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V hostinci U Hrocha posedávají v oblacích kouře zasmušilí 
štamgasti, na stole mají před sebou půllitry s opadlou
pěnou a lístky pozvolna se plnící čárkami. V den, o kterém
bude řeč, jsem dopsal sbírku. Byla do posledního písmene
hotová, neměl jsem pro ni pouze název. Ze samé radosti
jsem přítomným poručil frťana rumu; a když rum, potom
guatemalský Ron Zacapa. Doudera rundu otočil a po něm
Lím a Klement a Brádek a Kirschner a Mencl a Čada
a Hrazdíra a Neduha a Kodet a Laurin a Šmoranc
a Marvan, a to bylo rund nepočítaně, spočítal nám je až
hostinský. Zaplatili jsme a podívali se smutně do svých
peněženek. Byly dočista vyrabované. A sbírka má teď
konečně už i název. 
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Čajovníkovým keřům
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Batrachologové

Profesor Kirschner připravil čaj, který si přivezl z konference
v Číně. Chutnal jako staré rozbořené zdivo. Pu-erh pochází
z provincie Jün-nan a oproti nízkým čajovníkovým keřům,
které rostou na plantážích, roste divoký čajovník v lesích.
Sběrači jdou nazdařbůh mimo vyšlapané stezky, a když
narazí na pu-erh, vyšplhají na něj a oberou pupeny v koru-
ně. Profesora Kirschnera na tom zaujalo tabu sběračů: 
cestou se nesmějí rozhlížet kolem sebe, aby si nezapamato-
vali místo, kde jednotlivé čajovníky rostou a nemohli je 
otrhávat pravidelně.
To si ale nechal pro sebe a svého kolegu neotravoval zbyteč-
ným poučováním. Pozval ho k sobě domů, aby spolu analy-
zovali zvuky nahrané u rybníčků vytvořených v rámci revi-
talizace hnědouhelných dolů. Na soustředěný poslech nebyl
na fakultě čas, navíc doma měl profesor Kirschner mnohem
kvalitnější aparaturu.
Záznam začínal túrováním motorek.
„Na černo si tu udělali motokrosovou trať,“ poznamenal
doktor Hrazdíra. 
Potom už bylo slyšet kuňkání žab.
„Skokan ostronosý,“ řekl profesor Kirschner a udělal čárku
na papír.
„Druhý.“
„Tři.“
„Čtyři. Zdá se, že se od loňska stav skokanů zvednul.“
„Rosnička.“
Teď zase udělal na svůj papír čárku doktor Hrazdíra.
„Kuňka.“
„Dvě.“
„Třetí.“
„Co je tohle?“
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Chrchlání nepocházelo ze záznamu. Do pracovny se poma-
lými těžkými kroky přišoural stařec v zapáchajícím županu
plném skvrn. Na pravé noze tlustou vlněnou ponožku,
levou měl naboso obutou do sešmajdané papuče.
Překvapený doktor Hrazdíra si starce nevěřícně prohlížel,
a přestože si uvědomoval nepatřičnost, s jakou na něj civí,
nemohl od starce odtrhnout oči. Snad ani nebude tak starý,
jako zdevastovaný.
„Můj otec,“ řekl profesor Kirschner.
Stařec zalapal po dechu.
„Toho si nevšímejte. Má astma a potřebuje si fouknout,
jenomže si sprej nechal támhle na okně. Pouštěl jsem si to
včera do sluchátek a domnívám se, že jsem zaslechnul 
blatnici.“
Doktor Hrazdíra nespouštěl oči ze starce. Ten za úporného
funění udělal krok směrem k oknu. S příštím krokem se
zakymácel a sesunul k zemi. Klečel na kolenou a sípal. 
Po tváři mu stékaly slzy.
„Asi vím, na co místo blatnice skvrnité myslíte. Na toho
tady, nemám pravdu?“
„Máte.“
„Asi se v duchu ptáte, proč mu ten sprej nepodám, je to
tak?“
Doktor Hrazdíra přikývnul.
„Drahý kolego, každý máme kdesi uvnitř sebe vyměřené
množství, kolik času a lásky jsme schopni tomu druhému
poskytnout. Když umřela matka, bylo otci padesát. Chlap
v plné síle. Mně bylo tehdy pětadvacet. Ostatní zakládali
rodiny a já jsem po matce převzal její místo. Denně jsem
otci vyvařoval večeře, jak byl zvyklý. V sobotu na velký
nákup do Tesca. V neděli na zahrádku. To bylo zmarněného
času kvůli pár kilům zasraných rajčat. Pardon. To si nedove-
dete představit, a já už vlastně taky ne, že jsem otci při kou-
pání umýval vlasy a stříhal nehty. Najednou je padesát mně

13
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a všechno je pryč. Určitě jste si povšimnul, že tady není
znát přítomnost ženy. Dámský kabát na věšáku v předsíni,
lodičky nebo parfém.“
Profesor Kirschner usrkl doušek čaje a pokračoval. „Proč
myslíte, že mám tak nehorázně drahou aparaturu? Televizi
přes celou stěnu bych mít nemusel, ani myčku na nádobí.
Nic z toho nepotřebuju. Teď z grantu dostaneme osmdesát
tisíc, jenomže já je nemám pro koho šetřit.“
Stařec zachroptěl a kostnaté prsty zaryl do koberce.
„Moje penzum lásky a času, který jsem byl otci mocen
věnovat, se vyčerpalo. Promrhal ho tím nejhorším 
způsobem! Nejhorším pro nás pro oba.“
Doktor Hrazdíra přiskočil k oknu a podal dusícímu se starci
jeho sprej.
„Skokan samaritán,“ usmál se profesor Kirschner a na papír
udělal čárku.
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Šrajtofli má v zadní kapse
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EKG

Kardiolog: Připravte se na to, že vás pravděpodobně
nebude vnímat.

Menclová: Na to já jsem zvyklá, on mě nevnímá už
léta. Jediný co ho zajímalo, byly ty jeho
známky. Já jsem připravená na všechno, mě
hned tak něco nerozhází, včera jsem známky
prodala a koupila si zájezd do Karibiku.
S pohřebákem už to mám dohodnutý,
i parte je nachystaný, jenom vyplnit datum
a potom tradá na Bahamy! Pink Sands
Beach! Podívejte, otevřel oči.

Na elektrokardiografu se objeví tři rovné čáry.

Co říkáte, pane doktore?
Kardiolog: Že takovouhle smrt bych mít nechtěl.
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Mozart v Rudolfinu

Do symfonie č. 40 g-moll komusi ostře zavrže sedadlo.

Marvan: To je dacan! On bude vrzat sedadlem! 
Co je to jinýho, než dacanství 
non plus ultra?

Marvanová: Ty nepřestaneš hudrovat ani na koncertě.
Schválně jsem koupila lístky na koncert,
abych aspoň na chvíli slyšela Mozarta, 
a ne kdo je podle tvýho názoru tunelář,
šmejd nebo – dacan.

Lím: Pssst!
Marvanová: Stává se z tebe nesnesitelnej prudič, 

uvědomuješ si to?

Začíná vrzat více sedadel.

Laurin: Pssst!
Douderová: Co je?
Kirschner: Nechte toho vrzání.
Neduhová: To nevržu já.
Hrazdíra: (zkusmo se zavrtí v sedadle) Mně sedadlo vrže

taky.
Brádek: (zavrže sedadlem) Mně taky.
Čada: Nojo.
Kodet: I mně.

Postupně se přidávají další, až obecenstvo vrzáním sedadel 
přehluší koncertující filharmonii.

19
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Hrdličky

Laurin: Kvůli tomuhle jsem pustil kavárnu a přestě-
hoval se sem. Prodal jsem auťák, tady ho
potřebovat nebudu, za čím bych se hnal?
Tady je to dokonalost, a hnát se za dokona-
lejší dokonalostí? Nesmysl.

Otáčení klíče v zámku, poštěkávání motoru.

Klement: Co to bylo?
Laurin: Hrdlička.
Klement: Ty tady máš hrdličky?

Túrování nastartovaného auta.

Laurin: Jo.
Klement: Jako ty ptáky?
Laurin: Jistě. Teď nastartovala a za okamžik máchne

křídlama a frrrr!

Zvuk odjíždějícího auta.

Klement: Už uletěla.

20
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Projede kolona aut.

Laurin: Hejno protáhlo oblohou.
Klement: Furt hrdliček?
Laurin: Copak jsi hluchej?

Zatroubení klaksonu.

Slyšel jsi?
Klement: Aby ne!
Laurin: Jak zavrkala.
Klement: Jako my.
Laurin: Dej mi pusu.

21
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Kostel sv. Mikuláše

Douderová: Aspoň pokřižovat by ses teda moh.
Čada: Nojo, furt.
Douderová: Tobě stejně pánbůh hříchy neodpustí.
Čada: Já nechci, aby mi hříchy někdo odpouštěl, 

já chci, aby se na ně vůbec nepřišlo.
Douderová: Ha ha! Vždyť ty ani nevíš, co to hřích je.
Čada: Hřích je –
Douderová: Co?
Čada: Na to se zeptej faráře. Já vím jedno, 

kdo nikdy nezhřešil, je obyčejnej srab, 
co se bojí překročit hranice. Hranice 
nalinkovaný jinejma. Překročit je a vykročit
z nich směrem k sobě samýmu.

Douderová: Cože???
Čada: Hřích, to je svoboda!
Douderová: Pssst!

Hlas kněze počne pronášet modlitbu.

Čada: Od modlení tady nejsme. Před kostelem
z bankomatu vyzvedával tři litry.

Douderová: Jak stojí u křtitelnice?
Čada: Přesně ten. Šrajtofli má v zadní kapse.
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V Průhonickém parku

Šustění listí pod nohama. Funění muže. Trhání šatů.
Výkřik!

Límová: Musel na mne číhat u zastávky autobusu.
Bylo to šílený.

Brádková: To věřím.
Límová: Šílený!
Brádková: Máš fotku?
Límová: Blázníš?
Brádková: Řekni mi místo, kde se to stalo.
Límová: V Průhonicích.

Ťukání do klávesnice počítače.

Brádková: Nic.
Límová: To není možný.
Brádková: Tak aspoň den.
Límová: No dneska.

Ťukání do klávesnice počítače.

Brádková: Na Facebooku o tom není ani zmínka.
Límová: Zkus se tam kouknout znova.
Brádková: To je zbytečný.
Límová: Aha.
Brádková: Nic tam není ve statusech ani mezi 

událostma.
Límová: (radostně) Když to není na Facebooku, 

tak se mi to nestalo!

23
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Rozhlasová hra

Ruchy z hospody, cinkání půllitrů, útržky hovorů, objednávky 
číšníka.

Zazvonění mobilu.

Šmoranc: Neplejtvej zbytečně kredit, já ti potom 
zavolám, mám neomezenej tarif. – Nic novýho,
co by se za den mohlo světobornýho 
přihodit. – Ne. – Spíš mi pověz ty, co děda. 
Dojel pro vás na nádraží? – Posílala mi esemesku,
že až přijedete, že pro vás na uvítanou 
napeče buchty. – Jako bys neznala babču. – Já? –
Kde bych byl, doma. – Jo, jsem doma. – 
Dělám tu poličku. – Hospoda? – Nejsem 
v hospodě. – Myslíš to cinkání půllitrů? – 
Mám puštěný rádio. Dávají nějakou hru 
z hospody. – Jestli mi nevěříš, hele, za pár 
vteřin bude konec, 57, 58, 59.

Ticho.

Šmorancová: Karle, haló! Jsi tam?

24
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Digitalis

Neduha: Já, níže podepsaný Rudolf Neduha, 
jsem se po zralém uvážení rozhodl 
dobrovolně ukon čit své utrpení. Pro svůj
dobrovolný odchod jsem si zvolil kliniku
Digitalis. Opouštím tento svět smířen,
v klidu 
a pokoji.

Štěkot smečky dobrmanů.

Rázné kroky, dupot.

Hlas: Rozvažte mu ruce, ať to může podepsat!

25
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Jako kakabus
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Berti

Herbert se ubíral kamenitou pustinou. Občas se mezi 
balvany objevil náznak jakési pěšiny, ale bůhví, kam by ho
zavedla. Sám o cíli své cesty neměl naprosto žádnou 
představu, netušil, kam jde a proč. Před týdnem mu přišla
esemeska, že se má dostavit na blíže neurčené místo, 
respektive určené bylo přesně GSM souřadnicemi
50°4′59.201″N, 14°24′37.652″E. Od klopýtání po kamení
měl špičky bot okopané a na zmrtvělých palcích mu pod
nehty vyrazily stinky. Začínal toho mít plné zuby. Zastavil
se a těžce oddychoval. Kapesníkem si otřel pot s obličeje.
Cigárpauza.
Jak stál a pokuřoval, všiml si, že několik kroků od něj
kamenné pole končí; jeho okraj spadal strmě dolů. Pod
sebou Herbert spatřil opuštěný kamenolom. Na jeho dně
stál nevelký domek z neomítnutých cihel.
Herbert sešplhal po vylámaných stupních k domku a vešel
dovnitř. GSM souřadnice souhlasily. Hned u vchodu byla
pokladna a za ní šatna. Prošel lítačkami a ocitl se v sále
plném sklápěcích sedaček. Naproti nim bylo malé pódium
a promítací plátno.
Kde se vzal uprostřed lomu biograf?
Už mu začínalo docházet, co znamenala osmička, kterou
v esemesce neměl k čemu přiřadit. Herbert vyhledal sedačku
číslo 8.
Neuplynula ani minuta a do kinosálu vstoupil Norbert. 
Oba se bouřlivě pozdravili.

Herbert: Ahoj Berte!
Norbert: Ahoj Berte!

A už tu byl i Dagobert.
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Norbert: Ahoj Berte!
Dagobert: Ahoj Berte!
Herbert: Ahoj Berte!
Dagobert: Ahoj Berte!

V závěsu za Dagobertem se přiřítil Frodobert.

Dagobert: Ahoj Berte!
Frodobert: Ahoj Berte!
Herbert: Ahoj Berte!
Frodobert: Ahoj Berte!
Norbert: Ahoj Berte!
Frodobert: Ahoj Berte!

Po Frodobertovi přišel Albert a Sigisbert a Filibert a Robert
a Lambert a Engelsbert a Gosbert a Kunibert a Rigobert
a Ansbert a Etelbert a Suitbert a Adalbert a Gausbert
a Kutbert a Autbert a Egbert a Erembert a Simbert
a Gumbert a Rembert a Gilbert a Agibert a Emebert
a Vigbert a to bylo samé:

Ahoj Berte! Ahoj Berte! Ahoj Berte! Ahoj Berte! 
Ahoj Berte!

Ahoj Berte! Ahoj Berte! Ahoj Berte!
Ahoj Berte!

Ahoj Berte!
Ahoj Berte! Ahoj Berte! 

Ahoj Berte!                 Ahoj Berte!
Ahoj Berte! Ahoj Berte! 

Ahoj Berte!                         Ahoj Berte! 
Ahoj Berte! Ahoj Berte! Ahoj Berte! 

Ahoj Berte! 
Ahoj Berte!

Ahoj Berte!                                   Ahoj Berte! 
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Když se pozdravili, usedli do sedaček a napjatě čekali, co
přijde. Přišla tlustá Berta. Stará rozkydlá matróna se vydrá-
pala na pódium a řekla:
Vás tady je!

Pokračování in: Host č. 6, str. 98–101, 5. 6. 2014 
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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
čas
běží
jako pominutý
vteřina
do minuty
zbývá nám
0:59
mňam!

31
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Scrabble

Když U Hrocha dojde pivo a hostinský musí do sklepa 
narazit nový sud, Hrazdíra s Kirschnerem si čekání krátí
hrami. Na mariáš jsou příliš hloupí a na kaufcvik zase 
moc chytří a tak na stole rozložili písmenka.
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Na výstavě Josefa Váchala dřevorytce
v domě U Kamenného zvonu 26. září L. P. 2014
byly i šumavské umrlčí truhly a v nich dřevěné uhlí
to mistr dostal tentočky a podpálil své štočky

zarýmoval jsem si a ona se smála
a z výstavy jsme šli na metro
a v Dlouhé ulici zčistajasna
zapadnula do pekárny
a vzápětí vyšla ven s jablečným štrúdlem
a oči jí zářily
a byla v tu chvíli krásná
proto
ještě než se nedočkavě zvířecky vrhla na první sousto
řekl jsem: „Dej mi pusu.“
A ona řekla: „Nekaž mi chuť k jídlu.“
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I
II
III
IV
V V baráku uprostřed ulice
VI bydlí divný pán
Římská 7 propiskou si čmárá na župan
VIII římské číslice.
IX
X
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Rozhlasová reportáž z obrazu Jana van Eycka 
Svatba manželů Arnolfiniových, 1434, 
olej na dubu, 83,7 x 57 cm

Vážení posluchači, právě odbila desátá hodina a dav diváků
čekajících doposud spořádaně ve frontě před branami lon-
dýnské National Gallery se hrne dovnitř. Za několik málo
okamžiků spatří vytoužený obraz na vlastní oči. Budou se
moci sami přesvědčit, nakolik se splnila jejich očekávání.
Jaké šaty si oblékla nevěsta? Budou ze saténu? Nebo snad 
ze šifonu? Budou sněhobílé, bohatě zdobené perlami?
Tak tedy: začněme odleva. V levém dolním rohu se zcela
neočekávaně povalují dřeváky. Kdo by to řekl, v tento
významný den! Červené dámské střevíce jsou zakopnuté na
podlaze pod sedačku. Na parapetu okna leží hnědé zahníva-
jící jablko. Musíme si ovšem uvědomit, že se píše rok 1434
a tehdy se na pořádek tak úzkostlivě nedbalo. A teď pozor,
konečně se dostáváme k ústředním postavám obrazu.
Giovanni di Nicolao Arnolfini má na sobě hnědý plášť
lemovaný kožešinou. Na hlavě černý klobouk. Diváci náhle
svorně umlkají a nevěřícně zírají. Proč se tváří jako 
kakabus?
Pro vás, kteří jste si naladili naši stanici a posloucháte tuto
reportáž, dodejme, že Arnolfini pocházel z Brugg, kde byl
zazobaným kupcem, přesto na honosném šestiramenném
lustru hoří jediná svíce.
Proč?
Pokud máte vlastní vysvětlení, neváhejte a svoje tipy nám
volejte do studia na 608 188 888.
Co rozněcovalo při čekání ve frontě fantazii diváků nejvíc,
byl nevěstin závoj. Co myslíte vy, má nevěsta závoj 
krajkovaný nebo z hedvábí?
Constanza Trenta na tváři závoj nemá! Její blonďaté vlasy
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jsou překryté zřaseným čepcem. Bohatě zřasené jsou i šaty.
Kdo by čekal tradiční bílou, bude zklamán, jsou olivově
zelené. Za novomanželkou se v pravé části obrazu nachází
červeně povlečené lože a odhrnutá nebesa odkazují 
ke svatební noci.
Ano, slyšíme se, právě se nám do studia dovolala Jana
Strangmüllerová z Domažlic, která se domnívá, že se klíč
k obrazu nachází v nápisu nad tzv. zrcadlem čistoty.
Johannes de eyck fuit hic. Přeloženo do češtiny, Jan van
Eyck zde byl. Záletný malíř, spoléhající na Arnolfiniho
negramotnost, tu zanechal příštím generacím cynickou
zprávu.
Bingo!
Přiznejme si mezi námi muži, kdo z nás by se netvářil jako
kakabus?
Pro dnešek je to z londýnské National Gallery všechno
a budeme se těšit na další setkání s našimi posluchači 
nad díly světových mistrů.
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Filharmonici

Na podzim s flétnou
cembala vzlétnou.
Beethoven maže lojem
klapky u hoboje.
U varhan
Bacha na průvan.
Na tubu Stamice
hrál Wagner v Africe.
Na tympány
to jsou rány! 

Ach ti filharmonici
rozladění kakofonici.
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Ještěrka v útrobách souseda Laurina

V letopisech hostince U Hrocha roku 1579 zaznamenáno:
Šebestián Laurin usnul v Seminářské zahradě maje hubu
otevřenou, i vlezla do něho ještěrka na podzim před vína
sbíráním, a byla v něm až do středopostí. On nevěděl, 
co mu škodí, že jej žralo v břiše, až potom zachtělo se mu
tuhého, jakž on jmenoval piva, neb vyleželého, a když se
ho napil a domů potom šel, znechutilo se mu, a on jda
vyvrátil to pivo, a s tím pivem taky tu ještěrku. Stál 
co opařenej a hleděl na to, když odsud běžela, však nezabil
ji v tom uleknutí, než pravil, že byla od piva poblitá 
a bez vocasu.
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-------------------------------------------------------------------------------------
zde odtrhněte
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Groteska

Příjezd z porodnice. Doma čeká natěšená rodina. Mimino
jde z ruky do ruky, každý si ho chce pochovat. Střih.
Kamera zabere detail vrásčitého obličeje. V momentu, kdy
vnučku s radostným úsměvem vezme do náruče děda, se
úsměv změní v bolestný škleb. Starý muž stižený infarktem
zavrávorá a na dlaždice v předsíni s ním padá i novorozeně.
Minulost a budoucnost umírá v tomtéž okamžiku 
přítomnosti.
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Minutkový guláš

Po každém vaření zůstane spousta nepořádku, u odpadkové-
ho koše leží slupky od cibule a odřezky masa a nůž je třeba
umýt a zapráskaný kastrol. Od dřezu mi padnulo oko na
sporák a na guláš. Všimnul jsem si, že i v něm je binec.
Písmena jsou poházená halabala, a jak jsem byl v ráži, 
udělal jsem pořádek rovněž tady. Jenomže kde je teď v tom
vzorném pořádku šťavnaté masíčko z veverek, co jsem hodil
na pánev? Pro samé uklízení z guláše nezůstalo ani ň a to
budiž řečeno na konci s vykřičníkem.

Umyto, utřeno a uklizeno do kredence:

a a a a a a a a a a a
á á á á
b b b b
c c
č č č č
D
d d d d
ď
e e e e e e e e e e e
é é
ě ě
g
h h h
i i i i i i i
í í í í
j j j
k k k k k k k k k k k
l l l
M
m m m m m m
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Zbývá uklidit:
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Hrůzostrašný morytát o tom, co se přihodilo
v počestné obci, jejíž jméno se tu posléz dozvíte,
jenom co si tohle všecko přečtete a ti, co na
písmena už nedohlédnou, ať si dají cvikr na nos,
nebo brýle, stalo se dvacátýho apríle.

Stárek plzeňského pivovaru vždycky na jaře vyjíždí na reviz-
ní cestu po Čechách a Moravě, aby zvizitýroval restaurace,
jestli hostinští mají sklepy chladné a trubky čisté a zda
čepujou poctivou míru s načechranou čepicí pěny, čili 
nedělají-li jejich pivu hanbu, jenomže sládka Pa9a letos 
trápilo revma a proto místo něj vyrazil vstříc dobrodružství
1tel Doudera. To bylo, panečku, pro přičinlivého úředníka
vyznamenání! Doudera 7ul pýchou, že byl nesnadným
úkolem pověřen právě on. Ovšem když přibyl do obce 
6ajovice, co to nevidí? Před hostincem leží totálně ožralé,
tvar postrádající osoby Hrazdíra, Marvan, Neduha a Mencl.
Sebezáchovný pud Douderovi napovídal: překro4mbaby,
potom si ale řek, že bude ras, revize je holt revize, do
Hrazdíry kop, na Marvana šloup, do Neduhy o5 kop
a Menclovi vrazil facku jako barák. Nejdřív se z opilosti 
probral k8atý Hrazdíra. On byl od nátury rváč, Douderu
popad, Marvan byl zase holič, pročež vyndal z kapsy nůžky
a nebohému zmocněnci plzeňského pivovaru us3hnul – 

Záležitost natotata postoupena soudu. Po prohlídce
Douderova oudu seznáno, že schází mu na2rlata. Měli dře-
pět U Hrocha a ne se ožírat U Kinžálu, teď bručejí 
v kriminálu.

Anonym:
Zpívá se na nápěv Když se ten Tálinskej rybník nahání
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Odentrovat rozzuřeného smajlíka
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Krkovice za 60 % v akci

Od pultu s masem k zelenině a brambory celer mrkev 
rajčata lilek trs banánů pomelo čtyři manga
a ke konzervám: tuňák v oleji
a zpátky k masu a do uzenin pro štangli fuetu
a v pečivu bochník chleba
a deset housek.
Co ještě?
Špagety cizrna chipsy buráky olivy.
Karton vody.
Nákupní vozík přetéká
kolečka skřípou
a drhnou
nervózní postavy nakupujících se míhají mezi regálama
nad nimi se vznáší všudypřítomná muzika
právě hraje
If I Ain’t Got You
a ona říká: „Piva ti stačej dvě.“
„Nestačej.“
„Dojdi pro hermelín.“
A já si říkám:
proč tu vlastně jsem?
Proč před sebou tlačím vozík v Tescu?
Proč nejsem na rybách
je počasí akorát na candáty
dneska by brali
místo toho ale přihodím do vozíku ještě olomoucký.

Něco mi tady smrdí
a nebudou to syrečky.

46
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Padesát

Představoval jsem si že to bude jiné
v padesáti že budu už konečně drsný pistolník
s doopravdickým koltem
a zásobníkem plným jednoznačných pravd
tak jednoznačných jako střela
a ty budu pálit od boku.
Beng!
Kde je prozření?
Kde moudrost?
Že ráno co ráno budu snídat se ženskou 
starší než byla moje matka
to jsem si nepředstavoval už vůbec.
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Kde jsi byl?

Kde bych byl: z Jindřišské jsem šel na Staromák
do Kaprovky a na Klárov a po zámeckých schodech na Hrad
a na Pohořelec a pěšinou vyšlapanou v trávě 
za Strahovským klášterem 
na Petřín k rozhledně a kolem lanovky dolů na Újezd
a přes most k Národnímu divadlu a na Václavák
a na metro.
Tohle ona nepochopí
proč nejdu z práce na metro rovnou
a místo 200 metrů
ujdu pět kiláků
a proto odpovím: „U Hrocha.“
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Chceš sex?

„Ty už vůbec nikdy nechceš sex
nedělali jsme to ani nepamatuju.“
Odhrne si sukni ze stehen.
Je bez kalhotek.
„Chceš sex?“
Sám nevím.
Pohladím ji po rameni.
„To není sex.“
„Co blázníš.“
„Sex!“
„Nekřič.“
„Pověz mi, proč už to neděláme
už jsi úplně trop
nebo v čem to vězí?“
Mlčím
mám ale sto chutí přiznat:
mě rajcuje Bobbi Starr
její cecky a vyholená číča a buclatá prdel
a to jak vzdychá
a když je po všem
stačí kliknout myší
a je pryč
a to mě na ní rajcuje nejvíc.
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TV

Hlavy u sebe na jednom polštáři
ležíme na gauči
v televizi běží povodňové zpravodajství
Labe stoupá
pohltilo nádraží v Ústí
v Děčíně už je třetí stupeň ohrožení
na Mělnicku jsou pod vodou tři vesnice
Červený kříž vyrazil do terénu.
„Zprávy mě nebavěj“ řekne
natáhne se pro ovladač
přepne na dvojku – večerníček
Nova – reklama
ČT4 – basket
Prima – reklama
Barrandov – reklama.
„Dej si tam co chceš.“
Pouští ovladač a podává mi ruku.
Přepnu zpátky na zprávy.
Povodeň strhla most v Jaroměři.
„V Jaroměři jsme byli
nebo ne?“
„Při výletu na Kuks.“
Ležet a držet se za ruce
to mám rád
a přímo zbožňuju
jak vyjekne když ji nehtem štípnu do palce.
„Blbečku!“
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Facebook

Dole na liště probleskne zpráva:
„Co děláš?“
Na to přetrhnout mi nit je ona kadet
ale dobře mi tak
nemám mít otevřenou tuhle žvanírnu
veřejnou samohanu
honění ega
ve virtuálním světě jedniček a nul
kde se kdejaká nula domnívá že se stane jedničkou
když vyfotí jak na garden party grilovali krevety.
„Pracuju.“
„Co pracuješ.“
„Píšu.“
„Ty psaní básniček říkáš práce?“
„Jo.“
„Ha ha!“
„Neruš.“
„Napiš báseň pro mne.“
Ještě než stačím odentrovat rozzuřeného smajlíka
:-((
dostanu nápad:

Báseň na dobrou noc
přečti si první písmeno
v předešlém verši
pak první písmeno ve slově usínání
a třetí písmeno ve slově písmeno
poslední písmeno do tajenky
je u
lásko.
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Vedle v kuchyni klapnul notebook.
Z chatu zmizela její ikona.
Za okamžik už vchází do pokoje
jde k psacímu stolu
a políbí mě do vlasů.
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Jsi krásnej

Není proč dmout se pýchou
stačí sklonit bradu a podívat se dolů na pivní panděro.
Na nohou se začínají rýsovat křečáky.
„Jsi krásnej“ šeptá.
Jejím životem už neprosprintuje žádnej urostlej atlet
aby ho polaskala po bicepsech
a čichala vůni jeho pružný kůže opocený milováním.

Přestala si dělat iluze
a je s tím srozuměná.

Ona ale krásná je.
Stačí se pořádně podívat
pohledem se prosmýknout mezi vráskami
a za nimi
je pořád dívčí tvář.
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Ne

„Cos dělala celý den?“ ptám se.
„Nic.“
„Byla jsi někde?“
„Ne.“
„Ani na žádným pohovoru?“
„Ne.“
„A co inzeráty?“
„Nic.“
Ženská po padesátce je odepsaná.
Práci nesežene.
Všude si představujou osmnáctiletou šťabajznu
s dvacetiletou praxí v oboru
a znalostí angličtiny
i na obyčejnou pokladní v Tescu.
Už se zdá že pohovor dopadnul dobře
než personalista vypálí:
„A jak byste uvařila vejce
natvrdo nebo naměkko?“
Idiot.

„Chceš kafe?“
„Ne.“
„Co kdybychom se pomilovali.“
„Ne!“
„Tak se pojďme natáhnout a budeme se koukat 
na nějakou srágoru v TV.“
„Nechci.“

Nevzpomenu si kdy se smála naposled
kdy naposled zvolala to svoje
blbečku!
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Začíná se mi ztrácet
uniká kamsi
propadá.
Není v mých silách zvrátit
ta její strohá
ne.
Já dovedu jenom psát básně a to je málo
a třebaže je tahle báseň poslední
zdráhám se napsat že je to konec
abych neuslyšel:
„Ano.“
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Křehcí vyděrači brutálního kalibru

Šanda 01-76 radikal_placák chyba?  30.9.15  15:28  Stránka 57



Kůrka chleba

Závdavek na budoucí povídku

Na poště jsem zaplatil inkaso a nájem. Dvě krajně odpudivé
povinnosti. Kromě nich si ovšem měsíc co měsíc dopřeju
radost a zajdu za slečnami do privátu. Dneska jsem 
objednaný k flundřičce, co si říká madam Ingrid. Důkladně
si zapicat, nechat si vybánit brko. Něco málo si musím
ponechat na jídlo a především devět tisíc korun na pivo.
Nejsem kočébr, abych do sebe lil patoky, Radegast nebo
Kozla v petflašce. Osm plzeňských po 38 Kč, krát třicet dnů,
račte si spočítat. Drobné ze zbytku výplaty mám na neoče-
kávané výdaje, co kdyby se mi v kuchyni objevila znenadá-
ní myš, abych měl na pastičku. Nemůžu si dovolit utratit to
všechno za písmena, to dá rozum. Kdo šetří, má za tři. 
Já šetrný jsem, a proto mi z minulého měsíce ještě nějaká
písmena zbyla. Nevydá to sice na regulérní povídku, nicmé-
ně pokud se bude sbírka Rabování Rona Zacapy v hostinci
U Hrocha dobře prodávat, za honorář chybějící písmena
dokoupím a v příští sbírce už si ji budete moci přečíst, 
jak se sluší a patří.

B                          stromu                       se         a nedaleko
,

a dozrávaly štangle salámů.               k

Na asketicky pohublé, do bronzova
opálené tváři se švenknutí panenek pod řasami prolnulo
s úsměvem na rtech. Úst jsem si všiml okamžitě. Pusa té
ženy mě uhranula a mou vlastní pusu měla vzápětí přimět
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vypustit z úst rozechvělé 
stol m byla dvě

a

krutý                                      na židli do                                     

Hrábl jsem do piksly a hrstí          třásl
, ale

„Stačí?“
„Jistě.“

mu tekly slzy, otočil se a šel
k pěšince, vedla na ostrov.                 habrů, pak chomáček
slabých bříz s močálovitou barvou listí a potom už

u nožem
, a proto

vyšel z baráku nalehko v tílku a v pantoflích,
naproti přes ulici je krám s italskejma specialitama. Na par-
mezán si on potrpí, musí bejt originál Parmigiano-Reggiano,
přitom dřívávějc dlabal špagety s obyčejným eidamem, až
se mu dělaly boule za ušima. Ta ženská stála vepředu za řidi-
čem

nad
posledním                   už

Občas se tady ale dějou věci. Cvaknou dveře           a
ve

až k
trempský cigáro         ?

„Úplně až tam dozadu.“
„Sem?“
„Ještě dál.“

b l

59

Šanda 01-76 radikal_placák chyba?  30.9.15  15:28  Stránka 59



já si radši zajdu do bufetu                    a čtu si tam jídelní
lístek na umakartu             a víte co

si v něm nejnáruživěji
čtu? Guláš.       u

A víte proč? Guláš kvůli cibuli,                                  
pro mne když není v guláši masa flák

a cibule čtyři v tomhle pokerovým
poměru, potom to není guláš

hlad 

kůrku chleba.
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Otec a syn

To nakrkne a hned natřikrát. Nejdřív ho potopila. Jakmile
ho sebrali, vyrukovala s báchorkou, že s ním čeká dítě.
Dluží jí alimenty za dvanáct let, co seděl v kriminále a přitom
ten harant nejspíš vůbec nebude jeho. Čada se propletl
mezi regály a sebral láhev brandy.
„Co bude s placením?“ houknul na něj pumpař. Do té doby
podřimoval za pultem, a aby neusnul úplně, pročítal si
Blesk. Čas od času rozvážně otočil stránku a pohledem přejel
od palcových titulků k obrázkům. Teď ale měl podle všeho
budíček.
„Čtyři sta korun,“ řekl pumpař a postavil se ke kase.
Čada odšrouboval uzávěr a naklopil do sebe řádský hlt.
„Cos udělal, bylo zbytečný, frajere.“
„Hm.“
„Dej mi čtyři stovky a běž si po svým.“
Pumpař sáhl do šuplíku pod kasou.
Čada udělal krok a plnou parou se opřel o pult.
Bezmocného pumpaře překocený pult přirazil na presovač
za jeho zády. Z šuplíku, jak Čada předpokládal, vypadl
revolver. Všichni pumpaři ho mají v šuplíku pod kasou.
„Pojď sem, kde jsi?“
„Tady.“
„Vlez tam,“ přikázal Čada synovi. Narozdíl od něj byl 
mrštný a hubený a snadno se nasoukal do uličky za pultem.
Netrvalo dlouho a vynořil se i s revolverem.
„Střílej!“
Na dvanáctiletého kluka byl revolver příliš těžký, musel ho
vzít do obou rukou. Odjistit pojistku, poradil mu ještě Čada,
a potom už se pumpařova tvář rozprskla po benzínce.
Do benzínky vešel nic netušící zákazník. Čada zrovna 
vybíral z kasy peníze a nestihl ho včas zaregistrovat. Kluk
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bez sebemenších rozpaků stiskl spoušť.
„Přece jenom budeš můj syn.“
Kluk se usmál.
„Na tom není nic k smíchu. Jsi po mně a takovýhle šmejdi,
jako jsme my, nemaj na světě co pohledávat,“ řekl Čada,
vzal revolver a vypálil do syna zbytek zásobníku.
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Amfitryon

V divadle se hraje Molièrova komedie Amfitryon. Uprostřed
jednání rázným krokem na jeviště přidusá muž s očima jako
žiletky. Hlavu vystříhanou dohola. Černá bunda. Herci 
strnou. Po chvíli vyděšeného ochromení se postaví do řady.
Jeden z herců si muže nevšimne a do hrobového ticha ještě
odříká jednu repliku ze své role. Muž k němu zamíří 
a doširoka se rozkročí.

Muž: Vaše číslo!
Herec: Cože?
Muž: Tady se ptám já!

Herec se rozhlédne po jevišti, kolegové stojí mlčky v řadě
s očima sklopenýma k zemi.

Herec: Co to má znamenat?
Muž: Číslo!
Herec: Jaké číslo?
Muž: Schválně.
Herec: 608 188 888.

Muž naťuká číslo do mobilu a herce prozvoní.

Muž: V pořádku.

Nato po řadě prozvoní i ostatní herce a stejně rázně, 
jak přišel, zase odejde ze scény.

Herec: Co to bylo?

Jeho kolegové bez vysvětlení zaujmou původní pozice
a představení pokračuje.
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Samsung

Mobil zavrněl:
Alkohol je stejne dobry pritel.
Erik.
Na to aby byl na šrot, bylo ještě brzy. Na sebevraždu taky.
Kvůli Erikovi jsem si začal mobil na noc vypínat a koupil si
zase znova poctivý budík. Vlastně nejenom kvůli Erikovi.
Literáti jsou křehcí vyděrači brutálního kalibru. Když na ně
sedne depka, neberou ohledy, a jak stárnu, už nestojím
o nekonečné noční telefonáty a sebelítostí přiškrcené hlasy
skuhrající do tmy, že za vteřinu skočej z mostu. Z okna. Pod
vlak.
No tak skoč!
To se jim ve skutečnosti nechce, na to mají sami sebe příliš
rádi.
Odepsal jsem Erikovi po pravdě:
Je.
Lepšího přítele než je alkohol, neznám. Neprudí. Konejší.
Dekuju, ted jen urcit znacku.
Než jsem stačil naťukat odpověď, přišla mi další esemeska:
Uz mam Tullamorku.
Když jsme spolu byli naposled na pivu, byl Erik v ajfru
a v očích mu jiskřilo a prý že ho na Újezdě oslovila 
nádherná slečna, jestli náhodou není ten spisovatel, co si ona
myslí, že by podle fotky na záložce knížek mohl být, což je
cíl všech zoufalců, co píšou, aby před nimi padla na kolena
úžasná krasavice, jenomže člověk píše a píše a krasavice 
nikde a v padesáti zjistí, že už ho vlastně nejvíc baví 
samotné psaní, ta rozkoš vyťukávat prstama slova 
do klávesnice.
Erik měl štěstí, že se krasavice nedala, a když přešli z Újezdu
přes Kampu na Karlův most, přirazila ho k soše svaté Anny
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a vrazila mu jazyk do pusy. Do týdne se přistěhoval k ní do
Nekázanky, teď to ale vypadalo, že je zase zpátky ve vino-
hradské garsonce. Příšerná tmavá špeluňka s oknem na
úrovni chodníku, parapet zaneřáděný od psů, z toho bych
měl depku taky. Jenom jsem se chtěl ujistit:
Tullamorka od Vietnamce ve vecerce na Jiraku?
Mobil zavrněl, tentokrát to ale byl mail.
Co děláš?

Koukam na TV a nudim se.
ODESLANO ZE SAMSUNG MOBILE

Aha, takže doma nejsi.

Jsem doma, kde bych byl.
ODESLANO ZE SAMSUNG MOBILE

A co to ODESLANO ZE SAMSUNG MOBILE?

Magdaléně to pálí. Kdyby to šlo, šukal bych její mozek.
Naopak naprostá většina populace má mozky na draka.
V roce 1949 napsal Orwell 1984 a my se v roce 2015 
necháme naprosto dobrovolně fízlovat, což jenom potvrzu-
je, že je literatura bušením na zavřené dveře. Marnost, kvůli
níž ničíme svoje vztahy. Cvokaříme.
Doma je doma, odpověděl Erik. Potrebuju se na psani 
soustredit.
Začal jsem z jiného soudku, ale ne úplně od věci.
Meli bychom si to vymenit. Magda by zase nejradsi, abych trcel
u sebe doma u compu a byl pekne pod kontrolou na siti.

Kdo je Magda?

To je na delsi povidani.
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Prvni panak jde na Magdino zdravi.

Druhej na tvoje.

Ses dobrej partak do chlastacky.

Po esemeskach...

Kde paris?

Ve skutečnosti jsem ležel na kanapi a koukal na televizi,
a když mi příště zavrněl mobil, Kateřina sáhla po ovladači,
vypnula zvuk a s výhružným podtónem v hlase řekla: 
„S kým si to celej večer píšeš, nechceš toho už konečně
nechat?“
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Dopis na rozloučenou

Opilecké reflexy velí rozhlédnout se před výstupem z metra
kolem sebe, co jsem ve vagónu zapomněl. Na vedlejší 
sedačce ležel popsaný list papíru. Strčil jsem ho do kapsy
a teprve ráno, když jsem po kapsách hledal mobil, jsem si
ho přečetl.

Tohle je poslední věc, co píšu. Napsal jsem spoustu knih.
Recenzí na ně bylo mraky a ani z nich moc nebouřilo,
povětšinou vlahý heřmánkový deštíček omýval moje 
zarudlé ztopořené ego. Stát u výčepu a čekat na šesté pivo,
to byl rajc. Na literatuře je šesté pivo nejzajímavější. Po
něm se to bez ohledu na vás láme – jestli za vás bude psát
opilec blábolnaté nesmysly nebo vám bude do pera diktovat
cosi nad vámi. Mne už to nezajímá. Dneska mě napadlo
něco, co je narozdíl od literárních nápadů prakticky upotře-
bitelné. Konečně něco, co mohu předat dál a nebýt pouze
konečnou instancí. Jestli o to máte zájem, zastavte se zítra
v 19:30 v hostinci U Hrocha.
Sám nevím, kde se vzala potřeba napsat tenhle dopis
a vůbec se s kýmkoliv loučit. Vybavuju si, když v nemocnici
umírala dcera, že ke mně v kómatu vztáhla ruku. Sevřel
jsem ji a držel, dokud to její poslední pouto se životem
neprasknulo. Berte to třeba takhle, jako vztaženou ruku.
R.

Vešel jsem ke Hrochovi. Stál u výčepu a právě si řádsky
usrkl z půllitru. Rukávem otřel pěnu s vousů.
„Jste přesnej. Je to zvláštní vzhledem k nadcházejícímu
nekonečnu času ve věčnosti, ale mě by každá minuta čekání
srala.“
„Taky nerad čekám,“ přiznal jsem.
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„Tohle hauzírování s časem! Dva roky mi trvalo, než jsem
na to přišel, přitom je to úplně nasnadě – hlaveň seshora,“
řekl a zaťatou pěstí s vytrčeným ukazovákem si ukázal na
temeno, jako by přikládal revolver.
Očima mu problesknula dychtivost, co já na to.
„Četl jsem, že jistota bývá do spánku.“
„To je řezničina!“ vyprskl, „kulka projede hlavou, krkem,
trefí srdce, slinivku, důležitý orgány a střeva a zadkem 
vypšoukne jako dětskej bobek do nočníku.“
Dopil pivo a odešel.
„A nezaplatil,“ dodal výčepní, „to pivo za něj holt musíte
zatáhnout.“
„Jasně,“ souhlasil jsem.
„Vysomrovat si na pivo tímhle způsobem, to taky beru,“
zasmál se výčepní a máznul mi na účtenku čárku.

Z průchodu v domě U Hrocha se ozval výstřel.
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V EDICI  SOUČASNÉ ČESKÉ  POEZIE  DOSUD VYŠLO:

1. Josef Hiršal: Básně – třásně – rohypnol
2. Jiří Gold: Mezery v mlčení

3. Vlasta Skalická: Strnulá láva
4. Michal Šanda: Dvacet deka ovaru

5. Jiří Suchý: No jo, ale...
6. Kateřina Rudčenková: Ludwig

7. Jiřina Hauková: Díra skrz
8. Marek Stašek: Pokus o sedmdesát textů
9. Michal Novotný: Nevhodné probuzení

10. Jiří Gold: Sutě: písky: drtě
11. Petr Král: Pro anděla

12. Jiří Dynka: Líviový lenkový
13. Kateřina Rudčenková: 

Není nutné, abyste mě navštěvoval
14. Alena Nádvorníková: Děje

15. Jiří Suchý: Černá vzducholoď
16. Michal Novotný: Tam a zpátky

17. Marek Stašek: Vidět?
18. Jiřina Hauková: Večerní prška

19. Petr Král: Základní pojmy
20. Josef Kroutvor: Můj Mácha
21. Vít Kremlička: Amazonia

22. Petr Motýl: Maják na konci světa
23. Jiří Smrž: Eurydika v uhelném dole

24. Zeno Kaprál: Suché roráty
25. Stanislav Dvorský: Dobyvatelé a pařezy

26. Josef Janda: Básně
27. Bohumila Grögerová: Čas mezi tehdy a teď

28. Kateřina Rudčenková: Popel a slast
29. Josef Kroutvor: Rozsypaný čaj

30. Jiří Šalamoun: Andělíčku, můj vrchní strážníčku
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31. Petr Král: Přesuny
32. Ivan Wernisch: Hlava na stole

33. Marek Stašek: Některé věci
34. Josef Hiršal: Začátky a konce

35. Jan Koblasa: O tom
36. Michal Ajvaz: Padesát pět měst
37. Stanislav Dvorský: Oblast ticha
38. Prokop Voskovec: Hřbet knihy

39. Friederike Mayröckerová: Rekviem za Ernsta Jandla
40. Jaroslav Chobot: Měkké stroje
41. Jiří Janatka: Žloutkové divadlo
42. Miroslav Fišmeister: Pískoviště

43. Jiří Suchý: Kaluž
44. Vít Kremlička: Tajná cikánská kronika

45. Zeno Kaprál: Hrubá mezihra
46. Bohumila Grögerová: Rukopis

47. Hans Magnus Enzensberger: Eseje
48. Jan Placák: Procházka sadem

49. Michal Novotný: Zpátky
50. Daniela Hodrová: Město vidím...
51. Petr Král: Den čili Bílou navrch
52. Patrik Hlavsa: Nenatřená plátna
53. Marek Stašek: Převelice převelice

54. Eugenio Montale: Eseje (Il secondo mestiere)
55. Jorgos Seferis: Básně

57. Bohumila Grögerová: Dva zelené tóny
58. Jakub Guziur: Protiykanz Protiznaky Itorpznaky

59. Konstantinos Kavafis: Básně
60. Kurt Krolop a Jiří Stromšík: Eseje o německé romantice

61. Michal Novotný: Z bábelu paměti
62. Bohumila Grögerová: Můj labyrint

63. Jan Placák: Hezký den
64. Jan Vladislav: Příběhy / Parafráze
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