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Phillip s Alem se vrátili od Dennisona a Phillip řekl, že se jim nepodařilo si od něj 

vypůjčit. Seděl jsem na posteli s Betty-Lou a obdivoval její noční košili orientálního vzhledu. 

Vyprávěl jsem jí, jak jsem s Janie nešťastný a občas jsem ji vzal za ruku. 

”Pojďme zpátky k Georgeovi. Možná tam budou,” navrhl jsem. 

”Koho hledáš?” ptala se Betty-Lou. 

”Nějaký známý,” řekl jsem a vstal z postele. 

Al se začal bavit s Betty-Lou a ona se zrovna chystala zvednout z postele a ujmout se role 

hostitelky, když Phillip vyšel ze dveří a já s Alem ho následovali.  

Potkali jsme Barbaru, jak se potlouká na Sedmé avenue. 

”Kde je Janie?” ptal se Phillip. ”Co tu děláš?” 

”U George,” řekla Barbara trochu opile. Tak jsme tam všichni šli. Byla tam Janie 

s nějakým námořníkem, který jí kupoval skotské se sodou. Barbara a Janie byly vyfiknuté a 

pod parou.  

”Ty mizero,” bylo první, co jsem od Janie slyšel. Pak jsme si dali pár panáků a rozhodli se 

zajít do Minetty. 

Námořník tam pořád ještě postával. “Vo co tu de?” otočil se ke mně. 

”Je to moje žena,” povídám a odešli jsme. 

Cestou do Minetty musel Al jít pár metrů za námi, protože Janie a Barbara nechtěly, aby 

šel s námi. Tak nás jenom dlouhým klátivým krokem sledoval jako stín.  

V Minettě jsme si sedli ke dvěma stolům. Janie nechtěla, aby si Al sedl vedle ní, a Barbara 

seděla u stolu Joe Goulda s pěti nebo šesti dalšími týpky, takže Al seděl u jednoho stolu sám.  

Phillip seděl vedle Barbary a tu a tam si jí opřel hlavu o rameno. Pak ho najednou hovor 

s ní začal nudit, přešel k baru a zanechal Barbaru s Joem Gouldem a dalšími. Al byl hned u 

Phillipa a objednal dva panáky.  

Já s Janie jsme seděli mlčky a jaksi zachmuřeně. Byl jsem na ni naštvaný, protože 

nechtěla nechat Ala, aby si k nám sedl.  

”Ten zatracenej teplouš,” říkala pořád dokola a já pořád dokola říkal: “No a co, je to 

dobrej chlap,” a ona na to zase pořád: ”Buď zticha, teplouši.” 

Pak přišel Phillip od baru se sklenkou v ruce a posadil se u mě a Janie. Al postával poblíž 

a já se na něj povzbudivě usmíval. Pomalounku se předklonil a začal si přitahovat židli blíž k 

Phillipovi. 

”Hele, jdi pryč,” řekla Janie. Al zacouval zpátky k baru, ale za minutu už zas kroužil 

kolem našeho stolu jako horlivý číšník.  

Nikdo toho moc nenamluvil až na Barbaru, která se podle všeho dobře bavila. 

Poslouchala, co jí říká Joe Gould, a zároveň měla potěšení z podnětného dialogu kolem ní.  

Potom chtěl Phillip jít někam jinam, Janie chtěla jít domů a já chtěl zůstat a pít, dokud 

bude co. Janie měla u sebe spoustu peněz, protože zrovna dostala šek od svěřenského fondu. 

Nakonec jsme se začali zvedat, ale pak se Phillip znovu posadil, a tak jsem běžel k baru a 

objednal panáky.  

V tu chvíli z Minetty vyběhlo několik týpků a přímo před barem v uličce Minetta Lane 

začal provozovat balet. Phillip šel ven, posadil se doprostřed uličky se zkříženýma nohama a 



díval se. Al si sedl vedle něj stejným způsobem, díval se a občas se otočil k Phillipovi a 

pronesl nějakou poznámku.  

Mezitím jsme s Janie zase trochu upili, ale pak k nám přišel nějaký chlápek a začal se 

s Janie bavit o svém umění. Našel vnímavého posluchače, protože Janie sama trochu 

malovala, a za chvilinku už jí zval do svého ateliéru, aby se podívala na jeho kubistické 

malby. Souhlasila. Když ale navrhla Phillipovi, Barbaře a mě, ať se s ní jdeme taky podívat 

do jeho ateliéru, umělec byl trochu zaražený. 

Všichni jsme vyrazili na cestu, přičemž Al se za námi táhl jako stín. Bůhvíjak se k nám 

připojilo pár dalších lidí a než jsme došli do ateliéru, bylo nás minimálně deset, včetně Joea 

Goulda a jeho hůlky. 

Nejdřív někdo zapnul rádio a pár lidí začalo tancovat. Já s Janie jsme šli do ložnice a 

začali se muchlat na posteli. Po chvíli řekla, že bychom klidně mohli i souložit. Ale já nechtěl, 

protože místnost byla průchozí do dalšího pokoje. Pak se objevila spousta kartonů s pivem a 

já s Janie jsme vešli do ateliéru a vzali si pár piv sebou. 

Vrátili jsme se do ložnice a začali pít pivo. Začal jsem dělat vylomeniny a vysoukal se z 

okna, a co nevidím – Ala, jak šplhá oknem dovnitř. Hledal venku Phillipa a nemohl se dostat 

zpátky dovnitř, protože dveře dole u schodů byly zamčené.  

”Kde je Phillip?” ptal jsem se ho. 

”To bych taky rád věděl.” 

Vystrčil jsem hlavu z okna, abych se podíval, jak to Al dokázal. Ateliér byl přímo nad 

nočním klubem Swing Rendezvous a Al se nahoru vytáhl přes markýzu.  

Barbara se mezitím muchlala s umělcem v jiném pokoji a Joe Gould seděl na posteli 

s tmavovláskou v pánských kalhotách. Něco jí povídal a bradu měl opřenou o rukojeť své 

hole. Pak vyšla z pokoje Barbara celá rozcuchaná a šla k zrcadlu.  

”Řekl si o to,” řekla Barbara Janie, ”tak to dostal.” 

Umělec zíral na Barbaru a pak přistoupil ke mně: ”Tamhleta mladá dáma nebyla daleko 

od přefiknutí.” 

Vyjádřil jsem patřičné zděšení a pak jsem šel do ateliéru, abych se podíval, co ten chlápek 

tvoří. Al všude otvíral dveře a hledal Phillipa. Dokonce otevřel i dveře od záchodu a nakoukl 

dovnitř. 

Po celé stěně ateliéru visely obrazy, které umělec namaloval. Živé barvy byly zasazeny do 

přísných tvarů: krychlí, čtverců a kruhů.  

”Jak se ti to líbí?” ptal jsem se Janie a ona nato, že ty barvy jsou hezké.  

Pak se Phillip nějak znovu objevil a všichni jsme se rozhodli, že se vrátíme do Minetty. 

Mezitím už se umělec ke každému začal chovat pěkně hnusně a nakonec otevřel dveře, ať 

všichni vypadnem. 

Začali jsme vycházet jeden po druhém, a jak jsme ho míjeli, umělec ze sebe chrlil urážku 

za urážkou. Zmínil se o tom, že Barbara unikla jen o vlásek, Ala nazval teploušem a nakonec 

se otočil a popadl kočku, která procházela chodbou. Vzal ji za ocas a mrštil s ní dolů po 

schodech, ale kočka přistála na nohou a pelášila pryč. Šel jsem k tomu umělci a řekl mu: “Za 

tohle ti jednu ubalím,” ale on moji poznámku neslyšel, a tak jsem to nechal plavat.  

Vrátili jsme se do Minetty, kde bylo tak narváno, že se nedalo protlačit k pultu, a tak jsme 

stáli uprostřed davu a hulákáním si objednávali pití. Nakonec jsem si u barmana vymohl čtyři 

piva. V té době se objevil Cathcart a pár dalších studentů Newyorské univerzity a mně začalo 

být nanic a cítil jsem únavu ze všeho toho kraválu a postrkování, a tak jsem si řekl, že půjdu 

domů. 

Po cestě do bytu č. 32 jsem se zapotácel a spadl na hromadu nějakých prázdných popelnic. 

Převalil jsem se přes jednu z nich a dopadl do stoky. Zvedl jsem se a šel dál. Točila se mi 

hlava a kulhal jsem, jak jsem si narazil holeň.  



Když jsem dorazil do bytu č. 32, Phil s Barbarou byli v posteli v Janiině ložnici. Tak jsem 

se svlékl a svalil se na pohovku. Chvíli jsem tam ležel a jel na imaginárním bicyklu ve snaze 

udržet krok s místností. 

O chvíli později zazvonil zvonek u dveří. “Koho to sem čerti nesou?” slyšel jsem Phillipa 

hulákat z ložnice.  

Pak jsem ho uviděl, jak pobíhá po bytě č. 32 nahý, nadává a rázuje po koberci sem a tam. 

Zvonek přitom pořád zvonil. Tak jsem musel vstát a jít otevřít.  

Byla to Janie s Cathcartem, oba jako děla. Vpotáceli se dovnitř a víceméně se mi svalili u 

nohou, zatímco Phil, vytočený na nejvyšší míru, vběhl do mého doupěte a zabouchl za sebou 

dveře.  

Popadl jsem Janie a hodil ji na gauč. Pak se z ložnice vynořila Barbara zabalená do 

prostěradla, přišla ke Cathcartovi, který opile seděl na druhém gauči, a složila se mu 

s přihlouplým úsměvem do klína. Začala ho vehementně líbat a on vypadal trochu zmateně.  

Mezitím mě Janie pořád tloukla do hlavy svým střevícem, a když Phil znovu vyběhl 

z mého pokojíku, zamířil zpět do ložnice a zabouchl za sebou dveře, vyskočil jsem a zhasnul, 

aby Janie nemohla tak dobře mířit.  

Načež se všude ozývaly všechny možné zvuky práskání dveří a hluky a mumlání a skřípot 

podlahy, jakoby se sám byt č. 32 stal pravým Pekelným bordelem. 


