.) u•n Ě iv D g L iá M í

V A L I N O

Je.k viciítc, Voleno nr,stupaje kx drahému kolu,
Piv, st/ vko bylo ;:ž
Jilonltó /tc-or 4 rok../ . C
jeju. ¿vi
oir.: •..u..cN r; (•; v
cxslc.
' • «
•
/ «
O . vj ^ • / u
i

ii :C;
oir: to-1:V ^..íVuj;

o MÍ blokv.clu
vyj Í M : Í
/v j.u*:,'sturu 1: eutoraký-;

1
</ -.«i
.v^liVci /pí i tverbo cbmliu/
• I* •• »
•á/ir«au .•hytvuj^ iVr? IUIOCC
jc
titul.,':, v ní :
»* v tivlv oclotk.ic t,:t slil cclc-n
"uruhA !'ult:;.ra ', xí tc: •
jed1: v.xrkusi o n zva neofioi clní ku".!tury, 2c
u- niiív:: Urt^i
"Zpnivi' c třer.n o tw'v, ^ejev. *
1
:
:
J. l'(bni
•
o'rc ^
. Ke z'..rvo "i jinou'' j<
ti: . C.ockc/ni.iv^JCuni
:t oaar.,
r., I1re:c:u
by bylr% totvy.uSuní tSonc,
urccnc. ..-r0e to
*
•
•
1
i CG
sl
r!>cah tohoto číclo
1
co i-/iťkorM
1.o^C
• • v•o
Xi
i. A-) i- :
'je ru. vcL
mÁm #
d z
' r» -i i r. -i i r»
i'/ v . V

i

•

*

- - •% u

v.

• %

V^M. \ ••

• •••

f
I
ř

. • U -L

uJ ^ J

w

O GOCVlLt"jtC ,
1 v* ,v' C 1'Il.H •
• ox
—

e

V

V. !

* . J . O

—

k i -

rit o • o VŮC' u(." t

ve—

Hovězí porážka

Václav

H a y e 1
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Každý, kdo je aspoň trochu obesnámsn 36 soudobou Českoslo- vcrskou rockovou hudbou, pozná skupinu íHfi PLASTIC PliOPLE po nökolika taktech. A zaslechn.c-li její hudbu nokdo, kdo se o rock vůbec
nezajímá, obvykle dříve nebo později zpozorní, přestane mluvit,
zaposlouchá SG a posléze se- zeptá,kdo to hraje. Často jsem uvazoval
o tom, v čemspočívá vlastně ten podivuhodný "trik", kterým dosahují Ploštici své zneklidňující magičnosti, Nelze to vysvYclit
ani neobvyklou skladbou nástrojů, /v tonto smöru je pro Plastiky
příznačné například znervózňující bručoni jejich violy a houslí/;
ani jen od Boha danou originalitou hudebního talentu Milana Hlavsy, hlavního autora hudby; ani dlouholetou prací, která styl
skupiny - jako průsečík a mocninu hudebního cítění jejích jednotlivých členů - formovala a utvářela; plno to nevysvětlí ani
fakt, ze jde o skupinu po léta vzácně nezávislou na náladách
publika q vůli hudební byrokracie a tudíž ve své tvorbě vzácně
autentickou.
V čem tedy vlastně onen "trik" tkví? tfplnou odpověá přirozeně nenalezneme: znamenalo by to totiž odhalit samo tajemství umění. Částečnou od po věcí mi ale naznačil jeden přítel
/ostatno hudební kritik/, když se mnou hovořil o tor;, cín so
Plastici odlišují od amerického a západoevropského rocku a u~
pozornil nne přitom na jednu významnou okolnost, že tato skupino
pravděpodobni daleko silněji, než jiná, vnesla do 3vé tvorby
cosi z ducha onoho podivného prostoru, v němž žije, Wejdo jen
o to, čemu se říká "genius loci". Jde o určitou specifickou
zkušenost avčta, jak ji po desetiletí a snad i staletí v těchto
místech historie formovalaj jde o duchovní a pocitovou ati.osféru,
patřící lc tomuto místu a příznačnou pro n2 víc, než si my, kteří
li denně dýcháme, dokážeme uvědomit. Ploštici žijí v Praze. V
Československu. Ve střední Evropě• Jejich duchovním domovem je
toto komplikováno /etnicky, kulturně, historicky/ strukturované
ohnisko evropského doni; tradičná první bojiště i první občt
evropských a posléze i světových zápasů; křižovatka evropských
myšlenek i armád; nevyhnut siný terč geopolitických zájmů i moderních zbraní, na jehož ploše je vždy nojak naléhavěji a dřív
cítit povaha nadcházejících nebezpečí. Jo to velký rezervoár
rozporu i svérázné semenistě z nich vystřelujících idejí,r ča3to
bizarních, jinde těžko srozumitelných a přitom mnohdy překvapiv*
jasnozřivých. Praha - toto "magické město" se středovekyn půdorysem - je v samém středu teto střední EVropy a jakkoli se z
dálky možná jeví jen jako konfekční metropole konfekčního sověťského satelitu, ve skutečnosti dýchá svým osobitýr. dechem,
neudusitelným a vždy znovu prorážejícícm no povrch Q po svém
zabarvujícícm i ty struktury, kteří do ní bvly importovány.
Dnešní pražský teenager nemusel číst ¡¡¿cyrinka, Kafku, Musilar
Haška, IClímu či Hrabala, nemusel slysct £udbu Schonborgovu či
Webernovu, nemusí znát historii doby rudolfínské či pobělohorské ani dSjiny střed o evropských národů d p.osdčjřiího gradovaného kracnování jejich státní suverenity - a přesto je svým cítění r. střc-doevropancin n joho černý humor, groteskní fantazie,
nedůvěra k nedutým i-eč.cnl pocit vSuoypřítpnnocti ohrožení a
způsoV obrany proti n:;'; i jeho druh zhnusení světem bude tuto
jehc determinaci vždyrky neňak prozrazovat. Zdá se, že hudba
Plastiků cosi podstatného z tohoto ducha prostoru a času skutečnu do ccbv. vstřebává - ct už si je toho včdomn či nikoliv.
Plastici by asi stěží mohli se n/kdy dopracovat - i kdyby k to-

nu měli objektivní podmínky - no čelná místo svčtových hitparád
/c^tatnS o to jim věru nejde-/; jejich tvorbo by byla asi otěží
pocitově blízká a plna srozumitelná milionům fanouSků rockové
hudby od Sen Francisca po Tokio; to v sol: nic ncTuní nn to~u ze
z ní zaznívá cosi varovně důležitého, jakási osobitr. ' nfor^ace
o existenciálnín naladění člověka, ocitajícího se v jednou z
míst, kde se tradičně zauzluje i rozuzluje historie, anii; toto
místo, o takovou roli stojí a aniž iru ji clcolní svět s ně ja rou
obzvláštní chápavostí přiznává.
Pokud veřejnost - mám tel no mysli veřejnost zahraniční - o Plasticích něco ví, tak pravděpodobní jen to, že jsou v
Československu pronásledováni* To je sice pravda, ale nikoliv
pravda celá. Ano, jde o jedinou z bezpočtu ceckách rockových
skupin, vzniklých koncem Šedesátých lot, která nepodlehla počátkem let sedmdesátých tvrdému tlaku nově se etablující noci,
nepřizpůsobila se jejím nárokům, Nerozpadla se, ani ne-.migrovala,
ale naopak si uchovala svou uměleckou identitu a trvale ji - pod vedením teči už počtvrté zavřeného Ivana Jirou.se - prohlubovala, což musela zaplatit nejprve ztrátou statutu profesionálních umělců, pak ztrátou právavvystupovat amatérsky, pak praktice
kou ztrátou možnosti hrát aspoň v privátním prostředí, až posléze rolí věčného objektu policejního i justičního pronásledování,
včetně věznění, To je všechno pravda, DOležitějří* vfialc - aspoň
z kulturního hlediska - je něco jiného: totiž to, ža co bylo
takto tvrdě placeno a co bylo nejvlastnějšín zdrojem teto vůle
k obotoni: pravda umělecké exprese autentických životních pocitů
a autentická zkušenost světa, srozumitelná prostředí, v nomž
byla vyslovc-na, a se suverénní svébytností o něm vypovídající.
Kdo to necítil od začátku, může se o tom přesvědčit dnes: desítky
nedávno vzniklých /tj. koncem sedmde-sátých a počátkem osmdesátých
let/ a novou generací rockových hudebníků tvořených skupin, tSršících se už zcela zjevně a veřejně projevované oblibo mladých
lidí, si lze jen velmi těžko představit bez Plastiků /a jejich
mladší sestry DG 307/; jejich inspirační vliv je tu naprosto
zřejmý; snad by bylo možno dokonce říct, že to byli právo Ploštici, kdo začal - osaměle - klestit před léty cestu, po níž
se dnes ubírá téměř všechna československá rocková hudba, která
za něco stojí. Jako by to byli prosto oni, kdo první začal v
československé rockové hudbě mapovat některé dominantní pocity
a zkušenosti člověka této chvíle a hledat zdejšímu prostředí,
tradici i jazyku přiměřený způsob jejich vyjádření; bez jejich
průkopnictví by to měli asi všichni, kteří přišli po nich, .podstatně těžáí. To ovšem neznamená, že se dnes Plastici ztrácejí
mezi ostatními a splý/ají s nimi. Naopak: jak jsem řekl už na začátku, jejich magický sound bezpečno poznáme mezi všemi; jsou
sví, osobití a sobe věrní; a oslovují-li dnes mladé lidi víc než
kdy jindy, pak nikoli proto, že se jim přizpůsobují, .ale naopak
proto, že zůstávají sani sebou, totiž těmi, kteří už po léta cítí a vyslovují to, co je dnes pociíováno a vyslovováno obecně.
Dokladem jejich trvalé životnosti, rostoucí z jejich tvůrčí,
kontinuity, je i "Hovězí porážka", zatím jejich poslední deska,
připravená a nahraná /samozřejmě jen v bytě/ v druhé polovině
roku 19tí3. Textový podklad si nalezli - jako obvykle - ve versích sobě blízkých českých básníků; tentokrát to byl mimo Egona Bondyho, Petra Lampla a clena skupiny Petra Placáka především
Ivan 7/crnisch. I když" tu jde ó první nahrávku pořízenou poté,
co saxofenista Vratislav Brobenec, jedna z vůdčích osobností
skupiny,odešel do kanadského exilu, jde podle mého názoru o
/
výbornou desku, důstojně navazující na to, co zatím Ploštici
vytvořili, ba v určitém ohledu to v tuto chvíli dovršující. Motiv dobytčí porážky /který není v české literatuře bez tradice/.

tvořící jakousi volnou osu celé dc-sky, ta apřítormuje - v grotesk)iš poetické významové rozostřenosti, typické pro duchovní klina, o nSmž jsem před chvílí psal - téma ohrožení, bozdůvodnóho
odsouzení a srorti a asociuje krutost canonymizované noci, pro níž
jsou všichni jen dobytkem; snovu je- tu - tentokrát ozvláštnující
metaforou porážky - nepřímo klo.dcno otáska smyslu ňivota o naší
prir\\-:v; *;cti na smrt, přičens způsob, jakým je evokováno a rozvárina, uá všechny typické dimenze hudby Plastiků - od ¿orného
iv aoru pře 3 kontrast vznešeného o profánního a z po ono charalcteri..:i?.ké a zároveň sobeironizující "bondyovské" vidění pustoty
všedního dno q bec-nad*jnosti lidského putování k smrti, ObzvláŠt
půsonivo tentokrát vyznívá, zdá se mi, ironickomagický kontrast
hyiinické, ař. jaksi "chorálovité" hudby g drastickoprofánním obsahem zpívaného textu /v tomto bodě Plaotici navazují na svou
dávnou minulost: mám na mysli píseň "Zácpa" 2 jejich první desky/.
Je tc hudba zadíravá, rozrušující a silná: do její příze tužím
vetkány i mystické, religiózní, ba možná os chiliasticlcó nitky;
nad toni bizarně truchlivými obrazy a vidinami všednosti jalco by
visely stále tytéž základní existenciální otázky: co bude potom?
co po nás zůstane? co to všechno znamená? Zhnusení z krvavé scenérie světa i jeho krvavé perspektivy se tu snoubí se svléštní
odevzdaností osadu či vůlí Boží; faktografie situačních i technických jatečních detailů má podobu litonického pláče; starost
o přežití tohoto dno je šifrou metafyzické úzkosti. Přesto si
nemyslín, Sc je to hudba nihilistická. Cítím naopak cosi hluboce
osvobozujícího, očistného, povznášejícího a svým způsobem spásonosného v tom, že je tu bolest života takto sugestivní zpřítomnena, takto varovnS zjevena. Ne, nihilismus asi nepatří ke
klimatu, z něhož tato hudba roste: vždyt líčí-li například Robert Musil svým ironicko-nostalgickým způsobem "vůni zániku"
rakousko-uhcrské monarchie, má to v sobe také pramálo nihilistickéhoi Přiznám se, se mne zneklidňující hudba "Hovčzí porážky"
vlastní čímsi uklidňuje: zdá sc mi, že dokud je človSk schopen
takto hrát a zpívat, nemůže být jeste vsc ztraceno.

Hovčzí porážka

texty

TiíiS PLASTIC PEOPLE OF AHE UNIVERSE
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Obsazení:
Milan Hlavsa - autor hudby; basová kytara, kytara, zpčv
Josef Janíček - klavifon, syntesizsr, zpčv
Jiří Kabcš - viola, zpov
Jan Brabec - bicí, zpčv
Ladislav Leština - housle
Petr Placák - lclarinct, basklarinet
Václav Stádnílc - flétna, basklarinet
Bojan Pleschingor - kytara
'
Vratislav Brabenoc - oltsaxofon - pouze ve skladbo 'Papírový
hlavy"
1
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chvíli příhlíž-1

/Ivan Wernisch/

jak se bourá vůl
3022 zkusil palicí
rozbít oko
pot.cn ho polili
při rrl^ohovóvií dvora
nasrsl co O čel
i
ta jeho
Čekalo se sesli
v prajezdu za vraty
popadla plechovku
blbee
kde ses coural
chlorit ala krev
oni. nevylovila
mouchy
otřela pysky
rukávem županu
a usmířeno dodala
tak ni 1áčku
to bylo naposled
to si pamatuj
2. Prosinec

/Ivan Wernisch/

i jali se poltiti
na kusj^ roztrhali
rozvesovali střeva
olizovali mastné prsty
zbytek hodili psům
kvikají veřeje
modleme 30
3 # Kanárek
kanárek umřel
nebo snad chcíp
nolcdo ho típnul
nebo snad líz
kanárek umřel
překrásný písně
starý a starSi
než starý gotický

/+ ing. Potr Lampl/

N

ty mrtvěj kanáre
zazpívej znova #
ai aspoň kámoši
znají ta slova
4* Petřín
je bláto na PetřínS
je bláto v ulicích
jo tento podzim
jenon terný vzdych
na výlet jsem se
ani ječnou nepozdvih

/Egon Bondy/

tan na ncbosích
nají ze rme sních
že k posteli rme
prilíp asi klíh
a bez piva Q nilování
už jsen nnich
5.

/Petr Placók/

copak řeznickej čoklc^
copak si myslíš
špindíro svinské
vztekloune nlsná
na rohy to naberu
kopytana rozdupu
6. Moacha^v^rannín^givě

/Ivan Wernisch/

celý den saná nepři ¿činnost
noucha v rnnnín pivě
prší
\
zaklepeš na dveře, vypadnou z pantů
přišlápneš psa
osloví t§ krasavice
nabídka lákavá, ccna nízké, ale
chco se- ti srát
srát.
Prší
/Petr Placák/

7. Blesken^do^hlav^
kteroupak vězněno
tuhletu velikou
narš bestie líná
bioskon do hlavy
za nohy visí
n£co z ní toče
dobytku líná
blesken do hlavy
rychle so najíno
noniuvího přit on
ani nán nechutná
co bude poton
tánhle si stoupni
bestie tupá
blesken do hlavy
blesken do hlavy

rozporcuj
tánhlotou
rozštípej
zbytky se

naso
sekerou
kosti
umelou

rozporcuj
tánhletou
rozštípej
zbytky se

naso
sekerou
kosti
unelou

8. Šgatná^věc
je strašnej čas je strašnej čas
U slunců v půlnoc proněaěn
blbouni mladí
potichu housličky ladí
blbouni staří

/Egon Bondy/

v drahéjek pokřicích

pátí

kostlivec
Spatná vžc
přijde c
cpDčla klec
ac «drtí vstáván se smrtí usínán
ale tušic. že v ton n e j s á n
tisíce nladšícn qaou na ton «rovna tok
uůžen aoi čekat jc-non no xósrak
"9- Papírový hlavy

/Ivan Wornisch/

podívá as na hodinky
její pohled zvlažní
pověsí kabelku na kliku
rozepne kabát
vyhrne ouk.ni
roztáhne nohy
opřeno o dveře
dívá SG
přea rmžovo raněno
na telefonní budku
z níž vychésí
sástup
tichých dčtí
v bílých komžích
a a papírovými
hlavani zvířat

%
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Okolo Panny Líarie
v závojích bílé hostie.
Je to tak správně, jak to je.
Od božích muk jde vunT sena,
na vodZ plave bili gténa,
poč voóou bílá břicha ryb.
Zbav nás, ó Pane, našich chyb.
Ukonči naše trápení.
Cd božích muk jde vůno sena,
zavadlc voní lupení*
Třpytí se slunce kosám na ostří.
Trp-.-ti se slzy na řasách vás tří.
Pán Bůh nás nenechá v starosti,
Bůh nás nenechá vStn" Dlakat,
Nad šcchou svaté Starosty
roíikv¿tó bí 'i ,-j akát,
Vr .líc', vyhlíží ve Vídni
b: í z í c í o e d ny p o ..1 z m n í ,
vane na Vícieň z pusty fen,
na Vyročino letos len
sic!.íseji beze mne.
Snad abych z jániy bezedne
požral zíg o pár sáhů víc.
JI jsem až do Valdic.
Weimdu s Vsátou pít už meltu,
zůstal jsem tu.
Ty
sama spát
v dal.ee tam ze.
au,
au, ze Igi.au.
V poledne budeo sedot u tal.iřr ,
lehounký' vánek jako od v^ jíře
trochu zatřese hladinou.
To slabá z jihu zavanev
odrazy
, s pusty fén.
Pi 6s ZnGdmo je to kousok j e .
A bud.eň n^ mne čekat dál
v té staré -žera! Keltů.
V3 7í íni - v
kousek
ojodál
*
*
s Akirií Vrata pij: meltu.
Přes Znojmo je to kcMc.ck jen.

3„

Služební psi na dvoře vyjí
3 Dsdim slaví eucharistií*
Slova písr.S Ó svatv Michaeli
linou se z cely.
Kalich Je lžíce a hostie jsou z veky.
Pán Bůh je s námi po všechny Sfcy.

Syrové maao*ukaž v ráně
Vysvoboď mo už prosím vrct »5
Merta Františce Julianč
Anďilé at se an6sou nad ně
Roz6tnutý plásí nebes bánS
Tuiu až odhalí nečekanS
Iridiový meč tvůj vzplane
Mecekám armádu tvou marnS
I
Tytam j&ou s milenkami straati
Upad jsem mezi- peáeraaty
Na Mírové jsem makal v kapli.
Kdys teáka po Čtvrtý- jne lapíiř
šoupli ro£ dSlat do'kostel©
9 v lcláSteře je jnoje cela»
Ptám DC
Pane, vášnS
ač trochu s potlačeným smíchem:
Nechceš mS nakonec mít cáiicheta?
Zatímco Liška s Brikciussm-' .
míří v Oxfordu do pubu
aalykám já se tady' hnuaém;
zase jsem dopad na hubu!.'
Zatímco Evžen 3 To&áSeta
míří do pubu v Oxfordu,
cpu 30 vězeňskýn guloáem ,
znova jsem dostal na mordu!
Zatímco za mne v refektáři .
modlí se a Brikciusem Toxaáfi,
stníjjí se ni dny v'kalendáři:
zústál jsi tady - tak to má8i
VÍS tyf Boíe, vůbec o mnS-,
žes mú zavřel v tomhle domě?
Vzpomeneš si nčkčy na mě#
jak tu sedím v hnojné jám5?
Stvořila vavříny.i omoj, ;
co a toho jsi schyatal pjro mne?
Odsoudilo ¿ně k marné slávě
neoo pojdu někde v.s&ónS?
1 •

«

S kůží v ruce Bartoloměj.,
pokorně T5 prosím, Pane. •
Vž mě nenech vSzet narnS
v ,&6vlatanově tlar::ě.."
Kdybych to nebral religiózně
bylo hy mi zde věru hrozně

/

t
Parnic Marii 3 <3 Státkem
andělé drží roucha lom
nad zaroseným trávníkem
Slunce skryté za obzorem
rtV/.ovv pří svit vrhá sem
tiše v červáncích pluje zem
Paměti mojí cedníkem
propadá se slib za slibem
tady v prostoru chrámovém
Milost máš Panno v srdci svém
odpust mi prosím odpust jen
jsem takový jaký jsem
Z téhle noci mS nezachrání
ani kohoutí kokrhání
Modré krajiny tetování
rozeznaly se ostrým tónem
Šustí pytlíky s acetonem
mlaskají pederastů ústa
Venku za mříží tma je hustá
Na průčelí cygnus olor
uvnitř hrůza je a horor.
Z druhé strany sv. I3runc
střeží désuplné lůno.
Vykuchaný jako prase
skví se tady kostel v base.
Po ránu mezi áábly vstávám
pomalu sám se 3ábiem stávám
tak se mi vybavuje znova
povzdech Borise Savinkova
Pomalu sám se ááblera stáváš
Vrata by k tomu dodal:
k á d á š
Odpočívají bílé myšky
v chládku je Honza Litomiský
však do svita který ho vítá
vrací se'Havel konvertita
V roce kdy předchůdce náš Haš
oslaví slavné jubileum
do divokého svSta flašek
vrací se konvertita Vašek
a lahve zvoní mu Te De um
Popgrosím pátera Bonaventuru
ten 'vyzpovídá i nestvůru
poprosím pátera Bouše
svědomí moc mě kouše

Svět se připravuje
já v kostele plném
třímám r».v: o ".en <
Je to r .oUCa r>
3
Osvobod mě od n j*

k střetu
skřetů
lam en.
P.one?
Amen.

A nejtěžšího mezi hříchy
prosím to zbav mne totiž pýchy
Vráta teá okukuje^Prátr.
Bratr Karásek ve Švácarsku
dokazuje svou k Bohu lásku.
V Provencálsku se Charlie toulá.
Jenom já že bych byl ten moula?
Lao-Tsi kdysi řekl k tomu: .
Mudrc nemusí vyjít z domu.
Moudřejší snad už nikdo není:
dům zaměnil jsem za vězení.
Jenom to Pane vědět chci
jestli už teS jsem v očistci
Krásná je hora Mt St Mi^chel
já nejdál do Valdic jsem přiŠ6l
moje básně jsou samý klišé
na hubě vyrazil mi lišej
Nad dvorná slunci
třetí vzešlo
bez tebe by to Bondy nešlo
Bez tebe byl bych bez poetiky
seděl jak vůl
a lepil jen pytlíky
ftekl jsi: mihi vindictam
nech něao prosím také nám
AÍ mám či nemám na kahánku
Vráía mi stejně na sopránku
nezahraje už ve -Vídni
Tam Ha radosti v Počernicích
zaálá je pípa i rum vyčich
jak je to všechno podivný
A že mě koně vyvádějí
nezazní mi je po naději
v tom světě maligním
Špatně se skládá elegi.e
když kolem cucají . si.-pyje ,
a každý rým je na to cnudy

popsat jak kouří si zde údy
Abych zas nepsal výtržnicky
zaznamenám jen sporadicky
jak jeden odsouzený přelíz
druhému zločincovi penis
Pgprosímvvroucnfi Marii Pannu
at ochraňuje Julianu
modlitbu tichou pouštím ze rtů
opatruj Františku a Martu
c

Odpust nám Bože naše viny
usmívají se androgyni
nahoře pod klenbou
Odpust nám taky naše hříchy
a povzdech posílám Ti tichý
navrat mi Bože lásku mou
Oknem se blíží vůně tují^
páry z čaje se usazují
andělům pod víčky
To nápoj nazvaný Tvým jménem
štukovým piju pod andělem
já malý maličký
Zmáčknutý jak snop pod povříslem
ztrnulý jaka bych byl tříslem
celičký prostoupen
t
Studenou když m5 rukou hladíš
aspoň mě přitom srdce chladíš
sevřené taninem
Když básníkům je prabídné,
uchylují se do Vídně•
Lehce by Míra Skalický
skládal tady blues falický,
však do Rakouska odhopsal já za nšho tečí. abych psal.
Tak zpívám blues i elegie,
že do daleké Austrálie
míří zas Charlie. Teskno mi je
a výčitka mi přišla mírná
v klášteře tedy u Jičína*:
Ó básníci, jací jste kanci,
jak zmrhali jste svoji šancií
Jestli nebe nezesvStlá,
zůstaneme beze světla dobře znám váš rým.
Touláte se po Pařížij
já si stejný vzorek mříží
znovu prohlížím.

Zas se bude selí krouhat,
zase na podzim,
protože sc nechci rouhat,
raději se pomodlím.
Tvojí vůlí Bože; je-li
ab3rcii nezkys jak to selí,
rád Ti vyhovím.
i
Sv. I-Iugo Grencbel^ ký
zachovej mi rosům selský
zachovej mi v "lapáku
rozumí rodu písmáků
Troufám si jenom ostýchavá
zašeptat nžkdy svoje Ave
Ze zrcadla se loupe rtut
svitlo v tmách čeká na ráno
kvíčaly zimní na labut
poustojí- bílé guáno
Čas kvapí praská amalgam
se svíček stéká parafín
ó sv.„tý Hugo pomoz nám
přimluv se k odpuštění vin
Sicilští plavci zpívali
modlitbu 1cpanence Marii,
protáhlé tony po vodách
k mandcrle její se nesly.
Rytmus vesly si dávali,
nad nimi mávali andělé perutomi.
Tu píseň plavců sicilských nyní Ty zpíváš mi
k Panence pro ochranu.
Za ranního kdys deLtC vstanu,
kapky se tříští na mřížích
jalco ozvěna dálek,
kde kdysi padaly s vesel.
Dalek jsem toho, abych se vSšsl.
Až se zas vrátím? zasadím
Panno Marii lilii.
Království obou Sicilií
je moje srdce s Tvým.
*
'
Viá tak se uzel za uzlem
^rovnal v sít
Ai-e kam bych se schoval
až přijde království Tvé
nade zlem zvítězit?
Až koukol od pšenice budeš chtít oddSlit
•Fwěž- kam bych se Uschoval
az ..přijdeš misky vah svých hříšníky naplnit

Píseň si zpívám má ječen takt .
s dáblem se nesmí sjednat iýnkt
20. května 1SC3
V neštěstí se vždycky hbitě
vracím k religiozito
jak se však<t} och*i zobydlím
tak se zas ani ne.ic^lím
/Přimluvit by se snad měli
světci v nikách nu průčelí
se sv. Hug^m s labutí
Odpustit můžeš mi jen Ty/
V patře nade mnou dvacet dva andělů
přilepilo se na pilastry
deset let dvacet v úd21u
lidi zde mají hrozné flastry
Sedí v kostele kolem mne
Ne věčná lampa zemní plyn
na jejich tváře vrhá stín

(

Bože je teprv poledne
nebo pad na svět soumrak už?
Je bomba / jenom velký nůž?
Poslední listí vítr rve
na dvoře s hlohů nebo se
zazelenají poznovu? řekni mi
Je kolem nebes taky kůra
jako na stromech na zemi?
Nebo jen kůry andělské
obklopují Tč v slávo Tvé?
Je oheň v srdci prázdnoty?
Jsi v prázdnotu to, Bože, Ty?
Mrazivý sever horký jih
Je pupek svčta v Kartouzích?
Jako tu šíji labutí
kdo mš ohýbá, Pane, Ty?
Bez oltáře je presbytář
od hořáků jde pekla zář
Modlím se vždycky v neštěstí
Kamenným světcům na tvářích
jemný déšt jemně šelestí
Dneska poprvé pokušehí
proniklo mi až kostní dření
Týden už hlohy na dvoře růžově rozkvétají
V noci se živé sny mi zdají
na dnešek s Julianou
mluvili jsme o emigraci
"Ráno přijeli estébáci
a málem duši svou
dal jsem jim ke kremaci
•

•

. v

(

•

•

Jen s nimi mluvím a mám zas
nervy nahé jak Marsyas

.

Rozumu snad jsi mě Bože už dočista zbavil
proč jsem se s nimi vůbec bavil
Na Sabinu jsem potom vzpomněl
Snad ani alkoholik
ssmoten tolik rcní jak zrádce
Inu
ve Stráži pod Ralskem na obrazovce
viděl jsem Oresta
Pomoz mi Bože
z jiného abych se těsta ukázal
Vždyt jinak život už jen žal
Pomoz mi svatý Antoníne
ó pokoušených patrone
pomoz mi svatý Antoníne
abych měl sílu říct jim ne
Že jsem si vzpomněl než jsem to vzdal
co s hory mu vysoké ukázal
když už jsem málem málem vlez
do rudého jícnu šelmy
vzpomněl jsem jak ho sebou vzal
na horu vysokou velmi
Pořád Pane Bože věřím
že mě nevydáš tě sběři
tak v pevné trvám nadjji
Přesto když katr zařinčí
leknu se že jak Vavřinci
svatému rošt mi chystají
Tak nevím když modlit se neumím
jestli modlitby skládat smím
nedbaje co si myslí Řím
k Panence Marii hovořím
Za velkou louží
Kůtka se souží
hubu špulí jak ryba:
odjíždět byla chyba
Už v dětství jsem byl trochu jiný
než rnoje sestra která tká gobelíny
V časech všeobecné mizérie
nadčasové vyrábí tapisérie
Marně bych od ní čekal dopis
nepíše dělá art protis
Když jsnre se blížili k Valdicím alejí,
na Tebe myslel jsemf Andreji
Stankoviči, do píči, raději.

i

%

47•

Napsal jste Bondy slavná ódy
zvláště ta o francovce >
já opět trpěliv jak ovce
přemítám usebrán a tich
co krás;/ ach skryto ve vrbách
salicilovy piju líh

J

y

43,1 •

Ješitnost 'překvapivá
zahlodala mi v mozku:
kdybych tak v panoptiku
rr:l ječnou hubu z vosku!

49.

Jednou za cos se snese
upadnout do deprese
trochu si duše zazoufá
v chrámu sv. Josefa
v podobě endogenní
ranního kuropění

50«

I ve vězení mám nápady jak snob
zatoužil jsem cist knihu Job • i

i
;

51«'

)
'

. Tak jako v houslích
zaschne klih
duše moje se uklidní
• '>.ríychle sc slunce střídá s.luhou
•'•Ke.ba natírá kalafunou
svůj v po nocích
• *" 3myčec
•
Až zahraje mi zase v Nuslích
v Lom bytě na pavlači
nepřiznám se že tiše pláči
budu á.e tvářit jak včera bych
odběh jen na pár piv
i

<

52.

Za plynem jako za ropou
.
strach rozlévá sc J£vropou
výstražně z věží zní hlas sův

' >
>

i

Výstražně z věží zní sov hlas
ta stará slova slyším zas
na výrok myslím Jaspersův
na bonmot iieber tot als rot
53.

Když vypustí nás z našich cel
po cestě do kostela
•
kvete na, dvoře jitrocel
a fasáda se běla
ve slunci oslnivě 4
však uvnitř ,chrám je tmavý
Bi\á Bože milostivě
k nám s^hovívavý

\

54.

Jakoby moje rodná sem
byla nešt.astný.a Jonášem
v dtrobác'1 kyt ovce
Jak by a nich ovce bekot zněl:
Ach, říkejte mi Ismael

55.

Na dvoře v Kartouzích
rozkvetly divizny
báseň co Bondy psal
dosud mi v uchu'zní
Taky bych nezmínil se o nich
kdybych byl svobodný

%

56.

Kartuziáni se slibem mlčení už odebrali se na věčnost
Kéž bych ho uměl dodržet aspoň uro Státní bezpečnost

57.

Všemi způsoby utrpení
činí^se básník vidoucím<
aspeň to kdysi tvrdil Rtř-mbaud
Možná to tak je možná není
je-li to pravda já jen vím
že bych se na psaní radši vybod

58.

Daníček se v maringotce
modlí hebrejsky '
kéž to sluchu Boha Otce
nezní nehezky

59.

Tak po přátelích v cizině
pozvolna ztrácí se mi stopa
Karel Voják se ve vaně
rozpouští mladého Ribbentropa
Sešel se Skvorecký s -Vilsonem
sedí u láhve whisky
\
Nám ve vývěvě pod zvonem >
proirodrávají pysky

60.

Jakoby rdousila mě krajta
kolik zde máme Fahrenheita
Na tolik stupňu Ráaumura
jen taktak že se neumírá
Kdyby to věděla máma CIA
kolik zde mámo Celsia
Jdou volit cestou z kostela
na mši jdou přímo z voleb
nač tady potom Sión stál
a k čemu hora Oreb?

Ach svatý Jene- Hus i
jak sc mi křesťanstvo hnusí i
Týdny měsíce léta jdou
na*4 zhanobenou apsidou
kostela sv. Bruna.
Karáskovi už praskla struna,
ve mně se tense usídlila.
Má milá i Scenérie jak od Bicken^e,
v ní tlamy jako s Gogola
vidím jen kolem dokola»
Andělé^ hlohy, divizny
zachraňují mne a pak sny#
v kterých se jako v placentě
schoulený ukrývám.
Jeptiška s oříškem vzkázala nám,
že všechno bude dobré.
Jako když tenkrát v stínu modrém
přitiskli jsme se k sobe.
Dodnes tvým slovům Dušane věřím
um:;lci svrhnou každý režim
I.
iljhlo po žebříku Jakubově
Radostno vzhůru stoupá k Tobě
Indigem blankytem nebes perletí
Cherubínů křik jde mu v ústrety
II.
Eremita
Rozjímá
INRI je
Chorály

ve stínu hlohu
modlí se k Fánu Bohu
vytesáno v zimostrázu na zd
klenou se nad naší lidskou

111«
Entlováno je moře chaluhami
Rákosím rybníky duše modlitbami
Ibisi vzlétají" 3vítá ráno
Chaluhami je moře ent^lováno
Málo je líbezný
svět tady v předpeklí
už i ty divizny
na dvoře odkvetly
A tak vychutnám si zas
co je to ta vanitas
Krásné jsou Plastiků Pašije .
jen jeden vidím tam malér
part že Jidáše ne&^-ívép^
Milan' Hlavsa či Daler.

Řek mojí ženě doktor Štěpánek,
obhájce obhájců lidských práv:
Což nevíte, Se manžel vás
není duševně zcela zdráv?
%

Ona ho za to probodla
pohledem harpyje:
Vy zas neví "Se, žc já mám
kur3 psychiatrie!
Svatý Prokope Ty který jsi
patronem zemským vc své slávě
nedopust aby Tvá moc slábla
Tak jako dokázals to kdysi
v místě kláštera na Sázavě
po celých Čechách £>krot už áábla
%

Jak dlouho Bože ještS snesu
že žiju v ustavičném stressu?
Tak dlouho jak se Tobě zachce
potrvá moje frustrace
Pokorný jsem přemáhám strach
dnes budu To prosit v modlitbách
abys mi aspoň po/tom všem
položil do úst ír básním šém
Bílé květy střemehy už nepohos^í chrousty
ústa od borůvek už so neusmějou
akátovým stSží proderem se houštím
které přikryje tu zkázu všude stejnou
S nebe se dívá T. G. Masaryk
nad námi mužné potlačuje vzlyk
už se i bojíme
ještě nekradeni /
alespoň my dva s Gruntorádem
\

/

Nebe- polité inkoustem
růžově hlohy kvete zem
vlahé se chystá povětří
na loktech pohoupat vás tři
Přesto to trochu
když dáváš hlohy
vždycky už budeš
hlohy ze dvora v

zamrazí
do vázy
vidět v nich
Kartouzích

Po mojí levici pokojný usnul vrah
usnuli andělé ve hlohu korunách
a ty už talcy spíš které jsem svoji touhu
schovat se pokusil do básně o hlohu
Zlíbilo se Bohu

i

«

nechat vyrůst hlohům
zlíbilo se Julianč
*
ve váze se dívat na nS
a já ars se ven dostanu
zlíbám Julianu
75.

I/onotonní můj itinerář posledních let»
Jakobych už jen s eskortami
mol Sochy uvidSt*
V IClášterci nad Ohří na římse
spatřil jsem Pannu v elipse
paprsků zářivých.
Neporaodlit se byl by hřích.
Z chomutovského" jel' jsem soudu.
Poslední léta rodnou hroudu
vidím jen na eskortách.
Ach*
Však kdybych přistal třc-ba v Crly,
ta záře světla od mandorly
navKdycky by mc minula.
A úsmcv taky neviděl bych,
který na duši Jirka Tichý
hodil mi jako horké cíchy,
Wepomodlit se byl by hřích, .

76.

Komenský po požáru v Lešnč
jevil se možná lidem směšně •
ne však mne který v říši stínů
tajní'; se učím latinu

77.

V říjnu pojedeš do Vydři,
V zářivém podzimním tom dni
popros Panenku Marii:
Zahub tu stvůru hydří,
dřív než nás pohltí.
Nedej nám zahynouti.
Bělostná perletí lastury
na hrdlo stoupni'nestvůry
a zašlápni ji do temnot,
zabij už nestvůru!
Veselá pak se bříška not
natřásat budou na kůr.ď,
radostno jejich nožičky
poskakovat po varhanách.
Ach, Panno Karmelská,
rozdrt v prach
IvP oaturu hydří.
lÁodli se v Kostelním Vydři.
Popros, ač svatá Panna
leviatana zmaří.

78,

Moře Ti ostrov odplavujo
v půlnoční Suécii
já suicidálno v Čechách žiji
uechlé mi kvetou hortenzie
ve Valdicích na sklonku září
Ubývá milovaných tváří

veselé ghetto je v diaspoře
jak lampa která hoří spoře
jak lon.pa se staženým knotem
iay zbylí žijem neživotem
Uschlé jen kvetou hortsnzie
skončilo září zima mi je
v Cechách kde suicidálno žiji
moře Ti ostrov odplavujc
v půlnoční Suécii
Když dorazil do Montrealu
vypitý jak býval tu
zjistil Brabenec k svému žalu
ze V/ilson bydlí v Torontu
Těžko píšu bez Brikciuse
útržkovitě jen a kuse
těžko zde žiju bez fivšena
toužím po nčm jak byl by žena
Neplavil jsem se po mořích
a přece sedím v lodi
nade mnou nebe ve mně hřích
dva věrní lodivodi
\
f
Namísto stěžně vztyčen kříž
tak pořád doufám že mě něžně
nad vodou podržíš
Nad Valdicemi krouží rorys
dekádc-ntno jak Huysmans Joris
cítím se tady ba^ ba
cítím se notně la-ba

XÁ

Když rozhlednu se mezi vězni
člověk mi nijak hrdo nezní
spíš rozvjy^izle a trochu vágně
ačkoliv sedím přímo na dně
Každý nese co unese
tak mu i Pán Bůh bere míru
lepší být tady v klášteře
než na Sibiři v monastýru

^

Nenapadá mě žádný rým
který bych poslal za Starým
Kdysi chtěl odjet až v té době
kdy by se vyhnul zábubě
Mám tomu rozumět jako vzkazu
že jsem tu uvíz v kremelském mrázů?
Ach nejsem nejsem Oscar VJild6

Víc než pero sluší mi vidle
Jak mrtvé mouchy v kalamáři
balady moje o žaláři
2\Ta chvíli vítr co vane kam chce ztich
skryt;' je Duh jenž čeká v hostiích
ještě ne krev v kalichu bílé víno
k oltáři letí prostáček Kupertino
Nevím zda svítá nebo tmí se
zase byl proces s Lááou Lisem
To druhé bude platit spíše
ve vazbě drží Daniszc
Setlelou přikryti korouhví
odpočívají čeští lvi
dvouocasí
Snad ani Slavík už si na ně
při šepsování nevzpomene
asi
Aspoň on kdyby obrys šelmy
štětcem poněkud rozechvělým
na plátno vrhal
barbar Otakar
Ve vzpomínkách se Praha mi ^
šedivým pustým městem stává
v místech odkud jste odjeli
na mapě roste bílá tráva '
Šedivou vidíu ¿i s bílými skvrnami
jak leprou stiženou
Brzy už Bondyho vlci s hor
do ní se přiženou
Ani heřmánek ani rum
mýtické datum
před lety naděje spása v tmách
je na dosah
Nebude Zajíčkova underlika
rok Amairika
začínám v Kartouzích
Ani heřmánek ani líh
ani líh ani rum
podivné teritorium
v kostele sv, Bruna
orázdné je tabernákulum
z Minkovic přijel Gruntorád
neblahé orálculum
Pije čaj s V/altrem
za zdí je jejich cela

Rok Orv/ella 3tojí před katrem
31. 12. 1983
\

Ka robi světlo nevídané
nad kmeny oliv luna plane
co v Písmu psáno to se stane
Po vlně horká slza kane
rouno beránka urousané
dlaněmi svými osuš Pane
Spí apoštoli v Getserianě
Kristus sám usmívá se na ně
do ticha tiše zazní Amen
V úzkostech volal jsem Beránka
těsná je moje skořápka
V neklidu nocí v hrůze dní
prosil jsexa aí ji uvolní

b
—

Genius loci zřejmě mi
vnuká zde pocit barokní
Mají mě v moci dobře vím
ještě rok zbývá a pár dní
*iř>
/

Modlím se k zemským patronům
cíábel ní opustí náš dům
Svatý Václave 3 bábou Ludmilou
spas svou ubohou zemi spanilou
Ledové svírají srdce kry
kéž je to jenom mimikri
Což nutně když se básník dusí
exodus následovat musí?
Labuí divný pták zpívá umírajíc
přece stojně krásně z naší strany hranic
Sarančo z Apokalypsy
Iritovalo to kdysi
Ominozní dnes padá 3tín
Ha štěnici skrytou pod listím
i
/

Zařvala triumfálním rykem
šelma nad mrtvým Amalrilcem
Však vvroce osmdesát čtyři
povodeň k božím mlýnům míří
K poslednímu se strojí reji
kremelské maškary Andreji
Podivné odešel básník Holan
na státní útraty pochován

a jejich ústy chválen
v dobách kdy bez pocty je spálen
František Kriegel a navíc - ach šakaly'z- hrobu vyhrabán
na Olšanach Jan Palach
3Í
Dnes stejně jako před lety
vytváří Nepraš skelety
Jen oživit je nechce on
moudřejší než byl Pygmalion
I se starým dobrým Lombrosem
praštilo by to tady o sem
Naště-stí není vidět duši
bohaté stačí tvary' uší
Jilmy porostlé břečtanem
v korunách dubů jmelí
veselejší se nestaném
proě bychom smutní být měli
Na kůře olší choroše
ve stěnách domů plíseň
minuly prchavé rozkoše
hlubší nás svírá tíssň
%

Zas pruty mříží na oknech
a ruce v pouta dané
to abych aspoň v těchto zdech
sepjaté měl je Pane
Ví v PelhřimovL kdejaký buran
Křc-nešník zbourají našli tam uran
Vyslyšet přání at Pán Bůh dá mi
aby ho našli pod Hradčanarui
Skrz mříže slyším přes tu,dálku
na nebi vytí vlkodlaků
Zc slunce vyskakují štíři
začal rok osmdesát čtyři
V naší rodině ponuře
tíhnem k životu v klauzuře
1
Mou tetu dali Moskali
k svatému Janu pod skály
Když mne pak zavřeli řekla ach
to odsedí na žiletkách
Tak nyní - kanwi&^u mnichy
vzpomínám na ni v Kartouzích
Napřeskáčku melu pantem

jsa ve všem, jen diletantem
noční oak mam z toho můru
jak mne uvítá můj guru
Olej nalitý na zátoku
Lvice uléhá v půli skoku •
Gesto pohladí něžné letmé
Ametyst tiše živoucí ve tmě
Anděl smrti si prohlíží
skvrny na veřejích
Jako okov se pohřížil
do studně duše hř^ch
Slunce za mrakem schoulené,
pozlatí jeho lem
Hříšník si smutně vzpomene
na věčný
' \ Jeruzalém
Duha se klene na nebi
a z mraku jemně mží
Někdo chce štolu políbit
v okénku pod růží
Pročpak mu říkáš vole
ontologické pole?
Tolik jsi zblbnul z láhve
že se bojíš říct Jahve?
Po letech jenom noční můra
vidina snová dnešní dej:
Honzovi Staňkovi ze Žižkove,
uprostřed klášterního dvora
své básně povídám.
Naslouchá mi ten hráč a zloděj,
já cítím se jak Manďelštam«
A
Na křídlech andělé ji zvedli
Azuru nebe do klína
Duněly bubny zem se chvěla
Ermitáže se třásla stěna
Žíznivě mohyla slzy pila
Durmany stíny fialové na
Alabastr vrhly
Monastýr potemnělý ve stepi kurhany
3" bělostné říze
biskup Vrana
věří tak jak mu věří strana
nc-ž trochu je mi s podivem
že při mši svaté místo křížem
nežehná srpem a kladivem

Líbánky vzaly konec zlý.
Svatbu jsme měli u Lojzy
a slavili ji bujaře
tak jako v Čechách, ach.
Pár týdnů na^to Plastiky lízli.
Spadla klec.
Tehdy řek Padrta mojí ženě:
Revolucionáře
jste si vzala přec,
tak netvařte se tak vyděšeně!
Mí spolužáci
naplno vedou žijí.
Čtu jejich statě slzj£ na kraji
čtu jejich statě slzy na líci.
Mrsky kunsthistorici,
víjak já se s vámi srovnáml
Mříží geometrii
po leta pilno zkoumám.
Apokalyptické saranče
kousalo Hanče
kousalo Zajíčka.
Jakoby pořád melo málo
tec? asi do mne už se dalo:
nuco mi žere vajíčka.
Tuší snad jenom Amnesty
v jakém zde žijem neštčstí.
Obklopeni nenávistí
Deum tamen laudavisti
i já veze v bezpráví
Deum tamen lauaavi.
i
#
Profesor Černý studoval v Dijonu,
já hodno moudrosti
utopil v demižonu.
Profesor Černý studoval lyceum,
to už nedoženu,
natolik mám rozum.
Inženýr Jirous
chtw-il si zmsnit jméno,
procesem s Plastiky zhanobeno
mu připadalo.
Zamítli žádost na národním výboru.
Ta žalost i
Však rodinu jeho to nezdolalo.
Rychle se Maruška potvora
vdala za fízla z Tábora
či snad on - ostébák vzal si tu potvoru.
Tak,milý bratrance.
Tolik trampoty selského rodu

\

původem z Rybový Lhoty ,
Jirousů ze Zelče.
1» Vzpomínka zastřená pres času dálku
má matka hází cigarety
na korbu náklaááku.
Padesátých let detail tklivý.
To do neznáma odváželi
kněze ze Želivi.
II. Tyhle verse jsem zkoušel napsat
už tenkrát za Jihlavou.
Starý byl u toho se svou ruilou.
Kde jsou ti nešťastníci?
A zdali Helena růže má.
co jsem jí tehdy vystřílel
na pouti ve střelnici?
Pavel Wilson je za vodou,
za vodou hlubokou s Helenkou,
Helenkou V/ilsonovou.
Paul Vi/ilson je za oceánem,
a námi jo tady asi ámen,
už asi, ouvej, ámen.
Za morem V/ilsonovi jsou,
ouvej, jsou za mořem,
my už to tady doořem,
v pokoře doořem,
pak umřem.
Vidím že píšu o pekle
matné špatně a rozvlekle^
ctižádosti mě svatí chraňte
aspoň si nemyslím že jsem Dante
Kdybychom uměli být sami
jenom oe svými modlitbami
ale jo Bože je mi líto
modlit se nemůžu neumím to
přece mou prosím neodmítej
oraci stručnou: miluji Tě
Jen to nutkání k oběšení
nikdy mi a3Í nezevšední.
Osud byl ke mně asi drsnej
Voják mi zmizel v Manhattanu
minuli jsme se se Sandersem
co nestih jsem už nedoženu
Tecí Pán Bůh hubí jilmy
po nich půjdeme my

Chystají pro mne vyhnanství
nu proč ne
nebeské panství stejně mi
nikdo z nich nevezme
Určují pobyt
jsou to bloudi
kde budu bydlet jenom Pán Bůh
nakonec rozsoudí
Svačenou rosou postříkána
je rjOCjJPán Bůh svou ukazuje moc
stmíváním, tmou a svítáním.
líezbořitelně ční st.':ny kostelů.
Matnicích mlýnků větrolamy
krajinou humen volně vlají.
ťot lidí čpí.
Kouř stoupá k nebesům.
A něčí ruka laskavé
pohladí spící dům.
V mrazu se chvěje sstuhlý lůj,
bílý je dvůr i bílý hnůj.
přestala šustit křídla mur
okolo lampy, padá sníh.
Mod^ý líh hoří pod kulmou,
železa v tmavých kadeřích
vlasy v prstýnky zavinou.
Vzpomínky ach na duši mou
dolehnou zase večer ztich
jc-n prach na prázdných policích
trochu se zdvih jen trochu zdvih
jak v polích větrem sníh
Cibule kostelů zlátnou a zrají.
Slunce se sklání k máji
ptáci se vracejí sedají na věže
letěli kolem papeže nemocnou Itáli
Ještě rok tedy prožiji
Pod krutým nebem Kartouz
04826 Jirous
U Telče v kupce sena
byla jsi moje žena
vzpomínat na to měl bych vkleče
v době senoseče
Trpělivě Bůh na Kartouzy
sesílá jaro vedro mrazy
vděčím mu za to tiše se modlím^
rok co rok Pán Bůh posílá podzim
Na plácek k svatému Mikuláši
anděl Bondyho od Slunců snáší

v

převazuje mu rucc- štolou
zdobí mu čelo gloriolou
i

v ztemnělé záři Bendy ční
nad střechy Prahy barokní
krvavé kapky z jeho skrání
kloužou po mikulášské báni
hojno holubů krouže v mracích
nač nenadálou adorací
buší Vltava do jezů
Ó Boridy! Ó Bože i Ó Jegu í
134*

Proč já nc-jsem pyromanem
srdce mSla bys jak plamen
jako oheň z dračí tlamy
hořela bya jak vích slámy

135.

Ptali se svaté Cecilie
na nebi andílci:
Opravdu 3e Ti líbí
jak hrajou Plastici?

S

.

Za to jak krásně hrajou
za jejich Pašije
Pán Bůh je zvláštní branou
do nebo vpašuje
1 36..

Tak vetknuli jí do drdolu
hřebínek z želvoviny
a zatlačili víčka dolů
Odpust nám Pane naše viny
Kolem rukou jí ovinuli
růženec průsvitný
pomodlili S6~zaplakali

Odpust nám Pane naše sny^
A hudebníci zafoukali
do plechů mosazných
do jámy hroudy naházeli
A

Odpust nám život samý hřích
\

1 37#

Píše mi žena v dopise:
zase zavřeli Lá3u Lise
Vašek j£ doktorem v Toulouse
výstavu má tam Slavík
s radostí v jedno spleten hnus
poleně to Pán Bůh navlík

138.

Za údolími lesy
jinde než kde jsi nejsi

f

'

v dálce kde modré hory
memento moři
daleko dál než Kartouzy
ve městech cizí rathauzy
daleko za obzory
memento mori
vlaštovky čápi rorejsi
nedoletí tam Kde Ty jsi
za zdmi stěnami dvory
memento
mori
* »
nad njřem vlhké útesy
blíž než tam kde tcá pro mne jsi
lodě plují a> vory
&
memento mori
138.

Bělejší je nad beránka
bílá kolem něho záře
ustrašeně před níjv- blednou
našich mučitelů tváře
Ty kterýs měl korunu s trny
ustrň se nad námi
Zatřpytí se ciborium
bílým zatřpytí se světlem
posil Pane naši víru
před ukrutným spas nás peklem
Ty kterýs měl v rukou hřeby
pomoz nám potřebným
Zlaté světlo nad monstrancí
do nebe se zářit vrací
vzhůru míří naše srdce
k modlitbě se tisknou ruce
Ty kterýs visel na dřevě
zachraň nás. věxné
?

140.

Čtu Julianin dopis v tichu
Nikolaje zvou do Lutychu
jakoby prý i mne tam zvali
/s Nikolajem jsme fúzovali/
Běda i královna Fabiola
marně nás marně k sobě volá

141,

Na hřbitov v Hrochově Týja^i
nesmějí cizozemci
nalehne si tam za zdí
Otakar Slavík navždy
/
/

/— '

}

Pusté jo Týnec město
pusté až z ^toho mrazí
nenajde se tam místo
pro Otakara za zdí
Smutno je město Týnec
ssaivtm k ne utišení
místo pro Otův věnec
nikde tam nikde není
Zvonek tam nezaklinkó
nad rakví slavíka
nedá mu Týnec sbohem
nad jeho čerstvým rovem
Jinde at v Evropě spočine
jen v Týnci ne jen v Týnci ne
leda po letech v rodnou hlínu
lehne si inu jak Martinů
1;.
Na poli lilií
•milá a milý
plevel pleli.
Lilie se k nim nakláněly
sami v té běli zůstat chtěli.
i
Svatební zvony v dálce zněly
za losy za údoly.
2C

Milá a milý
vlezli si do podpilí.
Na hromádku pak šaty kladli
nar] nimi svlékaly se klády•
Piliny na ně padaly
jak se tam milovali.
3.
Milá a milý
nad hrncem stáli s povidly,
/

'

Povidla tajemně bublala
milá milého milovala.
Pod pivovarským komínem
objímal milou kolem ramen
milý.
íiekla mu milá:
Tak mě poh-ladf
cítíš, jak voní slad?
A tiše pivo pili.
I.
Plazí se podzim podle vod#Na hrázi rybníku milý s milou
pláčou nad láskou utonulou,

uvízlou ve vrších,
A v mracích studí první sníh.
Důstojníku,
hlavně abys
nezapomněl no cannabis!
Neboj se, řek Duchač,
činný orgán zvůle.
Hned pod schody s pudy
strčím mu chcbuloi
Ha chvíli jednorožec zdržel 3e u studánky,
královna Gwenďolyna v habrovém loubí
na něho se dívala.
> Zatímco pil,
lilie zlatohlavá vyrostla pod kopyty.
Polední vánek sebral z jejího květu pyl,
královna zachvěla sef
když vůně dostihla ji.
Pak mrnk se rozptýlil
a všechno bylo jak dřív:
mýtina prázdná,
na vodě tkvěl vychladlý odraz habroví.
Z list věřících se pára sráží
a slova stydnou na vitráži
tvoje řeč budiž ano ne
nechtěj to po nás Domine
Sv. Martine, přímluvce mocným
tys líbal rány malomocných
já mám nemocnou duši, víš?
Zdali ji také zahojíš?
Sv• Martine, voj áku,
pomoz mi, pomoz žc-bráku.
Sv. Martine z Tours,
zbav mě od nočních můr!
Doktor Dubský si po cestě
říkal v Prodané nevěstě.
Potkal ho Sugen Brikcius
zvodový co čte za opus.
Filosof vyřkl tuto suru:
Pane kolego, tak je to,
pohleSte na tu partituru:
konfid-ent napsal libretof
hudbu pak syfilitik.
Národní naší opery
po-^oruhodný vznikl
Pod hlohem odváděli mne
když jste mizeli v bráně
Františka
ještě
mávala mi
yf
V
»
|
ted už jsme zase s Bohem sami

Začal jsem s André Bretonem
snít o skleněném domě
tečí na ambit zalitý betonem
dívám se z okna skromně
V ambitu rackové chechtaví
křičí já svojí trýzně
nikdv u? asi se nezbavím
světový surrealisme!
Koráte coeli desuper,
andělských slyším šustot per
od křídel vJ;nek cítím vát,
končí noc, nemusím se bát,
bát se a zoufat,
s
Koráte coeli desuper,
starosti od nás odeber
jako to děláš s každým dnem#
v modlitbě vděčné zůstanen
před usvitenu
—

- -
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Vaše duše se k Bohu vrací
já slzím nad svou dedikací
tak je mi líto že jste ani
nepočkal na mé věnování
5. 7« 84
Pokaždé lcdyž jsem v klauzuře
někoho zavřou a někdo umře
te3' Bedřich Fučík má kmotra Benka
membrána ráje chvěje se tenká
l
0 milost Pane Bože prosím
pro všechny pro nás které Tvůj Syn
zachránil svojí smrtí kříže
volám Tě vroucně skrze mříže
0 nebe prosím Ježíše \
pro mučedníka ZáviŠ6
do rukou peho prosbu kladu
za mučednici Miladu
Po třetí vlaštovkám zaroste ozobí
z kláštera vylezu svět venku ozdobím
Přinesu lilii
Bondyho Julii
do domu nad Sluncový.
Julie políbí mne: Vítám vás, Magore.
Pohnutě odpovím jí:
Laudemus Deum oref
Cartusium egressus.
Spláchněme pivem hnus,
cerevisism bibamus

cum laur o pinpinellaqaác«
Kéž GC mé latiny
"
Julie nelekne!

m

Tri dny před svátkem sv. Anny
byli Poláci omneštováni
Jacku Adame bratří v Kristu
zdravím vás dosud arestováný
porážky nářek zní z jatek
za vršky za moře. Brabenec útek
potají v hospodo zahraje muzika
Brabcnce za vodou už se to netýká
HOVGZÍ

Smutná je holka když chlapa si vezme
co pořád sedí co pořád je vSžněn
jakápak láska když chlapa má v Kartouzích
jednou tu holku ho milovat omrzí
Na nebe vystoupil Salvador Dali
po boku stanul své krásné Galy
kéž by ho láskou Bůh zahrnul
jak na zemi jsme ho milovali
Sub tumulfuoso coelo
Sancti Brunoni erista
scaeneria fuit ista
hodio crepusculo:
Vidi heu ciconiam
cum eendidis vere olis
ScncctuSi mea advenit iam
t g mp o r <T~ a u t umn a 1 i
Den po Panny Marie Nanebevzetí
myslím na Tebe jak Ti je
a có dělají déti
Moje láskof má nadeje!
iíic zvláštního nedgje se tu
jen večer asi
jak včera na javor v ambitu
přiletí konipaci
Každý básník tvoří jak umí
říká Bondy a ten tgmu rozumí
ti druzí píší na Dobříši
dobře jim tak
já formou ich
klášter proslavím v Kartouzích..
Panenka Mari6 snad už je pomstěna
Mariana Zajíčka vyhodila žena

£
~

Ekumenismus pak zářil v nevídané n á d h e ř e
nasel Larion si azyl u beranů na faře
FSjak as se mi '„creatury
přící strkat do literatury
zdá se mi potom že jsem. jejich
raději píšu o andělích
Jestli mě ještě po páté
nedopust Bože líznou
dopřej mi aspoň ve vazbě
setkání s Františkem Liánou
Ve vykropeném domečku
svbcenou vodou
ČGkáš na mne, můj miláčku.
Ovečky na obrázku {jdou
jedno tom a dvě nazpátek.
Taks mi to řekla kdysi,
anděli kuchyňský.
Holčičky tiše spí,
do jejich dechu mísí se
poklidné chroupání.
To beran spásá pod okny
^ rozkvetlý heřmánek.
Tak nějak zlatý věk
vypadal asi.
Odkud má přijít spása?
Modře se leskne forma
beránka nade dveřmi.
Odlesk Beránka na nebi,
v kterého věřím.
Ostříhal pastýř nebeský
stádo v svém ovčinci.
Náruči jeho ochranné
v pokoře vás tři
svěřím.

Už Petra Brodského zbavili souhlasu
2c moji manželku dovezl před basu
Nesmí už statut mít duchovní osoby
že moji manželku v o z í v a l na 30udy
Světská T^oc dala mu zahalit citelně
o pekle může snít topí ted v kotelně
Už vědět nechtějí
holčičky z Francie
už se nic neptají
jak ni tady je
Už na mne nemyslí
holčičky z lycea
už jsem je omrzel docela
Sek nebožtík Villon

kdeže loňský sníh
tcá francouzská skáče láska
po jiných zajících
Vznesl se zástup andolú
nad zemí Angleterre
zpčváka Johna přivítat
rytmickým svistem per
V úzkostném c -Cci 1'vropy
bolestní čumí r.plav
Vltava Kamp 1 kolébá
LennonAv kenotaí
voškorá zcne orbita
slzám žalu obmyta
to z očí avat4 Cecilie
zármutek 11a zemi se lije
r
1»
I zaval Janu zoufalou
vítr do mosta Buffalo
a druhou Janu vítr zavál
až kamsi za Montreal
líeb manžele i milenci
po světě jako brabenci
se rozlezli v tSch dobách zlých
V doslovu čtu ke Stcvc-nsonovi
Starého slova o smyslu oběti.
Mu, a co v cizině, jak je Ti?
Cítíá SG tom spíš doktorem
Jeky li em nebo 1-lydem?
Ty u whisky, my nad pivem.
Čím scházíme, tím zajdem.
Markétka po biřmování
ve valdieké^stojí bránu
já však nejsem jaksi k máni
přijela sem za mnou marn§
Hora svlačcem omotaná
řveka pláčem naplakaná
Pole souvrat obepíná
na mukách' j^o Kristus vzpjjlB'
Snop povříslcm převázaný
hrob hroudami zaházený
Svíce plameny protknuté
srclce ztýrané ukrutně
Ústa sevřená trpkostí
mráz zohryznutý do kostí
Kostely křížem probodené

nc-be oblakem zakalené
A oči hrůzou vytřeštěné
hořící xuípiš přečtou'v stšne
V té krátké chvíli usíntuií
než spánek padnul na víčka
vzpomněl jsem na Jana Zahradníčka
co musel milá snést
Proti němu je naše bolest
jem malá maličká
A tak když krátce po klekání
ustýláš postel holčičkám
poznáš že jejich modlitbička
k Bohu se muší vznést
«#
«

4

**

zo bolest Jana Zahradníčka
který se nedočkal
Bílé pivoňky tančly kvést
svatý Hugo sedm hvězd
sedm hvězd kolem hlavy malých
lijáky omšelo zlato na nich
má svatý Hugo lucernu
umlkl plamen v ní
Kartouzy podobné infernu
v jednotvárnosti dní
to všechno milá musíš snést
bolest i naduji naději bolest
má svatý Hugo sedm hvězd
pivoňky bílé zacly kvést
a rosa chladná na nich
Zřejmě
Božo Tvojí vůlí
abych žil mezi homunkuly
K narozeninám dal mi nakladatel
dřevěnou lžíci.
Z tvrdého dřeva dlabal ji jak datel.
Že by ta pozornost milá
na Y/eila
narážka byla?'
Ti revoluční romantici!
Kdysi jsi báseň psal
o koni o ikoně
pokročil čas a ikony
děláš už jenom pro ně

'• -

Prjfc 3 ideály mládíí
Ted Tvoji koně pádí - ech
v komunistických Květech.

Zpívaly balalajky z tnjgy
v ponurém mollu g ~~
když jasnozřivě z okna dolů
vrhl se Karel Teige
Chut nemam ani inspiraci
psát o tom nad Čím tise zvracím
Funus byl pana Reynka
Buonící se svící
chodili na ofěru
Tenkrát jsem ztrácel Věru
a miloval se s Danou
vdanou.
Se svící na oltář
sel Jiří Kolář
Kolede tam stál
i Bedřich Fučík
a Juliana
žena moje příští
Už se mi všechno v jedné tříšti
v jediný slévá hřích
Kosana *
Když uléhají beránky
za obzor na západ9
půjdeš Františko taky spát,
Když vítr který pásl je
ulehne na souvratč,
zavřou se oči Marto
• usne a spí,
A andělíčci přiletí
na čela postýlek.
Vůně dne rozleží se v snech
a s vůní noci promíchány
,
obalí nežne usínání.
J^
A zahrady se naplní
rosou 3 milostí.
-—
Svačeným zrním ptáky v hnízdech
and-ilé pohostí.
i

Ve věci poezie a L e n k y Marečkové

Jaronir

Š a v r d a

Poesie byla od nepaněti, jo dnos a bude, dek úd bude clcvC-k žít
n:i této Zeni či v tonto Vesmír; , citlivou a chápající průvodkyní livyjadřcvotclkon jejich radostí, utěšitelkou jejich snutkú, v./raz^n jejich r.e jvroucně jSích tuž,.b. Byla, je a asi ještě dlouho zůstali. proto i přirozenou nepřítelkyní všeho, co je cizí, škodlivé a nepřátelské lid^: - těn, eo
píší i tě', co ji čtou či peslouchají,
By Id proto také a jo náležité pronásledována toni, kdož jsou
nositeli těchto člověku nepřátelských principů. Odedávna je strašidlen těch, kdo chtějí člověka snanipulevetf ujařnit a proměnit v nemyslící a necítící nástroj své n* censké vůle, nebol je - rdno jiné - i praporer. lidské svobedy. Už ve starověku byli básníci vypovídáni
Jo vyhiianství, ve středověku upalováni nu hranicích inkvizice, dnešní tcto,litární roziny ji. i plní své koncentrační tábory.
I v Českr-slovenoku j,, to , iž pokná řádka j;:on a knížek; knížky
končívají na, hranici /tak tonu bylo za Koniášo a zn Hitlera/ či vu
stoupí /'tak je tonu za normalizace/, bdělí pohraničníci si z k n í ž e k ,
zabavených turistům vracejícím se z., světa, dělají výstavy. V poslední
době Se sezná:: j.nen českých básníků, odsouzen-ch státem za jejich
básnické slovo, rozrostl o další - o jíněno jedonadvacetileté Jihočesky Lenky Marečkovo,
ivlochcc GC ni věřit, že by československý státní ruži;> byl tak
slabý, oby se nusol lát básnického slova, toho olova, které potekuj. srdce, dává zaponenout na bolest a rozněcuje v lúdecli to, co je
v nich nc jcenně jsího, no jlidště jřiího, co ;lo nich vdechl sán Stvořitel.
Nechce dr ni v"řit, ž,. by h< ry tanků, pusek, se:' vpnlů a pendreků
/nejen tuzcnských/ nebyly s to mocensky obstát vůči vurCůn mladé,
nadaná dívky. Mcchcc s.: ni věřit, žc by neustálý proud produkce jneděrních tiskáren, dobře hlídaný arnádou cenzorů, ncpřehlušil /aspoň
co do hmotnosti/ účin veršů, přednesených před čtyřiceti rJadýni
li.lni. Mechápu proto, preč za ně jejich auterka nusí být souzena a
edsouzena: teror je vždycky synpt^men strachu. A mine to nechápu,
proč si tolik lidí u ná:; není s to uvědomit starou, tolikrát už vysloverru i na^s:;neu či vyt i ňx Sne u zásadu: člověka l z e zavřít Je vězení, C:1 e pravdu, r.yšlenku nikdy. Z vlastní zkušenosti nadto vír,
že právě osobním postižení:: člověka ta jeho pravda, jehe myšlenky
a c h c e t e - l i jeho poezie zazní tín plněji c výrazněji.

Ostrava dne 15« března 1985
9

Shrnutí faktů
dle sdělení č . 411, 427, 428

Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných

Dne 8. 2. i 984 byla senátoři okresního soudu v ?Í3ku odsouzena
Lenka Marečková, nar. 3, 6. >963. Senát ji uznal vinou tr. činěn
hanobení rcoubliky a jejího představitele /§ 102 tr. z./ a tr. činu

hanobení atátu ovětové socialistické soustavy a jejíba představitele
/§ 104 tr# z*/ a odsoudil ji k úhrnénu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku s podníněnýn odkladem na dobu dvou let. Lenka Marečková byla od 1. 9. 1983 do 7. 1 1. 1983 ve vyšetřovací vazbě v Českých Budějovicích.
Její trestná činnost něla spočívat v tom, 2c 21. 12. 1S82
v okresní knihovně v P Í S K U na literární'i úterku pořádaném Klubem
mladých autoru v Písku přednesla pásne vlastních veršů. Senát nabyl přesvědčení, žc verše "jednak hrubě znevažujívsocialistický
charakter ČSSR a napadají její právní řád a uplatňování socialistické zákonnosti, jednak v souvislosti s únrtír. L. I. Brožněva hrubými výroky útočí jak na tohoto bývalého čelného představitele
SSSR, tak na SSSR samotný". Literárního večera se účastnilo asi
čtyřicet mladých lidí.
Prokurátor JUDr. Jaroslav Loužcnský se proti rozsudku odvolal,
krajský soud v Českých Budějovicích dne 24. 4. 1984 jeho odvolání
zanítí.
Ministr spravedlnosti ČSR JUDr. Antonín Kašpar však na rozdíl
od okresního soudu v Písku i krajského soudu v Českých Budějovicích
dospěl k názoru, že v "danném případě podmíněný odklad trestu nepřichází v úvahu", a v tonto smyslu podal 5. 10. 1984 stížnost pro
porušení zákona. V ní uvádí, že údajný tr. čin ně! být kvalifikován jako pobuřování
100',' odst. 1, písn. a, c tr. z./. Stížnost
pro porušení zákona projednal Kejvyšší soud dne 15. 11. 1984. Rozhodl", že rozsudek okr. soudu v Písku z 8. 2. 1984 porušil zákon ve
prospěch obviněné, rozsudek okr. soudu zrušil a nařídil nu, aby^ve
věci jednal znovu s tín, že obviněná rocitací svých básní naplnila
skutkovou podstatu tr. činu pobuřování podle § 100,odst. 1, písn.
A/ a C/ tr. z. Tento právní názor Ncjvyššího soudu je pro okr. soud
závazný. Proto senát okr. soudu v Písku dne 13. 3- 1985 odsoudil
Lenku Marečkovou pro tr. čin pobuřování k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 7 měsíců v I. NVS.
Rozsudek dosud nenabyl právní moci.

aI

v

Lenka

ijc společnost
^xxxxiiscxxxxxxxra:^

M

are č

o v á

/Ukázky zc sbírky - předmětu trestního řízení./
1. AŽ^ŽIJE SPOLEČNOST
/'at žijí otroci/
At žije lhostejnost a všechno co
AÍ to žije'
Vždyí jsme to udělali M Y
a co uy uděláno to je vždy dobré

JE

Neexistuje dostatečné ospravedlnění pro omezování svrchovaného
práva člověka na život

/

9

Svět sc ^vysmívá
absurdito
koloběhu:
iMH\r.v;"í CHYBA JE NEDŮSLEDNOST
mcstmii cizcL ISSWÍĚIMSZ
ÍÍEJV^:;. zločin OÍ^ZEKCST

I^'JV1TSI I.K:S:N"SL GDEVI-B AÍMOST A BEZNADĚJ

Ještě jscr. nevysadila sazenicc květin
na loučc v horách X. E. T.
JWcvyehevala jser. ani jediný střen
jrt c. p or o d i. 1 a syny
Wcstačilc; si najít ní st o k postavení
chatrče
Kar: bych nohla dovést sve přátele a
říct jin
Uz :7i.:.::ic led o žít

At žije c i vili 7 ac z kde SG třicetiletá epileptická třese VL sv-.ír:
dono zinpu protože; nen£. no to aby si zatopila 3 není nikda kdo
by jí zahřál a s J c ň
s r d c e
Lidi zabíjeli
Vydržuje ji stát
Nestačí tc ani na
jídlo
At žije civilizace opovrhující zázory přesvědčením a myšlení*;
g která si nuže dcvolit luxus ěikanevat a odstavovat
nyslící bytorti
At žije civilizace v níž 3, nesnějí vydávat knihy a hrát hudbn
ktcr\\ p.sketuje víc než jenon klapky na oči
At žije civilizace kde se příliš často nluvi o tor.i co se ixtudělolo
oni nikdy nabude
JEN TAK
Aby sc tc nezdilo
At žije civilizace

v

it žije civilizace kde náš všechny výhody těhotni ženo
Ale kde tě nikdo nepřijme do práce když ček:.š cítě
Chcípni si HJ, ulici i Sh:.ně;j si práci u hloupých nebol ny jsr-e r 'lytří
/o milosrdní/ - čeho je moc toho jc však příliě
•it žije civilizace kde náš všechny výhody - stárnoucí
Ale kde budeš čekat v pořadníku i na u:iíotoní do Ú3tavu s pečovatelsko i
pecí protože tvůj důchod jc t a k
v y s o k ý žes jím
skutečně nikoho nopoďclatíš
AT SiJE CIVILIZACE:íi

Át žije civilizace ve které pláče osmiletá holčička

ena tím co musí denní vyslochnout
žc nechc^ aby nás všechny zabila neutronová honbo
At žije civilizace kt.rá plánuje všechro
Dokor.cc i místa pro špičku své inteligence
Například uklízeček a topičů
A at žijeme i r.iy - mladá generace - ktexv. přišla k už hotovému
- a dunnč so jí to vyčítá
AŤ ŽIJ*' CIVILIZACE - FRGjwTY U KRÁMU
A PH8ZDÍM0 PftED CHKÍMY

AÍ. žije civilizace která neustále staví novč a nové věznice
- a paláce pro parazity
Mnoho lidí
Mnoho lidí
bez vody a
Mnoho lidí
Mnoho lidí
A o tenhle

nená kde bydlet
bydlí vc vlhkých polorozpadlých donech
se špatněn osvětlenín
nemá práci a už ani touhu a chut žít
nesní psát nalevot zpívat ani hrát divadlo
už vůbec ne

At žije civilizace kdo osou lidská práva jen pouhou frází
a ti kdo vyžadují jejich dodržování pronásledování jako nejvetší
zločinci
At žije civilizace kde sc dohody a smlouvy uzavírají jen pro
jejich neustálé porušování a nedodržování
At žije civilizace kde sc i nírové hnutí nestale- ničím víc než
íraškcu
a mírová konference celosvětovou ostudou a skandálem
At žije civilizace zabíjející ebSti
Odposlouchávájící byty Telefony
a nepohodlným dcr.no 7,nepři jemnůjící život domovními prohlídkami
Zákazy činnosti Sledováním na každém. kroku
Pobytem na celách předběžného zadržení
a neustálými výslechy
At žije - civilizace která si vymyslela spoustu krásných paragrafů
tak aby k o h o k o l i
mohla umučit
At ži;jc civilizace jejímž ochr*.mccm pořádku jc instituce jednající
proti veškeré lidskosti a zákonům
Víra jc svatá Přesvědčení j/. svaté Jen vůdcem bývá občas vůl
AÍ žije civilizace kde 3e demonstruje za zbraně ačkoli - naoko oreti ni:::
'
- aby byl důvod k výstavbo ramp pro hlavice a dalšímu bezestysnenu
zbrojení
AÍ

ŽIJOJ C I V I L I Z A C E
ŽIJíí C I V I L I Z A C E

^

V

Y

AŤ
JiSulMŽ ClL£řJ JiS POMATLI
Z&íž A ROZJiŽTVÁlií NÁRODŮ

<

HLAV

.

N

X

.. . '

UPLriÉ ZftlCJtMÍ

At žije civilizace zmítající se v potoku všcch intrik a špinavostí
ke kterým se těžce dopracovala
Zavrhující hednety a žijící vc špíně

s
Kdo ju čistý nusí být zničen m.boí jeho nyšlonky jsou krajně
nebezpečni
v, .,
o ohrožuji
těžce vydobytou
š p i n a v o s t

^

v

•

•

•

•

civilizace jež si přivlastnila Ixz z .bran i soud nad vc.snířc

Živ,, ty
A člcvokcn
Li .'jijo civilizace která vynalezla rakety a počítače
a která
P O T L A Č U J E

K U L T U R U

13a otázky - b , odpovídá Lenlca llarcčková
Vvyrr ^rvyvirv

'.firv^ryv«lat«». w«»..»..¿v « % .i . .

• . •.«• «
'i J
I 1 :x K doplnění znáných faktů snad jc.n: jaká byla reakce pooluL/...J chaců? Podle § 100 by ne li být pobouřeni/
Lnnha: Dovedeš si představit tak zhruba čtyřicet lidí cd -Ivouoti
třiceti let, kteří by spont. nne odsoudili tc:ct, který
byl /a je a patrně i bude/ "bezpočnostnír/ii" org.'ny h/ilno. cen jako protisccialistický? J nc. Vc v'tšině případů býv:\ takeve c značení v současní- době spíš zárukou kvality než čv.hokoli- jiněhv , ačkoli to sanozrcj:-»8 není pravidlcn. Běžn pranc je
ta, íc sc podobné věci cpisují a rozmnožují jakmile sc. k nin člověk dostane - a-to zvlacx v tenhle věku.
Jediná zapeřiv reakce byla sc strany mých přátel, ;.tcří nc tan pozvali. Ta reakce byl strach. Strach z využití svobody slova, ktc~
rcu nánc /ninc ji 116/ zakotveno a i v ústave. Jak to ale je o našiji svoboděni v^ skutečnosti sc všichni přesvědčujeme toněr derutě.
Pii
ni to poněkud zoufalé.
Za zlpcrncu reakci by se dala považovat i odezvu VB a StB. iv^uhla
jc.n se nlL- - a noniCu - zbavit pocitu, žc zvi-Stě jeden ž mých vyřv tř: vat clu, mv.lpcr učil: Král z Písku, můj případ velice uvítal.
V .IcbS acho prvního soudu byl tuSín již kapitánem.
. j c v 3 C i: Tvénu konfliktu s nocí staví Tvé okolí /rodina,
přátelé, kolegové v práci otd/?
Lenka: 3.. svýni radiči vycházím velice debřo. Je parado:aví, že
vlastně
o/, to dr.bv, co jsem se vrátila z vazby, .30. vztai.•• r.'izi náni u n-av.i]Dřív to vypadalo mnohem bouřlivěji.
7
VÍ

o

V ^' 7 • / •pnlr^o, •> A l : R H "

Pokud

ť í ^ NV-

slíš scnzaccchtivé drbny cnJ opci, mohu k tonu pouze dodat, Sc

ni to 30 šunafuk. V znněstnání jsen zatín žádné problé.iy ncn£la#
To "žádné velké problény" nyslín ckanžitou výpověč.
Jako perličku bych chtělo uvést historicko-politický vývoj naší
rodiv.y: nůj pradědeček byl za Rakouska-Uhcrska vězněn za urážku
císařc pána. Hoje babička /jeho dccra/ byla zn druhé světové válk
vězněna v koncentrační::: táboře Ravcnbrllck. Itfojv. r.anihka /¿ojí
dccra/ byla v padesátých lotech pouze vyloučena z gynnazia. Kvůli
avénu dědečkovi: tonu, co byl zavřený za urážku císařpnna. Prošvihlo se na něj, že něl kdysi dvě dílny na výrobu pcrl^tových
knoflíků,

m
| | J: Jak

jsi se dostala kc psaní?

EerXa: Abccodu unín cC první třídy. Oproti tonu se ncdcriníván, 2c
bych se tehdy již naučila psát. wcdomníván sc ani, že bj^ch
to uměla tc3. Novin, jestli k tonu někdy dospěji. Nedovedu
si představit, jak to vypadá. První básničku se ni podařil
stvořit díky náh*. dnénu seskupení okolností. Přišla jsen ze šlccly.
Sdělila jsen otci, že jsen dostala čtyřku z biologie /byla jse*i v
to době na gymnáziu/. Otcc ni vynadal, že jsen lajdák. Měla jsen
takový vztek, žc ná pravdu, že jsen sc s otevřenými, jinak ale
zcela nepoužitýni učebniccni posadila k clcnu o na list papíru,
barbarsky vyškubnutý z jakéhosi kalendáře, jsen sepsala své u prvn
dílo;' o ten, jak jsou dospělí hloupí a jak nán - nladýn - vůbec
nerozumí. Předpokládán, že něla vysokou literární hodnotu. Bohužel již tu básničku nenán. Donníván se, že v opačném případě by
nchlc sloužit k léčení nindráků neuznaných autorů či autorů vůbec
/hele, cště větší blbec než jsen já.../.
A cc tečí? A plány?
líc, -r/slín, žc ncjdůlezitějáín aspoň prc nne zůstává to,
žc píšu a chci psát. Nechci to zakřiknout, ale svoje včci
si určitě pro sebe nenechán. To jspn ostatně nedělalo nikdy - pokud byl zájen. Jo, pár VJCÍ jsen vyhodila. Ty json
ale ncnohla číst ani já. V lcazdén. případě, pokud sc vyskyt
li
vyvo
D0VOLU
oleje clo ohně. Dosáhli pravého opaku.

- a pak bych noc ráda dokončila Kroniku státu Barevná Fangle.
To bude na J,dýl".
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/ukázky zc sbírky/

A dny a světic hvězd
To všechno jc tu pro tebe
Prsty Houpací křesla

N .

Ncuroloptika a opiáty Pouliční neony
Labutě usínající a objímající se křídly
Nahá upocená těla z lásky
Sl^va
Obrazy v podchodech Závěsy na stěnách
a z oblohy upletené copánky trávy
Kytary
Ze strachu opuštěná jar.-sossicrs Mosty Dálnice a bluus - - Pro tebe který se zmítáš opilý bolestí a připoutaný v přívalech
zmatků na posteli koženými popruhy a hledáš Klid kde by ses mohl usadit a žit
a cestu do země X. E. T. - - - stejně jako zima
Hlad c věčná kocovina věčných rán o jejich bezvýchodnost 'jejich
sychravé Obrazy malované černou barvou na bíle omítnuté zdi a hovořící
šíleným jazykem zběsilosti z opilosti
a depresí a
N c vy t Cp ěn é by ty
Přístřeší na roštu Kaple betlémská a podlahy pozvracené vlasy
tvé
existence a s k l e p y
kde se pokoušíš dělat muziku - ~ Dlouhé roztrhané svetry a černé trikoty tančících dívek o květinami
a dlouhými vlasy
padající na stůl jako posmutnělá duha
nadnnosten a výpadovkami Kamkoli z Prahy v.;n
vždycky zpátky
záhadný magnetismus přitahující je na.1, město - - >

•
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a sny
mladých impotcntních mužů
Se kterými se ještě nesmířili ale rezignovali na ně
,
Třesoucích se po marihuaně pécku káčku a neschopných jakékoli
další činnosti
- stejně jako jídlo Barvy Štětce a západy slunce přes řeku
- pro tebe který se zmítáš a vzlykáš opilý bolestí
připoutaný lc posteli koženými popruhy
které nevidíš ale všichni o nich "iluví
Které nemůžeš nahmatat ale všichni je pokládají za samozřejmost
Které tě spoutávají ve tvém vlastním podvědomí ačkoli neexistují
A o jejichž existenci pochybuješ i ty- - -

Ti kteří chtěli žít pro lásku Být free Ale obča3 vzbuzovali jen
3trach
Kteří slyšeli hlasy a viděli Krista přesto nebyli schopni jej
následovat
_.
Kteří si stavěli vlastní hrady Kopali podzemní města a so3tro^cvali

počítače - povalovali 30 pc Čekrlrnách a dojídali zbytky
v bufetech 5. ti kteří se s nepřito:^iiý:.ii pohledy nakláněli nad
stoly s půllitry a polité od piva a prozpěvovali ci Hari
Hari Krishna
vzpomínali ~ cc chtěli uskutečnit - kdysi ~
a co nikuy nc&clco • £í protože oni sami byli už jen torza
toho někdy bývalého A plakali
Ti kteří chtcli žít v l,.sco alv pokaždé skončili úplně jinak
a byli tak jc:: nuceni zažívat d.xlši zklamaní
A kteří j- zažívli dehr.ě
'
Ti kteří hl o vláli ccstu alv. nebyli'dostatečně silní aby vydrželi
Ti kteří zkoušeli vc sklepech hrát tu íiv, jabsurdne jěí a nepravdivější
muziku přieeiiž dr .'.ty cd jejich elektrických kytar ležely
vo vodě a oni v ní stáli
Ti jejichž inteligenční quocient se blížil IQ génia
a ti kteří- se ¿enom vezli
Xtwří utíkali 1: clrogár: a alkoholu a anulovali tak svoji veškerou
příležitost žít a vidět d á l
a vlastně tak sami seb^
každý dui zrazovali i když právo jin se chtílo žít nejvíc ale
nevodili jak nu te nebo se to prosto styděli přiznat Tak der;no
umírali
Nebe tc nedokázali i přes veškerou svoji víru a touhu a dostali
se do vleku a přerostlo jin to přes hlavu
Kteří propagovali volnou l,:.oku ale .:ilcvat dokázali jen občas
a/ ijostupn-S
ji nahrazovali se:ce:.i ačkoli nc vždy o nc
v
uplne
Kteří stěhovali po úzkých točitých schodech 11a půdu piáno a
•j-rřádali ta:.i jar.-session-šíloní
Kteří uctívali kult psa Wazisc a kult psa Dedka a přednášeli
bcatnickcu poezii lidem který?;: to absolutně nic říkat nemohlo
a zjsili v nich séně pochybnéstí Kteří poslouchali rie.stic Peoplo Charlyho Soukupa Karáska
Dg 307 Třešňáka LV^rtu a Hutku
Čtiví

a ICoubkcvcu a Llišíka a včřili v boží spravedlnost

vv • -•

a v en.Li - - Kteří blouznili o kchunech a zakládali komuny ale představovali si
j. spíš jako naprostou anarchii a ráj kde by byl pořád dostatek
piva
jako příležitost být a vytvářet
Kteří kupovali" byty a naváželi se do prázdných bytů v dezolátní.?.
stv'vu s vodo:\í:: ž.. jc odtud nůše kdykoli kdokoliv vyhodit budeli cc :r.u zrovna chtít a nebudcu-li dost opatrní
a kteří přežívali v podnájmech s propadlými stropy a vc spcločnosti
r/ří zraků
K;eří vzlétali v euforiích a extázích
Tunrili a znívali
a vytvářeli si vlastní bratry a sestiy Vlastní rodiny
i ti kteří ~jir:i opovrhovali
r: 1- 1 f•
Kteří poznali pachut samoty a hladoví vstávali a netušili co bude
zítra
Kteří museli vyslechnout spoustu krásnech řečí o ton jak
být -¿Ladý je krásné a r;čli přitom sto chutí dotyčnému zacpat ústa
Svázat nu ruce i nohy a dát nu nuž na krk - aneb učinit ho mladýrr
a pak nu o této kráso vyprávět

A kteří nesouhlasili o ochutnali vůni slunce pros nříže
jako já a jako ty
A dny a světlo hvozd
To všechno jc. t ť. pro tebe.

Hair s odrbanýni sandály Zeleninou a dStni s očina v noři.
Hair LSD Hair psychodclic Hair šperky
Hair vesnice Hair zone a Underground nusic Hair land
Hair stepující na nárožích s harnonikou a před květinovými stár
A s roztrhaným košileni
Hair hledající a nacházející a ubíjející se dalšíoi extázeni a
frastraceni
Hair
Hair
Hair
Hair
Hair
Hair

Bílý králík Hair Grid Icy Strawberry Fields a Bhadavadgitá
žebrák Hair flákač a Hair snílek - květ čistoty
nodrý papoušek a pozdravy k nebi
no stopu a s nekonečnými únovnýni a plodnýrá. debatami
s rozpuštěnými dlouhými vlasy K/;tatující a anarchista
s bosýr.i chodidly

Hair unrvonó a plačící Nabuzehé a vyhazovaná
Z čekáren Donů Iíonun Od dveří Z nostů a z průjezdů
Prostě odevšak
Hair věřící a doufající a Hair nc výstavách
Povalující tyo v zahradách a v parcích Špinavě alo štastně
Hair dítě

Slovník českých spisovatelů /Toronto, 1982/
heslo:

B O N D Í
Egon
vl. jn. Zbyněk Fišer
20. 1. 1930 Praha
Filozof, prozaik, básník
Maturoval v šedesátých letech, vystudoval filozofickou fakultu Karlovy univerzity /filozofie/, končen šedesátých
let se stal kandidátem věd. Prošel řa-r
dou zaměstnání,
pracoval v bibliografickém oddálení Universitní knihovny v Praze. Myní je v invalidním důchodu. R. 1981 cena E. Hostovskdho. Překládá z angličtiny a němčiny. Je zastou
pen ve sbornících Děti dvou sluncí
/1975/, Pohledy 1. /1976/ a Nčjakej vod
natej papírovéj člověk /1977/. Napsal
předmluvu k básní?; Josefa Vondrušky
Nejistoty /1978/ a Věřím ve alo /1970/.
IC jeho 45. narozeninám uspořádal Ma¿or /= Ivan Jirous/ sborník E. B. Invalidní sourozenci /1975/. R 1978 vyšla v Londýně deska E. B. Jappy Henrts
Club Bannod s B. texty. Invalidní sourozenci /Toronto, 1981/.

Literatura:
B. Hrabal: Legenda o E. B. a Vladimírkovi /LN 16, 1967/, B. Hrabal: Nožný
barbar /1 974/.

Bibliografie:
/údaje ze slovníku nahrazeny nově
zpracovaným přehleden tvorby/

Přehled tvorby ¿Igons Bcndyho
xxx -xx:cxx:ccxx:r'xzrszíz&x.rcxxxraxxxxxscxxxsxxxxxx^xxxxxxx \rxxxxxx?
A/ Poesie
1/ Fragmenty prvotin /47 - 48/
2/ Churavý v tvor /48 - 50/
3/ Tot,.lní realismus /50/
4/ Trapna poesie /50 - 51/
5/ Pražský život /50 - 51/
6/ Karibské moře /49 - 51/
7/ Dagmara aneb i>«ademocionalita /51/
8/ Ftlr Bondy © uvoibekannte Geliebte /51/
9/ Velká kniha /51 - 51/
10/ Malá kniha /52 - 53/
11/ Zbytky eposu /54 - 55/
12/ B á s n o d 54 do 58 /54 - 5b/
13/ 1^6smrtelná dívka /57
58/
14/ Tzv. fildsofické basno /58 - 59/
15/ Básn5 z let 60 ~ 63 /60 -'63/
16/ Naivita /63/
'17/ Kádrový dotazník /62 - 67/
18/ Básně od 63 do 70 /63 - 70/
19/ Deník dívky, lcterá hledá iígona Bondyho /7'l/
20/ Zápisky z počátku let sedmdesátých /71* - 72/
21/ Pour liélcne la Belle /72/
22/ Pokračujíc.! chorobopis /72 - 74/ *
23/ Sbírečka /74~/
24/ Trhací kalendář /74 - 7 5/
2 5/ Druhé sbírečka /75/
26/ To jsou zbytečné verše /75/
27/ Mirka /75/
28/ Plastic Peo^le of the Universe /76/
2$/ Praha 1977 /77/
'
30/ Síjen na vsi /cyklus básní v Krázkovsborníku z r. 1978/
31/ Básně z r. 1978 /78/
32/ 0 počasí /79 - 82/
B/ Próza
——
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1/ Povídka o lásce /4S - 50/
2/ 2000 /49/
3/ i;5 povídek" /52 - 53 - zmiňuje se o nich Hrabal v Mlžném
barbarovi, patrné ztraceny/
4/ Korespondenční roman /5*2 - asi zničen/
5/ Román /Surrcalisticko-realistioký, 53 - 54 - zničen/
6/ Sklepní práce /72 - 73/
,
7/ Kronika genealogická /73/
8/ Invalidní sourozenci /74/
9/ Mníšek /74 - 75/
, . u ,,
...
10/ Pravdivá pMSernc- příběhy pro Lopatkovic holky / 7 W
11/ Nové příšerně příběhy na všeobecnou žádost /7b/
12/ Šaman /76/
.
^ ..
.
1 3/ Leden na vsi + Dopis Ladislava jiadcnskMnu /77/
1 6 7 7 /7?/
15/ Dvě novely /Máša, bota - 78/
^
16/ Markétě M. /79/
¡7/ tíez názvu /79/
18/ Afghánistán /80/
19/ Prvních deset let /81/

20/ Nový vek /Û2/
21/ Mepovídka /83/
22/ Cesta Českem našich otců /84/
»

C/ Dramata
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
dvě

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
..8/
9/
10/
11/
12/

Hra I /Nic jsem si nemyslel aneb MerozřoSens záhada - 68/
Návštěvy expertů /66/
Jednoho odpoledne /68/
¿rvní večer s maminkou /69/
Na dvore Ludvíka XVI /6Q/ *
Devatenáctset padesát /69/
Otec v restauraci aneb Žerty strahou,otče i /69/
Kdekoliv v současnosti /69/
Jednou v noci /69/
Ministryni výživy aneb Výživa l^du /70/
Pozvání k večeři /7Q ?/
Hra XIII /70/
dramata ztracena

Otázky bytí a existence /Svob. Slovo 67 - napsáno 61/
Útěcha z ontologie /Academia 67 - napsáno 62/
Buddha /Orbis 68 - napsáno 66 - 67/
Několik poznámek o tzv. malých sokratovských školách /Fil,
časopis, 60* léta/
Juliiny otázky /¿sej o posledních vecech Člověka - 70/
Par stránek /IV. díl ontologie - 74/
Divoké pojednaní /V. díl ontologie - 75/
úvaha o eschatologii /79/
Knížka o tom, jak se mi filoscfov-jlo /60/
wesubstanení ateismus a nesubstanení teismus /81/
Dopis příteli /83/
0dpovo2 doktoru teologie /84/

E/ DSjiny^filooo
1/ Dějiny antické filosofie I - Antická filosofie do Platona /77/
2/ Djiny antické filosofie II - Velké systémy /77/
3/ Starověká čínská filosofie + základy starověké indické filosofie /77/
4/ Základy středovaké evropské filosofie /Patristika - 78/
5/ Evropská středověká filosofie do začáktu XIII. stol. /78/ .
6/ Středověká islámská a židovská filosofie /7S/
7/ jsvropská středověk* filosofie XIII. - XV. stol. /79/
8/ Indická filosofie - pokračovaní /81/
S/ Čínská filosofie - pokračování /84/
?/ ^litolo^ické^^^ráce
1/ Diktatur-a proletariátu /49 - 50/
2/ Pracovní analýza /69/

i

G/

eiof on o ^ x áznan^r

1/ M i m e narušený monolog /rozhovor
Bondyho s B. Hrabalem o
V. Boudníkovi. - 73?/
2/ Přednáška o Cín5 /79 ?/
3/ Serie přednášek o náboženství
H/ gúzne
1/
2/
3/
4/

5/

&/
7/
8/
9/

Kn?z dívkám /Sbírka koláží věnovaných Libuši Strouhalové/
Sloužíme lidu /50 - Texty sestavené z výstřižků z novin/
Příprava práce o L, Klímovi /60. leta/
Přednáška "Význam buddhistické tradice v dnešním sVcH*-11 na
VII. orientalistické konferenci v Liblici 20. - 22, dubna 1965. Vyšlo v září 1965 v 2• čísle VI, ročníku časopisu "Zprávy Československu
společnosti orientalistické při ČSAV.
Přednáška "Marxismu u Mao Ce-tunga na VIII. orientslistické
konferenci v Liblici, 24. • 26. dubna 1967.
Vyšlo v prosinci 67 v 1. Čísle VII, ročníku
Zpráv Čs. spol. orientalÍ3tické*
Práce na fundamentální teologii /z počátku 80f let/
Snad jeáto další filosofické články z časopisů z 60. let
Stal ,:Tri malíři" /v čas. Voleno/
K případu jedné intolerance v ČínS /v tzv* Tolerančním slovníku/

1/ Překlady
1/
2/
3/
4/
5/

-

.

'

Morsensternova poesie /50 ?/
Stat Rosy Luxemburgové
Erich Froimu:, Budete jako bohové /68/
Mao Ce-tung: Výbor z poesie /77/
Angelus Silesius: Výbor z díle /58 ?/
«
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do^lnSk^ existující, ale nedostupné práce
1/
2/
3/
4/
5/

*

Pet básní a tři pohádky /50 ~ 51/
Průvodní list /epická báseň z r. 53/
Krajina a nemravnost /54/
Neolitická stanice /60 - 64/
Básně o Invalidních sourozencích - určeny ke zhudebnění pro
Plastic-Paople

0
Milan Šimečka
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Egon Bondy: Poznámky k dějinám filosofie
Bondyho dílo. jež on sám nazývá ze skromnosti pouze Poznámky
k dějinám filosofie, má podle mého odhadu zatím rozsah asi j6dnoho
tisíce stran strojopisného textu. Určuje se to těžko, protože dílo
obíhá mezi čtenáři v nejrůznčjáích podobách, počínage xerokopisrai
formátu a konče strojovými opisy v nejruznejších. iaustotách řádkům
a také bohužel s mnoha chybami a nepřesnostmi, V knižní pod-obč

by možná saplnilo dva až tři tlusto svazky. Jde o soustavný výklad
dějin evropského filosofického myšlení Ov11 předsokratiků až po začátek 13. století /možná že je na sv".tš i další svazek, já mluvím
jen o tom,co jsem četl. V této chvíli už samozřejmě doma nic nepřechovávám, půjčil jsem všechno dál/, provázený obsáhlým přehledem
dějin čínské, indické, islámské a*židovské filosofie. Skromnost •
v názvu trochd klame, dílo nemá mezery a zabývá se všemi podstatnj^mi autory a všemi fázemi filosofického bádání.
Na několika úvodních stránkách vysvětluje Egon Bondy /54/
motivy, které ho k práci vedly, přijměme je s upřímností, s jakou
jsou zřejmě míněny. Autor se pustil do této práce proto, aby studenti i nestudenti /zvláště pak ti mladí lidé, kteří se na vysoké
školy nedostanou/ měli při zájmu o filosofii po ruce i něco jiného
než nudné, ideologizující a suchopárné kompiláty, jako třeba filosofický slovník. Stačí ke všem zkouškám. V hlavách studentů, jak
si ještrě pamatuji, vzniká po studiu neosobních kolektivních učebnic
dějin filosofie neodbytný dojem, že rozvoj lidského myšlení probíhal jako obskurní, tisíce let trvající, fotbalový zápas dvou
mužstev, materialistů v červených dresech a idealistů v dresech
bílých nebo tmářů v černých sutanách. Nedali si to vymluvit, schéma
zápasu bylo nejlíp zapamatovatelné.
Méně důvěřiví budeme asi k prohlášení, v němě se Bondy vydává
za nevědce a jímž jakoby omlouval odhodlání psát tak, "jako by vedl
rozhovor sám se sebou". Takový způsob psaní nepotřebuje omluvu,
je to jediný lidský způsob psaní. "Nevědec" se stane čtenáři podezřelý už po prvních stránkách díla, namístech, kde živě líčí problémy s tlumočením sánsktských pojmů, si pak čtenář nutně položí
otázku, co tedy dnes věda je. Jestli je to především zaměstnanecký •
poměr ve vědeckých ústavech a na universitách nebo spíše vědění.
Ve-filosofii vědění a umění, přinejmenším umění sdělit jiným my- /"'
šlenku jasně, přístupně a nepochybně i poutavě, Bondy přesvědčuje"
jak věděním tak uměním. Čtenář s v ním družně přemítá nad metafyzikbu
a když nic jiného, porozumí aspoň nádherne vlastnosti lidského
ducha vést myšlenku bludištěm niterných i přírodních záhad, i když
z toho není bezprostřední užitek. Od knih? které jsou k dostání
v čs. knihkupectvích, se Boridyho Dějiny filosofie liší ve dvou
ohledech. Zaprvé nevytvářejí dojem, že dosavadní filosofování ' /lo
jen anamnézou filosofického systému, o kterém se předstírá, že
slouží jako nástrojlk řízení státu a společnosti. Zadruhé pak poutají ryze osobní "samomluvou", která se ostře liší od odpuzujícího
chladu vědeckých příruček, které vnucují filosofii neúspěšně převlek objektivní vědy, spolehlivé tvořitelky řádu a přehlednosti
světa a div ne návodu k neomylnému životu. Proto se u Bondyho téměř
nesetkáme s lhostejným záznamem toho, co kdo kdy řekl nebo. napsal.
Bondy vykládá dějiny filosofie vědomě jako sdílení o vlastní intelektuální zkušenosti se. starými myšlenkami. Proto je jeho dílo také
pozoruhodně poutavým čtením, dokonce i zábavným v tom nejlepším
slova smyslu. Boudy často vybočuje z klidného toku vyprávění a vede
s filosefy vzrušeně vtipnou debatu. Uvádím jen jeden příklad, i
když. nevím, jestli je právě nejtypičtější. Po analýze Aristotelovy
metafyziky Bondy praví:
"Když Aristoteles mluví o bodu, je to jako kázání v nedělní škole.
Před očima nám taje jako svíčka. Má dokonce tolik neomalenosti,
že hovoří o jeho nepředstavitelné blaiženosti, kterou zakouší ze
svého myšlení, Čeho i filosof jen těžko dosahuje... Jestliže bůh je,
pak je spíš než tohle radši dobrodruhem, házardérem, věčným hledačem a je" bytostí citu, lásky, pokory, hanby a utrpení - je spíš Job
než řecký filozof. Že se kdy křestanská víra ve středověku mohla
zhlídnout v Aristotelově prvním hybateli, jé jen vysvědčením toho,
jak ztrácela sebcpochopení a trest na ni přikvačil v zápětí v podoběy stejně blbého pseudomaterialistického positivismu a konsumentské teosofie našeho věku."
Pasáž by mohla budit zdání netolerantnosti, ale skutečně jen

ft
zdání, pvotoí:ís Bordyho dílo je ve skutečnosti hluboce tolerantní,
n«.LnV.d_?c jeto c váěnivS no.l:lono:ic přednvjin ki áco u hlcdr.ěctvi v nyrlu:il:ove^ vývoji lidstva.
roseno d 'va n^ktrvýn ny J.v/nkán přednost
před jinými, nchl by cl. asi Bon^y^o filosof ichou náklcnnost i pojících

d^stojnýn ud-'lcn člověka. Zvláště riladýn lide; nuže pi'ospět, kdy:
se J Sondy:» nnucí 'jásat, nu;: tíra, jr.k R;C no jaký irsky nnich ve středověku o r o bral g2 na sán práh nyolenky šněrující sc svýn poselstvím
jí se } k nán, nebo když se naučí ciržct palec chytrénu klácení otázek
a t^kč postát v pokoro před hloubkani vod, do kterých se svýn ojedinělý. ^ n ánin noří.
cá ca!., tó.ke jako nevědec, který vsak předci jen přečetl r/'kolik
knih
toto téna, cit In nad boj dýho dílt.n úctu k o." vose a práčovitootij která .'stál v na začátku o. nusuly být v/idy znovu obnovovány,
Protože li v:cní jalc jinc, které se jen kpnpilugí, to sc pozná, jeto výsledek přímého studia pranenů,originálů a překladů^ originálů
znacr.o jazykově exkluzivních. Hodnotu díla spise zvyrqznupí než stírn jí díky, které Bondy vyjadřuji- soudruhům, kteří nechtějí být jmenov-sni. Ponáhali při jazykové spolupráci a při ohánění literatury.
Vsponínán si natně, ž<: před luty nluvil vysoký činitel v televizi s poohyfcnostni o vaznosti spisovatelů, kteří prý nesnějí publikovat. Jakýsi ii^on Bondy napsal nezitín .lilo, na reteré sc třicet
let neznohly ústavy přeplněné vědcckýri kádry. To ov*en nepřekvapuje.
Sondyho Dějiny filpsofie jsou vsak anonedií i v cclocvrop^kých souvislostech. Tínto způsoben 3* už neprac'uj< . Jen podivně dvojvý^.nanné
C v i č k o k u l t u r n í poměry nphly způsobit, že invfilidnfř důchodce
píae v j cdnop oko j o VOR bytě na íósié strano dějiny filosofie, fctqr.é
"jsou podle náhc soudu osobitější a zvajíhavějsí než tř-...ba slavné
r,jiny nápadního iryslcní cd Bcrtronij Bussela, které vy»:házcájí po
ce len GV :*C (Jv tiskařských provedeních, na! který)li zrak p.^^hází.
3-: člověk st tká 3 kulturní: íi fenomény na noúv!'řcní.
ÍY3H1 C
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st sbírk-/ - bez názvu

j2 dlouho jsen ncíkl na ^rocr.ázku
nv.::oc 3 práce
držely dona
Až v poslední dubn::vý don
chodil jsen Petříne::, v tcnr.u a zině
tak jak to v Čechách bývá
říňí ni iladí z^ všech střen
co nají dělat ca nohou čekat
na čin pracovat a k cenu
a jak zde a tcS vůbec žít
Odpovídán: počkejte přec Q

-¿gen

B o n d y

až dopíšu ospcn tenhle svazek
budu nit čas se zamyslet
Jako by bylo nad čin se zamyslet!
Těžko může být něco oasnější
než tahle odpověS: dělat není co
čekat není co a Žít to není k čemu
Snad na Novén Zélandě
nebo .v nějakém bantustanu
se lze o něco pokoušet bít se za svobodu
pracovat na něčem a pro něco
a mít proč být živ
Tady jc perspektiv setsakra málo
A přece žijeme- v hrůzné setrvačnosti
až léta sama od sebe začnou jít rychleji
a přiblíží se posraný věk rodinného života
a záhy olezlé stáří českých důchodců
Dějiny ovšem většinou vždy probíhaly právě tak
Ta krátká období Athén a XXX. století
byly výjimky které věru dlouho netrvaly
Měli jsme dojem že .mámo právo na svobodný život
a zapc;iněli jsme že člověk je zrozen k otroctví
Jak strašné hořce to chutná tváří v tvář
těr. pár zemin kde to ještě tdL úplně není
Člověk věru jc hoden svobody
»
a má nárok na svobodnou práci a tvorbu
a má dokonce nárok na vzdělání
o na svůj volný čas aby ho mohl trávit jak chce
3 ne jak se mu jenom povolí
ale odedávna vládnou zločinci a blbci
a blbci a zločinci a zpátky ni krok a nikdy jinak
a člověk je jen hnůj.jen pracovní síla
jen kan
nfutr a radostně manifestující nicka
a jaképak s ním fraky od čeho máme Bezpečnost
TOM kdysi hlásal abychom se vzdělávali
v tom že nám Rakousko nebrání
inu dnes nám v tom bráněj ze všech sil
nepouštěj nás na ¿koly a do knihoven nekupujou knihy
poslední výtvarný časopis ze západu
přestal docházet už před čtyřmi roky
o jak jsou Č.ochy široké a dlouhé'
jiný nenajdeš Zkus si jít něco vybrat
do Universitní knihovny z libovolného oboru
a budeš ¿:n k smíchu A zvenku ti nepošlou
Vysrali se na nás páni emigranti
myslej si .že nadosmrti už unikli
Neunikli Přijde to tam za-.nima
Neuděláš nic když náš ruce svázané a hubu zacpanou
neuděláš nic i.kdybys stokrát chtěl
r
neuděláš nic i kdybys měl jakýkoli talent
neuděláš nic i kdybys mol sílu Samsona
Jak on budeš ostříhán a oslepen jen co se hneš
zbývá bůh a láslja Zbývá nenávist a beznaděj
% toho čtverého v nejrůznější kombinaciv
tvoř svůj svět zapomeň na štěstí zapomeň na svobodu
zapomeň na budoucnost zapomeň no^ minulost
věř že to přejde jednou to přejde
alc bude pozdi? pro náo pro všecky pozdě

J?
p zas to bacíc- trvat jen historickou ninutu
bu3 živ jak otrok a ani ncrancch zprávu
20. 4. 1964

I. Jen prostou radost zažívat
a pivo pít a dooře spát
- to vše ni pánbůh dávno vzal
jsen tu jak sesazený král
jak král žijící v exilu
a díky tona onylu
ván tcuka básně nusín psát j;.n prostou radost zažívat!
II.

A cc sc. budeň dálo srát
,
- jen prostou radost zažívat je pryč ten vek kdy něl jsen vztek
jen chudobu nán za oblek
a dřív než přejde roků pár
budu už beznadějně stár
a poton vysvobozen snad
Jen pivo pít a dobře spát i

III. Jen pivo pít a dobře spát jak v ncsnrtclnost nedoufat
když denno tisíc příkoří
nnou třísku. - bouře, na noři národní výbor - STB jsou jako stupně do nebe
a přitor.; bídu n. n a hlad
- nak v ncsnrtclnost nedoufat:
22. 5. 1984

»

Rozhovor redaktora Hlasu Ameriky Pavla Skály 9 Janem Pelcem
Janu Pelcovi je 27 let a Šije v Paříži
xxxxx^xxxxjccraxxx^

Pele: Začal jsem psát někdy v roce sedmdesát čtyři, sodndesát tři
v Československu. Nepsal jsen vlastně žádný literární díla,
ale divadelní hiřy, který byly napsány a hrány přímo v hospodách při různých setkáních a neoficiálních akcích. Z tčch
her se nic nezachovalo, a tak když jsen přijel sem, rozhod jsem se,
že to celý, co jsen se tam snažil napsat, shrnu tady. A napsal jsem
vlastně dneska už tři knížky, trilogii. Z druhýho dílu byla publikována půlka ve Svědectví. Jc to prožitek s lidná, který se vrátili
z kriminálů, s lidná, který živořej na úplném okraji společnosti.
Tady to vyvolalo spousty diskusí, protože skoro nikdo nevěřil, že
takový lidi existujou, že. takovýhle lidi žijou. Spousta lidí to
považuje za vj^myšlený, ale je to pravdivý a je to tak. Já myslím,
že by byla škoda, kdyby se na nč zapomnělo, nebo kdyby se pominuli.
Tenhle problém je tam hodně silnéj, hlavně v Severočeské® kraji,
kde jsen právo žil. Tam je ta koncentrace lidí po ostravsku a kladensku nožná největší v republice. Pustčj vězně z vezení po pěti,
po šesti Ic-toch a on se nemá kan vrátit, tak ho pošlou do Severočeského kraje, protože tam je práce a tan dostane ubytovnu. Tyhle
lidi tam přicházejí bez jakýhokoliv zázemí. Jsou v cizin městě, '
vlastně naj jenom tu práci, do který ještě většinou nedocházej,'
nebo naj problémy. Tak všechno to se schází v hospodách. Ty hospody,
to se vlastnč stale podsvětím v pravém slova smyslu, který už tady
11a západo možná nevidíme, takový podsvětí 30. let, kde si ty lidi
vytvářej svoje kasty. Kdo se tam dostane, je vlastní zase blízko
kriminálu znova, protože se to tam točí: rvačky, opilství, krádeže.
A znova lidi- odcházejí do kriminálů a vracejí se. Dneska není problém tam potkat člověka, který má za sebou patnáct, sedmnáct let
za kriminální delikty, do kterých so dostává znova a znova, protože
se nemá kam vrátit, neví, jak jednat.
Skála: Čili vy ve svých literárních pracech vycházíte pořád ze zážitků z Československa, i když žijete už tři roky v Paříži?
Pele: Ne, tak to není docela pravda. Ten třetí díl už.je dopsaný:
popisuje vlastnč už emigraci, první pocity z emigrace. A nevyžnulo to moc dobře; ne pro zemč, do kterých se emigruje,
ale spíš pro Čechy-emigranty. Zase kolem toho byly hádky a
spousta špatných ohlasů.
0
Skála: V jakém smyslu to nevyznělo třeba dobře?
Pele: No třeba to, co lze zažít v každém lá^ru velice dobře; lidi
z československa mi ořipadaj dosně chamtivý. Urvat, co můžou: Co byly úplně zoufalé zážitky? Bitvy o příděly zimního
p r á d l a , T a k ž e já si myslím, že spíš z toho vycházejí lip
ty zeme, který lidi přijímají, než ty 'lidi, který tam přicházejí.
Emigrace holt není štempl na nějaký slušný jednání nebo aspoň na
nějaký jednání v mezích.
Skála: Říká se, že emigrace je vlastně obrazem těch lidí tam v té
původní zemí, těch lidí dona. Já se domnívám, že to není
úplně všechno tak černobílé a že vedle těch materialistických
typů, které jdou čistě za tím ziskem, za těmi přeplněnými
supermarkety na západě, že jsou také lidé ryzí, idealističtí, stateční.

Pele: Ano, sanozitegafi, ale je jich nín, je jich podjtatne míň. Nakonec to člověk pozná: když se třeba prodávají venku knížky;
s kolik lidí si jc objedná a který tím zůstávají v Česku. Ale
vlastni taško sc dá soudit. Když nikdo přijde, má určité sklony, je to přirozený, klasický. Já .ne-vín - kdyby Francouzi byli ve
stejným problém a utíkali by do Československa, tak jsou tan stejný. Človčk, hladně kterej je ve společnosti zničenej, nemá šanci si
koupit, po o. en touží. Západ se stává snem. Třeba nit dona perfektní
magnetofon nebo gramofon, to ja sen. A když.uteču, tak ho chci mít
za každou c m u . To je třžko souditelný na těcn lidech, ale je to tak
Skála: Já si nejsem tak zcela jist, domníván se, ž« podobné jako
třeba emigranti, kteří přicházejí z východní ¿Vropy do Spojených států., tak většinou asimiluji, ¿ijí potom v čisté
americké!! prostředí, že asi nčco podobného bude v západní
Evropě, jmenovitě třeba tady v Paříži. Že lije, kteří přijdou, uchytí se, že potom většinou s českýn nebo slovenským prostředím přeruší styky.
Pele: Tady v Paříži je to ježte víc specifické než jinde, protože
Paříž jé Mekka umění. Většina z nových'emigrantů, kteří přijdou do Paříže, aspiruje na nějaké-j uměleclce j směr, nikam
.se zapojí do uměleckého života tady, což je velice těžký, ale
těm lidem se to podaří. Kdo teda p ř i j d s tím úmyslem, tak 30 mu
to může podařnt jedino tou asimilací s terna Prancouzema,protože
nejde prosazovat český česky v Paříži. Takže ta emigrace je tady pod
statnč jiná, hodnč už asimilovaná, vlastně většinou, 90% lidí, je
to nutnost. V Paříž: není jiná možnost. íMa rozdíl od Vidno nebo
od Mnichova, kde se teda česky žije pořád.
Skála: Na závor,pane Pelci, jaké jsou vaše literární a jiné plány?
Pele: Tak literární plány: chtěl bych dokončit teá tu trilogii,
zkorekturovat ji a odevzdat nějakýmu nakladatelství, i když
si nedělám velké iluze. A potom mám rozepsanou knihu povídek
ještě z Česka a konečně už bych chtčl začít psát poco 9 Paříži
Skála: Hodno úspěchů, děkuji, na shledanou.
Pele: Dekuji, na shledanou.
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Sahám pdd sedačku do plastikové tašky pro láhev jabčáku , Dlouhý
lok zvolna prostupuje hrdlem a naplňuje žaludek slastnou chutí.
Ještě čtyři"stanice a vrátím se tan, odkud mě před rokem odvezli.
Zkouším přitisknout rozpálené celo na špinavé okénko a nechávám
zblbnout oči míhající se krajinou za oknem. Rok - co znamená rok
v tom přiblblém životě? Několik - radši vícp- opic,, spousta šichet
v rachotě, jedna až dvě chřipky, pár sejšnň a vandrů. Pár buchet
1 - jablečné víno /8 Kčs litr/, 2 - srazů

na ne ¿danech a roztaženýma nohama, S6 zavlhl jn-a s smradlavýma kundama. Tc je všechno, rok v prdeli. Docela 00 tím utéšuju, je mi o
něco lip* Je lc-hké vymazat z lidského života rok strávený v pakár-3
ncr\ Vtom se ozve nade mnou, jak boží hlas, hlas primáře pakárny:
"Nesmíš S6 rozčilovat.1' "Dobro, pánko doktor." Beru znovu do ruky
studenou a sklenSno neosobní láhev a nechávám žaludku znovu okusit
té slastná chuti.
"Hlavně se neopijte hned první den,,: říkal taky ten doktor. "To
víš vol;, a budu střízlivěj," říkal jsem já, ovsem jen v duchu. Končeno vlak brzdí na čtvrté stanici - panečku, kléstrdlé... Městečko
založené toulavými mnichy, později zpustošené řádem německých rytířů, osvobozené maršálem Konovem, o pár let později poručíkem X,
který zatín nemá bystu na nánSstí. Městečko má čtrnáct tisíc obyvatel, a
Vystupuju se zavřenýma očima a klopýtám své dva kroky k hospodč s
poetickým názvem "Na nádraží". Otevřu dveře a krátkozrace přes
oblaka kouře mžourám do lokálu vonícího zvratky a pivem.
"Jé, Olin," zařve někdo od zadního stolu a hned se sborová, jak na
spartakiáde, ozve skandování: "Pako, pako t .. M . Jsou tady snad
všichni. Výkvoti společnosti, jak nás nazval onjn příslušník, který
mi pozd ji vykop zub. Kachny, Pejza, Josef, Voolák,Pedro a další
a další. Ksichty a ksichty, snad chybí jen Fašista, Kuplíř, Pepek,
ale co by to bylo za návrat, kdyby někdo neseděl*
"Nazdar, votroci," zdravím slušné.
"Wazdar vole," řvou oni pod úrovní státem uznaného paka. Beru židli
a pivo Pejzovi.
"Tak čau," pozvedán půllitr, piju pivo naex a dívám se na držky,
které se nezm-V.nily..
,
MnS neznámý pin;J nese'už třetí tykadlo^ a já jcšt;3 odpovídám-na
y

K

dotazy. Dost mo šerou; každéj z nich za sebou pár let p93táku ,
basy či pakárny, a ptají se jak novici v klášteře.
"Pojáte lc Boučkům," navrhuju, abych se zbavil dotazů. Všichni bez
keců vstáváj a někdo dokonce platí i za mne. Hned venku rvi. chytí
Pejza za ruku. "Oline, víš já bych taky potřeboval bejt pako, za
rok mám jít k vodvodu, jak to mám zmáknout?"
"Začni myslet normálně." Čumí na mč, jako by ho převálcoval buldozer.
"To znamená, že když vidíš-támhletu hvězdu nad branou PTS, tak to
není jejich ru-:á hvSzda, ale hvězda no obloze. Když ti n Sled o řekne:
jsec normální, tak ty mu řekneš: né, jsem pako třetí generace komunismu."
"Aha," říká ne jistě.
"Ba né, Pc-jzo, sežeň 3Í žiletku. Až budeš mít náladu - a když na
to nemáš žaludek - já tě máznu a naučím říkat, co je třeba. A neboj, to nebolí, akorát teče dost krve, nn který je blbý, že je
tvoje vlastní."
.v
. v
Konečně jsou pod kopcem vidět Boučkovi, chce se mi rvát s tím Cechem /praotcem/ na tom kopci, ty hospodo zaslíbená, pivem a rumem
oplývající. K smíchu. Ale hluboce pravdivé. Ta hospoda poblitá a
poflusáná početnou generací" našich fotrů, to je poslední oáza v
téhle zemi, hospoda, kde se nikdo nebojí říct co si myslí, kde
nesedávají fízlové, možná ani bonzáci6 /mají přece taky strach a
doma rodiny/, jen svobodní krásní lidé jako jsem já a oni, zničení
od chlastu, s vypitýma mozkama, bez minulosti...
U pípy se zdravím s Packou, jako.by od našeho posledního setkání
uplynul den. Ale holt Packa má už trénink-, vždyt kdo z jeho hostů
nezmizel aspoň na ten rok? Dáváme si na přivítanou rumajzla. Ani
4 - pivo, 5 - dětský domov /polepšovna/, 6 - udavači, konfidenti

ho luataCím vychutnat a u2 mě Pejfca táhne do "garsonky", Tak jan«
narvali zadní místnost Boučků, o které se jeden Špatní podplacený
hyáienik vyjádřil, Se je to smetišno. Všichni mu chtěli rozbít
hubu, ale mně se to líbilo. Copak nejíme na smetišti? Jdu za Pejzou
a z garsonky se ozývá mohutně znějící hymna "JNÁS": "KDYŽ mako vičky
zrály, tak všichni hašiši na světě se smáli a volali viktoria."
Stojím jak vůl a z. očí ni chci je jais, malýnu parchantovi. Teprve teá
vím, že jsem se vrátil, že jsem d o m a ! Tonda Hašiš hned citlivě
nasazuje moji nejoblíbenější: "Sotva jsem se narodil /na bludněj
kořen špáp /do školy moc nechodil /přesto je ze mně chlap." Refren
.už s nimi řvu jak na vojenským buzerplace: "Sedím si na pavlači
/mám pivo, to mi stačí /ale připadá mi k pláči /že žeru žrádlo
psům. /Moh jsem bejt dávno žonatGj /blbej tlustej baňatej /s nějakaa
coarou copatou /za její lásku platit /celou vejplatoui"
Hašiš ještě ani neskončil a už se ke mně .vrhá Spina a věší mi na
krk něco ze své spousty korálků.
"Teá ses zase náš," cinta si přes pysk a vůbec netuší, že přesně
tohle cítím. "Olinka přijde za chvíli," dodává kuplířsky a táhne
mS k6 stolu. Shodou okolností si sedám vedle Hašiše, který mi, jako
nejvyšší poctu, sune svého ruma.
"Dík," ucamrává.i ruma a čumím mu flo očí, jestli v nich nezbylo něco
z té nenávisti, kterou ke mně měli prý za tbř že jsem mu ožral a
přeříz nezletilou .sestřenku, jak tvraili on i ona, A já vůl jí CG- •
lej večer držel hlavu nad posranou mísou, aby se jí lip blilo. Nestačím vysondovat Hašišová náladuvpo' tom roce, protože přichází
Olina. Nasazuju jí dvojitýho Brežňěva.
"Olí," šeptám jí do vlasů.
"Ahoj, pakouši," odpovídá mi stejně něžně ona. Odtahuju jí od sebe
a neubráním se tomu přiblblému vzpomínání. Olinu jsem póznal př6d
šesti !roky. Tehdy jsem šel pod železničák na ryby a našel jsem pod
mostem spící mladou holku. V jedný ruce měla baterka, v druhé kudlu.
To utekla poprvé z domova. Od těch dob^aspoň stokrát. Její matka,
velká komouška, jí za*to už t3ky nejmíň stokrát poslala k psychoušům.
Prali do ní injekce a'prášky, ale ty krávy nepochopily, že Olinin
průser je v tom, že chce mít doma matku a ne krávu poslankyni, která
i doma cintá o toni, jak lip se máme a jak to bude krábné^až jim
to vybudujeme. Když už to Olina nechtěla poslouchat, ale řádně matku nasrat, vždycky jí řekla: "Vůbec se tátovi nedivím, že s tebou
ňemoh vydržet. Mít v posteli ženskou, která mu říká při šoustaéce
co slyšela na schůzi, nemusí být slast."
Držíme se s Olinou za ruku a druhou cintáme pivo. Je mi fajn. Olina
je první a snad jedinej člověk na světě, s kterým je mi dobře i bez
zbytečných keců. Nikdy jsme spolu nespali, nesouložili, nechodili,
al*, přesto se'potřebujeme jak siamský dvojčata. Když nemám Olinu,
je mě-jen'půl. Kurva, kdo o tom psal? Snad VonnGgut nebo^kdo« Je
to pocit za hranicí lidského chápání. Teá jsem opravdu štastnej,
teá taky vím, že. to byl zbytečnšj rok řivota, nestálo za to ho žít.
Rok bez Oliny.
<
Chlastám 'jak prokopnutéj a i v tom pitomým špinavým půllitru plavou
Olininy oči. Když se vracím z hajzlu po desátém pivu, někdo na mě
houká od vedlejšího stolu.
"Nazdar Josef i"
"Čau, Oline, dřepni si na chviličku, mám pro tebe zajímavý zprávy."
Josef je jedna ze záhad této posrané země. Deset let krimu za sebou a od těch dob co ho znám, a to už je nejmín tři roky, nikde
nemaká. Jak je to možné, jen pánbůh ví. Má perfektní přehled o všech
fízlech.
7
"Vo co jde, Josef?" Usměje se, pak si dá pista' a pomalu 3puetí:
"Pamatuješ Vodstrčila, toho fízla?" V mozku se mi odvíjí starý
xilm staré nenávisti. Vodstrčil po mně šel a vůbec po nás všech
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jak rlepice po flusu. Pér lidí dostal do krimu, pár do pošlaku a
já jcno ženu do postele. Byla to kráva, přiblbla natržená slepicG
£ noci u ní jak vystřižený z Hičkoka. Starej ve službě mlátil ný
kámoše, děti ve vedlejším pokoji, ve skříni parádní uniforma a
iicje dlouhý špinavý vlasy na rameni jeho ženy, která šeptala:
"Kdyby se to dozvěděl, voba by nás voddělal."
"Ho, panat.uju, a co na bejt?" povídán.
"Ta jeho. kráva se- nu přiznala, žes jí pígloval a von prohlásil, že
tě voněte hned jak vylezeš. A hlavní věc - povýšil a teá dělá náčelníka přes mládež na vokrese. Tak jestli ti smím radit, náš dvě
možnosti - bučí se vyser na mejdany, fotbálky, sejšnyn- anebo ven
O
kliku . V krimu to bejvá horší než v pakárně," říká Josef a při
tom ni rukou prohrabuje zálibně^vlas.
"Do prdele, Josef, copak žijeme ro Sicílii, nebo kde?"
"Néf v Československu, voleí MSI jsem kámoše, kterej nasral Slavíka, bachaře z Ostrova, to jméno si pamatuj a nikdy ncpřetahuj
budíček. A Slavík nu řekl, že ho za to vonete.,Ten kámoš spáchal
sebevraždu, při který si zlomil ruku, nohu, pár žebtr a prorazil
lebku, vole. Web-AČ najiva, vole, spíš vem tu kliku. To je nejjistěj
ší řešení, Oline. Copak jsi zapomněl na Myslivečka, ktarýnu policajt prostřelil lebku kvůli fotbalu a za rok byl vcnla*? Nebo
ne z tebe v tý pakárně stalo opravdu páko?"
Jdu zpátky k Olině a v hlavě ni znějí slova - ven kliku, ven
kliku. Poprvé ni to někdo doporučil, poprvé o tom uvážuju, doprdele
kurvasvět. Co bych kde hledal? Cc bych kde hledal bez Oliny, Oty,
Pejzy a toho všeho tady? Jsem nasranej a vůbec nevnínán Olinu.
"Co, co jsi říkala?"
"Máš kde spát? Nebo půjdeš domů? Tvoje sé.-ra u mí párkrát, b^la a
ptala se po tobě."
"Ne, dneska bych nerad, snad až pozdějš a střízlivěj. Nevíš vc
nějakým chrápaní?5'* Olina se usměje.
'
"No jasně, man prima vigvara, kde tě nikdo nenajde a budeš tam nit
přivé."
Dopíjím dalšího rumíka, postavil ho Pojza. Asi si myslí, ŽL ho
podřežu ještě dneska, pako. Hlavou mi stoupá příjemná opilost a
lidičky překrývá opar mlhy. Řvu s Hašišovou kytarou.
"Na zdi visí tuberáckej chrchel/ ještě se tam teplej vebrací/
na tvých střevech voběsí tvou mámu/ rozumíš..." Pak už je jen tma
a já cítím, jalc ten někdo, kdo mě/táhne ulicí, je Olina. "Olinečko
moje," a hned no popadne děsná chut na ženskou. Vždyt už jsem rok
žádnou neměl. "Olinečko, l,nsko moje, já chci ženskou, víš?"
"Až zejtra, Oline, se po něčem podíváš," její hlas ke nně doléhá
z hrozné dálky«
"Né, já chci dneska," hálákán a hned mě nepadá písnička, kterou
s řevem spustím: "Dejte ni kurvu/ nebo si vocas urvu.1'
Olina hned dodává: "Kurvu nu dali, vocas urvali; A už popa, at
se vychrápc-š."
'
j
Vleče mě do jejich paneláku, po schodech do sklepa. "Mlč, ted
už musíš držet hubu," říká mi něžně a otevírá nějaké plechové
dveře. Po žebříku se slizkými špryclemi slézáme pod sklep. Oliha
z kapsy vyndává flašku.
"Na, lokni si, at se ti lip spí," a p&k m'; táhne k hromad1; dřevité
vlny. Padám do ní a před očima se ni dělají hvězdičky.
"Olí, co je s Milanem, proč se celej večer neukázal?"
"Oline, na Milana se vyser, ten už lc nám nepatří." Máchnu do tmy,
ze které vychází Olinin hlas. pě3tí:
"Ty svině, Milan je kámoš, když oe voženil, má právo se na nás
vysrat ,rozumíš?"
.
"Rozumím," říká Olina a já jsem rád, že jsem se netrefil. Cítím,
jak mě hladí po vlasech a já se pomalu propadám do snů.^
Káno se probouzím nepříjemným poaitem vlhkosti. Kolen mě je samé
8 - vypadni, zmiz
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dřevitá vlna. Sahám si do rozkroku, který js ještS drobet rlhký.
"iíurva,. zase jsem se pochcal, budu se mujet 3 tím chlaatGň trochu
krotit, ledviny už negssou nejnovější. Kurva, kde to äsen,'* říkám
.si a vstávám, při čemž si dán dosnou petelici o strop do hlavy.
Stojím píikrScnej jok vůl a čumím. Kolem mě je sklep aši metr"
dvacet vysokej, plnej trubek vodovodu. Aha, Olinin bejvák, vrací
se mi včerejšek. V podřepu, jak pc-ko, hledám dveře a po chvíli je
nacházím v zadním traktu.-Vycházím z baráku, kolem mě spěcháj
lidičky do práce. Ztuhlý ksichty nevyspáním,plní nenávisti spěcháj
za kusem žvance. Kurva, tak takhle dopadnout - to nikdy)
Copak jsem se narodil, abych dřel? Jak byl vlastně ten kokotův
canc? Marodil se, nevěděl proč, vystudoval, nevěděl jak, oženil
se, nevěděl- proč, umřel, nevěděl na co. Tak tímhle se stát? Robotem, co rónc vstává, celý den pracuje, ulehá, plodí děti, protože
to nijaká společnost potřebuje? Copak jsem zabil fotra řetězem?
Ale krim je horší představa. - Vyrážím směrem k bufíku. Jdu kolem
obrovitých králikáren na roboty, kolem nástěnek, které uš dvacet
let hlásají, jak budeme dnes pracovat, tak* budeme zítra žít. Když
se tuk kouknu kolcfa, napadá mě , že naši fotříci se taky nepřetrhli i i
V bufíku j.e narváno existencemi jako jsem já. Je dobré je vidět,
člověku se hned zvedne nálada. Do vám si pivko a Marsky za poslední
v
pětku,co nacházím, v kapse.
.
. ; ' ""
11
Jé, Clin," • řv.e j a k o vždycky. Spina. "Kde osjL spal, vole?" ptám
se ho.
- \ . , / ,;
g
"V parku, ale byla taková kosa , píčo, to ^si nepřej zažiti"
"A kde ty, voU?."
11
V garsonce, krávo americká," říkám schválně sprostě a upíjím,
první pivko. - -V žaludku to'zabolí, ale za chvíli se rozleje příjemné teplo. .Zkouším první .cigaretu.
.
"A, pakouš je Olinin chráněnec, ale stejně ti ji jednou voklátinf' dodává se závistí.'
Chci mu vysvětlit, že 3 Olinou nespím,ale necháván toho, ^e to
vůl. Ve-dveřích se vobjeví Pejza.
"Nazdar, votroci, dám jedno a jdu makat."
"Vole," dodává Špína z pozice nezaměstnaného.
"Pejzo, co je s Milanem?'- vzpomínám si na všerejšek. Pejza si dá
loká a pak pomalu odpovídá:
"Na toho sc,Oline, vyser, to už není člověk, ale von," a ukazuje
prstem ven za umouněné sklo na spěchající pracující.
Pejza odešel a sním i dělnická třída za svým žvancem, A Spina si
žvatlá přes pysky:
"
*
"Na co r.íiE prachy, na co mít dům, auto, dětif vždyt steine .jednou
všichni zdechneme. Zbydou po nich jen ty děti, fcreténi jako my
ale voni jen makat a makat. Kdo se má na to dívat?"
"Čau, Špíno," přcerušuju filosofa při práci, "za chvíli se objevím.
Spěchám před gympl, abych stihnul sé;u?u. Valí se až po druhé cigaretě.
. i
"Nazdar, Oline,'kdy jsi přijel, to už tě pustili? Proč jsi nebyl
doma?" mele závratnou rychlostí jako vždycky.
.
"Hanko, to-víš, není to sranda...".
"Kdy se zastavíš doma?" přerušuje mě. "Kde budeš vodpoledne,
Olinku, nemohl bys mi napsat sloh? Počkáš na mS před školou?
Končím ve dvěý"
"Tak fajn," béru od ní sešit 'a po cestě k Milanovi přemejšlím o
tématu. Je to'Alois Jirásek. Asi:začnu - Alois Jirásek napsal
Teufto o době pobělohorské, i-dneška by se měl narodit autorf
který by napsal o době, dej bože, už pokomunistické.
Dorazím k Milanovi a zvoním jednou krátce, dvakrát dlouze, jak
bývalo znamením celé party.
11
Jé, ahoj, Oline, to je dost, že jsi se přišel ukázat, pojd
dál."
' ..
"Milan marodí, tak leží," šveholí Jana.
Zouvám si boty a lapán vůni bytu. Každý byt na nějakou. Někdy

voní spáleným zelin, jindy chlastem nebe kyselím zápachcn dXtslcé
kůže, uslintaných tvářiček, starými plenami.
"Čau Oline, tak už tg pustili7 Jak bylo? Že cs ptďnf pakárna na
entou, viá. Počkej, přinesu něcc k napití,11
. Změnil se za ten rok, snad je to tím, že si ostříhal vlasy. "Máři
tady vodku a pár piv, dáš si né?n
"Hranu"
Prohlížím si Milanovy obrazy no stěnáchf Milan maloval přesně to
eo já jsen chtěl psát. Maloval, co vidí, jak to cítí, sral na
pravidla, r.iocu a styl.
Všin si, žc vejrám na plátno.
"No už dávno nenniuju, nčnělo to smysl."
Chlastáme přechlazenou vodku, zapíjíme pive.tr. a nemáme si co říct
Mezi náni jc ze3, marně přemýšlím, co se s Milanem stale.
"Už jsi slyšel ty kecy vo mně? Víš, Jana byla v jináči , tak
jsen si ji vzal. Potřebovali jsme byt, ta nojc černá lconcra by
snod šla pro nás dva, ale né pro nalý. Lítal jsen po podniku,
na výbor, víš, že byty ve městě jsou, ale všude věděli, žc jsen
seděl za pobuřování, tak nic neměli. Až přišel ze nnou Hanouz,
znáš ho, šéf partaje, s klíčena od tohohle bytu. Že prej znal
nojí nánu a cc jsen udělal, je pryč. íl.l jsen byt a nic do něj.
Za těch dvanáct stovek, co jsen bral, ni nedali ani půjčku a
Jana šla do porodnice. Víš, co to pro nne bylo, přivést ji a malý do čtyřech prázdných stěn, nenít co dto huby. Znovu přišel
starej Hanouz a nabídl ni místo šéfa ve skladu. Se prej ví, že
nán prúnku, ale to místop že r.usí dělat jejich člověk. Dal ni
přihlášku a na nístě ručitele byl pedepsarej von. Tcgdcn jsen
chlastal, něl nervy v prdeli. Ten den, kdy se narodila malá Jana
jsen te podepsal. Dělán mistra, mám tři hadry, tenhle byt a dvě
Jany. Oline, já nelituju. Možná si myslíš, žc- qsem sráč,. že jsen
tě zradil, jako si to nyslí kluci, ale já na ně. séru. Co vc>ni
dokázali, vyjma chlastu a kriminálu za příživu?
Já nán rodinu,
vo kterou se unín postarat. Dovedeš to pochopit? Muj fotr se na
nbs vysrol, když ni- bylo pět. Vod těch dob ¿sne to klepali jen
s nánou. Já vín, co jc to nemít fotra, anebo fotra na hovnei"
Na chvíli se zarazil, muselo to v ně" ležet jak tři dny stará ry
ba. Potřeboval se někomu vyblejt.
''•Milane, řekl jsi to Otovi?"
"Jo Otovi, na něho se Oline vyser, Ota jc Víc v pakárně než
venku, stejně jako ty, aby nemusel na vojnu íubo do krinu. Ale
von to přehání mnohem víc než ty. Ruce ná rozřezaný jak debil a
nojstrašnější jo, že ho přímo fascinuje to rozhraní mezi životem
a snrtí, o kterým si sán rozhoduje. Oline, ty nejsi magor, vyser
se na to, dokud je čas. Víš co ny jsme byli?" Háže přede mne
knihu Kulhavý Orfeus. "Přesně to a nic víc. Nemohli jsme jim
uškodit, byli osne kluci, který měli podchycený, který nohl.i
kdykoliv voníct a taky to tak dopadlo. Jarda radši zmizel za kopec, ně zametlit tebe šoupli do pakárny, Ota tam zmizel hned za
tebou a byl klid. úplný hovna, Oline. Těch pár opsanéjch věcí
nikomu nepomohlo« Jsme sráči a proti nim se nc-dó ;jít. Ty jseš
tvrdohlavéj, párkrát tě vonetou a skončíš v pakárně vedle Oty,
nebo v krinu, vole i Oline, ven kliku, dokud můžeš a ser na to.
Tady ten srab nikdo nezmění. Každá snaha, to je vyhazování hovna
vzhůru a vono vždycky dopadne tobč na kebuli, né jiní"
Co když má Milan opravdu pravdu, všechno je narný. Co když jsme
byli opravdu mladý sráči, policajtům jen pro smích 3 mysleli
jsne si bůhvíjak dobře neděláme? Co ná vůbec ještě snysl? Zít? - Jc mi na blití. Dorážím vodku přímo z lahve a spěchán do kraje
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kde není žádný fízl. Pitoný myšlenky. Je tau jen vůně chlastu a
tapennení.
Odcházím od Milana asi ve dvanáct, v hlavě ni příšerně hučí a pod
rukou nán s^šit ségry, ve kterém chybí Jirásek- Ven kliku, notuje
ni to sáno do krcku.
U Boučku diskutuje Packa s pár dědkona o ekologická zkáze Krušných
hor. Sedán si do rohu, Packa ni sune pivo a já ho uporo.v.ňuju, že je
to na sekeru. Využíván Packovy dobroty a přidáván k pivu kafe,
abych sc z toho vzponatcval. Otevírán sošit u rukou, jež by inSIs
patřit asi ruiě, píšu: l\ad dílen a odkazen Alcisc Jiráska. Píšu o
vůbec si neuvědonuju zuřivý běh hodin. Před Školu dobíhán po druhé.
Se
už netrpělivě přešlapuje a s ní dvě kánošky, které sc pi^išly
podívat na bráchu paka.
"Ahoj, Oline, to je dost, ž., jdeš. Půjdeš sc nrkneut donů?"
"Jo."
Cestou holky ¿vatlaj o předváděj se, jsou to ještě nladý střeva. A
já si připadán mezi nina strašně starej. í-iclákaj ně, to jc hrozný,
copak jsem inpotcnt nebo co? Zkusím sc zazubit na jednu z nich.
Vyzní to jako úsměv z rakve. Jdcn a naše kroky si prozpěvují - ven
kliku, ven kliku. Nikdy! vykřiknu si v ¿uchu.
Dona oc nic nezměnilo. Otec, coby penzista, leží před televizí a
sleduje mezinárodní zápas vc fotbale. Matka shrbená a úplně bílá
sedí v kuchyni. Z pokoje taty se co chvíli o¿vc: "Vidíš ho, blbá,
proč ho stavěl, vždyt nemá rozun, vůl. To jc úplná lenra."
Vcházím do kuchyně a zdravím. Matka těžkopádně vztává a objímá
mě: "Olinku, tak už jsi doma, tak už tě pustili, to je dobře. Už
budeš s náni." A z pokoje se ozve: "To je vůl, taková šancc, hevno
to umí a leze na plac."
Jdu za tátou. Moc ně nevnímá. Strká přede mne pivko a říká: "nazdar,
to jsem rád, že jsi přišel. Potřebujen natřít vokapy. Vidíš hof vola?
Zase kličkuje a nepřihraje."
Otřesu se při představě, že bych tady nělpzcce bydlet. Nenápadně
se vytrácím do svého pokoje pro canradlo
a pár věcí. Tiše jako
duch přichází Hanka.
"Oline, ty odsuá pudeš?" Beru ji za rucc, jako když byla ještě malá
a říkán jí: "Hanko, já tady nenůžu bejt, fakt to nejde, vádyí už
to nejsou lidi, podívej, co se z nich stalo! Pamatuješ, byly doby,
kdy nás vebčas vzali do lesa, někdy bylo fajn, pak fotřík začal
shánět prachy na auto, televizi, novej koberec a další pícovinky,
a všechno šlo do prdcle. Co se z něj stalo? Práce, fušky, pivo a televize, spořitelní knížka a výčitky, co to ze mně vychovali. To
nejde tady zůstat. Víš, někdy ně napadá, že už nejde nikde zůstat.
Ze všech koutů na mě čumí studené držky televizí, které se ni snějou, utíkán přec nina, hledán lidi, pak jc nacházím., oni jdou ^proti
nně a miste ksichtů nají obrazovky. Neposlouchej r.ě, Hanko, já
jsen fakt asi blázen. Měl bych začít chodit do kostela, tam jc Klid,
ale kde vzít-víru? Do prdcle," ukousnu větu a chce se ni brečet.
Hanka na ně vážně kouká.
"Budu tě chodit navštěvovat k Boučkům," říká a já cejtín, že nán
fajn ségru.

Sedín zase u Boučků, chlastán na 3ekeru a čekán Olinu. Její sklep
se ni zdá jako příští bejvák ideální. Jc to každopádně lepší než
Špínova bouda, kterou zdědil po opravařích kolejí asi tři kiláky
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za měs ten. Jsem už docela pěkně síatc-j. Facka za chvíli zavírá a
Olina nikde. Asi jí matka za včerejšek zamknula dona a vyhrocuje
jí posíákc-m«
'
Packa vvsnaiinč utírá stoly a inkasuje dědky. I kluci platí. Hašiš
balí kytaru do futrálu, s placením si nikdy nedělá hlavuř Sika, žv.
si na účet vydělá hraním. Všichni to rcspeíctujou a platí za něj.
Bez Hašiše by byla nuda.
Čekán, až vypadnou a pomáhám Pnckovi. Ne, Sc-. bych tuhle práci mol
tak rád, nebo kvůli prdclolezectví. Ale při uklízení s^. ůi. vybrat
spousta vajfilů z popelníků na dlouhé zejtřejší ráno, dopít zbytky
piv po těch, co přebrali. Kecáme s Packou o situaci, která se ani
mně ani jemu nezdá růžová. On neví jak uložit prachy, aby ho ru jaký
závistivec nebonznul, já nevím nic. Jsem strašně unavenéj, je mi dva
cet a zároveň sto padesít. Od patnácti - kin se hnu, narážím na
fízly, či něco podobného, j?kobych chodil v bludišti a najednou
přestal mít sílu hledat z noho východ. Kxistujc vůbec něco jako
východisko? Jc to cesta Milana, nebo Špíny? Mám sc přibít na kříž?
Blbečkové, poraďte mi i
"Na co myslíš, Olini.?" ptá sc mě překvapeně Packa.
"Není to lehký, kurva svět," na víc už sc nezmůžu.
"Já vín, není to lehký, vůbec ti nezávidím, ale voni ty prachy taky
nejsou žádná slast," říká Packa a z velké prkenico vyndává dlužní
lístek a hází ho do koše. "Kurva život, tady cxcuš dva lahvice na
ráno a zastav 'se v osm až budu otvírat."
"Dík, moc dík, Alois," říkám mu snad poprvé civilním j m é n e m , a l e
prosím tě, venku jc kosa a já nemám kde spát? nebylo by tam trochu
rumu?" Packa si přisune po mokrém pultu půllitr a plní ho rumem.
"Do pí či, už jdi, nu.be ti za chvíli dám i svoji starou!"
Snažím se jít co. nejrovněji, abych nevylil ani kapku ze svého
spacáku, nejbližší cestou k parku. Hned za branců jsou čtyři lavičky, kde přespávají všichni b'-zdc?r:ci. Dneska jccm t?.dy sám. Už
je moc pozdě a velká kosa na sezónní rcbcl;:nty, kteří utíkají z domova jen když jc teplo, pitomci... A většino skalních jc zašitá,
Špína ve své boudě, kterou jsem mu ještě ráno hanil a tc;5 nu ji
závidím. Uléhám na lavičku, která jc plndvrosy - stříbrných perel.
Projede mnou záchvěv zirni. Do prdelc, pojute si sednoit, posraní
romantici. V náprsní kapse invazáku
hledám solidního vaj/_la,
kterého použiju proti zimě. Potom na ex piju rum. Hrdlem projede
odporná vlna vyštvaná žaludkem. Doku uju a čekám, kdy sc dostaví
slastná vlna zapomnění.
Probouzí mě kosa, jc nesnesitelná. Kosa, o ktere si vždycky myslím,
že může existovat jen na Sibiři, zlá vlezlá kosa, která sc dostane
do každého záhybu těla. Kurva, kolik je? Koukán na hodinky. Pres
zamlžené sklíčko se na mě šklc-bí pětka. Sedám si a kolena přitlačuji co nejvíc k bradě. Jc to jediný skorclék jak alespoň trochu
udržet teplo. Veškeré kecy c běhání jsou na hevno. V držcc mám
jak v senkrovně. Kurva, ten rum mi dal... Abych oblafl bouřící se
žaludek, zapaluju ni vaj<la, od toho zas hned druhého. Zásoba se
mi tenčí. Musím zajít, hned^jak sc rozední, no autebusák - tam
jich bejvá po ránu nejvíc. Žaludek se po chvíli uklidňuje, ale
pachut zůstává. Vzpomenu si na Packcva včerejší piva. Šmátrám pod
lavičku a nahmatáván studené tělo přítelkyně. i\cbyl to sen, držgrešle Packa se praštil přes kapsu. Zázrak. Otvírám pivo o rch
lavičky, vydává syčivy zvuk a pěna mi přetéká přes prsty. První
lok a tělem projede blažená chut. "Bud pochválen ten, kdo vynalezl
pivo," řeknu'polohlasně, ještě zmámen Packovou štědrostí.
Ze zadní lavičkv jak ze záhrobí sc ozve huhňavý hlas: "Gumo, nemáš
ještě jedno?" Leknutím div neupustím flašku. Za lavičkou sc zvedá
podivná příšero, která vypadá jak ulitá z jednoho celku.
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"Gumo, aspoň loka, nám cigára,'' říká příšera a já v ní poznáván Le*sního nuže. Poéivná postava městečka, kterou straší matky neposlušné děti, je to stařík, který nikde nebydlí, který jen ztěžka** málo komunikuje s lidmi n Siví se vybíráním popelnic. Nikdo o něm nic
neví, ani jak se jmenuje, pro všechny je to prosti Lesní muž, který
patří k jejich životu stejně jako chodník před Jednotou, po kterém
každé ráno šlapou.
"Pojá si dát," zvu ho. Sedá si vedle mě v hubertusu po Němcích,
který mu závidím - musí v něn být teplo. Bere flašku do ruky a s
gurmánskou chutí si dav a loka.
"žatecký," poklepává po flašce,' "to je vono, Gumo."
Sedíme v opuštěném parku, který je beznadějně prázdný, až na náa
dva a Porkoffovy sochy nedalekého zámku, kterým asi Laky je prázdní
jako nám, studené, beznadějné a zároveň krásně. Nemají sice pivo,
ale jistotu staletí, nekonečnosti doby trvání kamene; bylo by krásný
bejt sochou a čumět a věd^-c, bc-jt kamenné kamennéj - čučet a Sít...
Žijou ty sochy? Je jim zima? Co my vine, co známe - ubožáci.
"Gumo, máš prachy?" přerušuje Lesní muž moje myšlenky na hevno.
"Né."
"Tak pejá se mnou, dopoledne nějaký budeme mít."
N e ř í k c u . i ani jo ani ne, ale automaticky vstávám. Lesní muž vytahuje
z křoví dvoukolák a vyrážíme do ulic. Na chodníku hned zaujímám
místo u obrubníku, kde býve.jí největší vajgly, jelikož cigára došly *
Můj parták probírá chodník u domů, kde bývají menší, ale sentam se
objeví i vajgl z rodu královských. "Gumo, my budeme fajn parta,"
říká si Lesní muž spíš px^o sebe a já to bc-ru, kurva, co by ne. Jaký je to rczdíl dělat u soustruhu zámečníka, nebo vybírat" popelnice?
Jen kdyby taky uměl Lesní muž dát ten zkurvenej štempl do občanky.
Vyšplhali jsme na kopec, kde začíná nové sídliště.
"Tady si, Guno, dáme kouřovou, a pustíme se do toho," říKá mi před
první králíkeírnou. Vytahuju hrst vajglů a toho ne^Vjtšího si strkám
do huby. Lesní muž si taky zapaluje, ale o posezení nemůže být
ani řeči. Dotahuje dvoukolák k popelnicím a hned do první zahořuje
rucc. Čumím do tý smrdutý nádoby a je ni na šavli. Lesní muz to
postřehne a strká mi do ruky klacek, který má na konci hřebík•
"Na, Gumo, s tím to pude lip."
Hrabu se v popelnici a vybírám zbytky chleba. Dávivý pocit v žaludku nepolevujc. Kolem nás procházejí dvě naondulované paničky, jdou
zřejmě do kanclu.
"Vyděláš ho, takovéj mladéj a u popelnic. To jsou ty špinavý vlasatci. To já jsem jednoho potkala..•" To už nevydržím, obracím se
a řvu: "Vy krávy nasnradSný, hnusný, pitomý, co si vo sobe myslíte,
že jste? Jste schránky blbosti za psacíma strojena. Roztahujete
svoje špinavý nohy a přivádíte doti do tohc31e bordolui"
"Klid, mladíku," chytá m3 někdo za ruku. Otáčím se a za mnou stojí
pán v nejlopších letech s pomádou ve vlasech.
"Táhni, ty buzerante," řvu mu už nepříčetné do ksichtu. Chlapík
poděšeně uskočí. Otočím se k nčmu zády a vzteky zabořím obě ruce do
popelnice, Najednou jsem na to hrdej, že k nim nepatřím, že s nimi
nemám nic společnýho.
Asi v osm končíme první Část sídliště. Mám dva plné pytle a Lesní
muž promaštěný sáček, o kterém nevím, co v nom je. "Tak, Gumo, a
teá pojeden střelit ty pytle, at máme no pivko," říká Lesní muž.
Nemusíme jet daleko. Hned za sídlištěm je barák na spadnutí. Lesní
muž v něm zmizí i s vozíkem. Za chvíli se vynořuje a dvěma pčtkama
v ruce.
"Dneska to bylo dobrý, Gumo," Vracíme so na sídliště. Před Jednotou
Lesní nuž zarazí. Za chvíli se vrací a v náručí jako děti nese dvě
piva a láhev jabčáku. Dávám si pivo a startku do huby a lehán si
na trávník.
"Te5 se, Gune, najíme," říká Lusní muž a já čekám, odkud vytáhne
balíček z Jednoty, ale on suverénně rozbalí svůj promaštěný pytlík

o vyndav* na trávu nazelenalé jelito, s každé strany uskřípnutč
hliníkovou sponkou, pár špatné okousaných kostí z kotlet a jako desert
olysalý makovce*
"Ber si« Gamo,"pobízí ne« Ranní nevolnost 3c ni vrací žaludkem do
držky. Lesní muž rozkrajuje jelito na dvě půlky a a chutí se do své
zákusuje* Hlad je silnější než já. Lcru druhou půlku a opatrně ouhatníváz.
Chul to nemá žádnou, snad trochu do kysela, ale dá se to jíst.
Po jelitu rozděluje kosti. Beru tu sveu už s menším odporem než jelito. Vtom se Lesní nuž rozesměje a ukazuje ni svou kost, na které
js típnutá celá cigareta, Opatrně ji vczne do prstů a otáčí ji. Hledá značku. 'Tile, Gumo," a strká i mastnýho vajgla před oči. "Pal-tóal, anerika, to je štěstíčko, to když jsme lítali v Anglii, fasovali jsme Canclky," dodává bez souvislosti.
"To jo," říká-, a pouštím se do špatně okousané kotlety.
Odpoledne děláme ještě dva pytle. Mám toho plný zuby a jsem rád, že
nemusím jít s Lesním mužem prodávat. Dohodli jsme se, žt ni přinese
k Boučkům moje prachy. Cestou narážím na Pejzu.
. .
"Nazdar, Oline, kam se válej? Pojž se mnou na neudlo , mělo by
tam bejt pár dobréjeh lidí a fajn muzika,
"Dobrý, já se přivalím, ale teci musím k Boučkům. Lesní nuž mi tan má
dovalit vejplatu."
"Nekecej, ty ses dal s Lesním nužer. do party?" dí Pojza vyvaleně.
"Až .ti ten kretén mistr ještě jednou oznámí, že je schůze ROH povinná, tak nu s tím selenu a dá;: se k ván, jc?"
"Fajn, ale musíš si přinýst kádrovéj posudek, my hned tak lcaždýho
neberen," říká:?. Pejzovi a kráčím donů k Boučkům.ía pozvánka na
nejalo ně docela nodí, přece se ještě něco děje a s s e tam objeví taky nějaká ucházející buchta, no třeba horší, i od šeredy
je to lepší než od vlastní ruky.
"Lesní nuž přichází přesně, dává mi dvacku, což je slušný, jen ještě
to razítko a nají ode mne do smrti pokoj a ještě zachráním národnímu hospodářství najlant. Dorážín tykadlo a V I L Č U S I zpátky clo kopce
k Dádovi. Je snad jediný mezi námi, který vlastní byt. wikdo neví,
jakou záhadou se to stalo, ale je to krásný fakt. Zvonín, jak se
sluší a patří na slušně vychovaného pobudu. Otevírá ni Olina, což
je ^eniální. V kuchyni ci beru popelník a láhev jabčáku, do Dádovy
mejdanovky házím těžce vydělanou dvacku a cpu se k Olině do kouta.
Jabčok příjemně voní, vedle ně Olina. Co víc si můžu prut, sněju se
své ranní skepsi. Přisedá si k nám Pcjza a hned se ta: "Víš, že
se vrátil Fašista?" Povídá:.]: "Nějak brzy, né?" a hned se> ni vybaví
starý příběh Fašisty, který se stal ješte v době přcJpakárenské.
Seděli jsne u Boučků, když v tom někdo rozkop dveře. V nich stál
maník v S3 přilbo a v plynové masce bez filtru, v zelené bundě a
špinavejch jansích.
"Sieg Heili" pozdravil nás slušně, pak si klek do kouta a deset
minut se modlil ke svému fírerovi. Pak si klidně mezi nás sed a
klábosil, jak to bude dobrý, až bude fašismus. Ta krása, až přejdou starousedlíci v bílejch podkolenkách pod okny Boučků. Vtci
přišel Bručoun, nasranej jak brigadýr: VKurva, v jídelně se nemůže
člověk ani nažrat, je tan plno dederonů ."
"Co? Ti zrádci?" vyskočil Fašista a hned si začal oblékat svoji
výzbroj, hc-ž noh kdo co říct, fašoun rozkop dveře vedlejší jídelny
a zahajloval dederónůn lip než nebožtík Gébls. Pokojnému zájezdu
zaskočil řízek v krku. Fašista začal chodit od stolu ke stolu a
každému z přítomných přidělil koncentrák... Dachau, Terezín, Majdánek, Osvětim...Pak odešel dělat to samé na ulici. Stoup si doprostředka silnice, zastavoval auta a rozděloval dál. V páté-, seděli fízlové... My s klukana jsme se vrhli do opuštěné jídelny na
zbytky řízků budoucích chovanců - lidí určených k převýchově, kteří samozřejmě vzali roha.
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"Katdar, čuráci," ozve se od dveří q přichází Br.uSoun, Láca a
spina,který hneů prohlásí: "Co je bozi,patří Bohu, co jo císařovo,
patří c í s a ř i , a sápe se po lahvi. Bručoun oi s^da vedlo nne a
sděluje ni:
"Vrátil se Fašista, bt\ie ardcl."
"Jc, už jsem slyšel, a l e co to bude za ordcl, nevin."
Dlouze si ne prohledne skelr.ýna očima, pak si přihne jabčevku a z
usr.clenýho canradla vyndei knižku.
"Krávo, vis, co čtu?" a strk., ni pod ros Zlatýhc koně od St.neky.
Bručoun, pc vyštudování pěti tříd zvláštní »školy, začal s námi
jezdit do Prahy, kde ho nakazili intelcktuálštinou. Hašiš tvrdí,
že je to horší než kap_wkn. Docela tonu v vrý
přotože kdyby se
dneska Bručoun věnoval devkán, tok by ni ted ukazoval svůj kapající vocas, což by bylo mnohé..: .-.ajínavě jší, n^ž ta posroná knížka.
"Oline^ všechno je jinak," říka mi se zaujatou tváří," i náš život, at už ži^cr.e nebo noži jene, jc jinej, protože to, co žijeme
je fikce, jak říká Hegel."
Okamžitě vypínám mozek. Do prdelo, co ni je do jeho Seneky, do^
party se mnou a s Lesním muže . nepůjde, jabčák nedonese, tak ¿t
vyhulí i se svojí fikcíí
Ze zajetí Bručouna oč zachraňuje Haš, vcházející se třena podivnejna stvořcnína? která ve slabších chvílích připomínají žonský.
Všichni na chvíli zmlknou, i Bručoun, tak to s ním nobude tok
strašný. lMejvyšší buchta zaskřehetá: "Kluci, nesmíte nikomu nic
říct, nás hlodáj fízlové, my jsme před měsícem foukly z domova."
"fteboa," uklidňuje ji Spina a hned ;jí jede na kozy. Buchta se přibible usněno a bere Špínovi fiasku jabčáku z ruky.
"Kurva, Ládo„ ta je má dobrý," ří*cá Špína a táhne buchtu k Láďovi,
aby si taky šáhnul.
"Dneska jo to holt móda? zdrhat," říka Olina. "Já zdrhnu taky, tu
krávu doma nemůžu uz ani cejtit. Víš, co mi dneska řekla? - Olinko, sehnala jsem výbornou léčebnu, předseda ni ji dohodil, joho
holka tam byla taky a jak si libovala, a podive^,, dneska má dví
děti, dělá na výbore, co jí chybí? - i^cní to kráva, Oline? Zdrhneš
se mnou? Pojedem do Prahy, jo?" A visí na mně bulicíma, telecínu
*

*

očima. Na odpověď ani nečeká, je jí jasný, že vemu pali1^ s ní.
"01inc4 ale až za tejden, až seženu n^jakej štenpl Jo vobSanky,"
upozornuju.
"Fajn," bere to -.¿a vědomí. "Tak já se zatím zašitu tady u Dády,
snad mě schová» protože ta kráva zburcujo všechny fízly, co zná."
Přerušuje nás Špína: "Mate, holoubci,''' háže každýnu pytlík Yastilu, "at
to lip kec.- a ty, Olinko, at jsi povolnější."
"Čuráku, to spíš dám Lesnímu mužova, než tobě," usazuje Olina
Špínu.
"Olinko, nevíž, co říkáš, ale já mám klacek, že bych noh nc n"m
kýble.nosité A doma na stěně tisíce děkovných dopisů." - Končí
jejich obvyk&énevinné dětské škádlení. Špína jde nabídnout svůj vo
cas s tisícem děkovných dopisů té dlouhé. Odkudsi s pytlíkem
Yastilu v ruce se k nám klátí Hrbatá. "Olinku, namíchej mi." Všechny tři pytlíky sypu do sklenic, zaleju jc pivem a prste?, odborně zamíchán. Pak počkám, až vitší krystaly se usadí a míchám
znovu. Po třetím zamíchání krystaly mizí úplně a nápoj pro pitomce je hotovoj. Vsiclmi tři ho bereme na ex. Hrbatá se labužnicky
olízne: "Ten kurva byl," říká a ..izí mezi lidmi. Dlouho jsen byl
zastáncem čisté opice, ale takhle je tc levnější u hlavně rychlejší. A na zdraví se vy3rat. "Tak, tak," dodává čtenář mých myšlenek
Olina.
Někdo zhasnul, zapálil svíčku a pustil nagič na plný koule.
Pinkflojdi oi svojí muzikou rvou vnitřnosti, Yastil mozek. Sníme
s Olinou c tom, že jednc-u najdeme krajinku, kde nás nikdo nebude
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otravovat, pnínc o chajdě a koz., o chajdě a dčsně veliké Xouse
u-lné kopretin, které budeme noait ba uchem. 0 chajdě plné jabčáku a dobrejch lidí.
Jcu na ha jsi, ale v uličce je narváno. Hrbaté se cucá 3 jednou
těch třech a Dada je obe zálibné hladí pc prdeli. "Ta Hrbatá

nasazuje francká vyjevené uprchlici. Přes kalhoty cítím, jak se
ni zvedá šašek. Kurva, dal bych si a Čumím stejně jako Dáda n?
vyšpnncvanej zadc-k v jansích...
Asi za dví hodiny jsme všichni pořádné statý.
"Pánové a dány, šaty do šatny, prosím," vykřikuji. Špína. Všichni
se bez keců svlíkáme, jen Olina si nechává kalhotky, které hned
zmerčí Spina. "A Olinka si nechává kalhotky pro svýho miláčka
opínu," řve. Ten vůl sc snad nikdy nenaučí mluvit normálně, napadá nc.
"Né, čuráku, nán krámy j jestli nevěříš, tok si pojď sáhnout,"
říká nu Olina a já se nu sněju do ksichtu. ^.pína sklamaně odchází a někde u rohu se ozývá první sténání nějaké štastlivky. Vocas ni stejí jak ten pověstněj Špíny kůl. Vadle n§ si sedá jedna
z těch třech. Hladí mě po vlasech a říká: "Líbíš se ni." To už
nemůžu^vydržet a lezu na ní zezadu a Olina 'ji hladí po vlasech.
Za chvíli teču jak vodevod. Buchta se k menu překvapení spokojeně převalí a vrní Olině na prsou. Za chvíli ji objeví Lááa a
táhne ji do vedlejšího keuta. "Za chvíli přijdu, s tebou to byle
nójlěpší," skládá ni poklonu a já marně v jejím hlase hledán ironii. Vrací se asi ještě třikrát a já toho začíná; nit dest. To
ostatně všichni, hlavně holky. Kluků je tsdy ncc.
"Přečurákováno," říká posměšně čtenář mých myšlenek Olina. "Ještě,
že nán ty krámy, jinak bych nemohla chodit, jak jsem se na tebe
dívola."
Hrbatá sedí uprostřed pokoje, jednou rukou hladí mokrou píču a
říká: "Dala bych si žvčiro."
Hned k ní přiskakuje nenasytnej Špína.
"í\ia, ven si kožený bez filtru," nabízí svůj neukojitelný úd.
Hrbatá si ho vene něžně do pusy a pod kulena Špína s řevem spadne na zen.
"Ty lcundc, víš, co si udělala," křičí na smějící se Hrbatou. "To
byl atentát na nejlepší vocas v Evropě." Dusír.ic se smíchy. Vrací
se ke nně ctitelka mého ocasu a v ruce nese tři sklenice s Yastile
Piju tc znovu na e:-c a upadán do snu, který se mi vždycky po Yastilu opakuje. Jdu v něm po velké, krásně zelené louce, uprostřed
stojí bílý kostelík. Čín rychleji jda, tím víc se vzdaluje. Až
se nakonec rozběhnu, ale louka se v ten okamžik znění v bažinu,
do které se propadán, čin dál tím víc. Hnusné smrduté bahno se
ni lepí na nohy, které těžknou, já padán a špinavá smrdutu^voda
se mi valí do držky, kterou se marně snažím zavřít. Chci křičet,
ale ne-jde to,nohy i ruce mám najednou svázané a nade mnou na
na dosah ruky jc kostelík. Krásný, bílý, naplněný podivnou září,
z které vychází vůně dobra.
Probouzím se příjennýn tlakem v klíně. To ta buchta mi kouří
péro a Olina ně hladí po vlasech. Budu s.. jí muset zeptat ^na ^
jméno, napadá ni a pak už teču a buchta s rozkoší saje tři miliony dětí v podobě tělíček s dlouhým ocáskem.
Probouzejí se i ostatní - a Špína se vrhá na Hrbatou, aby si dal
ranní zdravotní číslo. Pak všichni vstáváme a chystáme ¿e jako r
vždy po velké noci lc Boučkům. Jak málo stačí k lidské radosti.
Spokojené ksichtíky kolen mě to jasně dosvědčují. Všichni jsou
samá prdel, srandičky, a co chccne? Nic, jen trochu hudby, vlastní
bejvák, kde nikdo nešpízuje, Ježíš, jak jsme ubohý a nízký - nebo velcí, krásní a stateční, i^ěkdo dal na nagič Ilutku a zkazil
mi představu, jako že jsme velcí,krásní a stateční. Hutka totiž
zpívá: "Copak jste, lidičky, copak jste provedli, že jste tu

zavření v'tcd; velkcim vězení..."
Rychle k Boučkům, nebe se z toho zbláznín, Olina zůstává, jak
jsme se dohodli, a Dády. Tan ¿i snad nenajdou, Dáda si vždycky
zakládá na tor., že jeho bejvák není prefláknute;} a bonzéci ne z i
nárii nejsou, za to dán ruku do ohně.
U Boučků n~ vítá Packa další příjemnou zprávou: "Nazdar, Oline,
hledali tě tady fízlcvé, nám jin hned zavolat, až se vobjevíš."
"T .k ni# prosíc tě, dej dvoje ru bo radši troje Marušky 17 , von
člověk nikdy noví no jak dlouho, natoč tykadlo a di jin zavolit."
::
To když jsem Jclal v padesátých na horách, tak taky j eel en se u ně
zastavil pro dvě krabičky Lip, v;e prej jde jen něco podepsat na
řízl ,mu, a vrátil se za deset let," utěšuje ně Packo. Scd^.n si
ke klukům a dc smíchu ri noc není. A Špína vzal poli hned jak
slyšel o policajtech, takže tu není nikdo, kdo by ni řek nčco roz u:\nyho.
"Oline, ven kliku," radí ni nikdo. Jenže, kan jde ta3y v tý velký
králikcvrně vzít kliku?... Copak jste., lidičkyř copak jste... Hovno
přeruším si Hutku, co zpívá ve nně. Dopíjím pivo a před putykou
brzdí krásná Volha»
"Máš to vypočítány," dí Dáda, "ale u mně si nebyl."
"Vole, za co mě náš?" utl.šuju ho, místo aby tu bylo naopak.
Do'dveří vrazí nlady fízl a dychtivě se má lc naší skupince. "Kontrola občanských průkazů," zvěstuje nám novinu. Všichni je neochot
ně taháme z kapsy. Dlouze je študuje, pomalu vrací, až mu nakonec
zůstane v ruce ten můj.
"Občane," osloví mě a tváří se při ton příno na ox..rcání, "lede
pracujete?"
•
.
"Nikde," a nechce se ni víc vysvětlovat, nemá to véra, stejně mě
vonete^j
"Jak to, každéj člověk naší společnosti musí přece pracovat, vy
jste příživník," zvyšuje, svůj buzeruntskej hlásek.
"Ale ně,pane praporčíku,já jsem se vrátil z léčení, hledán práci
a nikde mě nechtějí vzít, kdo by zaměstnal blázna," snažím se to
střevo ujetý uklidnit.
"My si na vás posvítíme, půjdete s námi," o strká moji občanku do
kapsy.
Dopíjím Pejzovi pivko a do kapsy si cpu všechny cigarety co loží
na stole.
"Dík," zdravím ničící občany. Kckut si ně odvádí s vítězoslávou
no své kreténské držce.
Na fízlamě se dned dá do vyklepávání protokolu. Jde nu to jedna
radost - tři údery za minutu. Rok narození-, místo narození.
"Pane
mohl
bych si zakouřit?" tažu se pěsti
třídy.praporcíku,
•
;
'
.dělnické
"Drž hubu, seš u výslechu," odpoví ni slušně. Asi za půl hodiny
ná hlavičku hotovou.
"Tak," oddychne si, "jak to, že nepracujete?" ptá se joko už
předtím v hospodě a já nu stejní odpovídám.
"Holla," usměje se ďábelsky, "ty seš ne jekej chytré j, myslíš, ŽL
blbec jako ty nenůže kopat krumpáčem? My tě to naučíme, ty hajzlíku, takových jako ty už jse^ vid :i."
"Rád bych vás, pane praporčíku, upozornil, že podle paragrafu
182," hážu ten propletenec od oka, "jak jsem byl poučen při propuštění, mi nemá nikdo právo moje léčení a chorobu připomínat,
ba naopak je to podle toho paragrafu trestné."
"Víš, kde seš, ty hajzlc?" pokřikuje, "tady seš na VéBé, tady se
může všechno," dodává vítězně.
"To já nevin, ale ten paragraf mluví jen o výjimkách lékařů a ni-

17 - cigarety značky Mars, 18 - nemá to cenu, stejně ně zavřou

koho
jiného*" Jeho zdravé a naducané tvářičky poleje runnx.c:
fî
i'y T ty," snaží GL vyžvc JLCNVUT # ale puk toho" NV.CHÚ A vytrhne
z kancelářc. Za chvíli se vrací s poručíkem, kterého zná:1. už
z dřívějška, Jc to hroznej vůl.
"Á#
Olin sc nán vrátil," volá radostně, "a hned na nás zkouší
paragrafy, ale ty platěj pro slušný lidi a né pro voly, jako ses
ty. Tok hlavinkn nás bolí, no ny jsr.ic taky něco jako doktoři# né?"
obrací se na nladýho. "Mo, tak to vc-men krátce, aby sne pc\nsj neunavili. Tak zaprvé, tu práci vynechápe, v on je dost chytré j, aby si
něco našel, vc to neněj strach," informuj*, mladého. "Nás spíš zajímá, kdo je Olina Jakubcová a Josef Krkeška.
"Kde je Olina, to nevin, a nějakýhG Krkcšku neznán," říkán nu
skoro yO pravdo a m a m S pátrán v paměti, kdo by ten Krkoška mohl
být.
"Raha," směje se jak vůl, "von neví, von ntznú," a zdá se nu to
strašně směšné.
"Tak hlavička, říkáš," a nasazuje ni překrásný direkt na bradu.
Beru tc i gg židlí ha zen. Snažím sc ležet co nejdéle, aby ¿-jc
zatím uklidnil, ale jc to kráva, přizvedá ci iv. a znovu knokautuje.
"Tak neznáš jo," a další úder. "Ty sviň", neznáš! A znáž svoji
nánu, tak ta tě taky nepozná," vtipkuje.
Mně noc do smíchu není, znán sc dobře a vín, žc když nn" jich ještě
pár přidá, tak zc nn2 něco vyrazí. iMikdy to nevydržím noc dlouho
a json kvůli tonu na sebe pořádná nasranej. Zkcušín poslední fintu,
kterou nán v rukávě. Zaěnu příšerně řvát a chytat se za lebku a
předstírat záchvat, jak jsen tc viděl v pákám";. Fízl ně v setrvat nocti ještě jednou kopne do ledvin, ale pak sc zarazí.
"Kurva, co je?" obrací sc na mlsdýho. Skučín a zkouším něco blekotat, Jsen tak poeranej, že se ni to cclkcn daří. Vton SL otevřou
dveře a nějaký hlas se-ptá: "Co je tady za bordcl?"
"Soudruhu náčelníku..."
"Nojc, zase jsi to přepísk, ale dej si bacha, aby tě to jednou
stále bydlo. A tc-3 vypadněte."
Oddychnul jocn si, náčelník je cclkcn1 rozunný, i když si namyslím,
že by si nepraštil taky. Jen praxe ho naučila, že jc lepší dát něio
koho zkatevat
a pak s ním mluvit slušná, to poton člověk V J C Í
neznalý vykecá i to, CG neví. Ale ŽE by tc zkoušel na mně, tc 3L
ni nezdá. Už ně nějakéj ten pátek zná. A co kdyi, právě proto, žc
ně zná a ví, žc jsen posrancj za každé rány, napadá ně. Zvedá n".
s.c ženě a já ještě skučín a držím si palici, abych zachoval formu,
kdyby GC n.hcdou tc bušící pake vrátilo. Strká ni clenici vody,
kterou b..ru na cx a pomalu přestáván okučet.
"No, Olinv., jak jc?" ptá GC dobrácky. "To víš, trochu si kluky
naštval t/na paragraf ona, " podkcc sc hned "v ^rvní větě, np.sol VGCchno slyšet, jak jinak by věděl, cz jsen tonu nladýnu ícafrol? Líoc
velkej šerlok není. "Tak za co tě sebrali?" zachovává dcbrc.ckc.st
v hlase.
"Chtěli vědět, kde jc Olina a n j a k c j Krkoška, kterýhe neznán."
"Hn," povzdychne si, "Krkcško je Spina, kterýho hledáme, preteze
už zase nebyl měsíc v práci. Ale tohc si chytíme i bez tebe, ale
když ho potkáš, tak nu řekni, at se kouká vrátit a nakat. xJak
snad z tcho vybruslí s podmínkou." "¿cru to na vědomí. Jpíncvi fakt
rJc jinýhc nezbejvá. "Nás spíš zajímá ta Olina. Podívej sc, víš
ncc dobře, kdo jo její natká a taky stejně dobře víš, kónu to na
okrese hlásila. Já ji nusín sehnat nebe sem přijede Voatrčil a
zvedne nán nandlo, vo" tobě. ani nenluvín. Tak cc tonu řík.-.š? Podívej sc na tc rozumně," ale nepřipouští ně' ke slovu, "říy ji stejně
chytncnc, at už dřív nebo pozdějc, ale budou z tohc zbytečná průsery na vobou stranách. Taky její natká tc nemyslela s tou léčebnou tak doopravdy. Já tě ted pustím, a když se do vcdpclcdne nebo
19 - aurevě zbít

do večera nevrátí, tak tě budu naset vedvíst k Vadstrčilovi* Jasný? Tak ahoj a večer nejpozdějc." Neříkán nic a v hlav; mám vynakáno,
U Boučků no vítají jak ztraceného syna, jen Lá<3a si neodpustí:
"Tak naval zpátky ty cigára, nenán co bovčit, vole." V kostce 3in
vysvětluju, o co klifxonún šlo. Pak platin a jdu k Dádovi za Olinou a Špínou, Dádo je pěkně pogranej a prosí ně, abych vyhodil
Špínu z jeho bejváku. Olina a Špína berou noji zprávu stbjně jako
já. Nevědí, co s tín.
"Když ¿0 vrátím-, tak matka pokaždý, jak se někde zdrzím, tě práskne
a Vodstrčil tě zmlátí. Když se nevrátín, stejně mě chytnou a tebe
vonetou, do prdcle, cc s tím?" láme si hlavu Olina. Špína nápodobně, ale pak říká: "Von má pravdu, skočím do podniku, dám padáka,
zkusím si něco najít, kde mě nebudou noc zatěžovat."
"Představuješ si to jak Hurvajs válku, vole," povzbuzuju ho.
"Ba né, Oline, já už to mám obšláplý, de jen vlastně vo toho padaka,
kterýho ni tc;» snad to pako mistrovský dá. A vůbec pojč du toho
kšeftu se mnou. De vo zametání chodníků, který spadaj pod něsto,
kamaráde, dřob jako blbec. Žádná rachoto a dvanáct stovek čistá
ruka."
Zdá se ni to lákavé: "Jestli chceš, můžeme tam skočit hn^á, vole."
"A co bude 3 teoou?" ptám se Oliny. "Jestli se ti nechci- domů, tak
se na to vyser, voucjdi někam na pár dní, abych vo tom nevěděl a
já už tu nakladačku nějak vydržím. Prostě nebudu mít cc vykecat."
"Seš hodnéj, Olinku, ale to bych musela cestovat jak ty buchty a
živit se prcáním a to mě neba, pudu shánět s vána ťen šolich
a
do večera sn$d něco vynyslín. Nejvíc mě sere setkaní s tcu krávou
a pak ty nány ve škole, ale nějak to snad do těch osmnácti bude,
a pak se dán k ván na tc zametání," a poprvé od rána sc usměje.
"Eudeme fajn parta, né?"
Třepíme na nádraží v putyce a čekáme na Špínu, až si^yyřídí výstup.
Dlabu drštkovou z Olininých fondů a zapíjím to Pakem41 . Před námi
sc to začíná rýsovat nějak do dobra, jistě brzc bude pruoer.
špína se vítězoslavně vrací a navá občankou naci hlavou.
"Vole, dal mi berana na počkaní. Jen něco kafral, že by se nechtěl
dožít doby, až my buden vychovávat příští generaci - pitomec, jako by to po nich bylo tak dobrý. Ale nejlepší na tom je, že prej
stáhnou trestní oznámení, když se na tc vystrou fízlové, jiyslíň si,
Oline,že by se^na to mohli vysrat?"
"Snad jo, aspoň náčelník na to vypadal. Hlav.iě určíte se na to
vyserou, když jim podepíšeš bonzkartu."
"Vole," říká ni rozjařeně a jde k vedlejšímu stolu stáhnout modrá77

ky
o pětku na runa. Nese ty tři Kuncajze v široce rozevřených
prstech, aby nevylil ani kapku. Bereme usnolené skleničky do rukou
a Špinavec pronáší svůj oblíbený přípitek: "At žije císař, císař
jsem já, no a vy taky, Oliňata," dodává galantně.
"Te3 ještě aby nás vzali u těch zametačů," říká Olina.
"Lásko mojoj mě aby nevzali - mě, jemuž všude přezdívají Stochanov,
to by museli be-jt hlavy vymakaný," buší sc Špína v prsa.

V kanceláři komunálu a služeb města nás přijímá starší prošedivělý
zasloužilý soudruh.
"Co si přejete?" vítá nás bodře.
"No, my jsme slyšeli, že hledote lidi na úklid města, tak jsme se
přišli" přihlásit," prohlašuje Špína. •
.
.
20 - dobré místo, 21 - Rakovnické pivo, 22 - kriminálníci .

"No, hledánofchlapci, ale to je práce, kterou necháván^ občanům
cikánské národnosti."
"My nejsme o nic horší/' ujištuje ho Špína a Olina sc kouše do
hřbetu ruky, aby m.vyprsk]a smíchy. "Olin tady má gvnpl a já strojárnu, a voba jsme so uz něco namakali," - to uii dodává min suverénně.
"Sakra," povzdechne si chlápek, "talc to vás nemůžu vzít.to by mi
na personálním m k d y n. dovolili, aby středoškoláci zametali. To
my bysne vas víc potřebovali do konccláře,".
"Ne, to my né," děsí sc Špína i já, "víte, my nejsme zrevna moc
normální. Trvdy Olin jc dost vzatej na hlavu, má na ni papír, a já
ji. také nemám moc v pořádku. :T:ili jsme moc učení a to nás tolik
zdrblc."
"A máte ty papíry tady," ptá sc nedočkavě. Podávám mu papíry, které
dlouze studuje, a pak jc zklamaně odloží. Je to moc latinsky, tok
to nemůže dostatečně vychutnat.
"'Tak já vás venu," říká n vyplňuje dotazníky. "A slečna taky?"
ptá so.
"Já přijdu až za rok a tyfc papíry si seženu, nebojte."
"To jo hrozný, takcvcjch mladcjch bláznů," povzdechne si předseda
nad dotazníkem.
"To víte, vono to bude asi tím, jak ti Američani furt zkoušej ten
atom v atmosféře, veno to pada potom na lidi a ti blbnou," vysvětluje Špína.
Dotazníky máme vyplněné a oba si prohlížíme s láskou nové štemply
v psí knížce.
"Tak chlapci, tady mátu bundy," a dává nám červené bundy úklidových čet s odrazovými sklíčky," "venku v lcůlně si vemete ráno v
šest vozejk, lopatu a koštata a máte úsek ulic Koněva pros Kamenku až kc kulturáku. Pořádně zametat hlavně před kulturákem,
tam to kontroluje soudruh předseda. Přestávka na oběd jc c.d jedný
do dvou. Jinak musíte bejt na pracovišti. Chodim to kontrolovat."
Dívá sc na nás sc zájmen, jak to vczmen. Ale my dva se culíme v
nábožné úctě k té krásné práci, vždyt náš úsek vede kolo:'« Boučků,
Bufíku, Panoramy, co víc si můžeme přát.
To snad není soudruh, ale pánbůh.
"Tak zítra," a strku nás ven.
"Pane," otočím sc na něho," prosím vás, nemohli bysme sc zapsat
někde na byt, my bydlíme po kámoších a ty už nás naj plný zuby."
"No to můžete; ale svobodní čekaj až tři roky. A vy nemáte vůbec
kde bydlet?" ptá se.
"Né," říká Špína s očima•obětního beránka.
"Hm, to jc zlý. Já tady mám klíče ved bývalýhc malýho skladu, ale
to je v hrozným stavu."
"To nevadí," jásá Špína, "my si to vopravíme, dáme do rychtiku,
prosím vás.:;
"Tak dobrá," říká chlápek a já nevěřím svým uším - den zázraků.
"Budete mi platit lcaždej stovku měsíčně nájem, elektriku o vodu
zvlášt." A strká mi do roztřesené ruky dva velké klíče.
"Jc to tady za rohem."
Běžíme kc kvartýru jak natržený kozy. První bejvak v našem životě.
"Držte mi místo, v csumnacti sc k ván stěhuju," upozorňuje nás
Olina.Otevírán těžké dubové dveře a lezu do kvartýru. Padá mi senice.
Ten kvartýr, to jc obrovská cinra s jedním maličkým ckn^m, omlácenýma stŠnama, na levá zdi trčí kohoutek bez umyvadla, pod ním
kousek dál v rohu vylézají dva dráty jak špatně zkroucené zmije.
Tc bude asi elektrika. Jinak to jc vše, cín tento byt cplývá.
špína se s řevem vrhá do kouta.
"Tak tady bude můj vigvan,^sen budou smět jen ženský, tady na tu
zcá ni budou psát děkovný edy na můj nabiják. Olinko, nezkusíme
to, at můžeš bejt první?" říká ten věčnej nadržtncc.
"Vole," ohradí se lakonicky Olina, "spíš na com to budeš dělat?"

"Vo to se nosta roj, vín vo jednon gauči po cikanech, co zůstal
v Kane-ncc. Tak, a tečí si rozd:iíne práci. Olin skočí k Boučkůn,
sežene lidi, který nán něco dají do bejvéčku a přinese s nina^to
noje kanape. A já si skočín na fízlárnuř aby stáhli ten trcstnák,
volové."
11
A jinalc zdravoj?" ptán se ho pro jistotu.
"No neboj, já sen hned zpátky a píchnu vám," říká Špína a já nu
vůbec nevěřím. Chci nu něco říct, ale přerušuje no Olina.
A kde tfe budete nejt?" ptá se.
"Me jt?,; ptá se štítivě Špína, " to nyslíš vážně, lásko moje? Já si
vocas votírán do jcansů a ženský naj na to kalhotky."
"Krávo," říká přesvědčivě Olina, "a cc takhle ruce?"
"Ruce? Tonu nerozunín. Von si někdo neje ruce? Špínu nezi prstana
u nohou si jednou za něsíc vždycky vodrolín. Já jsen náhodou čistot
nej člověk, víš."
"Keboj, já seženu nějaký umyvadlo," ujištuje Olinu.
Končině s prohlídkou b5'~tu a Olina se rozhoduje, že se taky půjde
udat a zkusí z nátky vyrazit dnešní svobodný večer.
U Boučků zpráva c naše:.: zančstnání a hlavně bejválcu vyvolala bouře
nadšení.
"To budou ncjdla," sní Pejza, "těch děvek, co tan bude," hladí si
v radostné představě poklopec. Házín nezi dědky udičku, jestli někdo nená dena starou postel nebe něco podobného. Starej Horáček
slibuje postel a ještě nějaké krány po nebožce.
Za chvíli se-městečko podobá rozbouřenému nrav^ništi. Hlavní ulicí
se vlečou postavičky s dlouhými špinavýni vlasy, táhnru kanapata
a stoly vyrobené tak o Čtyři generace dřív.
"Vcni si prej tady založili konunu a naj společný ženský," říká
jedna drbna druhé. "Kéž by," přeju si v duchu.
K večeru je bejvák docela slušnč zařízen. Mane dva gauče, jednu
postel po Švédech, stůl, židli bez jedné nohy, televizi, která nehraje, lavor, z něhož nebude mít Špína radost, kus ubrusu prožraného od molů /slouží jako záclona/ a starou rozbitcu vázu, kterou
přivlek 110jakoj posranoj estét. Zálibně 3Í to prohlížím, když oo
vrací Špína.
"Vole, to je paráda," libuje si.
"A jak si dopad?" ptán se hc zároveň s Pejzou.
"Bylo hůř, prvně saná ochota, že to nned stornujou, jen maličkost,
žáno, budete nán říkat, co se v ten byte děje, co délá. Olin a nodráči a tak dále. Na to sen jin nohup,tak vyhrožovali, no a nakonec jsme se dohodli, že když hudu něsíc bez problémů šroubovat,
tak to dají jen trestní konisi, ale příště..." napodobuje hlas
náčelníka.
'
"A co Olina?" přerušuju jeho divadelní podaní.
"Pro tu si přišla matka, Clina sehrála př^krásm-u scénu hodné
cérky a matka jí slíbila,že ji nepošle na léčení. Zejtra asi přijde." Oddychnu si. Olina válí. Špína se otočí k čumilům.
"Ted všichni vypadnete a v šest večer otvíráme pro první návštěvu
v bejvc.ku U spinavýho Olina. Vstupné tři lahvinky jabčáku, děti
a vojsko čtyři, policajti a bcnzáci vstup zakázán," a strká udřené
ksichty na chodbu.
"Vole,, tak voni se dřeli a ty je vyhodíš."
"To víš,Olinku, demokracie musí bejt," říká Spina. "A ted s^f mámo,
zabydlíme, "davá ni hubana2^ na čelo c rukou přejde po zadnici.
"Marš do kuchyně, táta si pustí televizi," říká a z kapsy loví
dva lahváče...
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Vcč^r je^u nás narváno, snad deset lidí se válí po zeni a popíjí
jabčák. Spina přcnlcuvá Hrbatou, aby s, s nín vrzla a něla tudíž
právo so první podepsat na Zec! nářků, jak tu ze3 nad wsvou hla/ou
nazývá. Hrbatá so nakonec nechá přemluvit a v šeru místnosti se
objeví je;,í bílý zad^k. Nikdo tonu nevěnuje pozornost, jen já studuji; vlnění toho zadku a napadá no? že jc to strašně směšný, přesně
tak, jak to píše Kundera. Je-ne ny lidi ale dobytci. Kujbání z ad k en'
jsne povýšili nad všechny slasti života. I nad to pivko. Ale kurvaf
dal bych
taky. Někdo zabušil na dveře.
"Kurva, snad ne kli toni?" ptá 30 vyděšeně Pejza. Opatrně otvírán
dveře tak, aby iiv_byl vidět zadek Hrbatý a Špína něl čas clízt. Ze
tny za dveřni se czvt mohutná Sieg líeil a do bejváku vchází Fašista
a hned za nín noje cégra.
"No nazdar:" zdravín jc vyjeveně, Faso.un si nikoho nev^íná, zaleze
Jo kvuta, lede si otevře flašku Okeny, kterou syTbr-licky pozvedlo
o praví: "Po ironu json silně ironickéj," pak si ubalí žvarc z čaje
a tabáku a zahalí se dc snrduteho oblaku. Hanka sedí vedle ně na
posteli a panensky vyjeveně zírá na zadek Hrbatý.
"To je o hvězdičkou," upozerňuju Hanku. Zrudne a snaží se to zanluvit. Pc sílá ně Olina, přej si nenáš dělat hlavu, všechno zatín
klape, ale zejtra nonuže a tohle ti posílá," dává ni nalej balíček.
Otevírán ho a v ruce ni zůstává krásno a dlouze použita vložka.
Hanka si chytne hlavu dc rukou a já řvu smíchy. Obvyklí Olinin kameňák. Všichni so válejí po zeni.
"Kurva, ta Olina je kráva," říká Dáda nozi vzlyky smíchu, Pejza přibíjí peška nad dveře. Máňo první obraz a ještě přírodní, poehvalugu si.
••
Ségra se z teho nemůže vzpamatovat a chystá se vypadnout. "Vy jste
pitonci, Oline, já si nyslela, že ty ses z nich nojrozumnější, ale
ty né, vždyt ván není nic svatý, ani ta lásko," ukazuje na Špínu,
ktorej so připravuje nn závěr snesných pohybů, jak naznačuje zrychlený dech. "Proto vy jste tok íKŠtastný, věčně vožralí, snějetovse
normálním lidem, ale přitom jin závidíte, když už nic, tak aspoň
tu lásku. Podivejtv, se na sebe - chudácip ubožáci, pivní Soky, který se na nic jinýho neznúžou než na vopici a na nadávky na režim,
kterej vás přej zkazil, jak říkáš, ale houby vás zkazil, vy byste
byli stejně ubohý za jakýhokoli režimu, ^án to tady vlastně noc
vyhovuje, aspoň to máte čin vokecat, bíbci. Za všechno můžou voni vy, vy" práskne dveřní a je pryč.
Nikdo si toho nevšímá, jen Láj^š 3e ušklíbne nad svou lahvinkou
čikuli2^* Asi měla pravdu, ale rač se nechce nad ničin koumat, to
je tóna pro Otu a ostatní blbý, kteří se to snaží pochopit, jaký
jsne či nejsme. Dokoncc jsen jednou čet u Oty nějakej flák, kdo 3e
někdo snaží vykounat, jakou náne povahu jako národ. Blb. No přece
posranou. Podívej se na nás a nes to. To je kráva, ta ségra. Asi
;jí ta škooa vlezla noc do palice.
Spínavdolcončil svoji sexuální vložku večera a Hrbatá píše uhlem
na zeď. Měla jsen tar. lepší, Špindíro. A Špína: "Ty náno," říká
jí, "ležíš jak prkno línýř prdelí nehneš a pak se divíš. Desetitisíce děkovných dopisů. Třicet odborně odpaněriých. Když ja jsem^
exceloval na všech postelích v republice,tak 3 tebou fotr ještě
vochcával rohy," spouští svou obvyklou ódu na sebo.
Další Špínovy litánije přeruší příchod Haše, Kachen, pár modráků.
Překvapení nejvotaí je příchod Josefa. Nahý Špína kontroluje bděle
vstupné, ktere jc nad nornu. Jeden z modráků přitáhnul lahve rozumně
uložené měny neboli runu. Ten hn_d špinavec zabavuje jako nepřípustný a strká zaskočenému nodrákovi /jehož jméno se ni nechce vybavit/
do ruky láhev jabčáku. Haš se zdraví s Fašcunen - nojí společně
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vzpomínky i bosy v Mladá Boleslavri
a až tahá kejtru 5 futrálu»
irvní, kterou spouští, jo ICrvesíznivc3 rak, 2gínn sc připcjujurna
plechovku oč barvy, Dada na přefouknutou garnošku o bakeliták
cikánek Lakatoš, na svý ke¿tře
doprovází a na některých nístech
basuje. Pancnaký rock vytrhuje z rozjímání dokonce i Fašistu, který
se velice dobře přidává na hřeben. Docela slušně jim to šlape» Has
hncdxz partesu přidává instrumentálku, aby se každý mohl vyřádit
r:a sclečku. Bakoliták jc v sólu lepší než llaš, což ně překvapuje,
ale daleko nejlepší je Fašoun na hřeben. Has jo z toho poleně vyjeveno j, jak jim tc bez kecu pěkně šlape.
"Kurva, co kdyby sne si udělali kapelu?" navrhuje. ''Vždycky po fotbálkách by sc mohlo hrát. Oline, mohl bys složit nějaký texty." Asi
si vzpomněl na nojc básnická léta. /''Bylo krásně, prožraní krkavci
spokój;eně posedávali na lidských lebkách" - vzpomínán si./
M
A Hrbatá bude zpívat," říká jedovatě špína,
"Proč ne, páko, ná správně vychlastanéj hlas," usazuje I10 Haš.
"Hrbatá, zkus to," a nasazuje "Pako, hul ni brko," Pejzcvu zamilovanou. Hrbatá zpívá, vykřikuje mezipasážc. V první chvíli mi její
hlas zní falešně a zakřiknutě.
:,
Vopři se do toho, n^bój se, Jarko," povzbuzuje ji Kaš.
"Co vod ní chceš, když neumí ani pořádně prcat," rejpne Špína.
Hrbatá s psovskýna očima se vpíjí do Haše. I.Iilujo ho, jak se ni
jednou svěřila. Snad aby se mu zalíbila,odhazuje stud a my jen zíráme. Jc perfektní, tohle jsem nikdy neslyšel, samozřejmě,jeto
falešný, ale vopravdový, jako by to lezlo ze same prdelo. Nábožně
ji posloucháme. Když to Haš zapíchne, všichni chválíme Hrbatou a
cria se,poprvc, co ji znán, začervená.
Kapela se rázci stává naším dítětem. Hudebníci dřou do úpadu, Haš
je buzerujc hůř než bachař. Ostatní zpívají dav, ubalují hudebn?'kůn
žvára a nějaký šílenec dokonej sehnal pař plechovek různých barev,
takž^ vlastní kompletní bicí nástroje. Vyzdobil je velkým "Ludvík".
Já o Lakatoš^m cedím na schodech před barakom a lepíme první text.
Bakelit vyneslcl bezvadnou melodii. Je to tklivá cikánská, na kterou perfektním př; chovem naváže rock, a ten zas na k<. nci vrcholí
děsným rachotem, Smolím, do toho slova o zaplivanéjch schodech u
Boučků, o šílencích, kteří u nich sedí..a jsou t k blbě sani.
Končí tc řevem chodbaře v base "Budíček". Dáván to Haševi, ten se
dohaduj, e hudební stránce s Bakelitem. Napoprvé to nesedí. Hrbatá
zpívá špatně, klrci nevědí, co hrát. Nelíbí se mi to. Ale Haš za
tín jde jak bulcok. Něco v textu škrtá a vypouští, přidává fízláckou
houkačku a na konci šílcnej řev nás všech. Každý si řve podle vlasní
inspirace. Projevuje se samozřejmě Fašoun, vkládá do tche citace
z Mein Kampxu. Chyt,.-, to fajn formu. Dokonce jed«vn modrák brečí v
sentimentální fazi a říká - ty kurvy, ty kurvy. Při druhé zkouše^
už.to tan Haš nechává. Hrbatá je pořád dojemnější, každou slokou
krásní, je to zázrak, alt jc to tak, všechny nás přepadá podivná
melancholie, je tc krásný, opravdovýf žije to v nás. Končíme lc ránu, tc- už je nazkoušené i druhá písnička, kterou jsem sesmolil.
Celkem tedy tři. Kcylíp nám jde sanezřejně hymna, kterou zpívané
všichni. Divane si ji ještě na rozloučenou, takže v Klostrdlé vítá
nový den. "Když makovičky zrály, tok všichni hašiši se smáli a
zpívali viktoria."

Rozcházíme se - kdo dělá, tak do rachoty,ostatní donů, jen Fašcun
u nás^ jaksi bez řečí, zůstává. Jdu se Spinou dc kůlnv pre vozejk
a koštata, pyšně si natahujeň oranžový bundice a kráčíme za chleben. Špína jde vedle Vozejku a na plastikové popelnici trénuje bubenická čířila. Ncvdoba snrdutá m., perfektní hlas. Špína se he^ncnůže nabažit a já nám dgjen, žc ji našenu živiteli asi votočí. Za-

čínáne na levén chodníku, aby nán Bcučkovi vyšli na zpáteční c ^ t u ,
ai bude otevřeno. Nejdřív procházíme naš úsek bez koátat a obíráme
vajgly mezi nohama ehdeů. Spina je tak zblblej svým bubnováním, že
mi nění třičtvrtě Startky za půl Sparty. Zázrak, ťocha se nán zašlou
vá, nepřetrhneme sc o i tak chodníku ubývá. V devět ac zastavuje šéf
"Chlapci ," říká nán důvěrně, "nepřehánějte to. Tady jste měli být
až v poledne. Kdybyste takhle pokračovali, musel bych ván přidat
další úsckf:: dodává spiklenecky.
Hned, jak zapadne za roh, bereme ho za slovo, balíme a nažene k Boučkům, kde už Packa otevřel.
"Kurva,to snad není nožný, vy dva v pracovním, to je snad sen. Co si
dtítel" ptá se vyjevení.
"Prosil bych oslovovat dělnická třído, a bude to pivko, něco bysne
taky požrali, ale n^náme prach-r," objednává si Špína a já si uvědonuju šílenej hlad. Dohadujen se s Packou, ŽL nůžen chlastat měsíc
na sekeru, alu nesmí to přesáhnout tác . To berene.
"A s tín dlabanccn počkejte, já se mrknu do kuchyně, jestli tam něco
nezbylo cd včerejška." Za chvíli se vrací a nese nám pekáč s přepáleným tukc:n, v němž plave obrorskej knedlík. Vypadá jak huvno v Senkrovně. "To ván pooílají holky z kuchyně. Tebe, Oline, pozdravuje
Jarča, prej sc náš zastavit." Vrhána se na pekáč, Špína roztrhne
knédl na dvě půlky a labužnicky ho noří do teplého omastku.
Odpoledne dotahujeme druhou půlku a vracíme se k Boučkům. Jdu navštívit Jarču, protože no ně leze r.iruk. Táhna si jí do unajvárny,
c.přu si ji o umývadlo a s chutí prcán. Po W n si strká:.: péro pod
studenou vodu,která příjemně chladí. Jarča provádí stejnou proceduru
jenže na vocadu dovnitř, jak říká Kuplíř. Když odcházím, chytí ně
za ruku a ptá se: "Oline, miluješ ně? Ja tebe noc a dlouho," dodává.
Čumím na ni jak vyoranej krtek. Je docela hezká se slušnou postavou,
ale nic mi tc neříká. Vzpcmenu si však na ranní•knedlík, do-prdele,
bylo by dobrý mít ho pořád. "No taky," hladin jí po vlasech n připadán si po dlouhé době jakc kurva. "Ja za" tebou přijdu po šichtě,
jó?" ptá se radostno.
V šenku, je už narváno, zpráva o nové kapele obletěla svět, všichni
chtějí hrát. Ale Has nikoho nechce, jen přibírá Strupáčú^ co válí
na basu. Mladéj Cukr dovalil po donácku vyrobenoj ze3Ík
s mikrofonem pro Hrbatou. Stala se z ní přes noc hvězda. Haň po jednom
tykadlu žene kapelu k ná .. Kupujcnc si s sebou dvě basy pivka. Před
barákem stojí další nadšenci. Dáváno dohromady aparaturu, kterou
po

tvoří několik postarších repráků
a zesík. Has hne. 3 zkouší kapelu
pres repráky. Hrbaté vykouřený hlas dostává ještě lepsí zbarvení.
"Kurva, rozbijeme svět," kasá se Špína. Já z toho dělán písničku:
"Rozbijeme svět, sne géniové, zničine vás, vyrveme mozky, srno géniové a vy hromada hnoje... Sne, sne , sne paka, pak:-?,, palca, paka."
Text
ještě n'kolik originálních vclóní. Zkrátka, géniové.
"Kurva, ještě sehnat stodolu., a bude tc fantastický," sní Has o
přestávce.
Hrbatá vytahuje vlastní text a Hašiš jí doprovází na kytaru. Je geniální. Je to o mladé holce, která miluje kluka z party, ten se
s ní párkrát vycpi a pak jí kopne do prdcle,pak přijdou další, až
sc na ní vystřídá celá parta. Holku nakonec zavřou za příživu. Ta
slovo ně řežou do nožku. Bože, jaký jsme to kurvy. Tc je přesně
Hrbatý příběh, je to přesně vono, jak to říkala včera Hanka. Blil
bych sám nad sebou.
Při další písničce přichází Olina.
"Nazdar, to si zase vzala pali?" ptán se s obavami.
"Né, ale máma vapadla na schůzi, já tu její partaj snad nakonec
začnu nit ráda. No, a taky když'jsem zaslechla něco vo kapele, který děláš texty, nemohla jsem vodolat," říká a zálibně so dívá na
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peška na zdi. "Tren zpívá Hrbatá, jo?51 "Perfektně!"
"Nazdar, Olí, říkej ni pane Stčír, no, seš* kánoška, tak za ěíslc
ni nu."eš říkat Hingc," zdraví Špína Olinu« Pak si n'.? bere stranců:
"Oline, neudila! bys ni taky text, víš takovéj, kde bych něl sólo
na bubny a peton zpíval?"
Málokdy ně něco hned napadne, ale teá exceluju: "Már- pr*c tebe,
Špíno, parádní text. Napřed budeš rit asi tříninutový sólo, a pak
si veneš vod Hrbatý mikrofon, rozepneš poklopec, vytáhneš péro a
načneš zpívat - M¿n vocas jako kůl, když dán ránu, přerazín stůl, - bude to sanozř^jně delší, ole dobře to začíná? né?" Špína na ně
civí nepřít orriý na o civ-a : "Představ si, vole, nnbitej kulturák a
tan já na podiu , vocas venku, ženský šílej, házej po m ě kalhotkana, rvou si ředidla a řvou - náš králi, náš králi! Oline, to
jo nádherný. Slož to, až budu slavnéj, budu ti přihrávet zapuzený
nilenky, nle jen yrvní kvality, já to pak nacvičín s Bakelite:.;. Ale
nikonu ani r.iuk, jo. To bude překvápko. S rozkoší včcí budoucích
odchází znovu zkoušet, Olina ničenu nerezuní, neje texty se jí
nelíbej. "<7c to sanej aentiner.t a pakárno. Proč nesležíš něcc nornálního, třeba taky vo chlastu, ale nornálně?" /Není to kráva? Všichni u těch textů řvou a jí se to nelíbí, říkán si v duchu./
Zkouška končí zase až k ránu a všichni padoj na hubu, ale Kašová
držka svítí spokojeností. Jsen rád,že to zítra nebudu nuset poslouchat. Kluci totiž vybrali nezi sebou prachy nně na ccstu /a
na pivko/ do Kadaně, abych tan dohod fotbálck na příští sobotu Vt
Skáikcvě, kde se nachází Maraknná nužstva Spojené státy Boucla vyké
nebuli U.S. Boučkcvý. Jedu rád, býva tan docela dobrá tlupa lidí
a na Střeláku nívaj Paka. Pejza ni slíbil, že tan no ně počká, až
půjde z práce.
Probouzí ně budík, přesně jsen urval hodinu spánku za dva dny,
ještě že iievlastnín zrcadlo. Pod očina nusín nit vaky jok věrtele
na clinel.
"Špindíro, rachota," lákán ho. Jen něco nesrczunitclně zanručí a
otáčí se na druhý bek. Pustin proto zesík, reprák přitáhnu až k jeho posteli a na kejtru vyluzuju ty nejstrašnější pazvuky, co znán.
Do toho bordolu ještě nakopnu největší popelnici "Ludvíka". A jen
taktak uhnu před letící cscsríckcu helnou. Vzbudil jsen Fašistu.
Necháván nçirny snahy a razín do ulic. Procházín úsek a kapsička se
ni utěšeně plní vajglana..*
Špína doráží až kolen deváté, celý opuchlý.
"Nazdar, Olinku, proč si né' nevzbudil?" ptá se ta kurva.
"Skeč ni ha chuj a nake j i Já. jdu lc Boučkůn. " špína se vleč; za nn-:u
a něco'si tp:uniá pod fous.
Packa vc.lí tykadlo, ale z kuchyně nenese nic zázracnýho, jenon suchý knédl.
"ICurvu,-já js^n včera zaponněl na Jarču."
v
"To jo," pokyvuje hlavou Packa. Žvejkane sc Špínou knédl a Ü.-ína
ni sane zře jme- : nadává. Ale nně začíná chutnat čiř. dál víc, za knédl
bez omáčky -jseri-ztratil pocit, že jsen kurva. Packa :¡Jc narážet,
což jc štěstí, protože pivo,které nusí povinně cdtečit, dostáváne
nv. Jt> ho skoro kbelík.
"My dva a kýbl piva - néni to jak z pohádky% Oline/1 rozplývá se
ten koket. My tři, opravuju ho. Právě se blíží p.irtáic. Ve dveřích
stojí lesní nuž.
"Guno, tys na ně hodil hevne," po právu ni vyčítá. Vysvltluju nu
situaci a C-ur.a tc buá nechápe anebo bere, u něho se tc těžko pozná. Nal oj ván nu z kbelíku a dáván kus knedle. "pík, Guno," já
taky něco nán a vytahuje svůj pověstný pytlík. C.ekan, že to konečně odrovná suveréního Špínu, ale kdepak, to není človk, ale
dobytek. S chutí si bere leus zelené ulentané tlačenky a vypráví,
jak se ná tlačenka správně dělat. Lesní nuž se s nín hádá o množství najeránky. Přešla no chuí a necháván je ten žvanec dojíst.
Vrací-se Packa a nese ni dopis, který začíná tak hezky: "Proč si

na a5 včera nepočkal, hledala jsen tě." A nán to. Suché3 knédl o
kurva jsen stejně. Jc to všechno posraný. Jdu za Jarčou, která
čeká v unývár.ce.
"Oline, já jsem si myslela, že seš jinej než voni, ale ty seš stejne j , úplně stejncj." /Přesně jak ségra. Kurva, proč si všichni mysle j, že bych měl bejt jinej, já chci bejt stujnej./
"Ty mě už nemiluješ," dodává po zensku a věží se mi kolem krku. "0linku, já bych chtěla mít s tebou dítě, víš, krásný dítě, chlapečka." Po zádech mi přejde studený pot a vybaví se ni 'tépan: "Pak
sc narodila malá a já to podepsal...".
"No, víš, o tím dítětem bych počkal. V dnešní době," dodáván na
vysvětlenou. Ale Jarča e tou představou unesena.
"Nemusel by ses vo něj starat, .enom jedneu nebo dvakrát t^jdně by
si za nána přišel a já bych se vo něj starala, žila s nín." Vyjeveně
se jí díván do slastně rozšířených očí.
"Já už musím," říkán jako prvňáček, když musí na záchod. Nepouští
ně a chce mermomocí, abych dneska na ni počkal. V duchu děkuju Bohu za tu Kadaň. Nakonec souhlasít ale musím přislíbit zejtřek. Vracím se. Špína s Lesním sevdostali na ústřice.
"Prdel, Guno," slyšín huhňavý hlas Lesního, "eitron a trochu pepře,
ale nesní být z noře dýl než den," zasní se. "Víš, jak jsme na ně
chodili do toho baru, co byly ty nahatý ženský 9 jak jser.i tan zmlátil
seržanta, toho Ira bláznivýho." S hrůzou zjistujene. že Lesní nuž
vpořád ještě žije v Anglii u svých letadel. Špína ho obratně přivádí
do skutečnosti. Jeho tvář strácí pomalu krásný lesk a vrací se
strhaná držka vyběrače popelnic.
"Tak Špíno, po ústřicích by jsi mohl jít makat, ně, já tady zatím
s Lesním nužen proberu zbytek, a pak jedu do ty Adaně." Špinavec
protahuje ksichtf "A co když přijde šéf na konteolu?" zkouší to
se mnou skoulet. Ještě se o ton chvíli dohadujeme a nakonec to
vzdává, Jde ke dveřím,pak se pod vnuknutým nápadcn vrací, dopíjí
ni pivko a s posledním hitem kapely v hubě konečně odchází. Vůl.
Dáván si načepovat druhé s velkým zadostiučiněním.

V Adani prolejzán každou putyku a hledán kluky. Když jo nenacházím
ani v Bufíku, kde vždycky nívali hlavní stan, jseň už slušně nasrán. Kurva, kde ty volové jen můžou být. Ještě že se objevuje Pe-jza.
"Nazdar, Oline, tady je ne^ajdeš^ ty tec sedávají jenon na Střeláku.
"Jak to?" ptán se vyjeveně, vždyt to je cikánů?"
"No právě vod těch dob, co je tady ta válka, tak tan'chod":.j, protože
cigoši jin vobčas píchnou, když jc nejhůř," říká Pojza. Matně si
vzpomínán, že ni někdo říkal, že Adaň jc plná Poláků, kteří tan stavěj nějakou elektrárnu nebo co. Ale že by se s nimi válčilo?
"No jo, vy pamětníci staréjch dobréjch časů žijete v nějaký prina
době ještě dneska," říká ni o tři roky nladší Pcjza a cestou na
Střolák ně seznanuje se situací. "Když přijeli, bylOp^ich pár a byle
to s nina celken fajn. Měli nejlevnější náry a dolce , spoustu
digitálek-*0 a jinejch blbostí, sentan i nějaký :desky. No prosto šnel
kové. Pak jich ale přijelo dalších pět tisíc a šlo to do sraček.
Začli uhánět buchty, ale kurvičky jin nestačily, tak samozřejmě
šli pc holkách kluků. No a jednou, to bylo tak, Ludvíka znáš?"
"No," přisvědčujut
"Tak ten," pokračuje Pejza ve svén vyprávění, "se jednou nedostal
s Petrou na čaje a tak stáli vzadu a čekali, až jin někdo votevře
vokno na hajzlu« Přišlo k nin pár Poláků a začali je vopruzovat.
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Ludvík jc poslal do piči, tak hc dostali na zen a skopali. Pak se
snažili přeříznout Petru, už ji skoro měli, když v ton šli kolen
nějaký lidi, tak utekli. Ludvu vodvezli do špitálu a Petru do pakárny, protože jí z toho přeskočilo. Jak sc to kluci dověděli, tak
spunktevali modráky a vlítli jin na ubytovnu s klackana, všechno,
co sc hejhalo, tak skatovali, všechno, co našli, vyhodili z volena.
Místní fízlcvé přijeli, ale pak vzali roha a čekali na posily z okřesu. Mezitím kluci zmizeli. Bylo těch kckotO pclskejch deset ve
špitále a škoda za půl milionu. No, vod těch dob jc tady válka,
policajti vcčci sedej na prdeli a modlej se, aby je někdo nevolal,
prostí Čigákc, vole."
Chci ¿o hc na něco zeptat, ale Pejza mě táhne rezolutně do průchodu.
Kolon nás prochází několik chlápků v plcWiojch čepicích.
"550 jsou v oni."
"Nevypadali zrovna na zabijáky," řík^m Pejzcvi.
"No jo, tc jc ja.mý, žt, většina z nich bude dobrá, ale j/ozn^j to,
vole. Vcni taky nepoznáj, • že rc-jsme tady vocut. No o stejný to naj
kluci z Dobřie, ale ty zase s Kubáncena. To jsou přej joště větší
koketi."
Čumím na tc všechno jak malej Je.rda. Na Střcláku jc narváno, je to
čistě bakoliíácká hespeda, ale dneska ji obývají všichni. Bokcliti
nají svoje-stoly sražený a koukaj se celkem přátelsky. Ostatní stoly
jsou obsazený našima a mpdrákana. de jich tady celkem asi třicet.
Zdravím se* se známými a marně hledám pár ksichtů. Ale to už patří
k věci, renajít lidi v hospodě po roce, jejich hospcdcu je kriminál.
Pejza všem vykládá oj^ neznalosti.
"No jc, ale včera to začalo na fest. Voni totiž vyhodili Bogu na
Slovanu z vokne?., znal si ho?" ptá se Letadlo.
"Jc, vzpomínám si nsx něj.11
*
"Kluci už jich pár vod rána zkatovali," a utonuje s respektem ke
stolu modráků, odkud mě někdo •olá. Jo to Pedro, šéf místních modráků, přítel Josefa z Vsldic, kde seděl hezkejch pár pátků za zabití, jak jsem sc doslech.
"Nazdar,Oline, jak to jede, prej 3es vrátil z paksrny? To j^ prdel.
Pamatuješ, jak si jednou tvrdil, žc kdo vleze do basy nebo do pakárny, jc vůl. Že se dá žít mezi?" Směje se mi. A já vzpomínán na
ta skotová léta, kdy jsem byl ještě optimista. Bože, já byl vůl.
"No, t¿5 ti už zbejvá jen ta. basa. Ale budeš* to tan mít dobrý,
všechny nás znáš,
A J tak ae neboj. Nejradši 3c cpi do dvojky, terno
by byla trojka^ , tak až něco proflákneš, tak hned toky zákrut někomu krkem, oí se tam dostaneš." Dává mi rady do života.
"Jak je Bogovi?" ptám se, ale radu si pamatuju.
"De tc, pár zlomenin a tak, ale těm sviním to nedaruju," říká a
hraje si s řeznickým vyskakpvákem. Napadá mi, ŽL bych ho v noci
nechtěl potkat. Dvoumetrovou gorilu, potetovanou od ksichtu, na
kterém má velkého pavouka ped levým oken, až po paty, a s tín zabijákem v ruce. Brrr.
"A co dělá Josef?". Kecáme chvíli o známých.
Pctom začnou mastit voko a já se vracím ke klukům. Dohaduju fotbálek s Letadlem, ten. jc nejspolehlivější. Rád souhlasí. *
"Byla tady už pořádná nuda, za vším se muselo do Prahy a mě už šerou ty krávy pražský, namyšlený píci. Manšaft máme přepychovej a
chytá Pedro, dobrý né? Jc větší než brána, na toho pudete marně.
'
^
Vyprávím1 rlu c naší kapele.
M
"No geniální, vole, tc nás přijede nepmíň padesát," kasá se, "až
se rezkřikne; žc Haš udělal kapelu. Hlavně, aby se to neprofláklo
u kliftonů, moje levý křídlo už honěj asi rok," -ukazuje na malýho
kluka'vzadu u stolu. Dohadujeme podrobnosti. "Tak je to jasnýf
Kdo prohraje, platí sud. Když výhrajem, tak Hašova hudba pije stejně
zadarmo, a ty jako pořadatel takyf Když vyhrajete vy, piju já za-

31 - druhá a třetí /ostřejší/ nápravná skupina

darno jako pořadatel." Zabezpečuje se,
CHci nu něco říct, když v ten nad našina hlavana proletí pletená
čapka.Hned po ní vbíhá de dv^ří nalý Pr.áoch. Invazák ná roztrženo j a z čela nu crčí krev.
"Je jich tan celá vobrevská banda a vzkazujcu, že ná jít ven jon
ten petotovanejj co dneska ráno vykopal zuby jejich kánešovi," vyřizuje a r.ojc si roztržené obočí v dřezu.
"Don," zařve Fedro a natahuje si bokséra. Ostatní kluci tahaj z
canradel klacky, nikdo dokonce řet:z.
"Drž se no," tahá ně za ruku Letadlo a upravuje- si bejčák v ruce.
"Vidíš, že jsne nekecali, tady to tak vypadá.
Všichni už čekaj u dveří v čele s Pcdrcn, který se vyslovené těší.
Holt zabiják. "Až za řvu ^ tak vyrazíne," diriguje si vojsko, v nvaž
jscu taky všichni bakcliti. Jdu do toho nerad, rvát se neunín, až
na pár zákeřných kopanců, které ne naučil Kuplíř, abych nebyl úplně
vůl. A taky si nyslín, 2-e všichni ti Pcláci do toho přišli nevinně
jako já. Tak takhle to nusí vypadat ve válce.
Pár blbcčkú to vyprovokuje a pak to jede - vinej - nevinej, hlava - nehlava.
Ženy a deti, vynusíte žít," dělá si nc-kdo prdel, ale v ten už Pedro
zařve a náš šik se dává do bohu. Před dvořni SG snažín rozkoukat,
ale vidin jen notně obrovitou postavu Pcdráka a prostor, který se
před ní.a vytváří. V ton dostáván pecku na bradu jak od Cloye.
"Bachai" zařve pozdí- Letadlo, a pak zasviští jeho bejčák. Polák,
co no natáh, se chytne za hubu a lehne. Dalšího, co š^l ze zodu
za Letadla, beru bodlcn na kulu, Pada tosne vedle nejakčhc ru dráka,
který tluče Polákovi hlavu o dlažební kestky. "Vole, dyt ho zabiješ
a snažín se je odtrhnout. Ale jak se sklonín, dostáván b< lou do
huby, jdu k zeni a příjenné^hvozdičky naplňují nebe. "Kurvyi" za~
řvu a dostáván strašnou chul nojakýho zabít. Střídán levou a pravou nohu,jednánu se trefuju zezadu přínc na kule, ten padá a řve
jak bejk. :,Tak ty si nczaprcáš," řvu jak tur. Ani nevin jak, zvedán
se zeně nSčí klacek a řežu to. Chci si z čela utřít pot, nle zjiňtuju, že je to krev. Je ze umo zvíře. Zrychluju k&dunci úderů.
.Přede nnou šc to trochu pročistí a v ton vidin, že si cddolili
Pedráka a jdou po něn. Je jich dvakrát tolik než nás. Vrhán se k
nčnu, ale zahlídnu v ruce jednoho Poláka kudlu, lctcrcu jde Pcdrovi po zádech. Na ránu je- pezdo, vrhán s^ r.u po ruce a cítín tupou
bolest, která ni projíždí raněnon.
"Dík, Oline," slyšín Tcdra a tluču už ležícího Poláka do té ruky
kterou ně bod. Přibíhají jin dalš posily a nás ubývá. Kousken
oka vidin Pejzu, jak se narnč pokouší vstát. Ponáhán nu a dostáván
daloí bonbu. .Když se ni konečně podaří vstát, zjistuju, že už bojuje jen nčkplik nodráků, pár našich kluků a si dva bakeliti. Je
to beznadějné, Beru jednoho po lebedu, ale další dva už jsou u nnc.
"Dej ni te-n klacek/1 slyšín Pedráka. Házín nu ho a já skáču jednonu na krk. Ale jeho pcnccník ne- napálí, jdu znovu k zeni a oni
na dalšího. Jednonu stačí podrazit nohu. Vedle vZ se rozprskne jehc
držka, beru hc za vlasy a přiiazín nu znovu ksicht na dlažky. Hekne, rozhodí ruce a nnS je jeJno, jestli je tuhej. Tožcc vst.'ván^
Už vlastno bojuje jen Podrak. Ostatní jen sentan náchnou lclacken.
Ale Pedrc- jin dává, jeho klacek se nezastaví. "Pedro, a id&ii" zařve jeden bakelit a já vidin, jak nad hlavou roztečí břitvu na gumičce. Poláci 3e okanžitč rozestoupí a do Pcdra i do nás se vlévá
nová síla. Sezen je bez nilesti přec lebky, Vytlačujene je na roh
ulice, někteří už berou roha. Znovu nán v ruce něčí klacek, ale neuved onu ju si, cc dělán, Jsen v agónii. Cítí©, jsk ně bere nokdo
zezadu za ruce, zlcoušín se ohnat, ale je to Pedráka
"Dobrý, Olino i11 Koukán nechápavá kolen sebe. Pod nehana ni leží
zkrvavený Polák. Kdyby to nebyl on, tak bych to byl .já. At vyhulí,
úderník i
Všichni už jsou v hospodo a počátají ztráty. Jo to dost zlé, ale
není na. tc čas, Borenc kliku, aby nás tady nenašli kliftoni.

"Pojdte v š i c hn i ko mně," zve nás Letadlo, Sbalíme nějakou ta
flašku a mizíme•• V okamžiku je hospoda prázdná, jen pár starších
bakelitů nerušeně dřepí dál. Před Štřcl.vken sbírají Pcláci svoje
ztuhlé. Když nás vid: . chtějí zarhneut, ale my jc necháváme.
U Letadla si prohlí^ír rány. Mám dobře rozřízlé rameno.
"Dík. Oline Zachránil jsi mi kejhák," dokuje Pedrak, který nnmá
ani šrám. Já kromě té ruky mám ještě rozbitou bradu a natržené
ucho, o tom vůbec nevím, jak sc to mohlo stát.
"Tc potřebuje sešít," říká tcii bakelit, co řádil s břitvou.
"Tady jich jc víc, co potřebujcu sešít," upozorňuje Letadlo a ukazuje na Sajšna, který má nádherně preřízlé stehno. Nějaká buchta
mi Čistí rána.Přichází ke mně taky Pejza, drží se za bradu a chvilkana i za mokvající oko.
'.'Oline, to jsem si nikdy nemyslel, žc seš takovej buc.har, tys jim
ale dal."
"Vele, ale co když jc nějakcj tuhej?" začíná mi tc lézt nq mozek,
zvířecí vlna za mně opadla.
"Sebeobrana - to jo § 126," vydělává mě Sejšn. "Ale neboj, voni
jsou palico dubový, jednoho jsc-m napralř žc by vyhodil kopyta i vůl,
a za chvíli už zase byl na nohou," uklidňuje mě.
"Znán jednoho lapiducha, co byl sc mnou na vojně, dělá na polyklinico. Je dobréjzkusím pro něj skočit. Vy zatím vožerte ty na sešití, at. je to tolik nebolí," rozkazuje Letadlo a mizí ve dlveřích.
Buchta vedlo mě ni cpe^do rozbolavolé huby flašku runu. Za chvíli
jsen vožralej jak cep. Přemýšlím o ton, jestli by se ni postavil.
Buchta sc ni líbí čin dál tím víc.
>
"Jak se jmenuješ?" zkouším balit, ale zní 'to křečovitě.
"Jana," odpovídá a. dává.ni.novou rumovou kůru. "Ty už si nepamatuješ, ale jezdila jsem k,ván,/když ještě mohli hrát Kristáci a tys
to pořádal," vysvětluje..
"Aha," nevzpomínám si.
"Houby aha,nevíš vo koho .'jde," přerušuje mě," Byla jsen do tobe
úplně blbá a hlavně mladá, a tys pak sbalil no ji no jlepšívkánošlcu."
Loká si z lahve. "Vchavný vzponínky. foa, napij 3c ještě -at tě to
tolik nebolí," dává ni další hlt. Její tvář se ni rozpouští v prostoru, ponalu sc vzdaluje.
"Buá u ně, prosím tě, já tě niluju, já chci někoho milovat." Rudé
kruhy začínají nabývat na intenzitě. Pak cítím podivné píchání
v rameni. Zkouším otevřít oči, ale nejde to. Chci proto chytit
znovu tu fcuku.
"Vole, já jsem doktor, slyšíš?" doléhá k e mne zdálky. "Ty stohy
si za tejden vyndej."'
"Ale já ji niluju," slyšín doktora. Poton znovu cítín ruku ve viaw
SGCht
"Spi' Olinku, už jc pozdě." Na co pozdě, chci sc zeptat, ale nÍ3to
toho se propadán do náruče zapomnění.

Probouzí mě bodavá bolest v rameni. Vyjeveně sc rozhlížím po místnosti. U stolu SGCí 'Letadlo.s Eedráken a chlastají pivo. Dostanu
šílenou chut. Těžce šc zvedán a piju z Pcdrákovy lahve. Okamžitě
sc ni zvedne žaludek a jen taktak'*stačím doběhnout, abych vrhnul
kosu. Jde to zc nně těžce, žaludek jc prásdný. Vracín sctzametluju si a. dáván si znovu loka. Zase metu na hajzl. Až po třetím loku
Čtykadló sedí.
. . .
"Co to bylo včera za kočku?" ptám se s mlhavou vzpomínkou.
Oba se dají do smíchu. "Ty vole, ta tě vzala. Když vodešle, tak si
po koždjoa lez a říkal mu, že ho miluješ a šel si mu po šulinovi,
nakonec jsi voklátil Kládu, píčo, ale ta buchta, to byla jana,
dřív s náma jezdila,pak sc vdala a jun vobčas sc ukáže, ale nikomu

nedá, né že by byla taková kráva, ale ná to nějaký vymakaný,
přej věří nebo co," informuje ně Letadlo.
"Ty krávo, tebo nezajímá, jak to dopadlo?" ptá se Pedrák,.,a pak pokračuje: "Doktor říkal,vže tři přijali do špitálu, dalších dvanáct
sešili a uznali marod. íe pr. o sne proti nim netknutý," informuje
s pýchou. "Asi nejhůř skončil ten tvůj poslední, toho prej vodvezli
až do ústí na intenzivní péči, takže leží vedle Boga, kokot," dodává. "Netušil jsen, že ses takovéj zabiják, Oline." A já jdu znovu
blejt. A nevin, je-stli ou žaludku nebo sám nad sebou. Třeba to
byl Polák jako já, dostal se do tuho jako já nevinné a teči někde
chcípá,^protože ho přizabil jinej nevinnoj. Kurva svět. Vracím sc
ke klulcůn a zkouším se ještě něco dozvědět o te Janě. Do prdele,
já jsen se snad zabouch. Koketě, říkán si v duchu, vyser so na to,
ale přesto zjišouju, že dělá ve sklenářství jsko příjonce zakázek.
Hned se tan chystán, ale Pedrák prohlašuje, že jde se mnou: "Ty si
mi včera zachránil kejhák, já tě za to budu chránit, běda, kdo na
tebe šáhne, tak tonu urazin ruku." Není to kámoš? Kurva.

Ve sklenářství se zrovna chystají na oběd, Janu chytán ha poslední
chvíli.. "Ahoj," říkán a líbívse mi víc než včera. "Ahoj," říká
stejně ne jistě. "Jdu do Zeleňáku na voběd. Nepudeš so mnou?" zve mě
Po cestě, kdykoli nás míjí nějaký Polák, Pedro, který jde několik
kroků za námi, výstražně sykne. Jdu vedle ní a ničím jak pařez.
Kurva,já vůl, vždycky toho•nakecám, když jde jenom o pich, když
teš jde o pěknou holku, tak nemám co říct.
"Miluju tě," vyhrknu jak přiblblej kokot.
"Já vín, ale je pozdě, Oline, já už jsen vdaná, neříkán sice jak,
ale bylo ni osmnáct, byla jsen blbá a vzala jsen si Jugoslávce,
protože ni ho všechny holky záviděly. Zůstal tady, chlastá, nevšímá si ně, ale já nezi tín pochopila,že každéj člověk si nusí_
nést svůj kříž. Svůj kříž, svojo neštěstí za pýchu,víš.•Všichni
patříme Bohu a On nás zkouší. On nás trestá, naděluje štěstí4 jedině On je naše radost, jedině On je naše naděje, jeho přízeň je _
víc než všechno, co můžeš sehnat na tento světě." Mluví na ně z jiného světa. "Jano, tak proč sc norozvodeš? Proč nejseš slastná už
tady na zeni, tady ve svítě, ve který ni žiješ, sama bible říká, že
máš rozdávat lásku a štěstí lidem."
Vzpomínán si matně na večery, které jsen strávil nad biblí.
"Máš zajímavý výklad bible," usměje se. "Přečti si ji zneva, snad
ti to dá víc."
i
Polykán jakýsi oběd, mluvím nesmysly a miluju ji čínvdíl tím víc.
"No já už nusín zpátky," kouká se na hodinky.^"Nechod se mnou,,
nemá to cenu a někdy na ně čeká manžel," Je ni hrozně.
"Ale já tě miluju, Jano, strašně noc," říkán jí zase přiblble. Pohladí ně po ttfáři.
"Až ti bude někdy špatně, tak přijd. Končím v šest." Chce platit,
ale pingl hlásí, že je už placeno a já sc díván do rozesmáté
držky Pedrovy. Jana zmizela, ani jsen nevěděl jak. Pedro něco
žvatlal, ale já pořád'slyšel její sametový hlas. A šest hodin
ne a no přijít. Je ni špatně.
Prosím Pedrálca, aby ně nechal sanotného. Nechce:
'"Ty kurvy jsou všude, Oline, a ty s tou rukou nonáš šanci. Až vodjedeš, tak znizín."
Jano3 Jano. Vychází v krátkén kabátku, šíleně jí sluší. "Ahoj, je.
ni špatně, noc špatně." Bez řečí so do ně zavěsí a jde se nnou
k zastávce autobusu. '"Ječí donů, Oline, ny jsne se neměli potkat."
A* z koutku oka jí ukápne slza.
"Proč jsne se neměli potkat, proč, já tě niluju?H řvu už na celý

nancstí a jc ni a prdele, žc so desftJcy lidí zastavujou. A nujelncu
ji nán v náručí, líbán jí široká krásna ústa. Božo, lidičky, já
milujui
Dcrcns sc do přecpaného autobusu, všichni nán visej u prdelo. Vy
svině, clicc sc ni zařvat do těch tupejch ksichtů.
U Boučku jc nárvánc jak vždycky. Sc¿áne ci ke stolu hned pod pípou,
do garsonky nejdu, nechci nikoho vidět. Na světě jsou jen jedny
oči. Plavu v nich.
Za chvíli sc- u nás zastavuje Haš.
"Oline, ty nopudeš vedle?" Nejraději bych ho natankoval»
"Jo, puder..e," řílca za no Jana a usní v á 3e. Jdu za ni jak beran. Dokonce zkoušín zašklebit sc na Olinu, ale nejraději bych jo poslal
všechny do prdclc. VysvStluju jim, jak jsen dohod fotbal, alo je
spíš za jiná, jak dopadla kcpanico. Někdo totiž přišel na to, žv. Poloné nají byt ubytováni i u nás. Ovclda si chystá řetěz.
j . to
jedno. Jana. Jana. Když na chvilka odujuc, Olina se ke nně nakloní:
"Závidím ti, Olinku," a hladí ně. A nně... je do breku.
Kluci zkoušejí novou skladbu, leterou udělala Olina. Jc perfektní:
"Už tufchlc dál bez práce nenohu žít/ bože dej, at jo ze nne úderník.."
Po pár zkouškách Olininy písničky ni začíná být nápa -.né, že Jana
jc tak dlouho pryč. Asi potkala někoho znaného. Přichází Packo s novou várkou pivek a nně dává dopis. Kyslin si, žc je to od Jarči,
ale dopis začíná: "Už je ti dobře a tak cdjíždín, prosin tě, nejezdi za nnca, opravdu to nená cenu, zbytečně bys to dělal těžší
sobě i nně. Budene spolu neustále v .Myšlenkách a já ti slibuju, až
ni bude ppravdu špatně, tak přijdu za tebou, stejně jako ty při já
za nnou. Budu se za tebe nodlit a ty na nně nysli. Stále a dobře.
Tak budene nejštastnější. Mysli na nne a Bůh s tebou, Olinku."
Mačkán dopis do kuličky a cpu si ho do hluboký kapsy invazáku. Úplně
na dno, kde nesín talisněny. Je ni strašně smutno, v hlavě prázdno,
pusto a hovno. Ani novin, jak se dostáván donů, někdo ni tahá tričko
přes hlavu a v sešité rucc to šíleně zabolí. Máchnu tou zdravou a
cítím, jak sc ni něčí ksicht rozplač o rulfu. Stáčím se do klubíčka
jalcc ježek a chtěl bych píchat.

Budík je kurva vynález. Řinčí jek kokot, řve vstaň, je stejnéj vůl jak
ten Fašoun v koutě. Nadělal z nás roboty, na; raný, pesraný maličký
lidičky, které staví do latě. Zkouším vstát, ale jde to bídně, zašitá ruka šíleně bolí. K mému úžasu špína vstává a zašlapává toho
debila.
"Nazdar, Oline. Co ruka a co duše?" ptá sc a já nevěřím svým uším.
Náš chlapec je slušný. Pomáhá ni vstát a do trika.."Ty vole, kde
ses včera pral?" ptán se ho a zírán na jeho modré oko. Nejistí se
na mě podívá. "To včera ty. Když jsem tě svlíkal. Ale.'dobrý, pc
nně ženský jedou i s tím. Olina ni vyznala lásku, Hrbatá se chtěla
utopit a tak dál, to už je úděl nás krasavců."
"Počkej, co jsem to včera zase vyváděl?" ptán sc nejjste. "Nebylo
to talc marný, nejdřív jsi chtěl zmlátit 4 Olinu, pak všechny, pak jsi
se všem omluvil, pak došla Jarča, který s vysvětlil, že Bůh nechce,
abys s ní chodil. Taky jsi jí řek, at tu vomáčku místo nám dá Bohu.
Nakonec si něco napsal nu stůl a upad pod něj. Tak jsem to vodtéh
donů a tys mě tady natankoval, a pak spal jako děcko.'"
"Špíno, lásko moje, vedpust ni. vrat ni to,jestli ti to pomůže."
"Víš co, až budeme brát, tak fci kup korkáčeJ , ty píčo," přerušuje
ně a pomáhá mi do trika.
t
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Sbírán vajglovcc a Špíno za nncu v docela slušném tempu mete.
<Te VG forní, navzdory tonu nonoklu. "Madam, pozor, at vás nepodnetu,
tj byste si nusčla vzít už jenom no, i když njzi nána, to by bylo
terno. Tosícc děkovných dopisu..." slyaín jeho venlouvavý hles a
za chvíli ně níjí docela pěkná zrudlá^ panička. Na toň Špínovi asi
něco fakt bude. Otáčín se a pozoruju ho. Přemýšlím, jestli bych se
od něj nechal ukecat a poton oprcat. Usněju s^. Nějak rychle ni
otrnulo.
U Boučků, když dorážíme na kus dlabance, dřepí už Lesní. i\rěco si
pobrukuje a cintá runa.
"Nazdar, Lesní,zdravíme. On zvedne hlavu a dí^rá se jakoby nás
nc-zna] .
"Guni, dneska jsen dostal řád," a nr.ee zahuhlá ahglicky. "Listuju
v paměti a zjištuju, žc jo den prvního sestřelu první fau jedna
nad Londýnem."
Referuju to Packovi a oba vyjeveně a s úctou civíne na Lesního
muže. Hrabu v bordolu po kapsách a nacházín peníz z^ zlaté doby
Franzo Josefa, co jsen kdysi vyhřál někdo v kartecih. Chci nu ho
dát, ale pak ně něco napadá.
"Packo,prosím tě, všichni naši, kteří sen přijdou, at si připravěj prachy a poěkaj na mě." Obracím se k Lesnímu muži. .
"Gumo, přijď sem večer, určitě, jo?" Kýve hlavou, ale člověk neví,
jestli to znanená jo nebo ne.
"Lesní muži, musíš přijít, bude tady spousta rumu."
"Přijdu, Gumo." Oči nu svítí, snad ten run zabral. Odpoledne vybírán prachy a zařizuju potřebné. Všichni se nemůžeme Gumy dočkat.
Konečně zvědi hlásí, žc se blíží. Garsonka je narvaná a pra3ká
ve švech. Staří dodkvvé, jak se dověděli,o co .jde, spunktovali
vlastní akci; Guna vchází do nístnosti, všichni vstávají a zpívají: "Nedaleko nad Brněn zakroužila letka anglickým l e t a d l e m . "
Poton usazuja Lesního muže do čela stolu a holky v zástěrkách
mu servítujou. Tresčí játra, biftek s liranolkamo a dárek od pekařského učně Oukra - nádherný dort; ozdoba ze šlehačky j^ v podobě letadla. Lesní muž na nás nechápavě vejrá.
"Gumi, to je mně?" ptá se nejistě.
"Jistě, máš volkej den," ujišíuju ho.
"Nepřijde Janoušek?" ptá se znova a šílenýma očima bázlivě pozoruje dveře.
"Neznán Janouška, ale jistě nepřijde, neboj se a jez!" Lesní muž
se ještě jednou rozhlídne, a pak to všechno nahází'do svého umaštěného pytle. Dort mizí za hranolkama a játrama.
"Bože, t V jo vůl," neudrží sc někdo vzadu u stolu. Ale runa, kterýho nu Packa nese jako pozornost podniku, penálu vychutnává. Pak
Has rozjíždí zábavu, střídá jednu lidovku a jednu naší. Zvu Lesního
ještě za střízlivá na zítřejší fotbálok. Slibuji, že přijde, i
když asi neví, co to fotbal je. V půli písničky se otvírají dveře
a v-nich stojí ~ duch.
"Otai" řvu jak tur, tahám židli, pak ji pouštím, pak si dáván pro
jistotu panprlíka. Je tadyí Tc je geniální! Ote, Otíku, mluv, řekni něco, nebo se zblázním.
Dřepíme v koutě, vyprávíme si o svých cestách, chlastáme,zpíváme,
chlastáno. Povídám nu o Janě a je ni c st- procent lip. Oto, Oto.
Přijelo s ním několik lidí a i d.cela pěkná buchta.
"Kdo to je?" ptán se. •
*
"Perfektní holka, světová kánoŠka* Poznali jsme se v pekárně, ale
jen kámoši, brachu." Chci ni pozvat
našeho kroužku, ale už je
pozdě. Špína se už k ní přisunul, a.toká. A Ota se dá do smíchu.
"Vole, co jsi říkal vo tý Janě?"
"Vole jedovatej," říkán mu a nechávám §pínu pokojně tokat.
Přemlouvám Hašet aby přehrál Ototfi znovu repertoár; Dědkové ani
moc neprotostujou, že ten řev uslyší znovu, některým se prý i libí
hlas Hrbaté, ale já si myslím, žc- se jim spíš líbí ona. Dali by sif
kdyby měli čím, jak říká Špína. Otovi se něco líbí# nad něčím nadá.
vá.

"Tak jal:, Itc," ptá se kapelník. Daleko nejlrpší jo Fašcun a
pak hned Hrbatá, Zpívá perfektně. Slabéj je bubeník. Špína vyskakuje, aby Otu serval, ale pak se podívá na smějící se buchtu vedle sebe c jen se neutrální usněje. Jdu na hajzl, Špína startuje
za nnou.
"Olinv., ta je perfektní, světová buchta, která se rodí jednou za
sto let. Miluju ji." A v očích noná ani světélko srandy.
"Ta tě ale vzala," divín se a už ně to zas^ bolí. Jana. Prehiv-.bnu
nu rukeu háro, vele, učeš se, at se líbíš. Chytne ně za zdravou pazouru: "Stejně si kaneš, Oline.' A nizí, já zůstavím stát u pcchcané zdi pisoárů. Všechno snrdí a j^ pochcaný, A s chutí ehčiju taky
na zeď, kdo vejšl
Vracím se a vedle Cty trůní Olina. Sedán si k nin.
"Tak jak, Olí, pustila?" Kroutí hlavou.
"Ne, šla jscn se projít. Z učení ně rozbolela hlava," říká^s sněj
se na Otu. *Vtor.i vstává Lesní nuž a začíná nccc zpívat anglicky. Jc
te snutný, medový, t; hiý. Has se hned připojuje a za nín citlivě
Fašoun na hřeben. Je to geniální? to už není hudba, jde to nokan
dál, kan normální člověk nemůže nikdy dojít. Zpívá o královrtví
bláznů. Když skončí, všichni nepříčetně řveme. "Black wings, black
death," překládá Ota z partesu a spouští něco na Lesního v té melodické řeči. Lcsnínu se probouzejí oči. Za chvíli nán Ota dává
český text. Has ho ještě zkouší nacvičit, al^ Packa nás vyhazuje.
"Závěrečná, zavírán," slyšín ta protivná slova.
Doprovázíme Olinu a já si připadán jak na funuse. Ota drží Olinu
pod křídlen, za nini jde Špína zanilovaný jak učedník, a já - jen
věnec ni chybí, Jano. Dobíhá ně Hrbatá.
"Oline, myslíš, že ně Haš bude někdy zase chtít, že se vrátí?"
"RUČ, ty k r á v o z a ř v u na ni nenávistně. Vzlykne: "Ty už seš taky
zle-j." Chce ještě něco d^dat, ale já už ji tisknu v náručí. Sešitou
rukou projíždí pekelná bolest.
"Ráno nas budí Olina a kluci, kteří přišli pro aparaturu. Opatrně
sundává:.! se zdravého ranone hlavu Hrbaté a zkouším*si obléct triko.
Jc to lepší než včera. Kluci odnášejí nádobíčko, chudino na Marakaná pěšky a po skupinkách, abysne na sebe neupozornili chlupatý *
špína taky leze ze svého pelechu a hrne se ke škopku, ráchá se v
11 ěn jako kachna.
"No co koukáte? Hygiena jc ván slovo neznaný, nebo co?"
"To jc snad sen," kroutí hlavou Olina a ny s ní.
"A t e 3 vypadněte, at se nůže unejt Petra." To už nán padají senice.
"Tc je dobrý," říká krásná Petra a neje si tělo, které uteklo Davinčinu s palety*

Na Marakaná je- narváno. Sešlo se- nás jistě sedndesát. Poslední
doráží Fašcun s Lesnín nužen, pro něho ta cesta byla přece jen
dlouhá. Ale ná za to slíbený slavnostní výkop. Láda nán rozdává
nové dresy. Jsou prclácký. Na prsou nejí nastříkaný půllitr, nad
nín nápis UNITED States of,vBouckcvi. Na rukávech čísla a na zádech
nakovičku a přezdívku. Adaňští nají taky nové. Na prsou F.C. Bufečák, na zádech Střelák. Jsne hezčí. To snad vždycky, né?
Trochu trénujono a marně vybíráno na sud. Chybí stovka. "Kurva,
tc nusíne hrát jako vo život," říká Špína zavěšen do Petry, kterou
neopouští ani na krok. Kolen dvanácté doráží Packa se stejšnen.
Kluci skládají dva sudy - jeden pro diváky /ten vždycky někdo zaplatí a rozprodá/, horší jc to s hráčským.. Nastupujen. Vedu kluky
už k desátému naci, šest bylo vítězných,ostatní nebyly, jak říká
Špína.
Na pftlce,kdc leží sud, se zarážíme. Adanští stojí přesně proti
nán. Jako hosté zpívají svou hymnu první:

1
"Kde- bufík můj, kde bufík můj... až sc oni stratja, bufotáci ožijú." Kncd po h y m ě
o:vc řev jejich fanoušků. Maji jich taky
přehnaně. Letadlo nekeex . Pak fpouStmu my : "Když nakeviekv zrá-

itaj j;
natrženy, ale zo chvíli sdochncu, žoky vykoui\.ý, říkán si. V tc.
3cstáván dlouhý pas od P^izi, hc.Jín si ho na lcvccku a jdu na bránu, Před vápnem na ně vystartuje Bacher, který kdyby ně sejmul, tak
mS nedá nikle 1c hromady sto lc-t. Házím proto načachranýho centra
do ohně. Had hlavama liráčů s^ nejvýše vyneřuje htlr.a a usměrňuje
míč na oránu. Fašcuncvi ce helma SéS?Klcla a letí s míč«: i. Pcdrák
skáče pc míči, ale chytá jen helmu, míč už St heupe v síti. Pohlv,d
prc\bohy! Podrák s esc sáckvu hclmcu v ruc^ a poklcsncu senicí i
Adaňští piv testu jí, ale marně. "Už j,. tam, už je tam," řvou naši.
"Kůr vři, těm so to huláká," stěžuje si Pcjza, "ale kdo tady r.á běhat?"
"Pejzo, vydrž. První půjdu střídat já, to rameno asi nevydrží."
Myslin sivbláhově, že s^ aleju druhé púlc^,. Ale J c s e f , co by trenér, vyměňuje Pytláka na boku n zase si pokojně s e d á k pivku. A
modráci kolem něh o nž do kosic j zpívají písně věnované kráse n c bsahu
sudu. Dostáván nového centra do b 'hu, ale tentokrát ně Bachor včas
"Promiň, Oline, ale voni by mi zase nad ,vali. Možná za run-.; bych m; hl
příště uklouznout."
"Vole, a kde náš olympijský ideály? Zaíarme by to nešlo?"' dodáván.
Kroutí hlavou.
"Za Hrbatou," navrhuje.
. .
"Kdcpa," nabízím nu kládu. Neodpoví, protož« k nám letí x;ačc-chráně j centr, nechávám si ho sklouznout pc prsou a špičkou iicin čoupnu
Bachore ví jesle, přosla-cím nohu, kterou ni šel po kotníku ^ t !ou
tc na bránu. Koutkem oka zahlédnu Fašouna, jde středěn se »•ňcu. řJa
rohu velkého vápna nu hážu centra. Fašcun hc napaluje příru z vcl.,~
je-, Pcdrák v irone, si nestačí utřít m i nudli a je to dva nula.
Hno.l na tc rezh dčí Mrkev jiskři půlku. Podáne kol.cn Josefa, ten si
plácá rezuny, ale ty nikdo neposlouchá, ťřichází Pcdr.k prohlednout
si Fašistu.
"Kurva, taková sušenka a dva flustryV"
"Nás věrncjch Fýrcrovi už jc málo, tak každéj děláme za dva," vysvětluje nu. Podrák to ncni.že chud- k pcchcpit, vidinu uJi se nu
rozpouští v oěích. Mrkev s píštallcou už zas- pískc p: ny jdc.m bránit
sud, jak si slibujeme, do roztrhání těla, protože r.a něj nemáme a
ostuda sc nesní provfil.it. Ale hne i na začátku nás spražujo Lctallo,
který hází kliku Otovi a vrší. Tc ten Bufet .kun docV.v.-, náladu. Krmte j, jako bysme t c 3 začali. Jsou vr1udc, rv jí vrch. Za chvíli vyrovnávají. Slyšíme kvílení našeho trenérakýhc a ráhra.''.r.ík°i, kti.ří s e
vydá v .jí mezi diváky shánět chybějícíh. stováka. A nají recVl Lili sc nestačíme rozkeukat a náno tnn třetí bonán. A ty kokoti
nás tlačej dál. Někdo z nás zoufale ódkopává norgli, na kt rou
startuje Fašista - ten jediný si uchoval morálku díky své víře, q
věší v <rr c v:i án í.

jeho
řev. Dchr. váne v deseti a na stavu sc nic nemění. Přibíhají fanoušci a nosí Facouna na ramenou. Fašcun taky dosvává cenu čumilů - láhev rumu. Jc celý šxastný a fam uše zdraví vztyčenou pravicí.

Cenu nejhezčího liráč*, kterou vymyslela Olino, dostává Šoína,
jehož pár čumilů přece jen chytlo n přineslo na ramenou.' Rozbalujo růžový balíček, který nu dala Olina, a vytahuje krásné
krajkované kalhotky. Znovu řve jako tur a nizí v lese. Vrací se
až na narážení ~ chvíle nejhezčí.
Stojině kolon sudu, každý si ještě může naposled pohladit panenskou blánu suaáku, pak zpíváno hynnu porazených c pánovi, který
neví, kde bydlí, n proto sc ptá - Kde dono v nůj, kde Bufílc nůj.
Hned na to nasazuje Has tu naši.,, kterou s nán i zpívají všichni
a plání Marakaná zní Makovičky. Pak Špína, který si přes Jeansy
navlík svoji ccnu - kalhotky - přistupuje jak šanan k su3áku a
za zvuků Intcrnacionály, kterou zpívánc taky všichni, vráží čuráka pípu do kundy špuntu. Vyvalí sc krásná lahodná plna a sul
jc edpanen.^Josoi co chytá jako vždycky punpy a ny sajene blažené drahou stavu soulože, pípy a sudu. V ten zahlédnu v davu čumilů Janu. Přibíhán k ní. beru ji za ruce, ale promlouvá ke mně cizí
hlas: "Ty jsi jisto Olin? Já jsem Jan.ina sé^ra."
"Přijde taky?" ptán sc nedočkavě. Dívá se ní do očí a kroutí hlavou.
"Nevin, co všechno ti ř^kla, ale nčl bys vc ton vedet pravdu. Ona
jc u Svědků Jc-hovových. Vo vašem setkání j:.n sanozřejnS řekla a
oni jí přikázali nejtvrdsí půst. Sní jíst jednou denněf a to krajíc chlcba s vedou, nusí spát na zemi, styk s lioni vonezit na
minimum a všcchen čas věnovat r.odlitbán. ^Jc nenc cná na žaludek a
jestli to d.održí, a jak ji znán, jistě jc, tak to 3 ní může špatně
dopadnout."
"To přece není možný-, pojedu za ní, rozmluvím jí to, rozbiju jim
držku, já jc zabiju!"
"Ncch tohc,Oline, vzpamatuj sc. První, kdo by proti tobě šel, by
byla vona. Vona jc svědek, vona jin věří, věří až co konce, až na
doraz. Tý už nikdo nemůže pomoct, proto jsem tě chtěla poprosit,
nejezdi už nikdy za ní, nedělej jí to těžší. Prosím tě!"
Sedín na kraji lesa, pozoruju ten hlahol spckojeiicjch lidiček a
nenůžu pochopit nic, co sc týče Jany. Co vlastně chtějí? UcVllat si
peklo na zeni, aby 3c měli v ráji lip? Copak jim ta ly ten bordel
nestačí? Jc nádherné odmítnout flintu a nejít na vojnu, sebrat cd-w
vahu, kterou já nemám... ale dát sc ubíjet, zabíjet sán sebe? VŽdyt
si tc nemůže přát snad asni ten jejich bůh. Co je to za bcha, co
si přeje snrt? Proč jin tedy dal život? - Tisíc*, otázek lítá nozkon
jakc zlé můry. Přichází Ota a já se ho ptán na Svědky. Dlouze ni
něco vysbětlujc, ale já to nechápu, nechci pochopit.
"Vyser se na to, Oline, vona je v bažině. Když se za ní vrhneš,
abys jí ponoří, utopíš ji a sebe taky. To jc zrádná bažina lidskýhc
nyšlení. Ona trpí, ale pokud věří, jc slastná, jak jí chcoš ponoct,
vzít JÍ to štěstí, zakázat je? To budeš stojnej -jak voni tan," a
ukazuje na les, za nímž leží městečko. "Není lék a ta ncrncc není
v nich, ale v colyn lidstvu, který marně hledá životní cíl. Marně
se ptáme, proč žijeme. Jsme stádo tupcjch vovcí co hledej a blouděj. Ale ten. kdo uvěří v Boha, už nehledá, ten už ná 3voj cíl,
svou cestu, a v ton je jeho síla, kterou nemůže nic přencct. Víra
jc lék. Každý století ubývá věřících a lidstvo hloupne, ijech ji
opravdu bejt, nebo se staneš přenlouvačen ke zlu. Zapomeň. Anebo
takhle: až ti bude nejhůř, tak si vzpomeň."
"Ty věříš, Ote?" ptán so ho.
"Jc, ale svým. způsoben, svýnu bohu. Přemýšlej o ton, jedině te j-.
cesta. Cesta k bohu." Zvedá se a jde za Olincu. Je ni trochu lip.
Cesta k-bohu. Budu muset 3kočit za farářen, říkán si. Vracím SG
k hučícímu davu. špína zase- exceluje:
"A jak jsem zaběh flo tohc lesa, vybíhali z houštin jeleni, srnci,
tetřevi a hlavně laně, tisíce laní, nakonec vyšel starej vobrevskej
kňour 33 a povídá - Špíno, tak krásnýho góla jserj ještě neviděl,
33 - kance

to by nesved ani Pelé. Všichni ostatní# ale hlavní laně, křičeli,
at žije král, ai žije králi11
Jdu k pípo, protože vín, že so tan zbavín nosku. Odporného a zkurveného nožku. A hledat nic nebudu.
11
Josef, nal.: j ni tuplaf aí se všichni posercu," A pak:
11
Ne vole, já jsen marxista, ale nikde to neříkej," a točí další tykadlo, val.
Přichází Letadlo a já jsen rád, že si nán s kýn povídat.
"Olino, cc kdyby jsrx někdy udolali výstavu k fotbálku d hraní, jak
to děla j Pražáci?"
"Pražáci, to jsou čuráci," rýnuje Josef.
"A čehx , vole?54
"Já znán jednoho nalířc a ten nnluje jen vítěznou bitvu zbraní SS,"
a ukazuje brcJ.eu na Fašistu. "Zeptej sc ho, kv.lik je za to let. sna,"
, prej
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Povídán: "Já jsen něl jednru sen... byj.i jsne všichni v parko a dělal
živ^' vebrazy. Před každý-", byl rán, za kterýn jo ne dělali výjev, a
vyhrál jsen to já. Kol jsen na špagátě zavěšený propisky, pod nina
byla louže a když sc zatrhlo za provázek, tj.lc do louže z propisek
vytéjkaly barevný tuže, který kreslily vobrazce. T^n sen n w fcscinu. . ti
'Živý vebrazy už vystavoval Vandeli," říká Ota, který nez.itín dorazil s Olinou, "'ale nápad je to nebývalý. Zkusíne to. Ale kde vzít
•
rány?11
"Tanhle, vole," říká znuděně od pípy Josef a ukezuje na jezcíácké
konstrukce na sušení 3cna. No nádherné, a ty špryclc tenu dodají vězeňskou náladu.

Zpráva o. výstavo sc hned roznose a desítky postaviček sc plahočí 3
kon3trukccni k lusu.
"První cena je litr runu," vykřikuje nadšeně Packa a chystá si foíák. Já, Letadlo a Packa rjs .o určeni jako porota. Za půl hediny procházíne obrazárnou, Zúčastňují se všichni, tak budone nit co dělat.
Většina obrazů představuje chlast, chlastání, ožralství, holJ libový. Zatín sc ni nic nelíbí, Přicházíne k Hrbaté, která stojí před
ránen v dlouhé košili.
"Už nůžu, jc?" ptá se.
r J ó ", ujistuje ji Letadlo. Hrbatá 3Í oundavá košili, pod kterou je
nalláj Ob jiná starý vrásčiný stron plný rake vincv-'ch náderů. Otřesu
se. Jsne odhaleni, náš život v ránu. Ncnúžu se na to dívat. Packo
zoufalo fotí. Další obrazy ni vedle Hrbaté připadají nicotné. Fašoun
stojí v poz.oru, hailuje a kouká do dálky na krajinu, která nu bu'le
patřit. Petrák škrtí někoho, kdo ná být Polák a další a Jalěí postavičky opilců. Pejza představuje oběšence v ránu 'přírody} jc to
otřesné. Zbývá Ota s Olinou, kteří si svůj rán rozprostřel:», na louce. Jsou za nín taky nazí, sbírají kopretiny, pletou z nich věnce a
vzájenno se jini zdobí. Jejich obraz 30 jnenuje "Vynřeli" a představuje Otovu lásku k hipís. Vracíne se k obrazu Hrbaté. Jo bez konkurence. Hrbatá ho nusí ještě jednou předvést. Všichni civí a nikdo,
ani ty nejvotsí volové, si nedovolí něco kecnout o její nahé prdeli.
Je nádherná, jde z ní zinn.
"Už a by sne chcípli," čte ni nčkžio % davu nyšlenky.
Blíží sc večer, kapela už 30 připravuje a none pořád nejde dc hlavy
ta Jana. Posrancj život, saný sračky v nožku-, jak řík.. Josef. Ota
s Olincu jsou od té dobroty, že zůstávají se nneuy občas přijde
Hrbatá,'Která se.ale víc drží Špíncvy Petry. Protože Spina, oanozřejně, nená na ni čas, jc niláček davu.
"Toho šílence kdyby dali na pustej ostrov, tak by tan za tejZen
naučil stronv vobdivovot §pínuf" sně je sc Olina. Přibíhá lc nán vy*.

děšeny Haš: 11 Oline, ty pí co, ny nenauč ještě název/1
"Lidskéj hnůj r ř í k á n to, co cítím.
"Hovno, vol,, to nusí sedět," - "Špína band," navrhuje Olina*
"Hcvno, ven by sc zbláznil," říká Haš a ukazuje na špinavce. V ton
se zanesli: "Už to nán, volové," a utíká ke kapelo.
"Jak^j?" volá za nin Olina.
"Hul-ni-ho," Kluci přípravujou z kusu hadru oponu, kterou udolali,
když. json bjl v Adani. Vzponínka hryže v nožku. Kopu si frtana z
ceny, kt. rou si u ně nechala Hrbatá. Elektrikářům se konečně podařilo sehnat proud. Přehedili dva zvenkáco zatížené kanónem přos vedení nad našima hlavana. Zachroptí nasycené ropráky.
"Oline, pojď to začít, at to fičí," volá ne- někdo. Beru si mikrofon
před plachtu a jen se diví.n, co ni to ieze z huby„..
"Prej nenáne víru, prej sne hnůj, a proč né, nccht jsne t...dy hnůj,
snríne, páchněno talc, aby to všichni cojtili ved AŠč až k Tatrám...
Nonyslcnc, prostě budno jak kaneriý na cestě pasívní, nrtvé - at
nás tlačej, euráci, když vadíno,pijte, chlastejte} fetujte, prcejte
nnožte se, chcípejte jak ten stran Hrbatý. Za n á m jdou jiní, je
jich čin dál víc...-11
Strháván oponu. Hrbatá, zabalená v prostěradle, které ná na kozách
vystřižené díry e^ sc spoustou kytiček VL vlasech, bere ode nne
nikri£on a zpívá e politojch stolech u Boučků. Před lidr.a je ještě
lepší. Jc z nívzpěvačka. Haš si starostlivé hlídá kapelu, ale ta
celkoi. šlape.. Špína sedí za ludvikana jen vc vyhraných kalhotkách
a exceluje. .
•
.
•
Pak kapela nasazuj, solidní rockové torpo a někteří začínají trsat.
Přcsunuju se k su:1u a neposloucháni. Snad jen Suďákovo šumění. Přichází Olina a táhne ně zpátky. Právě začíná zpívat Lesní r.už. Černá
křídla, černá snrt, broukán si s jchc nakřáplým hlasen. Má'zavřené
cči a jistě je v té své Anglii. Najedno nu šíleně závidír.., tu jeho
Anglii, bonbičkjr, kár.ošo, jeho dvojí život. Ten nic nehledá, ten
našel.Všichni ho nábožně poslouchají. Když skončí, bore si ho Ota stranou
šprc-chtěj anglicky. K sudu už se nevrací"., nechává", oi pivo nosit.
Kluci hrajou už dvě hodiny a Bakelit vypadá na r.rtvici. Hrbatá nemůže. Sedá si vedle no a hned za ní -přichází Petra. Žvatlaj si .rozumy a nně při ;adaj přihřátě. No a co i Chytír. Olinu za ruku, al^to
je duchen u Oty. Jsor. sá: , beznadějně sán. Jdu ke kapele, beru ť\ikrefen a svýr. íalešnýn hlase . ble ju nesi li.li svůj nožek. Za chvíli
jv. : i lip a : ikrouš si bere Letadlo, \á prinotfý texty. Na r.en nístě
chybí Hrbatá a Olina s Ctem. Kapela si dává pauzu a opína využívá
rozjetých lidí, spouští sole aa popelnice, pak tc vytahuje a řve
na nás: "Már*, vocas jako kul/ dán ránu,přerazí-' stůl." Dav tc řvo
s nín a spousta lidí si tahá vocasy a nlátějí se s nir.i. Jen ,-Jpínova láska r.á jiné starosti. Líbá Hrbatou.
Dvě hodiny na to jc nás už jen něco kolen dvaceti, ale těch par,
co zbylo, ná tropiské šílenství na tři neboli anok. V kapele hrají
už jei. tři - Haš, Bakelit a za bubnar.a Pašou::. Ostatní se zní taj
v yastylovo-pivovc-r.ui-.cvo-čikulcvém oljjotí. Nornální jsou ¿.on Josef, ton si dál hledí sudu, Ota s Olinou, kteří -si někde v lese
hled'}j svý lásky - a já. Já' byl vždycky blboc, tak kar; bych se
řadil. Pejzovi sc konečně- podařilo dostat na zař. nějakou buchtu,
stáhnout s'ní kalhoty a zabořit sc do ní. Ostatní dělají hlouček
a Haš přizpůsobuje hudbu Pujzcvě zadku. Zpívá do toho: "Prcej a
boř/ prcej"a vol, vole/ sex je náš pán."
"Tak takhle bych si nějak představoval Dantovo Peklo," říká Josef.
Čunín na hlouček, jak so zbavuje posledních hadrů a Josefovo přirovnání se ni líbí. Špřichází Spina, cellcen střízlivý, což no děsí. •
x
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"Ta kurva, víš co ni řekla? ' ptá se, aniž čeká na odpověd.
"Že lituje, ale že Hrbatou miluje, že spolu budou žít. Krávy jsou
to vebo dvě, a vožralý k tonu," dodává. 11 Oline, a .já ji něl rád,

'Kcrru, u.. nedostane oni
říká Josex. 4 Takcvý ško/W k^ulu
£ ee .
——
-_
"Vyhladín Most o hříchu," vykřikuje za nard hlas Oty. Drží zářící
Olinu _ ckříáler., jak přibiji,, j nanžel.
- taky vil," říká nu Spina,
"i^v.zlcb s , opínc, ale Petra je vr djakaiva teple, niv. až je uvidíš s hrbatou, jak voba rozkvetly, přestaneš bejt nasranej. Chodaj pc 1 c: s ^ , p 1 Č t o u si v er ceky z trávy a žvatláj. Jsou nádherný."
r
Aby se? z nich nepcsral, ty kurvo:" křičí nepříčetní Špína a'
chcc s. vrhiu ať no Otu. ^AleyJosef ho včas natankuje.
.j. . káíčí opí na a pokauěí s^ vstát. Je plný krve
Josií: urvi.
• .
"Špíno, vyser se na to," zkcušín ho uklidnit. Dává ni slušnou
přes hubu, až b.ru druhou c ze . lívu.d no to vyskakuje Jcsi.f a
katuje Š-.ínu. Vstáv ':, a chci je l 3trhr.cut, al. Jo se-!' ru uzcnr.uje.
"líurva, nechte tcho,"ydu zas. nezi n .. Ale ^pínVi ná anvk. Jcsof
ho v'jdycky zvalcuje, Špíno s-.. olclepc a jde znevu.
"Co ¿.ílíš, všichni sto svine," a tankuje nč znovu. Je.sei ho chytí
za vlasy a t \hiu. k lc.su. Z o chvíli Se vrácí bez Špíry.
"Kok:t jede;-«," řík-:> a čepuje si il L í tykadlo. Olina se ni snaží
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"Co nu to š o u p l o v hednS?" ptá. se ijc.ehápavč.
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"Potřeboval trochu prcpleskn ut lebku," vysvětluje, po svt.r. ďcsef.
"Zcjtra buáe fit. Tc se stává každýnu p.c druhen roce kri1 iu. Ponor
kovárier.eenebo jak tonu nadávaj. Přestw
ho všichni, nasreli
. . ri v o n c h u l pekérovat nán ksicht."
A začíná vyprávět svoje 2esctiletf; zážitky. Neposlouchán ho^a
na^jij si ť: zkeušin v hlav" srav .at. Jana, Hrbatá, Špína, ňts:atp&
Olina, já ---štastaý, Hrbatá obraz, íaSiznus Paš i sty. Zaur jná keupackn r. ;-.y jsn~ v bedč, z n"h:-ž sc dá vypadnout jeli do prázdna.
\ avMci J: ho ve v i zpívají na znáne-ií konce sv-;ta. Pi.jza s- znčvu
dostává do s< 31a sexu a o f jí ¿klí rár n«.zi prsty. ílaš ho předjíždí
na koníku zvanúr: chlast, já suat-vá* , Svědci zpíváj, Bůh hrozí
Stanou a Conoiou, ko: umis ti jasný .".i zítřky, Josef krininálcr:,
Ota láskou, Petra lezbn, r:.y áive cbr-.zy z Danta, oni sluřSí - r.v.radi, ny prasata
neradi. Kar j a m oni, kdo já? Zv":C.ci dozpívali
klekají, čc-kají vysvoborující snrt, první naj ,,áy;, HrU.t jc
teplá a já vůl brv. čí. Vcr: kliku, ven Yastil, nr.j^zfi za ní, u-"ře
kcr.cc světa, chcípnu já, pruvo:! tlesk-' krctčhňn, chytří jsru zavřeiii ne z i Joscíy, blejcu zuby, ny so
Svědci zase zpívají
konec se koná až zítra.

/
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brzy náznout-^. Vojna není pro nošincc. V pak .m : aspoň jsou svxn-'; jen doktoři. I já tan budu nuset jeňtč jednou, aby ni tu nr:drou definiti\aio přiklepli. Josef se na ně usiluje a detáčí ri tykadlo.
"Dcbrý," ptá sc Olina.
r
Cc dcbrý?" nechápu.
"i\c t-, '¿yks taáy ívč. hodiny brečel/1 Otřu si oči.
"Ta asi štčstí:i, vis."
'
Z lesa přichází Hrbatá s Petrou. JSvu plró lesního kvítí, tak
trochu čarodějnice, trhaly v lese kytky lásky.

34 - podřezat si žíly, 35 - nedra knížk^ - zpreštán vo^en. služby

"Oline, vocIdGj nás,,J říksjí jednohlasně.
"To je fakt, ud"láne jin svatbu," jásá Ota.
"A nán ná?" ptá sc zklananě- Olina. Ota sc na ni zanilovanš podívá a dá jí hubana nokan za ucho.
"Geniální," říká probudivší se Has, "svc-lán li.li a udČláne svatbu
století v pět ráno uprostřed kopretin. Vaše děti budou naše děti/;
"Ještě řekni vaše postel je naše postel a dostaneš facáka," ohrazuje sc Olina.
Ale to už Hní> burcuje národ. Moc nu to nejde, většina soudruhů je
pěkně grogy, ale po na^lidskén úsilí se podaří sehnat deset lidí.
Pejza se taky přihlásil jako rodobyženatec a vleče si přes raněno
nahatou a přepilovanou družku.
"Tonu říkán, správnéj nanžcl," pochvaluju si. Zbytek svatebčanů
běhá po louce a plete si řetězy z kopretin. Pejza ni skládá k nohár. svo.i vyvolenou. "Oline, dej pozor, at ni ji nik3o nepřežízne,
já jdu na kytky."
Koncečně je všechno tak, jak si přeju. Kasif- hraje tuš a přerle
nnc předstupuje Hrbatá s Petrou. Motán ji.n kolen rukcu sveje korálky, žiletkou j n na vnitřní straně ruky dělán rtalý, ale dost
hlubekj* řez.
"Spojuji vaše ruce, vaši krev, žijte, buíte nebo i nebu?.te, ale
vždycky spolu, jen vy dvě, serte na všechny kroně sebe, buutedva kůly u silnice, spolu zadržujte sníh a led a sračky těch
druhých..."' nevin, jak ty druhé pojnen.vat, "nilujte se, nejte
sc rá3i a když to pude¿ tak i nás. Vaše krev je. naše krev, ^aše
láska naše láska, necht tedy debrý Büh kopretin dá, at vaše kroky jsou stejné." Petr:, zvedá Hrbaté rozřízlou ruku k ústůu a ssaje je jí * kre", . totéž dělá Hrbatá, a ebo při ten £itiašně bul.„j.
Mne konečně dochází, a to sc lekán - totiž, že to obě berou vižně.
Po nich nastupují ke stejné proceduře Ota a Olina. Taky br^Čí,
Ota snad víc než Olina.
Jsen sán, střešně sán., i'icjhcrsí tc ná Pejza, který se snaží nerně udržet svcu budoucí ženu v<, vertikální poleze. Vysvětluju
Pejzrvi, 2c si ji takhle vzít nenůže, at se ožení na někon ji~
nén. Bere n"' za slovo, pouští nahatou nebežačku do trávy a jle
hledat jinou cbět. Haš nezitín nasazuje spirituál,oddanci ho
řvou s nín. Josef dává každénu z nich tykadlo, do něhož si pouštějí svoji krev o pijou navzáje-. Jsou krásní a uřvaní. Já jsen
jenon uřvanéj. A sán.

Od fotbálku uplynuly už tři neděle., ale kagola se k nenu úžasu
nerozpadla, ba naopak zkouší st lo víc. Každý den náne^dema bi-r
nec a osazenstvo kvartýru sc rozrůstá. Vrátil s:- Kuplíř z basy
a hned sc nakvartýroval k nán. Často u ná spí Jescf, ale ten
občas znizí na týden, abyvse pak vrátil - saný prachy. Taky se
čas-cc objevuje Ota aoby štastný ženač, a Olině se to dona zase
k bodu nrazu. Taky u nás ve^ctují obě novonanželky /nevenanželé?/5 Ptera s Hrbatou. Jscu nádherné, tečou z nich pctclcy l.wsky
a brzo nají destať vlastní bejvák, od Porcelánky, k3e obě nakají.
Mně je pořád 3tejno blbě, jezdín často :o Adaně, toulán se starýn nesten a zvuk zvonů ně přivádí k šílenství. JanoS Navíc sebrali Lesního nuže a odlifrovali do denova důchodců.
Začalo to jako žert. Seděli jsne u Beučků,Guna už byl pěkně
cáklej a spal na stole. V ton se otevřely dveře, vtrhlo fíc nich
pět fízlů a jeden v civilu zůstal stát uprostřed lokálu.
"Budete chodit po jednon ven i" rozkázal.
Fízlové se přesunuli za dveře. V ton se probudil Lesní r.iuž a

n
zkusil svoji liyvtu, ktcrn spočívala v t n, Se si na dlaň ^ološil
kačka c. o^chdzvi hospoáu. U kalého hos^a st zastavil a řtlc:
"Sune, dep^it na pivo." Každý nu nccc hodil,on tc st:.pil u s tv-u
k: runou s.l k ;"!alšír.u.
ted}« taky vstal a řekl tonu fízláckénu
panákovi: "Gur.o, J:oplat na pivo," Hospoda zařvala sníchy, panák
nadskočil, v/Scl a zo chvíli sc vrátil s Adar.cen. Něco si špitali. Dva dny nu to odvezli Lesního nuže do Cor.u va důchc dcůo
Dřc-pín v garsonce, něl bych ale vsto.t a nazat k h« lkán, ktvré do^staly ten vytoužený kvartér a chtčji to zapit jut s p. r .1: ' -i > jak
i vzk zaly. I', ar ně přenýšlín, co ty tajnosti, co tc znanmá pár
llcl« » * i
Chci s«_ tclj zveJ.nout, !clyž k naš. nu stelu přistupuje přepychově
obleč-n;'
nos. ponory/
dědek,
1
v
"Chlapci, prosín vos, kde bych tady našel Lojzu?"
"Ktv.rýhc?" nor no- se hrabu v paneti.
"wc, von už bufiw pěkně starej, asi jako já. Líně se pcdařil; zjistit,
tr ~.y v to:: noste bydlí. Von byl za války ilot v Anglii. 5
"Tc snad n^ní nožný," výskoku ju. "Lesní nuž •.."
"í!eví:i, jak jste -u ta , říkalif" wusně je re c -»luvně chlápvk.
"Měl přes celou ruku jizvu?" ujiátuju s^.,
"Ano, to si udělal v Jáchynově v p?.dosázýn, když trn sed"l."
Vypravuju nu příběh Lesního nuže. Snutně poslouchá a pokyvuje hl a*

v 7± — —
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so vrátili donů a ta y z něj udolali najora letectva. V padesátejch,
jako nakonec.nás všechny, ho zavřeli. JJostnl dvacet let. Byli jsno
spolu v Jáchynově," :1ávd si dlouhého loká z pivka,kt^ré nu přihr ;1
Packa.
V putyce ticho jako v kostele.
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Jrži.li tc jelen, von tan byl něsíc. Pak jene ho nus'^li vynést a colvj lá r kolon něhc pochodcv.l. I ty nejv\tší kurvy brečely. Mysleli jsce si, že jo nrtvej. Pak někdo dones zprávu, ře se z toho
vylízal a žc jo v blázinci. To už jsr.c byli ra annestii venku, ale
vo něn nikdo n..věděl, až na tu šeptandu. No a dneska jser: přišel
zřojně zas. pozdě, ale snad he v ton denově najdu. Vcni totiž
kluci, co utekli, nu venku speřej už dvacet let o ty ..rachy nu cht* j
poslat."
Chlápek ni nechává adresu a cválá na vlak. Je až z Pardubic. Pijeno všichni replika, CL nán na rozloučenou zaplatil.
"Ty kurvy," vyslovuje tc za nás za všechny Iíašiš. "Ještě že ta
svině nůj fotr chcípnul, von byl velký zvížo v padesátejch. Kdyby
žil, zakroutil bych nu dneska vlastnoručně krken. Svině jedna ^zasr;:n, pudu nu pochcat hrob,k.">o jde se nnou?" Všichni dopíjejí
t/kadlo a vstávají.
Zůstáván u stolu sán. Přisune se Facka: "Oline, jsl< si nyslíš, že
by to tady vypadalo, kdyby sc to najednou zněnilo?"
"Jednoduše," poví :.én. "Vctcvřel by so znovu Jáchyncv, kurvy by
zavíraly kurvv , nevinní by se svezli s nina a Hašišový děti by
chodily chcát na jeho hrob. Pak by se to, zase zněr.ilo k lopšínu.
Víš, ti tan venku se vonahajou Masarykon, jakej jsne krásnoj národ,
-lo
kurvy,
žc nán \7
nojni
1 ^ +ny
n' jsne
^
S^TVa-rm
V onrovne-"
r v, o r, r*n
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pánku, ještě rozjetá láskou: "Ahrjka, pog3 dál, už jsne myslely,
ze nepřijdeš,51 V kostce jin výpravujuf co se oběhlo u Boučků. Se-

s 11 # t
"Tak nu to řekni." pebízí Petra Hrbatou.
"Až se napijen." Zírán na no yako vejr.
, "Kurva, vo co de?" ptán se.
"Napij se, Olinku." Dáváne si šur. v. vysokéjch skleničkách."No
vis, ny jsne.,. zhasni!" V šeru dokončuje: "My bysne chtěly dítě.
Vod někoho, kdo by si nedělal nároky. Bylo by noje a její, nás
obou. Tak sne ti tc chtěly říct."
Tna hříná tichen.
"Ty bys to neudělal?" A najednou si to přeju, fajn, at se narodí
nějaký nevý Lesní nuž, statečný,revný, když ny jsne ohnutí do luku
A£ ni klidně chodí cheát na hrob, pcsranci pesranýnu, aí se ni
nstí. J^non a jenon nně. Táhnou ně k posteli. Je neleká, studena,
neosobní. Postel, na které vznikne. Lesní nuž, ne z popela, ale
ze sraček svýhc fotra. Nořín se Jo ílrbatý a snín. Do Petry a blou
din v sobě. A po světě, n^zi všín, co kdy bylo pěkné.
v
•

t

Báno po prvnín chodníku hon en se Špínou k Boučkůn. U stolu dřepí
Lesní nuž. "Guno, to snad ňfcní nožný, tebe pustili," objiná ho Špí
na«
/ .
Lesní nuž vypadá úděsně..Nové šaty na něn visí jak pytel. Spadnul
se snad o deset kilo; Moderní střih obleku to ještě víc vypíchává.
"Guničky, voni ně tan zabijou! At ně nochaj, já nikonu nic neudělal, já lítal, a 3obřc. Já už tan nechci, voni ně zabijeui" Položí
si hlavu na stůl a brečí. Jak dlouho nůžc trvat, než to tan ohlásí, než ho tady začnou hledat?
"Guničko, kdy jsi utok?" třesu s nín.
"Včera, včera," odpovídá, aniž zved hlavu se stolu. Včera, včera,
když jsen dT.lal tvýho syna, ponyslín 3i.
"PojS, Gur.ičko, nusíš se schovat," Zvedáno ho. V ton se otevřou
dvéře a v nich 3tojí Adanec s tín nladýn.
"Tak pudene," říká ^esnínu nuži, který ná oči plné otrachu.
"Nechte hc bejt," řve Špína. Mladéj ho natahuje pešken přes hlavu.
Špína vstává s hubou plncu krve.
"To ván nestačí, co už jste s nín..." Skočín po špínevi, dostává]?,
ho na zen a rvu nu do huby ruku. Mladéj jde po nás, ale Adanec hc
zadržuje.
"To je dobrý, Olin ví, co ná dělat. Dík, Oline," usnívá se nad náni. Já svině posraná, srab zajebaná, říkán si lichotivě.
"Dík, Oline," říká ni Špína od pípy, "já něl nlhu."
Chlastáno. Za chvíli doráží Has, odpoledne i kluci, Pijen na Muže.
"Zavoláno nu," napadá někoho. Hledán číslo v seznánu. Ve sluchátku
to dlouho ničí, pak se ozve nepřijenný ženský hlas.
"Co si přejete?1'
"Prosín vás, jak se vede tonu Lojzovi, co včera utok?" koktán dc
nušle.
"Kdo jste, jste příbuznéj?"
"Tak něco takovýho vzdálenýho."

cí 3e Dada a ztěžka si sedá. Průser jak vrata: Haše chytli a
šli odvézt na záchytku, v ton Cukr natankoval.nějakýho fízla,

Sýr
'i
pck si jcíštš pá."krr.t Icop, Sebral i je ob.*.. Y rioučkůn vrážejí po.
11f * rio
licrjti, nikoho1 ui;
le r.csbír-jí, Adcnic si nc tahá ven. te te
nr
à
-iy, ja nevóle!, že se vjbísí,"
V •• /
-i
n
cnluvn_. Fakt ne. i.
J. .
"Patří ván te, -ate
so vrátí, bude
- - V.4 Lvhe na svedení a Cukr a taky. M
».i -Vv
s néj neárak a yvl c r¿zr.cvu,
nát. je veba..." říkán nu a ponalu
.
.u
-dch. sin... D M a «
t "tdaláíhe
C%J.v «L he. Lesního nuže, aby noli koho vašet...
•

.

•

«

cefíru. v prastarín net^r

•

•

ku, tete;:parituj. Fran-z. Josefa- Tečce

v

b^re o.l liaíje kytaru a zkc uší Ocrný křídla, černá
nu to, i. nnglinu riá dobrou. Chc^ tc tan zahivvl, protože Lesního
kánoši slíbili taky přijet. Jedu a pepivé nenán strach z fízlú,
cpíS naopak, přoju si, aby tan byli a rncc- začali. S chutí oyc.h s
praštil : pete.i seá\i jako Cukr, jake seč'JI lesní. A nebyl bych
sán, jak se- tak k ;ukán nn Hnise. Pearák pro ránu valeko rejde a
, .inec to
řešoun taky
zejnena kdyby šle c ránu do fíšla. ..
lehké nit nebudou... TíVdo zítra buáenc zase hfdný,ale dneska ne,
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Přijí^/áíne asi e ávč h;.diny dřív, tak se jJene na tu rachotu
rllnit. Iv spcdskonu s- i:-čí panenky ^ři naší ebjc-Jiuávoe ůx. 'esáti
piv a ste jn. tolik runu. Pij..n r.lčky a vztekle. Jak Pol.'ci.
Před síní, kdo Guniáku spále j ? č ..kají už káru t:± z v'Vlky.i)eha-?u jene
3, , kûo bu\ r.luvit. .V.cc se jrn do toho nechce, oír^.•?/;.!i Ol S V O J e .
Já lie, a prête budu niuv.it já, byl tc nakonec ni.j pur ták a ne j e—
j.içh. Stará ježibaba nás nechco ,pustit k otevřené rakvi, v;. nenáne oevol .ní. Cpu se nezi válečníky, abyjh ji natáh, .vvini krpntou.
Ciiir:. ná zas* tahá zpátky a bi.ba nás v hrůzo pouští.
Lesní ni1./, leží ve ova; n:;vén kvádru, nr které jin sral, »s ve tváři
ná pořád, ten výraz - nechte rZ být, já nik m u nic r-.eud 'lal. Válečnici. nu na tc. zkurvený s "ke dávají netály a ny zas hází na áo dř
venéhc spacáku kopretiny. Stojin. r:aá Lesrán jalc stádě blbcû, :.ilčine. Přicházejí zřízencia nesou si ivc na katc.fallc. Hrhenc ow do té
cinry, kpe k r m ě n"kolika b:nb^k n.ní ani noha. Ty bíťoky ne vzrycky,
fcscinujou. ChocL'j Se kçchnt na kuááý funus tín,ze není jejich.
bcjt.J, cno na tc áojdo.
^
Kozhrne se opona, za níž je už sadcklcvnná rakev Lesního. Moteec, ze
•zákulisí pustí pesraneu nuziVu. Při téhle funebráeké už tady spálili tisíce štastlivců.
'
'.
" vypni tc : z a ř v e Ha2 a babky sc dnes poprvé opravdu leknou. Kdyby vodily, c-, je dneska čeká, vůbec, by sen byly nelezly.
Ze. záclony vyleze naník v černán kvádru, vypadá jak snrt. Ukl ;»ní
Se. a ? ^hřební n hlásán zaskřehetá: ''Váže-ní pozůstalí..."
1
Ježit,. at drží hubu, nebo nu ji zavřu." přeruší ho hlas I l a š a .
Snrt zčervená a snaží se popadn. ut dcch. údu k nikrefonu, nešetrně
hr. oástrčín a začnu: "Kdysi si ni řek, že bud en fajn parta, byli
jsrífc, i když jen pár dní.
te šoupli tan, kde tš zabili a já,
parták r.a hevne, jsei.i držel hubu. Vždycky jsr.c. drželi hubu a tys
*

lítal, bojoval, rval se. V padesátých to za to zavřeli, a v tý
době, kdy tisíce našich fotrů běha3ýř u^ávaly, benzovaly, nohly
si zlenit vaz prdclclezectvín, ty jsi zatloukal kluky, co utekli,
tak dlouho, až ti vytloukli nezek. Pustili tě, nechali vybírat popelnice. Byl jsi cnlap a voni se tě báli, byl jsi jejich zrcadlo.
Byl jsi člověk,a proto tě uštvali. Odešel jsi vod nás svuji rukcu,
tudíž vc stoje. Nikdy to nedostali na kolena. Proto se staneš naSin přikladen. Mluví se vo vodpouštění, ale ny jin nevodpustíne
nikdy, nikdy, dokud bude.ne stát - žít. Sbchen, Lesní nuži. Čau,
partáku, ¿irž nán tan fleká a palce, abysne dovedli přijít rovný
jako ty."
Sundáván korálky a házín je na rakev. Přichází Haš s kytarou a hraje Náhrobní kánen. Pak si ji od něho bere Ota a spouští Černá...
Bývalí Angláni stojí v lati a zpívají s níu. Rakev sobců stešičku
trhr.e a pc nilinetrech začíná sjíždět. /'Ty kurv^ si uděláj divadlo
ze všeho:/ Holky na ni házej náruče kopretin a piloti karafiáty.
Chtěli na věnec udělat anglický nápis, ale všude je odnítli.
Lesní znizol, všichni n.íří k východu.
,5
0tc, počkejte na ně, přijdu tak za hodinku."
"Fajn. V hospodě."
Obcházín pec na lidi a v kapse žneulán tři stovky, co jsne si se
Špínou dali stranců pro případ ztroskotaní. Zezadu to konečně vypadá jak by to vypadat nělo - betonový výjezd, plechové oprýskané
dveře a na nich nápis, žc Nepovolanýn vstup zakázán. Všichni budene
jencu povolaný. Otevírán dveře a proti nně stojí kluk v ných letech.
"Sen nikdo nesní," upozorňuje.
"Já jsen si tady něco zaponnčl a nechci to -zpátky zudarno," a ukážu ju znuchlané tři stovky.
"To sinech," odstrkuje ně. "Pojá," a vedc ně chodbou do nějakého
kutlochu, vytahuje flaštičku R.U.ř/I. "Poslouchal jsen tě za oponku.
CHudák starej Hcuska, ccs hc vyhodil. Měl z vás šok a celou dobu se
nodlil, aby nepřišli fízlové. Dovolili jste si dost. Aspoň tak na
tři jary. Ale nně se to líbilo. Cvakni si." Dáván si dlouhého loka.
"A budeš nán ho noct dát?"
"IJomál, dneska jsen tady sán, tak at si předpisy naserou.Chceš se podívat? Je to hnusný, ale za ty prachy jsen si zvyk."
Vede ně dalěíni chodbani svých katakonb až k peci.
"Neboj, tak hrozný to zase není."
Odklopí pro nně jakési kukátko a stoupne si k panelu. Zná člene něco
a na rošt se sune Lesního tělo, pak přidává plyn. Celý vnitřek poce
30 zelenavě rozzáří, těle so prohne a najednou se Lesní nuž postaví tváří proti nénu kukátku. Z těla nu šlehají rudé blesky. S hrůzou odskočín, ještě sc naposledy postavil, nechtěl lež^t, nikdy
ncí' žul...
"To dělá každéj, kd;ž to vosolín," říká kluk a já nu nevěřín.
"Poj- ještě na frtana, to3 to ještě chvilku potrvá, ale dán nu
větší grády, dneska seren na předpisy, když je te kanarád."
Cucáne znovu ryiníka a já nu vyprávín příběh Lesního.
"Ne byli jste výberný, to snrdělo basou."
"Báné, tc jsné jen chvilinku nebyli pesraní." Bere s police nalou
•jlechcvku.
"lián ti hc dát cclýho?" ptá so.
"Né, ven to na půl. Až ho jelnou budou jiní blb^čkcvé přenášet na
Slavín, ai z tchc taky něco nají." Vstáván, ale on říká: "Sea, já
tě nepodfouknu, ale není to nic debrýho, bude tan ještě hrozný
1*1 c irico ů
Za chvíli sc vrací a dává ni ještě teplou plechovku: "Na, kdybyste
tan dole něli pec, vodstěhuju se tan. Byli jste první pořádnéj pohřeb ný kariéry a na Housku sc nezlob, ven jo do.broj, jen krapot
vůl."
V putyce čekaj jen nanželé Hrbatí a Ota s Olinou. Kluci už joli
napřed dát dohronady aparaturu. Jdene no nádraží a fízlové nikde.

Zítra budu nit zase strach.
Na baráka tc už Jarní ónlnstcn, hudbou,lidni. I Lesní jo s náni.
Dáván všen sáhnout. Už vystyd.
K:len půlncci beru plec'uv;:u a jdu dc parku. "Tak tady si chrápal,
spí dál," řík n nahlas a rezhazuju hrstičku na to ní sto. Pak p m o lu cbclu.zín park a všude, kde Sedával, pil, jed, sral, rozhazuju
jeh'j tělo. Tak sbohc , part iku. i1". 1 bych tč taky rozhodit nad tín
r.a2. Ic a nad
neřen, naí nínž j~i lítal a nad u,'.chy:;u v I n ! v. n
vs^na pakárnana, které znán. Ty navštíví : sán, al< všude si vzporu nu, to ti slibuju.
Holky už čekají v pest-. li, ale nňě s^. fa.esku 1;. jak i.chce. Kán
chut pit a noc. Pojit, si j^što pokecat, kdyá je tak posranej de-n.
L„zu k nin ita postel, kszdý dává;: do ruky tykadlo, runík ?-;< lujc.
Je nán fajn, už sen ncchmlín jenon d'.lat děti,
to kousek členovo.
Zní to debilně*
Pi.trr; vypráví o svá rodinr: "Přijali jsnv váichr.i de Ju.-ošky, reji inlca se rozhodla vzít kliku a nn_ ^ nechtělo - nevír. preě,ale
nenohla jsen. Srali ně a těna kecaná,jak tan bude lip, co s.i všechno koupej a pořiděj. Byli stejně blbí jako don*:.. Už jse.^ je viděla, jak clu děj
pc r.ěstě ,pře:.- záclony ápízlujau cizí byty u
záviáěj jin věci,která oni jaště nenají. Vrátil;.- jsen se, bylo
tc těžký, ale nán Zi:ux3tiuěii:ěni. 7i?;, cc: ni píěou? Mán.e se pěkně-,
náaherně, nic nán nechybí, jen snad trochu ta Praha, a ty a tátovi
to pivo, nnč ty babský drby, sa^řc kniaradky a hospůdky na í.íalý
Straně a fotbal na Sparto /jak to válej?/. Dneska jsen čeília knížr
ale
tu
ty
scženc-s,
kd~
ž chceš. Prej
taky ne-r.í
ku c. J! okvcrcckýhc.
U
/
V
/
'
V
naso, ale tc jsno ny stojné noc najedli..." Složí dopis a řík*':
"kdopak, já bych nikdy neutekla. Kaj se dobře a přiton se :\ůžka
stesken posrat. Prej se vrátí, až s., znění ponory, h p r v n í
^ e i i-,
tKrávy,neudržím
r IV
kdo ty ponory znění? Utečou si do závětří
řepjo j a Čelcaj. Pak .»ři jedou na bílýr koni jak tanter, t./n a a p e n
noco udělcl..."
M
Oline, nerozčiluj sc,:* 'uerc ně se aníchun*. za ruku Hrb tá, "ncr.á
to cvoka, at se třeba vř-ichni ..nouši poSv.rou, hlavni ž< nán chutná." Dává ci loka a zoívá dleuhc: balaf.u o slepá h. lco. 1 kdy'-; tc
známe,
jak děvky. Kurva svět. V-. práví:. jinpaton Oliny, Oty
a svůj sen
n.ulé cha loupe, na loice plně kopretin. Jásají.
'•"Ty tan bud ono c vú ia a bude ne nit králíky, který budou žít s nána
v doně. ÉLasdý ráno nás budou budit cvýnu iiř. Irýno očrna^ Bude tc někde, kan nornální člověk nikdy nedojde, na kc.nci světa.
stačit
krok - a nebuden."
Snínc. Bože, jak tc bude krásně,a na konci světa. Vcstačí uď-lat
krok a nebučen.

Lesní nuž s provázen kol,n laku. Za chvíli jsou jich stovky, snějí
a e, náva í areverzy .
"Pcjo," volají něnýni na ty, "pojd." Probcuzín se a druhý břeh je
c tolik blíž.

"Copak jste, lidičky, copak jste převedli, že jat., tu navřeni
v tek vclkén vězení. • •11

fr

