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Když se turista ocitne v cizí zemi – o níž ví jen to, co píšou v turistických průvodcích, nezná 

místní zvyklosti, místní politický, a už vůbec ne právní systém – ve špatnou dobu na špatném 

místě, zakládá si na obrovský malér. Opravdový malér nastane ale teprve tehdy, kdy se ukáže, 

že vlastně nezná ani vlastní manželku, ba ani vlastní děti a že mu to dosud docela vyhovovalo 

– to teprve začne ta pravá šaráda. U Willa Selfa se ale kafkovská šaráda postupně mění 

v conradovskou cestu do srdce temnoty. Hlavní roli v této knize má Pasivita a Nevůle vzít 

svůj život do vlastních rukou.  

 

Selfova další „komická“ kniha, v níž se svým ryze osobitým humorem, jízlivostí a hraním se 

slovy a významy předkládá parodii, satiru a kritiku turismu, kolonialismu, rasismu, 

nejrůznějších právních systémů, mezinárodních vztahů, antropologie, neurologie, „břímě“ 

bílého muže či spíše divadelních bezpečnostních „protiteroristických“ opatření. Kniha získala 

v roce 2008 Bollinger Everyman Wodehouse Prize. 

 

 

 

 

Vajgl 
(úryvek z románu) 

 

 

Hrbolatá cesta, po níž jeli, se začala nořit k západu, kde se doběla rozžhavené slunce 

rozpouštělo v tavném ohni. Balíčková hlava se tiskla Tomovi ke stehnu, zatímco on ji 

odstrkoval. Z jakési skuliny vzpomínek se vyplazila následující slova: „Hluboko v pouštních 

pustinách Západní provincie se zemí tisíc kilometrů táhne jezero Mulgrene, krystalický 

prostor zdraví, čistoty a hydrolytické vyváženosti. Zde lid Entreati rozbíjí svá zimní 

tábořiště… A po tisíciletí zdokonalovanou technologií pročisťují a destilují vzácný mok…“  

 „Tohle všechno je konina,“ tvrdila Gloria. 

 „Konina?“ 

 „Konina – prostě blbost, krystalický jezero, fajn, ale jen kvůli soli a tomu, co vytéká 

z dolů.“ 

 „Takže rozhodně neplavat?“ 

 Gloria se téměř pozvracela: „Ne, ne, zatraceně, rozhodně žádný plavání, ne?“ 

 Tom cítil, jak čím dál hlouběji ve vnitrozemí Gloria hrubne. Charitativní pracovnice 

s květinovými vzory, která váhavě hovořila na recepci v Tontinách, se vrátila do šatníku 

plného visících osobností – a tam si navlékla tuto drsnou, urputnou identitu. 

 „Vy vůbec nevíte, jak tihle lidi žijou, nebo snad jo, ne?“ zaútočila. 

 „No, četl jsem von Sassery,“ hájil se. Ale pak připustil: „Pochopil jsem, že to mají 

těžké.“ 

 Tom si vzpomněl na noci v Entreati Experience ve Vance a potom na cestu: tlustou 

antropologickou knihu, která ho přibíjela k posteli, škodolibě mu lehávala na prsou, skoro 

jako kdyby si byla vědoma těch krvavých peněz, jež jí ukryl do papírového břicha. 

 „Důležitá věc k pochopení, ne?“ šikanovala Toma Gloria, zatímco Prentice se 

naparoval za volantem. „Je to tím, že tyhle lidi nebyli nikdy zotročený, žejo? Žijou dnes, jak 



žili vždycky, nádherně a harmonicky. Respektujte jejich harmonii – a oni budou respektovat 

vás.“ 

  

Pokud bylo dlouhatánské povídání reklamního textaře na lahvi s minerálkou Jezero Mulgrene 

hyperbolou, pak byl totéž i výraz „usedlost“ aplikovaný na entreatijské tábořiště. Byla to prdel 

světa. Padesát šedesát mužů, žen a dětí se válelo v hlíně, couralo se zpod přístřešků z vlnitého 

plechu, který zakrýval díry v zemi, aby si sedlo a žvýkalo engwegge u čoudících ohňů. 

 A pak tu byli psi: plížící se, vrtiví a ňafající podvraťáci. Spousta z nich měla holé fleky 

po vypadané prašivé srsti, ocasy zkroucené a nohy zchromlé. Tomovi došlo, jak málo psů 

viděl jak tady, tak na pobřeží. Psi smrděli a psí mouchy je obletovaly, aby mohly do jejich 

olysalých nohou vrážet sosáčky. 

 Při prvním vlhkém kontaktu se Tomův nos uvolnil a hromada smradu – lidských a 

zvířecích odpadků, hnijícího masa, dýmu spalovaného dříví, sežehnutých chlupů, 

benzinových výparů – se v něm přetahovala o pozornost. Čich, nejstarší a nejmazanější ze 

smyslů. S výjimkou těch nejsilnějších a nejpronikavějších pachů musel být Tom už dávno 

čichově slepý, bílé řady cigaret mu je bezohledně všechny zablokovaly. Nyní se Tomův nos 

vracel zpátky po Route 1 a čichal pot, parfém, vůni blahovičníků a buket potravin. Dál a dál 

zpátky do Vance, kde Tom pofrkával v úžlabině krku jednoho z dvojčat, nevěda, že jeho nos i 

on – oba jsou cítit popelníkem.   

 V hnojišti entreatijského bydliště se válela hovna, odpadky a skleněné střepy. Oči dětí 

s nafouklými břichy byly plné hnisu z neléčených trachomů a plná třetina dospělých byla 

slepá. Všichni, až na pár činorodých mladíků, měli streptokokovou infekci. Tom viděl i křivé 

nohy jedinců trpících křivicí a slyšel sípání tuberkulózy. 

 Krátce předtím, než přijeli, byl dán na oheň mrtvý auraka. Ležel tam, srst mu doutnala, 

ve svých lamě podobných rysech udivený výraz. „Je to velká pocta,“ vysvětlovala Gloria, 

„vítají nás do svýho kosmu, žejo?“ 

 Zdálo se, že nevnímá nemoci, podvýživu, odpadky nebo psy. Přecházela ve své černé 

róbě od jednoho hrbu ke druhému; jeptiška předávající kartony cigaret a balíčky žvýkaček. 

 Brzy už každý, komu bylo více než sedm, držel balíček Reds a bánil – někdo 

nesmyslně i několik cigaret najednou. Pár děcek vyfukovalo modré bubliny, které jim 

praskaly na poštípaných tvářích. Smetiště se brzy zvětšilo o vajgly a hladké celofánové obaly. 

 Jedinou věcí, která nebyla hyperbolou, bylo Gloriino mínění o jejich přivítání. 

Entreatijci se k nim chovali až přemrštěně vřele. Tom usedl k ohni, rozpolcený mezi 

ostychem a znechucením, zatímco bezzubí starci a leprózní děti ho objímali svými nemocemi. 

Nakonec se mu podařilo vymanit a zamířil k nepozemsky křídovému světlu, jež hrálo na 

břehu jezera. 

 „Tý vody se ani netkněte,“ volala za ním Gloria. 

 

Noc byla vtíravá. Daleko na východě, zpátky ve směru Route 1, pochodovaly po horizontu 

obrovské srpovité duny, každá jako odlitek gigantického červa, který se nudí pod vrstvami 

písku. Od jezera skučel vítr obtěžkaný smrdutými výpary. O nějakém pokusu cachtat se v 

jeho oslavovaných vodách nemohla být ani řeč, protože břehy tvořily stovky metrů ztvrdlé 

soli a rozpraskaného bláta. Mezi těmito pláty se přelévala olejová kapalina hrající kobaltovou 

modří, chromovou zelení a karmínovou červení – barvami, které náleží do nehtového studia, 

nikoliv přirozeného světa. 

 Když se poslední paprsky zapadajícího slunce dotkly čirého povrchu nezměrného 

zoufalství, zachytily se na podivně vypadajících raftech perlivého čehosi – něčeho, co 

připomínalo obrovská žabí vajíčka –, co se vznášelo asi míli od břehu. 



 Tom tam stál, lehce se kolébal a hleděl dál za tento zoufalý výjev. Po nějaké chvíli 

zjistil, že tu není sám. Jeden z mladých Entreatijců z checkpointu šel za ním sem dolů a zůstal 

stát stranou, kouřil a očividně se ztrácel ve svých vlastních myšlenkách. 

 Tom k němu přistoupil: „Mluvíte…, umíte…?“ 

 „Anglicky, kemo? Joo, sevr, že mluvim. Sem chodil na základku v Trangadenu – jako 

všichni, žejo.“ 

 Entreatijec byl mladší, než Tom odhadoval – navzdory jeho výšce o něco starší než 

kluk. Ačkoliv přímo popíral Gloriino tvrzení o kulturní izolaci kmene, nebylo to zrovna to, 

čím by se Tom chtěl zabývat. 

 „Támhlety…,“ ukázal, „ehm, rafty tam – víš, co to je?“ 

 Entreatijec se hořce zasmál: „Tohle? To sou mrtvoly, kemo, obrovský hromady 

mrtvol.“ 

 „Mrtvol? To už tam musí být dlouho, myslím, neměly by…“ 

 „Některý z nich,“ řekl kluk filosoficky, „musej bejt už sakra historický – sou tam celej 

můj život. Koukněte, má se to takhle,“ vysvětloval a celý oživl, „když někdo v Tontinách 

zdechne, hoděj jeho tělo do vádí. Až zaprší, splaví ho to sem, ne? Ale voda v jezeře – no, 

vidíte sám, jak to s ní vypadá. Je fuk, jestli těla hnijou, když je tam hoděj, ne? – Když se 

dostanou do Mulgrene, jsou tam naložený už na furt. Divný je to,“ mladík zadumaně ukázal 

hlavní pušky na ztvrdlou sůl „že se spojujou do takovejhle raftů. Nejni tam žádnej proud, ale 

stejně se to děje. Taková valná hromada, jako když se šukaj všichni dohromady, ne?“ 

 


