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Bylo p$í%erné vedro. 
 Po%&ák se jako ka'dé ráno zastavil v ulici T(hotné 'eny 
p$ed krámkem 'ehlí$e Hanáfího. 
 – Bu) zdráv, pronesl.
 *ehlí$, kter+ jako obvykle pod$imoval, tímto ka'do-
denním a nevyhnuteln+m vpádem trp(l na du%i. Pomalu 
otev$el o!i a s otup(l+m v+razem, kter+ ho pronásledoval 
od narození, pohlédl na po%&áka. Moc rád by si o!i prot$el, 
ale tento pohyb z,stal nedokon!en; poka'dé cítil, 'e je 
ochro men podivn+mi, nepojmenovateln+mi úzkostmi. 
A' na tuto naka'livou bezvládnost to byl nejoby!ejn(j%í 
!lov(k ve !tvrti.
 Odpov(d(l po%&ákovi na pozdrav, pak znovu upadl do 
prvotního spánku, naprosto marného, bez ot$esu, bez úsilí, 
t('k+ jako kámen, kter+ klou'e na dno vod. Spánek byl 
jeho p$irozen+m 'ivlem. 
 Ale po%&ák ho takto nevnímal. Toho rána cítil pot$ebu si 
s Hanáfím promluvit o mimo$ádn+ch zále'itostech, které 

Po!"ákova pomsta
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ho velmi znepokojovaly. Je pravda, 'e v+raz jeho tvá$e pro-
zrazoval jistou obavu, av%ak rázu velmi p$ízemního, !ím' 
je%t( získala na p,sobivosti. Jak bude následn( vid(t, tato 
po%&ákova obava nebyla zcela neopodstatn(ná. Vztahy 
mezi ním a obyvateli ulice T(hotné 'eny byly velmi napjaté. 
 – Probu) se, Hanáfí!
 – Co je porád? otázal se 'ehlí$ rozespal+m hlasem. 
 – Ale v,bec nic. Jenom mám pro tebe dopis. 
 Urputnost, s ní' ho po%&ák budil, p$i%la Hanáfímu jako 
vrchol lidské krutosti. Obt('ování, které nem(lo obdo-
by. Z po%&áka se, proto'e um(l !íst a psát, stal opravdov+ 
otrava. Jmenoval se Zúba. Nechal si ve !tvrti n(kolikrát 
napráskat, ale p$esto se do ní v'dy vracel. Nebylo mo'né 
ho znechutit. A tak aby dostál nárok,m své slu'by, riskoval 
ka'd+ den, 'e se své 'en( vrátí na nosítkách ve$ejné zdra-
votní pé!e. Trnem v oku byla místním hlavn( jeho plát(ná 
khaki uniforma, která drá'dila smysly sv+m vojensk+m, 
a' vále!nick+m vzhledem. Po%tovní správa mu od jisté doby 
musela p$id(lit udatného !etníka, kter+ ho doprovázel p$i 
jeho putování touto nep$átelskou a zvrhlou !tvrtí. 
 Byl to slab+ !lov(k malého vzr,stu. Cel+m sv+m vzhle-
dem podn(coval zlomyslnost a p$itahoval nep$átelství. 
S velk+m po%tovním pytlem visícím p$es rameno p,sobil 
dojmem pad(lku lidského druhu, vyzna!ujícím se jistou 
zvlá%tní a v+mluvnou neslu%ností. Místní uli!níci ho p$i 
jeho poch,zkách !tvrtí !asto plácali obratn( drz+ma ruka-
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ma po hubené zadnici. Zatímco on jako'to vzd(lan+ !lov(k 
jim pouze zdvo$ile nadával. 
 Nevd(!nost tohoto povolání spolu s ve%ker+m nebez-
pe!ím, které v podobn+ch p$ípadech p$iná%elo, v n(m 
utvrdila dojem, 'e je sv+m zp,sobem hrdina. "ist( z pocitu 
nad$azenosti za!al nosit br+le.
 Jako potáp(! vyno$iv%í se z vln objevil se 'ehlí$ znovu 
na hladin( 'ivota. P$inesl si s sebou hojnou zásobu p$e-
krásn+ch sn,, které ztratily svou pravd(podobnost, sotva 
se jich dotklo sv(tlo probuzení, posmutn(ly a potemn(ly 
a byly u' jen pouh+mi útr'ky opravdového, d(sivého 'ivota, 
plného úzkosti a utrpení. Vy!ítal si, 'e v p$ítomnosti toho 
otravného po%&áka se v'dy ukázal jako slaboch. A te) je tu 
zas, ten, kter+ mu brání ve spánku. Mohlo nebe dopustit 
takov+to zlo!in? Kde z,stala lidskost a lidské bytosti a ve%-
kerá civilizace? Vyk$ikl, aby vypadal zle, zni!en ospalostí 
v%ak p,sobil nep$esv(d!iv(:
 – Co to $íká%, ty parchante! Dopis pro m(? Jakej ham-
pejz si zase usmyslil mi psát? M,'e% si ten tv,j dopis ne-
chat, nebo si ho dej sv+ matce. Já ho nechci. Jenom se mi 
vysmívá%, zatracenej po%&áku!
 *ehlí$ovo odhodlání bylo naprosto up$ímné a v doko-
nalé shod( s jeho lhostejnou a línou povahou. O dopise 
necht(l ani sly%et. Tak to prost( bylo.
 Po%&ák mu ho mohl zanechat a odejít, ale k dovr%ení 
v%í sm,ly byl dopis doporu!en+. Jak ho tedy navíc p$im(t, 
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aby podepsal jeho p$ijetí? Zúba v(d(l, 'e to nebude jedno-
duché. *ehlí$ovy zásady byly natolik mimo ve%kerou reali-
tu, 'e bylo nemo'né ho snadno p$esv(d!it o !emkoli.
 – P$i Alláhu! Hanáfí, brat$e, já se ti nevysmívám! Ten 
dopis je opravdu na tvé jméno. A navíc je doporu!en+.
 – -íkám ti, 'e ho nechci, ty parchante! Doporu!en+ 
dopis; ten ur!it( není pro m(. 
 – Je pro tebe; podívej se, tady! Nikdo jin+ na sv(t( neu-
mí lu%tit adresu tak jako já. Kdybys to tu mohl podepsat…
 Poslední slova vyslovil váhav(, zdálo se, 'e p$emítá o n(-
!em banálním a neskute!ném. Navíc mu cosi uvnit$ radilo 
vy!kat, nic dal%ího ne$íkat.
 *ehlí$, kter+ prosoulo'il se svou 'enou celou p$edcho-
zí noc, snadno podléhal rozvleklosti rozhovoru. Dlouhé 
rozmluvy nem(l rád, zvlá%t( ne b(hem dne. Ta p$íhoda 
s doporu!en+m dopisem mu p$ipadala nepravd(podob-
ná, jako by to byla lé!ka. Proto'e neum(l !íst, nemohl 
rozeznat své jméno na obálce, kterou mu po%&ák p$edklá- 
dal.
 Po úmorném dohadování – které trvalo skoro !tvrt ho-
diny – se uvolil místo podpisu na%krábat jakousi obrácenou 
pyramidu. Ut(%oval se v%ak tím, 'e s podobn+m podpisem 
se m,'e vyka%lat na ú$ady, na ony slavné a hrdé ú$ady, kte-
ré ve sv+ch slu'bách zam(stnávají nekone!n( mnoho lidí, 
jako je Zúba. Aspo. tohle by bylo! 
 – A te) mi to, ty parchante, p$e!te%, nebo t( zabiju. 
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 Intelektuáln( polichocen pustil se po%&ák dychtiv( do 
díla. Kone!n( mohl tomu nevzd(lanému 'ehlí$i p$edvést, 
co v%echno dovede. 
 Ulice T(hotné 'eny (byla tak pojmenována, proto'e její 
obyvatelky byly neustále v jiném stavu) zaujímala v Man%i-
jehu, domorodé !tvrti m(sta Káhiry, rozhodující a v+zna!-
né místo. V(t%ina jejích mu'sk+ch obyvatel 'ila zázra!n+m 
zp,sobem a tém($ ka'd+ den mlátila své 'eny. To !áste!-
n( vysv(tlovalo jejich nár,st v ostatních ulicích !tvrti, kde 
'ensk+ element neomezen( p$eva'oval. Tady vládli mu'i, 
a vládli bezpodmíne!n(. 
 Z hygienick+ch d,vod, se rozhodli zbavit p$irozen+ $ád 
ulice neblahého hluku. První, koho tyto represálie zasáhly, 
byli potulní prodava!i. Tito barbar%tí tvorové toti' p$icháze-
li ka'dé ráno v %est hodin a po zp,sobu prostitutek hlasit( 
nabízeli své odporné zbo'í, které bez uzard(ní p$irovnávali 
ke vzácnému ovoci. Za t(chto podmínek se ranní spánek, 
tak drah+ na%emu pokojnému obyvatelstvu, stal t('ko 
dostupn+m luxusem, nad(jí z $ádu fantastick+ch. Trvalo 
mu n(kolik m(síc,, ne' se této pohromy zbavilo. Av%ak ve 
stejné dob(, kdy probíhal boj proti potuln+m prodava!,m, 
za!alo rovn(' ta'ení proti automobilist,m a záplav( dal-
%ích hluk, ru%ících v(!né sn(ní. Zkrátka bylo nemilosrd-
n( zakro!eno proti v%em naru%ovatel,m ve$ejného klidu. 
P$ípady zu$ivosti v,!i provinilc,m se mno'ily. P$íkladem 
za v%echny budi' onen prodava! zeleniny, kterého jedno-
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ho krásného rána na%li zvráceného na svém vozíku; budil 
dojem n(koho, kdo spí, ale byl zcela jednodu%e mrtv+.
 Policejní vy%et$ování p$ineslo senza!ní odhalení. Ne%lo 
o vraha, nebo& toho by nebylo nutno dlouho hledat, ve h$e 
byl jin+, hluboce lidsk+ zájem. Obchodník se zeleninou 
podle v%eho podlehl následk,m mocného nárazu hlin(né-
ho no!níku, kter+ mu z okna svého doup(te vrhl na hlavu 
Radwán Aly, nejchud%í !lov(k na sv(t(. A v tom práv( tkví 
onen lidsk+ rys: hlin(n+ no!ník, kter+m Radwán Aly skolil 
obchodníka, byl jeho jedin+m majetkem a on ho ob(toval 
k uchrán(ní ranního spánku celé ulice. Tvá$í v tvá$ takové-
muto smyslu ob(ti, z,stali zmateni i samotní policisté.
 Te) kdy' byla ulice pom(rn( tichá, bylo mo'no spát a' 
do ob(da, ani' byl !lov(k ru%en venkovním hlukem. Pano-
valo nesmírné, ba p$ímo vra'edné vedro. Hanáfí rozpa!it( 
!ekal na v+sledek neblahého !tení. Mu!ila ho ospalost.
 – Tak co tam je? zeptal se kone!n(.
 Po%&ák zaujal u!enou pózu a nanejv+% sebejist+m tónem 
pronesl:
 – Je to dopis od $ezníka #antúha.
 – -ezník #antúh! No co mi ten je%t( chce?
 – Zdá se mi, m,j drah+ Hanáfí, 'e mu n(co dlu'í%.
 – Já 'e mu n(co dlu'ím? N(co? Zúbo, synu své matky, 
p$estane% m( u' trápit? P$i Alláhu, ty nejsi po%&ák, ty jsi 
sesláním zkázy. Zúbo, synu, mám t( rád… Jen m( prosím 
t( nech na pokoji. 
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 Ale Zúba z,stal neoblomn+. To slovesné dílko ho na 
nejvy%%í míru zaujalo. N(které v+razy v dopise vskutku 
p$esahovaly jeho schopnosti. Ocital se tvá$í v tvá$ bohaté 
literatu$e, zvrhlé ve v+b(ru slov. -ezník #antúh si musel 
nechat dopis napsat písa$em mimo$ádného talentu a píle. 
 Aby si byl jist(j%í, p$e!etl Zúba dopis je%t( dvakrát nebo 
t$ikrát a pak v%e definitivn( shrnul:
 – Hanáfí, brat$e, je to v%echno velmi jednoduché… Tv,j 
krám pat$í $ezníkovi #antúhovi… U' %est m(síc, jsi mu ne-
zaplatil. Tak'e ti laskav( oznamuje, 'e pokud do !ty$iadva-
ceti hodin neobdr'í zp(t své peníze, nechá t( zabrat. 
 – Nechá m( zabrat? A co pak?
 Po%&ák, kter+ po!ítal se sv+m triumfem, byl touto ne!e-
kanou odpov(dí zhnusen. 
 – Opou%tím t(, $ekl. Bu) zdráv. 
 – Z,sta., ty parchante! Zatracenej po%&áku! Hned jsem 
v(d(l, 'e mi nem,'e% p$inést nic ne' 'al. -íká%, 'e mi se-
bere krám?
 – To, co je v krámu.
 – Ale v krámu nic není!
 To zji%t(ní bylo velmi prosté. Nebylo t$eba unavovat o!i, 
aby si !lov(k pov%iml, 'e 'ehlí$,v krám pomalu pustnul. 
Krom( velkého d$ev(ného stolu pokrytého %edou látkou, 
kter+ p,vodn( slou'il k 'ehlení, v n(m byly jen ojedin(lé 
bezv+znamné p$edm(ty, navíc za%lé %pínou a bídou toho 
místa.
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 – Ur!it( prodá tvoje 'ehli!ky, $ekl Zúba.
 – *ehli!ky! Tak to ho s nima, zkurvysyna, je%t( p$edtím, 
ne' je prodá, zabiju!
 *ehli!ky le'ely opu%t(né v zadní místnosti za krá-
mem, prolezlé rzí, podobny archeologick+m kurio-
zitám. Ostatn( v%echno v této zadní místnosti p,so-
bilo dojmem, jako by vze%lo z n(jak+ch nedávn+ch 
vykopávek. Sem také za jist+ch nocí zacházeli místní 
v+te!níci, aby zakusili zakázané slasti ha%i%e. V tomto 
ohledu m(l Hanáfího krámek pro celou !tvr& prvo$ad+ v+  - 
znam. 
 Tento ne!ekan+ úder, zasazen+ $ezníkem, p$evracel 
nav(ky zaveden+ $ád. Kde budou drogu kou$it? Té náhlé 
a stra%né pohrom( bylo t$eba co nejrychleji zabránit. 
 – Myslí%, 'e je hodn( bohat+? zeptal se po%&ák. 
 – Ale kdo? 
 – No p$ece #antúh.
 – Samoz$ejm( 'e je bohat+; pat$í mu cel+ tenhle krám, 
odpov(d(l Hanáfí, kter+ m(l za to, 'e samotná skute!nost 
vlastnictví jeho vlastního krámku p$edstavuje obrovské 
jm(ní. Odér ha%i%e, kter+ se je%t( vzná%el ve vzduchu, byl 
takto mnoh+mi oce.ován. Místo, kde se droga kou$ila, za-
ujímalo v 'ehlí$ov( mysli v+znam místa posvátného. 
 – Co tedy hodlá% d(lat? ptal se znepokojen( po%&ák, 
kter+ u' cht(l odejít, !ekal v%ak, jak Hanáfí vy$e%í svou ne-
%&astnou situaci. 
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 – Úpln( jednodu%e. P,jdu a zmlátím svoji 'enu, $ekl Ha-
náfí zasmu%ile a nezvratn(. *ádná jiná mo'nost není. 
 – Pro!? Ona má peníze?
 – Ne, ale moje tch+n(. A ta nerada vidí, kdy' je její dcera 
bita. Má srdce. U' chápe%?
 Po%&ák chápal moc dob$e. *ehlí$ovy zp,soby ho v%ak 
pobu$ovaly. Jako'to !lov(k vzne%en+ a vzd(lan+ ml!el. 
 – Budu muset jít a tu zatracenou 'enskou zmlátit, pokra-
!oval 'ehlí$. Na$íká tak hlasit(, 'e by mohla sama nahradit 
cel+ sbor pla!ek na tryzn(. Zase $eknou, 'e tropím skan-
dál, 'e hluk z mého suterénu ni!í 'ivot a zamo$uje celou 
ulici. Ale co naplat? P$ece musím tomu zpropadenému 
#antúhovi zaplatit. Jinak je s ha%i%ov+mi seancemi konec. 
U' n(jakou dobu ho zam(stnávala my%lenka, 'e se zvedne. 
Na$ídil po%&ákovi: „Po!kej tu na m(. A hlavn( se ani nehni, 
je%t( t( budu pot$ebovat.“
 Pomal+m, hluboce neú!eln+m a zcela ne'ivotn+m 
pohybem se zvedl z 'idle, na ní' sed(l od rána jako p$i-
kovan+, pak se n(kolikrát protáhl a uvoln(n(, vzne%en( 
zívnul. Jeho bílá  d'elaba p$echázela do 'alostné %edi. 
Její %pína nebyla jen následkem chudoby, ale spí%e pro-
stého opomíjení v(cí cizích jeho soukromému snu, snu 
u%lechtilému a tak vzácnému a bo'skému, a' m(l strach, 
'e ho po cest( ztratí, jakmile se pohne, jakmile u!iní se-
bemen%í gesto. A celá jeho osoba se ztrácela v krám(, 
t$í%tíc se do atmosféry, kdy' vtom – zahnav pojednou 
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spánek – se dal jako n(co rychlého a nepatrného do po- 
hybu. 
 Za%el do zadní místnosti pro neforemn+ kousek d$eva, 
kter+ slou'il jako obu%ek. 
 Slunce vysoko na obloze se snoubí v bláznivém objetí 
se zemí. Vzduch je nabit+ ná$ky podobn+mi p$idu%en+m 
v+k$ik,m tr+zn(né panny. Horká hmota proniká, protéká 
'ivotem, spalujíc 'ivé bytosti, probouzejíc stv,ry v bez-
brann+ch d(tsk+ch t(lech, pusto%íc v%e ve svém pekelném 
hn(vu a vzbuzujíc 'íze., 'íze. v%eho: úst, du%e, o!í, k,'e. 
Ach, kdo vysvobodí lidi z toho pekla; z vír, prachu, kter+ 
oslepuje, toho prachu, kter+ vdechují, kter+ bez ustání  po-
lykají; potu, jen' vás topí ve sv+ch vlah+ch vodách, odkapá-
vá vám z povrchu k,'e a vá% od(v je díky n(mu tak lehk+, 
nesnesiteln+, lepkav+, a' se vám chce um$ít. N(kde u zdi 
patrn( schnou v+kaly, nehled( na mouchy, stra%liv+ národ 
much, vydávající se za poko$itele ran a hledající potravu 
v dutinách praskl+ch, krvav+ch o!ních jamek; v blízkosti 
d(tského nosíku, kde t$pytiv+ sopel vábí jejich odporn+ roj; 
infikujíc tuto hrubou stravu souzenou chud+m, chud+m, 
kte$í se u' netrápí, kte$í se u' neh+bají, proto'e jsou zne-
chuceni sv(tem a v%emi jeho zále'itostmi. 
 Hanáfí se vrátil a polo'il obu%ek blízko sebe na st,l. Je%-
t( nebyl v,bec rozhodnut, jestli p,jde svoji 'enu zmlátit. 
Ve%kerá jeho únava ho odrazovala od !inu tak pohybov( 
náro!ného. 
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Daniel Raventós — Materiální podmínky svobody
Maurice Blanchot — Temn% Tomá!
Richard Hollis — Stru'ná historie grafického designu
Princezna Sapfó — Tutu
Wiener Gruppe
Georges Perec — Co je to tam na dvo&e za kolo s chromo-
van%mi &ídítky?
Georges Perec — W aneb Vzpomínka z d$tství
Georges Perec — Mu), kter% spí
Edouard Levé — Autoportrét
Edouard Levé — Díla
Edouard Levé — Sebevra)da
Stefan Themerson — Generál Piesc / Kardinál Pölätüo
Stefan Themerson — Záhada sardinky
Roberto Arlt — Sedm blázn(
Antonio di Benedetto — Ti!itel
Giorgio Agamben — Ohe* a p&íb$h
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