velmi bouřlivou demonstraci potomků starých norských emigrantů, kteří tam přišli v minulém století. Demonstrovali proti návštěvě švédského krále, protože Švédové kdysi Norsko okupovali. Když jsem to později vyprávěl ve Švédsku i Norsku, nechtěli mi to věřit. Každá emigrantská komunita má svou aktuální historickou identitu posunutou tak o století dozadu a dá se říct, že to je jediné co mají a co je drží pohromadě. Po letech jsem zjistil, že Češi nakonec patří k té umírněnější a rozumnější emigraci, kdežto třeba slovenská emigrace svůj vyčpělý historický močál ještě stále prožívá zuřivě a agresívně. Slováci se v emigraci od Čechů separovali velmi okázale.
Vrátili jsem se tedy do Holandska, já měl pak na podzim ještě měsíční turné napříč Švédskem, ale to bylo jiné. Organizovali to švédští maoisté a bylo to pro Švédy a to byl už pro mě začátek cesty k normalitě. Po návratu ze Švédska jsem sedl na angličtinu s přesvědčením, že do jara budu mluvit anglicky. Celé dny jsem poslouchal anglické rádio, četl anglické knížky a listoval ve slovníku. Daniela byla na mě nafrněná, protože už jezdila na univerzitu a dost rychle se naučila holandsky. Už před tím v Praze studovala na univerzitě angličtinu a měla maturu z němčiny, takže do toho vplula snadno. Moje hvězda začla u ní zacházet, ale tomu jsem nepřikládal důležitost. Mrzelo mě sice, že mě odmítla pomoc při učení, ale bral jsem všechno jako záležitost času. Jenže čas mi předvedl cosi jiného - mé vlastní nevzdělanectví. Do jara jsem sice všemu anglickému rozuměl, jak v rádiu, tak v knížkách, ale když jsem otevřel hubu, nevypadlo z ní nic. Pasívní a aktívní znalost jsou dvě nezávislé znalosti a to jsem ještě nevěděl. Holandsku jsem se spíš odcizoval a sebedůvěra se bortila, Daniela byla v permanentním histerickém záchvatu a já začal prožívat jakási nový druh vyčerpávající samoty. Při usínání se mi začly objevovat příšerné představy, které pak trvaly několik let a nedalo se s tím nic dělat. Když jsem zalehl, naskočila mi okamžitě představa, že jsem na něčem přibitý, ruce a nohy roztažené - ale ne na kříži, spíš na vratech, a někdo ze mne rval vnitřnosti, vyřezával plíce a srdce a nikdy jsem neviděl kdo to dělá a nebylo se možné toho zbavit. Šlo to jen tak trochu po jogínsku posunout, snažit se to neprožívat, pouze to pozorovat, ale trápení to bylo stejně a strašlivé. Pomáhal pouze alkohol, ale na to jsem byl opatrný, protože jsem pak nebyl schopen se druhý den učit a v tom učení jsem viděl jedinou svou záchranu.
Na jaře osmdesát jsem napsal dvě anglické písně - The Bicycle a Refugee. Nejsou špatné. A nějak se mi rozleželo v hlavě, že takhle to dál nejde, že se musím hnout někam, kde je angličtina rodným jazykem. V létě jsem odjel na dva měsíce do Londýna a sliboval jsem si od toho hodně, snad všechno. Jenže jazyk není věc vznášející se volně prostorem, objektívní, neutrální a snadno naservírovatelná. Jazyk patří k území, na kterém žije obytelstvo sevřené do své historie a těm ten jazyk patří, je to jejich vlastnictví a jen tak se o ně nedělí. Bitvu o Londýn a o Anglii jsem prohrál na všech líniích.
Napřed jsem bydlel u náhodných anglických známých v chudé čtvrti Londýna. Na Čechy jsem se po americké zkušenosti nechtěl spoléhat. Jenže jsem těm Angličanům houby rozuměl, protože angličtina chudiny je cosi jiného. A neměl jsem prachy. Zkusil jsem si přivydělat malováním bytů. Ale to nic neřešilo. Honil jsem celé dny po londýnských bytech štětcem pavouky, ale moji angličtinu to nezlepšilo a jazyk, který jsem při tom občas slyšel, jsem se učit nechtěl. To bylo jakoby někdo přijel do Prahy se učit vančurovskou češtinu a zapadl tam mezi námezní dělníky z Užhorodu. Zavolal jsem tedy v zoufalství Pavlovi Rohanovi o záchranu. Ten pracuje dodnes na BBC a tehdy vysílal muziku pod jménem John Kalway.(snad se to tak píše) Je to báječný člověk. Přestěhoval jsem se k nim a spřátelil se velmi s jeho ženou Zinou a ta byla snad prvním člověkem, který byl schopen nastavit zrcadlo mně a mojí situaci.
Zina je zajímavý příběh sám o sobě. Její otec byl německý Žid, matka Ruska, ale Zina se už narodila v Anglii a cítila se Angličankou. Její první muž byl Íránec, jehož matka ale byla Polka, která došla pěšky do Íránu odkudsi ze Sibiře, kam Rusové za války Poláky vyváželi do zajetí. Zina vystudovala ruštinu a čínštinu a pracovala v anglickém BBC na vysokém šéfovském místě přes literaturu. Mluvila také pěkně česky. Přeložila několik mých písní. Mluvili jsme spolu dlouhé a dlouhé hodiny. Jelikož byla Angličankou, nebyla její znalost země zprostředkovaná, ani traumatická, jelikož se zabývala literaturou, chápala můj záměr i můj problém a jelikož byli její rodiče i oba muži emigranti, rozumněla tomu, co emigrace obnáší. S takovým člověkem jsem měl mluvit v Praze a všechno bych si rozmyslil. Můj hlavní problém byl, že jsem nechtěl utíkat do bezpečí, ale pokračovat dál ve své práci, v psaní a písničkaření a to vlastně nešlo bez jazyka a politického kontextu, ve kterém moje písně vznikaly.

Pavel Kohout v knížce Kde je zakopán pes píše, že jsi z generace emigrantů, kteří o Západě nic nevěděli. Takže má pravdu?
Ano. Kdybych věděl o Západě jen část toho, co jsem později poznal, tak bych neemigroval. Ale asi nejde jen o Západ. Pro písničkáře není emigrace možná, kamkoliv. Ale jednu vinu Západ má. Ve své antikomunistické propandě, kterou uměl velmi dobře, nám ukazoval jinou tvář, než kterou skutečně má.
Zajímavé setkání v Londýně bylo ještě s Ivanem Hartlem. Byl to Čech, kamarád Plastik People a radikální levičák. Trockysta. Vystudoval v Cambridgi jadernou fyziku. Nesnášel Anglii a po leta měl zásadu, že alespoň třikrát denně musí porušit anglické zákony. Když se to nepodařilo, tak alespoň třikrát přelezl někde plot. Ten mi ukázal hrob Karla Marxe. Ten hrob tehdy nebyl přístupný, věřím, že z ideologických důvodů, aby si celosvětová levice, ať oficielní nebo ta jen věřící, z toho neudělali nějakou Mekku. Hřbitov byl zavřený, obehnaný zdí a ke zdi se muselo ještě přes soukromý pozemek, také oplocený. Tedy to šlo jen v noci, napřed přes plot, potom plíživě po trávníku v doufání, že tam není pes a potom přes zeď. Uprostřed neuvěřitelně zarostlého hřbitova trčel z křoví bílý náhrobek a na něm napsáno Karel Marx. Byla noc a bylo to jak z anglického horroru o Drákulovi. Ale s Ivanem jsem ještě lezl přez zdi i v Cambridgi. Jako bývalý student si tam mohl půjčit loďku s bidlem a vozil mě po té proslulé říčce v univerzitním parku. Když se setmělo, řekl pojď! Vystoupili jsme na břeh, přelezli jednu zeď a potom ještě druhou a seskočili na takový malý trávníček. Ivan zašeptal: a ti pitomci tvrdí, že na tento trávníček od patnáctého století nevstoupil kromě rektora žádný jiný člověk.
Našel jsem na Západě rozumně uspořádanou, fungující společnost, kde jsou ideály postavené na jednu úroveň se všemi ostatními životními snahami. Asi to tak má být, ale v tu chvíli mě to zaskočilo. Ze svého velkého konfliktu s policií jsem se najednou ocitl v bezkonfliktní společnosti. Samozřejmě, že tam konflikty jsou, občas se dokonce stávkuje a demonstruje, ale tomu jsem zpočátku nerozuměl, zdálo se mi to bezvýznamné. Něco jako, že si to společnost pěstuje spíš co by okrajovou a bezpodstatnou záležitost, tak trochu z nudy. Ti demonstranti sice prořvou velkou manifestaci, ale pak jdou domů, uvaří si večeři, pustí si seriál v televizi a na celý problém zapomenou. Neznají, co je to být dvacet čtyři hodin v konfliktu s blbým státem, nebo s beznadějnou situací. Samozřejmě se to nedá tak zjednodušit, ale já byl v krajní situaci a to je tvrdé měřítko, bohužel individuální. Mně šlo o život.
Londým byla pro mne ta nejtvrdší lekce. Nejen tím pohledem do pravdivého a beznadějného zrcadla, ale jaksi i "legislativně". Já jsem jako bytost patřil Holandsku a jenom oni měli jakousi povinnost se o mne postarat. V jiných zemích bych si musel všechno platit, tedy i vzdělání, a to je beznadějně drahé. Tedy jsem se vracel do Holandska se sklopenou hlavou, ale vracel jsem se vlastně rád. Londýn mě šokoval a nelíbil se mi.
Poprvé v životě jsem viděl chudé lidi. To jsem od nás neznal. Ale nejen chudé materiálně, ale chudé i mentálně a společensky, zaklesnuté ve své chudinské kastě. S vlastním chudinským jazykem, tradicí i životními cíly. Těm lidem není pomoci, nikdo jim ale ani pomoci nechce a oni ani o pomoc nestojí. Takováhle chudinská kasta ve vlastním národě myslím neexistuje v celé Evropě. Všude se tam na mě lepili žebráci a onen pověstný anglický klid je pouhá lhostejnost, blahovolná lhostejnost i k sobě samým. Je to kus jejich národní tvrdosti, tedy i hrdosti. Jistě za mnohé může protestantismus, přesvědčení, že člověk je před Bohem vysvlečen do naha a Bůh mu pomůže jen tehdy, když vidí, že si umí pomoci sám. Prožíval jsem tehdy takový šok, že jsem dokonce přestal kouřit, z vsteku a možná jsem se chtěl také potrestat.
Nezbylo mi nic jiného, než vzít Holandsko jako jediný možný domov. To také znamenalo nechat angličtinu a pustit se do Holandštiny, ale ze své naivní metody už jsem měl strach. Bylo jasné, že musím v první řadě začít gramatikou a cvičeními, že to nemohu dělat sám doma, že musím mezi lidi, někam do kurzu, že musím mít učitele a normální studentskou kázeň. To jsou kruté a ponižující záležitosti pro vyformovaného individualistického zpěváka, který má za sebou úspěšnou dráhu vzdoru, vrcholící až málem čítankovým konfliktem se státní mocí. Začínat jako malé děcko v dospělém věku. Daniela žila v Leidenu zajímavým univerzitním životem a domů chodila dělat pouze scény. Psychologicky je to pochopitelné. Znala mě jiného, schopného a suverenního a teď jsem byl najednou neschopným zmateným bačkorou, kterej ani neumí otevřít hubu. Ona byla stále krásná a živá a její okolí jí to dávalo najevo, takže nádobí u nás létalo velmi často. Měli jsme se tehdy rozejít, ale když je člověk na dně, má pocit, že jakákoliv změna může být pouze změnou k horšímu. Láska umí být velmi vražedná.
V Rotterdamu jsem nakonec objevil jedno centrum pro uprchlíky, kde také dávali jazykové kurzy. Jmenovalo se to Salvator Allende Centrum. Platila to radnice a jelikož to bylo jediné centrum ve městě, měli se starat o veškeré politické uprchlíky, to byla také podmínka radnice. Takže jsem na kurz právo měl, což si ale tak úplně nemysleli ti, co to centrum vedli, protože oni byli komunisti a já byl uprchlík z komunistické země. Ale na rovinu a hned v počátku mi to neřekli, báli se průseru na radnici, takže jsem začal chodit na kurz někam, kde mě považovali vlastně za třídního nepřítele. Byli tam uprchlíci z latinské Ameriky a z Eritree, většina čekala marně na azyl a jejich osudy mě dojímaly, byli na tom daleko hůř než já a to mě začalo držet nad vodou. Jejich situace byla beznadějná, někteří se teprve začínali učit číst a psát. Pro mne to byl v tu chvíli cosi jako domov, kam jsem mohl utíkat před svým osudem, i před hysterickou ženou. Asi jsem musel být zpočátku úplně slepej, že jsem si nevšiml, že mě vlastně nenávidí a že mě považují jen za jakéhosi kapitalistického šaška, který je ochoten za dolary špinit jméno komunistického ráje.
Nejspíš si na mě začali zvykat. Denně jsem pečlivě docházel a nejezdil jsem bourákem, ale na otřískaném kole, vypadal jsem jako oni, oblékal se jako oni, byl jsem chudý jako oni a když mi začla holandština lést z huby, měl jsem většinu náhledů jako oni. A v té chvíli už bylo pro mne zajímavé zjišťovat, že jsem pro ně vlastně kdosi z tábora jejich úhlavních nepřátel. Bylo to také užitečné, protože se mi časem podařilo mnohým těm velmi sympatickým nešťatníkům vysvětlit, jak se to s tím moskevským komunismem má. No, dnes už to zní všechno jako báchorka z prvohor.
Holandsky jsem se tam zase tolik nenaučil, zase spíše dobře rozumět a číst. Na gramatiku učitelky kašlali a sami jí nerozuměli. Chtěli pouze, aby člověk mluvil a bylo jim jedno jak. To jsem sice objevil velmi rychle, ale nechtěl jsem kurz opouštět, protože to bylo v té chvíli pro mne jediné záchytné místo. Byl jsem rád, že jsem mezi lidmi a fungovalo tam takové to kolektivní blaho, když jsou všichni na té samé lodi, i když ztroskotané.
Holanďani mají k svému jazyku nechuť. Myslím, že nemají holandštinu rádi, takže je tam naprostý nedostatek učebního materiálu. První přehledná obsáhlejší gramatika, tedy ne pro cizince, ale pro Holanďany samé, vyšla až začátkem osmdesátých let. A česko-holandský slovník existoval jen v takovém tom vydání do náprsní kapsičky místo kapesníku a ještě ke všemu byl špatný a plný kravin. A vydali ho Češi. Holanďanům to nestálo za námahu. To zanedbávání vlastního jazyka ale možná způsobilo daleko rychlejší vývoj, než v jiných zemích. Holandština z minulého století je pro Holanďany už zcela nesrozumitelná a obsahuje ještě čtyři pády, kterým dnes Holanďani vůbec nerozumí. Multatuliho, což je takový tragický holandský Neruda, si musí překládat. Ale literatura je stejně nezajímá a poesie se jim zdá víceméně směšná. Jak mi řekl jeden rotterdamský soudce, který je básník: Holanďani nemají nic proti tomu, když píšeš básničky. Psát si můžeš, co chceš. Ale nechápou, proč je chceš ještě uveřejňovat.

Písničky v holandštině jsi psal sám?
Některé, ještě zpočátku na tom jazykovém kurzu. Učitelky mi v nich vždycky opravily chyby. Nejsou špatné, jsou jednoduché a veselé, ale cítil jsem, že jsou nehotové. Proto jsem sháněl překladatele. V Rotterdamu žije Češka, Jana Beranová, která se živí jako překladatelka poezie. Slíbila mi, že mi písničky bude překládat - ale po nějaké době jsem pochopil, že nic nepřeloží. Schválně mě zdržovala. Brala mě jako konkurenci a bála se, že jí budu brát kšefty, když si svoje hokynářství postavím v jejím městě. Rotterdam má milion obyvatel a jí se zdálo, že je přesně jen tak velký, aby tak uživil jednoho českého poetu. Mně cítila jako vetřelce. Musel jsem se poohlédnou po někom jiném a to byl velký problém.
Kouřit jsem začal zase na jaře osmdesát jedna, po osmi měsících a to v Paříži. Dvě francouzské kamarádky organizovali v jednom gotickém kostele v centru města hladovku za jednoho zavřeného pražského disidenta. Jeli jsme hladovat s nimi, přes den jsme s flaškou vody seděli v kostele, v noci jsme spali na půdě toho kostela, aby byla kontrola a aby nás také netrápily výkladní skříně plné žrádla. Druhou noc jsem ale spadl z příkrých gotických schodů a zlomil si cosi v nártu, museli mi to ošetřit v nemocnici a přikázali mi jíst. Tak jsem několik dní musel ležet a čekat v jednom předměstském pařížském bytě na konec hladovky a z dlouhé chvíle jsem si zapaloval cigarety s pocitem, že už jsem stejně z toho vyléčený. A pak jsem najednou zjistil, že už zase hulím jak fabrika.
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*
Karel Kryl tě popisuje jako bolestína, který v exilu nikdy pořádně nepracoval a žil z různých podpor.
Karlu Krylovi, který bydlel v Mnichově uprostřed české tlupy a žil dvacet let z dobrého a jistého platu Svobodné Evropy, se to lehce popisuje. Moje existence v Holandsku byla nahatější a ohroženější. Zpočátku jsem měl hrdost a žil z půjčky. Dokonce i na studium Daniely jsme si vzali půjčku. Jenže pozděj, po několika letech, jsem pochopil, že v Holandsku se tyhle věci zas tak neberou. Že je to falešná hrdost, nad kterou Holanďani spíš jen vrtí hlavou a že bych ty půjčky také nikdy nebyl schopen zplatit. Ale i po návratu z Londýna jsme stále žili z půjčky, kterou bylo stipendium Daniely.
Ale to srovnání s Krylem je problém. On emigroval o deset let dřív za úplně jiné situace. Ekonomika Západu se tehdy vyvýjela zázračně, byl zájem o cizince a za Západ přicházeli po milionech a Češi, díky okupaci, byli populární a Západ si na nich léčil své špatné svědomí, že nás nechal na holičkách. O deset let později už byl Západ v ekonomických problémech, cizinců se chtěl spíše zbavovat a okupoace Československa už byla dávno zapomenuta. Nějak si myslím, že Kryl tehda ani neměl příležitost zažít, co to ta emigrace je, to uvržení do naprosté nejistoty. Já mám za to, že tento problém emigrace vlastně zažil až po listopadu. Tam, kde já jsem byl šťastný z návratu, on se dostal do nesmírného chaosu a mně jeho zoufalecké reakce spíš připomínaly moje první léta v Holandsku. Dvacet let žil s pevnou představou Československa a když sem přijel, bylo všechno jinak a on to nebyl schopen zpracovat. Já jsem na Západ také odjížděl s jakousi představou Západu a první léta jsem vlastně velmi dramaticky bojoval s touto svou vlastní představou. To byl myslím jeho hlavní problém, ale čas by to vše vyléčil. Tvrdí se, že tato orientační emigrantská krize trvá asi pět let a věřím tomu. Je mi strašně líto, že umřel, že umřel neusmířen. Umřel než stačil zažít blaho z toho, že je zase zpátky doma.

Studoval jsi uměleckou školu. Nenapadlo tě zkusit to třeba jako grafik? Nebo v úplně jiné profesi?
Bál jsem se, že když si udělám novou existenci, tak se už k písničkám nedostanu. Měl jsem strach, že mi to celé zpívání zmizí pod rukama a to se mohlo snadno stát. Proto jsem se písničkaření držel za každou cenu - a taky z jakési hrdosti k bolševikovi. Kvůli písničkám mě vyhodil a kdybych přestal, tak by vlastně vyhrál. A pak, v Holandsku je téměř milion nezaměstnaných a to pak zase není tak snadné něco najít. A bez jazyka snad pouze otrockou práci na černo.
Rok 1981 byl pro mne asi ten nejhorší rok v emigraci. Jazykový kurz skončil, protože radnice na něj odmítla dál dávat peníze, já sice holandštinu už tak nejak patlal, ale bylo to nepoužitelné, angllický repertoár jsem sice nějaký měl, ale odložil jsem ho, protože se mi zdálo, že v Holandsku se halt musím prezentovat holandsky. Tedy nizozemsky. Holland je jen jedna z dvanásti provincií a oni mají za sebou také ty kompetenční války, jako my se Slovákama, jenže to probíhalo v minulém století. Krajanské zájezdy zkončily, já už byl v emigraci třetí rok a fakticky teprve na začátku a s Danielou jsme měli denně velmi hořké vztahové problémy, Vavřincovi bylo jedenáct a jezdil k nám na prázdniny a to bylo také smutné, protože jsem mu v jeho složité situaci mohl být jen velmi rozmáznutým tátou. Naštěstí nemám sebevražedné sklony, ale v té době se mi nechtělo žít, přál jsem si umřít, cítil jsem se mrtev a vzpomínám si, jak jsem to bral jako naprostou neférovost, že tělo si žije dál a nutí mě dále se účastnit mého života, o který jsem vůbec nestál. S lidma v Čechách jsem ztratil kontakt a kamarádi disidenti byli většinou ve vězení. Bylo to všechno na hovno. V tu dobu také nechal Pallas toho našeho švédského Šafránu. Vydal sice přes dvacet desek, i když v malých nákladech - tak tři sta až pět set kousků od každé, ale i tak ležely a nikdo je nekupoval, emigrantům to bylo jedno, takže ani nebyla naděje si něco z těch všech nevydaných písniček vydat na koleně a v Čechách... měl jsem za to, že tam jsem už úplně zapomenut.
Život je podivná mrcha, že když nechá ležet člověka na tom už nejspodnějším dně, ukáže nakonec, že ještě nějaké rezervy tam jsou. Začal jsem se chytat těch Holanďanů, kteří byli právě po ruce, hodiny jsem s nimi sedával a zkoušel s nimi překládat písničky, které jsem měl v češtině. Výsledky byly sice trochu komické, ale to mi bylo v té chvíli jedno. Chtěl jsem si udělat první holandský repertoár, abych měl co nabídnout a pak se uvidí. Takže vzniklky první překlady Pravděpodobných vzdáleností, Litvínova a ještě několika písní, asi sedm použitelných písní jsem už měl z těch, co jsem složit na jazykovém kurzu, a pak jsem měl několik písní v angličtině a tak jsem se začal rozhlížet po prvním představení.
Na to první představení si pamatuju velmi dobře. Bylo to na Zeelandě, což je jižní, velmi konzervativní protestanská provincie. Organizoval to jeden vzpupný protestanský kněz. Vystudoval teologii, ale v Boha nevěřil, církev nenáviděl, zajímala ho spíš ekologie a agresívní protivládní a protiobčanské akce. Byl na návštěvě v Praze a nějaký disident mu řekl, že v Rotterdamu žije významný český protestní zvěvák, který byl československou vládou vyhozen. To byla voda na ten jeho anarchistický mlýn. Navštívil mě a pozval mě na jednu neděli - to aby provokoval okolní obyvatele. Nedělní nečinnost se tam velmi přísně dodržuje a já byl ke všemu vlasáč a cizinec. To, že si mnou řeší své vlastní komplexy, jsem v té chvíli nevěděl a ani nic netušil o zeelandském konzervatismu. Byla to pro mne událost, pomalu po dvou letech zase vlastní představení a tentokrát už konečně v holandštině i s průvodním slovem. Dopadlo to velmi dobře, jen začátek byl úsměvný. Měl jsem tam úvod o mém osudu, o mých snahách, o problémech cizince a díky slabé slovní zásobě jsem příliš často používal slovo "zmatení". Všichni soustředěně poslouchali, aby vůbec pochopili o čem to mluvím, jen jedna holka se pokaždé, když jsem řekl slovo zmatení, podívala na radiátor ústředního topení a najednou vykřikla: Néé, verwarming maar verwarring! Všichni, i já, jsme se rozřehtali. Celou dobu jsem místo slova zmatení používal podobné slovo, které ale znamenalo topení.
Takhle to tedy začalo a pomaloučku se to začlo i rozjíždět. Nejvíc mi pomohla Amnesti International a já zase pomohl jim. V mnoha vesnicích jsou jejich odbočky a ty si dělaly pravidelně jednou ročně takovou schůzovní slavnost, kde chtěli mít také kulturní program. Jelikož to mělo mít závažnější obsah, tak se jim běžní holandští zpěváci nehodili a u mě byla ještě výhoda, že jsem byl "názorným" příkladem někoho, kdo byl pronásledován. Mohli mě ukazovat dětem jako opici z východoevropské džungle. Projel jsem takhle desítky holandských vesnic a městeček a začal pozvolna chápat zemi i jazyk, ale obojí mě čím dál víc děsilo, ale už jsem byl přinejmenším v pohybu. Česky jsem zahrál nanejvýš píseň Hanči, čiči a čebabčiči, abych jim ukázal, jak zní čeština a měl z toho trochu ryze soukromého potěšení. Občas jsem jim vyprávěl, jak je ta píseň příšerně závažná, ale o Československu stejně většinou nevěděli nic, pletli si to stále s Jugoslávií. I domácí Direk, kterému jsem rozdíly mnohokrát vysvětlil a ukázal mu to i na mapě, mi přišel kondolovat, když umřel Tito. Řek jsem mu, že je boerenlul a klootsak, což jsou velmi hrubé nadávky. Ale stejně to nepomohlo. Byli jsme v šedé zóně za Železnou oponou.
Možná, kdybych ze sebe udělal trochu šaška, tak jsem z toho živnost nakonec vykřesal. Nejvíc se líbily ty písničky z jazykového kurzu a takové bych mohl dál psát, ale nechtěl jsem. Jsem přece jen vážný zpěvák a moje situace byla vážná a nechtěl jsem to vše zabalit do grimasy a prodatelné parodie. Holanďani jsou protestanský obchodnický národ a poezie a citové písničky jim vlastně neříkají nic a myslím že ani nemůžou, obvzlášť v holandštině. Mám za to, že jsem tam byl vlastně jediným, kdo se pokoušel zpívat holandsky. Všichni ostatní zpívali anglicky s nadějí, že se chytí za vodou a když se jim to podařilo, měli pak úspěch i doma. Vše, co se dá použít na export, má v Holandsku úspěch. Sami pro sebe vlastně nepotřebují nic, umí žít skromě a prázdně, vychovávají tak děti a je to tak v jejich kalvinistické tradici. Do světa být přátelští, uvnitř prázdní a pracovití. Peníze a zdraví se berou jako poží požehnání, kterým se nemrhá.
Občas jsem zajížděl do Německa, za kamarádama a nebo jen tak kupovat si chleba, protože tu holandskou bílou vatu jsem nedokázal jíst a Němci mají tentýž chleba jako my a vůbec, jsou nám podobní. Možná v tom také hrála mágie mé německé babičky a všelijaká náhodná setkání a já začal vážně přemýšlet o Německu. Tam jsou básníci, knihy, divadlo a lidé romanticky laděni. Češi tam také zapadali skoro bez problémů. A rozhodující byl jeden malý moment. Hrabal jsem se v antikvariátu a narazil jsem na knihu povídek od Alberta Moravii, ale byla německy. Stála pouhý gulden, koupil jsem si ji, sedl si do hospody, přečetl první povídku a rozumněl jí! Během dvou dnů jsem měl nádhernou knihu přečtenou a byl jsem přímo očarován, jak blízko mám teď do němčiny. Tady mi pod nízkým, šedivým, větrným a deštivým holandským nebem zasvítilo světlo. Zjistil jsem, že v Rotterdamu je německý Goethe Institut, že tam mají obrovskou knihovnu a dávají lekce a že jsou tam moc příjemní lidé jaksi našeho ražení. Tak jsem se tam přihlásil a zaplatil si první kurz.
Nebylo to zrovna praktické začít zase nový jazyk, ale já byl velmi motivován a měl jsem také dojem, že přecházím z blbého nářečí do konečně pořádného jazyka a vlastně to tak i bylo. Němčina se mi líbila a měli skvělé učební materiály a já díky jí také pochopil holandskou gramatiku, protože je téměř totožná. Nešlo to sice rychle, musel jsem se ten jazyk učit od začátku, ale nemusel jsem kvůli každé blbosti listovat ve slovníku. Němčina se mi stávala skutečným azylem, jen ve dny, kdy jsem měl holandská představení, jsem se tomu nevěnoval, to jsem si po probuzení vzal holandskou knížku a předčítal nahlas, abych si to večer nepletl s němčinou. Také jsem v tu dobu po dvouleté žádosti dostal přidělen atelier, prostornou místnost na druhém konci města a to už byla úleva, měl jsem kam utíkat. Rotterdamská kulturní nadace mi také začla jednou ročně dávat stipendium, vždy před létem, tak jsme měli také na prázdniny, i když první prázdniny jsme měli v roce 1982 díky Havlovi v jižní Francii.
V Avignonu organizovali letní akci Noc za Václava Havla, který seděl právě v base. Pozvali mě tam a řekli, že zaplatí dopravu vlakem a dají malinký honorář. V tom roce jsme byli velmi chudí a to cestovné byl docela slušný balík a mě napadlo, že mít tak auto, že by se tak dalo navázat na čundrácké prázdniny se stanem. Ukázat Vávrovi jak se čundruje, jak se zachází s ohníčkem, co to je být svobodný v krajině a toulat se tam. Jenže jsme auto neměli. Jeden Čech nám sehnal na vrakárně takové malinké za 3OO guldenů. Dojeli jsme sto kilometrů do Belgie a auto se rozsypalo. Přespali jsme v poli. To byla vlastně první noc pod širým nebem v emigraci. Druhý den nás jeden zemědělec odtáhl do městečka do dílny, tam nad tím kroutili hlavou a poslali nás se projít. Byli jsme na mašli, protože nám bylo jasné, že oprava sežere všechny prázdninové peníze a bude. V poledne jsme se vrátili do dílny, auto bylo opravené a Dana se francouzsky vyptávala, co budeme platit. Šéf jí říkal, ať si připravíme tučný obnos, ale napřed ať s nimi jdeme na oběd. Napínali nás. Nkonec oběz zaplatili a za opravu nic nechtěli. Všechno jim bylo jasné a popřáli nám hezké prázdniny. Byly skutečně hezké v nádherné přírodě jižní Francie a byla to úleva po té větrné holandské placce.
Ten rok osmdesát tři byl nějak zlomový. Něnčina mě bavila, požádal jsem si o podporu jako nezaměstnaný spisovatel, což mi uznali a docela slušně jsem si přivydělával koncertama, což byly většinou černoty, protože pořadatelé to tak chtěli. Když mi dali tři stovky bez podpisu, tak je to stálo jen ty tři stovky. Kdyby mě platili oficiálně, tak by ještě nejméně čtyři další stovky zaplatili na všelijaké poplatky. Prostě blbý zákon a já si myslím, že by se parlament, kterýkoliv, měl držet zásady, že musí tvořit takové zákony, které se dají dodržovat a které lidé dodržovat chtějí. Psal jsem si různé deníky a občas fejetonek do nějakých méně vystrašených emigrantských novin a Holandsko už neleželo na mně jako betonový panel, ale začlo se rozkládat kolem mne a já si to musel vyslovit. Tak vznikla pro mne velmi důležitá píseň Nizozemí, ale psal jsem ji česky, potřeboval jsem svobodu ve vyjadřování. Muziku mi k ní udělal Jan Stavinoha z Amsterdamu. Text u něj ležel dlouho, ale pak jsem ho vyděsil, že k němu jedeme na návštěvu s mým německým překladatelem a během několika hodin to měl. Zpočátku jsem ji zpíval tedy německy, než se dostavil holandský překlad a píseň u Holanďanů zabírala. Jeden holandský spisovatel mi pak říkal, že pravdu o Holandsku může říct jen cizinec, že tak daleko odvaha žádného Holanďana nesahá. To bylo velké uznání, i když ne úplně přesné. Jsou Holanďani, kteří mají odvahu ta neuvěřitelně pevná sebechvalná národní klišé prorážet, ale vždycky u toho jaksi tak řvou, že se v tom ztratí, co chtějí vlastně říct.
Zajímavý osud je ještě ten Jan Stavinoha. Pochází z komunistické rodiny a říkal, že si z dětství vzpomíná, jak mu jednou ožralý Klement Gottwald poblil hračky. Utekl v šedesátém osmém a zpočátku se živil výukou hry na klasickou kytaru a to se mu zmrzelo a rohodl se pro spisovatelství. Má neuvěřitelnou drzost a spousty energie z toho konce komické grimasy. Holandsky se nikdy pořádně nenaučil, žil tam s takovou zpatlanou angličtinou. Byl by dobrým hercem komikem. Rok psal každý týden do novin fejetony, než mu to prokoukli. Přišel se do jedněch velkých novin představit jako významný český spisovatel a že by pro ně něco psal, ale že holandština je tak těžká, jestli by to nemohl rovnou diktovat nějaké sekretářce. A tak angličtinou pomocí pár holandských slov, ale hlavně rukama, nohama a běháním po místnosti donutil nadanou sekterářku něco sepisovat, pak jí do toho nahlédl, za místa, která se mu nezdála jí vynadal a musela to opravit, až z ní vymáčkl nějaký výsledek. Vzal si potom báječnou Holanďanku, tichou, skromnou a povoláním kunsthistoričku. Té takto začal dikovat knížky a ta pokaždé, když už těch papírů měla hromadu, odjela na pár týdnů někam do samoty a tam to dala dohromady. On to podepsal a napsal k tomu, že jsou to překlady z češtiny, ale to nebyla pravda. Vymejšlel si srandovní blbosti na místě a do češtiny by se to muselo teprve přeložit. Je to dar od Boha. Takové kaskadérství jsem neuměl.
Ta němčina se ukazovala nadějně. Ještě jsem ji neuměl a už jsem v Berlíně našel překladatele. Jemnuje se Peter Ambros a říkám mu Dany. Je to slovenský Žid z Trnavy a když nás přepadli Rusové, rozhodl se ve svých dvacíti, že tedy půjde domů, že nebude dál žít v cizí a ještě ke všemu okupované zemi. Odešel tedy do Izraele a jak mi později říkal, tak teprve zjistil, že je Slovák. Vystudoval tam a musel na vojnu a to ho vylekalo, takže desertoval do Berlína. Žil s češkou a naučil se německy tak, že žádný Němec nepozná, že je cizinec. Tak také mluví česky i Polsky a padli jsme si do noty. Přeložil snad všechny moje písničky, dodnes jsme velmi dobrými kamarády a jezdívá teď k nám do Prahy. Takže všechno bylo jasné a v tu chvíli se stala neuvěřitelná věc, našel jsem skvělého holandského překladatele.
Jeden můj přítel, Sjef Helmmer, původně člen maoistického spolku Denk aan Praag - myslete na Prahu, který později začal vydávat holandský časopis o Chartě 77, a teď za to dostal u nás cenu Jiřího z Poděbrad, za mnou přišel a řekl: Hele, brácha ti ty texty přeloží. Moc jsem tomu nevěřil, ale s tím bratrem jsem se sešel. Byl to starší, takový velmi solidní člověk - ale typický Holanďan, takže jsem si byl jistý, že z toho nic nebude. A z jakési podivné nafoukanosti jsem mu dal nepřeložitelnou lidovku. Mořil se s tím dva dny, pak přijel a slušně mě požádal o něco jiného. Seděli jsme u mě doma, povídali si celé odpoledne a já zjistil, že je to příjemný, velmi vzdělaný člověk. Na Holanďana až překvapivě citlivý. Dal jsem mu druhou písničku - Tkaničku. Přeložil ji ještě ve vlaku, večer ji poslal a druhý den jsem měl text ve schánce. Zíral jsem - připadal mi lepší než můj originál, byl jazykově hravější a jiskřivější. Ten chlap byl technicky dál než já - a v té ošklivé a samotnými Holanďany nenáviděné holandštině dělal moc hezké překlady. Mimochodem, v mládí byl ortodoxní katolík, dokonce jezdil na kole za papežem do Říma, ale pak se stal levičákem, ale to v Holandsku znamená vždy jakýsi tón protestantismu. Byl učitel holandštiny na vysoké škole a skvěle vychovával svoje děti. Celý život také překládal poezii z francouštiny.

Jak jste spolupracovali? On uměl česky?
Ne, jen trochu rusky. Kdysi na vojně prodělal kurs ruštiny v protišpionážním oddělení. Ale to mu pomohlo získat cit pro slovanské jazyky. Já mu dal český text, doslovný holandský překlad a on to přebásnil. Na všechno se mě několikrát vyptal, dokonce si napsal notičky, a když měl nějaký problém, tak mi zatelefonoval. Výsledky byly skvělé, tak jsem se rozhodl pro vydání první desky holandsky. Jmenuje se Hier is mijn thuis, což je překlad písně Tady domov mám, ale ta česky ještě nevyšla. Obešel jsem všechny možné vydavatelství, ale odevšad mě vyrazili, protože cizinec, který ještě ke všemu zpívá holandsky, to jim neřeklo nic. Tak jsem si řekl, je tu svoboda, vydám si to sám a vrazím to do obchodů. Banka mě samozřejmě nepůjčila, tak jsem si půjčil prachy přes jednoho bláznivého holandského učitele z východu Holandska, který nezřízeně obdivoval Československo. Nechal jsem udělat tisíc kousků a narazil na další problém. Do žádného krámu to nevzali, protože jsem to netáhl s žádnou distribuční sítí a ti mezi sebe prostě nikoho nepustí. To bylo divné překvapení ve svobodném trhu. Tak jsem to rozprodal po představeních, ale další náklad už jsem nedělal. Tam jsem se naučil o přestávce hokynařit a dnes se mi to hodí.
Nepropadl jsem z toho světobolu. Holandsko už mi bylo jasné, já měl namířeno do Německa a Gert už měl udělány překlady na další desku, tak co.

Kolik písniček jste takhle přeložili?
Asi padesát. Bohužel, pak se stala tragédie. Dostal rakovinu, rok se trápil a umřel. Sloužili za něj v Nijmegen velikou katolickou mši. Církev ho tak zase vcucla zpátky k sobě, protože se už nemohl bránit. Měl poslední přání, abych mu zahrál na pohřbu. Poslední píseň, kterou mi přeložil, byla moravská lidovka s názvem Smrt. V češtině se tam zpívá: Byltě jeden člověk, bylo mu jakkolvěk. Trošku tu písničku zkrátil a upravil. V tu dobu ještě nevěděl, že je nemocný. Na jeho pohřbu jsem Smrt v holandštině hrál poprvé.
S Danielou byly stále problémy. Ona už si na Holandsko zvykla, brzy měla ukončit univerzitu a moje německé plány se jí moc nelíbily, nechtělo se jí do další nejistoty. Velmi jsem se snažil dát náš vztah do souladu, napsal jsem jí v roce 1984 pěknou knížku s názvem Dvouseta. Ale mám obavu, že ona si v tu dobu už říkala, že než hezky psát, je lepší hezky vydělávat. Pro holku je těžký žít s kumštýřem. Nikdy jí nemůže úplně patřit a pěkný to je jen, když se věci daří. To jsou pak i peníze a zajímaví známí a život má takovou tu slavnostní jiskru. Když věci nejdou, tak je to horší než špatné, to ti dobří přátelé už pohřbívají člověka za živa a mezitím je ale souvislý problém psaní dalších věcí. To je stav věčné pochybnosti a nejistoty a hrabání se v sobě.
Osmdesátý pátý byl docela hezký rok, tedy ve srovnání s těmi předešlými. Němčina mi začínala jít, seděl jsem celé dny v atelieru a holandská představení pro mě nebyla problémem a bylo jich tak akorát, aby nebyly zátěží a zároveň příjemně ulehčily finanční tísni. Před létem jsem dostal spisovatelské stipendium šest tisíc guldenů a my si za ně udělali dvouměsíční čundr přes jižní Francii, Pyrenee do Portugalska a potom jihem kolem Španělska zpět. Měl jsem i rozepsanou zajímavou knížku: Dopisy Ivanovi. Začal jsem ji psát začátkem dubna, když jsem po všech těch letech zase mluvil po telefonu s Ivanem Klímou. Požádal mě, jestli bych mu nenapsal nějaký dlouhý dopis o Západě a jakvůbec žiju. Napsal jsem první dopis a jelikož nebyla zrovna příležitost ho nějak bezpečně odeslat, napsal jsem i druhý a spíš témat přibývalo, až jsem se rozhodl, že to napíšu jako knížku, kterou mu pak dám jako celek. Psal jsem to půl roku, je to několik set stran a čeká to ještě stále na přepsání a zkorigování, takže on ještě ani jeden dopis dosud nečetl. Snad mu to stihnu dát k desátému výročí napsání těch dopisů. V dalším roce jsem už neměl sílu na zkorigování a odradil mě od takové práce také fakt, že by to stejně nikdo nevydal.
Když jsme se vrátili z prázdnin, objevil se v Ritterdamu Ivan Landsman, horník z Karviné a s ním jsem potom to Holandsko dožil a dodnes v Holandsku je. Udělal jsem z něj spisovatele a jeho příběh stojí za vyprávění. Patnáct let dělal horníka, později předáka na geologickém průzkumu, žil nezdravě a tvrdě, jako horníci, přesto mu zůstalo strašně měkké srdce a pevné zdraví, zuby jako slon, žádný kaz a nikdy nebyl u zubaře. Jeho brácha utekl do Kanady a on posledních deset let žádal o vízum a návštěvu. Chtěl zdrhnout a možná proto také zůstával horníkem. Utíkal od práce, od bolševika, od zlé hornické a materialistické ženy, která ho přemlouvala, aby i v sobotu a neděli chodil na extra směny, aby si ona mohla kdoví co kupovat. Hornické ženy v panelácích mezi sebou soutěží, které má ten byteček nejkrásnější a chlapy to musí oddřít. V osmdesátým pátým, po patnácti letech v dolech, kdy už měl vlastně nárok na jakousi tu penzi, vízum dostal a odletěl do Kanady. Neuměl jazyk, neměl samozřejmě nejmenší představu o Západě. Přijel k bráchovi, ten byl automechanik a domečkem a už kanadskou měšťáckou duší a bráchu po měsíci vyhodil se slovy, lopatu ti tam z ruky nikdo nesebere a zatajil před ním všechny ty emigrační procedury. Ivan si od nějakého Čecha nechal anglicky napsat lísteček, že je z Československa a že žádá o politický azyl a vystoupil při mezipřistání v Amsterdamu a šel za úředníkem, které kontroloval pasy a dal mu ten lísteček. Ten se usmál a přikázal mu židli, na které má počkat. Ivan na té židli seděl sedm dní. Když byl večer, tak vždy někam zalezl v té mezinárodní hale, přespal a zase šel sedět. Čekal mnoho let na povolení k cestě, tedy čekal i tady. Sedmý den úředníci ztratili nervy, vyzvedli si ho, dali mu vízum a pustili ho do země. Jel napřed do Amsterdamu, tam se všelijak potloukal, nikdo mu nepomoh ani neporadil, organizace pro uprchlíky ho vyhodila, protože to byli komunisti a utečencům z Východu nepomáhali. Náhodou v jedné hospodě narazil na kohosi, kdo mluvil lámanou češtinou a ten mu řekl, že v Rotterdamu žije nějaký Hutka a tem by mu mohl pomoci, odjel tedy do Rottrdamu, ale my byli na dlouhýcxh prázdninách a když jsem se vrátili, byl už ve městě měsíc. Našel si mou adresu v telefonním seznamu a chodil k nám zvonit. Bydlel v levném hotelu, pak mu došly prachy docela, tak už přespával v polích za městem s utkvělou představou, že přijedu a pomohu mu. Neznal mě, ani nevěděl, že zpívám, byl jsem prostě Čech o kterém mu někdo řekl a v zoufalství se na to upnul. Měl jedno úžasné nnadání - kamkoliv přišel, tak se hned kolem nějněco dělo, přitahoval příhody, pamatoval si je a uměl je skvěle vyprávět. Velmi sympatický kluk. Napřed jsme mu chtěli pomoct zpátky do Kanady. Tu si za léta také vysnil a neměl jsem to srdce mu doporučovat Holandsko. Vyřídil jsem mu podporu, začal mu dávat lekce angličtiny - já! a nastěhoval jsem ho na půl roku do atelieru. Byly zrovna potíže s prachama a tak se mi hodilo, že na tu dobu přejal nájem, já doma seděl na němčině. S bráchou to ale nevyšlo, odmítl mu poslat pozvání a tak nemohl ani dostat kanadské vízum, protože neměl ručitele a zponzora, tedy nezbylo než zůstat v Holandsku. Ivan začal být zoufalý a já se bál, aby ho nepotkal Hvězdoňův osud. Kdysi v tom mém blázinci jsem si všiml, že problém nových příchozích a jejich trauma řeší tím, že jim poručí si psát deník, či něco o jejich životě. To pomáhá překonat první čas. Tak jsem koupil Ivanovi sešit a řekl ať píše. Pustil se do toho a za dva týdny mi dal číst, co dosud napsal. Psal svůj útěkový příběh a já byl z toho vedle - Ivan byl spisovatel od Boha. Tak jsem ho donutil aby to dopsal, ale nedalo to moc práce, drželo ho to. Napsal asi dvě stě padesát stran a příběh byl hotov. Pak přišel a tak prosebně se zeptal: Jarku, myslíš, že bych moh psát o dolech? To musíš, odpověděl jsem a vzniklo dalších dvě stě padesát stran, které myslím nemají obdoby a tvoří to logické dvě části a nazvali jsme to Pestré vrstvy. Poslali jsme to Škvoreckému, ten to sice nevydal, kde by taky vzal peníze na tak tlustou knihu, ale na moji žádost mi poslal takový odšírný dopis, že Ivan je jeden z předních českých spisovatelů, vedsle Kundery, Hrabalka atd. a že ho on míní vydat. S tím papírem jsme šli na cizineckou policii a vymlátili jsme z nich pro Ivana politický azyl. Ivan ale byl, jak jsem mu přezdíval Pytel brambor. Kam ho člověk postavil, tam zůstal. Já už jsem potřeboval zpět atelier, tak jsem mu sehnal penzion, místnost tak na jednu postel, jak to v Holandsku bývá. Ivan se přestěhoval do jiné čtvrti, nerad, protože se zkamarádil mezitím se všemi hospodami a všemi možnými asociály, vedl s nimi diskuze aniž uměl holandsky, či jinak. Co jsem ho naučil anglicky zase snadno zapomněl. I na to měl dar a jak to dělal mi není jasné. V naší čtvrti se také velmi rychle zžil a přitom byl na Rotterdam velmi kyselý. V penziónu napsal knihu Fotr. Pomáhal mi z Fosilem a vůbec se vším a stali jsme se velkými kamarády. Občas se porval a nudný Rottredam mu byl místem mnoha událostí, ale knihy a povídky leží, zatím nevydané a neupravené, zkroutily se mi akorát prsty a dlaně kvůli zkracování šlach, což bylo od těch sbíječek. Žije dodnes z podpory. Pokaždé když ji dostal, tak si nakoupil hromadu fazolí, krup a takových věcí, podporu během týdne propil a potom tři týdny sedí doma, vaří si fazole a pije čaj, než přijde další podpora. Nakonec jsem mu pomohl a z byťáku jsme vydindali malý byteček ve vedlejší ulici, co jsem bydlel já. Radostný Moravák ztracený v Holandsku.
Na příští rok 86 se chystal zárodek katastrofy a já doufal, že naopak. Goethe institut mně nabídl na jaro dvouměsíční intenzívní kurz v Berlíně a že mi ho také zaplatí i s kapesným. Odejel jsem a bylo to přesně to, co jsem už potřeboval na začátku. Kdybych emigroval do Německa, tak jsem jako azylant celý ten skvěle vypracovaný kurz Goethe institutu dostal, jenže tak to nebylo a kdo ví, jak bych tehdy reagoval. Psychika emigrantů je v prvním období problematická. Karel Kryl tento kurz sice dostal, ale sabotoval ho, zkamarádil se tam s Poláky a naučil se tam polsky a dokonce se mi s tím chlubil. Kdo ví, jestli bych nebyl stejný. Ale stejně, kurz byl výborný, já bydlel u Danyho a zažíval jsem pěkné věci. A udělal jsem též několik představení v němčině a vypadalo to nadějně. Ale nakonec to zadrhlo na Daniele. Dokončovala školu, oznámila mi, že se nikam stěhovat nebude, že jí jedna emigrace stačí,k že Němce nemá ráda a že chce jít pracovat a vydělávat peníze a to v Holandsku. V tu dobu už holanďani podle její mluvy ani nepoznali, že není Holanďanka. A závěrečnou práci na závěr svého slávistického studia začala psát o mně. Ale nemyslím si, že proto, že by si mě tak vážila, ale bylo to to nejjednodužší. Z části jsem to psal za ni, protože jí povolili to napsat česky. A tam se stalo cosi podivného se mnou - nějak jsem se zhroutil.
Bylo toho na mne moc a příliš dlouho to trvalo a stále žádné výsledky. Cizí nepříjemné a nehostinné prostředí, doma věčný konflikt a plavba ve třech jazycích. V roce 81 jsem se ještě skoro celý rok učil francouzsky, ale to jsem pak úplně vzdal a v hlavě mi z toho nezůstalo nic. V rámci té závěrečné práce také došlo na vzpomínání na lepší doby, kdy jsem byl normálním člověkem a žádným věčně upachtěným cizincem. Jirka Pallas ve Švédsku uklízel a rušil všechny věci kolem zkrachovalého Šafránu a poslal mi balík všech možných pásků a bylo tam také mnoho hodin nahrávek z Rychty z roku 1974. Do té doby jsem se neohlížel, ale těhle věcí jsem se chytil, zatoužil jsem být zase sám sebou a Západ pro mne vlastně ztratil hodnotu. Už jsem se v něm vyznal, procestoval jsem celou Evropu i Ameriku, už jsem se všude domluvil a najednou jsem měl pocit, že to celé za tu námahu nestálo, že jsem se zbytečně nervoval, že jsem tomu obětoval život zbytečně. Vymyslil jsem si nakladatelství Fosil s plánem, že si vydám všechny své písničky, které jinak stejně nikdo vydat nechtěl. Že si to udělám na koleně, ale že to bude můj svět a moje svoboda. A tak jsem si začla domů půjčovat magneťáky a shánět adresy a vymyslel jsem si Fosil-magazín, který budu emigrantům rozesílat. Doma jsem stříhal pásky a v atelieru jsem vymýšlel všelijaké techniky na dělání obalů, začal dělat trochu grafiku a vyřezal si do gumy několik druhů písem, kterými jsem razítkoval názvy atd. Nesmírně mě to chytilo. Začátkem roku 87 jsem to celé rozjel.
Jenže v tom roce 1986 jsem také narazil na jednu věc, která mě vylekala, začal se mi ho češtiny stěhovat lehký holandský akcent. V mluvě jsem to nepozoroval, ale ve zpívání česky jsem to začal slyšet. Z,d,b se začly podobat s,t,p a ž, š, začly být po holandsku šišlavé a t na konci slova se začlo podobat c. A jak jsem byl v té mojí pročeské náladě, rozhodl jsem se, že to musím řešit pravidelnými českými koncerty. Ve Frankfurtu český knihkupec Hora se přestěhoval do většího krámu v sousedním domě a v tom malém si zakožil jeden Moravák Café Kafka. V tom baráku nahoře, bylo to blízko nádraží, bydlel Třešňák s pošetilým malířem Martínkem. Ten barák byl vůbec plnej Čechů, bylo to nesmírně zajímavé místo. Třešňák, který ale žil v Německu ilegálně, protože podle papírů se stal Švédem, zaplnil to místo svými obrazy. Domluvil jsem se, že tam budu hrát každý týden, což znamenalo ujet každý týden tam a zpátky tisíc kilometrů. Když bylo štěstí, tak přišlo tak třicet lidí Dádin, majitel Kafky, mi přicky ještě ke vstupnému přidal 100 marek, stejně to nestačilo na krytí nákladů, tak jsem zde využil přece jen svých výtvarných schopností a na každé představení jsem vozil skleněné půllitry, které jsem pokrýval dost složitými rytinami - texty písní a ilustrace k nim, a ty jsem vždy na konci představení vydražil, takže jsem tím řešil onu finanční nerovnováhu.
Nehrálo se tam příliš dobře. Místnůstka byla malinká, těch třicet lidí, když přišli, tak se tam vešli tak tak, já seděl u báru a zpíval a mluvil. K druhé straně baru si pak zvykli sedat čeští zakomplexovaní opilci a ti mi do řečí mluvili, což bylo někdy strašné, takže jsem musel víc hrát a méně mluvit, abych je nepustil ke slovu. Jedno takové opilecké trdlo se jmenovalo Lexa a toho si Třešňák jednou během koncertu vytáhl na chodbu a tam ho zmlátil. Mělo to ale všechno svůj veliký půvab a skončilo to asi po roce. Majitel Dádin byl spíš na hašiš než na hospodu, věčně se za barem vznášel ve voňavém kouři, tak nakonec ho jeho žena od kšeftu vyrazila, vzala Kafku do svých rukou, mně vyhodila a začla lákat spíš německé hosty. Ženský jsou na tohle praktičtější a možná to bylo i ekonomicky nutné. Byla to škoda, ale já jsem si svůj blbý akcent dal zase dohromady, prodával jsem tam také své fosilní kazety.
Ten název Fosil ve smyslu zkamenělina, má svou logiku. Při našich prázdninách jsme se naučili mít svá místa, kam jsme pak jezdili jako domů. Jedno bylo blízko vesničky Foundament, kousek od městečka Roquofort (Katka musí zkontrolovat, jak se to píše), kde jsou obrovské jeskyně na zrání toho známého sýra. Tohle místi mi doporučil Gert, když ještě žil, jezdíval tam do lesů na nudistické tábory. A v okolí byla neuvěřitelně zajímavá a krásná krajina plná skamenělin, které se daly sbírat jako borůvky. Propadl jsem sběratelství. V nedalekém větším a starobilém městečku Millou byly v létě vždy neuvěřitelně veliké trhy s minerály a skamenělinami. Mám toho doma plné krabice a když jsem vymýšlel jak to své nakladatelství nazvu, došel jsem logickou úvahou k tomu, že jsem taky taková skamenělina, která se sama vyhrabává, tedy jsem to nazval Fosil. Pallas stál o to, abych tomu říkal Šafrán, ale to jsem nechtěl, Šafrán jsem vymyslel pro společenství písničkářů a tohle byla záležitost ryze má soukromá. Jednou jsem všem odběratelům Fosila poslal po jedné malé zkamenělině. Něco takového chci udělat i tady, až ten svůj Fosil i tady konečně rozběhnu a vyformuje se nějaký jasnější klub fosilů, abychom tomu nemuseli říkat klub vykopávek.
První fosilní sérii jsem udělal sérii desíti kazet pod názvem Rychta 74. Všechny nahrávky sice nejsou z Rychty, ale nějak z toho období. Mnoho materiálů mi také poslal Jirka Piprek z Mnichova, veliký sběratel. Tam jsem též objevil píseň Světlo a stín. Jak jsem si přeposlouchával jeho pásky, najednou došlo na krásnou píseň, kterou jsem neznal a kterou jsem zároveň zpíval. Nechtěl jsem tomu věřit a pozvolna jsem si vzpomínal. Napsal jsem ji v roce 1971, v době velké deprese, několikrát zahrál, odložil a zapomněl.
Stalo se to, čemu jsem se chtěl vyhnout a co je na emigraci nejzákeřnější - totiž že člověk přesune svoje vědomí ze země, kde žije, zpátky do minulosti a do svého starého domova. Založil jsem Fosil a začal vydávat staré koncerty z Rychty. S překvapením jsem zjistil, jak moc ty koncerty znovu prožívám. A začly chodit dopisy z celého světa, mám jich celou bednu a byla by to dojemná knížka. Byly většinou dlouhé a otevřené, pro mnohé lidi jsem byl jediným pojítkem s minulosti, jediným pojítkem, kterému z toho celého českého emigrantského světa důvěřovali, pojítkem se ztraceným domovem.
Ale když už se člověk do něčeho pustí a popojde krok dopředu, objeví se samy od sebe další cesty. Jednou jsem takhle doma stříhal pásky a kamarád domácího, Bernard-Jan nám předělával kuchyň. Direk se rozhodl barák prodat, tak tam chtěl udělat nějaké modernizace. Nájemné je sice na Západě vysoké, ale všechny vnitřní úpravy, včetně kuchyně jdou zase na náklady domácího. To jsem s tím vším teprve začínal. Ptal se co dělám, říkal jsem mu, že dávám dohromady staré nahrávky, udělám z nich kazety a budu je prodávat emigrantům. To ho zaujalo, v šedesátých letech hrál v big beatu a tak si doma pak ve svých starých nahrávkách udělal také pořádek, ale s tím, že se mi to podaří prodat, tomu nevěřil. Pak začaly chodit objednávky z celého světa a to ho oslovilo. O tom exportním holandském myšlení jsem už mluvil. Pro něj to znamenalo, že když si to někdo míní koupit v Americe, Kanadě, Austrálii, Německu a kdo ví kde, že to musí být prostě dobré, tak mi nabídl, jestli bych s jejich starým big beatem nechtěl natočit desku, tedy na koleně a ve vlastní režii. To se mi líbilo, protože jsem měl od Gerta ještě hromadu překladů, které by byly použitelné a zároveň jsem si říkal, že to mohu udělat ve dvou verzích - holandské a české. Tak vznikla kazeta Nizozemí, v holandské verzi se to jmenuje Nederland a jsou na ní taky ty tři naglické písničky, které jsem složil začátkem roku 1980. Ale natočení toho Nizozemí se táhlo přes rok, hledalo se nějaké levné studio a aranžovaly se věci, tak jsme mezitím natočily v malé sestavě dvě desky, Novinové sloupy a Vyjdi slunko, které jsem potom v roce 1990 vydal v rámci nešťastného porevolučního Šafránu. Třicet tisíc se toho prodalo a asi třicet tisíc mám ještě ve skladu a nejsem si jist, jestli se mi toho kdy podaří zbavit.
Ze švédského Šafránu zbyl velmi dobrý čtyřskopý magnetofon Tascam, který je takové malé a praktické přenosné studio. Používal jsem ho na zpracovávání těch starých nahrávek. Přestěhoval jsem ho k Benovi Jurgenovi do Delftu a tam jsme si začli pro sebe nahrávat, než dojde na tu velkou společnou věc. Mně ve zpěvníku zybla série písní z posledního období v Československu, kterou se už vlastně ani nepodařilo pustit mezi lidi a zároveň to byla moje další písničkářská fáze, velmi závažná a zcela neznámá. Začínalo to tehdy písní Ulice a bylo jakési vyjití z mého vnitřního světa do světa okolního a vlastně jeho pojmenování. Pracující děvčata, Půlnoc,Studentské koleje, Pro koho život je, Hluboko tam ve vědomí..., Novinové sloupy, atd. Začali jsme se u Bena pravidelně každé pondělí scházet a postupně to celé vznikalo a zakončili jsme to k mým čtyřicátým narozeninám. Pak jsem si to jako dárek, ostatně jediný, k narozeninám doma pustil. Mám tu desku velmi rád.
Když byla tato deska hotová a já ji oznámil ve Fosil-magazínu do světa a zaplatitelné studio ještě nebylo nalezeno, pokusil jsem se z kluků vymačknout ještě jednu desku a to moravských balad. To šlo zpočátku velmi problematicky, nemohli se na tu muziku chytit a měli jsme kvůli tomu mnoho sporů a trápení. Začali jsme ji hned v dubnu, ale do prázdnin to vypadalo zcela tragicky. Holanďani mají v podvědomí spíš pochodovou muziku, jejich národní muzika taková ucamraná dechovka. To byl psychologicky zajímavý zápas, jak pro mě, tak pro ně. Všechno se pokoušeli hrát na první dobu a když jsem je donutil hrát na druhou, v půli písničky se jim to zase vyměnilo. Do prázdnin jsme měli výsledky spíše žalostné. Pak jsme odjeli na jih Španělska na své poslední prázdniny s Danielou a když jsme se vrátili, jakoby se stal zázrak. V nich se ta muzika nějak uležela a začlo to jít moc pěkně a je to také velmi pěkná deska, snad kromě písně Vdova, tam začal Ben experimentovat a už se to nějak nestačilo dotáhnout, protože jsme začli natáčet desku Nizozemí. Ben byl nervák, my se pak dostali do sporu kvůli písni Mistře Jene a dál se v té chvíli nedalo spolupracovat a pro mne už měl také osud v nabídce cosi zcela jiného.
Ben je zajímavá figura a mnohé vypovídá i o Holandsku. Vypadá jako Lenin, zcela k nerozeznání, pouze je asi o půl metru větší a je mohutný chlap. Tak trochu měl ale v sobě i cosi z Hvězdoně, takovou tu muzikantskou přecitlivělost, snadno urážlivé přeceňování vlastního talentu a monumentální hudební plány, které svět nechápe. Pocházel z katolické rodiny a jako dítě šel do katolického kláštera. Katolíci v Holandsku jsou trochu jiní, než u nás. Tím, že jsou v zemi ovládané protestanty, tak jsou fanatičtější a jaksi protestantsky bojovnější. Ben je tak starý jako já a když mu bylo sedmnáct, utekl z kláštera a dal se ke komunistům. Za dva roky se mu komunisté znelíbili a stal se takovým holandským konzervativním levicovým individualistou. Zní to možná nesrozumitelně, ale takových levicově konzervatívních samorostů běhá po Holandsku velké množství. Je to asi dáno tím, že tam levice nenavazuje ani tak na marxismus, ale spíše na jakési progresívní protestantské proudy, které se v určité fázy marxismu dotýkají. Ben vystudoval s Bernardem-Janem, to je ten basista, architekturu a dovolili jim udělat společnou závěrečnou práci a dále se vyvýjel jeho osud kvůli problematické Benově osobě, i tuhému holandskému prostředí velmi zvláštně. Živil se tím, že dvakrát týdně v Delftu rozkládal a skládal krámky na trhu. Jeho největší posedlostí byla grafika - barevný lept, který škrábal s precizností, která se najde na známkách a bankovkách. Většinou to byly fantaskní věže v prázdné krajině bez lidí. V dobu, kdy jsme začli natáčet, měl jakousi šťastnější fázy. Celý život chodil s jednou grafičkou, která byla starší než on, ale v období jejich dvacetileté lásky se také vdala, založila rodinu a porodila dvě dcery. Teď právě rodinu skoro po dvaceti letech opustila a nastěhovala se k Benovi a řešila problém svědomí. Po několika měsících zase Bena opustila a ještě ke všemu jeho pejsek, odporný podvraťák, dostal infarkt. To bylo na Bena příliš a měl jsem dojem, že ten pejsek ho ranil víc. A v tu dobu si také vzpomněl, že má někde v Holandsku dceru, které už by mohlo být patnáct. Chodil kdysi s nějakou holkou, dostala se do jiného stavu a než se to narodilo, tak se rozešli a už se neviděli. Pátral až zjistil, že žije nedaleko v Rotterdamu a napsal jí hezký dopis. Odpověděla mu a poslala svou fotku. Byla to pěkná holka a to s Benem zacvičilo a začal jí psát knížku a to rukou. Drobným, téměž kaligrafickým písmem, plnou ilustrací. Poslal jí ji a ona mu napsala, že o další kontakty nestojí.... atd. Benům život se dovíjel v dramatické samotě, denně si četl v Dostojevském a s ním jsem to natáčel, hrál na klávesy a byl takovým tím hlavním, velmi přemýšlivým aranžérem a měli jsme neustále jeden spor, který pořádně nepochopil. Měl pořád tendenci z toho dělat takovou jakousi bárovou muziku. Každej Čech asi přesně ví, co mám na mysli, ale Holanďan ne, protože bárová muzika u nich neexistuje. Pak jsme se shodli na termínu - muzika plážových hotelů.
Konflikt s ním nastal, když jsme natáčeli, když jsem natáčeli tu desku Nederland, neboli Nizozemí. Texty byly i holandské, tak kluci věděli k čemu hrají. Vše se dařilo poměrně dobře, jen píseň Mistře Jene se jaksi nedařila, ale to nevadilo, písní bylo dost. Natočili tam také jednu píseň česky - Havlíčku Havle. Havel před tím dostal Erasmovu cenu a pro tu chvíli byl znám, protože kolem té ceny byl strašný cirkus od ministra zahraničí van der Broeka. Nechtěl ji Havlovi dát, bál se, že tím urazí bolševika, se kterým měli dobré kšefty. Tedy bylo vše natočeno a já měl najednou s Havlem dost hloupou rozepři po telefonu, která se mě dotkla a jaksi urazila. Šlo o nadaci Charty 77 ve Švédsku, takže jsem rozhodl, že ta píseň Havlíčku Havle tam nebude, že tam místo toho dáme Mistře Jene a Ben najednou velmi bouřlivě zaprotestoval, že ten text je blbej, že se to tam nehodí. Já na něj koukal s otevřenou pusou, co mi vlastně mluví do mých textů a jak se debata táhla dál, tak najednou z Bena vylezlo, že Hus je kacíř a že on ho tam nechce. Nemohl jsem uvěřit svým uším. V tu dobu emigroval do Holandska český klasický kytarista Pavel Šteidl, zkamarádili jsme se a já ho požádal, jestli by tu píseň se mnou nenatočil. Začalo to lést nádherně a kluci, když to slyšeli, chtěli se přece jen nějak připojit. Vznikla moc pěkná nahrávka a tím také ta deska končí.

ZAHRADY RADOSTI

Zahrady radosti, skleníky bolesti
Máváš mi z dálky, napřahuješ ruce
Principy loučení vložené v zrození
luští svou křížovku v tělesné lásce
Sobě se vzdalujem, blízcí na světě
ošklivou cizotou stává se známost
Změna svou točivou nadějí zve tě
Já tě však miluju, jsi moje radost

Znáš mě i po slepu, pozpátku, po vsteku
Hladíš mě pro formu, jak hrobařský mramor
Smrt s náma lomcuje při každém dotyku
do čtyř stěn zhroutil se slíbený prostor
Zdá se, že už jen strach k sobě nás váže
a hovor přiznává slovesnou tupost
otázku neklade, odpověď maže
Já tě však miluju, jsi moje radost

Nuda po třicítce doufá jen v zkušenost
láme si o zvyk svá milostná pádla
Štěkáním vrčením promlouvá upřímnost
nebeská klenba nám na nohu padla
Úsměvem směřujem už jenom k masce
Zklamáním prokvétá barevná lenost
Stárneme mlčením, kulháme v lásce
Já tě však miluju, jsi moje radost

Neboť jsou iluze všechny ty mátohy
levné a zmetkové, tendenční prádlo
Do něj nás oblékaj, strkají pod nohy
cizinu, pod zadek vyhanské sedlo.
Jak ale urazit násilí hrany
přetvořit svět a dát do něj pravost
Tebe mít na blízku, tebou být volný
Neboť tě miluju, jsi moje radost

Cítím tě napsanou písmeny milosti
Hladím tvou nahotu, jak podzimní hudbu
vyzrálou barevnou šťavnatou sladkostí
vstupuji v tebe jak v závratrnou sudbu
Nesu tě na špičce čínského štětce
vodou a pigmentem rozbíjím těsnost
A je mi do slzy, a je mi sladce
Neboť tě miluju, jsi moje radost

Jsi mojí volností, poznanou svobodou
vězněním akordů, chaosem zpěvu.
Betonem předměstí, klíčivou přírodou
prokletím radosti, žehnáním hněvu
Pohanská madono oběť ti skládám
krví a mlékem pro chvíli i věčnost
Slovem tě zaháním, písní tě hledám
Neboť tě miluju, jsi moje radost

(jaro 1987)

Rozvedl ses. Jak se to stalo?
Náš vztah se v osmdesátým sedmým nějak uklidnil a zmoudřel, měl jsem pocit. Tedy Daniela se uklidnila a já si to chybně interpretoval. Ve skutečnosti se se mnou už někde v podvědomí, či vědomí, to nevím, rozloučila a čekala už jen na příležitost, jak to realizovat, jak odejít. Mluvili jsme spolu klidně a otevřeně, ona začala pracovat, začala učit na universitě ruštinu a češtinu a to je dobře placená záležitost. A najednou z ní také vylezlo, v rámci jednoho rozhovoru, který jsem dělal pro jejich univerzitní časopis, že emigrovat chtěla a že mě vědomě k emigraci donutila. Takže jsem ani tak nenaletěl policii, ale vlastně jí. Tak převezla i celej policejní aparát, protože zužitkovala pro sebe i to celé jejich úsilí.

Vyčítals jí to?
Ne, jsem dospělý člověk. Měl jsem mít tehdy víc odvahy a pohlédnout pravdě do očí. Tam také není co vyčítat, lze jen žasnout, žasnout nad vlastní pitomostí. Konečně rozhodnutí k emigraci jsem přece jen udělal já sám. Chtěl jsem se s ní mnohokrát rozejít, už i v Čechách a neudělal jsem to, tedy jaké vyčítání. Za vlastní slabost a blbost?

Jak k rozchodu došlo?
Pro mne velmi dramaticky a je fakt, že způsob, jak se se mnou rozešla, nebyl férový. Stalo se to během mého australského turné na jaře 1988. Nechtělo se mi tam, cítil jsem, že je cosi divného ve vzduchu, ale nějak mi nedošlo, že to je v našem vztahu. Byla na mě v tu dobu sladká a já odjížděl nějak nově a nadějně zamilovaný. Ale měl jsem blbé sny. Zdálo se mi, že se mi rozlomila kytara ve dvě půlky a já přitom umřel. Bylo v tušení čehosi velmi osudového a tragického. Vadilo mi i to, že mě Daniela nechala pojistit na cestu - já se hrozně nerad pojišťuju. Řekla mi, kdyby ses tam zabil, zaplatí pojišťovna dopravu rakve. K tomu není samozřejmě co dodat, od toho pojišťovny jsou a člověk musí počítat se vším, ale to taky stupňovalo moje špatné pocity. Už mě v sobě cítila jako mrtvolu a když jsem odjížděl, měla už vyhlídnutého chlapce, věděl jsem dokonce kterého, ale že je to takto myšleno jsem netušil. Jak říkám, nechala mě odjet zamilovaného, vyvedla mě z domu se zavázanýma očima.
Ten zájezd se docela vydařil. Pozval mě tam kluk, který emigroval v osmdesátém roce a s tou starou gardou exulantů už neměl nic společného. Totiž už v osmdesátém byl naplánován zájezd do Australie a kvůli Požáru v bazaru ho zrušili. Ale zklidnil se i můj vztah k emigrantům vůbec, měl jsem na ně vyhraněný názor, ale už mě to nijak neobtěžovalo.
Shodou okolností byly tím osudovým rozchodovým dnem moje narozeniny. Zatelefonoval jsem z Melbourne do Sydney, kde byla příští štace, že tam přijedu akorát na své narozeniny, jestli by někde něco nerezervovali, že je zvu na malou oslavu. Oni to pochopili tak, že by měli pozvat mě, byla to taková mladá parta, najmuli malou hospůdku a pozvali hromadu nádherných lidí. Bylo to fajn, dokonce tam byli dva bosí čeští hippíci, kteří mi jako dárek zahráli moji písničku o Jihlavě - sice jsem ji málem nepoznal, trochu ji přebásnili do své ideologie, ale udělalo mi to radost. Docela mě to dojalo, že mně připravili tak pěkné narozeniny. Byl jsem domluvený s Danielou, že ona pozve do našeho bytu v arotterdamu také pár lidí a udělá takovou malou domácí oslavu a já jim někdy během večera zavolám. V Austrálii už bylo ráno, zůstal jsem vzhůru a hlídal evropský čas, abych to nepropásl. V Evropě bylo kolem desáté večer, když jsem tam volal ale nedovolal jsem se. Zkusil jsem se dovolat pár známým a kamarádům, kteří na té oslavě měli být, ale byli velmi vyhýbaví a to mi v mé ranní, přiopilé a radostné hlavě velmi divně neštymovalo. Pak jsem zavolal jedné naší holandské kamarádce do Amsterdamu a udeřil na ni jejími vlastními slovy, jednou mi totiž řekla, že Holanďani jsou sice studení, ale pravdomluvní. Tedy to z ní vypadlo. Daniela se odstěhovala k někomu jinému, hned jak jsem odejel a já ji ještě čtyři týdny psal zamilované reportáže z mé cesty. Dopisy jsem pak doma našel neotevřené.
To byla snad nejhorší rána v mém životě. Přišla neočekávaně v tom nejméně vhodném okamžiku a já byl na druhém konci světa. Byl to moment, kdy je člověk myslím přesně na té hranici, za kterou už není schopen psychicky ani fyzicky přežít. Položil jsem zkurvenej telefon a vyšel z bytu, kde všichni po té oslavě mých narozenin tvrdě spali a kamsi šel. Mohlo být tak pět ráno, já šel slepej k okolí pořád pryč a dostával takové ty nezadsržitelné záchvaty pláče. Domů bylo přes půl zeměkoule, ale žádné doma už neexistovalo. Snad po hodině ty záchvaty přestaly, já pořád šel, slunce krásně svítilo a uličky obklopené malými australskými domečky byly stále ještě liduprázdné a já došel k nějakému jezeru. Dřepl jsem si k vodě a tak bezmyšlenkovitě pohazoval kamínky do těch drobných vlnek, prázdný a nechápající. A tu přišla velmi zřetelná myšlenka - kde to vlastně jsem? Drobná, malá a zřetelná myšlenka ve stavu naprosté katastrofy, a o to snad konkrétnější. Zabloudil jsem totiž, neměl u sebe jediný papír s telefonním číslem, ty lidi u kterých jsem měl spát jsem znal zatím jen křestním jménem a vůbec jsem si nevšiml jména ulice, kam mě při svítání z oslavy zavezli. To mě probudilo a život zase ukázal, že má hajzl pořád nějaké rezervy. Chytil jsem se zcela zřetelného úkolu, který mě na dvě hodiny zaměstnal a všechno ostatní z hlavy a duše trochu poodsunul. Najít cestu domů. Vyžadovalo to příšerné soustředění a já se v té chvíli chtěl přišerně soustředit na něco jiného, než na mou tragedii. Jak jsem zjistil, nešel jsem ve svých záchvatech pláče zase tak nevšímavě, jak jsem si myslel. Skoro tři hodiny mi trvala cesta zpět, orientoval jsem se podle neuvěřitelných blbostí, které bych si těď už nevybavil, ale barák jsem našel, málem jakoby mě vedl nějaký anděl strážný a napovídal cestu. Dveře zůstaly otevřené, zapomněl jsem je za sebou zavřít, v bytě ještě všichni plni míru spali, nikdo nevěděl o mé katastrofě, ani o mém zbloudění. Lehl jsem si do postele a usnul naprostým vyčerpáním s divným pocitem, že teď jsem na světě sám.
Zachránilo mě, že jsem musel hrát na dalších koncertech. Nebyl jsem tedy sám, byl jsem na cestě, byl jsem mezi lidmi a moje tragedie pro ně prostě neplatila a já začal v sobě bojovat, protože jsem ji také nechtěl, cítil jsem se krutě podvedený a uražený a to pomáhá. A zájezd byl sám o sobě nádherný, Australie je nádherná země ve skvělém podnebí a začínal zde suptropiský podzim a na mě v Evropě čekalo jaro, to jsem si uvědomoval s jakousi trochu hořkou ironií. A všichni Češi, které jsem potkával se mi zdáli bezvadní, písničky je oslovovaly a já tím pádem ty písničky znovu prožíval. Všichni mi tleskali a jen jeden člověk jakoby z toho publika odešel a já tu významně prázdnou židli před sebou vidět nechtěl. Nezbývalo to nejen překousnout ale vypořádat se i s takovým tím ponížením, které mužskej snad i geneticky prožívá, když se na něj vykašle jeho ženská. Jedna krásná samaritánka, málem jak ze Starého zákona, mě vzala do objetí a já s ní zůstal v Austrálii o týden déle, než bylo plánováno. Asi to zní hloupě, ale jsem jí za to dodnes nesmírně vděčný a myslím ještě dnes bych o tom dokázal napsat pěknou knížku. Vyrazil jsem klín klínem a bylo to to nejsprávnější, co jsem mohl udělat. Problém to sice neřeší, ale uláme z něj ty vražedné hřebíky.

A dál? Měl jsi vůbec chuť se vrátit?
Kvůli té holce jsem se zdržel ještě asi týden a zdržel bych se i déle, ale "musel" jsem. Zahrál v tom opat Opasek a tak trochu stínově i Kryl. Než jsem odejel do Austrálie, dostal jsem od Opaska, který je dnes opatem v Břevnově, pozvání do kláštera v bavorském Rohru. Organizoval to každý rok, bylo to setkání emigrantů s přednáškama, koncertování a hospodou. Zval mě každý rok a tentokrát mi napsal do zvacího dopisu osudovou větu: Nepřijedeš-li, bude hrát jenom Kryl. Takové pozvání od svatého muže nelze odmítnout i kdyby se brány všech pekel protrhly. Nechtěl jsem, ale letěl jsem zpět. Nebyl ale přímý spoj, takže jsem musel přespat v Singapůru a to byl v mém stavu také velký zážitek. Chtěl jsem vidět čínskou čtvrť. Indický nelegální taxikář mě tam vůbec nechtěl odvézt, říkal, že mě tam zabijou, ale to mi v mojí náladě bylo vcelku jedno. Dokonce bych to asi i přivítal. Díky této mé náladě jsem zažil Singapur naplno. S Číňany a s tím jejich smradem, s krysami, se šváby velkými jako vrabci a s vonnými tyčinkami. Procourla jsem celou první noc tou neuvěřitelnou odcházející čtvrtí, bylo cítit, že jako běloh tam nejsem příliš zvaný a zároveň jsem prožil své bělošství. Žijeme pořád tam, kde je běloch doma a v přesile. Tam jsem byl ztracený jedinec v žluté řece. Byl to nesmírně hluboký a nádherný zážitek.
Další zážitek jsem měl v letadle. Když jsem nasedal, tak jsem se neinformoval, kudy poletíme. Tam jsem musel přes Londýn a pak to šlo přes Turecko, Írán, kde byla dole válka, což nebyl příjemný pocit. V letadle nás letělo pět set. Spolupasažér se mě pokusil uklidnit tím, že prý ty protiletadlové rakety do naší výšky nemohou doletět. To mě vůbec neuklidnilo, co když ano? Pak to bylo přes Indii, Singapůr, to byl nepřirozeně dlouhý den, svítilo slunce a všechno dole bylo vidět. Ze Singapůru jsme letěli do Perthu v noci přes tropy a pod náma zuřila tropická bouře plná blesků, nad námi byl tichý vesmír. Měl jsem nějak za to, že se poletí tou samou trasou. Ale neletělo. Najednou jsme to vzali přes nekonečné afgánské hory směrem do Ruska. V Afgánistánu zuřila válka a ruské rakety by už určitě dolétly. Vzduch byl naprosto čistý. Letěli jsme přes Kábul a pak se pod námi začalo rozkládat to nekonečné území Sovětského Svazu. To se mi vůbec nelíbilo. A když jsme za toho slunečného dne přilítli nad moskevskou oblast, bylo nutno zatáhnout okna a dívat se povinně na film a to jsem letěl v australském letadle. Vzepřel jsem se, ale letuška byla nesmlouvavá. Přišla a to okénko zatáhla. Asi měli s Rusáky nějakou smlouvu, nevím. Pro mě to byl jen další důkaz, jak to je ve skutečnosti s tou perestrojkou - že pro Západ byl Gorbačov i celá perestrojka velmi pohodlným řešením. Důsledkem té politiky bylo, že jinak milé a hodné letušky skočí perestrojce na špek a nutí zákazníky, kteří je živí, aby dělali to, co nechtějí - jen proto, aby náhodou někde dole neuviděli třeba raketovou základnu, nebo kolchoz. Nad Polskem jsme už zase dostali svobodu a mohli čučet. Letělo se na Frankfurt a mám pocit, že pod náma to byly Krkonoše. Po desíti letech jsem viděl Čechy, tedy zhora. Všude bylo čisto, jen nad Čechama visely takové ty sloupové mraky a já měl takový pocit, že tam zase vařejí ty své knedlíky,, že už to i nebe akceptovalo.
Do Amsterdamu jsem se vracel strašně nerad. Dokonce jsem závistivě pozoroval vzlétající letadla a záviděl jim, že letí pryč.

Ostatně, brzy ses přestěhoval do Německa.
Za další vývoj událostí musím poděkovat svým způsobem Kalru Krylovi. Z Austrálie jsem se vracel vlastně jen kvůli opatu Opaskovi - jinak bych asi do Evropy hned tak nepřijel.
V Rhoru jsem potkal Kateřinu. Ona měla v té chvíli také rozvrácené manželství, takže jsme se sešli jako dvě pěkné ruiny. Bydlela v Kolíně. Z Československa utekla s tím svým hochem ve dvacíti do Paříže a po devíti měsících se přestěhovali do Německa. Tam se vzali a pak zase rozvedli, ale to už jsme byli s Kateřinou dohromady. Kateřina byla v Německu už čtvrtý rok a byla s Německem spokojená. Kupodivu většina lidí, kteří emigrují někam jinam a pak se přestěhují do Německa, najde v Němcku dobré podmínky pro život, tedy hlavně psychicky a to je to nejdůležitější. Zřejmě to prožívají jako jakýsi návrat. Zjistí, že jdou z cizího prostředí do méně cizího. Zatímco lidi, co odešli rovnou do Německa, ho většinou nemají rádi a trvá desetiletí, než si z duše vymažou ten národní antiněmecký mýtus. To je paradox.

Jak sis zvykal v Německu?
Tak snadné to zas nebylo. Bytová situace ajk v Hoalndsku, tak v Německu je problematická a stojí všechno mnoho peněz. Já žil v Rotterdamu s tou svou doplňkovou podporou a Kateřina měla stipendium a bydlela stále v jednom bytě se svým mužem. Našla si napřed takovou podkrovní místnost a já zrušil atelier, čehož mi bylo nesmírně líto a krámy přestěhoval do poloopuštěného bytu. Kateřina hledala dál a našla pak jednu větší mítnost s koupelnou v krásné, napůl řecko-turecké čtvrti. Navštěvovali jsme se jak to šlo, ale byt jsem měl skutečně jen já v Rotterdamu a v Kolíně to nevypadalo nijak zvlášť nadějně. Ale byla tam velmi půvabná parta Čechů, do které jsem okamžitě zapad. Pavel Ondříšek, moravák z vinného kraje měl krám s vínem a vzadu měl zařízenou jednu místnost na sezení a tam jsem začal pravidelně hrát. Když přišlo dvacet lidí, tak už bylo narváno, ale to mi nevadilo. Bral jsem to jako záchytný bod, chodili tam také Němci, kteří se z Čechy kamarádili, či byli oddáni a já to vzal jako svou vlastní scénu a také to tak bylo. A pak se objevili dva němečtí katoličtí teologové, manželé, které znala Kateřina od vidění a ti odjížděli do Švýcarska učit teologii a opouštěli byt, ale nechtěli se ho zbavit zcela, báli se Švýcarska a chtěli mít nějaká zadní vrátka. Nabídli jsme jim, že si ten byt vezmeme a když by náhodou chtěli zpět, tak že zase vypadnem. Vzali to a byl to skutečně dar z nebes. Dva plus jedna ve starém domě v centru Kolína se zaplatitelným nájemným, tedy za 400 marek, což bylo velmi levné. Tak jsem tam začal z Hoalandska na střeše svého auta koupeného za pět stovek na vrakárně, stěhovat své věci. Pozvolna jsme začli byt zaplňovat a zabydlovat. Speciální problém tvořila kamna, protože ti teologové tam netopili a ani neměli čím. Sehnali jsme troje obludná kamna a nechali si přivést brikety. Topit briketami se mi líbilo, připomínalo mi to Vyšehrad. A Kolín je jedno z nejříjemnějších německých měst, ale nestačil jsem ho už prožít.

Takže jsi byl v Kolíně šťastný? Poprvé v emigraci?
Dá se to tak říct. Ve chvíli, kdy jsem se chystal odrazit a začít něco dělat, tak přišel listopadový převrat. V tom smyslu přišla revoluce nevhod. Buď pozdě, o takových dvacet let, nebo brzo. Když by to záleželo na mně, odložil bych ji kvůli Kolínu tak o dva roky.
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Kdy jsi začal tušit, že dojde k převratu?
Vůbec nic jsem netušil. A pokud ke mně nějaké signály přicházely, tak jsem jim nedůvěřoval. Západ od sedmdesátých let o jakýkoliv konflikt s komunisty nestál, chtěl udržet jakési status quo a Gorbačov bylo přesně to, co jim vyhovovalo. Hlavně žádné radikální změny. Polská Solidarita neměla na Západě příliš dobrou pověst. Západ chtěl žít v hokynářské shodě s Východem. Nikdo nechtěl změnu. Bral jsem perestrojku spíš jako průser na další desetiletí, protože nabízela Západu únosné a přijatelné řešení. Tím se pro mne vidina změny odsunula do nevidím.
Na druhé straně je pravda, že koncem osmdesátých let byla daleko bohatší komunikace s Čechy - i když to jsem spíš přičítal tomu, že jsem začal vydávat ty svoje kazety a Fosila-magazínky. Dostával jsem dopisy z Čech i od mladších lidí, kteří na koncerty ještě nechodili a znali mě jenom z pásků. Divil jsem se, že mají odvahu psát. To dřív nebylo. A s podivem jsem zjistil, že jsem pro tyhle lidi něco jako legenda. Ale rozhodně jsem to nevnímal jako záblesk budoucích změn.

Tehdy se hodně mluvilo o tvých dvou koncertech v Budapešti. Jak k nim došlo?
Nápad udělat v Budapešti koncert vznikl v mnichovské hospodě. Myslím, že tam zrovna byla na návštěvě manželka Franty Stárka Čuňase z Vokna, takže dost možná pochází ten nápad z Čech. Uprostřed noci mi volali, jestli bych to nevzal. Tehdy jsem říkal: Proč ne?, ale nevěřil jsem, že mě do Maďarska pustí. To, že se dostanu za železnou oponu, jsem si vůbec nedokázal představit. Ale vzal jsem to.
Z maďarské strany to organizoval nějakž Varga, bohemista, který je dneska velvyslancem v Praze. Sjednali jsme termín na podzim 88 a domluvil jsem se s Třešňákem, že tam pojedeme společně. On si na to ušil takové hezké tričko, na kterém byl vyšitý srp překřížený takovou pravěkou sekerkou. Nebyl to nijak zvláštní vtip, ale vypadalo to hezky. On měl na ten režim skutečně velký vztek, a oprávněný, protože jeho narozdíl ode mě za hranice doslova vytloukli pěstmi.

Jak ses cítil na maďarských hranicích?
Velmi zvláštně. Něco se vě mně bouralo a něco otvíralo. Překračoval jsem hranici, o které jsem si myslel, že ji nikdy už nepřestoupím. Přitom to probíhalo poklidně. Strčil jsem jim do ruky svůj holandský pas, oni kývli, nic neřekli, tak jsme projeli. Doopravdy mi došlo, že jsem vlastně doma, až když ze silnice začalo na sklo sříkat bláto, poprvé od Rotterdamu. I když pršelo celou cestu, ostřikovače jsem nepoužíval, stačily stěrače. Teď stěrače pouze rozmazávaly bláto po skle. Připadal jsem si, jako když zastara jedu po Čechách na kšeft.

Na koncert přijelo asi dvě stě lidí. Dokonce se všichni do sálu nevešli a museli se střídat. Překvapilo tě to?
Jistě, bylo to ohromně dojemné. Udělali jsme dlouhatánské představení - Třešňák se sice hned opil a skončil dost rychle, ale já jsem hrál mnoho hodin. Pořád jsem se lidem omlouval, protože jsem měl pocit, že jsme strašně neaktuální. Oba jsme žili v emigraci přece jen mimo čas a vůči publiku, které z ničoho nic přijelo z Čech a čekalo cosi nového, jsme se prezentovali pouze starými písněmi, které všichni znali. Bylo to 17. září 1988.

Opět nic? Žádná předzvěst velkých změn?
Myslím, že ne. Samozřejmě, bylo to historické setkání - poprvé se stalo, že se emigrant mohl setkat se svým publikem, jinak do té doby zavřeným v bolševické kleci. To se do té doby nikomu nepodařilo. V tom má Maďarsko ohromné zásluhy - že najednou fungovalo jako území, kam mohli lidé z obou stran železné opony.
Žádné znamení pohybu jsem v tom nečetl. Byl to pro mě izolovaný zážitek na izolovaném území - a konec konců se týkal izolovaných lidí. Ti, co přijeli do Budapešti, rozhodně nebyli typičtí Češi.

Následoval druhý koncert. Tam přijelo ještě víc lidí.
Někdy kolem vánoc jsem se podíval do astrologických tabulek, jaký by byl nejvhodnější termín - někdy na sklonku léta, protože ten první koncert byl v září, hodně lidí spalo venku a v noci jim byla zima. Vybral jsem desátý červen 89 a pustili jsme toto datum do světa už o vánocích, aniž jsme věděli, kde se to bude konat. Hned mi někdo voal z Prahy, že by fízlové rádi věděli taky kde to bude. Požádal jsem Vargu, aby něco našel, ale ten se na to vykašlal a někdy v dubnu mi poslal dopis, že nesehnal sál a že to musí být zase v tom sklepě. Já jsem chtěl normální sál, s aparaturou, kam by se vešlo pohodlně aspoň tři sta lidí. Nakonec mi ten sál pomohla sehnat kamarádka z dětství, kterou jsem viděl naposled ve čtvrté třídě. Vdala se do Budapešti a matka mi poslala její adresu. Ze zoufalství jsem ji napsal, to byl už květen a nedoufal jsem, že to nějak dopadne. V pátek 26. května, šestnáct dní před konáním koncertu přišel dopis s adresou sálu. Čtrnáct dní jsem to různými kanály odesílal do Čech, ale nejspolehlivější se ukázala oficielní pošta. Poslal jsem prostě na mnoho adres fotokopii mapy Budapešti z označením místa koncertu. Přijelo pět set lidí. Přesto, že ve stejný den hrála v Bratislavě na Lyře Joan Baezová.

Vstupné se neplatilo. Kdo uhradil náklady?
Já jsem na to neměl, to je jasné. Jmenovalo se to sice Festival písničkářů, ale kromě mě přijel jenom Jarda Neduha z Vídně. Sál se musel zaplatit v markách a byla to dost značná částka. Tehdy se strašně hezky zachoval Pavel Tigrid, který všechny náklady zaplatil.

O listopadovém koncertu ve Vratislavi se toho už napsalo hodně. Poprvé se na jednom pódiu sešli exiloví i domácí zpěváci, z Čech přijely čtyři tisíce lidí. Karel Kryl si vzpomíná, že kdosi z pódia vykřikl: Za měsíc v Praze! Tys stále v nic takového nevěřil?
Naprosto ne. Žádný velký optimismus si nepamatuju. Myslím, že naopak v lidech byla ohromná skepse. V Německu už demonstrovaly milióny lidí, k pohybu docházelo i v Bulharsku, ale všichni říkali: Nakonec zůstanou jenom Češi a Rumuni. Rumuni, protože mají Čaučeska, a Češi z té své podivné knedlíkové vychytralosti - oni jakoby si režim ochočili a režim si zase ochočil je. V Čechách byla taková příjemná, spatlaná, měkoučká zkorumpovanost. Dalo se ledačehos dosáhnout, ale člověk se musel trošku, ne moc, do toho bláta ohnout. Bylo to vzájemně výhodné.

V porovnání s budapešťskými koncerty byla Vratislav asi něco úplně jiného - nejen množstvím lidí, ale i atmosférou. Co tomu říkali Poláci?
Byli ohromní.. Nejen že to celé pomohli zorganizovat, ale spoustě lidí taky zařídili nocleh. Když skončil koncert, tak stáli před divadlem a nahlas volali: Kdo nemá ještě kde spát? Brali lidi k sobě do bytů.
My s Třešňákem jsme bydleli u jedné mladé, chudobné holky v jedna plus jedna na kraji Vratislavi. Třešňák mi říkal, že to tak bude jako za stara, kdy jsme na kšeftech spolu přespávali v jedné místnosti. Nebylo to ale jako za stara, celou noc strašně chrápala já se tím pádem nevyspal. A ta holka, majitelka toho bytu, byla vysokoškolačka a žila velmi skromně. My taky nebyli bohatí, ale je fakt, že každá marka, kterou jsme si tam přivezli, se najednou proměnila ve spoustu peněz. Něco jsme té holce nabízeli, ale ona to odmítla. A k polednímu, když jsme druhý den vstávali, tak nám dokonce uvařila snídani. Bylo jasný, že to je z posledního, ale chtěla nás za každou cenu pohostit. To bylo až k pláči. Před odjezdem jsem se jí podíval do ledničky. Nebylo v ní vůbec nic kromě jednoho vajíčka.. Tak jsem to vajíčko vzal a pečlivě ho zabalil do pětidolarové bankovky. Doufám, že se jí to nějak nedotklo, chtěl jsem, aby to byl napůl fór.

Vrátil ses do Německa. Tam tě o pár týdnů později zastihl sedmnáctý listopad.
Někdy v půlce listopadu za námi do Kolína přijel Třešňák. V tu chvíli se to v Praze sesulo. Poprvé mi to došlo sedmnáctého v noci. Seděli jsme s Vlastou u červeného vínečka, popíjeli, ladili BBC a nevěřili svým uším. Zprávy byly nejdřív hrozně zmatené a nepřesné, ale já poprvé uvěřil, že to začalo i u nás. Nevěděl jsem, jak to dopadne. Druhý den jsem pak zatelefonoval na pár míst do Prahy a všude nechal svůj nový kolínský telefon, který ještě nikdo neznal. Pro případ, že by bylo třeba dát v Německu něco do novin nebo nějak pomoct.
Další dny už lidi telefonovali sami. Byli zároveň rozjaření a vystrašení. Pamatuju se, že jsem taky volal k Mertovi, vzala to jeho žena Lucie a ohlásila se: Smrt komunismu! Zeptal jsem se jí, co blbne, a ona křišela: Je konec, Jardo, okamžitě přijeď! Byla první člověk, koho to napadlo. Nebral jsem jí moc vážně. Říkal jsem jí: Lucie, nejsi blbá, jak bych mohl přijet? Myslíš že mě bolševik na hranicích pustí? Ale ona si to nedala vymluvit a jen opakovala: Na to se vykašli, bolševik je hotovej, hned přijeď.

Kdy jsi to pozvání začal brát vážně?
Asi za den dva, když volali z divadla Na zábradlí. Říkali, abych přiletěl, že na letišti zorganizují demonstraci a už si mě nějak vykřičí. To znělo rozumně, určitě to byl lepší nápad než jet autem. Na hranicích uprostřed lesů by mi asi žádná revoluce nepomohla. Tam o ní možná ještě ani nevěděli. Landovský mi říkal, že jede autem a skutečně neprojel. Problém ale byl v tom, že jsem na letenku neměl peníze. Nakonec mě zachránil výtvarník Standa Kohoutek. Zavolal na letiště, zeptal se, kolik to stojí, pak šel do bankomatu, vybral 900 marek a položil je přede mě na stůl. Slíbil jsem, že mu je vrátím, ale on nechtěl. Řekl: poslouchám tě celej život a tuhletu tvou vstupenku bych rád zaplatil sám. Hned ráno jsem si koupil letenku na nejbližší spoj. A v sobotu ráno jsem byl v Praze.

Když jsem vycházel z té letištní haly země nikoho, stáli u vchodu tři lidé se třemi mikrofony a třemi magnetofony. Udělali se mnou rozhovor, ale všichni byli z jednoho Mikrofóra. Udivilo mě to. Odpověděli, že rozhlasové technice nevěří, ale když si to natočí třikrát, tak snad jednou se to určitě povede. Pak si mě vzal pod křídlo Michal Prokop, odvezl mě na Letnou a byl stále se mnou a vyloženě o mně otcovsky pečoval pečoval. Když bylo po všem a bylo i jisté, kde budu spát, teprve mě propustil. První týden jsem spal u Andreje Kropa. Letná skončila se setměním, pak nevím kam se šlo, ale večer jsem byl v rádiu a vysílalo se živě, organizovalo to Mikrofórum. Vysílače končily o půlnoci a oni to chtěli ještě o hodinu protáhnout, zavolali na vysílače a všichni udělali přesčas. Prý telefonovalo kolem dvou tisíc lidí s otázkou, jestli je to pravda, jestli tam opravdu jsem a jestli je to živě.
To moje zjevení se v Praze a na Letné zřejmě prožívali lidi daleko víc než já. Já jsem byl v jakémsi snu a nemohl jsem se z něj probudit, sledoval jsem kolem sebe úžasný pohyb, ale srdce ve mně spalo, jako při jakési narkóze. Bylo mi, jakoby ve mně cosi svítilo, nebo zářilo, ale nebylo to moje světlo, jen jsem ty události sledoval a jaksi jsem je neuměl prožít. Mnoho lidí mi řeklo ten den a potom všechny dny další a další měsíce, že teprve když mě na té Letné uviděli, že uvěřili, že jsme vyhráli, že režim padl. Asi jsem byl zcela hmatatelným a reálným důkazem pádu režimu, ale já to tak vůbec neprožíval, já se vezl v jakési skleněné kouli, vše jsem viděl, vše jsem slyšel, na vše jsem reagoval, ale nekodázal jsem to prožít, byl to stav podivného ustrnutí a zároveň se to podobalo vstupu do včelína - v hlavě a kolem hlavy to bzučelo, všichni něco povídali, všichni byli vzrušeni, jen já cítil v sobě pořád ten nový kolínský byt, otázku co bude, co bude s Kateřinou, protože v těch týdnech byla se mnou velmi nespokojena, byl jsem strašně pasívní. Samozřejmě, že jsem rozumem věděl, že teď nemá cenu myslet na nějakou budoucnost, ta byla jasně už daná tím, že jsem se vrátil, ale těch dvanáct let emigrace jsem pořád nedokázal tímto rušným snem setřít.
Další den byla druhá Letná, na tu mě pozvali též a lidem se ty dvě akce slili v jednu. První Letná byl nádherný zážitek bez konfliktu, druhá Letná byla velmi konfliktní, panovala nervozita, Havel říkal, že ještě není vyhráno, že se to možná až dnes v neděli rozhodne. Prý byly dokonce i nějaké ozbrojené oddíly připraveny, čekaly se ze strany policie provokace, všichni byli napnuti, jen já byl jaksi prázdný, rozsvícený a bez emocí. V Rotterdamu v obchodě Armády spásy jsem si před tím koupil za pět guldenů teplé kanadské boty, tak jsem nemrzl, byl jsem hnaný proudem jak kus dřeva a otázka, že by došlo ke střelbě se mi zdála absurdní, jako nakonec to všechno, i když to působilo příjemně a svěže. Nejpříjemnější byl dav, který reagoval vtipně jako jeden muž a mluvil. Byla to davová psychóza, ale pozitívní a je krásné vědět, že něco takového také existuje.
Z té druhé Letné se šlo do Laterny magiky a byla velmi podivná schůze, protože všichni byli přetaženi a dav, asi tak šedesáti lidí, kteří v tom něco dělali, se začal hádat, ale příšerně. Napřed vyčetli Vaškovi Malému, že to uváděl jak estrádu a pak se pustil jeden do druhého, byl tam strašlivý křik. V tom vstal Havel, dav se na moment uklidnil a Havel oznámil, že se ztahuje do pozadí, že je spisovatel a ne politik, že věci už se rozběhly dostatečně a nevratně, že lidi už mají moc v ruce a že on u toho není dál potřeba. Nastal moment ticha a pak zase pokřik, tentokrát na Havla, že to nemůže udělat, že bez něj to nejde, ať si to uvědomí atd. To jsem už ale odcházel, připadal jsem si jak na emigratské schůzi a nějak mě to nezajímalo, zdálo se mi to jaksi odporné. Vzal jsem to pěšky po Národní na Malostranské náměstí, protože v Malostranské besedě jsem měl mít své první představení. A cestou jsem zažil šok, vlastně šok nepříjemný. Všichni chodci mě poznali, chtěli autogramy a každý mi něco říkal a já s úděsem zjistil, že jsem slavný, ale slavný jaksi histericky a nehezky, stal jsem se veřejným majetkem. To trvalo potom celý devadesátý rok a nemám na to hezkou vzpomínku. Nejen, že to kontrastovalo příliš krutě s tou anonimitou v emigraci,k ale přestal jsem sám sebe vlastnit, přestal jsem mít sám na sebe právo. Rád chodím sám po ulicích, rád chodím sám do hospod psát a přemýšlet a to prostě nešlo, byla to naprostá ztráta svobody a děsil jsem se toho, že by to tak mělo zůstat, že bych se musel nějak izolovat a přestal bych být svobodný v pohybu.
To první představení bylo příjemné. V Malostranské besedě jsem hrával velmi často v sedmdesátých létech, byl to tak trochu návrat domů, ale já měl v sobě pořád cosi studeného, nedařilo se mi na tu skotečnost kolem mne sáhnout. Jindra Kučera, který kdysi nahrál desku Pravděpodobné vzdálenosti na Rychtě v roce 1977 a kterou jsem vydali v Šafránu ve Švédsku, toto první představení také nahrál, Panton z toho udělal kazetu a vydali ji v rekordním čase, už o vánocích byla na trhu. Supraphon vydal v padesáti tisících desku Stůj břízo zelená, prodfal ji též a ještě vydali tu zakázanou a zničenou desku Šafránu, aloe ta v této době myslím už nebyla tak přesvědčivá. Po těch třinácti letech už mi nezněla.
Byl jsem tu napoprvé čtrnáct dní a bylo to vyčerpávající a já na takový švunk nebyl připraven. Zajímavá byla ta Laterna magika a špalíček Aurora dole na Václaváku. Tam všude sídlilo tehdejší Občanské fórum a já měl jakousi privilegii, že jsem se mohl zúčastnit čeho jsem chtěl, měl jsem všude přístup, takže jsem byl i u toho, když Havla přemluvili, aby se stal prezidentem. Zpočátku nikdo nechtěl žádnou funkci a myslím, že to bylo i upřímné, ale když potom Adamec sestavil tu vládu, jak se o ní hned říkalo: škoda každé vlády, která padne vedle, tak se rozhodli jinak, že jim tu moc vezmou. Na tom sezení jsem také byl. Npřed tam seděli obyčejní lidé, pak začla diskuse, že komunisti stejně lidi vždycky podvedou, pak někdo řekl, tak co kdyby se jim ta vláda sebrala a za hodinu už tam seděla nová vláda. To byl velmi zvláštní moment.
To přemlouvání Havla trvalo asi čtyři hodiny a bylo to v tom sálečku pod výstavní síní. Havel seděl stranou a bylo vidět, že je vyčerpaný a všichni na něj doráželi. On vždycky velmi klidně vysvětlil, proč není dobré, aby zrovna on byl prezident. Tak se hledal nový kandidát. Jirka Černý vždy povstal a navrhl Hanzelku. Ale padaly tam všelijaká jména. To se pak dohodli, že žádný z hnjich není vhodný a zase se pustili do Havla. Ten zase vysvětlil, že on to být nemůže a tak to šlo dokola asi čtyři hodiny, až se výběr zúžil pouze na Havla a všichni se do něj pustili jako vosy. On tam seděl na okraji na schůdku, měl hlavu v dlaních, nakonec hlavu zvedl a unavaně řekl: když to vlast chce, tak to musím vzít. Všichni si oddechli, ale nikdo se neradoval, panovalo veliké vyčerpání.
Já byl ve stálém shonu - novináři, filmaři, koncerty, mluvení a všechno v poklusu. Večer jsem vždycky zalezl do Laterny magiky a tam jsem měl klid, tam se kontrolovalo kdo tam sní a kdo ne a mohl jsem si tam v klidu povídat. Taky si vzpomínám na moment, když přijel Karel Kryl. Měl jsem puštené rádio a na Václaváku byla zase obrovská demonstrace a oznámili, že Kryl je doma. Lidé jásali, Kryla pozvali na tribunu, konferoval to celé Jirka Černý a uděla příšerhou botu, když najednou oznámil, že statní hymnu na závěr zazpívají dva Karlové, Karel Kryl a Karel Gott. Já myslel, že se propadnu hanbou. Sám jsi mi říkal, že Kryl se s tím nikdy nesmířil a že až do smrti měl z toho trauma a vůbec se tomu nedivím. Zmínku o tom jste ale z té jeho knížeky vypustili, že?
Pátého prosince jsem měl pro sebe Lucernu. Přišli den před tím z PKS, jestli bych to nechtěl. Já kývnul a prý to bylo během hodiny vyprodané. Nechtěl jsem tam být sám, pozval jsem kdejaké kamarády, ale oni nehráli, protože se stávkovalo. Já jako emigrant jsem směl hrát, ale nehrálo se mnoho, spíše se před tou vyprodanou Lucernou kecalo. Vzpomínám si to už jen velmi matně. Hrál jsem zadarmo, teprve pozděj mě napadlo, co se asi stalo se vstupným, ale bylo mi to nakonec jedno. Jednu odměnu jsem si tam odsud ale odnesl. Když jsem si balil v šatně kytaru a šatny v Lucerně se spíš podobali veřejným záchodkům, než šqatnám pro umělce v reprezetativním sále velkoměšsta, ležela tam na stole černá zimní čepice. Já žádnou neměl a tak jsem si řerkl, že to je mjoje odměna a vzal jsem si ji. Dodnes ji v zimě nosím a vždy si připomenu, že to byla odměna za mou první samostatnou Lucerna. Kulich slávy.
V tom OF také běhal jakási Dražil, kterýž všem vyřizoval pasy a víza. Byl to fízl, pozděj zavřeli na několik let, on ale z vězení utekl a žije teď v cizině. To je velmi divný případ. No a ten jednou přišel s tím, že mi zařídí prodloužení víza, protože já měl jen na dva dny. Já mu napřed řekl, tykali jsme si a on byl velmi kamarádský, ať si trhne, že jsem jednou tady zpátky doma a to že jsem na papíře cizinec je jen směšná pitomost. Ať mě tedy vyhoděj, ale chytila se jeho nápadu byrokracie OF a že to musí být v pořádku, že zákon je zákon a že my musíme zákony dodržovat. Otázal jsem se, jestli i ty blbé a toho režimu, který právě prohrál a když je revoluce a já jsem v jejím centru, tak nebudu přece platit třicet marek denně za to, že tu dělám revoluci. A komu, že to mám platit, když už neexistujou. Ale nebyla s nimi řeč a všichni se shodli na tom, že se to musí. Češi prostě milují předpisy. Já ale odmítl zaplatit cokoliv. Tak to vzali z pokladny OF. Pět set korun pokuty a asi tři sta marek za to, že jsem tu byl. Jako u blbých.
Předposlední den před odjezdem zpátky do Kolína za Kateřinou jsem už měl toho všeho po krk a chtěl jsem se projít po Praze. Celý čtrnáct dní jsem k tomu neměl příležitost, jen občas jsem jakoby něco zahlédl a dýchala z toho šeď, mrtvolnost, anonymnost. Tak jsem se domluvil s Ditou Burgrovou, která mi v těch dnech před tím nabídla, že mi bude dělat jakousi sekretářku a to jsem také velmi potřeboval, že se půjdem spolu projít. Sám jsem si netrouf, to mě lidé nenechali na pokoji, ale když kjsem šel s holkou, tak se spíš styděli a byl jsem tedy jaksi chráněn. Vzali jsme to z Laterny magiky přes Staré město, Karlův most a Nerudovkou nahoru k Hradu. Praha byla opuštěná, byl večer, hospody byly prázdné a všichni buď dělali revoluci někde, nebo seděli doma a sledovali to v televizi. Po dvanácti letech jsem šel zase Prahou a byl jsem divně překvapen. Město zůstalo na svém místě, poznal jsem všechno, ale překvapila mě ta šeď. Tu jsem zcela zapomněl, měl jsem v sobě Prahu daleko barevnější, asi toí bylo dáno prostředím měst, kde jsem žil dvanáct let. Paměť se vždy přizpůsobuje prostředí, ve kterém člověk žije.
Vyšli jsme na Hradčanské náměstí a tam stála hradní stráž, ještě ta Husákova a měli na sobě ještě ty zelené vojenské uniformy. Chtěli jsme mezi těmi dvěma strážnými projít onou Matyjášovou bránou a když jsme je míjeli, jeden se ke mně otočil a řekl: Jsme s vámi pane Hutka, a poodhrnul klopu a tam měl malou trikolóru. Zastavili jsme se dali jsme se s nimi ve službě do řeči. To se snad hradní stráži nikdy nestalo a možná ani nestane. Měli v rukou pušky s bodáky a byli nadšeni celý děním. Dita pak říkala, že jsou faln, že teď musíme všichni držet pohromadě. Všichni ne, odpověděl jeden z těch strážných a často jsem pozděj myslíval na to, jakou měl pravdu. Obešli jsme Víta a u Labutí si sedli na něco na zahřátí. Seděl tam jediný host a poslal mi láhev šampaňského a začal ke mně řečnit zase jako k veřejné vrbě. Dita mě chránila. Pak jsme na Novém světě navštívili Švankmajerovi. Kdysi jsem jim dělal dvorního astrologa a zachraňoval manželství. Paní mi dala vázu co dělala a Švakmajer rozváděl své sirealistické teorie o revoluci. Dolů jsme šli zase Nerudovkou a zasatavilo vedle mne policejní auto. Fízl vedle řidiče stáhl okénko a zeptal se: Jste to vy? Podivná otázka. Řekl jsem, že jo. Tak dobrý, odpověděl a ukázal na mne z okénka takhle dva prsty ve tvaru V.
Další den mě vzali nějací lidé autem do německa. Děvče odjíždělo do Australie a bylo z toho nešťastné. Vdávala se tam a léta to připravovala. Doma jsem zalehl a dostal příšernou chřipku a týden ležel, většinou spal a vzbouzel se jako v mrákotách a dával si všechno v hlavě jaksi dohromady. Byl jsem zpátky doma, byl jsem zase s Kateřinou, starala se o mně a bylo mi líto toho, že tento právě zbudovaný domov už neexistuje, že nastane další stěhování, ale netušil jsem, že bude tak složité a vlastně divně hořké.
Fakt, že jsem se vrátil z ciziny jsem prožíval velmi intenzívně déle než půl roku, snad i déle na takovém nečekaném detailu. Nemohl jsem jaksi podvědomě pochopit, že se zde všude mluví česky, že kdokoliv otevře ústa, dítě, stará bába, kdokoliv, že mu vypadne z pusy česká věta. To bylo až jako takový úzkostný sen a nějak jsem se s tím nemohl smířit, že celé území je tak strašně prostoupeno češtinou, zdálo se mi to nějak nepatřičné a nepochopitelné. Navyk jsem si, že prostor kolem mne je přirozeně ovládán cizími jazyky a moje čeština je víceméně soukromá záležitost, která s okolím nemá nejmenší vazbu. Tady zase byla vodou v moři a veškerému obyvatelstvu šplouchaly v hlavě stejná slova.
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Někdy v půli prosince jsem si odskočil na dva dny do Prahy na jakýsi koncert do Lucerny, ale s Kateřinou jsme jeli až o vánocích. Stromeček jsme si nastrojili ještě doma. Ale brali jsme to oklikou, protože Kateřina měla azylanský pas a začli panovat obavy, že kdo navštíví Československo, tomu ho Němci seberou, takže by přišla o stipendium i o možnost studovat. Vzali jsme to přes Rakousko s mým prastarým oplíkem, který jsem koupil na vrakárně za 500 guldenů. Byla to dlouhá cesta, byli jsme vyčerpáni a trochu vystrašeni kvůli jejímu pasu a názvy rakouských vesnic, když jsme se blížily k hranicím, byla divně morbidní. Byly tam názvy které nějak měly ve jméně buď šibenici, nebo mučení atd. Rakouský celník dal Kateřině do pasu razítko a to nás rozmrzelo. Můj holandský pas zůstal netknut. Byla noc a sníh a čestí celníci nás uvítali strašně srdečně. Ztáhl jsem okýnko a celník radostně zavolal - jé pan Hutka se vrací domů. Ani nechtěl papíry. Tak toí bylo na hranicích celý devadesátý rok. Občas mi říkali, ať vzkážu Havlovi, ať s těma komunistama něco udělá, že jsou prostě všude. Pak jsme projížděli už Českými vesnicemi a po těch létech v cizině jsme přímo jásali nad názvy vesnic, zdály se nám neuvěřitelně krásné a poetické. V Budějovicích jsme se chtěli najíst. Samozřejmě měli všude zavřeno, nedostali jsme nic, chvíli jsme se potloukali po šedivém náměstí, kde občas ještě zůstala komunistická hesla a najednou se tam z nějaké uličky vymotali dva opilí vlasatí kluci, drželi se kolem krku a zpívali si vánoční koledy, pěkně dvojhlasně a rozléhalo se to pěkně tím mrtvým městem. Byl první vánoční svátek, 25. prosince, vlastně už po půlnoci a byla v tom nesmíérně sladká struna návratu domů z emigrace. Byli jsme z toho úplně naměkko.
Pokračovali jsme tou zasněženou nocí do Prahy k Ditě, kde jsme bydleli. Měla v pátém bezvýtahovém patře nebytový prostor, který jí byl přidělen jako přístřeší, byly to dvě malé místnosti mísnosti se šikmými stěnami kvůli střeše a malinká kuchyňka. V jedné místnosti bydlela Dita, v druhé Monika Načajevová, ta herečka. Když jsme přijela, Monika někam na tu dobu vypadla. Pozděj jsem spával s Monikou na jedné posteli, říkala tomu slejškování, ale dlouho to tak nešlo táhnout, protože ona chtěla mít také nějaké soukromí, ale já nemohl nic k bydlení najít. Hrál jsem sice pro tisícové sály, díky slávě jsem se nemohl nikam hnout, ve vládě a na Hradě seděli samí kamarádi, ale já večer vždycky odstrčil Moniku, zabalil se do deky a otráveně usínal a moc nechápal, jak je to vlastně možné.
Byli jsme pozváni na prezidentský Silvestr, který Havel tehdy pořádal v národním domě na Smíchově. Bylo to smutné i veselé dohromady, bylo to zmatené a zároveň byla ve vzduchu taková jakási jiskrná svěžest z toho faktu nejen změny, ale i toho, že ti do nedávné chvíle pronásledovaní seděli v křeslech moci, zatím ještě moci zábavné, radostné tím, že ten minulý čtyřicetiletý režim prohrál. Ale ve mně i v Kateřině ležel přece jen stín minulosti a otázka budoucnosti. Rozhodli jsme se oba okamžitě a definitívně vrátit, ale tato země neměla chuť nikoho přijímat a všichni nás považovali spíše za blázny, že chceme zpět a dodnes, pomalu po pěti letech se mě ještě lidé ptají, jestli žiju ještě stále venku. Jakoby možnost, či rozumnost návratu nějak vylučovali ze svého chápání.
Panton už měl vydanou kazetu a vyjednával jsem s nimi o exkluzívní smlouvě, ale Pallas do mě strašně hučel, abychom znovu založili Šafrán, což se mi příliš nechtělo. Měl jsem takovou hezkou představu, že teď se o vydávání bude starat někdo jiný a já se budu věnovat jenom umění. Ale Pallas na mě tlačil a neustále propočítával o kolik peněz všichni přicházíme, když to vydá někdo jiný a to že si nikdo nezaslouží, že si top musíme udělat sami a on že se svými švédskými skušenostmi ví jak na to. Věděl samozřejmě houby, propad také té revoluční eufórii a myslím, že si tím ještě řešil nějaký komplex kvůli tomu zkrachovalému švédskému Šafránu. A tady jsem udělal naprosto kardinální chybu, že jsem mu na ty jeho projekty naletěl a s Pantonem se rozešel, když už byly dobře a včas rozběhnuté věci. Dalo se toho vydat hromada a v době, kdy to bylo skutečně aktuální, to se díky tahanicím kvůli vlastnímu podnikání zcela promarnilo. A měl jsem v tu dobu také nabídky od kdekoho.
Na začátku byl problém, že jsme ani jeden neměli občanku a Pallas přišel s dalším nešťastným nápadem, že do toho vezmeme Mertu, že ten občanku má. To jsem byl proti, protože přestože je Merta úžasný písničkář a vynikající kytarista, organizačně s ním byly už v sedmdesátých létech velké problémy, protože podivně asociální a nechává se okouzlovat jakousi technikou nesmyslných teorií, které neustále mění a pro které v normálním světě není místo. Pallas ale tvrdil, že to zvládne. Navštívili jsme Mertu a byla z toho asi šestihodinová diskuse, ze které mě pak bolela hlava a neuměl jsem si ani pak vybavit, o čem to bylo. Vyčetl mi také, že jsem se vrátil, že tu nemám co dělat, že jsem se odrodil a nic už jako emigrant nechápu a že jsme mu s Krylem ukradli jeho publikum, že tu trpěl, budoval všechno a my jsme si přijeli a všeho se nezaslouženě zmocnili a firmu si předtsavoval zcela zmateně, pořád mu tam lítal problém, jak se ty miliony rozdělej a já Pallasovi pak oznámil, že s ním už o ničem jednat nebudu, že bych přišel o mozek. Pallas říkal, že to vezme na sebe, že se v něm vyzná, že se za poslední rok zkamarádili. Tak jsem čekal a všechny nabídky odmítal. Pak v lednu mi Pallas řek, že to prostě nepůjde, že s Mertou prostě dohoda není. Merta mezitím urazil všechny písničkáře, oznámil jim, že jsou druhá liga a idea ŠAafránu byla v háji, protože ostatní kolegové v tom jet nechtěli a Pallasova idea, že půjde o firmu, kterou budou vlastnit písničkáři, ta byla už také ztracená. Já se tedy dohodl se Supraphonem, že mi vydají dvoualbum Návrat, ale i to se ukázalo jako chyba, protože nikdo tu neuměl slepit včas dvouobal a kvůli tomu papírovému obalu vše vyšlo až na konci roku. Vydání té dvoudesky trvalo deset měsíců a já pozděj Supraphon kvůli Šafgránu opustil a snažil se to ještě zachránit, ale už bylo pozdě. V podstatě to, co jsem ten rok vydělal se utopilo v prodělcích Šafránu a Pallas z toho elegantně vycouval. Ale to byla jen jedna z mrzutostí toho devadesátého roku.
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Nejmrzutější byla ta záležitost s bydlením. To jsem prostě nemoh pochopit a bylo to zcela absurdní. Vrátit jsem se chtěl, ale nebylo kam, nebylo kam odvést věci, Kateřina neměla kde být, tak seděla v Kolíně s věcma a čekala, co se mi tady podaří zařídit a mně, mimo koncertů se nedařilo nic, ale koncerty šly bezvadně. V prosinci jsem si domluvil na konec ledna jednoměsíční šňůru přes celou republiku, tedy až po Bratislavu. Začalo to ve sportovní hale v Budějovicích a šlo to dál po obrovských sálech a mě v tu chvíli strašně bavilo s tím velkým publikem komunikovat, ale svobodu jsem měl pouze na jevišti. O přestávce, před začátkem a po konci jsem se musel zavírat v šatně a tu musel někdo hlídat, aby mě ti nadšenci z histerie neroznesli na kusy. Normálně mezi lidi se nedalo jít a já si někdy připadal jako divá zvěř v cirkusu, kterou je potřeba zavírat po představení do klece. Některá představení byla i docela absurdní, jako třeba v Táboře. Udělali to na zimním stadionu, kam přišlo asi tři tisíce lidí, ale jelikož den na to byl hokem, tak nezakryli led, jen mi udělali takovou sestavu beden uprostřed ledu místo pódia, obstavili mě teplomety a zvukař si sedl se svým pultem na druhou stranu ledové plochy, vlastně místo druhé branky. Publikum bylo za sítěmi a plexisklovými zábranami a já koukal na ledovou plochu a akustika byla příšerná, zvuk se tam motal po tom stadionu a vracel se tak se zpožděním jednoho verše. Prostě ozvěna jak na hlavním nádraží. Musel jsem mluvit strašně pomalu a dělat pauzy na doznění ozvěny a zpívat jsem musel také pomaleji. První půlka byla strašná, ale druhou jsem zvládl už dobře, přizpůsobil jsem se a lidé byli nadšení, akorát, že jsem je neviděl, jen vzdáleně slyšel. Před sebou jsem měl jen ten led a mantinely. Bylo to příšerné, ale na to vzpomínám rád.
Mrzuté na tí první, dobře zorganizované šňůře bylo, že to bylo uděláno před Pragokoncert a já se to dozvěděl až když to začalo, takže jsem to nemohl už rušit, ale měl jsem vstek. Pragokoncert byla fízlácká a zlodějská organizace na okrádání muzikantůl ve velkém a vládla tam pouze korupce a na mně si chtěli léčit svůj kádrový profil. Šňůru jsem odehrál, ale další spolupráci odmítl. Klub, který to přes ně organizoval mi sice vysvětloval, že jelikož jsem cizinec, tak to jinak nešlo, ale tomu jsem odmítl rozumět. Já se za cizince nepovažoval a který soud by je v té chvíli odsoudil za porušení zákona. Byla to zase jen ta česká láska k předpisům, třeba sebeblbějším. Tak jsem se domluvil s Ditou, že mi bude dělat managerku, což byl problém, protože ona to nikdy nedělala a neuměla to. Nešlo jen o mně, musel jsem mít řidiče, který mi dělal zároveň ochranku a pak musel ještě jezdit náklaďák s aparaturou, zvukařem, bedňáky a osvětlením, prostě fabrika na šoubyznis. Další problém byl, přes co to dělat, tak jsem rozhodl, že normálně na mé jméno, ať si zákonodárci a milovníci neprůstřelných předpisů trhnou nohou. Tak to běželo do května s mnoha neproplacenými kšefty, kdy já všechno ale kolegům zaplatit musel, takže se spíš na tom prodělávalo. Od května jsem to dal pod Šafrán, ale zase jsem si nevybíral honoráře, protože Šafrán byl stále v mínusu a kvůli Mertovým šachům nebylo stále možné něco vydat, věčně se schůzovalo a Pallas mě utěšoval, že všechno dopadne dobře, že on to zařídí.
Potřeboval jsem občas vidět Katku a chtěl taky zažít trochu domova, tak jsem si to musel zařídit tak, že jsem vždycky čtrnáct dní hrál a čtrnáct dní byl venku doma. Tohle dělení měsíce jsem si ale nechal dodnes, je to praktičtější, no ale s bytem se nedělo nic. Kořán se stal primátorem a já za ním zašel, jako za starým kamarádem, že mě pomůže, ale oznámil mi, že není bolševik, aby pomáhal kamarádům. A když nepomůže šéf, jak mají potom pomoci jeho podřízení? Ta první vládní garnitura byli děti. S polovinou federální i český vlády jsem si tykal, zvali mě na ty vládní estrády, ale pak jsem šel slejškovat s Monikou. Pallas pak někde v televizi řekl, že nemám bydlet a ozvali se nějaký lidi z Hodkoviček, že mají horní patro vily prázdné, že tam mohu pobývat i zadarmo. To jsem odmítl, slušně a dobrovolně platil a měl pro první moment pocit jakési naděje. Domácí, hlavně paní, byli ke mně velmi příjemní, patro bylo zařízené. Paní mi hned na začátku v rámci hovoru říkala, že pracovala u policie, ale to mně bylo celkem fuk. Pak mi telefonovala Zuzana Michnová, že se jedná o nějaké strašné estébáky a ať tam odsud hned jdu a to jsem se jí jen zeptal, jestli by mi neporadila kam. Pak jsem byl pozván na nějakou hradní recepci a tam mi Dana Němcová, která seděla v parlamentu také velmi důvěrně říkala, že bydlím u estébáků a ať odejdu, ale také nevěděla kam. Pozděj jsem mluvil s Havlem a to bylo nejdojemnější. Ten samozřejmě nevěděl, kde bydlím, ale začal mi vyprávět, že by mi dal nějaký řád za pomoc při revoluci. Bylo to npůl v žertu a napůl vážně. Vžzal jsem to jenom v žertu, ale on mi začal vysvětlovat, že jsem zachránil revoluci, že na to má důkazy a že to nedávno vyprávěl i Kennedymu v Americe. Že na té Letné, zřejmě na té druhé, byly připraveny provokace, že byli rozhodnuti střílet a že to bylo na vážkách, ale ve chvíli, kdy jsem zazpíval ten Náměšť, tak do všeho padl takový mír a klid, že prostě už k ničemu dojít nemohlo, že beze mne by to dopadlo kdoví jak. To byla silná slova, která mě ale v té chvíli zase tak neokouzlila, tak jsem mu říkal, že žádný řád nechci, že bych chtěl pouze byt. To mi řekl, že v tom nemůlže nic dělat a ať jdu za Jardou Kořánem. Řek jsem, co mi řek a Havel bezmocně pokrčil rameny. Oni mi asi pomoci nemohl, prostě mi nemohl pomoci nikdo a to jsem prostě nechápal.
Hrál jsem dál, publikum nic nevědělo a když vědělo, tak nevěřilo, že je to takový problém, měli za to, že s mými známostmi nemohu mít žádné problémy. Otravoval jsem tedy na byťáku v Praze 2, protože v tom obvodu jsem tu bydlel naposledy a oni měli jakousi zdánlivou povinnost se o mě postarat, když jsem jim byt při odchodu nechal.
Estébáci to skutečně byli a také tak přišli k té vile. Patřila původně Petru Radovi, tomu textaři Kubišové z konce šedesátých let. Emigroval do Austrálie, vilu mu tím pádem zabavili a tihle estébáci si ji pod cenou koupili. Pozděj jsem s ním o tom mluvil, nemohl samozřejmě ten barák získat zpět, protože už měl své majitele a nevím, jak to nakonec dopadlo. Věřím, že pro něj blbě, peorože jako emigrant měl prostě smůlu. Jednou, když jsem takhle kvůli bydlení obtelefonovával všechny možné instituce, tak mi po telefonu jedna kráva z magistrátu řekla, že z emigrace se stejně vracejí jen ti lidé, kteří tam neměli žádný úspěch a o takové my tady nestojíme. Vilu jsem opustil na jaře a šel bydlet ke svému řidiči, se kterým jsme se velmi zkamarádili.
Pro ten rok devadesát je také typická půlroční oslava revoluce, nebo tedy toho převratu, či jak tomu říkat. Jednoroční výročí se už pak neslavilo, ale půlroční ano a to bylo 17. května. Já měl akorát šňůru po východním Slovensku, končil jsem v Košicích a sedmnáctého jsem měl být v Praze na Václaváku, kde byla zase taková ta tehdejší vládní estráda. Ale šéfové košického OF - oni tam neměli VPN a ani nehctěli, mě přemluvili, ať tam zůstanu, že tam mají na náměstí také demonstraci a že tam bude také Havel a že ten by mě pak mohl vzít vládním letadlem zpět do Prahy a vše by se stihlo. Risknul jsem to a skutečně mě s sebou zpátky vzali, ale vznikl tam problém, který mě později skutečně rozzuřil a urazil. Demonstrace začínala v jakousi celou hodinu a tím i program na balkoně nad tím mnohatisícovým davem a zároveň přímý přenos v televizi. Havel se ale se svou kolonoou zdržel a mě požádali, ať na začátku něco zazpívám. Já se rozhodl pro píseň Slovenské dějiny. Zdálo se mi to v těch tahanicích o kompetence lepší zpívat od Košic ku Praze, než naopak. Zazpívalo jsem píseň, lidem se to líbilo, byli nadšeni a pocit, že se to přenáší do celé republiky mi dal pocit, že dělám něco užitečného, když cosi závažného vyslovuji pro všechny lidi v zemi. Takový ten mylný pocit básníka. Pak dorazil Havel, všechno dopadlo dobře, já ještě zazpíval Náměšť, lidi zpívali se mnou a působilo to velmi pěkně a silně, jako všechno tehdy. Pak jsme letěli do Prahy, já ještě tu Náměšť s tím samým účinkem zazpíval na Václaváku a to bylo také moc pěkné. Poprvé jsem letěl vládním letadlem a jel ve vládní koloně a lidi na mě skrz okénko nadšeně mávali, jak jsem se prodírali k Václaváku a to jsem se zase málem hanbou propad.
Jenže to nebylo tak pěkné, jak jsem si maloval. Přímý přenos z Košic byl režírován z Bratislavy a když tam zaslechli první verš: Sloneské dějiny, beránky na nebi...tak mě vypnuli, zařadili tam dechovku a mě vrátili, až když jsem se za potlesku pakoval zpět do radnice. To se mě dotklo příšerně, protože to bylo ještě horší než cenzůra a v té chvíli to byla neomalenost a urážka všeho, nač jsme si tehdy mysleli, že věříme. Ale tím to nekončilo. Za pár dní jsem letěl do Moskvy, poprvé a snad i naposledy. Velvyslancem se tam stal také kamarád z disidentských dob, Ruda Slánský, syn toho v padesátých letech popraveného Slánského komunistického šéfa. Byla to podivná ironie a chtěl jsem to zažít čerstvé a tak jsem se s ním domluvil, že mi tam rozranizují nějaký koncert, zaplatí cestu a já zahraju zadarmo. Koncert byl pro Čechy v takovém divadelním sálečku v areálu ambasády a v půli přišel také Dubček. Letěl do Moskvy poprvé od svého zajetí za okupace. Já když ho viděl, tak se mi celá ta košická záležitost vybavila. Po konci pro mě poslal a já to na něj hned vysipal. Napřed na mne zcela udiveně zíral a když mu došlo, že si na něm chladím žáhu za blbý slovenský nacionalismus, tak překvapeně odpověděl: Já za nič němožem, to ty Slováci! A že jsem byl drzej, tak mě pozval příští den na recepci. To bylo zajímavé akorát v téom, že jsem si potřás rukou s Jelcinem, ale kdo moh tehdy tušit, co se z něj stane.
Ale nejzajímavější v Moskvě bylo pro mne setkání s Hovikem. Tak se mu přezdívá. Je to arménský bohemista a jmenuje se Hovkanes Harutjunjan. Udělal mi průvodce Moskvou, v jedné spisovatelské hospodě jsem díky jemu si popovídal s Okudžavou, to bylo docela smutné, ale pak z něj vylezl příběh, který mě neuvěřitelně pobavil. Hovik znal moje písničky už v sedmdesátých letech a s bratrem prý si je často pouštěli. Bratr se později zabil v autě a Hovik říkal, že ho zajímalo, co posledního poslouchal. Když vytáhl kazetu s autorádia, byla to kazeta s mými písněmi. Měl k tomu tedy i takový vztah, ale hlavně tohle všechno se stalo v Jerevanu a Hovik v tu dobu pracoval v rozhlase jako redaktor a když se dozvěděl o mé emigraci, tak prý pravidelně moje písničky pouštěl. Nikomu to nevadilo a trvalo to prý léta. Radio Jerevan bylo tedy jediné rádio v tom neuvěřitelně rozsáhlém bolševickém území, které hrálo moje písničky. Kdybych to byl v emigraci tušil!
Ale Moskva na mě zapůsobila depresívně a male. Architektura nezajímavá, celá století jeden sloh, Rudé náměstí působí jako takový plácek a všechno se staví systémem hromady hlíny. Dole velká základna, která se nahoru zužuje, takže to pravděpodobně nespadne a pozvala mě jedno odpoledne rodina českých diplomatů, pracovali tam dlouho a bylo tam mnoho podivného vysvětlování, vlastně to byli chudáci a spíš něco jako emigranti a samozřejmě, že mě pohostili na cibuláku svíčkovou. Jako Češi v Americe.
Cesta zpět měla v sobě něco symboliky a občas to vyprávím na představení. Dubček mě pozval, ať letím vládním letadlem zpět. Seděl jsem vzádu mezi českými novináři a ta slovenská parta seděla vpředu. Všichni měli žízeň a byla to úleva zase letět z Moskvy pryč, jenže když přišla letuška, oznámila, že je jen kafe, čaj a nějaká limonáda a žádný alkohol, ani pivo. Všichni žebrali, ale ona řekla, že to prostě nejde, že nemají a tak jsme to museli akceptovat a byli jsme otráveni. Mělo se letět do Prahy, ale během letu se rozhodli pro mezipřistání v Bratislavě a všichni Slováci vystoupili. Seděl jsem u okénka, díval jsem se, že také nic se nenakládá, pouze vystoupili a letělo se hned dál a sotva jsme vylétli, objevily se dvě letušky s tácama a ty byly skutečně narvané pivem, vínem, slivovicí a becherovkou a vínem, neuvěřitelné a nedalo se to ani na té krátké vzdálenosti zkonzumovat. Já pak z toho uzavřel, že když ti Slováci z toho společného letadla vystoupí, že se zase tak špatně mít nebudem.
Já jsem už někdy od konce devadesátého roku si ten státní rozvod přál. Jezdil jsem hodně na Slovensko, potom taky s Hladíkem a lekalo mě to, ten nacionalismus tam byl a zcela pomatený a nešlo v tu chvíli ani rozumně mluvit se starými kamarády z Bratislavy. Všem se to v hlavě pomíchalo a kdybychom zůstali pohromadě, pak ještě za toho Mečára druhého, tak dnes už po sobě střílíme, protože ani by nás do toho nacionalismu také vtáhli, vyprovokovali by ho v nás a to by byla škoda. Jedna z dobrých českých vlastností, mimo té obecné nedůvěry k církvím, je že Češi už nacionalisty nejsou, vyprchalo to z nich a přinejmenším v této chvíli ani pořádně nechápou co to je. To je v tomto čase velmi dobré a pomáhzá nám to hnout se rychle dopředu a dohánět to zmeškané půlstoletí.
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Konec května byl pro mne krizový, bylo toho na mne nějak moc. Už byl pomalu sedmý měsíc od převratu, mová moc i moje popularita dosahovaly svých vrcholů, všechno vypadalo optimisticky a nadějně kromě jednoduchého faktu - mého vlastního bydlení. Jednu půlku měsíce jsem jezdil stovky kilometrů po Československu, v druhé půlce měsíce zase stovky kilometrů po Západě, abych se dostal někam domů. V květnu jsem také zjikvidoval svůj byt v Rotterdamu, předal ho zpět domácímu, odvezl poslední věci, kromě jedné jediné skříňky, kterou jsem měl jako jediný nábytek. Ale ta se musela stěhovat oknem, po úzkých a příkrých schodech to nešlo a my s Ivanem horníkem neměli ani pořádnej provaz, ani náladu to nějak organizovat. Bylo toho na mě prostě moc a mimo mé vlastní slávy byl všechno strašnej a neřešitelnej problém, tak jsem se rozhodl, že odjedu zase zpět do Německa a tam počkám a snad se někdo probere, nebo v té emigraci zůstanu. Všechno jsem si zbalil a pozval holky, Ditu a Moniku na večeři do jedné hospody na nábřeží a že teda sbohem. Seděli jsme, povídali si, holky to chápaly a bylo to divné loučení. Najednou vlezla do hospody prezidentská ochranka, obhlédla místo, řekli jsme si ahoj a za chvíli přišel Havel, taky jsme si řekli ahoj a on si sedl s někým k dalšímu stolu. To tomu mému loučení dalo zvláštní podtón a jaksi se mi zdálo až osudové, že musí být u obou mých emigrací, jednou jako disident, jednou jako prezident, ale pokaždé on. Asi po hodině najednou vstal, přišel ke mně a zeptal se: Jarrdo, máš zejtra čas?
Samozřejmě, že jsem v první chvíli oněmněl, to byla rána pod pás a neuměl jsem v té chvíli říct: Víš, Vašku, všichni jste mě s tím mým bydlením tak otrávili, že čas nemám, protože právě zítra odjíždím znovu do emigrace a vtátím se kdoví kdy, možná už nikdy. Řekl jsem, že čas mám. Tak ať přijdu v devět ráno k nim domů, že má celodenní jízdu po severních Čechách a že budu k tomu zpívat. Takže další emigrace se o den odložila, i nějak rozváhala.
Devět ráno je pro mě krutý čas, ale dostavil jsem se, ale nešel jsem nahoru, jak mě požádal, styděl jsem se, čekal jsem před barákem s ochrankou. On na mě čekal nahoře a nervoval se, věděl, že dopoledne spím. Nakonec jsme odjeli, on mě na cestu na Hrad posadil do svého prezidentského auta a s jakýmsi poradcem poradcem probírali cosi o nějakém vepřínu. Já to moc nesledoval, díval jsem se na Prahu rychle míjející za oknem prezidentského auta a nějak se s tím vším tady zase loučil s absurdním pocitem, že jedu s prezidentem země v autě, ale v té zemi stejně nemůžu žít.
Celý den byl velmi zajímavý, to má vždycky něco do sebe vidět věci nějak zevnitř. Na Hradě mě posadili do malého autobusku, tam seděli napůl kamarádi a se zbytkem jsem se hned zkamarádil. Tak jsem našel řešení jednoho technického problému, který je v kovbojkách, pohádkách a prezidentských výletech. Kdy všichni tito hrdinové chodí čůrat a jak to dělají. Bylo to snadné. Kolona zastavila na kraji dopravy zbavené dálnice a pak prezident a všichni ostatní šli čůrat do pankejtu.
První zastávka byla v automobilce v Mladé Boleslavi, v lakovně, kde dříve pracovali vězni. Tam nastal první problém, protože část kolony se ztratila, odvezla prezidenta dřív, druhá část nevěděla kudy to má vzít a po Čáslavské se slehla zem. Já si přesedl do auta ochranky, domlouvali se vysílačkama a čekali jsme potom kdesi na křižovatce a Čáslavká nás dojela stopem. Jelo dohromady asi deset aut. A teprve z vysílačky toho mého auta jsem pochopil, jak je to s těmi vepři. Někdo Havlovi poradil, že v jakémsi Pěnčíně je příšerně zanedbaný vepřinec a on se tedy rozhodl udělat přepadovku na prasata. To tehdy dělával, snad doufal, že se ty svině začnou bát. Ale kolona se nějak spletla v mapě, tak to vysílačkama doháněli a neustále tam znělo heslo prasečinec Pěnčín. Bylo to na jedné straně jako z amerického policejního akčního filmu, ale ve velmi dobrém satirickém provedení - nechci rovnou říkat, že to byla groteska. Nakonec se ten Pěnčín podařilo najít i přepadnout. Se všech stran se tam jako na povel sjela vládní auta a znich se vyřítila ochranka a strategicky obstoupila cíl.
Výsledek byl jako v grotesce. Nebyl to prasečinec, ale kravín v docela dobrém stavu, ale v té chvíli zcela opuštěný od lidí, protože nebyl ani čas dojení, ani krmení a tak se hledal alespoň jeden živý člověk, jako v dobytém Kartágu, kde se hledal živáček, aby byl důkazem, že město bylo skutečně dobyto. Pak sehnali nějakou dojičku a ta z toho byla úplně vedle a vůbec nechápala, co se to kolem jejího kravína děje. Jinak krávy byly v pořádku, byly milé, klidné a nažrané a ani nebylo co vytknout. Ale Havel za to žádného svého poradce nenechal popravit. Jelo se zase dál.
Další zastávka byla na Sychrově, na zámku a bylo to nějak pro vozíčkáře a handykapované. Na nádvoří jakýsi příšerný pěvecký sbor zazpíval Havlovi jakousi příšernou píseň a pak mu nabídli projížďku kočárem zámeckým parkem. Posadil vedle sebe Čáslavskou a tři ochrankáři běželi poklusem za kočárem. Když doběhli zpět byli zpocení jak koně a ty koně vepředu ale vypadali celkem svěže. Pak byla prohlídka jakési fabriky na bižuterii a já si připadal jako herec z bolševického filmu. Chuděrky ženské se styděly a uchechtávaly u své pitomé otrocké práce pro export a my šli okolo a pansky přátelsky okukovali jejich ostudnou manuelní práci s korálky. Pak bylo ještě všelicos, program byl narvaný a vrcholilo to na zcela narvaném náměstí v Liberci. Náměstí se mnoiu zpívalo a já pak ze strany okukoval improvizovaný Havlův projev. V podstatě všechny ty jeho tehdejší spanilé jízdy byly předvolební kampaně pro OF. Náměstí bylo nadšené a stále skandovalo, Havel měl na sobě tmavou košili se světlou kravatou, rozkládal rukama, lidé mu stále tleskali, ale radnice i celé náměstí mělo zcela německý vzhled a mě to zcela nespravedlivě připomínalo jinou dobu, jiné řečníky a jiné obyvatelstvo tam dole. Bylo mi z toho úzko a všechno vypadalo jaksi příliš snadně, příliš nebezpečně. A druhý den jsem odejel do Kolína s pocitem, že je to definitívní a že mi i s těma "jejich" volbama můžou vlést na záda.
Dopadlo to jinak, protože celé to rozhodování bylo z únavy. Přijel jsem domů do Kolína, vlezl do naší postele a skoro dva dny spal, pak se probral, díval se na lípu za oknem, která se mezitím obalila listy a všechno zase viděl jinak. Tak jsem se sebral a jel do Prahy to OF volit a v červnu přišla z byťáku na Praze 2 zpráva, že dostanem byt. To byla zpráva radostná a zároveň jaksi hořce urážlivá, protože na to nedali dekret, ale přidělili to pouze jako "přístřeší", to je jako jakési žebrácké provizórium a ještě ke všemu v Neklanově ulici, sice na druhém konci, ale bylo v tom cosi krutého až osudového. 
Šel jsem se do té Neklanky podívat a byl to snový zážitek. Vešel jsem do ulice a jakoby žádné emigrace nebylo a já měl spíš dojem, že se tak akorát vracím z nákupu. Poznal jsem v ulici každou díru v omítce, vše bylo nezměněno a vlezl jsem tedy do hospody u Karla čtvrtého. U stolu vedle výčepu seděli tři lidé, které jsem znával z dob před emigrací, seděli na stejném místě a jeden ke mně zvedl hlavu a řekl civilně, ahoj Jardo, dáš si s náma pivo? Nedal jsem si, vypadl jsem tam odtud v úplném zděšení a šel se podívat do toho bytu naproti hospody. Bylo to v druhém patře, kuchyň a místnost s koupelnou, všechno zcela nově uděláno, topení na plyn, ale nic nebylo zapojeno a já netušil, co z toho bude za problém. To byl už konec června a my byli s Katkou domluveni, že si uděláme ještě poslední prázdniny na našich místech v jižní Francii, Pyreneích a jižním Španělsku. Tentokrát s konfortem, protože jsem si koupil právě skvělé prázdninové auto.
Poprvé v životě jsem vydělal peníze, tak jsem si vyhodil z kopýtka. Ta první šňůra přes Pragokoncert mi vynesla sedmdesát tisíc a v dubnu vydal soukromník Šlahounek knihu Požád v bazaru a to vyneslo neuvěřitelný balík a já zatoužil po terénním prázninovém autě. Někdo mi poradil, že v nějakém autobazaru mají rok starou Nivu, takový ten ruská džíp. Mně jsou auta a jejich značka lhostejný, hlavně že jedou a nejsou nablble drahé. Vzal jsem si peníze a šel se tam podívat. Vedle Nivy stál Ford-tranzit, sedm let starý náklaďáček. Já na něj zůstal vejrat a řek: to je to co chci. Byl se mniou kamarád na kterého jsem to koupil, protože jsem neměl občanku a občanku mi nechtěli dát bez stálého bydliště. Ten kamarád mi pak v tom autě udělal jednoduché ležení a zažili jsme skvělé prázdniny a na cestě zpět ho napakovali první várkou našich knih a kamenů a začátkem září se tedy konečně začli stěhovat do Čech.
Po těch prázdninách to byla studená sprcha, protože jsme se vrátili zase do země, kde nic nefungovalo. Šafrán byl nejen v troskách a prodělával, ale ještě nic se nepodařilo připravit k vydání, Merta právě řešil problém čí deska smí vyjít dřív, že tedy možná všechny tři najednou, tedy moje, Třešňákova a jeho, ale nikdo na to nechtěl dát peníze. Pallas vymyslel na jaře další blbost, že když to nejde založot zatím jako akciová společnost, tak napíše na sebe majitelství Jelínek, kterého Merta najal jako ředitele. Tedy to měl chudák Jelínek na krku, ručil za celý prodělek a i když všechno celé prázdniny oddaloval, bál se do toho spadnout až po krk, protože viděl, že my se nemůžeme shodnout a Merta vůbec netuší oč se jedná, přece jen nechal udělat tři obaly na tři desky po třiceti tisíc a najednou zde byla faktura na dvě stě deset tisíc a nebylo nikoho, kdo by to chtěl zaplatit a majitel z donucení na to neměl. Merta měl ideu, že se to zapltí potom z prodaných desek a Pallas si zařizoval fabriku na razítka a o tohle ztratil zájem. Já dostal v září občanku, tak jsem to od Jelínka víceméně ze slušnosti přebral a Pallas mi slíbil, že hned jak se dostane ze Švédska do Prahy, že se stane spolumajitelem.Nestal se jím ale a ještě mi zkomplikoval život, protože zablokoval vydání Třešňákovi desky, Merta z toho úplně zešílel a zrušil se Šafránem smlouvu a začal mi nesmyslně vyhrožovat soudem, takže nakonec byly desky vydány až kolem vánoc, ale to bylo už na všechno pozdě, prodala se asi tak polovina a přes třicet tisíc jich mám dosud ve skladě. Když jsem na jaře příštího roku propustil čtyři zaměstnance Šafránu a zastavil celé podnikání, byl už prodělek přes milion. Takže peníze, které jsem vydělal za rok mé slávy zase se ztratily v blbém podnikání s kamarády a Merta má dodnes pocit, že jsem ho příšerně okrad a zřejmě už nikdy nebudem kamarádi a honí mě po soudech kvůli Havlově Audienci, kterou vydal Bonton, ale to je díky jemu tak strašně zmatená historie, že to snad ani přehledně popsat nejde.
Já vím, že to jsou spíš soukromé věci, ale nějak do toho všeho také patří. Ale jiná nepříjemnost byl ten náš byt. Češi milují papíry a předpisy a zaměstnanci státních podniků ještě víc, protože se jim daří lépe tahat peníze z lidí do své vlastní kapsy. Připojení elektrických hodin trvalo měsíc a těch plynových dokonce dva. Obcházel jsem jako Alenka v říši divů jeden úřad po druhém a sbíral papíry a nebralo to konce. Dokonce k tomu měl co říct i památkový úřad a ti měli podmínku, abych namaloval rukou průčelí našeho domu a naznačil, kde je tam díra do zdi od těch plynových kamen. Představení ale stále ještě bylo dost, byla stále velká a já se domluvil s Radimem Hladíkem, že budeme hrát společně.
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Když jsme se vrátili s Kateřinou, měli jsme jen hromady beden knih, kamenů, papírů, dvě kytary, pak židlí, stůl a dvě matrace. Tedy bylo potřeba dávat dohromady knihovny a nějaký nábytek a to už byly nové ceny a desetitisíce jen mizely a my se teprve blížili k jakémusi normálu. Společnost se začala dostávat do deprese, všude zavládla nejistota a na nás visel takový závoj smutku, protože to vlastně nebyl návrat domů, byla to další emigrace a domov jsme si teprve museli dát dohromady a to vyžaduje také čas a zvykání si a je to strašně dlouhý, hlavně psychologický proces, který nejde nijak regulovat. To se musí cosi uvnitř člověka, někde v podvědomí samo přeskládat, až najednou člověk začne mít dojem, že je doma. Všechno bylo nějak v rozpadu a rozpadal se i stát a ta pitomá slovenská otázka ještě podtrhávala nejistotu každého člověka v nově vznikajícím systému. Dnes už je to pryč, ale byl to čas, kdy se mi dobře nespalo a člověk mimo své vlastní problémy prožíval denně hodiny a hodinu údivu nad televizním spravodajstvím.
Na jaře se objevil zase Šlahounek, který rok před tím tak šikovně vydal knihu Požár v bazaru a nabídl mi, že Šafrán povede a že to dá do pořádku. Samozřejmě v půli toho všeho od toho utekl a já zůstal zcela bezradný v troskách neuvěřitelně chaotického a velkého podnikání. Nakonec mi to dal dohromady tchán, ale seděl nad tím tři měsíce od rána do večera, tedy alespoň v papírech začal být pořádek a bylop možno ohlásit na daňovém úřadě další příšernou ztrátu, ale alespoň přehlednou.
Možná bych měl skutečně pocit, že svět končí a že se v našem přístřeší rozmáznu do baheního koláče, ale stalo se cosi, čím nastala zcela jiná kapitola v životě. Začátkem jara jsme zjistili, že Kateřina je v jiném stavu a tím faktem se pohled na svět zcela změnil. I když to nebylo v plánu, oba nás to nějak nadchlo, tak jsme se rozhodli, že se tedy vezmem a že tedy další život povede tímto směrem. Ale hlavní problém zůstával byt. Jako přístřeší byl nevyměnitelný a když jsme začli přemýšlet, žew si tedy něco koupíme, nebo postavíme, tak nové ceny pozemků a všeho kolem bydlení daleko předstihly veškeré naše možnosti, tedy se nedalo nic dělat, než akceptovat tu naši kuchyň a obývák, kam k chaosu věcí a mého brnkání přibyde ještě mimino. Tak jsme si řekli, že budeme hrdinové, že se nezhroutíme a že to necháme na náhodě - ono nám taky nic jiného nezbývalo.
Teď máme nádherný byt, o takovém jsem ani nikdy nesnil, ale pomohla tomu náhoda a starosta Bratský z Prahy 5. Měli jsme tam s Radimem někdy na podzim 91 koncert a přišel takový milý člověk v zeleném kabátě, že je starosta a že by rád to představení uvedl,protože jsem v jeho životě se svými písničkami znamenal cosi důležitého. Tak to uvedl, my to odehráli a po konci si na chvíli sedli a jen tak si povídali a z hovoru vyplynulo, že čekáme dětsko a že je to s bydlením nějak bezvýchodné. Ten člověk málem omdlel a říkal, jak je to možné, když mám všude takové kamarády. Vzal to jako záležitost vlastní cti a že nám v Butovicích něco sežene a to zase vyprovokovalo byťák v Praze 2 a o vánocích byl byt.
Radost to byla, ale taky problém, protože Kláře byly tři měsíce a to je jakoby člověk stěhoval vydesinfikovaný skleník. A bylo potřeba byt napřed vymalovat, předělat koupelnu a kuchyň a prostě všechny ty hrůzy bývalého rozděleného bytu a byla to výměna, takže se muselo vše najednou. My jsme se s malpopu nastěhovali na tři týdny k jednomu německému žurnalistovi, kterého jsme znali z Kolína, ale Katka ztratila mlíko...ale už to bylo na cestě, ale začalo zase zařizování a znovu desetitisíce plavaly po vodě a i když jsem pořá dost vydělával, nakonec peníze padly na to, abychom docílili toho, co tu měli lidi automaticky tím, že tu celá léta bydleli a z té blbé bejvalé daně pro umělce se nedalo nic odpisovat. Nemělo to logiku, protože jako podnikatel jsem byl v příšerných ztrátách, ale jako umělec jsem musel platit celou daň. Teď, když to konečně sloučili, tak už zase ty velké honoráře jsou v háji, ale to důležité není. S tou Klárou a novým bytem nastala další kapitola a poprvé v životě cosi jako stabilita a to je příjemné.
S Vavřincem to bylo také dramatické. To jsme bydleli ještě v Neklance a najednou telefon z Paříže, byl tam dvacetiletý Vavřinec a řekl jednoduchou a přitom velmi zvláštní větu: táto chci domů. Tak jsem odpověděl stejně jednoduše: tak přijeď a nastal další problém, kam s ním. To je na tom návratu z emigrace to nejhorší, že není tady kam jít. Vím o mnoha lidech z venku, kteří by se vrátili a byli rozhodnuti se vrátit hned, jenže tady narazili na zeď a většina tím pádem byla nucena zůstat venku a jak čas plynul a nadšení ze všeho odpadlo, tak zjistili, že ten návrat je taleko složitější, než byla emigrace. Ty západní státy se o cizince starají, tady je ještě jakási nabubřelost a zároveň pocit méněcennosti a tak ani není snaha někomu z ciziny pomáhat, je to takové jakési státní buranství, na kterém se velmi prodělává, ale to je halt nemoc dozpívání.
S Hladíkem jsme začli hrát někdy na podzim devadesát. Pro mě to bylo příjemné, že jsem na jevišti nebyl sám a Radim moc pěkně hraje a když jsem se o spolupráci zmínil, chytil se toho hned. Nebyl na tom také psychicky moc dobře. Jeho kapela prostě najednou přestala mít koncerty a hrání odešlo nějak samo od sebe, odumřelo to a pro něj byla otázka co dál a myslím to jejich koncertování v posledních dvou letech byla spíš nádeničina, hráli věčně všelijaké výchovné koncerty a myslím, že to vlastně už za nic nestálo. My jsme se už znali, v roce 74-75 jsme spolu hráli celou sezónu, to se mu nějak rozpadla taky kapela. A myslím, že mě taky udržel u hrání v této době. Měl jsem strašnou chuť toho tak devadesátým prvním nechat, dát si dlouhou odpočínkovou přestávku a nechat uzrát nějaký jiný repertoár a živit se spíš psaním, ale udržel mě u toho. Jeho žena nám začla dělat agenturu a on má přístup, že vystupování je spíš práce než umění a tak jsem to také tak vzal. Je ale pravda, že se z toho teď vyvinul spíš takový druh estrády, představení je postaveno skoro pevně i s řečma a nějakou dobu se mi to zdálo i tak dobré, protože pořád teď hrajeme po venkově a to je nutno opakovat repertoár.
Za tu dobu jsme zatím vydali jen jednu věc, ale mám obavu, žew se to k lidem ani moc nedoneslo. Na jaře 1991 jsme natočili s publikem desku Pánbů na poli. Jsou to staré moravské balady spíše laděné nábožensky, ale to není ten zprávný popis. Sušil jim říkal posvátné. Ty texty jsou totiž poštelované podle povahy těch dávných zpěváků a je fakt, že církev to neměla ráda a snažili se to vymýtit a to se jim taky někdy v polovině minulého století podařilo a lidi ty písně přestali zpívat. Tak jsme to natočili a dali jsme to na vydání Reflexu a to byla chyba. Nejen, že nestihli vánoce, ale byla to první věc, kterou vydávali a neuměli to ani prodat, ani zpropagovat, tak to zapadlo, ale pořád jsem přesvědčený, že jsou to ty nejhezčí z těch moravských balad. To je teď strašný problém u koho a jak vydávat, v tom zde panuje naprostá krize a tu vyléčí skutečně až velmi dlouhý čas.
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Jaksi v té rovině vědomí jsem to bral od začátku, že jsem tu doma a nějak jsem nepochyboval a ani jednou se mi nezachtělo vypadnout ven a nakonec víc než dva roky jsme ani za hranicemi nebyli a nechybělo mi to, jenže vědomí je sice ta zřetelná, ale méně podstatná slupka života. Vědomí je zdánlivě ovládáno vůlí a rozumem, jenže je posazeno na podvědomí a to ho skutečně živí. Takže cíti se někde doma není jen záležitost rozhodnutí a dobré vůle, člověk se musí skutečně tak začít cítit a to je dlouhý a složitý proces, kterému se musí nechat čas a svoboda. Mimo radosti z představení a kontaktu s lidmi ve mně zpočátku vysel podivný smutek a jakási melancholie. Všechno zase bylo znovu a já byl byl čtyři roky v nepřetržitém stěhování. V osmdesátém osmém jsem opustil v Rotterdamu ateliér, kde jsem měl všechno moje, potom byt a šel do Kolína a pak jsem začal rozvážet věci po kamarádech v Praze, zpočátku po půdách a sklepech a pak jsem měl u Staroměstkého náměstí takové drahé skladiště. Byla to velká stará místnost uprostřed dvorů, kterou pronajímal jakýsi chytrák. Platil za ni padesát korun nájem a k tomu chtěl ještě patnáct stovek měsíčně na ruku. Tam jsem svezl také spoustu věcí. Pak jsem sice získal takovou suterenní pracovnu, ale už jsem se do ní nevlezl, protože je tady těch třicet tisíc neprodaných desek a do nedávna tu bydlel Vavřinec a top bylo pro něj také docela krušné. Teď konečně získal něco pro sebe, ale s pracovnou jsem trochu v nejistotě, protože se zde před rokem ztratil majitel a tak sice se nevybírá nájemné, ale taky na to nemám žádnou smlouvu.
Jak jsem pochopil nedávno od souseda, tak si barák koupila nějaká firma, půjčila si na rekontrukci od banky patnáct milionů a zmizela i s těmi penězy ze světa, takže veškeří obyvatelé domu jsou v divné situaci, co bude teď dál. Asi to jednou propadne bance a uvidíme, jak ta s tím naloží. Moc by mě netěšilo zase všechny své papíry a těch osm tun desek stěhovat někam dál.
Samozřejmě, že se mi nechce ty desky zahazovat, jsou hezké a bylo by mi to líto, ale žádný obchod už je nechce, mají pocit, že desky se už neprodávají a tak hokynařím na představení vždycky o přestávce, ale to jde velmi pomalu. Samozřejmě, kdyby si to chtěl někdo koupit, prodám to levně, stačí mi napsat. Je to Mánesova 32 Praha 2 a domluvíme se. Pošlu i další Fosil-magazín. Po všech vydavatelských úvahách jsem se rozhodl, že se vrátím k tomu holandskému druhu hokynaření, protože v této chvíli není na žádnou firmu spoleh. V roce devadesát dva jsme s Radimem obešli snad všechny firmy, ale všude nás odmítli, že si neumí představit, jak to prodat, tak jsem si řekl, ať jdou do háje. Takže míním teď připravit další Fosil-magazazín a dát tomu zase nějakou lidskou dimenzi.
Ale k tomu pocitu domova. Pozvolna se ve mně začal vynořovat v létě 92. Odjeli jsme s miminkem na tři měsíce k Litomyšli, kde jsme si půjčili takový malý stateček na kraji lesa nad potokem. Chtěli jsme to kvůli té maličké, aby byla na zdravém vzduchu a ty tři měsíce byly strašně dlouhé, porotože s miminkem je člověk také velmi nepohyblivý a tam, kromě tedy dramatu rozpadání státu, se pozvolna cosi usazovalo. Pokoušel jsem se sice psát také nové písně, což se nedařilo, neustále jsem poslouvchal zprávy, ale byl jsme v krajině, kde se mluvilo česky a byly to české staré vesnice a to je důležité. Pocit domova souvisí velmi s krajinou a s vesnicemi, ty dávají jaksi tomu celému pocitu duši. 

léto u Litomyšle-Klára první krok-pokračování s Hladíkem,mlení ze starých zásob,upadání publika,rozpad státu-silvestr 92-93 Dany-koncerty se staly estrádou,Hladík dělník

Tam u té Litomyšle byl jeden moment zvláštní. Nemohl jsem se urvat od zpráv a vývoj byl smutný. V jedné chvíli Slováci vyhlásili jakousi tu svou suverenost a Havel složil svou prezidentskou funkci. To mělo být myslím příští pondělí v šest večer. Léto bylo nádherné, horké a suché, příroda okolo pěkná, jezdili jsme také hledat zkameněliny a to je pro mne vždy zážitek nepochopitelného trvání času i života a byla s náma Klára, která ještě nechodila. Seděl jsem před baráčkem, díval se do údolí, měl puštěné rádio, kouřil a vedle mne v ohrádce se plazilo miminko. Pak tedy ohlásili, že Havel tedy přestal být prezidentem a já přemýšlel, co vlastně teď bude. On byl pro mne jediný nějakou skutečnou zárukou, že zůstaneme u nějakých lidských záměrů v tomto zničeném a otřeseném státě. A jak jsem tak koukal nepřítomně do dálky, zaregistroval jsem vedle sebe pohyb. Klára se chytila šprušlíků té veliké ohrádky a postavila se na nohy a pokusila se udělat krok a udělala ho. Nožičky se jí třásly a pak zase kecla na zadek a zkusila to ještě jednou, zase se jí jeden krok podařil a zase kecla na zadek. Ten moment byl neuvěřitelný a úplně mi změnil panickou optiku té chvíle. Všechno půjde zase dál, jsou zde mladší generace a ty si určí svou budoucnost a už do ní i vykročily. Najednou to podvečerní slunce pro mne zase svítilo z vesmíru a na mně padl pocit velikého uklidnění. Nikam se nehroutíme, život jde dál.

ubývání publika i koncertů,probouzení se země,změna,jak dál,okolí Míráku-Klára,povídat,koupání,nezájem firem o vydávání,znovu spolupráce s Veitem,návrat k hokynaření-Fosil-magazín,znovu Šafrán 

Otázka budoucnosti je, jako vždy otázkou, ale teď přece jen vážnou. Skutečně došlo ke změně, změnila se společnost a tím se také mění život každého jednotlivce a jeho zarámování. Už od začátku poslední sezóny na to intenzívně myslím. Patřil jsem vlastně až do tohoto času pro sebe a pro své okolí k jakémusi ztělesnění nějakého záměru, nějaké vůle. Celý můj život byl vlastně důležitý můj postoj a z něj vznikalo všechno, co jsem psal a jak jsem se choval. To se teď mění. Chtěli jsme demokracii, usilovali o ni, nakonec se to podařilo, tahle země začíná být skutečně demokratická a vývoj je dobrý, ale to také znamená, že postoj každého člověka se stává spíše jeho soukromou věcí, že prvotní a tou nejzřetelnější prioritou života je fungování společnosti a ta dává jedinci jeho soukromou jistotu a právo být čím chce a zbavuje ho i jakékoliv morální povinnosti. V tomhle západním systému, do kterého vstupujem je i morálka dobrovolná a soukromá záležitost. Vynucovat se dá pouze dodržování zákonů a ty musí být liberální a v takové atmosféře hrdinové minulých dob vypadávají z rámu a zase jdou po ulici jako kterýkoliv jiný občas a lidé ve mně nutně už dnes musí vdět něco jiného než jsem byl, to je všechno vzpomínka, ale vzpomínka i pro mne. Moc už je jen jakýsi druh organizace a ochrany zákonů. Na první pohled to vypadá jako krok k větší primitivnosti a zjednodušení, ale výsledek je svoboda jedince a jeho přirozené právo být takový, jaký chce být. A umění přestává být také hrdinstvím a kdo nechce, má svobbodu na jeho existenci zcela zapomenout a to se v mnoha případech také stane. To jsoiu všechno nevýhody západní demokracie a bojoval jsem s tím v emigraci a nebyl jsem schopen to akceptovat, protože krajina, ke které jsem patřil takhle žít nemohla a to jsem cítil od Západu jako jakousi zradu. Teď situace změněná a my, osoby minulosti, jsme logicky na odchodu a nemá cenu se tomu bránit a nebo být z toho zapšklí. To je možná jako když voják navštíví po válce vesnici, o kterou bojoval, kde padli jeho kamarádi a kde třeba přišel o oko. Vesnice mu nepadne kolem krku, bude si žít zase dál svým životem bez vzpomínky a vděčnosti a tak to má být. Válka prostě zkončila. Jási musím udělat pořádek ve své minulosti, to zabere asi nějaký čas, dát dohromady všechny ty nevydané písně, básně a knížky, nemám srdce to jen tak odložit, přece jen je v nich můj vlastní život apak je potřeba jít prostě dál a nestat se pamětníkem bitvy na Pyjávě. To by se mi asi Klára smála.

4. května 1994

Všechnoto nějak rychle uniká a já si musím ještě poznamenat z knížky, když byla dnes odevzdána. Tomský nesouhlasí s naázvem, asi se budu muset vzepřít. Bohužel kniha není to, jak bych si to sám představoval, je to vrámci, toho, co Miloš se schopen pochopit a uznat, ale jinak to asi nešlo. Chybí mi tam mluvení o písních, důležíté je období věcí ze začátku sedmdesátých let. Potom moje čtyři chmely na škole, z posledního mě dokonce vyrazili, jel jsem sám vlakem. Potom volby, ani jsem neměl moc odvahy se do toho pouštět, fakt, že jsem v sedmdesátých letech dvakrát se těch voleb účastnil. Poprvé mě ukecal Lešek Semelka, že na sebe nemohu upozorňovat, když chci dál svobodně zpívat, o koncertech se nedozvědí, ale na seznamu bych chyběl a šli by pomně, nespal jsem z tho několik nocí, ale pak jsem šel, podruhé kvůli desce Vandrovali hudci, bál jsem se, že bych na sebe upozornil a poni by tu desku mohli zamáznout, bylo to zbytečné a hned pak jsem jel k Havlovi na Hrádeček, vyprávěl, že jeho otec šel volit, že to už je halt mentalita starých lidí. Nestyděl jsem se, ale bylo to divné.Potom kvůli lesbám v Leškově bytě matka Radima seděla rok v base, mindrák z neschopnosti skládat vlastní melodie, záležitost s LP u Supraphonu v roce 1969, kterou zamázli pomoci textaře Ivo Fišera, napsal posudek, že texty nejsou na úrovni, já mu pak překložil Jefferse, či jak se ten americký básník píše, Ivo Fišer napsal, že to je pubertální. Potom koupení kytary je hezký příběh i její zapomenutí na náměstí někde v Jižních Čechách, hrob Škrouba v Rotterdamu, hovor s Voskovcem v New Yorku, kontrola při emigraci ve Frankfurtu, jestli se tam opravdu prodává volně porno, zapomenutá kytara na návštěvě rakouské ambasády, výhra za vložky do bot a stovky telefonátů, vidírání přes Vavřince na StB, Jiřík, nadávání v zatáčkách tramvají, otec zaměstnával Rusy. Proč si to tady poznamenávám nevím, nejspíš už živottopis psát nebudu, ale jsou to zbytky z celé práce. Blíží se pátá ráno a zítra mě čeká perný hrací den. 


