
jste kápnul zro

nesmysle jsi holomku kadet. na ni

nčata zapráskaný blátiskem se nezmůžeš ale já

du já jsem ta poslední povídá mutra a posledn

la a zadusila se těma slovama poněvadž pane re

sou jako třeba mrkev a pokud jsou moc silný m

hat a dát sežrat po soustech. poštelujte si ten vá

áte to? nes mysl ale za co takovou subtilnost drap

má ani madla ani žerdě ani Sokolové si tudíž na

ury neprotáhnou bratr Mareda ji drapnul za pič

a v důsledku se pendrek stalo ovšem kam ji odn

ánung proto jsme s ní U Tygra fláknuli před pípu

č nám čtyři budvary! co se událo potom je mi ži

t takhle pro čtenářskou veřejnost. na faldech m

jch 315 hrodějů s kličkou. stačí? a slovo klička m

í obraznosti a mají se do sebe zaklesnout par

ý jeleni v existenciálním souboji. evokovat! ne

y na mne vyrukujete s otázkou jestli byly ty klič

i polibte oči. herdek co má znamenat zase tohle

slintá mi na víčka jste vůbec redaktor? bych vám

ozhovor už jsme se do toho ale jednou pustili

to důstojně dokončit zkrátka a dobře jestli ve fi

hnete vědět jaký to všechno má

tváře napuc

Michal
Šanda

Sebrané spí si



Michal
Šanda

Sebrané spí si





Michal Šanda

Sebrané spí si

Chrrr!





Chrrr! Chrrr! Chrrr! Chrrr! Chrrr! Chrrr! Chrrr! Chrrr! Chrrr!
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Vstávat!
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Cesta

Co měli dělat, koukat na televizi? Neměli televizi. Nebo snad fa-

cebookovat na počítači? Neměli počítač; a dřepět doma jenom

tak, bez televize a bez počítače, je nuda. Navíc ani domov ne-

měli.

„Vydejme se na cestu,“ navrhnula Rita.

A šli.

Vzali to rovnou na náměstí. Uprostřed něj stála bronzová

socha koně. Socha zaržála a levým uchem zastřihala směrem

k divadlu.

Rita: „Co dávaj?“

David: „Quo vadis?“

Rita: „Co je to?“

David: „Kam jdeš?“

Rita: „Do divadla.“

David: „Co dávaj?“

Rita: „Quo vadis?“

David: „Co je to?“

Rita: „Kam jdeš?“

David s Ritou opakovali svůj nekonečný dialog a štrádovali si

to furt pryč. Najednou ale ouha! cesta byla příliš

ú

z

k

á.

Na svůj věk měla Rita pořád ještě znamenitou figuru. Vepředu

se jí dmula naducaná prsiska a zadnici měla fortelnou, radost

pohledět. Jenomže teď měla obavu, aby v úzké cestě neuvízla

jako špunt ve flašce kabernetu. Záviděla Davidovi, který akorát
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zatáhl břicho. Nakonec se ale i ona úžinou procpala a mohli po-

kračovat dál.

Začalo pršet.

´ ´ ´ ´´ ´ ´ ´ ´ ´´ ´ ´

´´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´´ ´ ´ ´´ ´

´ ´ ´´ ´ ´ ´ ´´ ´ ´ ´ ´ ´

´ ´ ´ ´ ´ ´´ ´ ´´ ´´ ´ ´ ´´

´ ´ ´´´ ´ ´´ ´ ´ ´´ ´ ´ ´ ´

Před deštěm se Rita s Davidem schovali pod strom. Pod ním už

stál jakýsi muž v šedivém konfekčním obleku s nezapálenou ci-

garetou za uchem. Snad obchodní cestující, uvažoval David. Muž

se počal přehrabovat v kufru. Hledal zapalovač, namísto něj ale

z kufru vypadl kapr. Mrsknul sebou do mokré trávy. Ve vodě byl

kapr zase ve svém živlu. Otevřel tlamu a vyplivl 36 cyklistek usi-

lovnou rychlostí šlapajících na šicím stroji. Od jehel jim odpa-

dávala látka se vzorem mraků. Potom jedna z cyklistek na látku

vyšila slunce a David a Rita zase vyrazili na cestu. V těchto mís-

tech byla

k a

m e

n t á.

i

Po takové cestě se špatně jde. Musí se přeskakovat z kamene na

kámen, občas noha sklouzne, prostě nic moc a jak Rita škobr-

tala, setřáslo se jí v hlavě podezření: „Ty někoho máš.“

„Jak? – se – to jako vezme,“ koktal překvapeně David.
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„Takhle se to vezme,“ řekla nasupená Rita a vzala Davida za

poklopec.

„Au!“ vykřikl David bolestí.

„Au! není odpověď.“

„Jo!“

„Věděla jsem to, že si najdeš mladší,“ řekla Rita, „pořád jsem tu

představu oddalovala a najednou už to není představa a je to tady.“

„Nechci žádnou mladší ženskou místo tebe, chci dítě,“ opá-

čil David.

„Já vím.“

„Nepřetržitá linie se táhne od africké prabáby Lucy, tisíce ge-

nerací pro svoje potomky hladověly, dřely na robotě, jen aby za-

jistily pokračování rodu, a se mnou by to mělo definitivně

skončit? To přece nemůžu svým předkům udělat.“

„Davide, opakuješ se, to’s mi říkal mockrát,“ utnula ho Rita.

„Znám ji?“

„Ta slunečná cyklistka tam pod stromem. V šicím stroji měla

mýho ptáka.“

„Ne!“

„Zapomeň na ni. Miluju tebe.“

„Že mě miluješ, je neštěstí pro nás oba,“ řekla Rita.

Šli a mlčeli. Nad lesem kroužil orel. Farmáři nakládali na traktor

sklizenou kukuřici. Na stromech dozrávala jablka. V pangejtu

u cesty se povalovaly nevysmrkané frňáky.

„Zastrč ten šnuptychl zase do kapsy,“ sykla Rita. Měla Davida

prokouknutého a tušila, co chce udělat. O pár kroků dál cestu

přetínala železnice:

KOLEJKOLEJKOLEJKOLEJKOLEJKOLEJKOLEJKOLEJKOLEJ

KOLEJKOLEJKOLEJKOLEJKOLEJKOLEJKOLEJKOLEJKOLEJ.
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Ve 14:25 tudy měl projíždět rychlík z Drážďan.

„Bylo by prima, kdyby někdo z cestujících vyhodil z okýnka

svačinu,“ poznamenala Rita. „Je na ni akorát čas a já zbožňuju

německý celozrnný chleby a ten jejich métskej salámek.“

„Mňam!“ mlasknul David.

Čekali celé odpoledne, ale vlak pořád nejel a potom David

řekl: „Už mě na svačinu přešla chuť, vraťme se.“

Rita měla Davida prokouknutého a tušila, co chce udělat. „Za-

strč ten šnuptychl zase do kapsy,“ sykla na něj. V pangejtu

u cesty se povalovaly nevysmrkané frňáky. Na stromech dozrá-

vala jablka. Farmáři nakládali na traktor sklizenou kukuřici. Nad

lesem kroužil orel. Rita s Davidem došli nazpátek až ke kame-

nům.

„Musíme tudy,“ ukázal David. Prve si kvůli hádce vůbec ne-

všimli, že tu vede ještě druhá cesta. Ta ovšem nebyla vůbec za-

jímavá. Prostě

cesta cesta cesta cesta cesta

cesta cesta cesta cesta

cesta cesta cesta cesta cesta

cesta cesta cesta cesta

cesta cesta cesta cesta cesta

cesta cesta cesta cesta

cesta cesta cesta cesta cesta.

Aby si její monotónnost zpříjemnili, navrhla Rita, že si zapicají.

David měl kvůli cyklistce trochu černé svědomí, a proto si dal

dneska obzvlášť záležet. Ritě ani jednou nezazvonil na zvone-

ček, pouze něžně špásoval kolem a – cililink! Bylo to tu. Rita se-

vřela stehna a tváře jí hořely a byla krásná. Takhle ji měl David

rád. Leželi na cestě na svlečených šatech a objímali se, dokud se

do nich nedala zima. Oblékli se a šli dál. Po hodině chůze došli
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k potoku. Přes potok vedla dřevěná lávka a po ní zrovna pře-

cházelo stádo ovcí. Mohlo jich být kolem stovky.

78

79

80

81

82

83

84

David si všiml, že 83. ovečka zaváhala a na lávce se udělala me-

zera. Honem přeběhli na druhou stranu.

„Kde to jsme?“ řekl David.

„Nevím,“ odpověděla po pravdě Rita.
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nes mysl

máte štígro že jste kápnul zrovínka na mne už moje mutra říká-

vala na tyhle nesmysle jsi holomku kadet. na nic honórnějšího

než na bagančata zapráskaný blátiskem se nezmůžeš ale já ti

bránit nebudu já jsem ta poslední povídá mutra a poslední to

bylo co řekla a zadusila se těma slovama poněvadž pane redak-

tore slova jsou jako třeba mrkev a pokud jsou moc silný musejí

se nakrouhat a dát sežrat po soustech. poštelujte si ten váš dik-

tafón – máte to? nes mysl ale za co takovou subtilnost drapnout?

ucha nemá ani madla ani žerdě ani Sokolové si tudíž na ní sval-

natý figury neprotáhnou bratr Mareda ji drapnul za pičičandu

kvikla a v důsledku se pendrek stalo ovšem kam ji odnést jsme

neměli ánung proto jsme s ní U Tygra fláknuli před pípu a Rudlo

roztoč nám čtyři budvary! co se událo potom je mi žinantní vy-

kládat takhle pro čtenářskou veřejnost. na faldech měla přicuc-

nutejch 315 hrodějů s kličkou. stačí? a slovo klička má evokovat

další obraznosti a mají se do sebe zaklesnout parohama dva

říjný jeleni v existenciálním souboji. evokovat! ne provokovat.

a vy na mne vyrukujete s otázkou jestli byly ty kličky mosazný.

mi polibte oči. herdek co má znamenat zase tohle fousatej chlap

a slintá mi na víčka jste vůbec redaktor? bych vám býval nedával

rozhovor už jsme se do toho ale jednou pustili a proto je třeba

to důstojně dokončit zkrátka a dobře jestli ve filosofickým roz-

měru věci prahnete vědět jaký to všechno má sysel nacpěte se

zrním. a nešetřete se. ať máte tváře napucaný k prasknutí

a potom s plnou hubou zařvěte: pšenice!
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fotograf Bér

našteloval aparát podíval se do hledáčku a seznal

že na tuhle obskurní podívanou

bude potřebovat širší objektiv.

„kterej?“ houkla na něj po domovnicku Fejfarová.

byla domovnicí v domě kde byl fotografický ateliér

a občas mu dělala asistentku.

čas od času ho vyblafla.

Béra

toho fotografa.

„no kterej?“ Fejfarové docházela trpělivost.

„číslo tři!“

to neměl Bér říkat. tři kriminálnické kreatury

s vycinkanými úsměvy

se zašklebily od ucha k uchu.

ti lotři byli tři: Oldřich Dětřich a Bedřich

a domnívali se že volá na ně:

„cheese! lotři.“

tohle poangličťování – jako by nestačilo vyletí ptáček.

zatřepetal by křidélky a

frrrrrrr!

a bylo by po všem.

nedoslýchavý Dětřich slyšel jenom:

čís?

a způsobně Bérovi odpověděl že je Chuderů

z Kroměříže Práčská 22.

Oldřich vytasil kvér a Béra zastřelil.

„né!“ zaječela Fejfarová.

beng! štěkl kvér a šla za Bérem.

Bedřich: „jak moh vědět že jsme lotři a že chceme fotku

na falešný legitky?“

15



Dětřich: „to ses ho měl zeptat dřív než ho Oldřich odkrágloval.“

Oldřich: „prozradí nás a potom rozumuje.“

beng! projektil z Dětřichova kvéru ho čísl. otři

si krev a pal. velel lotrům pud.

beng!

beng!

beng!

a byli dead.
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Sumec

Bylo to, jako by se třpytka po dopadnutí do hamťavého hně-

dého kalu pod výpustní rourou čističky zasekla o kámen. Občas

pomůže nechat šňůru volně splynout. Zapříčený háček se

tahem šňůry vysmekne a uvolní sám. Oproti očekávání se ale

šňůra rozjela proti proudu. Ondřej překlopil řadič navijáku

a opřel se do prutu. Byla to kapitální ryba. Zacloumala prutem

a zamířila do kamenitého úplavu. Její beztak už obrovskou sílu

by tu ještě znásobil proud a to Ondřej nesměl dopustit. Zatímco

se přetahoval se svým soupeřem, zašplouchala za jeho zády

vesla. Přestože nespouštěl oči z hladiny, kde tušil bojující rybu,

podařilo se mu dostat do lodi a dřepnout na čtverec molitanu,

brutálně odpižlaného z matrace.

Muž na přídi odrazil pramici od břehu. „To vypadá na sumce.

Nervi ho, já ti k němu dojedu.“

Při každém vynoření vesla z vody Ondřej zatrnul. Šňůra byla

napnutá na samou hranici. Stačilo by nepatrné šmrncnutí oko-

vaného konce vesla a bylo by hotovo.

„Přitahuj!“ zavelel muž. Ondřej palcem a ukazovákem sevřel

šňůru mezi očkem prutu a řadičem navijáku.

„Makej! Nesmí ti zaplavat zpátky k rouře. Od povodně je tam

utopenej okap z hasičárny.“

Současným manévrováním pramice se podařilo sumcův

útok odrazit a teď už to bylo zase jenom na Ondřejovi. Muž od-

ložil vesla. Ondřej uslyšel cvaknutí zapalovače a vzápětí ucítil

kouř.

„Něco ti povím. Nemusíš to zrovna hned vytrubovat někam

dál, ale já měl do revoluce glejt na vládní revíry. Odkud jsem ho

sehnal, do toho je ti prd. Ten glejt jsem měl. Stačí?“

Když k němu s pramicí přirazil, nestihl si muže prohlédnout.

Zredukoval se mu pouze na hlas. Byl chraplavý a hluboký. V On-
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dřejovi vyvolal představu korpulentního pořízka kolem pade-

sátky.

„Stačí?“

„Jasně.“

„Přijel jsem na přehradu a porybnej už na mě čekal v hap-

táku. Bylo čerstvě nasněženo a víš sám, jak se v zimě zvuk na

vodě nese. Uslyšel jsem ránu. A hned po ní další. Rána za ranou.

Říkám si, co to krucinál je? To bys neuhodnul. Schválně.“

„Nevím.“

„Štiky! U hráze byla odchovna pstruhů a ty ďahy byly od štik,

jak se snažily dostat na pstruhy a narážely do klecí.“

„A štiky pěkný?“

„Torpeda! Poslal jsem pod klece plankavku a sotva se za-

blejskla – záběr a o zábavu postaráno. Nalacal jsem jich osu-

matřicet. Si to představ. Ne, to si představit ani nejde. Na bílým

sněhu osumatřicet zeleně mramorovanejch těl. Protáhlý lebzy

s tlamama plnejma zubů. Co ti budu povídat. Co sumár?“

„Zalehnul.“

„Tak ho zvedni, nemůžu tady s tebou trčet do večera.“

Pod čističkou plyne řeka širokým korytem, rozbagrovaným

při těžbě štěrkopísku. Po bagru zůstala z vody trčet rezavá ště-

tovnice. Na jaře na ní jako na pozorovatelně sedávají ledňáčci

a loví potěr. Kolem čističky špacírovala zrzka s kočárkem a pod

nohama se jí proplétala hopkující čivava.

„Máš psa?“

„Nejde zvednout.“

„Makej.“

Ondřej utáhnul brzdu navijáku a znova se opřel do prutu.

Sumec se odlepil ode dna.

„No vidíš, že to jde.“

„Uf!“

„A plave kam?“
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„Nikam. Drží se pod lodí.“

„Vem ho natvrdo a nahoru s ním, dokud neví, čí je. To jsi

nemoh vidět, ale před chvílí šla kolem čističky taková fešná

zrzka s čivavou. Máš psa nebo ne?“

„Mám.“

„Já taky a právě čivavu. To ti je lahoda, přijdu domů z práce,

svalím se do křesla a sama mi stáhne ponožky. Zaňufe čumákem

a odtáhne si ty moje propocený fusekle do pelechu. Drahuna

říká, že jsem nechutnej. Ona ví houbeles, vejráním na Novu toho

moc nepochytí. Co máš za ráci?“

„Teriéra.“

„Pořiď si čivavu. Říkám ti, ser na teriéra. Čivava. Jedině čivava.

V pelechu se s fuseklema drobet pomorduje, načež se vrátí

a začne u palců a olíže mi chodidla až po paty. To je to, co Dra-

hunu žere. Tohle je stokrát lepší než sex.“

Crrrrr! Brzda navijáku se rozdrnčela. Sumec se znovu poku-

sil dostat do úplavu, kde v proudu instinktivně očekával spásu.

Po předchozím boji ale ztratil hodně sil. Během několika minut

ho Ondřej přitáhl nazpátek k pramici. Na hladinu vystoupaly bu-

blinky od sumcovy tlamy. Všeříkající znamení. Byl konec.

„Kde máš mobil?“ zeptal se muž.

Ondřej zbystřil. Býval by radši zůstal na břehu a rozdal si to

se sumcem v soukromí. Pokud k člověku znenadání přirazí pra-

mice, pravděpodobně v tom bude ještě něco jiného než nezišt-

nost.

„V batohu, proč?“

„Brnknu Drahuně, aby pro nás přijela. Máme chatu kousek

za čističkou. Dáme pivko a na zahradě ho rozporcujeme.“

„Koho?“

„No toho sumára. To se dneska Ben poměje,“ řekl muž.

„Jakej Ben?“

„Můj vlčák.“
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„Před chvílí jsi tvrdil, že máš čivavu.“

„Čivava je ksindl na hraní. Bena mám od policajtů. Uvidíš

sám, ostrej rafan.“

„Počkej, ty chceš tohohle sumce dát sežrat svýmu vlčákovi?“

„A co s ním jinýho. Jed jsi někdy sumára? Odporný tučný

maso. Tenhle má minimálně metrák a to už bude úplnej humus.“

Muž vzal do rukou vesla. Okovaný konec o centimetr minul

šňůru. Stačilo by pohnout prutem a vypadalo by to jako ne-

šťastná náhoda. Za tu dobu strávenou na pramici s tímhle chláp-

kem ale Ondřejovi ledascos protáhlo hlavou. Jestli má být sumec

jeho životní rybou, nebude jeho váha v kilech. Místo mobilu vyn-

dal z batohu nůž a šňůru přeříznul.
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jateční romance

duet

do ucha šeptal’s jemnůstky

teď přivádíš mě do úzkých

na ulici Jateční

padá na nás černej sníh.

v jemnůstkách to nevězí

že je tvůj jazyk hovězí.

v uchu mě dávno nelechtal.

buč si ale to svý dál.

co čekat od tebe za řeči

nežli tyhle prasečí!

kdo myslíš že jsem

že chrochtáš rypákem?

jako závoj smuteční

padá na nás černej sníh.

vedeme lásku na jatky

já a ty.

21



elegie?

to slovo přede mnou nevyslovujte! od římskejch elegií Com-

mentarii de Bello Gallico pokud jste aspoň trochu sečtlí v his-

torickejch publikacích latinskýho rázu tak mi rozumíte po český

elegie na Sibiři. jačího býka viděl jsem rohama trhat stěny jurty

mrmlal šaman zchlastanej vodkou se probral mžoural jedl by

prostě šaman na dojezdu po transu. na sobě plášť z bílý kůže

s černýma ornamentama. černá a bílá. černá a bílá jako potrha-

nej černobílej film hrčící v promítačce ukradený na festivalu

v Cannes agentama Čeky při projekci Křižníku Potěmkin. po za-

sněžený pláni se míhaly černý ukoptěný postavy ten vystřelil

ten naproti sebou sek to říjný šílenství jačích býků děje se z pře-

tlaku ale že po boji zůstal na střelama očesaným pahýlu boro-

vice naraženej chlap to už je libidózní perverznost. stažený

kalhoty přimrznutý. bagančata ukradený. vytřeštěný oči. ote-

vřená pusa do výkřiku – a nic. ticho. jenom promítačka hrčí. čer-

nobílej film je němej. křik odvál buran. vítr. vítr. vítr, ach vítr! ty

umíš šamane lítat s větrem? čekista čerstvě nabytým baganče-

tem vykopnul spoutanýho šamana z aeroplánu. leť si! řekněte

přede mnou ještě jednou elegie a nebudu se znát. jelikož ale ele-

gie má bejt dlouhá povím vám na přidanou o mým pradědovi

Božetěchovi. v Elegiobance si vyzved dvacet korun a koupil si

v trafice viržinko.
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Milan Ohnisko: Azurové inferno

Ohniskova sbírka upoutá už na první pohled adjustací. Dřív

totiž než se čtenář dostane k četbě samotné, musí roztrhnout

naducaný obal z bublinové fólie. Ale i po tomto základním

úkonu oddalování četby pokračuje, protože ve fólii je kromě

knihy ještě igelitový pytlíček s 1 g bílého prášku. Vysypávaje prá-

šek na zrcátko říkal jsem si v duchu, že u nakladatelství Větrné

mlýny je možné všechno. Proč by místo doprošování se o menší

než malé množství drobáků z ministerských dotací nemohli po-

třebné finance získávat medelínskou cestou? Vytrhl jsem z knihy

titulní list a z prášku na zrcátku vytvořil pomocí něj úhlednou

lajnu. Potom jsem ho sroloval do ruličky. Šňupnul jsem si.

Během tisíciny vteřiny mi došlo, proč má sbírka právě tenhle

název. Blesklo to ve mně jako tisíc sluncí. Třeskutá bolest. Prací

prášek Azur způsobil v mé hlavě doslova a do písmene inferno.

Nevím, jestli mám mlátit čelem o zeď nebo o podlahu. Do očí se

mi hrnou slzy. Musím uznat, že si básník Ohnisko dovede svého

čtenáře předpřipravit!

Tak nějak a pravděpodobně ještě hůř mu muselo být, když

psal verše: „Jak raněné zvíře/ kdesi v díře/ připadám si// To

bude/ mým životem/ asi.“

Nebo báseň Mat, to jsou onačí šachy, než hrají Kaprál se Sla-

ninou: „Za okny psychiatrie sněží/ střelec koketuje s věží/ hraje

se poněkud lechtivá partie/ jenom bůh ví jak mi je.“

Od počátku Ohniskovy tvorby je ovšem existenciální úzkost

vybalancovaná hravostí a jazykovými ekvilibristikami. Tento

okruh reprezentuje například báseň Protři horny. „Kdo na lesní

roh/ je hornista/ kdo portugalsky/ luzista// Luzista hraje na

hornu/ evergreeny Greenhornů// You’re horny means jsi nadr-

žen/ S žen šenem jsi víc než sen žen!// Kdo na kupoli/ kupo-

lista/ komu málo/ pusť si žilou nebo Lista.“
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Jaksi mimoděk a naprosto organicky se do mnohých Ohnis-

kových veršů dostala jména autorů, kterých si on osobně pova-

žuje. V básni Nesmír jsou hned dva. „Norbert Holub v autě říká:/

Všechno je vidět na mozku./ Rentgen neomylně pozná/ psy-

chotika i násosku// Někdo jiný někde jinde:/ I van – divíš se?

– je Duch!// I démoni umí plakat/ a dokonce prý i Pán much.“

Kromě Holuba a Diviše tu figurují Klíma, Bondy, Vodseďálek

nebo Magor, kteří tvoří Ohniskovo literární zázemí.

Velmi blízko má k Ohniskovi další básník marnosti, Miroslav

Salava. I já jsem od něj loni před vánoci dostal e-mailem PF. Roz-

hořčeně jsem odpověděl, že je vůl a aby se nerouhal. Teď, na-

pumpovaný Azurem, jsem smířlivější a dokonce jsem rád, že

o tom Ohnisko napsal báseň. „V láhvi zbývá už jen půlka/ Mirek

Salava mi poslal přání do nového roku/ na fotce sedí s pistolí

přiloženou k spánku/ ještě pár Diazepamů a dva loky/ chci us-

nout, ach bože usnout/ na tři roky// Je v té zbrani/ ještě jedna

kulka?“

Suma sumárum, Milan Ohnisko ve všech svých pěti doposa-

vad vydaných sbírkách ukazuje, jak nahlíží na náš relativně po-

klidný a spokojený život člověk, kterému permanentně padá

krajíc tou namazanou stranou dolů. Nadto je to dobře napsané.

Co bychom mohli chtít víc? Depresi není radno okusit na vlastní

kůži, bohatě stačí dozvídat se o ní zprostředkovaně od básníků

a lhostejno, jestli od Ohniska, Salavy, Diviše a tak dál; to jsem si

dnes azurově zašňupal.
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minutkový guláš

dvě veverky od svíčkové

a cibule čtyři

nakrájené na kostičky

dej na pánev

hrst papriky

ždibec pepře

už se škvíří?

pokrop whiskou

prohoď

osol

koukni na čas

jako pominutý

běží

vteřina

zbývá nám

do minuty

0:59

mňam!
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Smrt krásných básní

Holan seděl, jenom mrkal očima a prohlížel si mého tátu. Bylo

jasný, že s ním nepůjde, nešel nikdy s nikým. Můj tatínek ho

znovu poprosil, jako neprosil nikdy nikoho, ale marně. Říkal mu

Holane, Holanečku, ale bylo to zbytečný. Pak už začínal být zou-

falý a byl na pokraji toho stavu, kterému se říká šílenství. Vyndal

z kapsy tu malou plátěnou hvězdu JUDE a ukazoval ji Holanovi.

„Jsem žid a potřebuju pro mý báječný kluky báseň a ty mi ji

musíš opatřit!“

Pak mu tekly slzy, otočil se a šel k pěšince, vedla na ostrov.

A posílal Proška i Holana ke všem čertům. Rozhodl se jít dál, už

nikdy se nepodívat na tu bílou chalupu, sbalit celtu, nářadí a jet

domů beze všeho. Ale na začátku cestičky to přece jen nevydr-

žel a otočil se.

Oči obou dvou se střetly. Dívaly se na sebe dlouho, snad celý

věk, světla v nich zhasínala a rozsvěcovala se, a co si říkaly, to se

nikdo nedoví, protože jsou oba mrtví, a i kdyby byli živí, nikdo

by se to nedozvěděl, protože oni sami to stejně nevěděli. Snad

nadávali na básnický život, snad na židovský, ale to je všechno

snad. Holan vstal, protáhl se a šel líně za mým tatínkem.

Můj tatínek šel po té úzké stezce nad řekou ke stráni a před

ním tři kroky kráčel Holan. Na ostrov už nebylo daleko. Skupina

habrů, pak chomáček slabých bříz s močálovitou barvou listí

a potom už duby. Holan se zastavil. Spatřil báseň.

Ještě byla možnost vrátit se, Holan by to udělal. Ale tatínek

vzal jeho hlavu do dlaní a zašeptal mu tu zabijáckou větu:

„Holane, běž!“
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Pane bože, dej mi znamení a já snad
dám ty tři koruny na modlení

To je smrad! Japonky za těma foťáčkama pomalu není vidět, ša-

tičky z hračkářství, křusničky na šteklíčkách, ale rychta jako když

se vysere golem. Syrový maso žerou, potom nemaj mít ze suši

smradlavý hovna. Vidíš je? Se fotěj i tady. Haló, tady se platí! Ne-

mysli si, že budeš dělat, že nerozumíš. Three crowns, to je dvoj-

koruna. Three crowns! Ty mě dneska hnětou. Už aby byl večer.

No a v kuchyni rozsvíceno, na sporáku připravená voda na špa-

gety, ještě že ho nenapadlo ji dát vařit. Televize hrála a ovladač

– krucinál, kde je! Mně, když jsem v ráži, stačí málo a chytne mě

rapl. Na kredenci byl na kostičky nakrájenej točeňák. Cedník.

Utěrka. Ovladač ležel pod ní. Tady se platí! Pay before pee!

Abych jim přepočítávala kurz nebo co, dej sem euro, máš mít

koruny. Co vejrá, to jí mám ještě dojít otevřít kabinu? Čurat, dou-

fám, už bude sama. Říčný vyfuněj na ochoz. Nahoře na věži to

profláknutý panorama Hradčan je přes staroměstský střechy

onačí, třeba Vltava a Karlův most zmizej, zato se nad Svatovít-

skou katedrálou vznáší zlatej glóbus od Klementina. U nich

doma je největší kopec na dvorku hnojiště, jinak je Maďarónie

lautr rovina, se nedivím, že se z těch dvěstěpadesáti schodů po-

serou, ale zaplatit by mi teda mohli. Bezahlen. Cože? Povídám ti

bezahlen! Na střední škole jste němčinu měli, jako my. Nebo si

to tadyhle přečti na ceduli, trojku poznáš, ta je všude stejná.

Drei! Kde jsem to skončila? Už vím, předevčírem telefon z ára

na Bulovce, že je totálně na maděru. Má rozlámanejch osm

žeber, jedno mu proseklo plíce, ani nemusel ten doktor, co mi

volal, pokračovat, zved se mi kufr a že jsem odsud zvyklá na le-

daccos. Do prdele, co zas? Proč zase tenhle pucifous nejde do

kabiny? Už to vidím! Krupičkovatě záchod zastříká hovno tla-

čený prdem, to byl určitě ten Bulhar prve, na chvíli se zakecám
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a nedám bacha a už tu mám nadělení. A to nejsou jenom Bul-

haři, všude, kde jsou zvyklí na turecký hajzly, si stoupaj nahoru

a serou přidřepnutý na bobku. Prkýnka jsou polámaný od nich;

když na něj šloupne takovejhle rabachol... Nedej bůh, aby pod

někým z nich praskla mísa, to by bylo krve, až by si kecnul

nahou prdelí do porcelánovejch střepů. Šrapnely jsou prkotina,

vezmu to štětkou namočenou v savu a zas to mám špígl nýgl.

Three crowns! Chvíli nemůže bejt klid, už abych se s nima zase

handrkovala. Three crowns! Mně připadá, že si snad myslej, že

za ty tři koruny koupěj v Čechách mercedes. Šmejd. Jsem to vě-

děla, že uteče bez placení, ať ti šulín upadne! Mne z nich jednou

trefí šlak. Existuje ženská, která viděla, jak ho ta tramvaj srazila.

Vyšel z baráku nalehko v tílku a v pantoflích, naproti přes ulici

je krám s italskejma specialitama. Na parmezán si on potrpí,

musí bejt originál Parmigiano Reggiano, přitom dřívávějc dla-

bal špagety s obyčejným eidamem, až se mu dělaly boule za

ušima. Ta ženská stála vepředu za řidičem a viděla, že sešel

z chodníku a najednou se zastavil uprostřed kolejí, koukala, jak

se k němu blížej, tramvajáci brzděj zvonkem. Italka je to nebo ci-

goška? Chodily mi sem tři cikánky vymustrovaný za Italky, černý

brejle, turistický batůžky, jenomže pod bundama měly zevnitř

našitý hafo kapes. Kolem nich se motal špunt a krad. U umy-

vadla obstoupily opravdickou italskou průvodkyni a to jsem

řvala. Pro mne za mne, jestli si ji okradou venku, do toho je mi

kulébr, ale tady mi krást nebudou. Peněženky v odpadkovejch

koších, to je imrvére. Zavřou se v kabině a já vím pendrek, co

tam dělaj. Denně najdu pět šest vybrabčenejch. Teď je začaly

dávat do pytlíků na vložky. Já se picnu, megera, snad se ani ne-

půjde vypísknout, ona pořád ještě přepočítává ty peníze, co ode

mne dostala nazpátek. To je kumšt sečíst padesátku, dvě dvacky

a sedm korun. Neřeknu, kdybych jí dala hrst drobáků, ale to já

nedělám. Mercedes si kup! Po tomhle všem jsem tak ztahaná, že
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se do špitálu sotva dovleču. Pucovat hovna tady a utírat zadky

nemohoucím pacientům – u mne jsou sestřičky světice. Jedna

mi dokonce radila, abych ho držela za ruku a mluvila na něj.

Buď je to taková idealistka od nátury, v tom případku by na tom

nebylo nic špatnýho, nebo se nezdravě často kouká na americký

filmy. Co může vnímat člověk, kterej mele z posledního? Ha-

dičky z něj čouhaj na všechny strany. Podobnej nesmysl jako

se světlem na konci tunelu. To by nějakej bůh nejdřív musel exis-

tovat. Three crowns! Gracias. Jak mám vědět, jakou řečí mluvíš?

Položí peníze na misku a ani neotevře hubu. Občas se tady ale

dějou věci. Cvaknou dveře u kabiny. Tři koruny mi samozřejmě

nedal. Volám na něj a že mám setsakra ječák, ale on nic. Zevnitř

zamčeno. Přičapnu si, nakouknu dolů pod dveře, boty nikde.

Napadlo mě, to asi bude zase nějakej Bulhar. Stoupnu si před

kabinu, že mu to, až vyleze, spočítám. Funěl u toho nelidsky, než

to vytlačil. Čekám, a potom už mě to dožralo, vezmu za kliku

a najednou bylo odemčeno a v míse ležely hovínka tenký jako

trempský cigáro ve tvaru písmen J H V H. První H je Hitler, to je

jasný, druhý Heydrich. Kdo je J a V, na to jsem nepřišla. Fašouni

němčourský, vidíš je?
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Gag I

Při koncertu v Rudolfinu sezná jeden z diváků, že pod ním při

sebemenším pohybu vrzne sedačka. Jeho soused se podráž-

děně rozhlédne kolem sebe, kdo to ruší. Mimoděk zkusí, jestli

vrže také jeho sedačka. Vrže. Situace se opakuje, žena opodál

se rozhlíží, kteří dva to vržou sedačkami, mimoděk se opře a

ano, sedačka vrže i jí. Postupně se přidávají další, až obecenstvo

vrzáním sedaček přehluší koncertující filharmonii.
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nevěříte?

běžte se teda ke Starhonům podívat ať to vidíte na vlastní oči.

uprostřed obýváku trůní tabule co bejvá před hospodou: dnes

zvěřinové hody! polévka: bažantí vývar se špekovými knedlíčky

a nudlemi 25,–. hotová jídla: srnčí guláš, houskový knedlík 85,–

kančí plec na smetaně, houskový knedlík, brusinky 85,– jelení

ragú na červeném víně, šunková rýže 90,– minutky: dančí me-

dajlonky na slanině přelité švestkovou omáčkou 155,– dančí

steak na barevném pepři se smetanovým špenátem 160,– jelení

panenka s kachními játry a jablky 170,– a uprostřed jsou pís-

mena napsaný křídou rozmazaný jak Starhon sjížděl na kole ser-

pentýnama z děčínskýho Sněžníku a u hostince Pod rozhlednou

se začet on byl odjakživa víc na žrádlo než na cyklistiku a napral

to do tý tabule a dneska ji ukazujou v obýváku jako pietu a aby

bylo o čem povídat s návštěvama a že návštěv mají hafo – Star-

honový to pietní smutnění vysloveně štěkne.
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devaterobáseň

v básni první

figurují pouze slova.

pokaždé když autor začíná psát novou báseň

musí se do ní nejprve dostat

a než se tak stane tápe a osahává si prostor

a téma a nasazení

a proto báseň první nemá jiný účel

než přivést čtenáře k básni druhé.

báseň druhá

je neprůhlednost.

slova dostanou konkrétní význam.

onakost se mísí se zastřeností.

jiní

a právě tak stejní

v neuchopitelnu.

báseň třetí

uchopí báseň šestou a zopakuje ji.

opakováním se s literaturou děje cosi

jako s nadojeným mlékem

když do máselnice opakovaně proniká tlouk.

v básni čtvrté

si máslo namažu na krajíc chleba

krajíc posolím a sním

protože psát báseň o hladu je nerozumné

to by z ní vzešlo něco kručivého

lačného

co by zbodlo kde co a to hned.
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na báseň pátou

je třeba vyčkat

až

se sama přihlásí.

v básni páté

dostanou se přepisuje z básně druhé na ztratí

a báseň pátá tedy zní:

je neprůhlednost.

slova ztratí konkrétní význam

onakost se mísí se zastřeností.

jiní

a právě tak stejní

v neuchopitelnu.

co s tím?

báseň šestá

uchopí báseň třetí a zopakuje ji.

opakováním se s literaturou děje cosi

jako s nadojeným mlékem

když do máselnice opakovaně proniká tlouk.

báseň sedmá

odpovídá básni páté na otázku.

je to docela prosté:

román to je exekuce se vším všudy

s přivedením odsouzence ke kůlu

a zavázáním očí

a virblem

a přečtením rozsudku

a cvakáním nábojnic popravčí čety
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báseň ale má ohromit

znenadání.

báseň je střela do mozku.

báseň osmá

prásk!

v básni deváté

jsou už zase jenom slova.

poslední slova

čtenářova.

uprostřed čela díra

zasažen básní čtenář zmírá.
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vy moje krasavice bez smetany
budete mít to kafe nešmasterně

málo kapučíno

jen si dejte řádsky smetana ta jde na tajli a vy ji máte jak má bejt

štramanda no co vám budu planě lichotit. kavárny ale nejsou

pro mne já si radši zajdu do bufetu a čtu si tam jídelní lístek na

umakartu a víte co si v něm nejnáruživěji čtu? guláš. a víte proč?

guláš kvůli cibuli pro mně když není v guláši masa flák a cibule

čtyři v tomhle pokerovým poměru potom to není guláš. po ci-

buli se to prdí! to znáte sama a možná si teď říkáte proč si nedá

radši čočku? přes prdění anóbrž bzdění máte šťastnou náhodu

osudu: narazila jste na gurmána. po čočce jsou řachy kdežto po

cibuli plíživej smrádek. nejnádherněji adjustovanej vynikne

v autobuse když se pustí mezi čichatele to je vernisáž a s umě-

leckým potěšením se rovněž na oko pohoršeně otáčím na

okolní pasažéry kdo jako že to byl a při tom otáčení si prohlí-

žím ty užaslý ksichty. vidíte jakej jsem já anonymní kumštýř stře-

dověký ražby mistra vyšebrodskýho oltáře a že jsem vám do

toho inzerátu nelhal. skromnej jsem možná až moc, Magdičko

dozunkněte tu kávičku už cejtím že na mně jdou umělecký pře-

tlaky tady z hloubi břicha vy miláčku můj nádhernej za pět

minut nám odnaproti jede autobus stosedmdesátčtyřka.
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Antošová a taliány

„Co v práci,“ vybídne mne. Že by se chtěl po včerejší hádce us-

mířit? Povídám teda: „V práci nic, ale v tramvaji jsem potkala Sva-

tavu Antošovou a –“

„Jaký a? Já nevím, kdo to je Antošová?“

„Spisovatelka.“

„To zase prrr! Co Hašek? Jo, ten o sobě mohl tvrdit, že je spi-

sovatel.“

„Nojo,“ přikývnu.

„Řekni sama.“

„Už jsem řekla.“

„A co teda ta Antošová, co říkala?“

Už se mi přikyvovat nechce. Nechce se mi už vůbec nic. „Ří-

kala, že jde koupit do masny taliány,“ řeknu. To je snad dosta-

tečně neutrální, aby mi dal pokoj a šel do pracovny kutit si tam

ty svoje věci.

„Taliány, to jo,“ zavrní spokojeně. „Kam do masny, jestli do tý

masny k Andělu, tak to jí vyřiď, že tam maj taliány na pendrek.

Do který masny šla?“

„Na Synkáč,“ vycucnu si z prstu.

„To je venkoncem jedno kam. Až si zase ta tvoje Antošová

umane kupovat taliány, tak jí vyřiď, aby zašla do Albertu. U nás

v Albertu na Jugoslávskejch partyzánů, to jsou taliány. Jestli tohle

neví – co je to za krávu?“
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* * *

nahoře hned dole

v ďáblově kole

a ta bolest!

baby ve stodole

mlátily obilí

zpocený a bílý

ty černý

chlastaly u kaberny
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Ve vesnici Unara

měl muž ošklivě zanícenou ruku po bodnutí štírem. Dostal od

nás dvacet tablet dulcinu. Příští den k němu zavítal na návštěvu

švagr. V tradici Dorombangů se sluší hosta obdarovat tím nej-

cennějším. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Unaře napojit

velbloudy a doplnit zásobu vody. Muž byl mrtev. Za vesnicí šva-

grovy děti cvrnkaly kuličkami dulcinu do díry vyhloubené ští-

rem ve vyprahlé zemi.
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David Drábek:
Aby se Čechům ovary zachvěly

Uprostřed jeviště stojí kruhový nafukovací bazének. Vzhůru do

světel reflektorů z něj trčí změť roztančených nohou, za okam-

žik mávajících rukou. Hudba utichne a když se akvabely vynoří,

rozeznáváme mezi nimi dramatika Drábka, redaktorku Macha-

lickou nebo teatrologa Justa.

Pavel: Úplně miluju to mravenčení v konečcích prstů

u nohou, tu závrať při otočkách, když zaplujeme

pod hladinu bok po boku.

Kajetán: Když při vynoření takhle dlaní pohladíme vodu

a pak jako jeden muž vystřelíme ruku nahoru a zat-

neme ji v pěst.

Pavel: A vyfoukneme poslední zbytečky nastřádanýho

vzduchu.

Filip: (mne si zarudlé oči) Představte si dvě pirani, jak

plavou proti sobě. A ty dvě pirani mají úplně stej-

nou sílu, jo? Nachlup stejnou. A vrhnou se na sebe

a začnou jedna druhou žrát. Raf raf raf, rvou jedna

z druhý maso a polykaj ho. A jelikož jsou na chlup

stejně silný, tak se navzájem úplně sežerou. Do

mrtě. V tý vodě po nich nezbyde vůbec nic. Ani ků-

žička.

Edita: Kajetánečku, já jsem spolkla SIM kartu.

Kajetán: Cože?

Edita: Nevolal jsi, zprávičku neposlal. Chtěla jsem se ti

pomstít.

Kajetán: To nemá logiku!

Edita: No a? Jestli prahneš po aristotelovský logice, nebuď

postavou ve hře u Drábka.

39



Drábek: Někdy mám trapného žití v divadle po krk, utekl

bych a živil se poctivě. Jenomže potom znovu

sedím v šatně mezi herečkami, obklopuje mě vůně

a šustot jejich spodniček a suknic, chlapi se natí-

rají barvami a já si v tom lebedím jako nějaký po-

ťouchlý Toulouse-Lautrec.

Machalická: Některé hry mají spíš existenciální ladění a týká se

to hlavně pánů a jejich problémů s identitou. Teď

je jim kolem čtyřicítky. Kolik je na tom autobio-

grafického?

Drábek: Psaní her je autoterapie. V některých mě opravdu

snadno najdete – v Akvabelách, Kosmické snídani,

Embryu. V mnoha dalších se ale ani nemihnu.

Hodně jsem se „odkopal“ v posledním textu, v Jed-

lících čokolády. To je sice prvotně hra o ženách, ale

ten chlapík s devíti psy na vodítku...

Just: Spíše než on je, venčí psi jeho, agresivní smečka je

znázorněna vtipnou jevištní zkratkou, štěkotem

a nezvládnutelným množstvím prázdných vodítek,

zbytek je na hercově a divákově fantazii.

Úryvek z recenze: V divácích Drábkovy hry budí pocit, jako by

se ocitl v nějakém absurdním barvotiskovém světě,

který je mu přes všechno své šílenství a brutalitu

důvěrně známý a blízký.

Napravo od bazénku spadne z provaziště kniha. Vystoupí z ní

Obsah, převlečený za Zachvěvší se ovar. Přitiskne si k ústům am-

plión a kolovrátkovitě vyřvává.

Obsah: Akvabely! Žabikuch! Ještěři! Vykřičené domy! Ná-

městí Bratří Mašínů! Unisex! Koule! Sherlock

Holmes: Vraždy vousatých žen! Chmýří! Jedlíci čo-

kolády!
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Na jeviště vejde Milena ve sportovním dresu. Na hrudi má při-

pnuté startovní číslo 312. V ruce třímá železnou kouli. Tvar

bazénku v ní vzbudí mylné domnění, že jde o vrhačský kruh.

Přitiskne si kouli k bradě, udělá otočku – a uklouzne. Voda z ba-

zénku se vylije, akvabely vyšplouchnou ven. Filip po mokrém je-

višti doklouže až na jeho okraj a spadne mezi diváky.

Alfréd Radok: (slavnostním hlasem) Cenu pro nejlepší hru roku

2005 získávají Akvabely!

Milena: Budu vás žalovat! Mohl z toho to být světový re-

kord a zlatá medaile pro to naše drahé Česko.

Just: (nakloní se mezi diváky) Filipe, kde jsi?

Milena: To je dost, že aspoň jeden z vás ctí olympijské

heslo. Přišel, viděl, uplaval.

Machalická: Když už jsme u těch ryb, co bude s žalobou? Po-

třebuju sólokapra do zítřejšího vydání.

Drábek: Místo soudu se uskuteční wrestlingový zápas

v bahně, co zbylo na dně bazénku. Na jedné straně

Milena, která se ověsí zlatými šperky a atletickými

medailemi. Na druhé straně já se čtyřmi Radoky

na šerpě. Pustíme se do sebe a Ota Černý na nás

bude stříkat vodu ze sifonu. Milena mi rozbije

držku a všichni budou spokojení.

Reslová: Pokud usedneme do hlediště s apriorní nedůvě-

rou, můžeme tomu leccos vytknout. Ale pustíme-

li je k sobě bezprostředně, takové jaké Drábkovy

hry jsou, čekají nás tři hodiny smíchu a dojetí.

Místy pravda trochu podpásového, ale co taky

čekat od divadelníka, který přiznává, že pláče při

Poště pro tebe a vůbec se za to nestydí.
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Baron Choura

byl starý mládenec a obrovský jedlík. Měl svoji zvláštní hantýrku,

znal jenom málo slov a mluvil těžce a trhaně. V jeho řeči zna-

menalo: alác – voják, panáček – kněz, činčí – slečna, rak – čert,

tút – kořalka, azička – kráva aj. Chtěli-li si v městečku užít švandu,

uvázali na provázek deset buřtů tak vysoko, aby musel vyskočit.

Svázali mu ruce dozadu a řekli: Chouro, to je tvoje. Sněz to!

Choura skákal a snažil se zachytit buřt zubama. Býval celý zpo-

cený, než se mu podařilo všechny strhat. Závěr si z podivného

baronova počínání učiňte sami, my vám jenom napovíme, že

Hermenegild Roušar, pokladní fy Vaňha, obchod rybami slad-

kovodními i mořskými, Václavské nám. 43, od května roku 1913

do srpna 1942 neomeškal zbůhdarma maroděním byť jedinou

pracovní hodinu.
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Hieroglyfická doba

Psaný text je záležitost veskrze abstraktní. Zakódovat myšlenku

pisatele do písmen a následné rozklíčování čtenářem vyžaduje

jakési intelektuální schopnosti. Přes všeobecnou gramotnost se

ukazuje, že umění psát a přečtenému správně porozumět je zá-

ležitostí pouze určitého okruhu lidí. Stejně nevelkého, jako za

renesance nebo národního obrození. V lidské přirozenosti je

vyjadřovat se pomocí mnohem snadněji pochopitelných sym-

bolů. Dorozumívali jsme se jimi od pravěkých nákresů na stěně

jeskyně v Altamiře až po egyptské hieroglyfy v pyramidách.

Úvahu o postmoderních postupech v literatuře pomocí sym-

bolů nezaznamenáme, koho ale zajímá postmoderna? Normální

lidé si potřebují sdělit každodenní banality, a to pokud možno

co nejstručněji. Proto jsme se intuitivně navrátili ke staré osvěd-

čené praxi. Stojíme na prahu nové hieroglyfické doby, jen místo

kamenného rydla máme moderní nástroje. Bylo by bláhové do-

mnívat se, že po nás coby svědectví zůstane Joyceův Odysseus.

Zbude tu mobil a v něm sms:

K Λ 12 ∩/∩ D # :-( ! Γ :-) ;-) !! k :-) Λ Λ Λ ∏ @ :-( :-))) R.

Kocourku, šla jsem přes oběd do Mezibranské k Diorovi, ale

měli zavřeno. Smutný smajlík a jsem teda jako že hodně na-

štvaná. Já se snad pověsím. Ha, ha, spiklenecké mrknutí. Neděs

se, to víš, že to kocourku nemyslím doslova. Veselý smajlík. Už

ale musím zase utíkat zpátky do kanclu. Pošli mi mejla. Taková

jsem už já, všechno je špatně, ale dovedu se tomu zasmát. Re-

náta
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Gag II

Na Karlově mostě postává stařec, šedivé vlasy, na tvářích neho-

lené strniště. V ruce má kelímek Starbucks. Uvidí ho skupina ho-

landských turistů a v domnění, že jde o žebráka, mu naházejí do

kafe eura.
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aby neměla aspoň ždibec krásy

taková ženská není.

jedna má krásnou pusu

druhá úsměv

třetí oči.

tahle měla krásný pohyby.

zíral jsem na ni

jak bere sklenice a sází je do myčky.

s jakým půvabem zavřela myčku zadkem

zakroužila barem

a

nalila mi Jamesona.

na Jamesonovi je krásný úplně všechno.
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louskání křupavých nedomyšlení

kde je ten erotismus? asi uvnitř za dveřma a nebo je to všechno

zase jinak než si myslím a není éros nikde jenom v okouzlení

bez estetična vychrtlý a vydutý prostě nazouvák lžíce kterou se

nejí ale dostává se skrze ni do bot. takovou jsme kdysi měli. nyní

co není stačí mi prst a jsem tam taky. jenomže kde? to právě je

tím míň jistý čím víc se to zdá na beton. projedu křižovatkou a za

mnou siréna a policajti a odkdy se jezdí na červenou. což mě

dožralo tuhle trasu točím denně osmkrát. jak blikne zleva v Kar-

melitský červená jde semafor na volno pánové s prominutím

neučte kohouta kokrhat. a policajt: co děláte za zaměstnání? já:

co to je za otázku? tramvajáka a on: se koukněte v čem sedíte.

a do frasa! já jel v autě. mně už se snad nikdy nerozcvrlikají vrab-

čáci na mým veškostnu.
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kanárský čtverec

moře Čech moře Čech moře Čech moře Čech

Čech moře Čech moře Čech moře Čech moře

moře Čech moře Čech moře Čech moře Čech

Čech moře Čech moře Čech moře Čech moře

moře Čech moře Čech moře Čech moře Čech

Čech moře Čech moře Čech moře Čech moře

moře Čech MOŘE Čech moře Čech moře Čech

Čech moře Čech moře Čech moře Čech moře

moře Čech moře Čech moře Čech moře Čech

Čech moře Čech moře ČECHŮ moře Čech moře

moře Čech moře Čech moře Čech moře Čech

Čech moře Čech moře Čech moře Čech moře

moře Čech moře Čech moře Čech moře Čech

Čech moře Čech V MOŘI Čech moře Čech moře

moře Čech moře Čech moře Čech moře Čech

Čech moře Čech moře Čech moře Čech moře

moře Čech moře Čech moře Čech moře Čech

Čech moře Čech moře Čech moře Čech moře
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Rozlomená fabka

Ve vysílačce zapraskalo a ozval se nakřáplý hlas:

„Po náplavce na konec přístavu. Nahoře na navigaci jsou za-

parkovaný dva bagry. Útočník je údajně za nima. Svědek ho po-

zoruje z mostu.“

Policajt doprostřed předsíně mezi hromadu zutých bot pos-

tavil aluminiovou krabici a vybalil z ní štěteček a dózu s pudrem.

„Moc se mi tady nerozprdeluj,“ řekl jiný policajt.

„To řekni tady tomu jantarovi, se sem nevejdu přes jeho fo-

ťáky.“

„Pane Drbohlav!“

Ze záchodu vyšel v předklonu stařec. Kalhoty poseté na steh-

nech krupičkami zvratků pucoval kapesníkem.

„Tady jsem. Se mi z toho udělalo šoufl.“

„Ještě ve vousech.“

Stařec zaváhal a místo kapesníkem si otřel knír rukávem.

„Půjdeme radši do pokoje. Bude tam větší klid.“

„Říkal jste teda nůž.“

„Španělskej Nieto. Byl jsem čtvrt roku ve špitále s kyčlí a po

operaci jsem si chtěl udělat radost, tak jsem si koupil nůž, kterej

jsem v podstatě na nic nepotřeboval.“

„Pamatujete si, kolik stál?“

„Čtyři tisíce.“

Policajt uznale zamručel.

„Co dalšího?“

„Řidičák, album známek, perořízek byl ze slonoviny, snubní

prsteny. Manželka umřela před dvěma lety, ale byla tam i ma-

donka po její mámě, takhle nahonem si nevzpomenu.“

Policajt namířil foťák na prohnuté futro dveří.

„To nemá cenu fotit. Vem mi spíš pro sichr šlice u zámku.“

„Myslíš, jestli tam nebudou otisky?“
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„Jantare!“

Policajt štětečkem přejel zámek:

„Tuhle fabku by rozlomilo dítě.“

„Do dneška jsem si myslel, že nikomu nemůže stát za to se

sem dobejvat.“

„Kdo otevřel špajz?“

„Já furt odkud sem táhne.“

„Omrkněte to, až skončíte s dveřma.“

„Pane Drbohlav.“

„Ano.“

„Co ano?“

„Že jsem tady. Ve špajzu jsem měl viset akorát bažanta od brá-

chy, on je nimrod.“

„Nakoukli sem, ale dovnitř nešli,“ oznámil kolegům policajt.

A policajt opáčil:

„A bažant?“

„Uzrálej,“ mlasknul policajt.

Samý policajt. Stařec už je přestal rozeznávat.

V pokoji to vůbec nevypadalo na loupež. Stařec sáhl na ko-

modu:

„Teda, jestli můžu.“

„Proč by ne.“

„Myslel jsem kvůli otiskům.“

Cvak!

Pokojem prošvihl blesk.

„Ty jantare!“

„Sorry, vzal jsem si situačku.“

„Tady – tady – v šupleti,“ koktal rozrušený stařec, „byly – zuby

– na sádrovým odlitku – šest korunek.“

Policajt ukázal na šmouhy na obrazovce televize.

„Oprašte je a uvidíme.“

„Krást zlatý zuby!“
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Policajt se štětečkem a pudřenkou přikleknul k televizi:

„Krade se všecko.“

„Dáte si se mnou turka s rumen? Potřebuju se uklidnit. Zlatý

zuby kradli nacisti v koncentrákách. Jsou fundamenty, jestli mi

rozumíte.“

Stařec otevřel kredenc. Čtvrtkilovka vakuovaného kafe byla

z boku rozpáraná. Dva hrnky v naštafírovaném cibulákovém ser-

visu měla ouška obrácená na druhou stranu než zbylých šest.

„Kde jsi s tím foťákem.“

„Už se hrnu, jantare.“

„Je toho rozřezanýho víc. Ve skříni jsou kabáty rozpáraný ve

švech a támhle, koukám, že je rozříznutá i matrace u kanape.“

„Cvakni mi nejdřív ty hrnky.“

Policajt vzal starce za ruku:

„Musíme sejmout otisky ještě vám, abysme se v tý pochma-

taný džungli vyznali.“

„Co mám udělat?“

„Dát mi palec.“

Policajt přitisknul starcův palec na černý polštářek.

„A teďka ukazovák.“

Ve vysílačce zaprskalo. Vloupačka v Náprstkově 236.

„Balíme!“ zavelel policajt.

Řez ostrý jako žiletka, kterou byl rozpáraný starcův domov.

V prázdné předsíni zůstaly osamocené černé mokasíny. Na

schodišti dozněl dusot a zhasla i minutka v chodbě. Stařec stál

mezi dveřmi s rozlomeným zámkem a před ním celá noc.
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Není dobré mít přesně spočítané
velbloudy v karavaně

může vám cestou v poušti jeden zemřít a potom by vám chyběl;

tvrdí Tuaregové.
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Řím, 28. 7. 2012

příběh jedné básně

V Římě se má člověk přecpat saltimboccou, dát si na

stojáka espresso a kochat se ruchem ulice a večer si

zajít na fotbal na utkání Lazia a básnění pustit z hlavy.

Ti dva muži ale byli uhrančiví. Uprostřed Piazza

Sant’Egidio seděli na obrovských černých kufrech,

oba v černých oblecích, na hlavách černé klobouky.

Kolem nich pobíhal a poštěkával černý pes a oni

seděli a naprosto bez pohnutí hleděli kamsi přes

náměstí.
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Vít Kremilčka: Jedna věta

Viktor Karlík dostal nápad oslovit spisovatele, aby každý den

v průběhu jednoho roku zapsali jednu větu, a tak vznikl počin

Jedna věta a v roce 2009 oslovila redakce Revolver Revue Víta

Kremličku, ale právě proto, že je Kremlička básník, peče na veš-

kerou pravidelnost, pravidelný je klapot tkalcovského stavu,

prozaici jsou dělníci, co spřádají plátno svých knih útek po útku,

ne duše básníkova, prvního ledna se rozepsal, jako by měl

v merku román, kdežto v únoru a březnu jsou stránky prázdné

a potom sem mrskne báseň na patnáct veršů, v czervenci je zá-

znam dnešeg nádherný – v tůni štika přehryzla vlasec, nu, tak

wokouni, u Roubalů pivečko, rozjímám a další den: dlouho

pršelo, uloveni čtyři okouni, ale přišel o několik nástrah koupe-

ných, začnu si vyrábět nástrahy vlastní a jindy si začne hrát s řečí

a bejvaly dvama lý gygan topytéko v é vzhledu fantaztytzkkí-

chtvo rú a všude choďyly v monté rkách – půso bení zvláš ňýho,

couš ye co říct, pro stě žyvou cí fosyltzy kohntynuální toutalyty,

to je radost číst a potom prásk! a sedím v čekárně zprostředko-

vatelny práce – kolik lidí se bude živit mou nynější tísní, legrácky

vyvážený existenciální mizérií, jak to u dobrý knížky má být,

akorát si říkám Vítku, ty lundráte, copak nevíš, co je jedna věta,

tohle je jedna věta, tečka.
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Hroch

USA, 2012, 102 min

Režie: David Lynch. Hrají: Steven Segal, Drew Barrymore, Mi-

chael Clarke Duncan, Kelly Hu, Grant Heslov, Peter Facinelli ad.

Neústupný komisař McQuentin řeší zdánlivě nevyřešitelnou

vraždu mafiánského kmotra Wasilenka, který byl zastřelen v new-

yorském Central Parku. Dříve, než stačila na místo činu přijet

policejní jednotka, naložili mrtvolu neznámí muži do metař-

ského vozu a odvezli neznámo kam. O několik dní později byla

Wasilenkova DNA nalezena v exkrementech hrocha. McQuentin

se vydává do ZOO. Při svém pátrání se seznamuje s ošetřovatel-

kou Jolie.

Gag III

Před kamerou projede kolem hrošího výběhu cyklista s bílou

slepeckou holí.
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čas je kruhovej jako ciferník

ručička obepíše kruh a kruhový jsou dny a rok od jara do jara

obepíše kruh a rok po roce stoupá ta spirála času nahoru jako

když roste květina nahoru ke slunci. digitálky to jsou čísla.

kouknu na ně: 18:37. Samuel Morse vynalezl telegrafickou abe-

cedu. za chvíli je 19:44. pláž Omaha. den D. vylodění. čísla jsou

boj. píp! 20:00 čas na večeři. od včera jsem měl v kastrůlku svíč-

kovou. než se mi na sporáku ohřála bylo 20:12. letošní rok. na

svíčkovou jsem já kadet. sním ji a je 20:35. to by odhadem svíčka

osudu měla dohořet mně. co si ale počnu se zbývajícím časem

do 24:00? ručička hodin dokončí kruh. na digitálkách ale 24:00

není. ve 23:59 naskočí nula. čas nula. na to nemusí bejt jeden na-

pranej svíčkovou aby se mu v hlavě nerozbřesklo: roku 2359

o šábesu v sobotu ukápne bytí jako slina pánu bohu na botu.
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Holmenkollen

Cirkus zvaný Světový pohár v běžeckém

lyžování se zastavil tentokrát v norském

Holmenkollenu. Muži měli na programu

15 km klasicky. Na start se postavila

elitní šedesátka závodníků v čele s lí-

drem světového šampionátu, domácím

Northugem. Z našich reprezentantů se

do závodu přihlásilo trio Jakš, Magál

a Bauer. Posledně jmenovanému zatím

patří v průběžném pořadí poháru druhá

příčka. O pouhých dvacet bodů je za

Northugem a o dvaačtyřicet před třetím

Colognou.

II II II II II II II II II II

II II II II II II II II II II

II II II II II II II II II II

II II II II II II II II II II

II II II II II II II II II II

II II II II II II II II II II

Beng!

A bylo odstartováno.

Od samého začátku se závodilo v ostrém

tempu. Na čele se usadili tempaři Hellner

a Dalh. Podařilo se jim pole závodníků

roztrhat, ale ti největší favorité, včetně Lu-

káše Bauera, zůstali za nimi v těsném zá-
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věsu. Bauer si své protivníky takticky hlí-

dal ze šestého, sedmého místa.

II II

II II

II II

II

II

II

II

II

II

II

Ve druhém okruhu se změnilo počasí

a začal vát silný vítr, ke kterému se po-

sléze přidalo i sněžení. S rozmary počasí

se nejlépe vypořádala šestice Gaillard,

Cologna, Kershaw, Northug, Bauer a Jau-

hojaervi a získala na ostatní náskok tři-

ceti sekund.

II

II

II

II

II

II

V táhlém stoupání na desátém kilometru

se z vedoucího sexteta odpoutali Co-

logna a Bauer s Northugem.
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II

II

II

Brzy se ale ukázalo, že Northugova aktu-

ální forma není taková, jakou by si on

sám představoval, a začal ztrácet.

II

II

II

Bylo jasné, že boj o zlato si mezi sebou

rozdají Lukáš Bauer a Dario Cologna.

V táhlém kopci ke stadionu stoupali bok

po boku.

V V

Cologna se pokusil Bauerovi nastoupit,

ale ten se ho udržel a společně vjížděli i

do cílové rovinky.

II II

Co to?

Spurtujícímu Colognovi se překřížily

špičky lyží a padá!

59



II X

Je rozhodnuto. V čase 38:14,7 vítězí Lukáš

Bauer.

II

Konečné pořadí: 1. Bauer, 2. Cologna,

3. Northug, 4. Gaillard, 5. Jauhojaervi,

6. Sedov, 7. Kershaw, 8. Olsson, 9. Magni-

ficat, 10. Teichmann... 14. Jakš, 25. Magál.
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Uhlídáš-li hada před sv. Jiřím,

srej mu hlavu mincí, a když najdeš při cestě tři zrna hrachu, vsaď

je do tý hlavy, a když ten hrách vyroste, z toho prostředního zrna

ten květ otrhej a udělej z něho věnec, a kde ti z hlavy spadne,

teda tu kopej, s boží pomocí, tu kuli najdeš, která nemine cíl. Ty

pak druhý zrna nech, ať dozrají, potom ty lusky otrhej a ten

hrách spal na prach. Do flinty vsyp. Střel a tref!

61



Bóďa

Bóďa si koupil flašku rumu a na lavičce před samoobsluhou ji

do sebe obrátil, načež sedl do prvního vlaku, co stavěl v Heř-

maničkách. Výpravčí tu dělala moje teta, a proto se Bóďa pro-

táhnul až na konec perónu zadem kolem stánku s novinama

a teprve, když se vlak rozjížděl, naskočil na stupátko vagónu. Že

teta pracovala u dráhy, měl Bóďa režijku a mohl jezdit nazdař-

bůh, omezovaly ho jenom zadrátovaný hranice. V Chebu ho po-

hraničníci probudili, Bóďa do sebe nahrnul pár piv a panáků

a pokračoval zase dál. Když ho popadnul toulavej kvartál, čtrnáct

dní nemusel jíst a jenom pil a přespával po vlacích a teta se v Heř-

maničkách na dálku dozvídala z hlášení od kolegů ajznboňáků,

že byl v Bohumíně, v Břeclavi, v Margecanech u Košic.

Dneska je to nepředstavitelná doba, bez mobilů. Na druhou

stranu se dalo z automatu za paďana volat třeba hodinu.

Crrr!

Telefon zazvonil. Srdce se mi rozbušilo. Vrhnul jsem se po

sluchátku. S Renátou jsem to zvoral, jak jsem jenom moh, došlo

jí to a bere mě zpátky na milost.

Houbeles.

Bóďa. Volal, že je v Benešově. Nacamranej a totálně švorc.

Seděl v hospodě naproti nádraží s místním pohřebákem a řez-

níkem a mazali mariáš. Žádný odvážný flekování, nic co by ma-

nuální odhazování karet povýšilo na krásu. Čas od času Bóďa

zatoužil, aby mu kromě krásy ze hry ještě vzrušením bubnovala

krev ve spáncích. Do Benešova se tehdy v pátek večer sjížděli

pražský taxikáři s temnýma kunčoftama na gotesa a stalo se, že

ráno taxikář dovezl Bóďu do Heřmaniček a ze střechy taxíku

sundal Bóďovo orezlý kolo a na zadním sedadle trůnil tuplák

plnej pětistovek a Bóďa potom těch několik metrů od návsi k by-

tovce projel na kole, skrz pomyslnou slavobránu sklenutou
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z houkání klaksonu a svítání a vzbudil tetu a: „Helenko, uvař

nám kafe.“

Příští pátek všecko prohrál. Do mrtě. I to kolo a taxikář za-

houkal v Heřmaničkách na klakson a odvezl si televizi. Dokonce

tetiny zlatý zuby dal jednou Bóďa do zástavy. To hrál kaufcvika

s vězeňským zubařem z Leopoldova a to měl zadnici sevřenou.

Grázlové tohohle kalibru byli štont tetě ty zlatý zuby skutečně

vytrhat.

„Co tady budeme po stole šoupat fufníky?“ nadhodil Bóďa

a přesvědčil pohřebáka s řezníkem, aby si dali mariáš korunovej.

Rozdal karty a obrátil se na mne: „Na, já musím s pískem.“

„Blázníš?“

„Když nebudeš vědět co, tak si trumfni a nestyď se nahlásit

sedmu.“

Nato odvrávoral na WC.

Zíral jsem do karet a přeskládával si je do vějíře podle barev.

„No tak mladej, vymáčkni se,“ řekl pohřebák.

Odhodil jsem talon.

Žaludy trumf.

„A sedma,“ špitnul jsem.

„Na tu sedmu flek!“

Do karet si prásknul i řezník a dal flek na hru. Otočil jsem se,

re! Pohřebák držel sedmu na ruce, tak mi ji oflekoval, řekl si mla-

dej, blbej. Řezník zase předpokládal, že když on sám nemá ani

trumf a parťák mi fleknul sedmu, že bude trumfama nabitej a že

mu namaže desítky a esa, kterejch měl plnou ruku.

„Tutti!“

„Konečně gala hra!“ zakničel řezník.

Vynesl jsem eso a desítku a hlášku a zbytek jsem dobral na

dlouhý kule. Neuhráli ani štych. Sto třicet plus tři fleky, vyšlo to

na sto dvacet osm korun od každýho.

Mínus čtyři koruny za tu sedmu.
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„Až nám na tohle jednou někde přijdou, dostaneme šeredně do

držky,“ řekl jsem, když jsme se flamendrákem vraceli do Heř-

maniček.

„Komu požaluješ?“ opáčil Bóďa.

Těžko očekávat rozumnou odpověď od chlápka, jehož ži-

votní filozofií bylo, že i prohra je hra, jenom není tak veselá.
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sonet o posledních slovech

.................čas

.......................prokleté

...........zas

.........tážete

.......................hodinám

.........ciferníku

.............sám

..................................u botníku

............šprým

....................odcházíte

.......................vím

............se mstíte

.........mého

...........................zlého
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znát se s funebrákem je terno

žádný čekání přijel hned jak jsem mu zavolal. omrknul situaci

máma se udusila a ten boj o doušek vzduchu jí zůstal i po smrti

ve tváři a funebrák Hadrbolec povídá: maminku asi při pohřbu

vystavovat nebudeme že ne? přišoupli jsme rakev k posteli a Ha-

drbolec že půjdeme na tři. bafnul nohy já mámu za ruce a raz!

dva! ona byla doposledka korpulentní dáma prohnula se nám

v rukách zadkem drcnula o rantl rakve a žuchla na zem. Hadr-

bolec si zapálil cigáro a stáli jsme nad rakví a hulili a kecali

o houbách. v srpnu rostlo ve Svatý za Berounem mraky hříbků

stotřiadvacet jsem jich našel na jednom fleku a Hadrbolec típnul

cigáro a šli jsme zase na věc a na tři a hup! máti zajela do rakve

jako do forbesu. Hadrbolec mě vzal kolem ramen a: co táta, drží

se? příště na mne nekvaltuj jako dneska. nejdřív musí ztuhnout,

to je hnedle onačí kafe.
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Marek Šindelka: Zůstaňte s námi

Šofar si utahuje z mého nerecenzentství, že nejdřív tři čtvrtě

stránky popíšu o tom, jak jsem byl v hospodě a teprve až někde

ke konci pár slovy stručně zmíním, že jsem měl sebou v tašce tu

a tu knihu. Poslyšte tedy: byl jsem v hospodě U Hrocha. Byli

jsme tam se Šofarem. Dali jsme si tlačenku, která nemá široko

daleko konkurenci a zapili ji čtyřmi plzeňskými. Když jsem

potom v tašce hledal peněženku, nahmatal jsem foťák, žvý-

kačky, mám v tašce hrozný nepořádek, a peněženka pořád

nikde. Místo ní jsem vytáhl povídkový soubor Marka Šindelky

Zůstaňte s námi.

„Dobrá knížka,“ konstatoval Šofar, „a jestli o ní budeš psát,

odviň to od povídky Luk, ta nemá chybu. Pubertální sígr má

problém ve škole; násilnickej typ. Otec je z toho vyděšenej

a moc neví, co by s tím měl dělat. Vyzvedne kluka u bejvalý ženy

a odjedou spolu k lesu. Oba náruživě střílej lukem. Střílej do

terče, než se objeví na louce stádo srn.“

„Nevyprávěj mi to dopředu, já umím číst!“ přerušil jsem Šo-

fara.

A Šofar na to: „Třeba ti Šindelka nesedne a přečteš ho blbě.

On má filmový vidění. Jak popisuje stěrače jakoby zevnitř auta

z pohledu řidiče a najednou střih a už vybalujou z futrálů luky

a napínaj tětivy. Nebo – půjč mi tu knížku. Tady: Střely dopadly

přímo doprostřed stáda, ale nezasáhly jediné zvíře. Jasně je

vidět bílé letky čtyř šípů trčících z louky. Do Petrovy mysli se od-

někud z těch prázdných pastvin začíná lít něco těžkého a čer-

ného. Jako by minuli daleko víc. Něco mnohem podstatnějšího.

Bylo to na dostřel. Na dosah. Už po tom sahali, už to drželi

v dlani, a stejně to proklouzlo, proteklo mezi prsty. Jakub kouká

na ty čtyři prázdné, hluché, plané střely zabodené v louce. A ta

chvíle hořkne. Kazí se. Petr něco řekne, ale sám neví co. Už by
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pomalu šel. Je třeba posbírat šípy, pomalu se stmívá, je třeba jet

odsud pryč. Už by šel, ale nejde to, oba stojí a čekají. Povídka

končí tak, že toho raploidního kluka zčista jasna napadne vy-

střelit nad sebe. Napne tětivu a pustí. Šíp vyjede kolmo vzhůru.

Po něm vystřelí i otec. Říkám ti, povídka s husí kůží.“

Výčepní U Hrocha je obdařený přirozenou zvědavostí,

a tudíž se hned zajímal, o co jde. Mrknul na obálku a hodil do

placu mezi štamgasty, jestli znají Šindelku.

„Jasně! Šindelka prodává dole na Malostranskym náměstí

v buřtstánku.“

Druhý Šindelka byl kominík z Úvozu.

Takže pro pořádek: Marek Šindelka je z Poličky. Za prvotinu

Strychnin a jiné básně (2005) obdržel Cenu Jiřího Ortena. Musel

jsem dát Šofarovi za pravdu, přes svoje mládí je vynikající šrajbr.

Na začátku jde otec vyzvednout syna k bývalé manželce.

„O tomhle ty už ne-roz-ho-du-ješ!“ a do rytmu zacvaká nožem

o prkénko, cibule se rozpadne, z vedlejšího pokoje se ozve skří-

pot. Janino druhé dítě. Druhé s novým mužem. Nový muž stojí

opřený o futra. Poslouchá. Mlčí. Zírá do hrnce.

Stručně a přesně načrtnutá scéna. Že Jana krájela cibuli na

guláš, nechť si čtenář domyslí sám. Zrovna tak, že Janin nový

muž byl obtloustlý čtyřicátník. Na neoholených tvářích po-

zvolna získávaly nad dosud černými vousy převahu šedivé. Ob-

lečený byl podomácku, na sobě měl flanelovou košili, tepláky

a na nohou pantofle. Z proděravělé ponožky mu koukal palec.

Jeho mužný odér, směsici potu, cigaret a piva, nepřebil ani šti-

plavý zápach cibule... Sáhodlouhé popisy už nudí. Stačí se roz-

hlédnout kolem sebe, od muziky po internet všechno odsejpá,

cvak! Co není na první kliknutí, nemá šanci. Proto musí odsejpat

i současná moderní literatura. Nežijeme ve vzduchoprázdnu.

Šindelka patří k nemnoha autorům, kteří jsou si toho vědomi

a sází to po svém, jako když se z luku střílí. Krátké věty. Slova. Má
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to švih. Rytmus. Není divu, že Šindelkův povídkový soubor za-

bodoval i v prosincové anketě Lidových novin Kniha roku. Tolik

tedy z hospody U Hrocha. Sice jsme už měli zaplaceno, ale na-

šeptávač Šofar navrhnul: „Nedáme ještě jedno?“

Výčepní mu to vzápětí odsouhlasil. „Máte recht, kam byste

chodili.“

„Do Baráčnický rychty a na tramvaj.“

„Přece si nebudete po plzeňským kazit chuť Svijanama,“ za-

smál se výčepní. „Zůstaňte s námi.“
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Hrdinský čin

Z náměstí San Pancrazio odbočil mercedes. Uprostřed Garibal-

diho ulice se batolilo děcko. V tom samém okamžiku tudy krá-

čel i ctihodný kněz Ernesto Lorenzetti, almužník ze hřbitova St.

Marie in Transtevere. Jakmile spatřil hrozící nebezpečí, skočil

a děcko odhodil stranou ke kašně. Děcko přelétlo ornamentem

zdobený pískovcový rantl a v kašně se utopilo. Bůh hrdinného

kněze nenechal na holičkách, a když byl už už pod koly merce-

desu, řidič šlápl na brzdu a zastavil.
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nepovídej že mu štupuješ
i korespondenci

divila se Hrodějová a já: no co ti mám Božka povídat štupuju.

on je samý doprdele vstane z kanape a doprdele zakopne o pa-

puče a doprdele kdepak už mě do ní ani nepicá a jenom hu-

druje. od klení to má prořídlý u sloves. na slovesa on nebyl

nikdy moc kadet tak mu je proštupnu. samý doprdelování ale

v korespondenci chce bejt za Descarta. očíhnu mu D a píše-li

Waltrovi potom W jak jsou zrovna nadrásaný a podle nich si na-

měřim bavlnku. pro pár stehů mě neubude prosím tě Božka ne-

všimla sis kam jsem si dala náprstek?
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Na kolech Jistebnickem

Dušan odstrčí věci na okraj stolu a rozloží před sebe mapu.

Adam: Ukaž, kde je Střezimíř? Já jsem, nevím proč, měl od-

jakživa pocit, že je před Voticema.

Dušan: Přijedeme před devátou, takže v pohodě, ve vsi je

krám, já si tam koupím mattonku, víc toho nechci

sebou tahat; a tatranky pro případ, že by na mě přišla

krize jako v Brdech.

Adam: Já si beru mulťák, ale ten si namíchám doma. A potom

po žlutý?

Dušan: Můžeme po žlutý, je to sice po docela zarostlý pěšině

a navíc ne moc pěkným lesem, ale není to dlouhý. Na-

hoře potom vede červená z Mezna. Jak ta bude vypa-

dat teď na jaře, bůh suď.

Adam: Nebo to můžeme střihnout po silnici.

Dušan: Nebo.

Adam: Minulej tejden jsem probíral fotky a promazával je. To

ti je hafo kravin, co člověk vyfotil a nasysloval si do

compu za těch pár let, co existujou digitály. Mezi nima

tam byla i fotka Borotína. Rybník, stavidlo, za ním hrad.

Dušan: Klasika.

Adam: Jasně, naprostá klasika, co bejvala na každý pohled-

nici. Chci říct, že už jsem v Borotíně někdy bejt musel,

jenomže kdybys mě zabil, vůbec si na to nevzpomí-

nám.

Dušan: Hlavně aby sis zejtra vzpomněl, že máš zajít na nádraží

koupit lístky.

Adam: V kolik že to jede?

Dušan: Jestli chceme bejt ve Střezimíři před devátou, musíme

courákem v 7:10. A ne že mi v sobotu řekneš, že jsi za-

pomněl na místenku.
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Adam: To se stát může.

Dušan: Na týhle trati je místenka pro kola povinná!

Adam: V tom případě doufej, že na nádraží nepotkám dok-

tora Alzheimera.

Dušan: Já spíš doufám, že s námi v kupé nepojede žádnej ze

sluchátkářskejch dementů. Když jsem jel sem, v metru

byl spratek – sluchátka na plný pecky. Duc! duc! duc!

Adam: Neboj, v sobotu takhle brzo po ránu sluchátkáři ne-

budou. A z Borotína chceš jet kam? Mohli bychom tam

lupnout pivko na rozjezd.

Dušan: Dopoledne bude hospoda ještě zavřená. Myslel jsem

vzít to na Kamennou Lhotu.

Adam: Kam že?

Dušan: Jak mám prst.

Adam: Jsem pro. Po modrý a do Jistebnice.

Dušan: Je to docela obstojně udusaná polňačka.

Adam: Ideál. Po polňačkách jezdím mnohem radši než lesem.

Já už kamaráde začínám blbě vidět a uvažuju o brej-

lích. Když to rozpálím v lese, každou chvíli přehlídnu

kořen, a to je o držku.

Dušan: Čili o kejhák.

Adam: Nebo-li o tlamu!

Dušan: Já už se těším, až vyrazíme!

Adam: A jak já!

Dušan: Jenom bych byl fakt nerad, aby nám to hned na za-

čátku zkazil nějakej duc! duc! duc! Sobci. Řekni mi,

kde se v nich bere ta bezohlednost? Jestli jedeš tram-

vají, autobusem nebo vlakem, to máš egál, všude se

najde dement se sluchátkama. Není to ale tak dlouho,

co jsem jednomu začal mávat novinama před ksich-

tem.

Adam: Ha, ha!
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Dušan: Nesměj se, to je stejnej mustr. On otravoval mě, tak

jsem mu to vrátil. Na hrubej pytel hrubá záplata. Měl’s

ho vidět.

Adam: Jsou mladý.

Dušan: V tom to není – nemaj kindrštůbe.

Adam: Za našeho mládí nadávali nakvašení stárnoucí chlápci,

jako jsi teď ty, zase na nás.

Dušan: A měli recht. Se na to podívej, každá příští generace je

ještě víc bezskrupulózní než ta předešlá.

Adam: Bez co?

Dušan: Slyšel jsi dobře, nesnaž se to zakecat vtípkama, tohle

totiž moc vtipný není.

Adam: Ty jsi ale v ráži. Šoupni sem tu mapu.

Dušan: Jo, jsem v ráži.

Adam: Už jsem si vzpomněl! Silvie byla v těchhle končinách

na kalanetice a Borotín fotila ona.

Dušan: Říkám ti, dvacet minut jsem musel poslouchat duc!

duc! duc!

Adam: Z Jistebnice bychom mohli pokračovat do Nadějkova.

Podle mapy to odhaduju na deset kiláků, tam jsme za

půl hodinky.

Dušan: Duc! duc! duc! duc! duc! duc! Po takový masáži mám

adrenalin až tady.

Adam: Nech už toho. Náš Tonda má taky empétrojku a co?

Dušan: No tak je další z řady dementů.

Adam: Nebuď demagog. Jestli někdo poslouchá muziku moc

nahlas nebo ne, pro to neexistuje objektivní měřítko.

Mně třeba to vůbec nevadí.

Dušan: Objektivní měřítko setsakra existuje.

Adam: Neexistuje.

Dušan: Ale existuje.

Adam: A kdo ho jako stanoví?
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Dušan: Já.

Adam: Prosím?

Dušan: Pokud by bylo podle tvýho a Norimberskej proces by

nestanovil měřítka, dumalo by se ještě teď, jestli byl

Kaddáfí vrah nebo lidumil.

Adam: Právě jsi mě nasral. To chceš srovnávat kluky se slu-

chátkama s Kaddáfím?

Dušan: Tos řek ty.

Adam: Čuráku!

Dušan: Važ slova.

Adam: To ty si nevidíš do huby.

Dušan: Vyser se na to!

Adam: Jo?

Dušan: Říkám ti, vyser se na to, ten mě vytočil tak, že ji dneska

někomu natankuju.

Adam: (strčí do Dušana) Nějakýmu dítěti?

První rána přistane Adamovi na bradě, druhá na solaru.
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během týdne dvě migrény

to mám před očima jako bych je otevřel ve vodě. k tomu ho-

rečka. dvě noci jsem byl v zimě. neměl uhlí. soused mi přivezl

dřevo ale vlhké a nehořelo. budu mít mosteckou kostku za tři ti-

síce. ještě že se zahřívám cigaretami. z kamen už konečně ne-

syčí. bude teplo to cítím v kostech. bude pro mě teplá noc byť

mírně profukuje z okna a ze zdí se dere dovnitř mrazivo. dneska

bych směl si dovolit ořezat se sám. nejedná se mi o obřízku. oře-

zat se uvnitř dutiny. tam se kymácí dva ubožáci rozdávají mi ra-

dost že jeden bolí opravdovou lidskou bolestí. že jsem se

nevyučil řezníkem. na doktora chirurgie jsem se blbě učil. kudla

jako nůž. nemůžu pořád polykat růžové skoro kuličky a mazat

se tam Alpou z Čech. už si nevím rady? odpoledne zase hulákali

psi přivázaní u boud. úpějící psi. dalo by se podle nich tancovat.
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Tomáš Přidal: Pikantní poldové

Do redakce brněnského nakladatelství Druhé město vtrhla poli-

cejní šťára. Důvodem podle soudního rozhodnutí byl text Tomáše

Přidala, v němž dotyčný použil slovo kokain, respektive ze sa-

motného slova kokain není možno jednoznačně zjistit, zda šlo

o množství menší než malé, nebo o ilegální mnohakilogramovou

zásilku této drogy. Po zevrubné prohlídce bylo seznáno, že se

v redakci nenacházejí žádné stopy po bílém prášku, pouze na

psacím stole ležel jakýsi balík z tiskárny. Byla v něm básnická

sbírka Pikantní poldové. Není to pikantní? Pikantní poldové sbír-

kou zalistovali. Rutinní filcunk, ale – ouha! Významně zvedli obočí

a zadívali se na Přidala: Dnes v městské opeře/ dávají kus/ JOINT

ANEB MOZART SE RÁD HIHŇAL// Diváci v lóžích/ brejlí do pro-

gramů/ nastoupí smyčce/ černoch na scéně/ spustí sólo:// Umo-

tám si špeka/ většího než péro// A sbor:// Umotá si špeka/ většího

než péro// V sále to zašumí/ dámy se smějí/ pánové vytáhnou/

house party papírky/ za chvíli se nad nimi/ vznášejí obláčky//

Dnes v městské opeře/ všichni potahují/ z obří karotky/ černoch

levituje/ sbor se vlní// Příští program:/ KOKAINOVÁ FLÉTNA.

Nasírat pikantní poldy se nevyplácí. Na Přidalových zápěs-

tích zacvakla želízka.

„Ach ne!“ zabědoval nakladatel Martin Reiner, „nezatýkejte

mi osvědčeného autora. On umí i docela neškodné lyrické bás-

ničky.“ A zarecitoval pikantním poldům báseň Sushi hotel: Ote-

vři dveře/ vpusť liščí límec/ na sushi prší/ pozvi je taky// Otevři

dveře/ postav na čaj/ liščí límec/ se chce ohřát// Otevři dveře/ je

tam liščí límec/ trochu se usuší/ hned půjde// Otevři dveře/ tohle

je sushi hotel/ zahřej ryby/ dej jim sbohem.

„Mlč, hadrníku, tebe jsme se na nic neptali,“ odsekl nejpi-

kantnější z poldů, jejich velitel. Na náramenících měl nálepky

od pikantní tabasco omáčky.
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Přidala naložili do auta a odvezli na bengárnu. Na fízlárnu.

Do cely předběžného zadržení; jak chcete, a nechali ho tam vy-

tuhnout až do pondělka. Pondělí deset nula čtyři// pohled

z okna:// vyšetřování je v mrtvém bodě// protokol:// pondělí/

deset nula čtyři// myši se prokousaly oblohou.

Pikantní poldové jsou úplně stejní jako ostatní poldové a ctí

klasiku – dobrák a prevít. Zdánlivý dobrák zahájil výslech otáz-

kou, dá-li si čaj. Přidal přikývl. Prevít se potutelně usmál: Něco se

stane/ čaj se dělá/ trochu déle/ než je uvedeno/ v návodu k pří-

pravě// Přesněji řečeno/ ze tří až pěti minut/ je najednou/ 105

let// Postavíte vodu/ ve dvaceti/ a vytáhnete sáček/ jako

mrtvola/ s citrónem v puse// Návštěva je uražená:/ Zvonili jsme

na něj/ celou věčnost// Čaj který/ nelze vrátit.

Po počátečních výhrůžkách začali pikantní poldové datlovat

protokol:

Přidal, Tomáš. Narozen 14. 6. 1968 v Brně. Básník, výtvarník,

ilustrátor, muzikant. Debutoval v roce 1996 sbírkou Všechno má

barvu mýdla. Dále vydal knihy Škytavka z hlediska literární teo-

rie (1998), Člověk v mé vaně (2000), Úschovna rozhovorů

(2003), Kokosová opice (2004) a Hlasi v sušence (2007).

„Hlasy se píšou s ypsilonem na konci,“ podotknul Přidal.

„Jak jako?“

„Já jenom že jsem občanským povoláním učitel, tak abych

nepodepisoval protokol s hrubkou.“

Vyšetřovatel protokol zmuchlal a hodil ho do koše. Rozdě-

lení na dobrák a prevít přestalo platit.

Kolem bengárny prohopkal klokain, s kapsou naditou víte

čím.
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O čem je ta povídka?

Ona to vlastně ani povídka není. Hnedle vám to ve zkratce pře-

vyprávím, jen co si otevřu pivo. Otevřít pivo, to se musí nejdřív

otevřít šuple v kredenci. Zavřít. Otevřít. Urovnat příbory, lžíce

zvlášť na štůsek, vidličky, nože. Zavřít šuple. Otevřít, a když se

vidličky ze štůsku nesesypou mezi lžičky na kafe, vzadu v šu-

pleti za filetovacíma nožema je otvírák. To ale není nic proti

tomu, když jsem pro pivo šel do krámu. Za mého dětství jsme

bydleli v pavlačovým baráku a naproti měl garsonku promítač

z kina Jalta a ten, když odcházel z bytu, osmačtyřicetkrát za-

mknul a zase odemknul dveře. Dneska už to chápu, osmačtyři-

cet je čtyřikrát dvanáct, ale tehdy jsem se mu smál a pokřikoval

na něj přes dvůr. Jít pro pivo do krámu to je hned před barákem

dlažba, co obdivujou na pražskejch chodnících cizozemští ar-

chitekti a já ji z duše nenávidím. Čtverce. Pravidelnost. Geomet-

rie, která si vynucuje krok, šlápnout se musí do středu čtverců

a to jde čáp. Obcupitávat po černejch dlažkách, to jde zase stra-

nou důstojnost. Někdy v noci se probudím a říkám si: ukažte mi

vyďoubnutou dlažební kostku nebo spáru v asfaltu a já vám

povím, kde to jsme, ale zvednout hlavu a podívat se ke střechám,

to zabloudím u Národního muzea. V Albertu vezmu piva

a u kasy sáhnu do kapsy jako pro peněženku a vyndám mobil.

Na displeji je 18:16. Zandám mobil do kapsy a jdu mezi regály

a do košíku k pivům dám pytlík hašlerek, aby to nebylo trapný.

Kouknu na mobil, 18:18. Konečně. Sám nevím, proč je 18:18

lepší než 18:16. Jsou věci neoddiskutovatelný, tohle patří mezi

ně a nehodlám se v tom šťourat. Šťourat. Šťourat. Šťourat. Šťourat.

Šťourat. Šťourat. Šťourat. Šťourat. Chlap, co má v padesáti letech

potřebu osmkrát zopakovat slovo šťourat, by mohl být pro

smích, jako ten promítač z kina Jalta. Literatura, to je de facto pa-

vlač. Občas se zaseknu a každou láhev s pivem dávám do led-

79



nice taky na osmkrát a potom se sám před sebou stydím a ne-

chám lednici dokořán a dám televizi nahlas, aby Markéta nesly-

šela to harašení a neděsila se. Zatracenej otvírák! Lžičky se

schruly mezi nože a je potřeba je urovnat a šuple zavřít. Otevřít.

Zavřít. Otevřít. Zavřít. Otevřít. A potom si otevřu pivo a řeknu

vám tu svoji povídku. Nosím ji v hlavě léta.
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lotos a sambar

báseň první

pojednává o slonech prodírajících se mezi bambusy

a jsou v ní i axisové a ve větvích hulmani

a supi hnízdící vysoko na skále

a zoborožec

a v rákosinách cvrliká hejno anhing

a i přes pestrost zvířat a rostlin

je to báseň nanicovatá

a nic na tom nezmění ani kobra

která do ní před okamžikem vklouzla skulinou mezi slovy.

pokaždé když autor začíná psát novou báseň

musí se do ní nejprve dostat

a než se tak stane tápe a osahává si prostor

a téma a nasazení

a proto báseň první nemá jiný účel

než přivést čtenáře k básni druhé.

v básni druhé

se přikrčený za podemletým břehem plíží k potoku sambar.

rozkvetlý lotos u napajedla zbystří.

zafrká nozdrami

a větří.

sambar vyráží z úkrytu.

lotos se dává na úprk.

je to běh kdo z koho.

báseň třetí

opakuje báseň osmou.

opakováním se s literaturou děje cosi

jako s nadojeným buvolím mlékem
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když do máselnice z bambusového kmene

opakovaně proniká kamenný tlouk.

v básni čtvrté

se setmělo a na džungli padla noc.

rozdělal jsem oheň. na rožni se peče marabu.

v tlumoku mám placky a hrudku másla

co mi sebou zabalila žena.

psát báseň o hladu je nerozumné

to by z ní vzešlo něco kručivého

lačného

co by zbodlo kde co a to hned.

na báseň pátou

je třeba vyčkat až se sama přihlásí.

v básni páté

se přepisuje z básně druhé lotos na sambara

a sambar na tygra.

báseň pátá tedy zní:

přikrčený za podemletým břehem se plíží k potoku tygr.

sambar u napajedla zbystří.

zafrká nozdrami

a větří.

tygr vyráží z úkrytu.

sambar se dává na úprk.

je to běh kdo z koho.

trysk.

tygr se odrazí a mocným skokem sráží sambara k zemi.

drápy se zatnou do boků

tesáky do krku.

tato báseň je zároveň prologem k básni šesté.
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v básni šesté

jsem narazil na tygří stopy.

opodál ležely přikryté listím zbytky sambara

z tygrovy včerejší hostiny.

přebrodil jsem potok.

stopy pokračovaly od napajedla na úzkou pěšinu

vyšlapanou zvěří mezi rákosinami.

vedla ke skále. vysoko až u samého vrcholu zahnízdili supi.

zaklonil jsem hlavu abych se podíval na jejich let

a polevil v obezřetnosti.

pod mými chodidly zapraskaly větvičky

a hulmani se dali do vřeštění.

s tygrem to ani nepohnulo

a dál dřímal ve stínu pod rozložitým mangovníkem.

báseň sedmá:

nabil jsem pušku

báseň osmá

opakuje báseň třetí.

opakováním se s literaturou děje cosi

jako s nadojeným buvolím mlékem

když do máselnice z bambusového kmene

opakovaně proniká kamenný tlouk.

v básni deváté

hořekuje žena: muž se vydal na lov tygra

je to tři měsíce

a nikde nikdo

ani muž

ani tygr.

pro koho mám máslo stloukat?
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zalezl jsem pod stůl

a kovář do něj bušil kladivem a hořeli stůl i kovotepec. ten slepej

virtuoz na kovadlinu netušil že bouchá do mojí hlavy. narušil mi

ránami a otřesem celou levou stranu mozku a já potřebuju za-

pojit tu střední. z kováře zbyl prach a popel nedožraná koza

sbírka orlích peří dvacet vycpaných motýlů. popel tohoto dob-

ráka jsem hodil jak si přál do studně. ovečky už jsi nakrmil? padá

podvečer a to se na kolejích začnou šmrdolit pčíkancové anžto

se jak známo trempům pravověrnejm na kolejích sráží rosa a tu

oni sosají a labužničí stopový prvky Fe+ a As fald z pražců ergo

kladívko mašinfíra Nedorost nemá odvahu či srdce je přejet a

cestující co čekají v Chloumku na rychlík ve 12:47 si už zvykli že

ho předjede panťák v 15:02 ale jak nad tím dumám vzhledem ke

skutečnosti že je na našem nádraží jediná kolej je to nějaký za-

šmodrchaný. jako tenhle uzel. no to mi poser prsa proč já mám

uzel na šnuptychlu? hepčík! tohle vypadá na pořádnou chřipaj-

znu.
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Občas se to stane

Robert odložil grilovací kleště. Příští minuty, než bude třeba

buřty na roštu obrátit, pro něj znamenají cosi posvátného. Do-

myšleno do důsledku kvůli nim nahecmal do auta podle Mar-

kétina seznamu hromadu nadbytečných krámů, počínaje

frisbeem, co kdyby náhodou někdo dostal chuť si zaházet. Trmá-

cel se v koloně za kombajnem z Tábora až do Sudoměřic. Na

návsi mu babka s trakařem řekla, že tam žádný kemp není.

Špatně to zadal do GPSky, kemp byl v Sudoměřicích u Bechyně.

To všechno podnikl, aby získal nárok rozestavit gril a na něm

opéct pár buřtů. Není ovšem buřt jako buřt. Buřt, co právě ex-

plodoval, od řezníka nebyl. Kašovitá hmota se rozprskla po

grilu. Škvíří se v oharcích dřevěného uhlí, praská a čoudí. Nej-

pohotověji zareagovala Markéta. Co tím ale vyřeší, že připoskočí

jako plechová žabka na klíček? V Robertovi všechno vibrovalo.

Prázdnou lahví od piva setřel zahořívající cáry buřtů z roštu. Na-

dechl se a s vervou zařval:

„Karle!“

„Tati,“ ozvalo se od potoka.

„Vidíš pod mostkem tu basu?“

„Jasně.“

„Tak mi jedno dones.“

Vzápětí se opravil na dvě. I Štěpán už měl dopito. Markéta se

zdvihla od čoudícího grilu a zamířila do umyvárny.

„Proboha co blbneš? Kam myslíš, že ta voda odtéká.“

„Vím já?“

„Do potoka. A ty budeš na tom zaflusaným umyvárnovým

žlabu šachovat s jarem.“

Robert vytrhl Markétě rošt z ruky. Odhodil ho na trávník

a obrátil se na Štěpána:

„Lucie taky se vším nadělala takový cavyky?“
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Štěpán pokrčil rameny. Zvednul rošt, opřel ho o gril a zmi-

zel v chatce.

Svého času Robert vídal Štěpána den co den rozvaleného

u compu. Měl rád jeho angreštovitou štětinatost: strojkem, kte-

rým se holil, si i stříhal vlasy. Na jejich přátelství se nic nezměnilo

ani poté, co Štěpán od baterií přesedlal na kafe a z Energizeru

odešel do Tchiba. Štěpán se za okamžik vrátil a přinesl lornu

s marinovanými plátky roštěné. Ke skomírajícím oharkům na

dně grilu přisypal hrst dřevěného uhlí.

„Když se nepovedly ty buřty.“

„Předávám žezlo,“ řekl Robert a podal Štěpánovi grilovací

kleště.

Hotovo. Štěpán nandal na tácek zkušební porci masa. Nakapal

na ně tabasco a okoštoval horké sousto. Celou dobu, co grilo-

val, stála Markéta vedle něj a pozorovala ho. Teď pronesla rá-

doby obřadně:

„Soud šéfkuchaře dnešního večera?“

„Jo, do týhle roštěnky jdu!“

Po Štěpánově dvojsmyslnosti se Markéta usmála. Poprvé za

tenhle víkend. Okamžitě si to uvědomila a instinktivně plácla,

co jí přinesla slina na jazyk:

„Užili jste si to tam u potoka?“

„Docela jo,“ odsekl Karel.

„A byl tam zase ten pes?“

„Jo.“

„Jak on se jmenuje –“

„Barik.“

„Už se ho nebojíš?“

„Já se ho nikdy nebál.“

„Ale štěkal na tebe.“
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„Prosím tě mami, to bylo včera,“ procedil Karel útrpným

tónem. Mimoděk kopnul do hrudky dřevěného uhlí, co prve vy-

padla Štěpánovi z pytle.

„Ukaž.“

„Co?“

„No tu botu! Kde sis urval tkaničku?“

Už je zase pevná v kramflecích, pomyslel si Robert. K uzou-

fání banální dialogy, to je její. Kdejaká prkotina se sáhodlouze

řeší.

Od potoka se začal šířit chlad. Markéta s Karlem se odešli ob-

léknout. Robert špičkou nože oškrabával z roštu připečené

zbytky masa. „Ona by byla schopná i tuhle neskonalou baštu

umejt jarem. To je její. Nám se doma lesknou příbory víc, než

když jsme je nový koupili v Ikea.“

„Od Padevěta?“

„Padevět ještě neexistoval.“

„A kdo teda dělal v Ikea před Padevětem?“

„Se z tebe picnu.“

„Nemám ánung, ani kdo je tam dneska.“

„Dyntar.“

„Můžu?“ řekl Štěpán.

„Že se ptáš.“

Grilovacími kleštěmi odpáčená korunka odskočila z hrdla

lahve.

„No prostě, abych se vrátil k tématu dne,“ pokračoval Robert,

„štrůdl umí Markéta lepší než moje máma, což je obrovská po-

klona. Když ale řeknu, aby koupila buřty u řezníka, předpoklá-

dám, že je koupí tam a basta fidli. Grilování je zase chlapská

záležitost, to jsou atavismy.“

„Souhlas.“

„Chápeš, proč se urazila?“
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„S Lucií jsme zkoušeli grilovat na dvoře.“

„Neke, nepochlubil ses.“

„A soused naschvál zavolal hasiče.“

Sotva to Štěpán dořekl, zavrněl mu v kapse mobil. Elektro-

nický zabiják operující v týlu. SMS nepozorovaně vyťukaná při

oblékání v rukávu bundy. Pro palec je to rutina. Robert věděl, že

SMS byla od Markéty. Dokonce věděl, i co Štěpánovi řekne.

„Občas se to stane. Jak jste na tom v tomhle kvartálu v Tchibu

s instantním kafem?“ řekne, až oškrábe zbytky po grilování

z žeber roštu. Oškrábe je do posledního připečeného drobtu.
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Fiesta (a moře)

Oba protivníci jsou proti sobě na dva kroky. Hemingway mává

mečounovi před očima červeným šátkem, pozdvihuje ho a zase

ponižuje. Mečoun se vyřítí po vlajícím šátku. Hemingway při

útoku mečouna sehnul šátek k zemi a sám lehkým pohybem se

uhnul. Mečoun ho minul. Hemingway znova mává šátkem me-

čounovi před očima, dotýká se mu šátkem ploutví, a podle po-

hybu šátku mečoun hází hlavou. Hemingway zahrává si

s mečounem jako hoch s ratlíkem. Tak se zdá divákům, a tak se

to opakuje asi dvě minuty. Mečoun se po tomto zahrávání stal

zkušeným a chápavým, že brzo bude útočit přímo na Heming-

waye a ne na šátek. Divoce koulícíma očima pohlíží na svého

protivníka. Hemingway čte mečounovi na očích zlý úmysl

a šátek svinul a chopil se kordu. Stojí tu nyní nehybně jako socha,

s kordem v pravici. Namířil kord vodorovně proti mečounovi, ru-

kojeť drží u svého pravého spánku. Malé nedopatření, nevhodný

pohyb, falešné vykročení, nahodilá neopatrnost – a má mečou-

nův meč v těle. Je hrobové ticho, všichni tají dech. V tom mečoun

rychlostí blesku sehnul hlavu k útoku a řítí se dopředu proti

kordu. Hned je vidět, jestli bylo bodnutí dobré (buena estocada),

tj. proniknul-li kord mezi hlavou a hřbetní ploutví až do srdce.

Mečoun zůstal jako zkamenělý. Oči mu tuhnou, obracejí se

v sloup. Smrt přichází. Bravo! Bravo! burácí řev v aréně. Heming-

wayovo mistrovství vzbudilo nekonečný potlesk. Z obecenstva

mu házejí do zápasiště pomeranče, cigarety, tobolky s mincemi,

triedry, špacírky, vějíře, náhrdelníky, kravaty, kapesníky, zapalo-

vače, rtěnky, polštářky, květiny, prsteny, slunečníky, rukavičky,

hodinky, klobásy uzrálé v ko-

moře.
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nezapomeňte si tu kufr

klobouk na věšáku je nebožtíka Drahokoupila. předloni pod

mostem v Nymburce ulovil sumára. měl dva metry. Drahokou-

pil. on byl po fotrovi obr. sumár měl 20 cm. to je ta čudla co

plave támhle u pípy ve flašce od nakládanejch hermelínů. aby

ale nedošlo k mejlce a třeba jste si nemyslel že tady s vámi celou

tu dobu krafám z rujný zvědavosti – mně je krajc vajc buřt co

v tom kufru máte. mějte si v něm třeba fofry do saxofonu kde-

pak ani zahrát neumíte a vlastně je to dobře všechno to stojí za

pendrek dneska už v hospodě nejsou příběhy jako za Hrabalo-

vejch časů. tady maximálně lokálem proběhne Štorkánův ko-

cour Regner ho nakopne dřív než mu Bedrna stihne pod stůl

hodit šlupku od tlačenky. u toho se vedou běžný řeči o životě

trupelnatý až ouvej. že v kuchyni nad kastrolem segedýnu ku-

chař prcá pinglici vy nemůžete vidět. to poznáme my štamgasti

podle výčepákova rozmrzelýho ksichtu.
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Heřman Frankl

O šamanech



2

Kabinetní fotografie Heřmana Frankla



S nadějí jsem se vypravil do Cizkrajova, odjíždím zkroušený. Žádní
šamani zde nebyli. Šetrnost se v důsledku nevyplácí, příliš jsem
hleděl na nádraží u pokladny na krejcary. Měl jsem si připlatit
a koupit jízdenku do krajů cizejších

Předešlé řádky jsou doslovným opisem z deníku profesora Heřmana
Frankla, konkrétně jde o záznam ze dne 26. 4. 1913. Bylo proto
nutno očitá svědectví o šamanech do Franklova deníku připsat. Na-
hrála tomu i okolnost, že v domovině šamanů na Sibiři se po většinu
roku teploty pohybují pod bodem mrazu; z ryze praktického důvodu
pořizovali cestovatelé své poznámky obyčejnou tužkou, inkoust by
v peru zamrzl. Jelikož je tuha čistý uhlík, není možno při radiokar-
bonové analýze zjistit, že se záznamy ocitly na stránkách deníku až
dodatečně s bezmála stoletým zpožděním. Nicméně se nepředpo-
kládá, že by kdokoliv hodlal Franklův unikátní badatelský přínos
v oblasti šamanismu zpochybnit.
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V naslegu Marcha byli Keter a Burik. Keter odjel zaříkávat k jezeru
Ouola a Burik chodil do jurty za Keterovou ženou. Jméno neměla nebo
jsem ho zapomněl. Keter šel na lov. Burik se proměnil na medvěda, byl
šaman. Šaman byl i Keter, i on se proměnil na medvěda a prali se o lo-
sosa. Když táhnou lososi, stojí medvědi v řece a chytají je do tlam. Lo-
sosů je víc než vody a není o co se prát. Tihle dva medvědi se ale prali.
Prali se dlouho. Noc a den a noc. Keterovi došla síla. Proměnil se na stra-
kapouda, Burik na orla. Keter usednul na dub. Přes větve a listí nad ním
ho Burik z oblohy neviděl. Žena bez jména neměla co vařit, a když se
Keter nevracel, poslala na lov Keterova syna. Měl foukačku. Na loko-
motivě vykolejený na magistrále odmontoval trubku a měl foukačku
bez práce hotovou. Namířil, odspoda mu žádné větve ani listy nestínily,
strakapoud mu byl přímo na očích. Dech, který vyslal foukačkou šíp, byl
duch Gosul. Šaman Burik si ho přivolal na pomoc.

Vyprávěl Čunaach, 20. 4. 1913, Bjortjovo

Tělo zemřelého šamana musí, kdo ve vesnici najde odvahu, naložit si
ho na ramena a odnést na skálu. Medvědi ho rozsápou. Ptáci oklovají
maso. Mravenci oholej kosti do běla. Kosti spadnou ze skály dolů.
Spadnou třikrát a třikrát jsou zpátky na skálu vyzdvihnutí, až pak
šaman umře. Šaman Ivar byl vyzdvihnut dvakrát. Burik nebyl šaman.
Teprve když Ivar spadnul ze skály potřetí, ztratil Burik posedlost běhat
za ženskýma i kouzelnou moc. Z Burika se přejmenoval na Rodiona
Petroviče a odstěhoval se do Ufy. Prodával v kovomatu.

Vyprávěl Juolen, 22. 4. 1913, Bjortjovo

Zaříkávat proti nemocem není jenom udeřit do šamanského bubnu.
Viděl’s neštovice očima? Nikdo je nevidí a přece na ně umřou.
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Šaman je vidí. Skrz jeho zaříkávání se stanou zvířetem, které on určí
a s ním zápasí. Největší šamani zápasí jako býci ve dvacáté čtvrté aréně.
Dvojka a čtyřka je šestka, šamanské číslo. Šaman Gnak byl za vnučkou
v Jekatěrinburgu. Nad dveřma do řeznictví visel na řetízku býk z ple-
chu. Gnak se do něj převtělil, ale žádná nemoc s ním zápasit nechtěla.

Vyprávěl Osnok, 7. 5. 1913, Küsaaün

Šaman Bütej Ytys jel se šamanem Aljagou. Na zaříkávání krupobití
je třeba síla dvou šamanů. Nadešla noc. Dostali hlad. Bütej Ytys
mlasknul jazykem a byla vodka. Aljaga mlasknul jazykem a byla
kupka sena. Vypili vodku a Aljaga se uvelebil na seně k spánku. Bütej
Ytys mlasknul jazykem a byli dva koně. Sežrali seno, šamani mlaskli
jazykama, převtělili se do koní a jeli dál.

Vyprávěl Platon Govorov, 12. 5. 1913, nasleg Orsüda

Proč to vyprávět? Aha! pro těch pět kopějek. Co komu řeknou pěti-
kopějkový příběhy našich životů?

Arja, 22. 5. 1913, amjat Bulagat
Nemaje pěti kopějek nabídl jsem jí desetirubl. Trvala však na své ceně a neřekla
mi nic.

Chasiitir zaříkával koktavého. Oblékl si podobu vlka a jeho duše se
vypravila na cestu do šestého patra. Šestka je číslo mocných šamanů.
Tam nad nimi už nemají moc démoni, kdo si troufne vystoupat vy-
soko až do šestého patra, je nad ním jenom široširé nebe. Vlk bez
duše se toulal kolem jurty a koukal, co by kde snědl. Zakousnul sle-
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pici a dostal napráskáno holí. Večer se šaman Chastiir vrátila ze še-
stého patra a podle boulí a modřin, co měl po těle, poznal, že je zase
doma u ženy ve své jurtě.

Vyprávěl Hjortan, 30. 5. 1913, Lag

Jojüüleech Jogiontioj už byl prastarý a skoro slepý. Neviděl ani, že mu
na šamanském šatu schází knoflík. Cübydjaan, jeho vnučka, mu ho
chtěla přišít. Místo niti jí Jojüüleech Jogiontioj podal koňskou žíni. Kno-
flík přišila a stalo se z něj hříbě. Popásalo se na Jojüüleech Jogiontio-
jově šamanském šatu, dokud nedorostlo v koně. Až pak Jojüüleech
Jogiontioj umřel. Naložili ho koni na hřbet. Kam odcválal, se neví.

Vyprávěl Batyjaach, 1. 6. 1913, Chora Tiitep

S každým, kdo se narodí u jezera Uola, narodí se v hlubinách jeho
dvojče, jeseter. Od časů šamana Jefrima je tomu tak. Utopil se a ve
druhém životě ho vychovala jeseteří matka. Proto nikdy nezaříkával ry-
bářům na dobrý rybolov. Loni neštovice zahubily lidí, kolik je prstů
na mojí ruce a rukou mé ženy a mých dcer a synů. Právě tolik jeseterů
vyvrhlo jezero Uola. Leželi na břehu a skomírali, viděl jsem je.

Vyprávěl Djarin, 5. 6. 1913, Küsaaün

Každý máme svoji práci. My jdeme na lov a ženy zas musí dát pozor
na děti, aby si nečmáraly klacíkama ve sněhu, abychom v tajze neza-
bloudili. To ale asi nechcete slyšet, to není nic o šamanech.

Vyprávěl Kuttisurik, 12. 6. 1913, v koloniálu u nádražní zastávky Miljusinsk
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Aby se stal šamanem, musí mu zvířecí matka rozkouskovat tělo. Roz-
seká ho na kousky a ty roztrousí ve středu země po cestách nemoci
a smrti a dá je i démonům. Když to přišlo na Sergecha, zrovna byl
v tajze a vařil polévku z ryb. Jeho bratr Bastaach byl pro dřevo. Vrá-
til se a uviděl hromadu masa. Naházel maso do polévky. Jeden kus
mu upad mezi kameny. Bastaach ho nehledal. Přiložil dřevo do ohně.
Běsi a démoni odešli a Sergech se vynořil z vařící polévky zpocený,
ale jako silný šaman. Byla to silná polévka. Dal do ní spoustu ryb
a bylin. Na ruce mu ale chyběl palec. Bastaachovi upad, to byl ten
kus. Tím palcem potom zaříkal. Sergech, mocný šaman bez palce.

Vyprávěl Ürung Bas, 25. 6. 1913, ulus Dupsa

Přestože se Heřman Frankl na svých výzkumných cestách za šamany
nedostal dál než do Cizkrajova, přihodilo se cosi, za čím je možné
působení šamanismu snad spatřovat. Na sklonku života onemocněl
chřipkou, provázenou úpornými horečkami. Ráno mu bytná donesla
do jeho pokoje jasmínové thé. Na dotaz, kolik chce kostek cukru, jí
už ale neodpověděl. Po chvíli rozpačitého váhání odkryla peřinu a ke
svému úžasu spatřila na posteli ležet propocené bezvládné tělo si-
biřského medvěda. Místo pomníku s bustou na vyšehradském hřbi-
tově, který by si byl právem zasloužil, má profesor skromnou
připomínku na rubu kabátku z medvědí kožešiny. Hned vedle eti-
kety prát na 40 °C, neždímat, nežehlit, všita etiketa Heřman Frankl,
1855–1928.
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