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Tobě,
drahý Mampasi, 

příteli mých pozdních let, 
věnuji tyto zápisky.

Jar.

Na rovníku v noci ze 7. na 8. července 1964
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Deštný prales, Kongo, Pygmejové

Pojďte si pro mě!
V noci jsem dlouho pracovala a ani paviáni,
co mi chodí po střeše a shazují z ní tašky,
mě z práce nevytrhli!
Ale vím o nich!
Vím o vás, paviáni!
Celou noc jsem dlabala loďku polívkovou lžicí nabroušenou o schod,
abych vám utekla, své dílo — úvahy o Československu a cestopisné črty 
z Leningradu — mám s sebou!
Teď se pralesem trmácím a loďku s písemnostmi vláčím s sebou,
jen ať už jsem na břehu, jen nechat loďku sklouznout mezi kořány a 
pak svoboda nad nekonečnou hladinou a pod africkým půlměsícem.
Jen dál! Jen dál!
Dál a dál!
Klidně si mě rozstřílejte, ať klesnu na dno, do nedozírného bláta
pode mnou tekoucí řeky Kongo. Vždyť moje chatička na břehu už hoří 
— divoši! Zapálili mi ji, a svítí do noci jako hrad Humprecht, pěkně nad 
stromy!
Mé poslední myšlenky budou patřit Sobotce, rodině Zimolkových, 
podle jejich vily
jsem stavěla svou chatrč tam na břehu Konga, z prken z baobabu 
a z větví korkového dubu: ta lehkost!
Už je to pryč.
Můj život je ve vašich rukách, Pygmejové!
Už kloužu po hladině,
už pádlem zabírám!
Hohó, džungle, sbohem džungle!
Sbohem paviáni!
I s trsem šípů v zádech
dorazím ještě jednou do Sobotky
a zaklepu u Zimolků —
Jiří Zimolka, autor knihy Jarmila Glazarová a Sobotka a sborníku projevů 
a zdravic ze Sobotky
a pak padnu na práh.
Co na tom?
Jen kupředu!
Jen ať mi šíp projde hlavou, 
s brýlemi nakřivo,
halenka na cáry.
Teď se jen dohrabat k Atlantiku
a pak do té Sobotky,
z Turnova s Klubem přátel železnic Českého ráje, v Bolce přestup… 
doprčic! 
Co na tom!
Hrad Kost a zase ten Humprecht jako lucerna nad lesy a koupalištěm se 
skluzavkou pro děti!
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Já v plavkách jednodílných, jizvy v zádech po šípech a hlavu rozkřáplou 
kameny, jak na mě útočili!
Ale co na tom.
Jednou budu žít u Zimolků, dopoledne kafe v cukrárně, dálkové 
autobusy, hrad Humprecht.
Na shledanou, přátelé!
Dožiju tam. Spokojeně!
Uvidíte!
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II.

Jak se to mohlo stát, že pořád trčím tady?
Nerozeslala jsem dopisy přátelům,
abych se odsud dostala?
Tak se trmácím.
Každý den rybařina: dneska 20 nilských okounů, 3 tlamouni na šoulačku, 
parmy a tygří ryby, všecko na třpytku.
Kde jsou moji lidé z Beskyd, havíři a kováci z Ostravska?
I přátelé ze Sobotky, že mě tu nechávají v té divočině!
Řeka Kongo, Boyomské vodopády,
komáři, říční slepota, koupat se nedá.
Pygmejové!
Vzpomínám na Leningrad,
na Něvský prospekt,
na soudruhy, kostel sv. Pantaleona, č. 17 v ulici Solianovy Pereulok.
Ale co tady v té džungli, v chatrči, kterou jsem postavila
volně podle vily Zimolkových v Sobotce z prkýnek a listů stromů, které 
ani neznám.
Mám zeleninovou zahradu, kterou mi plundrují opice.
Rajčata a kedlubny na zkoušku,
jenže všude komáři a obří mravenci
a vážky, cos neviděl.
Čekám tu, až přijde pomoc,
dál u řeky Kongo, horní tok Lulonga.
V dálce „smutně proslulý“ přítok Ebola! a přítok Ubangi, pak další 
a milované Kwilu, to je skoro Atlantik.
Tak mi to říkali!
Stihnete si pro mě přijít?
Snad.
Dnes další dopis:
Vážený pan
Jiří Zimolka
Sobotecký festival
Sobotka 
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III.

Kongo, Kongo,
sedávám každé ráno u vody
a pak se procházím po pralese.
Co jsem tu zase dnes viděla!
Zelená, všude zelená!
V Sobotce jsem ráda vstávala pomalu
a pak se procházela s kávou po zahradě a sedla si u Zimolků
v malé besídce, porozprávěla s přáteli, četla Rudé právo a Lidovou 
demokracií zalistovala, kde co a jak, kde koho co soudruzi.
Pak třeba exkurze do výroby, řeč k dělníkům a ty
potlesky a ovace.
U řeky Kongo pusto a prázdno,
divoši, otrávené šípy, malé luky, Pygmejové a já.
Zkoušela jsem k nim řečnit, ale šumí tu listy
nebo divoch skočí schválně do vody kufr
a vlna všechno spláchne,
nad hlavou paviáni a 
strašlivá vlhkost, už ani nekleju.
Všecky zápisky se mi rozmáčely.
Všecko vniveč tady u řeky Kongo, uprostřed deštného pralesa.
Tam u nás: Český ráj, Prachovské skály, Kost, v Sobotce moji milí 
Zimolkovi, vila, kde jsem spávala do jedenácti.
Namazat se Nubianem,
ale to je pryč,
do lesů pod Humprecht zvesela na hřiby a na masáky, ty pak na sádle 
k svačině,
jenže co je to tady, co mě to tu obklopuje?
Ničemu nerozumím, kávu nedostaneš, mazat se Nubianem nemusíš, 
pod těmi strašnými nekonečnými lupeny, pod těmi liánami!
Nekonečno!
Nekonečná zeleň, žluť a červeň obřích květenství nad hlavou!
Čekám vás, soudruzi, přátelé!
…
…
Třeba jednou připlujete proti proudu řeky Kongo,
já nastoupím a na dlabané loďce motor zakucká, jak škubnu startérem,
v nádrži vír, všude vír,
zpátky do Československa,
anebo do Moskvy — matička Москва, tatíček Ленинград. 
Čekám Vás!
Připlujte kdykoliv, nebývám od chatrče, kterou jsem stavěla podle 
vzpomínek na Zimolkovi,
na vilu v Sobotce, 
daleko!
Kdybych tu přeci nebyla, počkejte, přijdu hned!
Anebo mě pohřběte, jestli tam budu a paviáni si mě už neodnesli!
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Jestli nebudu skloněna nad prací, v psacím stroji zapíchlá 
vzpomínka na Sobotku!
Ale ne: přijdu hned!
Zapřísahám vás, soudruzi!
Myslete na mě!
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IV.

Ráno přišli Pygmejové! Jako kdysi Zimolkovi. Ještě se mi třese hlas!
S prosbou, abych jim napsala stížnost:
Dřevaři tu kácejí prales,
stromy padají jeden přes druhý, zvířata odcházejí, naznačovali 
Pygmejové!
Nasadila jsem list do psacího stroje
a psala.
Napsala jsem vše, dobře jsem vylíčila, čím tu lidé 
trpí.
Pygmejové!
Ani jim nevadilo, že je dopis těžařům česky.
Tak věří ti dobří lidé liteře!
Přátelé, soudruzi!
Milovaní Pygmejové!
V očích sveřepost!
Odnesli si můj list-stížnost-vyznání lásky k deštnému pralesu
a předají ho příslušným orgánům.
Díky, bratři Pygmejové, přijďte zas, řekla jsem a šla k řece Kongo
na ryby.
Ó vy obří ryby, nilští okouni! Netrápí vás někdo?
Netráví vás kyanidem zlatokopové?
Nemám zakročit třebaže v jazyce Šrámkově?
Zimolkovi by na mě byli hrdí.
Tam daleko!
V Sobotce!
Co asi dělají Zimolkovi?
Safra, něco tam mám! Něco většího!
Rychle do člunu!
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V.

Můj život už nemá smysl,
uvažovala jsem u bláznivého proudu bláznivé řeky Kongo.
Voda bez konce, bez tvaru a bez vší formy.
Kde je forma, jak se o ní živě diskutovalo už nevím ve kterém ročníku 
sobotecké šrámkiády?
A teď je čtvrtý, pátý? Nevím.
Voda bez konce, voda bez vší formy!
Voda pořád a pořád.
V zádech Pygmejové,
pralesní sloni, paviáni — především!
Ta kalná voda, tuny bláta,
co tuny, milióny tun úrodné půdy, na které někde v dálce roste kakao 
kapitalistům, kvete káva.
Ale tady?
Tady listy, myriády listů, nekonečné vroubkování, laloky, zářezy 
a patvary, zdivočelé formy… 
Listy.
Ve větvích se stále něco houpe, skáče a pták-virtuóz tu bez oddychu 
zpívá.
Ptáci tu tvoří orchestry, trylkují, upadají do extáze a šílí!
Hrozná řeka plná dravých ryb a je ti úplně jedno, jestli jsem nahá nebo 
mám plavky. Pro Pygmeje jsem velká.
Ti tak leda něco napsat, nějakou stížnost na drvoštěpy, ale lásku, tu od 
nich nečekej.
Milování a vášeň u splavu, měsíc, řeka, letní noc, Livingstonovy 
vodopády, městečko Kinshasa, jindy průtrž mračen a buben-déšť, oni 
jen samý lov a otrávené šípy a malé luky.
Cožpak bych nemohla poznat pět, deset, dvacet miláčků, čas a sil 
mám…
Ne milování od Pygmejů nečekej!
Ani tady, ani nikde jinde!
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VI.

Z mé chatrče, z míst, kde kdysi stála, stoupá kouř,
— zapálili mi ji.
To znamená, že můj odjezd do Československa se odkládá.
No jo, ale jak jsem se těšila!
Teď sedím na kořenech mangrovů a pláču.
Chcete říct, že můj hrob bude tady, uprostřed nesnesitelné divočiny
a že tu dožiji bez pomoci, přátelé?
Málo jsem asi pro vás vykonala?
Málo jsem se vás zastávala na Ostravsku, v Beskydách, jak jsem psala 
v Adventě!
Málo jsem se natrmácela!
Málo pro vás nadřela!
Málo do nocí besedovala!
Toho jsem se od vás, soudruzi, nenadála,
toho ne, že se na mě takhle vyprdnete! Že mě tu necháte s těmi 
divochy,
kteří o nás nic nevědí. Nic nečetli, rádio je nezajímá, a to, které jsem 
měla, mi zničili.
Myslíte, že si tu žiji, viďte?
Že si tu chodím a že mám dost času na psaní!
…jsem tu sama, Fráňa zemřel ve dvaapadesátém, ale co je teď za rok, 
zase nevím, jako vždy. 
Nabídli jste mi tenhle prales, který se ničemu, co jsem znala, nepodobá,
a tak tu chodím od ničeho k ničemu,
jen že ti okouni alespoň berou,
že tu přeci něco mám,
ale domov to není.
Co v Sobotce?
Co Zimolkovi, jak ti se mají?
Že oni sedí pod slunečníkem a mluví o literatuře?
Já to věděla!
Kdyby alespoň napsali, pošta mi nechodí žádná,
pláču a trápím se pro Humprecht, sobotecké náměstíčko, zmizím 
odsud, co dělat pod nebem zataženým listy odnikud nikam. Co s řekou 
plnou oblud, co s břehy vonícími tím protivným puškvorcem?
Loďka, tu nenašli.
Snad ji brzy dodělám a pak zase jako dřív, 
u Járy Pospíšila!
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VII.

Na přítoku řeky Kongo, Ubangi, bílých je ptáků sbor.
Tam mířím se svou loďkou pohroužena v myšlenky
na Sobotku a sobotecký festival.
Na záložnu, na oválnou místnost, 
prosklenou!
Z nějakých důvodů jsem tady, a abych přežila, rybařím.
Musím den co den pádlovat — 
stále a stále na řece.
Pádluji daleko od břehů a někdy až do širokých jezer,
tam líčím, tam máčím třpytku a tam trávím svá dopoledne,
bažiny, mokřiny.
Bažiny a bažiny.
Kdybyste mě chtěli navštívit,
bývám každý večer v chatrči, v té, kterou jsem
stavěla podle sobotecké vily rodiny Zimolkových,
se kterými jsem se
tolik nachechtala v milované cukrárně na náměstí (kde mě všichni 
znají!).
Se kterými jsem ve slavnostním tančila v sadu za domem!
Ale je to všecko pryč. Je to fuč.
V Československu stačilo něco tu a tam napsat, jezdilo se autem a pak 
se klábosilo,
někdy až do noci.
Cha-cha-cha!
Ale tady?
Tady nic. Liány, šlahouny, maobi, květy velikosti kostelního zvonu, fíkus 
až do nebe,
ten byl na Sobotce v malém. Ten, co je tady, by roztrhal květináč.
Jinak samé ryby. 
Něco jako kleňata, štiky, ústa plná zubů. I cejn by tu měl zuby! Co já 
vím.
Pygmejové za mnou chodí, ale ani s těmi není valné povídání! Pak 
jiní lidé s nákladem na hlavě. Jiní zase docela nazí, jiní ve zvláštním 
slaměném rouchu, tvář zabělenou kaolínem!
To Zimolkovi, pan Zimolka a paní Zimolková, to bylo něco jiného!
To byl samý vtip, prej jak se vede a co nového…?
Večer kanasta, rybízák, žolíky na baráku!
Já — sama uprostřed nekonečných vod, sevřena v papyrusových 
bažinách plných komárů, jen propluješ — víc nic — a už u večeře 
s tebou lomcuje zimnice a zuby drkotáš!
Někde v dálce řeka Ubangi.
Jenže kde?
Ptáci.

Asi 30 km od Bumby, 30. dubna 1961
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VIII.

Řekou Kongo táhnou vlaky krokodýlů.
Tisíce krokodýlů!
Jak soupravy vezoucí obilí!
Sním od rána o širokých silnicích,
po kterých tu a tam projede náklaďák.
Zvelebit ta smutná místa! Tady v pralese, kde celé dny s nikým 
nepohovoříš!
Já a má další já sníme o tichých besídkách, 
ale jak rychle se probouzím ze sna, protože hned se vrací ta hrůza,
vlhkost a mouchy, které by tě, člověče, 
uštvaly k smrti!
Nenávidím vás, mouchy, které se na mě vrháte v miliónech a po 
troškách mi vypíjíte život!
Nedám se, navíc už se trochu orientuji a vím, co na vás platí!
Vím zhruba, kde co je a jak se dohovořit s Pygmeji,
kteří mě často navštěvují a žádají 
po mně dlouhé výklady o Československu, tak tomu alespoň rozumím!
O převratu ve čtyřicátém osmém.
O projevu na Václavském náměstí, nechápu jak a od koho se o tom 
dověděli.
Ale jejich řeč neovládám natolik, abych se zeptala: „K čemu vám to je, 
Pygmejové?“
Ptají se mě na prezidenta Beneše,
na mnichovskou zradu,
na to, jak jsme zatočili s reakcí,
a když spustím, dlouze ti drobní soudruzi poslouchají.
Nehledí přitom ani na krokodýly, ani z hadů nemají strach,
vládne mezi nimi lidový živel, vyprávím jim o rodině Zimolkových,
o stole prostřeném voskovaným plátnem, o světle ráno do pracovny, 
o psacím stroji,
sama se pak nedokážu ovládnout a v rozrušení chodím před svým 
pralesním domkem sem a tam.
Šrámek, Sobotka, Zimolkovi…

Usedám mezi kořeny,
stále je vlhko,
po ránu nad řekou kotouče mlh
a krokodýli,
mohli by tu být také hroši,
zatím nejsou, 
ale abych se nedivila.

Asi 150 km po proudu od Lukunga, 10. května 1961



30

IX.

Ó Pygmejové, pojďte dál!
Pojďte dál, soudruzi,
co jste viděli, co zas ta bláznivá řeka Kongo vymyslela, ne, to mi ani 
neříkejte! Nebo zešílím!
Národní divadlo, besedy s umělci, nic tu nemáte.
Krásné a honosné divadlo, to by vám prospělo a slušelo, přátelé.
Občas byste za mnou přišli…
— naléhali byste na mě, abych pro vaše divadlo psala hry!
Ať už se rozjedou tiskárny, že tu žiji a do noci slyšíš psací stroj!
Nebýt šimpanzů a paviánů, pracovala bych.
Ne, v noci tu není klid, samé klepání, vrzání a ťukání zdivočelých 
blouznících ptáků,
netopýrů, co pijí za noci nektar,
co poletují tam a zpět!
Vzrušené ovzduší.
Blouznění a blouznění.
Jsem kost a kůže, hmyz mi nedá pokoj ani na vteřinu,
snad jen na řece užiji trochu klidu, daleko uprostřed proudu,
ale jediné pomyšlení na obludy, co se prohánějí tmavou vodou řeky 
Kongo, stačí, abych
klesla na mysli, abych
strachy umírala.
A tak jsem zoufalá, že jsem kousek od skoku do vody,
jeden den neuklízíš 
a prales by pohltil tvou pobřežní chatu,
nikdo by už neřekl, tady žila Glazarová, rodačka z Malé Skály, mnohaletý 
návštěvník vily Zimolkových v Sobotce. Tam stolek, postel, ranní slunce 
záclonou… Mé tělo by nenašli.
Snad šimpanzi a paviáni,
smutek a těžko na prsou, když nemáš kam přistát a bez konce
zeleň po obou březích,
zelená
zelená
zelená
odpočívám u mostního pilíře — všude kolem voda!

Pod viaduktem na Kasongo, 23. února 1961
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X.

V Sobotce na náměstí pekárna!
Chodila jsem si každý den pro loupáky, čtvrtku chleba 
a linecké kolečko
ke kávě.
Někdy šel místo mě pozdější čestný občan městečka pan Zimolka, jindy 
paní Zimolková.
Nosila jsem vždy na zádech batoh, kdyby mi někdo nabízel knížky,
to se stávalo. Četla jsem ráda.
I když u Zimolkových se četlo hodně, měli pěknou knihovnu, všechno 
jsem zhltla.
A jako ten kus loupáku pluji po vodě barvy kávy s mlékem,
jako lžička tu strmí mostní pilíř vprostřed
řeky Kongo.
Tam já se přidržuji.
Konce nevidět.
Přes most do Kasonga tu a tam pašerácký pick-up a na něm asi hoši 
z Boko Haram.
Osude!
Neměla jsem Sobotku opouštět. 
Zimolkovi mi říkali: „Nejezděte, naše spisovatelko, nejezděte!“ 

Pod viaduktem na Kasongo, 25. února 1961
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XI.

V zátoce konečně trochu klidu, je větrno
a v dálce na řece se zvedly vlny.
Nalíčila jsem dva pruty na nilské okouny
a jeden na káču na tlamouna nebo tygří rybu.
Teď mám chvíli oddych, šípy Pygmejů by sem nedolétly,
hroši se koupou o kus dál
a krokodýlové táhnou také o něco dál.
I od nich mám chvíli pokoj.
Silon jsem si přivezla ještě z Československa,
je solidní, ještě ze žďárského Tokozu,
a můj život visí na vlásku.
Jako děcko jsem jezdila po štacích na voze,
rodiče mě opatrovali,
já teď: utopená v zeleni, v listech tak podivných, že bys tomu nerozuměl,
v tisíci zvucích — ptáků a hmyzu,
v bzučení, ťukání, vřeštění a vrčení jakoby kolovrátku,
zkus si kolem chaty postavit tyčkový plot,
a sloni ti ho roznesou,
zkus si nechat na zápraží šálek kávy,
a můžeš hádat, kdo se ti z něj napije první!
Jedovaté mouchy, hadi, divoši, hroši, divocí ptáci, 
kteří ti ho ještě zatrusí?
Nech na šňůře sušit halenku
a už zítra se mihne pralesem jako prapor na těle některého z Pygmejů!
A když se zeptáš: „Hoši, kdepak jste ji vzali?“ řeknou, že nevědí! že 
zapomněli.
Kdo si myslí, že se mi tu daří, že si tu žiju, za večerů se procházím 
a za rozbřesku už v loďce vláčím Kongem,
ten ví jen málo o zdejších poměrech.
Život je tu složitý,
často si ani není s kým popovídat.
Mlčím celé dny.
Obchody jsou daleko a brzy zavírají,
ale… zas tam něco mám! 

V pobřežní charouzně na soutoku s Ubangi, 13. listopadu 1961
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XII.

Tohle je tedy ono, soudruzi,
o tomhle jste mi mluvili jako o veliké inspiraci,
jako o zkušenosti s lidem!
„Spisovatelko, to bude něco pro tebe,“ jste říkali.

Není tu práce!
Nejsou tu haly a výroba stojí.
Noci i dny jsou zelené, jenom odstíny se odlišují,
dnes ráno mi přišly dárky:
kostěný hrot a červeň na rty,
rty jsem si tedy načervenila,
byli rádi!
Kostěným hrotem napsala pár letmých poznámek.
Co bude dál?
Láska?
Touží po ní?
Jak milují?

U Boyomských vodopádů, 17. prosince 1961


