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Jen se na ty jejich Západní země koukněte. Jak vypadají? Jako domy a zahrady nějakého 

boháče. Tohle že je všechno, co může Bůh nabídnout? Dobře, pak tedy tvrdím, že nadešel čas 

nových bohů, kteří nepřicházejí s takovými ubohými úplatky. I pouhé pomyšlení je 

nebezpečné. Můj milý, žít je hodně nebezpečné a málokdo to přežije. Máme-li universum, 

které lze získat, přičemž není absolutně co ztratit, pak nikdo nepřežije tím, že se bude vyhýbat 

nebezpečí. Toto universum je již ztracené. Po tom, co už víme, nemůže přijít žádné odpuštění. 

Nezapomeňte, pro ně představujeme noční můru. Lze uvěřit nabídkám ke smíru, smlouvám a 

ujednáním s protivníkem, který vás pozoruje z temnoty? Přirozeně, že ne. 

Můžeme si vytvořit vlastní Západní země.  

Víme, že Západní země se zhmotňují z krve a energie feláhů vysávané upírskými 

mumiemi − stejně jako se odčerpává voda, potřebná k vytvoření oázy. Ta vydrží pouze tak 

dlouho, dokud postačuje voda a technika k jejímu odvádění. Ale oáza, která je soběstačná a 

obnovovaná těmi, kteří v ní žijí, takové hanebné, parazitické, životně důležité spojení 

nepotřebuje. 

Můžeme stvořit zemi snů. 

„Jak to ale zařídit, aby byla bytelná?“ 

„Tohle nechceme. To je přesně ten samý omyl jako s mumiemi. Učinili z ducha něco 

pevného. Když tohle provedete, přestane být duchem. Naopak, my chceme být méně ztuhlí a 

střízliví.“  

Dobře, ale přesně o to jde v umění, nebo snad ne? Vlastně i ve veškerém tvůrčím 

uvažování. V usilování o nesmrtelnost. Pokud budou přežívat takzvané demokracie, rozbředlé 

a hloupé, duchové všemožných otrapů, co mi už dávno vypadli z paměti, se budou i nadále 

plížit v bordelu, který nadělali. 

My, básníci a spisovatelé, jsme mazanější, mizíme za světluškových večerů, 

promenádních koncertů a hvízdání vlaku v dálce, žijeme ve služebné, jež loupe 

rekonvalescentovi vařené vejce, už je to dávno, žijeme na Michaelově hrobě ve sněhu, jenž se 

zvolna snáší jako jejich definitivní konec na vše živé i mrtvé, žijeme v zeleném světle na 

konci Daisyiny loděnice, v posledním a největším z lidských snů... 

Plivu na křesťanského boha. Když přišel se Španěly bílý bůh, Indiáni snášeli ovoce, 

obilné placky a čokoládu. Bílý křesťanský bůh udělal to, že jim usekl ruce. Že za křesťanské 

konkvistadory nezodpovídal? Ale ano, zodpovídal. Každý bůh je zodpovědný za své věřící. 

 

Co pohledávám v Gibraltaru se svým trucovitým Ba? Čekám, přirozeně. Co všichni v 

Gibraltaru dělají? Čekají na loď, směnku, dopis, čekají, až bude hotový oblek, čekají, až bude 

opraven vůz, čekají, aby mohli jít k anglickému doktorovi. 

 

První noc strávil Hall v hotelu Skála. Anglická koloniální mlha mu připadá nesnesitelná, 

pokoj je malý a nepohodlný. Když chtěl odpoledne spát, zaměstnanci se vším třískali. 

Odhlásil se a našel si pokoj na Hlavní ulici, po zašlých schodech do patra, temný pult recepce, 

pokoj vzadu s výhledem do větrací šachty. Čím to tu tak zvláštně smrdí? Zápach mastných 
hranolků a zkažených ryb, starých matrací, které nikdy neviděly slunce, konstantních 

pětadvaceti nad nulou. Vybavuje se mu stejný pach laciných hotelů v Panama City. 

Domluvil si, že si může vyzvedávat poštu u Lloyda, kde mu i vedou účet. 

„Litujeme, pane. Nic tu pro vás nemáme.“ Nechává si proplatit šek a jde po Hlavní 

ulici, ve stínu Skály. Je vidět odevšad, tahle pořádná masa kamene, křovisek, opevnění a 

rozhlasových věží. 

Brity jsme a Brity zůstaneme. 



Čajovna s dlážděnou podlahou a květinami v kořenáčích, ubíhá patnáct metrů z ulice, 

v zrcadlech po obou stranách se odráží Halifax, Malta, vojenský a civilní personál, řeči o 

dovolených, gážích a sluzích. Skoro tam nemůže dýchat. Platí a vychází ven, cítí odmítavé 

pohledy. „Zámořský personál ne.“ 

Obchody s konfekcí, které vedou irský tvíd, fotografické aparáty, triedry, hrací 

skřínky, indické krámky, kopie stejných kšeftů, jaké jsou v Panamě, na Maltě, Madagaskaru... 

slonovinové koule, jedna uvnitř druhé, goblény s tygry a vousatými jezdci s tureckými 

šavlemi. Kdo si tenhle šunt kupuje? Tohle přece musí být zástěrka pro nějaké monstrózní 

spiknutí. Jistě, mnoho Indů se zabývá směnárnictvím. 

Bar s lítacími dveřmi pro námořníky a vojáky, někteří ze starých tangerských kozáků 

jsou tu na jednodenním nákupu. Čaj Earl Grey, marmeláda Fortnum & Mason, žlutý surový 

cukr, zvláštní krémové sušenky. Oblek ještě není hotový. Krejčí ho slíbil na zítřek. Že by 

zůstali na Skále přes noc? 

 

Zpět do hotelového pokoje, těžký klíč, který se nechává na polici. Postel není ustlaná... 

povlaky vypadají špinavě a také tak páchnou, nejsou bílé, ale šedé, mají barvu cukru ze 

sirotčince, jsou navlhlé, lepí se mu k tělu jako propocený rubáš. V pět třicet vstává a dává si 

na pokoji dvě čisté whisky, sedí v rovné židli z černého mořeného dřeva, na zdi obrázek 

Edwarda VII., nepochybně zdvořilý dárek od firmy, která instalovala splachovací záchody s 

měděnými trubkami a nádržkou nahoře u stropu, co nepřetržitě teče. 

Jídelna téměř prázdná... staromódní obchodní cestující se zásilkou hongkongských 

hracích skříněk, laciných tranzistorových rádií a tužkových kapesních svítilen. Odporný 

obtloustlý číšník s kudrnatými tmavými vlasy a zlatými zuby ve špinavém černém saku a bílé 

košili, kterou má u krku celou ušmudlanou. 

Odevzdaně si objednává biftek s hranolky a půl lahve červeného vína. „Málem bych 

zapomněl, nejdřív mi přineste dvojitou whisky.“ 

„Nemáme licenci na prodej alkoholu.“ 

„Jak jinak.“ 

Stejk je tenký, pokroucený a tak přesmahlý, že je jako kůže. Z hranolků kape tuk a 

číšník přinesl nějaké sladké bílé víno. 

„Ty gibraltarská opice s chlupatou prdelí, hned mi přines červený, nebo ti urazím 

palici!“ zavrčel na samé hranici slyšitelnosti, aniž  pohnul rty. Číšník uskakuje se zmateným 

zaprskáním. Hall ukazuje jídelní lístek. 

„Tohle... a tohle si odneste a dejte mi tohle.“ Číšník chňape po lahvi a s mrmláním 

odchází. Ubrusy jsou stejně navlhlé a šedé jako povlaky, s fleky od jídla, piva a cigaretového 

popela. Dost nesnesitelné. Vzpomíná si na poutač, který viděl z letiště u East Beach: Hotel 

Panama. 

 


