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DOPISY MOLE / KENT

Barry Kent
ITK SR Sekce 2
Středisko převýchovy mládeže
Ridley ‑Upon ‑The ‑Dour
LINCOLNSHIRE

Leicester
2. dubna 1987

Milý Bazi,
jsem rád, že jsme se v úterý viděli. Vězeňský mundúr Ti sluší. Až 
se dostaneš ven, měl by ses víc oblékat do modré. Taky si mys‑
lím, Bazi, že Ti prospívá nekuřácké prostředí – Tvůj dech nebyl 
tak odpudivý jako jindy. Proč toho nenechat úplně? Mrzí mě, že 
musím být posel špatných zpráv, ale někdo Ti musí říct, že Tvo‑
je snoubenka Cindy žije s Garym Fullbrightem, tím kulturistou. 
Pamatuješ na něj? V  roce 1985 vyhrál soutěž „Mr. Svalovec“. 
Cindy s ním čeká dítě, je v pátém měsíci. Předpokládám, že Te‑
bou ten šok otřásl, takže Ti dávám chvilku na vzpamatování.
Bazi, Cindy není hodna Tvé lásky, proboha Tě prosím, netruchli 
pro ni. Vždycky měla špínu za nehty a vůbec neví, jak se oblékat. 

Nikdy nezapomenu na černý obleček z umělé hmoty, co měla na 
sobě (s odřenýma lodičkama na jehlách a síťovýma punčocháče‑
ma s puštěnými oky) na pohřbu Tvého otce. A navíc, Bazi, má 
intelektuální kapacitu zavařovací gumičky. Jednou jsem si s ní 
povídal o politicích Středního východu a vyšlo najevo, že Jásira 
Arafata dosud považovala za druh arabského sýra.
Obraťme list. Mám Tě pozdravovat od Nigela, rád by se na Tebe 
přišel podívat, bojí se ale, že by se u vrat vězení dal do breku. Taky 
si myslí, že by jeho vzhled mohl Tvé spoluvězně překvapit, a Ty bys 
pak mohl být na cimře vystaven šikanování. Je z něj teď holohlavý 
buddhista a nosí oranžový hábit a oranžové pantofle (za každého 
počasí). Kromě těchto povrchních změn je to ale pořád ten stejný, 
starý dobrý Nigel, i když ho bohužel vyhodili z banky: obávám se, 
že náboženská perzekuce v téhle zemi stále bují a vzkvétá.
Tady se toho moc neudálo; provinční život se vleče svým únav‑
ným tempem hodiny, dny, měsíce a roky. Myslím, že je čas, abych 
odešel z knihovny, Bazi. Postoj veřejnosti ke knihám, které si půj‑
čují, je plný pohrdání. Včera jsem mezi stránkami Filozofické-
ho slovníku našel plátek opečené slaniny. Není pochyb, že byl 
užit místo záložky. Kromě toho jsem v té samé knize našel tako‑
výto vzkaz pro mlíkaře:

Milý pane mlékaři,
byl bych Vám nesmírně zavázán, kdybyste byl tak laskav a od ny‑
nějška mi nosil o jeden půllitr nízkotučného mléka víc. Jinými slovy, 
ode dneška (úterý) bych rád dostával dvě půllitrové láhve nízkotuč‑
ného mléka. Doufám, že budete sdílet mou radost, když Vám vyje‑
vím novinu, že se ke mně moje žena vrátila. Vím, jak rádi jste vy dva 
spolu ráno klábosili na prahu. Běda, bojím se, že já tuhle schopnost 
mé ženy nemám. Velmi si však cením Vaší námahy, s jakou nám za 
každého počasí doručujete mléko, a pokud jste ze mě v minulosti 
nabyl dojmu, že jsem nerudný a nemluvný, je mi to líto. Časně ráno 
nebývám ve své kůži. Trpím neustále se vracející noční můrou: před‑
náším v aule plné studentů, když tu si v polovině všimnu, že jsem 
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nahý. Možná máte podobné noční trápení? Soudě podle toho, co 
jsem viděl z okna své ložnice, připadáte mi jako citlivý člověk. Máte 
inteligentní vzezření.
Neurazte se, pane mlékaři, ale hádám, že Vaše vzdělání dosáhlo níz‑
kého stupně, a já si řekl, proč bychom Vám tedy nepomohli k další‑
mu vzdělání tím, že si občas prolistujete něco z naší dobře zásobené 
knihovny? Můžete si vypůjčit jakoukoli knihu – s výjimkou prvních 
vydání, která vyžadují VELMI opatrné zacházení. Za normálních 
okolností bych navrhl, aby lidé s nízkým vzděláním navštěvovali ve‑
řejnou knihovnu, ale v té místní jsou zaměstnáni samí kreténi.
Přemýšlejte o mé nabídce a připojte své „jo“ nebo „ne“ na konec této 
stránky.

Se srdečnými pozdravy
Richard Blythe ‑Samson (č. 19)

NE. DLUŽÍTE MI ZA 6 TEJDNŮ. MLÍKAŘ.

Tak Bazi, budu už končit. Doufám, že to se Cindy neponeseš moc 
těžce, ale někdo Ti to říct musel, a kdo jiný než Tvůj starý kámoš,
Adrian „Mozek“ Mole
P. S.: Dneska mám narozeniny. Je mi devatenáct a Bůh ví, jak 
jsem znavený životem.

Sekce 2
9. dubna 1987

Milej „Mozku“,
Cindy mi psala a řiká že to sou lži vo ní a Garym Fullbrightovi 
a řiká že neni zbouchnutá že jen krapet přibrala jak pracuje 
v  tom kšeftě s  brambůrkama a  přísahá na hlavu svýho psa 
že mě pořád miluje a že na mě čeká. Nepřijela za mnou po‑
něvádž měla migrénu ty máš tu drzost krytyzovat jí ty by ses 
měl vobčas kouknout do zrcadla já slyšel ledacos špatnýho 

vo pandoře že má kdejaký chlápky včetně Číňanů a jugošů je 
tady jeden co má syna v oxfordu na univerzitě ten zná pan‑
dorru a řiká že je čubka pročs mi psal ty blbiny vo mlíkařovy 
byla to nuda chci vědět co je s klukama co sou venku vodsoudi‑
li už spiga dostal marvin podmínku takovýdle věci nevobtěžuj 
se psát jesli mě chceš jen votravovat a vohoď se slušně posled‑
ně sem se styděl a chlapi se mi po návštěvách smáli. Řek sem 
žes nebyl ve svojí kůži ale stejně se smějou chlápek v moji cele 
je tlusťoch ménem clifton když si stoupne už neni víc místa 
žádám vo přeložení von je mistr tohodle vězení v prdění gary 
fullbright si tě podá

se měj
Baz

18. dubna 1987
Milý Bazi,
jak se opovažuješ tvrdit, že je Pandora čubka? Stýká se s Číňany, 
Rusy a Jugoslávci, protože v Oxfordu studuje ruštinu, srbochor‑
vatštinu a čínštinu. Není pochyb o tom, že je hostí ve svém bytě 
pozdě do noci, ale věř mi, Bazi, že s nimi neprovozuje sexuální 
styky. Vím jistě, že Pandora je panna. Na rozdíl od Tebe a Cindy 
máme s Pandorou naprosto upřímný vztah. Pokud by už nebyla 
panna, byl bych první, kdo by to věděl. Už se nebudu zmiňovat 
o situaci Cindy/Gary, jedině Ti ještě řeknu, že jsem je viděl spo‑
lu v obchodě pro matku a dítě, jak kupují dětskou vaničku a dvě 
mateřské podprsenky, ale od teďka zůstávají mé rty na zámek. 
Mrzí mě, že Ti části mého posledního dopisu připadaly nudné. 
Já myslel, že Tě ten vzkaz pro mlíkaře pobaví a pomůže Ti odvést 
myšlenky od Tvého nynějšího prostředí. Nemám Ti ale za zlé, že jsi 
zahořklý. Dva roky vězení za „zločinný útok na živý plot“ se zdají 
být tvrdé. Mám tyhle dny strach na ulici jen zakašlat, abych se 
nedostal do rozporu s tím novým zákonem o veřejném pořádku.
Dávno jsem od Tebe neviděl žádnou báseň, Bazi. Doufám, žes 
nenechal psaní. Máš vzácný, maskulární talent, který nesmíš 
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promrhat. V kruzích přátel poezie jsi udělal lukrativní kariéru 
jako „Baz, skinheadský básník“. Proč nevyužít téhle příležitosti 
k napsání nové sbírky?

Tvůj
Adrian „Mozek“ Mole

12. května 1987
Milej Mozku,

Zašitej
Jó. Udělal jsem to
Zničil jsem živej plot
Polámal jsem pár haluzí
Spadla trocha lupení
Keře zas dorostou.

Řekli, že tenhle byl soukromej
u soudu, při výslechu.
Já, já to nevěděl
já padal, opilej.
Chňap jsem po tý zeleni
spad do ní, poškrábal se
nemoh se dostat ven.
Majitel plotu vytočil 999.
Takovej děda starej
Kdyby mě radši vytáh
šel bych si po svejch.
Místo toho, chlupatej.
„Nazdar Bazi, polámals
živej plot.
To máme zločinný útok, vandalismus,
hulvátství, neúctu.“
Fakt, bylo to jen pár haluzí, trocha zelenýho
lupení.

Potřebovaly vostříhat.
„Nebudu žádat trest,“ řekl ten stařík.
Jenže bylo moc pozdě,
mašinérie práva se už rozběhla.
Nemohla se zastavit.
Ne dřív, než se brána vězení
otevřela a zavedla mě sem.
„Zločinnej útok na živej plot“
Jsem tady pro smích.
I psychopatů si tu vážej víc,
ten stařík přišel k soudu.
Neměl z toho radost. Díval se na mě
na lavici. Z jeho tváře jsem čet:
„Nemám z toho radost.“
Pokynul jsem mu, jako chlap
chlapovi.
Potom mě odvedli.

Baz Kent
(Skinheadský básník)

30. června 1987
Milý Bazi,
vím, že už je to nějaký měsíc, co jsem Ti psal naposled, ale měl 
jsem spoustu práce se svým opusem Nepokojný pulec, který by 
měl být otištěn buď v Literárním měsíčníku, nebo v Leicester-
ském Merkuru, podle toho, kdo zaplatí víc. Nepokojný pulec 
je veršovaný příběh o obtížné cestě pulce k žabímu stadiu. Za‑
tím má rozsah 10 000 slov a zmíněný pulec sebou dosud mrská 
v  kanálu. Takže Ty, Bazi, jako kolega ‑básník jistě chápeš můj 
problém. Veškerý čas, kdy jsem vzhůru – kromě hodin, které jsem 
nucen trávit v té smrduté knihovně, abych si vydělal na živoby‑
tí  – trávím psaním. Nezajímá mě jídlo, odpočinek ani horká 
vana. Celé měsíce jsem si nevzal čisté oblečení (kromě ponožek 


