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I Od roku �9�0, už padesát let, pěstuji gregerii, 

která se zrodila ve chvíli skepse a únavy, když 

jsem vzal všechny přísady své laboratoře, zkumavku 

po zkumavce, a smísil je. Z jejich sloučení, pročiš

tění a radikálního rozmělnění vzešla gregerie. Od 

té doby je pro mě květem všeho, co zůstává, co 

žije a co nejvíc vzdoruje ubývání. Gregerie byla 

pronásledována, očerňována a já jsem se proto 

hned rmoutil, hned radoval, bolelo mě to i působilo 

mi to radost. Když se poprvé objevily v novinách, 

mnozí čtenáři noviny odřekli. „Pojmenujte je jinak,“ 

žádal mě šéfredaktor. Rozhodně jsem to odmítl.

Věcem důkladným a důležitým je určeno zmizet, 

včetně věci největší a tvrdé jako kámen, tvrdé 

jako stará zášť k životu. Život vyžaduje krátkou 

periodicitu, prchavost a prostou autentičnost. Du

chovní formule, která uklidňuje, mírní a uspokojuje 

potřebu ducha dýchat a radovat se, to je Gregerie, 

jakož i ostatní její odrůdy, které jsem před časem 

propagoval – vždycky dříve než jiní jiné podobné 

věci – Okamžiky, Pohledy, Podoby a Výmysly. To 

všechno rozlilo svůj roztok po celé literatuře a roz

tříštilo, rozbilo a rozdělilo prózu, nadělalo v ní díry, 

vtisklo jí volnější a výstřednější rytmus, protože 

lidské myšlení v oblasti tvorby je především zále

žitost výstřední a je nutné nabít je smyslem  

i nesmyslem.

Setkání s gregerií mi přineslo štěstí.

Díky Gregeriím jsem byl živ, přednášel, cestoval, 

měl světový ohlas.

Ve skutečnosti se věnuji gregeriím odmalička, už 

po své chůvě jsem je pokřikoval. Jsou to jediné, co 

nikdy neimprovizuji. Poskytuje mi je svěžest života, 

družka našeho mládí i stáří… Musí být přirozené, 

neukvapené. Jsou kapkou století, která prochází 

mou hlavou.

Improvizovat lze román, nikoli gregerie.

A proč se nazývají gregerie?

Když jsem ten literární druh objevil, uvědomil 

Gregerie – můj vynález
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jsem si, mámli ho pokřtít dobře, že pro něj musím 

nalézt jméno, které by nebylo ani rozmyšlené, ani 

zcela běžné.

Sáhl jsem tudíž do velkého osudí slov a náhodně, 

neboť náhoda je zajisté kmotrou nejlepších objevů, 

jsem vytáhl štěstí…

Byla to „greguería“, zatím ojedinělá; já však 

tohle štěstíčko zasadil a získal jsem celý sad gre

gerií. Podržel jsem to slovo pro jeho libozvuk a pro 

tajemství skrytá v jeho pohlaví.

Greguería je halas, zmatený křik. (Ve starých slov

nících to označovalo kvikot prasátek táhnoucích se 

za svou maminkou.)

To, co zmateně vykřikují bytosti z nitra svého 

vědomí, co vykřikují věci.

Rozhodně není pochyb o tom, že jsem ten 

literární druh pokřtil slovem, které bylo zasuto 

ve slovníku, které bylo slovem nanic, a že uvede 

li je nyní někdo v novinách nebo v rozhlase, je to 

narážka na mě, který jsem změnil jeho smysl a udě

lal z něho něco jiného, než čím bylo.

Vzhledem k tomu, že křest jsem provedl osobně, 

v hluboké samotě a nezávislosti, vzpomínám s omla

zujícím požitkem na červnové odpoledne, kdy jsem 

přišel na tento druh a jeho označení.

Stalo se to v prvním poschodí domu č. �� v ulici 

Puebla, v sídelním městě Madridu.

Byl to den zmořený letní bouřkou. Hlava mi div 

nepukla. Co chvíli jsem vyhlížel z balkonu, vracel se 

do místnosti a usedal.

Tenkrát ještě žil don Jacinto Octavio Picón, 

doživotní sekretář Akademie, a já už ho měl po krk.

Na stole ležely nůžky, pootevřené jako zobák 

pelikána v horkých dnech, a rušily mé myšlenky. 

Zavřel jsem je.

Ano… Chtěl jsem říci, myslel jsem… při vzpomínce 

na Arno ve Florencii, naproti penzionu, kde jsem byl 

ubytovaný… že tamten břeh… Ano, tamten břeh 

chtěl být na tomto břehu… To je ono, ta neslýchaná, 

ale skutečná touha… To porušení stálosti obou 

břehů, co to vlastně bylo?… To byla „gregerie“.  

A tak mi z osudí mozku vypadlo „to“ slovo, o kterém 

jsem ani dobře nevěděl, co znamená, a proto jsem 

sáhl po slovníku, co je zač.

A gregerie bude už vždycky věcí natolik nenahra

ditelnou, že bez takového označení marně bude 

zápasit o to, aby gregerií byla. Krom toho každý 

hned odhalí jejího podloudníka a označí ji pravým 

jménem. Je to fenomén a tajemství.

Někteří lidé si myslí, že se to nepozná, ale po

zná se to. Jeden je dělá komičtější, druhý je píše 

jako litanii, třetí je dělá trpké. Nic naplat, ta 

úvodní slova „Byl tak…“ nebo „Ta žena…“ nebo 

„Vypadá jako…“ nebo „Když…“, obraty vlastní 

gregeriím, po nichž sahají falzifikátoři, jsou 

stopou, po které půjde budoucí policie kritiky.  

A i kdyby někdy mlčela a kryla svého přítele, ty pře

stupky nakonec vyjdou najevo. Tak jako jsem Gómez 

de la Serna, a ne žádný de la Serna, a je tudíž nutné 

vyžadovat ono Gómez – budiž vyžadováno Gómez – 

stejně nezbytné je žádat čestné a gregeriovské 

slovo tváří v tvář začátkům odstavce, kde je uložena 

muří noha originality a srovnání.
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II Není to vůbec snadné pracovat na tom, aby 

všechno bylo trošku pobourané. Ale jedině 

tak uhádneme tajemství života.

Próza má být děravější nežli síto a myšlenky také. 

Žádné stavby z betonu, kvádrů, ani z té hrozné 

žuly, která se kdysi používala v každé literární kon

strukci.

V knihách má mít všechno uvolněný, potrhaný  

a rozcuchaný, nezakončený, rozpáraný tón. Všechno 

je třeba dělat tak, jako by člověk sám sebe nechal 

upadnout, jako by si rozpouštěl všechny šlachy  

a nervy, jako by se vrhal do propasti.

To nečekané, šťastný tah, pořádně zamíchané  

karty a možnost snímat kdekoli, jedině když tohle 

poctivě připustíme, budeme hrát čistě a hra bude 

poctivá.

Člověk si nechce přiznat, že žije na okraji stvoření. 

Přiřkl si takový význam, že chce přetrvat a dělat věci 

nejvyšší. A tak je nakonec zajatý a mučený neřestnou 

myšlenkou své důležitosti. Žijeme však na okraji. 

Pouze to, co slouží k zachování světové gravitace, 

může být považováno za vážnou věc. Všechno 

ostatní tak či onak žije na okraji. Především myšlení.

Gregerie je smělost definovat to, co definovat 

nelze, lapit to pomíjivé, uhádnout či neuhádnout 

to, co snad není v nikom, a snad je ve všech.

Gregerie jsou spíš věcí literáta než básníka, 

literáta, který studuje drsnou a hutnou stránku 

života, vitální poezii, to, co nelze poezií zjednodušit, 

to, co neprobouzí touhu, zato uzavírá duši do 

panteonu odpočinku, co ji přesvědčuje, aniž po ní 

vystřelilo.

Obraz je málo, protože je jen živým a účinným 

vyjádřením nějaké věci prostřednictvím jazyka.

Ze všeho obrazného vyjádření je metafora nejpod

statnější, protože přenáší přímý smysl slov na smysl 

obrazný, ve prospěch mlčenlivého srovnání.

Tím, že srovnání je zamlčené, stává se tajemným, 

diskrétním a nutí k otázce, jež je důležitou součástí 

metafory.

To zamlčené, jež není pouze tím, co se zaslechne 

nebo výslovně řekne, nýbrž tím, co se předpokládá, 

uvádí čtenáře do výsadního tajemství, k civilizačnímu 

postoji, který nezaujímají ti, kdo nejsou nuceni se 

střetávat se zamlčeným.

Metafora je konec konců výrazem relativity. 

Moderní člověk je mnohem kolísavější než člověk 

minulých století, a proto metaforičtější. Musí vidět 

jednu věc ve světle věci druhé. Vidí všechno ve 

shluku, položené vedle sebe, sdružené. Zvažuje vý

znam věcí velkolepých nebo ubohých ve srovnání  

s věcmi ještě většími a ještě hroznějšími.

To jediné, co zůstane a co ve skutečnosti zbylo 

z té či oné doby, je půvab zachovaných metafor.

Proust řekl, že „kvalita metafory je jedinou mírou 

umělce a jeho stylu“.

Uvedu dva odstavce z André Bretona, jež jsou 

hotovou estetikou metafory:

„V nynější situaci básnického hledání není snadné 

stanovit v oblasti čistě formální výraznější rozdíl než 

ten, který se vytvořil mezi metaforou a srovnáním; 

platí, že obojí vytváří zaměnitelný prostor pro ana

logické myšlení, a že nabízíli metafora třpytivé 

nástroje, srovnání (posuďme Lautréamontovo „krás

ný jako“) přináší značné výhody napětí. Samozřejmě, 

že vedle nich ostatní „figury“ uváděné rétorikou 

postrádají jakoukoli přitažlivost. Vzrušuje nás jedině 

páka analogie; jedině pomocí ní můžeme ovládat 

motor světa. Nejexaltovanější slovo, které máme 

k dispozici, je slovo JAKO; buď se vysloví, nebo 

zamlčí. Jeho prostřednictvím se poměřuje lidská 

obrazotvornost a rozehrává nejvyšší osud ducha. 

Proto s opovržením odmítneme ignorantskou výtku, 

že dnešní poezie nadužívá obrazu, a pobídneme 

poezii k stále větší nezkrotnosti.“

„Připomeňme si, že před třiceti lety Pierre 

Reverdy jako první, kdo pátral po původu obrazu, 

dospěl k formulaci tohoto základního zákona: Čím 

vzdálenější a přesnější budou vztahy mezi dvěma 

skutečnostmi, které sblížíme, tím mocnější bude 
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obraz a o to víc v něm bude emoce a básnické 

reality. Tuto naprosto nezbytnou podmínku dnes 

nelze považovat za dostačující. Vedle ní je stále 

zřejmější jiná podmínka, která by v důkladné 

analýze mohla být docela dobře rázu etického. 

Sledujme ji: analogický obraz, pokud se omezí 

na to, aby v tom nejostřejším světle objasnil dílčí 

podobnosti, nemůže být přeložen jako rovnice. 

Analogický obraz leží mezi dvěma skutečnostmi 

v přítomnosti určitého smyslu, který není zvratný. 

Od první z těchto skutečností k druhé analogický 

obraz vyznačuje vitální napětí mířící pokud možno 

ke zdraví, rozkoši, klidu, plné milosti a přípustným 

mravům. (Jeho úhlavními nepřáteli je všechno 

despektivní a depresivní.)“

Nejkrásnější objasnění obecného směru, jímž 

se má ubírat obraz hodný tohoto označení, nám 

nabízí tato mravoučná bajka zenu: „Z Buddhovy 

milosti Bašó kdysi důmyslně obměnil jedno kruté 

haiku, které složil jeho vtipný žák Kikakon. Pravilo 

se v něm: rudá vážka – zbavte ji křídel – kyselá 

třešeň – dejte jí křídla – rudá vážka…“

Myšlenky budou pravdivé jednu sezonu, glosy 

budou nudit, vědecké úvahy budou nakonec hloupé, 

avšak zdařilé metafory pokvetou staletí, tak jako 

po celých zmizelých generacích se najde jediná 

zdobená spona.

Obraz nestačí. A přesto má svou váhu. Obraz je 

živým a účinným vyjádřením nějaké věci prostřed

nictvím jazyka. Je to počáteční soudržnost toho, 

co se vyjadřuje. Avšak ten háček, ten bod, kde 

vězí nesnáz nějaké věci, a ten půvab a delikátnost 

je třeba spojit s jasným soudem; to všechno je 

obsaženo v metafoře, jejímž příkladem přestává 

být spojení „perla rosy“ nebo „jaro života“.

Gramatika musela povolit svobodu myšlení, a pro

to je tu hyperbaton, který umožňuje zpřeházet po

řádek, jenž v mluveném projevu mají zachovávat 

slova v souladu se zákony takzvané řádné syntaxe. 

Dar hyperbatonu a jeho sestry hyperboly, která 

spočívá v přehnaném umenšování či zveličování 

pravdy toho, co se tvrdí.

Je v nich cosi z hádanky, odmítají zdání dokona

losti a nikdy nesmí být vtipem nebo žertováním, ať 

se tomu sebevíc podobají. 

Nesmí se podobat ničemu, co už bylo řečeno.

Dřív se pronášela prázdná řeč při jakékoli 

příležitosti, tvořila se morálka, řada konceptů; 

dnes stačí pouhá věta, aby prozradila, že už jsou 

překročeny někdejší obzory.

Žádné dlouhé okolkování. Nejde o záležitost 

cyniků. Gregerie jsou obrazem vyřčeným v náležitém 

ovzduší poezie, a je to ovzduší zcela svobodné. 

Gregerie z druhého břehu toho, co je přípustné ve 

světě sváteční hry, to tedy ne!

Má žeň gregerií není stálá. Vytryskne jen někdy – 

zřídkakdy – , neboť k nálezu gregerie je třeba být 

ve stavu světské a těžko dosažitelné milosti. Neboť 

gregerie nepřiplouvají jako hejna ryb.

Nedají se vyhledávat stůj co stůj. Je třeba na ně 

čekat, v chůzi anebo vsedě. Ani jeden dobrovolný 

krok vstříc obrazu!

A přesto nejde o to, sevřít vesmír kroužkem 

od deštníku. Jestliže nelze rozluštit pravdu světa 

celou jednou knihou, jak se do ní strefit v několika 

stručných řádcích, v tak drobné pilulce?

Gregerie není proslaveným výrokem, byť nevím, 

jestli otcovská láska mě jednou, až zbohatnu, 

nepřinutí zajít k onomu okénku v New Yorku  

a zaplatit příslušnou částku, aby některá z nich se 

stala slavnou větou. Ach, až bude slavným výrokem 

gregerie, kterou evokují serpentiny stromů: Karne

val si uvolnil korzet!

Nemůže se ocitnout ani na stránkách almanachů. 

Jen jakýsi proradný almanachista využil toho, že se 

ani neví, kde almanachy mají svůj počátek, a byl 

schopen zastrčit některou mezi hádanky a šarády.

Nejsou úvahou a nemají s ní nic společného, 

protože úvahám nelze důvěřovat. Jsou jako sněhové 

koule, do nichž kluci vkládají kameny.
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A tedy i paradox je nepřípustný?

Pravidlo říká, že je to myšlenkový útvar, který 

spočívá v užití výrazů nebo vět obsahujících proti

klady. Jak by tudíž mohly být paradoxní!

Gregerie není paradigmatem, tím méně apoteg

matem, není ani verdiktem, což je soud pronášený 

příliš uváženě a autoritativně.

Snad sentence? Rovněž ne, protože nemá 

v úmyslu podat pár slovy nějaké mravní ponaučení. 

Tedy plané slovíčkaření? Vůbec ne. A což epifonéma? 

Jak vás to mohlo napadnout!

Míjejí léta a tato kniha, ač vypadá táž, se stává 

jinou. Nejsem nenapravitelný hříšník. Nad mnoha 

gregeriemi jsem se kál. Nynější vydání se značně liší 

od prvního. Z toho zůstala jen asi dvacítka gregerií.

Mnohé zestárly, ač dobře vím, jak mladistvé byly 

ve své době a jak tenkrát byly pronásledovány pro 

své podivínství. Jak rychle ztrácí svět svou nevin

nost! Jak neuvěřitelný je kontrast časů!

Některé mi postupem doby znehodnotil film,  

a byť je to nemilé, to zvětšení literárního obrazu 

je přijatelné, nastalli čas, aby obraz ve zhmotnělé 

podobě byl spatřen širokým publikem.

Ty, co zůstávají, jsou jako ryzí šlechtický titul 

a já kvůli němu věřím v nesmrtelnost a že budu 

v nebi, až živí si budou myslet, že jsem navždycky 

zmizel. Duše, které se podařilo podrobně a bystře, 

nepřetíženou formou pozorovat život, nemůže se 

ztratit, vždyť vitalistický bystrozrak je největším 

důkazem ducha.

Nedávám jim poetičtější podobu, protože jsou 

jen osudovými výkřiky věcí a duše, když se čirou 

náhodou střetnou.

Snažím se znovu vyznačit všechny věci a všechny 

city, zajímavě a přitom skromně a s láskou.

Jako pravý lovec gregerií celé dny trávím čekáním 

na ty, které jimi skutečně jsou, a zpět do vody 

házím obyčejné sardinky.

Nevěřím na zástup metafor o čemkoli, na ty 

vychytralé obrazy, které vznikly z dlouhé chvíle na 

jediný motiv; to je antiumění a pouhé intelektuální 

předvádění.

Jeden dva obrazy, nejvýš tři během dopoledne 

šťastného na objevy; ne však spojené s dalšími dvě

ma nebo třemi odpoledne, a rozhodně ne s těmi, 

co přicházejí k ránu.

A nejméně ze všeho lze tyto krátké myšlenky,  

nazývané gregerie, bezmezně množit; gregerii 

je totiž člověk vždycky nablízku, nikdy se jí však 

nedotkne.

Dlouhá je historie diskusí a svodů kolem gre

gerií, počínaje Juanem Ramónem Jiménezem, který 

v Deníku básníka novomanžela změnil svůj styl (už 

tehdy mu to bylo řečeno), až po onoho básníka 

ze vzdálené země, kterého chce ochránit jeden 

středoamerický časopis tvrzením: „Je to první pěsti

tel gregerií v našem klimatu, aniž ho musíme pova

žovat za jednoho z následníků Gómeze de la Serny.“ 

To se jim podařilo! 

Strašná je lidská zaslepenost a nevidomý instinkt 

někoho vystrnadit. Vyprávěl mi jeden přítel, že 

jakýsi starý básník ho pozval na schůzku a předčítal 

mu věci psané v jakémsi novém žánru, na který prý 

sám přišel. A když se dal do čtení, zmíněný přítel 

poznal, že mu čte gregerie.

To všechno říkám proto, abych věci uvedl na 

pravou míru, ne proto, že bych byl domýšlivý.  

Vždyť v každé své gregerii nacházím pouze opti

mismus svých budoucích červů. Nicméně jsou to 

moji červi! 

Zajisté je to obraz obrazu, osobitý obraz bez pra

vidla, neboť to není ani dislokace, ani řada adjektiv, 

ani co by se dalo definovat, nýbrž „všechno“, pokud 

má člověk štěstí a najde šifru nové výhry, jejíž číslo 

je dokonalá náhoda bez možné léčky, protože je to 

jediné, co luští hieroglyfy duše.

Hyperbola? Víc, mnohem víc, vždyť chudák 

hyperbola předpokládá přehnané nafouknutí  

a zmenšení toho, co se tvrdí, ale zdaleka nepočítala 

s našimi moderními excesy.
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Příspěvkem ke gregeriím je veškerý pedagogiký 

fond slohových obratů, já však uvádím jejich podoby 

jen pro svou zábavu a aby bylo zřejmé, že strážci 

pravidel neměli jinou volbu než mnohým věcem 

přisvědčit.

Hyperbaton – škytání stylu – má papežskou bulu 

na inverzi slovosledu.

K dětským báchorkám rétoriky patří také homo

nyma a paronyma.

Figurativní homonyma a paronyma jako duplikáty 

nebo druzi homonym, jichž se užívá pro slova ety

mologicky, zvukem nebo formou podobná, jako sí

dlo, sedlo, město, místo.

Pozor na slova stejně znějící a stejně psaná.  

A buďme odvážní, pokud jde o antonyma!

V  gregeriích je všechno svobodné, proto mohou 

používat paralelních vět: 

Měsíc září.

 Září měsíc.

Slovní hříčka je dovolena jako msta namířená 

proti společnosti, i s tou opovážlivostí, která je pro 

ni charakteristická.

Epanadiplosi nebo epanalepsi je možné použít 

bez zvláštního dovolení, protože je to figura spočí

vající v pouhém opakování téhož slova, jímž věta 

začíná, v jejím závěru.

Anafora je na pořadu dne, vždyť i přes své réto

rické označení je to pouhopouhé úmyslné opakování 

slov nebo konceptů.

Také jitanjáfora je povolena; můžeme říci „raně

ný bronz“ místo „zvuk zvonu“. Učiněný glejt, oprav

ňující vyslovit to, co se říci nedá.

Lapidární věta? Gregerie nevychází zpod žádné 

náhrobní desky. Adagio? Paremie? Kdepak! Ani 

jedno, ani druhé: Adagio proto ne, že je příliš smut

né a elegické, a paremie proto ne, že je nakažlivá.

Nesmí v ní být ani dlouhoocasý sentimentalismus, 

ani krátkoocasá strojenost, ani popisnost.

Vzdálena je také prostoduchosti nebo frázi.

Má v sobě cosi z tropů, protože tropus připouští, 

aby se slova vyslovila ve smyslu ne zcela běžném, 

pozor však, aby tropus nebyl papírovou květinou! 

A má páté či šesté příjmení Synekdochy, protože 

je v ní dovoleno jmenovat část za celek a celek za 

část, a šestým či sedmým příjmením se jmenuje 

Metonymie, protože může pojmenovat jednu věc 

názvem věci jiné.

Jde o aforismy? 

Bylo řečeno, že aforismus je žánr, který se ne

smršťuje, protože jeho realita mu to nedovoluje.

Ne, gregerie není aforistická; všechno aforistické 

je emfatické a tíhne k udílení rady. Nejsem aforista.

Zbude nám tedy metafora?

Předmětem metafory může být všechno hmotné 

i nehmotné.

Všechna slova a věty umírají na svůj přesný  

a doslovný význam a nedočkají se slávy, leč by byly 

metaforami, neboť metafora je činí abstraktními  

a balzamuje je.

Metafora násobí svět a nevšímá si rétora, kte

rý zakazuje spojovat věci jen proto, že sám je 

k takovému skutku impotentní.

Humorismus + metafora = gregerie.

V Chile řekl mladý spisovatel José M. Olmedo, že 

„gregerie“ jsou ořezávátka myšlenek.

„Gregerie“, to říká mnoho, protože to neznamená 

nic, protože tentokrát název nevypovídá nic o žánru.

Mimoto „gregerie“ je schopna z nového konce 

zachytit svět, který se rodí.

Musí to být metafory optimistické, aby nesklouzly 

k pojetí Freudových depresivních metafor.

Nemají být komické a těm, které takové nejsou, 

pranic nezáleží na tom, že někteří kritici nebo 

zaujatí a odmítaví čtenáři je budou za komické 

považovat.

Buď jak buď gregerie je „to ono“ a víc než „ono“, 

vždyť nová literatura je únik, čirá radost uprostřed 

slov a nejpestřejších představ: být současně zde  
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i onde, půvabně blouznit. Některé jsou šprýmy, kro

kety humoru, mající své místo mezi literárními žán

ry, a jiné jsou švandy a legrandy.

Iamblichos řekl: „Věc nejznamenitější, že všechny 

obrazy se obvykle vyjadřují obrazy.“

Můželi mít gregerie cosi z čehosi, tedy z haiku; 

je to však haiku v próze, a stejně tak je to kasída, 

která je méně milostná než kasída. V gregerii se 

objímá Orient a Okcident.

Není poslušna požadavku sedmnácti slabik haiku, 

rozdělených do sloky o třech verších: 

     5

     7

     5 

17

Haiku je pouze rosou gregerie, hedvábím hou

senky, která se sytila listy gregerie jako listy mo

ruše.

Zastřená luna…

Stará je voda,

do níž skáče nutrie.

Vracejí se k lodyze 

listy upadlé? 

Jsou to motýli.

Semeno snění

pro všechny ve dne,

podzimní měsíc.

Přímořský vánek.

Na dně prázdné lodice

svíjí se ráček.

Zrníčko písku

na misce mušle;

třpytí se zlacená pláž.

Hodina, v níž zpěv cikády

je tak silný,

že větve bambusu

se chvějí.

Anebo některé kratší: „Pták a ryba pláčou. Jaro 

nás opouští“… „Když upadla kamélie, vytrysklo 

několik kapek svěží vody…“ „Velké zrcadlo se na 

mě dívá ledovýma očima osudu…“

I když jde o druh tolik odlišný od gregerie, 

plagiátoři raději tvrdí, že jsou ovlivněni haiku, což 

jim mnoho neposlouží, protože to, co kopírují, je 

čistokrevná kastilská metafora.

Vedle vlivu haiku lze zjistit pošpanělštěné předky 

v arabskoandaluských kasídách, původem z AlAn

dalusu, jak byla nazývána Andalusie, jež vytříbila 

orientální vliv.

Jejich smysl je především milostný, ale vyskytnou 

se i praktické „gregerie“ o věcech a krajině.

O slunci:

„Pozři na krásu slunce: když vychází, ukazuje 

jedno zlaté obočí a druhé lakotně skrývá.“

O luně:

„Luna je jako zrcadlo, jehož kraj se zamžil dívčími 

vzdechy.“

O černé láhvi:

„Láhev svou barvou zapírá hrozny vína, jako srdce 

nepřejícníka zapírá ruku mecenáše.“

O západu slunce:

„Tma upíjí rudý nápoj soumraku.“

O snu:

„Když pták snu pojal úmysl vystavět si hnízdo ve své 

zřítelnici, zahlédl řasy a vyděsil se strachem z mříží.“

O ořechu:

„Je to obal ze dvou částí, jež jsou spojeny tak, 

že radost pohledět: vypadají jako víčka zavírající se 

spánkem.“

O lilku:

„Opásán čabrakou svého stonku, vypadá jako ru

dé srdce jehněte ve spárech supa.“
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Na řeku:

„Úzká stuha se podobá stříbrnému lemu na zele

né tunice.“

K těmto exotickým metaforám připojím pouze 

jednu indickou, o zaváhání při pohledu na slepičí 

krk na talíři: „0dmítnemeli ho, připadá nám jako 

maso, a jímeli ho, shledáme, že je to pouhá kost.“

Gregerie obsahuje málo skleněného cinkotu a málo 

upejpání sentimentálního epigramu. Nedá se psát 

na vějíře. Je aneroidní.

Není ani příliš poetická, ani příliš vulgární. Tako

vou „gregerií“, před níž se gregerie musí chránit, je 

například ta, co prohlašuje, že „polévka s písmeny 

je dobrá pro analfabety“.
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III Dokonalé gregerie najdeme ve staré lite

ratuře. Tak třeba Lúkiános jednu nabízí 

slovy: Padají-li na zemi kroupy, třese se réva luny. 

Nebo Euripidés: Med je obecně prospěšná práce 

včel. Nebo Horatius, když nazývá oči slánkami, 

nebo Karel Veliký, když se táže: “Jak se nazývá sen 

bdících?“ a odpovídá: „Naděje.“

Gregerie skládá, dříve než kdo jiný, sám Sha

kespeare, pravíli: pták úsvitu nebo oči jsou šílenci 

srdce. Také Pascal tvrdící, že řeky jsou kráčející 

cesty. Zastavme se u Queveda, který říká, že malé 

oči mají panenky a velké oči panny. A u Góngory, 

který pravil: Ježek je slupka kaštanu, a dospějeme 

k Victoru Hugovi, který definuje šepot jako dým 

konverzace a který píše: Vrby pocházejí z lijáků 

potopy (Francis Jammes to přeměnil takto: Vrba 

je liják zeleně). Připojme Heinovy gregerie: Když 

mi povolily knoflíky u kalhot trpělivosti nebo I po 

nejvznešenějším nářku se člověk nakonec vysmrká,  

a také ty Hebbelovy: Vůně je smrt květin nebo 

Člověk je v extázi, pouze když se modlí anebo když 

se holí. A nezapomeňme na gregerie Julese Renarda, 

podle něhož když prší, naskakuje rybníku husí kůže, 

nebo hlemýžd si vrazil do hlavy jehlice na pletení.

Jules Renard si zaslouží vysvětlující poznámku, 

protože bývá často prohlašován za předchůdce 

gregerií.

Je to prachobyčejná zlomyslnost těch, kdo se 

okamžitě uklidní, zjistíli, že něco má francouzský 

původ.

Umělecká sláva Julese Renarda mimo okruh 

francouzských zasvěcenců je stará teprve několik 

let a těch pár nespoutaných nápadů, které se všude 

citují, jsou v jeho díle pouhou epizodou, jak je to 

běžné u mnoha autorů, z nichž je možné vybrat 

případné gregerizace.

Navíc ta dvacítka Renardových metafor, to jsou 

většinou aforistické nebo neopracované postřehy, 

které se neuvarovaly určité nabubřelosti a které si 

dovolily zreformovat onu skvělou Shakespearovu 

gregerii: Není horší zdechliny nežli zdechlina lilie 

takto: Nic špinavějšího nad poskvrněnou lilii.

Ti, kteří se v boji proti gregerii a při zastírání jejího 

pravého původu zaštítili Julesem Renardem, nevědí, 

že vzácné a ryzí Renardovy obrazy, s výjimkou jeho 

Povídek z přírody – bohatého bestiáře s přemnoha 

obligátními zvířaty –, se objevují až po válce, kdy 

byly publikovány jeho jiné nevydané spisy, a lze 

proto říci, že do vydání jeho Deníku v r. �9�� nebyly 

ony stručné myšlenky, obsažené v jádru zmíněné 

knihy, rozšiřovány, kdežto moje Gregerie mají svůj 

počátek v roce �9�0 a potom, co v časopisech a no

vinách byly rozneseny do všech stran světa, docílily 

souborného vydání v nakladatelství Sempere v roce 

�9��. Mimo to Jules Renard teprve nedávno pronikl 

do kastilské a americké oblasti. Naproti tomu se 

zamiloval do mých gregerií během první světové 

války spisovatel tak čtený a zkušený, jako je Valéry 

Larbaud, jenž je ihned přeložil do francouzštiny.

SaintPaulRoux, tak trochu předchůdce všeho, 

udělal několik definic na způsob gregerie: „porodní 

bába světla: kohout“… “okřídlený hřbitov: let hav

ranů“… „listy živého salátu: žáby“… „Stromy si 

mezi sebou vyměňují ptáky coby slova“.

Dokonce don José Zorrilla se dopustil gregerie, 

když napsal: Svou pyšnou chůzí kohout rozsévá po 

zemi hvězdy; tato gregerie XIX. století byla zopa

kována ve XX. století.

Santayana tvoří gregerii, píšeli: Byly to ženy 

prosté jako brambory uvařené ve slupce a neosolené.

Také Dekobra, když říká: Východ je vchod 

zahlédnutý přes rameno.

Svatý František Saleský skládá gregerii slovy: 

Zajíci na našich horách v zimě zbělí, protože nevidí 

a nežerou než sníh. A Moreto, když říká: Polibek je 

sýr pro myši lásky.

Někdy i takový starý šašek, jako je Nasredín, 

načrtne pěknou gregerii: Co se udělá se starými 

měsíci, když prošla jejich poslední čtvrť? Rozbijí se 

a nadělají se z nich hvězdy.
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Paul Verlaine stvořil gregerii, když řekl: Jiřina, 

kurtizána s tuhými ňadry, ačkoli už Lautréamont 

pověděl: Stehna kamélií. Také Čechov, když řekl: 

Slunečnice, vůně vdovy, vyjádřil gregerii.

Franklin gregerizoval, tvrdilli: Třikrát se stěho-

vat – jednou vyhořet!

Gregerie modernějšího typu pocházejí od Apol

linaira: Vzpomínky jsou lovecké rohy, jejichž zvuk 

umírá ve větru. Anebo poetizuje a píše: Tvůj jazyk, 

červená ryba ve džbánu tvého hlasu.

A jsou tu gregerie Paula Valéryho, definující vítr 

jako tisíc zelených kapesníčků, a Bernarda Shawa: 

Anděl na nebi by neměl být nic neobvyklého, a Ru

béna Daría: Chlupatý rak má trny z růže, a Coc

teaua: Diamant je zbohatlým synem uhlí, Palmy 

se procházely s rukama za zády, nebo Benátky 

jsou mrtvá černoška v koupeli, plná náhrdelníků.  

A gregerie kreacionisty Huidobra: Výtahy stoupají 

jako rtuť teploměrů, a gregerie Lorcovy: Opilci svačí 

smrt, Jelen nemůže snít s očima koně, Roje oken 

obtěžují stehno noci, Definitivní mlčení korku, Noc je 

nekonečná, opírá-li se o nemocné, Luna je ospalá jako 

velké vějíře, Strach měkkýše bez škeble. A gregerie 

Paula Fargua: Nová řeřicha vychází ze sprchy.

Už báseň v próze tíhne k uvolnění a rozpustnosti. 

Nejprvotnějším příkladem je Aloysius Bertrand se 

svým Kašparem noci, pak přichází Baudelaire, po 

něm Lautréamont, pak Rimbaud, Mallarmé, Oscar 

Wilde a Max Jacob.

Je pochopitelné, že když mě někdy srovnávali 

s Maxem Jacobem, a dokonce si myslí, že u mne 

objevili jeho vliv, musel jsem se tomu smát. Řadu 

let po mých prvních gregeriích v Tapices mi Picasso, 

když jsem u něho byl jednou na návštěvě, sdělil, že 

existuje uzavřený, téměř neznámý spisovatel, čtený 

jen zasvěcenci, že se jmenuje Max Jacob a že máme 

snad cosi společného. Několik let nato jsem osobně 

poznal Maxe Jacoba, toho měsíčního klauna, a spo

lečně, byť každý jinak, jsme se vysmívali noci, protože 

on byl uzavřený mlž a já splašený mořský koník.
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IV Všichni spisovatelé mají tu vadu, že ne

chtějí nic rozložit, a ani se neodvažují 

rozložit sami sebe, což z nich dělá lidi bázlivé, 

těžkopádné, suchopárné a zavrženíhodné.

„Mějte odvahu mýlit se,“ řekl Hegel.

Já jsem si dovolil nepořádek, rozklad, upřímnou 

výstřednost, a to už dávno, tedy ještě dříve, než 

všechno bylo tak trochu výstřední, ano, tak trochu! 

Je v tom velká ničemnost, že jen tak trochu; je to 

větší hřích, než kdyby to nebylo výstřední vůbec!

Tento žánr splňuje touhu rozrušovat, jež vězí 

v hloubi literární skladby, největší touhu, jaká se 

v životě vyskytuje, touhu, která vždycky nakonec 

převládne. Zle by bylo, kdyby nastala nemožnost 

rozbíjet!

Nevytvářejme s pomocí myšlenky něco, co je 

hmotnější než sama hmotnost.

Oddejme se čisté a průzračné hře, která brání 

život a pomáhá ho završovat.

Všechno se zlepšuje a orientuje dík hře. Až život 

se naplní opravdovou hrou, bude skoncováno se 

zlomyslnou záští a všemi nestvůrnostmi, jaké plodí 

omrzelost.

A hračky světa ať jsou hračkami novými!

Kdyby svět nebyl nový na začátku, nebyl by mohl 

začít. Vstup do nové doby vyžaduje nové formy, 

nové objevy.

Jediný způsob, jak se dostat v umění kupředu  

a jak překonat ještě větší dálky, je novátorství. Neli, 

nepohnuli bychom se z místa, nedostali bychom se 

za jednu a touž cihlu, za jednu a touž pamětní desku.

Jsem modloslužebník – v literárním smyslu –  

a mými malými a četnými modlitbami jsou gregerie. 

Jsem modloslužebník mající božstva podobná 

těm, co procházejí Budhovým evangeliem, jako 

Suddharma nebo Panenská Rýže.

Musíme hovořit o všem, a tím to důkladně posvětit.

Nemá cenu strefit se od prvního slova do po

sledního, stačí uhádnout anebo zmýlit se nejvyšší 

měrou ve slovu ústředním. Nelze čekat na inspiraci; 

je třeba být hbitý ve všem, hbitý, rozhodný a vel

korysý.

Poukázat na to, co je v člověku všedního, znamená 

přimět ho, aby nebyl ani strohý, ani věrolomný, 

ani zlý, ani fanatický, ani nepohnutelný k ničemu 

a před ničím. Přijmout všednost znamená učinit 

se snášenlivým, chápavým, uspokojitelným. Není 

nic objevnějšího nad troufale vyhledávanou, kulti

vovanou, pochopenou a asimilovanou všednost. Ne 

abstraktní revoluční principy, ale přípustná všednost 

bude vytvářet duchovní svobodu a vyřeší všechny 

neřešitelné problémy, jež budou řešitelné ani ne 

tak dík nějakým řešením, jako spíš jejich prostým 

rozpuštěním, rozdrobením a malými konstatacemi, 

které s nimi zdánlivě nebudou mít nic společného.

Jaká bude psychologie drobných věcí? Chesterton 

řekl: „Hvězdářský dalekohled zmenšuje vesmír. Mi

kroskop ho zvětšuje.“

To je ospravedlnění pozorovatelské práce směřu

jící k tomu nejnižšímu a nejchvilkovějšímu.

Literatura se atomizuje z téhož důvodu, z jakého 

veškerá zvídavost vědy krouží kolem atomu, když 

opustila širší abstrakce a hledá tajemství stvoření 

v záhadě atomu.

To, že ve světě atomů zlato není totéž, co olovo, 

je přece záležitostí několika elektronů! Je třeba 

vidět význam věcí křehkých. O odstín víc, a už se 

mění kvalita i hodnota.

Malé dotěrné myšlenky přítomnosti – jež jsou 

základní bílkovinnou substancí minulosti – a naléhání 

světa nabývají v gregeriích životní hodnotu. Malé 

věci mají hodnotu věcí velkých a zasluhují stálou 

pozornost spisovatele, který nemůže odmítnout 

atomický svět a věnovat se světu předpokládanému 

nebo abstraktnímu.

Je absurdní stavět se proti fragmentárnosti, a to 

proto, že sama skladba světa je fragmentární, že 

jeho základ je atomický, že jeho pravda je rozštěpená.

Poletující květy, které je třeba posbírat, dukáty, 

které stromy udílejí kolemjdoucím, hodiny, které 
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krade vítr a na útěku nám je rychle vkládá do ka

pes… To všechno jsou gregerie.

Jsou uměním jemného zážitku, aby ti, kdo přijdou, 

viděli, že jsme konec konců měli tytéž důvěrné 

zážitky, jaké budou mít oni. Je to maximum z toho, 

co lze vyzískat na takzvané nesmrtelnosti.

V tomto rozhodném příklonu k zdánlivé všednosti, 

která je však velice lidská a už v sobě nese – ač se 

ve velkém jeví jako nicotná – zárodečného pavouka 

podvědomí, v tom je můj literární přínos. V tomto 

mém krajním úsilí, v tomto mém útoku na zteč se 

projevuje nevídaná odvaha, která přinesla a přinese 

nečekané úspěchy, tentokrát bez hádek a zrady.

Je v nich neproniknutelná logika, a proto stačí 

jediná tisková chyba, abychom se s nimi minuli. 

V jednom, dvou z předchozích vydání byla obsažena 

tato gregerie: Když dítě před sebou žene obruč  

a ovečky, probouzejí se na zahradě květiny. Kdo 

mohl tušit, že místo „a ovečky“ má stát „a zvonečky“, 

a tudíž že obruč probouzí zahradu?

Ty, kdo se domnívají, že v gregeriích jde o absur

ditu, takové omyly neznepokojují.

Spíš než absurdita je to tisková chyba, protože 

absurdita – ne absurdismus, který absurdní prvky 

stylisticky ztvárňuje – je tomu na hony vzdálena; 

tady máte jednu absurdní gregerii na ukázku: 

Houkání vlaku zní jako meruňka.

Spřízněna s tajuplnou ozvěnou, rozléhající se 

po nástupištích a polích, je další nepochopitelná 

gregerie, která se mi jednou nabídla a kterou 

vybírám ze svých zápisků, neboť se svým zabarvením 

podobá té předchozí: Mámeli se dozvědět, co je to 

příslovce, musíme pochopit houkání vlaku.

Pokud jde o absurdní nebo podvědomou gregerii, 

zbývá ve skutečnosti všechno ještě prozkoumat. 

V nové orientaci humoristického časopisu La Co-

dorniz už najdeme jiskřivé náznaky jiného světa 

vtipu a překvapení.

Já si zatím vůbec netroufám dát se touto cestou 

a strávil jsem víc než polovinu života tím, že jsem 

chtěl říci, a nikdy neřekl, že „piano plné bílých fazolí 

zní jako splasklé měchy“.

Surrealisté jdou cestou osvobozeného obrazu 

ještě dál. Jako příklad uvedu Péreta: „Nazývám ta

bákem to, co je ucho.“

Ve světle toho se zdá, že všechny věci mohou mít 

jakýkoli význam, jenomže ono je tomu tak, že mezi 

všemi významy, které by mohly mít, pouze jeden 

platí jako pravý a jeden jako paralelní hříčka.

Snad se někomu zdá, že je jedno, řeknemeli, že 

tabák je marmeláda nebo játra nebo bicykl nebo 

ostatní významy slovníku, ale můžeme ho ujistit, že 

sem patří jedině ono vzdálené srovnání s „uchem“; 

ono je tajemstvím nejvyššího toreadorova úskoku, 

logika věcí postavených na hlavu.

V únavě ze starých obrazů nás utěší pouze obro

zený svět. Nemáli věčnost nic společného s časem 

a dospíváli se k ní jinou cestou, je tomu nejinak 

s realitou a nadrealitou.

Leckterou absurdistickou gregerii najdeme zatou

lanou mezi gregeriemi srozumitelnými; ač jsem se 

sebevíc snažil ji tam nedávat, musel jsem ji mezi 

ostatní zařadit. Jedna z nich: Zavírají-li se dobře 

vějíře, vlak nevykolejí.

Jaké je pozadí této gregerie? Je jím dávná a ne

výslovná pověra z dob, kdy jsem viděl špatně se zaví

rající vějíře, a vzpomínka na semafory, které se zaví

rají nebo otevírají při příjezdu vlaků na velká nádraží.

Jedna gregerie s velmi vzdálenou souvislostí 

měla být málem přepsána, ale netroufal jsem si: 

V kastanětách znějí nafialovělé kohoutí lalůčky.

Někdy člověk nad takovou gregerií zapochybuje: 

Nebylo by lepší místo „mouchy jako by si chtěly 

vždycky utrhnout hlavu“ říci „pořád si češou ofinku“, 

anebo snad „dělají, jako by si bez přestání myly 

hlavu“? A nebylo by lepší místo „mouchy mají oči 

ze stříbra“ říci „mají podmalované oči“?

A nebylo by lepší „závoj vdovy je jako déšť smrti“ 

změnit na „černý déšť závoje“ nebo na „pršící 

smuteční závoj“?
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Gregerie musí vytrysknout spontánně a někdy se 

objeví i během rozhovoru.

Jednou se při jedné schůzce v kavárně hovořilo  

o člověku, jemuž chyběl prst, a Carlos Muzio Sáenz 

Peña odpověděl podivuhodnou gregerií: „Ano, to 

je jeden z těch, co vypadají, jako by pořád házeli 

minci do pokladničky.“
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V   Gregerie spočívá v pouhém odstínu mezi vše

mi odstíny, v odstínu množného čísla, slůvka – 

na „slovíčko“, pane – čárečce, háčku, na něčem, co 

může být nesprávností, hlušinou, šlápnutím vedle, 

žvatláním, kaménkem, číslem, troufalostí, omylem.

Gregerie rozhání otoky, jimiž bylo všechno nafou

klé.

Gregerie roste volně, narazíš na ni náhodou, 

anebo ji nenajdeš nikde.

Gregerie je smělost i bázeň, způsob, nikoli maný

ra, nic než pouhý způsob ztvárňování, a právě 

proto, že jen pouhý, není to způsob určitý.

Gregerie jsou jako ty vodní květy pocházející 

z Japonska, které jsou jako nic, ale vhozeny do vody 

se rozevřou, nabobtnají a zmohutní.

Gregerie odmění, utěší, poskytne nečekané 

osvěžení. Zasytí jako kousek chleba nebo jako 

sklenice vody při zrádné žízni uprostřed lopoty  

a nevyléčitelného hloubání.

Gregerie, i když právě v tom je jejich neřest, 

mají posbírat věci velmi chvályhodné, velmi prcha

vé, velmi nestálé, protože neřest je lidská a lidské 

umění má mít požitek, má se zdokonalovat a spoči

nout v této neřesti.

Gregerie je literatura, která se má psát na veřejné 

lavice, na zábradlí mostů, na kavárenské stolky, ve 

vozech doprovázejících pohřby, na kuchyňské stoly, 

krby atd.

Gregerii nikdy nenajdeme v určitou dobu anebo 

bezpečně, zato se náhle objeví při pohledu na praš

nou duhu, snášející se od slunce k podlaze a tvořící 

se z jediné skuliny v okenicích, pod sluncem letních 

siest. S jakou předtuchou gregerie jsme se jako 

děti dívali na tu duchovní hmotnost světla v domě 

zamykaném naší babičkou!

Gregerie je svou formou, svým účelem malá 

urna, kterou jsem potřeboval pro svou hromádku 

každodenního popela a která stanovila míru mých 

tužeb, vzdalujíc mě od všech náhodných pošeti

lostí.

Gregerie má lesk kachlíků a má jejich polychromii; 

je to hřebík ve zdi – hřebík, na němž spočívá utkvělý 

pohled. Je tím, co leží v našich útrobách, tam, kde 

se tísní slast života a strach ze smrti; je tím, co 

můžeme mít vždycky: mírnou nedůvěrou.

Gregerie jediná nás při psaní nerozteskní, 

nezatvrdí, nezarmoutí, neotupí, vždyť její autor si 

při jejím komponování hraje, vyhazuje si hlavu do 

výšky a potom ji chytá.

Gregerie není snadná literatura, která napadá 

mnoho nehlubokých duchů, kteří by snáz napsali 

nového Quijota, než vytvořili jedinou šťavnatou, 

přirozenou gregerii, takovou, co by „seděla“.

Gregerie je leckdy vzdálenou a hieroglyfickou 

narážkou, narážkou strašlivě kritizovatelnou, zna

kem neurčité barvy definuje všechno.

Gregerie je to nejnáhodnější z myšlenky, kterou – 

mámeli gregerii potkat – musíme vést po cestě hadů, 

mravenců a červotočů až k místu šťastné náhody.

Gregerie časuje sloveso jako by nic, vede rozhovor, 

vzdaluje se, pokořuje se, vzlyká, šeptá, vystřeluje 

střídku chleba – svou střídku – jako dítě hrající si 

u stolu, dává se do zpěvu, zmlká, snímá housle, 

drnká na ně, odkládá je, dělá posunek, jako když 

uličníci čmárají po zdech, otevírá upejpavý klavír  

a vyděsí ho svou nepředložeností anebo srdcervoucí 

ranou, provádí čertovské kousky s kloboukem 

seriózního pána, který je na návštěvě v tatínkově 

pracovně, rozmáchne se štětcem, shýbne se v parku 

v domnění, že našla cosi zlatého, a sebere třpytku, 

byť to byl zmuchlaný papír od bonbonu; darem dá 

myšlenku pro drama, román nebo šibenici a pádí 

dál, poskakujíc jako pruhovaný celuloidový míč 

s brokem uvnitř.

Gregerie je ultračlenitá, daří se jí dobře v knihách 

i v časopisech a sama se uvelebuje v tiskařském 

stroji, kde si hledá a najde tu správnou řádku.

Gregerie je měňavka novosti.

Gregerie je plodonosný pohled, který byl pohřben 

v těle a vydal klas slov a faktů.
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Gregerie je také cosi jako připravená oliva, ze 

které se vyjme pecka a vsadí se místo ní šprot.

Tím vším je snad trochu řečeno, co jsou to 

gregerie, které já od sebe odděluji dvěma vodo

rovnými čárkami přetnutými dvěma svislými, což 

je nepravidelný znak, který se nejlépe píše perem, 

a který je někdy dráždidlem nutícím mě k psaní 

„gregátek“, jak jim říkám důvěrně; jde o znamení, 

nad nímž mě napadlo, zda to nejspíš nebude nějaký 

japonský znak a jeho prostý význam, jenž je s to 

definovat jejich jméno lépe než označení gregerie.

Bylo řečeno, že dělám z klece na cvrčky katedrálu, 

že moje gregerie jsou literaturou v oplatkových 

kapslích, že jsem homeopat, že pozdější doba mě 

bude muset rekonstruovat, jako by šlo o puzzle.

Gregerie je zvolání a ohlas posledního dne, struč

né heslo, abychom se dozvěděli šprochy, jimiž se 

ubíjí čas, a nakolik jsme se vzdálili poslední banalitě.

Mám je vysvětlovat? Všechny budou nevysvět

litelné, ta nevysvětlitelná i ty, které napíšu, až budu 

psát ty své předposlední.

Proč se jetel vysmívá fialkám? Tato důvěrná 

zpráva ke mně dorazila z velké zelené dálky, kde 

prodlévá jetel i fialky. Proč někdo usmažil na psacím 

stroji vejce dopisu? Ve chvíli spěchu písařka sedá ke 

stroji, aby napsala další dopis, a tehdy vypadá, jako 

by chvatně smažila vejce.

Prošly pořádný kus světa a vysloužily si komentáře 

takových lidí jako Joyce, který měl nejraději gregerii 

„Jediné deštníky, pod které se lze schovat, jsou 

deštníky dětí“.

I malíř se jimi inspiroval; například na jedné Sou

tově olejomalbě vidíme bicykl, jak jede po vyvýšené 

silnici a vypadá to, jako by si krajina nasadila cvikr.

Onehdy jsem za jednu gregerii dostal dárek. 

Byla to krabice kravat, kterou mi jejich výrobce 

poslal za gregerii, že kravatu máme nosit přesně 

v hodině módy. Samozřejmě, že z tuctu či více kra

vat věnovaných kravatářem se nedala vzít „přesně 

v hodině módy“ ani jedna.

Filatelisti mě chtěli zabít, když jsem v jedné gre

gerii řekl, že sbírají dokonce i známky nevěry.

Rovněž homeopatům, kteří jsou tak nedůtkliví, 

se nelíbilo, že jsem řekl, že homeopatie je medicína 

lakomců.

Vysílané gregerie jsou jako motýli rozhlasových 

vln; někdy jich vrhnu do éteru celý roj.

Do alb píšu z tisícovek svých gregerií pouze dvě. 

Tím ironicky trestám alba, jediné místo – jak řekl 

jeden humorista – , kde myšlenky nejsou k ničemu; 

trestám knihy se zlatými ořízkami, které nás vrhají 

do absurdní odpovědnosti. Představte si, co by se 

stalo, kdybychom takové album ztratili? Jednou 

mi hořel dům a s velkým rizikem jsem šplhal po 

okapové rouře, protože jsem musel zachránit album.

Vyberu si tedy jednu z tří modravých stránek pro 

akvarely s lunou nad jezerem a píšu: Vlaštovka je 

mystický šíp hledající srdce nebo Ryba, která se loví 

nejhůř, je mýdlo ve vaně. Tu gregerii o mýdle jsem 

napsal tolikrát, že mi dokonce jedna továrna na 

mýdlo nabídla peníze, připojímli její značku.

Když jsem byl v Neapoli a definitivně se rozhodl 

tam bydlet – proto jsem následující rok odtamtud 

ujel –, jeden novinář mi řekl, že když se Andalusanky 

myjí u studny v patiu, každé ráno si tuhle gregerii 

opakují (!). 

Imitátoři gregerií dokážou někdy překvapit. 

Myslí si totiž, že gregerie se udělá jako nic. Napíšou 

například: Ti toho chlapce pěkně obrali! A jindy je 

předělají a přezdobí; tak například svou gregerii 

Vlaštovky se narodily z šátků dávajících sbohem 

na přístavních hrázích jsem našel vytištěnou v této 

podobě: Ten židovský obchodník žehlil vlaštovky  

a potom prodával přístavním hrázím šátky pro dlouhé 

loučení. A našel jsem ji také vtělenou do veršů:

Jako šátek sbohem dává

na přístavní hrázi, 

vlaštovka svým křídlem mává, 

pusté moře doprovází.
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Takoví jsou mezi nimi chytráci – přijatelných 

gregerií je totiž pomálu –, a když jeden přijde 

na to, že „protijed je zábavná historka již jednou 

vyslechnutá“, někdo druhý odpoví tím, že „protijed 

je vtip po trávení“. Zbloudilé duše!

Z gregerie pravící „Slepice nenávidí lidstvo, 

když pomyslí, že z jejích ubohých kuřátek se stala 

vejce“, vzešla tahle: „Kdyby slepice věděla, co je to 

omeleta, nenechala by jedno vejce celé“.

Jindy jde o reminiscence gregerií vynechaných 

v definitivním výběru; tak například jedna gregerie 

z edice Sempere se změnila takto:

Sajdkáry jsou motocykly s připřaženou rakví.

Ba některý závistivý básník je dokonce uštkne 

jako zmije, využívaje neobvyklosti některé z nich, 

aniž chápe, že „všechno je zázrak; zázrak je i to, že 

se nerozpustíme ve vaně jako kostka cukru“, abych 

užil Picassových slov.

Někteří lidé se mě citací snaží přimět k srovná

vací zkoušce, jako by vynálezce, opravdového gre

geristu, bylo možné zdolat jeho vynálezem.

Pro zábavu jsou mi ti, kdo chtějí zahladit svou 

stopu; já stejně přijdu na to, že moje kniha poslou

žila za lenoch cizím výtvorům.

Taková obměna vypadá asi takto. Já jsem na

příklad řekl: „Zdá se, že číšník nám na závěr 

oběda nabízí párátko proto, abychom si vyndali 

zaseknutou kost účtu.“ Což bylo přetvořeno na 

tohle: „Párátka jsou kůstky oběda, jež ulpěly na 

rtech.“

Já bych jim je nejraději někdy poopravil, takže 

docela dográ gregerie „metro je horizontální výtah“ 

by v mém podání zněla „metro je plazící se výtah“.

Dík mé gregeristické fámě mi byly kladeny nej

absurdnější otázky.

Jednou se mě kdosi zeptal:

„Proč mravencům nepadá do očí hlína?“

Na to já:

„Protože nosí brýle proti slunci… a navíc vám ješ

tě něco prozradím: Všichni mravenci jsou plešatí.“ 

„Co se má dělat, když kravata působí smutně?“

„Koupit si jinou.“

„Budou pořád existovat koníci na kolotočích?“

Byl jsem nucen odpovědět:

„Pořád, protože země je jeden velký kolotoč, a te

prve až se zastaví, bude konec i figurkám z kolotočů.“

„Kam se podějí ztracené deštníky anebo ty, 

které za bořlivých dnů odnese vítr?“

Odpověď:

„Všechny se změní v tuleně polárních moří.“
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VI Gregerie se už rozběhly široko daleko a při

nesly mi štěstí. Ve světě se objevily pod  

nejdivočejšími jmény: ve Francii criailleries, v Itálii 

schiamazzi a nevzpomínám si už, jak je nazvali  

v angličtině a němčině.

Jak vzdálený jsem byl všemu úspěchu a věhlasu, 

když uprostřed největších nejistot světa jsem 

zasazoval gregerii!

Když se potom na první višni objevily plody, byla 

to podobná událost, jako když gregerie v mém 

nitru pocítila potřebu vyrašit.

Kolik jen nástrah zažila!

Zlomyslník je napodobuje a dává jim jména 

jako: hloupůstky, bročky, oříšky nebo nicky; ale čím 

duchaplněji se tváří, tím je jeho námaha zřejmější. 

Také člověk jedovatý, nazývající je naivitami, bere 

si na pomoc vlastní nejdůmyslnější a nejvzácnější 

myšlenky, které by zajisté vyplašily i samu novi

nářskou kachnu. Hrozné však je, když se ze  

své almary vyvalí pan Haraburda v psích dečkách,  

a i ten by chtěl dělat gregerie!

Naštěstí gregerie prošly bez úhony pomluvou  

i soubojem konkurence, vyzvánějíce svou stříbrnou 

rolničkou.

Kritikové je definovali různě, dokonce byly 

nazvány poezií v oplatkách, což mi není proti 

mysli, vždyť nejvyšší symbolika božské způsoby je 

obsažena v oplatce hostie. Také je nazvali filozofií 

k tanci, Kolumbovým vejcem, polychromií přirozeného 

rozumu, zpřeházenou podobností, vypouštěním 

bublin, mikroidejemi a mě nazvali „mikromanem“. 

Argentinský spisovatel Walter Devoto dokonce 

řekl, že „gregerie se líhnou z vajec, které na papír 

snážejí samičky ptáků“.

Z různých stran mi přicházejí zdařilé gregerie, 

ušlechtilé dary mých komunikantů. Často ani ne

mohu za ty zásilky poděkovat, bývají anonymní, 

dokonce ani číslo pošty, kam bych mohl poslat 

poste restante, tam není uvedeno. Když někdy 

otvírám dopisy, zjistím, že mezi nimi je celý kupón 

gregerií. Zaujme mě to stejně, jako když mezi pró

zou tiskopisů přijde šek.

Nedívám se na ty nově příchozí gregerie nedů

věřivě. Každá pláž může mít své lastury, a i kdyby 

jich měl sběratel sebevíc, nikdy jich nebude dost.

Mezi těmi, kdo mi píšou a posílají gregerie, jsou 

lidé tvrdící: Nechápu, jak to, že vám dají takovou 

práci… Mě napadají při odpočinku.

Co na to odpovědět; zahodil jsem téměř všechny, 

které mi došly, protože byly příliš laciné. Běda 

tomu, kdo o jakékoli věci řekne: „To je gregerie!“

Bojím se udělat zbytečnou gregerii!

A přesto mě potěší cizí gregerie víc než má 

vlastní, mimo jiné proto, že mě nic nestála, nemusel 

jsem kvůli ní bloudit krajinou Nemožnosti anebo 

na ni číhat v koutku okna jako trpělivý pavouk.

Když jsem byl ještě vzdálený Americe, neustále 

mi docházely dotazy a kdosi mě dokonce chtěl 

volat k zodpovědnosti.

„Jste vinen vším, co se tu děje… Všichni mladí 

lidé jsou z vás pobláznění.“

Až jednoho dne jsem Ameriku navštívil a celou 

jednu sezónu jsem se věnoval rozsévání svých 

rolniček a na závěr některých přednášek jsem je 

rozhodil po celé mapě Nového světa a v Santiagu 

de Chile se konala zvláštní slavnost, při níž jsem je 

měl zasadit na jedné zahradě a pohnojit věhlasným 

národním hnojivem.

Jak hojnou žeň dala ta nová odrůda umění! Nyní 

už rodí anonymně a spontánně a já s úsměvem 

hledím na vlnící se osení, na jeho nadějné klásky, 

některé sice s námelem, ty se však ztrácejí v širém 

moři vždy optimistického celku.

Já jsem pouze docílil toho, aby stoupla hodnota 

věcí, aby bylo zjevné, co věci znamenají, jsouli 

v akci, a aby nad jejich popisnou stránkou převládla 

stránka psychologická, která je stejně významná 

jako psychologie lidí.

Próza nebyla dosud obohacena o atomické od

stíny času a prostoru, které jsou nyní zazname
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návány jinde, byť šlo pouze o odstíny tušené, o 

vzdálenou domněnku, o velice nepřímý vztah.

„Posuďte tuhle gregerii: V Líbánkách žijí pouze 

dva obyvatelé.“

„Dobrá,“ odpovídám, „ale to je stará věc, najděte 

něco novějšího…“

Za čas se objeví další: „Člověk má chuť hledat 

v Bibli slova naučného slovníku.“

„Málo lidové… Poněkud zamanuté a silně 

literární… Což ale ta, kterou jsem kdysi slyšel 

v rozhlasové soutěži a která může být vzorem: 

Z je blesk abecedy?“

Gregeriemi nejsou ani věty doplňující se jako 

moderní vtipy. Například:

„Má Měsíc obyvatele?

„Ano… Víc jak sto milonů.“

„To musí být tlačenice v noci, když ho ubývá!“

Každý den přijdu na nějakou, která není špatná, 

i když vyvolává představy poněkud přitažené za 

vlasy, třebas: „V které neznámé zemi sídlí panenské 

dírky očekávající spojení s knoflíky, které máme 

přišité na rukávech kabátů?“

Uprostřed suchopárů a zdivočelých polí se 

pohybuji nesnadno; stalo se mi totiž, že když jsem 

na jednom místě zabušil na vrata, bylo mi řečeno:

„Dělejte něco jiného, tady už je moc takových, 

co dělají gregerie.“

To upozornění mě ohromilo; to jako by Pirandel

lovi řekli u brány divadla:

„Nemůžeme vás hrát, protože tu máme moc 

takových, co dělají pirandellovské drama.“

Kdysi mi řekli v Madridu, že jeden imitátor 

gregerií tam roztrušoval, že je mým veřejným 

nepřítelem č. �. Odpověděl jsem pouze: 

„Nemůže být mým veřejným nepřítelem č. � ten, 

kdo je mým veřejným plagiátorem č. �.“

Existuje však ještě horší případ literárního 

otcovraha – ten, kdo plaguje s úmyslem zabít pla

govaného, je přece něco víc než prostý literární 

vrah –, a to případ člověka, který se svou gregerií 

zahryzne přímo do těla a napodobuje a hrubě 

kořistí z legitimní gregerie; ale o takovém raději 

neztrácet slovo, každý o něm ví, že je to zlosyn.

Tam, kde nechtějí publikovat pravé gregerie, 

uveřejňují falešné pod titulkem „Takzvané grege

rie…“

Mnozí lidé by si přáli, aby gregerie obíhaly jako 

přísloví, nepodepsané, bez autora. Ale to nejde.

Někteří se dopouštějí prznění na místech 

odlehlých. Tak za svých cest po provinciích 

jsem narazil na nejmilovanější ze svých gregerií, 

anonymně uváděné pod názvem „dnešní gregerie“ 

nebo „gregerie, které přinesl den“.

Jenom ničema mohl tvrdit, že jejich úlomkovitost 

je plodem lenošení, nevěda, že máloco stojí tolik 

námahy a že mezi objevem dvou dobrých gregerií 

lze lehce napsat nejdelší eseje nebo historickou 

studii.

Ale ten zlý kritik odejde na onen svět jako 

plagiátor, a to ve známé „imitované“ rakvi nabízené 

pohřebními ústavy.

Pochopme totiž, že plagiátoři jsou druhem 

mrtvolných červů, kteří chtějí sníst člověka ještě 

dříve, než umřel.

Jednou večer půjdu zahloubán, přemítaje o hvěz

dách, zatímco pozemské jasmíny, ty vonné hvězdy, 

mě budou utěšovat, že jsem nedosáhl toho, co 

je nedosažitelné, a tu náhle zezadu mě smrtelně 

zraní nabroušená dýka imitátora.

Zemřu, ano, ale až ten zločin bude odhalen, 

zjistí se, že je jedním z nejabsurdnějších a nejbíd

nějších.

Ať to plagiátoři předem uváží a ať se mu snaží 

vyhnout, mimo jiné proto, že mrtvý nebudu moci 

tvořit nové druhy umění, a potom mě budou 

hledat po všech koutech a budou mě chtít vzkřísit 

a budou si rvát vlasy, že jim vyschl pramen.

Já pouze uplatňuji na své gregerie prvenství, 

protože před lety jsem slyšel při jedné stručné 

lekci estetiky od Juana Ramóna Jiméneze, že ten 
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první, kdo řekl, že slzy jsou perly, byl génius, a ten 

poslední, kdo to opakoval, hlupák.

K ďasu! Já nechci být ten poslední, vždyť naštěs

tí jsem ten první.
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VII V Buenos Aires a v Montevideu některé 

noviny podnítily veřejné soutěže v gre

geriích, při nichž jsem měl podepisovat diplomy 

cen. V Americe existovaly celé pampy gregerií 

a moje Výmysly, druh gregerií pod společným 

označením Výmysly, oplodnily kulturní život 

argentinské metropole. Nový národ je národ 

jadrný a plný energií.

V Buenos Aires byla odměněna gregerie:

„Q se zrodilo tehdy, když O zavrtělo ocáskem.“

V Montevideu dostala cenu tato:

„Setkají-li se ručičky hodin, tedy proto, aby se ze-

ptaly, kolik je hodin.“

Před lety se v Americe oddával tvorbě gregerií 

bezpočet mladých lidí.

Bratr velkého uruguayského malíře Barradase 

napsal některé, jež si zaslouží, abych je uvedl:

„Brusič je skloněný nad kulatým kamenem 

jako sýrem, v ruce nůž, jako by si chtěl kousek 

uříznout“… „Když odzátkovali šampaňské, zbyla 

pouze láhev; to ostatní byla jen zaručeně pravá 

pěna“… „Nosil svitek papíru jako tlustou svíci  

na procesí“… „Jízda výtahem mrakodrapu se 

podobá výstupu upoutaného balonu do záhro

bí“… „Připravoval si nápoj, jako by dělal chemický  

pokus“… „Kočka kráčela po zábradlí jako námě

síčník“ … „V kurníku padá zrní jako krupobití“…  

„Ústav pro choromyslné je den ode dne větší, 

protože blázni ho rozšiřují svými nesmyslnými 

teoriemi“…

Z La Coruñi jsem dostal několik gregerií pode

psaných Eugenií Álvarezovou; některé z nich jsou 

přijatelné, například „Koktavost je protějškem 

těsnopisu“ a „Když dopisy přijdou se zpožděním, 

přijdou zesláblé“. Co však znamená tohle: „Lžička 

je počátek revoluce“?

V Guatemale napsal velice trefné gregerie So

ler y Pérez, třebas tyhle: „Po velkém rámusu ti

cho tráví“… „Ta dívka byla čím dál tlustší samou 

spokojeností, jak pěkně hubne“… „Raketa po 

zoufalém vzlétnutí ztichne, snad proto, aby bylo 

slyšet její poslední protest“… „Tabule je zrcadlo 

hlubokého smutku“… “Písmeno X je náplast 

abecedy“… “Písmeno B je kapitulace třináctky“… 

“Vesta je sako, které prodělalo válku“… “Džbán 

je satyr“… „Jednoocí se narodili jako spiklenci“… 

“Porodní bába je vrátná života“… „Pelikán je 

okřídlená naběračka“… „Na pláži čouhá moři 

lem spodničky“... „Varhany jsou břichomluvecké 

piano“.

Odvážným gregeristou je Carlos Pittaluga: 

„Když kohoutky vodovodu nemají vodu, onemocní; 

zvedá se jim žaludek a je jim na zvracení.“… 

„Mouchy v klidu chvílemi jako by pletly punčochu.“ 

A má připravenou knihu prvořadých objevů.

Z Kuby mi přišlo několik set gregerií od Evenia 

Bernala. Vybral jsem z nich pár, které mají určitý 

půvab.

„Dieta nemocného je jídlo od lékaře a lékárníka.“… 

„Džbán je křivule přizpůsobená k pijáckým úče

lům.“… „Před deštěm obloha posmutní jako dítě, 

než se rozpláče“… „Když se řekne o nějakém 

člověku, že je kulhavý, napadne nás, zda na jednu 

nebo obě nohy; totéž když je bezruký. Mělo by 

se říkat oboukulhavý nebo oboubezruký a dát tak 

najevo, zda jde o znásobenou vadu.“

Antonio Doval Gonzáles uveřejnil některé gre

gerie a skromně je označil za podgregerie. Najdou 

se takové, co stojí za ocitování. „Mnoho lidí se 

pozastavuje nad mrkáním hvězd. Nechápou, že bez 

něho by se oči hvězd zalily slzami“… „Lokomotiva 

před tunelem píská. Zahání strach, než vjede do 

temné díry“… „Náramkové hodinky jsou symbolem, 

že držíme čas za ruku“.

Ručitelů podepsaných pod gregeriemi, které 

dostávám, je mnohem víc, avšak je běžné, že ani 

jedna ze zaslaných nedojde spásy, že všechny jsou 

jen laciným nápadem, zoufalým zmetkem, špatně 

zacílenou narážkou, ztroskotaným obrazem, výpro

dejem fádního a přišlápnutého života.



��

Chyba pomýlených gregeristů spočívá v pře

svědčení, že v gregeriích se musí objevit nějaká 

průpovídka. Jenomže La Rochefoucault rozhodně 

není z těch, kým se mají řídit; je to můj úhlavní 

nepřítel, má protilátka, můj zásadní protiklad.

La Rochefoucauld nebo La Rochefoucould – dá 

se to vyslovit tak i onak, alespoň ho to víc dopálí – 

je zatížený maximou.

Velký básník Fernández Moreno napsal několik 

gregerií obdivuhodné ražby: „Holičské břitvy 

vědí, co jsou za potvory; a proto se ve výkladu 

ani neodvažují vykouknout ze střenky“… „Trojí 

loučení v přístavu se rovná jedné cestě“… „Stáří 

je únava, které se následujícího dne nezbavíme, 

jak jsme si naivně mysleli před spaním“; a téměř 

v předvečer své smrti napsal tuhle obdivuhodnou 

gregerii: „Zemřít znamená vstoupit do temného 

pokoje bez jediného kusu nábytku, do kterého 

bychom mohli vrazit.“

Nalé Roxlo vytvořil vzácně ryzí gregerie během 

dlouhé doby, kdy psal své Kapátko. Mezi posledními 

gregeriemi, které jsem zahlédl u mladých autorů, 

je i tato od Serala y Casase: „Třírohý klobouk 

gardistů je zřejmě plastickým pokusem vyřešit 

kvadraturu kruhu.“ A jiná od téhož autora: „Buben 

kýchá činelami.“ Nesmíme zapomenout ani na 

gregerii Andrése Case: „Ovádi jsou mouchy na 

motorce.“ Ani na tu od E. G. Mase: „Když po sobě 

hopsají mouchy, provádějí gymnastická cvičení.“ 

Stejně ne na tu, co napsal Lillie: „Speaker je člověk 

očkovaný gramofonovou jehlou.“

Mezi posledními, které vynikly na žírných lánech 

argentinských – kde všechno hned vyjde z módy, 

ale gregerie se tomuto zákonu vymkly –, září nové 

a trvalé přínosy. Zde jsou některé: „Odpěnovačka 

je naběračka posetá neštovicemi“… „Proč kohout 

při kokrhání zavírá oči? Protože zná svou píseň 

nazpaměť“… „Nejlepší pasta na zuby jsou nudle“… 

Velmi inteligentní jsou ty, pod které se podepsal 

Don Juan zvaný Lišák: „Dvojitá šestka domina je 

destička s neštovicemi“… „Pouze astronomové se 

dovedou dívat na měsíc a nebýt sentimentální“… 

„Mapa obou polokoulí je země viděná triedrem“… 

„Písmeno T jsou váhy, od kterých se ztratily misky.“

Samozřejmě, že se dají povědět věci z jiného 

zásvětí, než kterého jsem dosáhl já; avšak tolik 

žehraly na věci, které jsem říkal já, že sotva kdo se 

odváží větší zvůle. 

Pak přišel kreslený film a svými zdařilými 

absurdnostmi vystihl mé nejsložitější gregerie.

Některé vysílá rozhlas. Překvapují mě, například 

tato: „Jako knoflíky na básníkově košili: každý 

jiný.“

Někdy dostanu gregerie složené veselými 

přáteli o sobotním večeru, třebas tuto: „Ten, kdo 

pije u pultu, je jako toreador zápasící s krávou.“

Z těch anonymních, které jsem si v poslední 

době zaznamenal, zaslouží pozornost tyto:

„Boule na hlavě je snaha přírody zaplnit 

vakuum“… „Grapefruit je citron, který dokázal 

využít poskytnutou příležitost“… „Protiva je 

ten, kdo na otázku, jak se mu daří, dá odpověď“… 

„Políbit dívku poprvé je stejné, jako otevřít sklenici 

s olivami: první se dobývá ztěžka, ostatní jdou 

snadno“… „Historie je něco, co se nikdy neudálo, 

sepsaná někým, kdo u toho nebyl“… „Anglická 

sobota je pracovní den v šortkách“… „Nemoc 

je zdraví mikrobů“… „Mořský ježek je kaštan 

s naježenými chlupy“… „Ach! – myšlenka, která 

nestihla vlak“… „Líh je látka, která zabíjí živé  

a uchovává mrtvé.“

Originální básník Omar Viñole napsal: „Rákosí 

tančí balet, aby se předvedlo čápům“… „Sněhu, jsi 

panic, jak se sluší“… „Pro mě luna není lunou, ale 

kuplířkou koček“… „Vlčí mák je planoucí jeskyně 

s hořícím jazykem.“

Také Mario Baroño vytvořil dobré gregerie: 

„Kalendář je sedmikráska psacího stolu.“

Pouze to, co může být nepochopitelné a má to 

vnitřní smysl, je věčné. I jiní mladíci budou psát 
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ty infinitezimální gregerie, avšak nesmějí zapo

menout, že ve vzrůstajícím pokroku doby nastávají 

jiné časy, že doba je vyspělejší, protože má za 

sebou víc opracovaného prostoru a před sebou 

rovněž zvětšenou nezměrnost.

Surrealismus už všechno překonal, a proto mohl 

napsat takovéto supergregerie: „Studená voda má 

nahé nohy“… „Měsíc je rozhlodán výkřiky vody“… 

„Popel je choroba cigarety.“

Eugenio d´Ors publikoval v roce �9�� pod 

titulem Exergos několik gregerií, mezi nimiž vyniká 

tato: „Poklona je spěšný madrigal.“

Nedávno se rozšířila epidemie, která mohla 

gregerie ohrozit, byla však dočasná. Šlo o epidemii 

typu „Co mu řekl?“, původem ze Severní Ameriky.

„Vykuk“ se ptal, co jedna věc řekla druhé, a vul

gárně na to odpovídal.

„Co řekl buřt psovi?“

„Kvůli tobě mám špatnou pověst.“

„Co řeklo vejce pánvi?“

„Už jsi mě klofla.“

„Co řekla jedna pirožka druhé?“

„Jsme z hříšného masa, sestřičko.“

„Co řekl salát čekance?“

„Čím sis udělala trvalou?“

Naštěstí ta nákaza zmizela beze stop.

Očekávejme, a já jako první, objevy budoucnosti.

Zatím se gregerie podobá drobné valutě obíhající 

na burze. Jedna známá vysílačka v Buenos Aires 

dávala za každou gregerii dolar. A Reader´s Digest 

platil těm, kdo je opisovali z mých knih, po pěti 

dolarech.

Já nežehrám, i když jsem za jedinou tolik neinka

soval.

Já totiž jako ubohý vynálezce gregerií řeknu 

pro útěchu těm pomatencům, až je zase potkám, 

toto:

„Tak vidíte…Já vynalezl gregerii a jsem čím 

dál tím chudší, protože my vynálezci jsme mimo 

jiné vynalezli hlad, který je nejlepší metodou, jak 

nejíst… a pořád jen vynalézat. Nicméně nechť žije 

to neustálé nuzování! Je lepší než být filozofem 

opakujícím, že dvakrát dvě jsou čtyři.“

Bolest vyvrácených očí – protože mámli utvořit 

gregerii, oči se musí otáčet kolem hlavy a hlava 

kolem očí – pohledy do stropů, čekání v temnu  

a tichu, setkání v paměti času toho, co se nenarodilo, 

s tím, co zemřelo, to všechno musím vytrpět, abych 

potkal gregerie, z nichž obvykle většinu škrtnu 

hned po napsání. Pro knihy ponechávám méně 

než čtvrtinu ze všech, které jsem napsal, jak je 

to i v případě tohoto výběru. Od vydání k vydání 

přidávám ty nejvýznamnější – z tisíců jen pár – až 

mi zbudou jenom ty, co říkají „už se nehýbej“.
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VIII Jako lovec gregerií musím strávit mno

ho hodin s napřaženou paží a dělat 

posunky jako muž zastavující letadla na přistávací 

ploše.

Nikdy se neví, co je skutečně gregerie, kolik jich 

je proveditelných, kde se nacházejí ty dobré.

Aby se gregerie stvořila, musí si člověk podojit 

hlavu, vlas po vlase.

Všechno, co si zaslouží, aby bylo vyřčeno, musí 

být tajemstvím a nic se tak namáhavě nepřivádí na 

světlo denní jako toto jejich tajemství, mimo jiné 

proto, že není známo, zda se loví do sítě nebo 

lukem.

Jsou vně, anebo uvnitř?

Já věřím, že se skládáme z gregerií jako z buněk, 

musíme však mít velmi jemný sluch, abychom je 

zaslechli.

Že jsou nicotné? Nuže z takových nicotností se 

skládá život, a kdyby zmizelo to obyčejné, všední, 

zmizí všechno, tak jako kdyby zmizely atomy, zmizí 

svět. Zadržme je, vždyť v tom krátkém a zdeptaném 

žití stěží se dá něco uchovat.

Jsou schopné života teprve po mnohém hledání, 

když konečně kráčejí po mostě, který by mohl být 

nazván mostem vzdechů, protože na něm vzdychá 

ta právě polapená.

Proč se však tolik namáhat kvůli odstínu? Jaká 

je odměna za takové zcitlivění? To všechno proto, 

aby se nám vyjevilo, že čím bude duše citlivější, tím 

spíše může být podržena idea její nesmrtelnosti,  

a tím víc bude vybavena jemným vnímáním toho, co 

už poněkud proniká mimo tento svět.

Skrze jednu úspěšně nalezenou gregerii bude 

možné plout věčným světem, stoupat do něho jako 

živá bublina.

Proto jsou tak nesnadné, že mezi nimi lze nalézt 

tu spásnou, tu nadzvukovou, tu, která dorazí nejvýš 

do nebe.

„Má únava je veliká, vše se mi nabízí, ale nic nena

cházím.“

„Nehledej. Zničíš se. Zbývá ti pár dnů života.“

„Jestliže je nenajdu, nezbude mi žádný.“

Někdy jsou produktem dlouhých pochůzek slun

cem i stínem.

Povím nyní, jak se zrodila jedna z nich, dcera jed

né zimní neděle. Bylo to při procházce pod balkony 

a přístřešky města.

Z chladných vrátnic vyšli vrátní, muži i ženy, aby 

se ohřáli na slunci před sloupy portálů. Vzali s sebou 

kanáry a psíky na provázku a rozprávěli s lidmi, 

kteří zdánlivě čekali na autobus, ve skutečnosti 

také vyhledávali výsluní.

Co zvláštního se o nich dalo říci, aniž by to byl 

obvyklý popis?

Ach ano! Cosi jako minimální, zato výstižný zá

kon; poznamenal jsem si ho do notýsku: „Ve vrát

nicích se rodí židle skřítci.“

Tento detail nad jiné vykreslil rachitismus do

movního stínu a jejich touhu posadit se nízko při 

zemi a pro větší pohodlí mít stoličku, která by se 

dala snadno přinést a rozložit.

Při tvorbě gregerií není záhodno myslet na blízké 

okolí, protože být křehký k osobám, k vzpomínce 

na ně, pohřbívá obrazotvorné zkoumání života.

Celý den se dívám do stropu, čekám na ně  

a nic nesmí rušit „mystickojoginský“ stav, do 

něhož občas vstupuji, když se oddávám akrobacii 

letce stoupajícího vzhůru a vrhajícího se potom 

střemhlav dolů.

Nevíme, jaké budou, a jsou proto stejně nevídané 

jako orchideje z pralesů nebo lilie na věžičkách domů.

Ten stav úzkosti, vyvolaný představou, že už 

navždy je vyčerpán jejich zdroj nebo že vybírám 

těch pár posledních, se podobá strachu, který se 

dostavil s lety, strachu z představy, že se vracejí ty 

loňské a že je opakuji.

Gregerie je nejspíš úlovkem rybáře, rybáře loví

cího v nitru, protože gregerie přebývají v duši, 

v nejodlehlejším koutě duše spíš než na ulici, i kdy

by někdy svým zjevem ulici sebevíc připomínaly.
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Mimo jiné musím být také účetním gregerií, 

musím o nich vést podvojné účetnictví, dbát o to, 

aby byly odlišné, znát ty, které jsem poslal tam 

či onam, a protože zaznamenávám ty, které mě 

napadly na ulici nebo v hluboké tajemné noci  

a vpisuji je do prodavačského bloku, rozprodávám 

takto svůj vlastní život. Tohle kupčení – mně tak 

málo příjemné – je zmírněno skutečností, že mě 

přijdou tak draho a že za ně tržím tak málo, že se 

namáhám z lásky k umění a z touhy exploatovat 

svého ducha.

Gregerie zbavuje slepoty, gregerie osvobozuje, 

gregerie je nejvhodnější jméno věcí, gregerie je 

jasná a optimistická revoluce myšlení, gregerie je 

nejpoetičtější žert života.

Gregerie: přísná a poetická přehlídka života,  

a po této přehlídce se hlásí číslo dvacet tisíc – nový 

objev, jenomže mnoho z těch, které jím chtějí být 

a nemohou, je nezbytné odmítnout.

Nevinnost, gesto a náhlý záblesk, hledání nové 

žíly, budování nových a nových podzemních slojí 

a často sestup až na dno moře, kde z ničeho nic 

najdeš ruce mrtvých pianistů.

Gregerie je půvabný skutek tryskající ze vzpo

mínky, na niž se nelze rozpomenout a jež by zůstala 

zapomenuta, kdyby dětský vláček projíždějící hla

vou náhle nezměnil směr.

„Gregerioly“ – jak jim někteří lidé říkají – byly 

svolením k oslovení neoslovitelného, ale již na této 

cestě odvahy a literárně mravného činu, do takové 

dálky, mnozí se odvážili všeho, ale všechno je 

nanic, neexistujeli platonická láska k tomu, co se 

zaznamenává, a nedokážouli se rozloupnout věci 

všednodenní, které všední vůbec nejsou. Rovněž 

není správné, aby vznikaly sériově; vyskočíli jedna 

na svět lehkým skokem kočky, do příštího roku by 

se žádná takhle zrodit neměla.

Bojoval jsem – a stále bojuji – s přízemními 

vševědy, především se suchary, kteří jsou oporou 

vševědů a kteří jsou nejnicotnějšími bytostmi na 

světě; nelze se však vyhnout tomu, aby si někte

ří lidé mysleli, že gregerie je churrigerie, zatím 

co churrigerie je nabubřelost a gregerie její pravý 

opak.

Gregerie se musí hájit společně, proto jich má 

být mnoho, aby tvořily panoráma a ne drobotinu.

Nesmějí být hyperbolické, z toho důvodu mají 

kořenit hluboko v realitě. Ti, kdo je tvoří strojeně 

a pedanticky, jsou ztraceni; vylhané obrazy neproj

dou.

Gregerie omlazují jako lék proti šedinám a pleši.

Opylením se připravuje setba; stále mi přicházejí 

„gregerie“ mladých lidí, dokonce vychází kniha 

s jejich názvem. Když mě požádají o předmluvu, 

pošlu jim své požehnání.

Současně sám sbírám gregerie roztroušené po 

starých i nových knihách a časopisech, které se 

mi líbí, například tahle skvělá z Ovidia: „Vzdálení 

milenci jsou pravdivými hodinami času.“ Stejně 

tak gregerie od Voltairovy přítelkyně madame du 

Deffandové: „Opakované odpuštění je smrtelný 

jed.“ Anebo ta od Wilhelma Busche: „Strýc, který 

nosí dobroty, je lepší než teta, která jen hraje na 

klavír.“ A ta, kterou napsal Ortega Munilla, otec 

Ortegy y Gasseta: „Žena koketuje na světle očima 

a ve tmě hlasem.“

Nejvíc jsem bojoval a bojuji proti plagiátorům, 

protože plagiát krátkého textu je závažnější než 

plagiát věcí dlouhých a složitých.

Nelze připustit plagiátory toho, čeho se dociluje 

odstraněním tolikeré zeminy. Proto nejvíc stíhám 

ty, kteří odcizili jediný gram radia, kvůli němuž 

bylo vykutáno tolik země. A budu je stíhat neu

stále; proto píšu tyhle obnovitelné předmluvy, 

které budou jejich pranýřem, na němž v případě 

potřeby zveřejním jejich jména. A to nejen kvůli 

mým vlastním gregeriím, které „převracejí vzhůru 

nohama“, ale i kvůli těm, které kradou na velkém 

trhu literatury, na němž leží jako nepočetné 

brilianty schraňované ve vitríně; vždyť i já jsem si 
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je mohl přivlastnit, protože jsem je zahlédl dříve 

než oni. Kdepak, nic takového! Žádné chlubení se 

cizím peřím!

Je nepřípustné, aby si někdo přivlastnil tuto 

Adamsonovu větu, kterou jsem četl v Reader´s 

Digest: „Miminko: zažívací trubice s pronikavým 

hlasem na jednom konci a bez jakékoli odpověd

nosti na druhém.“ A ještě nepřípustnější je, aby 

si někdo připsal slavnou definici ženy od Alfreda 

de Musseta: „Žena se podobá vlastnímu stínu: 

jestliže ji pronásleduješ, prchá; prchášli před ní, 

pronásleduje tě.“

Někdy plagiátor dokonce napadne plagovaného. 

Tehdy by bylo na místě říci si totéž, co říkávali 

surrealisti: „Inzultují nás, a vykrádají.“ Proti plagiá

torům by se měla uplatnit zásada „oko za oko, zub 

za zub“, povýšená na druhou. Ovšem ty skutečné 

jejich výtvory jsou prachmizerné.

Trochu omlouvám pouze ty, kteří mě hodně četli, 

takže se jim mé gregerie vybavují v podvědomí; 

nikdy však ty, kdo se na ně vědomě vrhají. 

Vzpomínám, že jeden spisovatel – jinak docela 

dobrý – se mě ptal, jestli už jsem něco řekl o hu

sarech a smrti. Odpověděl jsem, že to byla jedna 

z mých prvních gregerií a že už byla zařazena 

do prvního vydání mé Antologie („Husaři jsou 

oblečeni do rentgenových snímků“), ale nedalo mu 

to a zařadil ji mezi své. Tehdy jsem si vzpomněl, 

že Jardiel Poncela napsal: „Nechceli se spisovatel 

ocitnout v nebezpečí smrti, nesmí toužit po tom, 

aby ho druhý spisovatel obdivoval. Protože když 

jeden spisovatel obdivuje druhého, není pochyb o 

tom, co s ním provádí: zabíjí ho.“

Především nesnesu, aby mi kopírovali mé sifó

nové gregerie. Protentokrát neuvedu jméno člově

ka, který uveřejnil gregerii „Sodová voda má chuť 

ospalé sedliny“ a připsal ji místo mně jednomu 

časopisu. Pan Emile Faguet nemůže přece říci: 

„Čtyři věci jsou dobré: staří přátelé pro zábavu, 

staré dřevo pro zahřátí, staré víno pro napití  

a staré knihy pro přečtení,“ když před staletími 

Alfons Aragonský řekl:

Staré dřevo k spálení,

stará kniha ke čtení

staré víno k pití,

starý přítel k vyprávění.

Stejně tak Bernard Shaw nemůže říci: „Cílem 

ženy je co nejdříve se vdát, a cílem muže co nejdéle 

zůstat svobodný,“ když Disraeli před mnoha lety 

řekl: „Ctím instituci manželství. Vždycky jsem byl 

toho názoru, že je znamenitá pro ženy, ne pro 

muže.“ 

Přímý plagiát se obvykle skrývá pod názvem: 

„Hoblovačky“, „Antifony“, „Průpovědi“ nebo ještě 

horšími tituly. Ale stejně mu to není nic platné.

Především mě popuzují ti, kteří tento žánr vul

garizují.

„Hrom do tebe, plagiátore, který máš na svědomí, 

že moje myšlenky chápou dokonce i koně!“

Mezi dobré gregeristy z poslední doby se řadí 

Jacinto Miquelarena – úspěšný už v humoristické 

beletrii –, jenž napsal: „Číslo �� věnovalo korále 

ze svých uší číslu ��“, „Točité schody jsou vývrtka 

věží“, „Motorka je kotleta z automobilu“, „Z je � 

při modlitbě“.

Dobré jsou gregerie Edmunda de Ory: „Syknutí 

je kostlivec slova“, „Luna je slupka ticha světa“, 

„Harmonika týdne se přetrhne vždycky v neděli“. 

A gregerie argentinského spisovatele Gotarda 

Croceho: „R je P držící krok“, „Vybrali jsme si 

párátka, jako bychom měli jít na souboj“, „Strašidla 

jsou mrtví ochuzení o dětská léta“, „Při zatmění 

se koketka luna schovala za zástěnu, aby si mohla 

převléci punčochy“, „Když při zívání otevřu ústa, 

přichází spaní, anebo odchází?“

V rámci komplikovaného a výjimečného zjevu 

časopisu La Cordoniz, který se objevil ve Španělsku, 

gregerie zaznamenala velkolepé výsledky, a tak  
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i v něm vidí „ploské tele pít z rukavice“ a mnoho 

dalších věcí, dokonce i ve vtipech podávaných for

mou dialogu:

„Milostpane, je tu oběd!“

„Ať jde dál!“

Eugenio d´Ors v jednom ze svých glosářů na

zvaných Když se vykládají gregerie jako jeden z nej

povolanějších oživil tento žánr a prozradil několik 

gregerií, které vylákal na svých elegantních dá

mách; nejlepší z nich je tato: „Když žena, která 

žehlí, přiblíží žehličku k líci, aby zjistila, jeli teplá, 

jako by chtěla zatelefonovat do pekla.“

Jestliže se může podařit umělá gregerie, ta 

neúmyslná bývá ještě lepší. A tak některé „dotá

zané“ děti odpověděly: „Panenský les je les, kam 

nevkročila lidská ruka“, „Mnohoúhelník je muž, 

který má mnoho žen“.

Gregerií je také lidové rčení „Lež mu čouhala i 

z rukávů“, „Bůh dá chlupy tomu, kdo nemá pupek“ 

a mezi gregeriemi figuruje záviděníhodný nápis na 

jedné restauraci: „BBYVT“.

Na závěr tohoto výčtu si pouze postěžuji na 

falešné gregerie, které mi byly připisovány, a na 

tiskové chyby, jimiž jsou mé gregerie sužovány.

Mezi těmi falešnými je jedna, kterou mi „hodil 

na krk“ nějaký rošťák nebo novinář a kterou, 

přísahám, jsem nikdy nenapsal ani ve snu, ani 

bdělý: „Velázquezovy Las Meninas mi připomínají 

fotbalový zápas.“

Dvě potupené tiskovou chybou tvrdily:

„Slovo, ze kterého běhá mráz po zádech: 

oplatka“ a „Od přemítání řídnou klasy, a proto je 

lepší myslet než přemítat.“ Jaká nehoráznost! Ale 

jak zprostředkovat čtenáři správnou myšlenku? Jak 

mu povědět, že v prvním případě místo oplatka 

mělo být oprátka, a v druhém místo klasy mělo být 

vlasy? Muka tiskařské chyby trvají vždy do dalšího 

vydání.

Velký chilský básník Antonio Undurraga má 

spoustu gregerií rozptýlených ve svých básních 

o klasu, „rostlinné mitře“, o pávu, „náměsíčném 

koberci“, o motýlu, „paravánu květů“, o želvě, 

„sraženině času“, o sardince, „chladném listu stří

brného podzimu“, o hlemýždi, „frygické čapce 

spadlé z víček rosy“.

Pozoruhodný humorista Noel Clarasó z vlastní 

kapsy vybíral krásné gregerie, z nichž část uvádím 

jako nepatrnou ukázku mladého autora, kterého 

čeká dlouhá a úspěšná budoucnost: „V záležitostech 

umění názor ředitele podniku zaměstnávajícího 

chůvy nemá žádnou platnost“, „Golf je velice 

zábavný, pokud si neklademe za cíl dopravit míček 

do jamky“, „Mluvit během koncertu je zbytečné, 

protože hudba je vždycky hlučnější“, „Příroda 

je úžasná věc. Škoda, že je tak daleko!“, „Žádný 

hlupák nežehrá, že je hlupák; asi se mu nevede 

tak zle“, „Ženy milují paradoxy; jejich nos je stejně 

velký jako náš, jejich kapesník je však poloviční“, 

„Zde máte ukázku přednosti přírody před strojem: 

sluneční hodiny mají nejméně poruch“.

Můj milý a zbožňovaný Jardiel Poncela napsal 

„Drobné maximy“, jež jsou ve skutečnosti 

„Maximálními drobnostmi“: „To jediné, co ženu 

zajímá z mužovy hlavy, jsou vlasy“, „Život je tak 

hořký, že denně dodává chuť k jídlu“, „Spáchat 

sebevraždu: za jízdy naskočit do pohřebního vozu“, 

„Venuši Miloské se stalo to, že jí píchli sérum“,  

„V bitvě u Sedanu je usadili.“

Když Manuel Aguirre de Cárcer dospěl ve své 

knize nazvané Ve stylu… k mému stylu, vytvořil 

několik zdařilých parodií na gregerie, třebas: „Když 

poprvé spíte v hotelovém pokoji, nesnažte se zjistit 

– především ne v noci –, kterým knoflíkem se zvoní 

a kterým rozsvěcí.“ „Kotleta servírovaná bez kosti 

je ze všech kotlet nejpodezřelejší a vystavuje se 

nebezpečí, že ji zákazník vrátí a neuzná za kotletu. 

Kost je legitimace kotlety.“

Jiný mladý muž, Mario Rodríguez Aragón, také 

dělá dobré gregerie: „Holič se nikdy nenaučí 

správně nás učesat; vždycky nám udělá účes toho 
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druhého,“ „Kudlanka nábožná se pokaždé vdává in 

articulis mortis“, „Jíst špatně oloupaný pomeranč – 

jíst jelenici s pomerančem“, „Největším zneužitím 

důvěry je řečníkovo tykání“.

Gregerie Juana Manuela Polo: „Pouťové nafu

kovátko z nás dělá slony“; jiná od Paula Elu

arda, který nazývá smrt „roztříštěným srdcem 

vyhozeným do větru“; jiná od Estely Witisové: 

„harmonium rolet“; jiná od Luise Felipa Collada: 

„Vidlička je rentgenový snímek lžíce“; jiná od 

Charita Astora Penelly: „Hrbáč se narodil se zády 

fotografa“; jiná od S. Abravella: „Zkřížil nohy do 

číslice �.“

Gregerii tvoří i Breton, když říká: „Její pas 

přesýpacích hodin“, nebo Güiraldes, když píše: 

„Dlouhá lavice, na kterou usedáme jako vlaštovky 

na drát.“

Když jsem se jako jeden ze čtyř zahraničních 

akademiků, členů Francouzské humoristické 

akademie, zúčastnil práce na Slovníku humoru, 

viděl jsem, že si ti inteligentní spisovatelé 

zaznamenávali definice s velkou dávkou gregerií, 

například: „Slina jsou slité polibky“, „Bacil je hrozivá 

miniatura“, „Bar: lékárna otevřená každou neděli“, 

„Kulisy: postrach žárlivců“, „Zvyk: služebná nakonec 

se provdávající za svého pána“, „Harmonium: 

klavír, který si znechutil život a začal žít zbožně“, 

„Navštívenka: vzpomínka na osobu spokojenou 

s tím, že nás nezastihla doma“, „Egoista: člověk, 

který se o mne nestará“, „Bankrot: pozvání na 

cestu“, „Divan: lůžko neodvažující se vyslovit své 

jméno“, „Lež: nekrytý šek“.

Dokonce má žena Luisa Sofovichová napíše 

občas nějakou: „Lilie se svou hvězdou na čele.“

Zde budiž ukončen výběr gregerií od druhých 

autorů. Jsou dokladem odříkání, mnohaleté trpě

livosti a hojné četby, pokud jsem měl objevit  

a shromáždit těch pár dobrých, a přesto se jeden 

padělatel vyjádřil v tom smyslu, že ačkoli si osobuji 

autorské právo na gregerii – deset tisíc jsem jich 

napsal –, zdá se, že chci dokázat, že je psal kdekdo. 

Úskočný dareba! Zde však máte ty opravdu moje, 

znovu jak karty promíchané, staré s čerstvými.

 R.G.S.

 Buenos Aires �9��–�9�0 


