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Ivan Kraus

Rodinný sjezd
povídky

Academia, 2000

• 9
Někdy je k pochopení SKUTEČNOSTI (…) zapotřebí hodně FANTAZIE.

• 59
(…) Budoucí tragédie se chystá právě v okamžiku, kdy je možno zapomenout na tu minulou.

• 69
Jsou chvíle, kdy se zdá, že každé slovo bylo by navíc a kdy to, co nebylo vysloveno, lze zaslechnout jen
v tichu.

• 90
(…) První štěstí člověka potká, když se narodí v zemi, kde panují slušné poměry, když může sám rozhod-
nout, čím chce být a jak chce žít.
Nemá-li člověk takové štěstí, přijde na svět ve chvíli, kdy o něm a o tom, jak by měl žít, rozhodují neslušní
lidé, kteří slibují lepší budoucnost celé společnosti, ale zapomínají přitom na člověka.

• 96
Byl to čas, kdy lidé si byli rovni, kdy z dělníků byli náhle profesoři a z profesorů dělníci, a k proměně stačilo
jen popsat druhého a poslat příběh tichou poštou dál.
Lidé prokládali svá dílka slovy, jež byla vhodná k tomu, aby se svět zlepšil, aby budoucnost byla světlejší
a zítra znamenalo včera.
Jak se v nadšení tolik lidí stalo najednou básníky a psalo příběhy o druhých, jak rostla řada románků bez
nároků na autorská práva i bez práva hrdinů se hájit, klikatil se směr vyslaných a předávaných zpráv všemi
směry, až vznikla pavučina. Pestrá a jemně tkaná, s mnoha uzlíky.
A protože každý, kdo se zúčastnil hry, byl nejen pavoukem, ale zároveň často i mouchou, rostla pavučina,
šířila se, až byla tak složitá, že už nikdo nevěděl, kdo je kdo a kdo hru vlastně začal.

• 101
Dvakrát v životě zažil otec utkání, jimž přihlížel celý svět, ale byly to zápasy, které nebylo možno vyhrát,
protože pravidla určovali nezvaní hosté a měnili je neustále v průběhu hry.
Tenkrát v Bogotě sledoval, co se děje na trávníku, ale viděl jiné hřiště, jiný zápas ve středu Evropy a myslel
na chvíle, které by nejraději zapomněl.
Na nekonečnou řadu faulů, na soudce, kteří se usmívali a předstírali, že nic nevidí, a pak naopak nařídili
pokutové kopy proti hráčům domácím, ačkoli ti byli neustále sráženi na zem.
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Když sledoval fotbalový mač, viděl znovu ten podivný, neuvěřitelný přátelský zápas, jehož pravidla nedá-
vala domácím ani tu nejmenší šanci, ani sebemenší naději, a znovu prožíval každý okamžik utkání, které
se tak neslavně zapsalo do dějin.
Vzpomněl si na okamžik, kdy soupeř označil gól domácího mužstva za nepřátelské gesto, a neuznal ho.
Na neuvěřitelný moment, kdy hosté dosáhli branky druhým míčem, který se náhle z ničeho nic objevil ve
hře, a kdy gól byl uznán, protože soudce rozhodl, že protest by byl urážkou, neboť druhýmíč přivezli hosté
darem.
Myslel na to, jak tehdy domácí hráči přešli náhle na stranu soupeře a začali nemilosrdně útočit na vlastní
bránu, a zaslechl opět hlášení o tom, že se hosté po vítězném zápase domů už nevrátí, ale zůstanou veměstě
i v zemi.
Na neurčito.
Aby učili národ své zvláštní hře, které říkají přátelská.
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