
Místo pro neřesti
pentrum zdralr Aura ie PIý to misto. kde
Uje moŽn€ konečné se zbavit nálrykorych
neřeslí a Že ty beználrykové vě|šinou ani
nestoií za to! No dobrá, řekl jsem si, dopil
toho dne teprve druhou sedmičku, uhasil
jointa' zapálil asi čtyřicátou cigaretu a vyra-
zil.

Šeljsem se podívat na v'ýstaw mexického
ma]íře santose Ba]Ínoriho, jehoŽ nádherné
Ženy a z\4řatajsem čirou nfiodou obdivoval
na vellcých plátnech v Paiiži a Pruze.

Centrum Aura jsou ale jen dvě menší
místnosti ve stalém pražském domě' Vejdu
a hned jsem v davu, kolotajícím kolem
obrázků na stěnách. Visí tu pětadvacet lito'
gÍafií a je to Balmori. Mexický gigant, wo-
řící od dvacátých let. Světoběžník, přítel
pestýh barev. Tvůrce majestátních figur.
Klasik schopný namalovat smyslně i krav-
skou lebku v úpalu polední pouště. v AuŤe
budou celý měsíc r,7stavovat oliginály, což
je skoÍo neuVěriteIné.

Ale stejně se moc nesoustředím. Koukám
kolem. NavŠtévnici věru neqpadaji na

feéáky a odr,7kanty! Inteligentní dámy se
sk]enkami šampaňského. Pánové, zřejmě
maiitelé vzkvétaiících firem, redaktor
z rozhlasu, vousáč s profesorsk o|1 ýizáži,
sochař, pár neurčiých mladíků a tajemná
dívka, snad studentka uméni. V mrňave
kanceláři hrají dva indiáni na bubny a na
kytaru.

O Balmorim zasvěceně pohovoří ekvá-
dorslý konzu|' Pak se zas rozhlaholíme. je
slyšet čeština a španělština, doktor Pro-
kopjuk, zřetelně šéfcelého podniku' hovo-
ří s měkkým ukrajinským přízra-rkem.

Asi.jská kráska vedle mne neÍíká nic,
zapaluje si a labužnicky nasává kouř. Chci
si dát taky a pak mě napadne' že si nedám.
A dokonce mě napadne, že bych mohltro.
chu změnit život a odtedka pro změnu
nekouřit.

Nápad hned sdělím doktorovi, protože
stoiím u něj. No' dobŤe' říká. Jdeme do kan-
celáře' odkud se už indiáni v}tlatili. Na sto-
le se vále.jí poloprázdné krabičIcy cigalet
a plné popelníky a doktor Prokopjuk mlu-
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ví a mluví a mezi řečí mi nabízí, aé si teda
zapálím. Ajá to zkusím a nejde to. Už nikdy
nebudu kouřit, říkám si. Jak tohle dopad-
ne? Pokmčování příště! Sám jsem zvědav'
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