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Vl ak v 8:28 do Londýna
Tohle je prvopočáteční epizoda rock’n’rollu.
Sedmnáctý říjen 1961. Mick Jagger stojí na nástupišti městského vlakového nádraží v Dartfordu na předměstí Londýna
a čeká na vlak, který v 8:28 odjíždí do města. Osmnáctiletý student londýnské ekonomky, London School of Economics, jede
pozdě na hodinu historie ﬁnančnictví. Keith Richards, student
akademie Sidcup Art College, už si nepamatuje, kam tehdy
zrovna jel. Když byli děti, tak se s Mickem z Dartfordu znal, potom ale ztratili spojení. Dartford bylo drsné předměstí, známé
svými ústavy pro choromyslné a továrnou na rachejtle, která
vybuchla. Keith poznal Micka jako první. Mick se tvářil jako
byznysmen, ale nesl desky. Tehdy bylo neobvyklé vidět kluka s jedinou deskou, natož s celým štosem. Keith šel k němu:
„Můžu se mrknout?“ Později prohlásil, že to bylo poprvé, co
viděl desku Muddyho Waterse. Do té doby pro něj bluesman
představoval jakousi legendu, o které se mluvilo asi tak, jako
když Indiáni kdysi hovořili o velké řece za obzorem. Mick měl
i desky Little Waltera a Chucka Berryho. Všechny byly od stejného vydavatelství: Chess Records. To jméno znělo jako daleké
Chicago, to podivné město, kde se farmáři od Mississippi připojovali k městskému elektrickému vedení. Když vlak přijel,
sedli si Mick s Keithem vedle sebe a povídali si celou cestu až
do města.
Protože jde o mýtus, detaily se liší. V jedné verzi má Keith
šálu a Mick sako. V jiné má Keith baloňák, kterým smetá peron.
V další zase nese kytaru. Taky Mickův inventář se samozřejmě
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mění. Někdy má Rockin’ at the Hops od Chucka Berryho a Muddy Waters at Newport. A jindy je to The Best of Muddy Waters
a Chuckovo One Dozen Berrys. Podstatné detaily však zůstávají
stejné. Vždycky je to Chess Records – protože Chess vydávali
druh electrického blues, jaké Mick s Keithem milovali. (Jagger
už začal tomuto vydavatelství před pár měsíci něco posílat.)
Vždycky je to vlakové nástupiště, směr město, což lze brát doslova – Mick jel pozdě do školy –, nebo přeneseně, jako když
kazatel čte z bible. Ti dva to ještě nevěděli, ale ta velká věc byla,
že jeli do města. A jeli tam spolu. Úžasné je, že se potkali právě
na nádraží, poněvadž vlak byl pro blues vždy symbolicky důležitý. Vlak přece znamená únik – unáší farmáře z Delty, z otrokářské země do metropole. Vlak je svoboda, síla. Proto když
posloucháte slavné, staré bluesové songy, téměř vždy v rytmu
slyšíte klapot ocelových kol.
V každé verzi je Mick ten s deskami, zatímco Keith měl jen
kytaru. Protože desky – rovná se bohatství. To měl Mick. A Keith
ne. Keith hrál rock’n’roll ze stejného důvodu jako Chuck Berry – protože ho miloval, a taky nebylo nic jiného, co by uměl.
Mick však měl na výběr, byl na cestě k pohodlnému životu, ale
narazil na Keitha. Což je důvod, proč Keith vždycky zpochybňoval Mickovu oddanost. Mick blues miloval stylem bohatého
dítěte. Jako hobby. Keith ho miloval tak, jako nemocný člověk
miluje penicilin. Byla to jeho jediná naděje.
V rock’n’rollu nastal zlatý moment – někdo říká, že lepší nikdy
nepřišel. Roku 1956 Elvis změnil svět, když vydal Heartbreak
Hotel. Téměř každý známý britský rockový muzikant šedesátých a sedmdesátých let si pamatuje, jak ležel v posteli a poslouchal Armed Forces Radio, zatímco Král rozjasňoval noc. Šlo
hlavně o ten styl: nejjednodušší nastudování, chvění vokálů,
nakřáplá kytara. Prázdnota mezi tóny přivedla country Nového
světa k životu. Angličtí manažeři zábavního průmyslu vydělávali i se slevami: Tommy Steele, Adam Faith. Presleyho britští
příznivci bláznili po všem americkém, nejenom po hudbě, ale
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i po oblečení a hantýrce. Tady vyvstává závažná otázka: Proč?
Proč americká hudba spodiny, muzika chudých kluků, tak osobitá a jedinečná pro americkou scénu, hudba, která vzešla ze
zakázané směsice bílých a černých, mulatů a míšenců, která
míchala nejstarší tradice země s nejsytějším Delta blues a která
vypráví historii národa – od otrokářských lodí přes občanskou
válku až po velkou migraci do továren na začouzeném Středozápadě –, proč právě ona nalezla v Anglii tak úrodnou půdu?
Zeptáte-li se lidí, kteří v tom období žili a bylo jim deset
nebo patnáct, když Elvis prorazil, namalují vám všichni stejný
obrázek. Anglie po druhé světové válce, prý vítězná, přesto ale
chutnající po porážce. Vybombardované bloky a hromady sutin, špína v průchodech. Zlomená země, rozebrané impérium.
Sbohem, Indie. Sbohem, zátoko Mandalay Bay. Zbývá jen
tenhle pochmurný ostrov, kde to všechno začalo a kde to taky
skončí. Válečný přídělový systém trval až do poloviny padesátých let. Během prvního turné skupiny Beatles po Spojených
státech se nějaký novinář ptal George Harrisona, jestli měl během dospívání přehrávač. „Přehrávač?“ opáčil Harrison nevěřícně. „Vždyť my jsme neměli ani cukr!“ Keith později vykládal,
jak si při jednom z prvních koncertů v Mnichově dělal legraci
z Němců: „To kvůli vám máme špatný zuby – nejsou žádný pomeranče!“
Špína, úpadek, ztráta, šedivé stíny na rozbořených zdech.
Britové, kteří dospěli po válce, přirovnávají své mládí k černobílému ﬁlmu. Žádná živost, žádná hřejivost. Příchod rock’n’rollu
byl pak najednou jako Technicolor. Růžová žvýkačka! Modrá
vaječná skořápka! Nikdo nikdy neměl takový zájem o muziku
jako tahle první generace, pro kterou se stala barvou a životem, šancí na zábavu, únikem od historie – o tom se Americe
mohlo jenom zdát, jako smutnému děcku. Ethan Russell, jenž
v šedesátých letech působil jako oﬁciální fotograf Stounů, mi
řekl: „Ta válka byla strašlivá. Západní civilizace byla vzhůru nohama. Anglie se ocitla v troskách. Keith Richards byl kluk a žil
v podělaným domě na vybombardované ulici v Dartfordu. Ale
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poslouchal Chucka Berryho. Na jedné z mých oblíbených fotek
Keith předvádí na ulici Chuckovu kačení chůzi! Je mu tam čtrnáct let, ale vypadá mnohem starší !“
První rock’n’rollové opojení probíhalo právě v době, kdy
Keith oslovil na peroně Micka. Zčásti to byl normální cyklus.
„Je to sled pěti let,“ řekl mi Neil Sedaka. „Everly Brothers měli
pět let hitů. Connie Francis taky pět let. Fats Domino a Brenda
Lee taky pět. Všichni tihle umělci, kteří udělali průlom v padesátých letech, skončili, jakmile dospěli Beatles a Stones.“ Zčásti
za to však mohl příval smolných událostí a pohrom. Elvis vstoupil v roce 1958 do armády. Roku 1960 se sice vrátil zase domů,
jenže už nikdy nebyl takový jako předtím – služba mu nasadila
uzdu a udusila v něm onu „modrou elektřinu“. Jerry Lee Lewis
se oženil se svou o třináct let starší sestřenicí, což ho vyřadilo
ze hry. Chucka Berryho zavřeli za to, že porušil Mannův zákon.* Little Richard, největší ﬁntil ze všech, člověk, který se
mezi ranými hvězdami nejvíc vyjímal, trpěl představou, že mu
hrozí ztráta věčného života. „Když chcete žít s Pánem, nemůžete dělat rock’n’roll,“ vysvětloval. „Bůh ho nemá rád.“ Stalo se
to, když letěl do Austrálie. Motor se vzňal a letoun se rozklepal.
Little Richard klekl na kolena – jeho ﬁalové kalhoty ani růžový
kapesníček se přitom nezmačkaly – a modlil se k Bohu. Slíbil,
že když mu zachrání život, zasvětí život šíření slova Božího. Za
pár dní v přístavu v Sydney naházel svoje prsteny do vody, vrátil se do Alabamy a vstoupil do Církve adventistů sedmého dne.
Kolem roku 1963 byly popové žebříčky plné laciné komerční hudby pro teenagery. Hey Paula od Paul & Paula. I’m Leaving
It Up to You od Dale & Grace. A právě tehdy hodně Britů našlo
cestu k blues. Bylo to pro ně útočiště, místo, kam mohli uniknout před mizerií z rádia. Blues totiž bylo skutečné. Kluci jako
Jagger a Richards se do blues pustili ze stejného důvodu, jako
se kluci mé generace zaposlouchali do Public Enemy a N.W.A.
*

Mannův zákon zakazoval přepravu žen přes hranice amerických států za
sexuálními účely – pozn. překl.
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Šlo tu o autenticitu. Zpočátku hltali všechno, co našli. Začas se
ovšem vynořily velké hvězdy. Muddy Waters. Chuck Berry. Jimmy Reed. Delta blues se stalo posedlostí nerozeznatelnou od
víry. Pro Stones bylo přímo náboženstvím. Tohle jim přinášelo
štěstí. Umělec potřebuje víru. A nezáleží na tom, jestli ta víra je
rastafariánství nebo komunismus. Záleží na struktuře té víry –
dává umělcově práci soudržnost, tvar. Je tam, i když to nevíte.
Samozřejmě že i Stouni zplodili úděsné nahrávky, ale blues je
vždycky nakonec zachránilo.
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Jagger s Richardsem začínali jako fandové. „Sháněli jsme a sbírali nahrávky,“ objasnil to Mick. „Chodili jsme od obchodu k obchodu, od domu k domu a poslouchali. Pak jsme začali chodit
do domů jinejch lidí a poslouchali jejich desky. Je to takový to
období ve vašem životě, kdy jste jako sběratel známek. Desky
samy o sobě byly zajímavý, ale skutečným cílem bylo právě to
sbírání. Chtěli jsme tu muziku znát, vydavatelství i byznys kolem, učili jsme se písničky nazpaměť.“
„Než se Stones dali dohromady, určitě jsme nejmíň rok strávili jenom sbíráním,“ řekl Richards.
Když jsem se zeptal Iana McLagana z Faces – klávesáka,
který později jezdil se Stouny na šňůry –, jak začal s hudbou,
řekl mi: „Chodil jsem kupovat desky, což bylo skoro nemožný,
protože v Anglii na konci padesátých let a na začátku šedesátých nebyly žádný dobrý desky k dostání. Žil jsem na předměstí Hounslow, poblíž letiště Heathrow. Jednoho dne jsem
zašel do místního obchodu a prohlásil: ‚Chci Muddy Waters at
Newport.‘ A chlápek za pultem na to: ‚Nikdo takovej není.‘ A já
zase: ‚Taky chci Thelonia Monka.‘ A on: ‚To jste si vymyslel.‘
Ale pak se podíval do příručky – a opravdu! Trvalo ale týdny
a týdny, než moje desky přišly. Rozmach byl celej jen otázka
dostupnosti, nebo nedostatku. To si myslím já. Hudba prostě
nebyla v Anglii k dostání, z čehož jsme šíleli. Když jste ji uslyšeli, řekli jste – do prdele, to musím mít! Byla nás jen malá
hrstka, co tohle provozovala. Navzájem jsme se znali. Bylo to
jako takovej tajnej klub.“
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Pokud Jagger s Richardsem nemohli najít konkrétní písničku, naučili se ji zahrát. Takhle Stones doopravdy začínali. Už
tehdy byl Mick vůdčí a podpíral plachého, šeptavého Keitha.
Pro Micka, který vyrůstal na spodní příčce showbyznysu, to
byla dokonalá role. Jeho otec byl učitelem tělocviku, nosil teplákovou soupravu, stopky a píšťalku, a řízením osudu vystoupal na úroveň bezvýznamné autority. V roce 1959 uváděl pořad
BBC s názvem Seeing Sport. V jednom střihu Mick lelkuje poblíž, když jeho otec říká: „Tady Michael nosí obyčejné tenisky.“
Mick byl předčasně vyspělý. Už několik lidí mi řeklo tu samou, ohromující věc: Jagger byl první kluk v Dartfordu, který
objevil rock’n’roll. Bylo to v létě roku 55, ještě před Elvisem.
Na střední škole zpíval na večírcích – vždycky tu stejnou písničku, La Bamba od Ritchieho Valense. Koneckonců, tady jste
text zvorat nemohli. Spojil se se spolužákem Dickem Taylorem,
šlachovitým klukem z Dartfordu, který sledoval stejnou dráhu.
Jednu noc, když bylo Mickovi patnáct, si půjčili auto, zalhali rodičům a odjeli do Manchesteru. Chtěli vidět Buddyho Hollyho
a Crickets, kteří právě vydali své druhé album, obsahující několik klasických skladeb. Byl to Jaggerův první skutečný koncert.
„Pro Micka existoval jenom rock’n’roll,“ řekl mi Taylor. „Nic jinýho nemělo šanci. Celou cestu domů o tom nepřestal mluvit.“
Pár dní nato Jagger sestavil svou první kapelu. Tohle se stane, když uvidíte Buddyho Hollyho. Zkoušeli v Taylorově domě.
Dick hrál na kytaru. Mick zpíval, protože se nestyděl a dokázal, aniž by si připadal nesvůj, napodobit intonaci, frázování
a kouzlo černých Američanů. „Zkoušeli jsme bůhví jak dlouho, ale nikdy jsme si nemysleli, že bychom s tím někde vystoupili,“ prohlásil Taylor. „Prostě jsme jen tak hráli. Já, Mick a můj
kámoš Rupert Beckwith. Tu a tam dovnitř nahlédla moje máma
a usmála se.“
„Sedávala jsem s kamarádkami ve vedlejším pokoji a svíjely
jsme se smíchy,“ vyprávěla Taylorova matka. „Bylo to milé, ale
hrozně hlasité. Vždycky jsem Micka spíš slyšela než viděla. Ani
ve snu by mě nenapadlo, že to kluci myslí vážně.“
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Zeptal jsem se Taylora, jaký druh hudby tehdy hráli, a on mi
odpověděl: „La Bambu.“
A když jsem se ho ptal na Mickův hlas, pověděl mi tenhle
příběh: Jednoho dne se Mick na basketbalovém hřišti srazil
s nějakým děckem a kousl se přitom hluboko do jazyka. Na
příkaz lékaře potom týden nesměl mluvit. Taylor usoudil, že
je čas najít nového zpěváka. Ale Mick se objevil na zkoušce a trval
na tom, že chce pokračovat. Pak otevřel pusu a ono to znělo jinak, hrdelně, podivně. Podobalo se to okamžiku, kdy si Marlon
Brando při potyčce s kulisáky rozbil nos. Předtím byl až moc
hezký – potom senzace. Nedokonalost ho učinila zajímavým.
A s Jaggerem to bylo stejné: jeho hlas stvořila šťastná nehoda.
Nevím už, jak zněl předtím, ale potom byl jeho hlas prohnaný
a obscénní, okamžitě rozpoznatelný. Dobrých hlasů je dvanáct
do tuctu, jenže frontman potřebuje odlišnost. „Mickův hlas
pak zněl fakt zvláštně,“ řekl mi Taylor. „Vlastně tak, jak zní teď.
Ta srážka mu ho úplně změnila.“
Hlas Micka Jaggera je dokonalým nástrojem pro blues. Nejen
že je to tenor, ale taky jde o způsob, jakým ho Mick používá.
Frázování je instinktivní umění, nedá se naučit. Phil May, který spolu s Taylorem později zformoval kapelu Pretty Things,
s kluky v Dartfordu hrával. „V tomhle stadiu byli všichni hodně
amatérští,“ přiznal May, „ale Mick byl jedinečný už tehdy. Dokázal proniknout do textu blues a dát mu výraz. Namísto aby
text jen předváděl, on ho přímo ztvárňoval.“
Jaggerův talent začal napodobováním. Dokázal imitovat jakýkoli zvuk, stát se jakoukoli osobou, což často znamenalo, že
devatenáctiletý kluk vyl jako černý bluesman. Někdy parodoval
až do podoby minstrelského stylu, ale obyčejně to dělal dobře.
„Zatímco my ostatní jsme sotva uměli hrát, Mick byl dokonale
přesný,“ řekl Taylor.
Richards se ke kapele přidal oklikou. Poﬂakoval se sice s Jaggerem, ale do skupiny ho naverboval Taylor. Chodil s Richardsem
na akademii Sidcup Art College, potloukali se v chlapeckém
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klubu, kde rádoby bohémové kouřili cigarety, ﬁlozofovali a jamovali. „Keith chtěl něco víc, než co by znělo jako Elvisův kytarista Scotty Moore, zatímco všichni ostatní hráli folk nebo
jazz,“ pověděl mi Taylor. „Keith věděl, že jsem v nějaké kapele, ale nikdy mi neřekl, že by se chtěl přidat. A mě nikdy nenapadlo ho o to požádat. Pak ale přišlo to slavný setkání s Mickem
na nádraží v Dartfordu. Tak se k nám dostal. Najednou tam byl
společný kámoš. Pak se mnou Keith jednoho dne nastoupil do
autobusu a začali jsme zkoušet. Měl tehdy malou, klenutou
akustickou kytaru Höfner, tak jsme k ní připojili snímač. V tý
chvíli jsme najednou měli nadbytek kytaristů, tak jsem řekl –
dobrý, já budu hrát na bicí.“
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