
 

    

 
 

                                        

 

                                              
   
 

 
 
 

                                      
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
      2006 - 2008 

                                    
 
www.ramonestevez.cz 



 

 

 

 

OBSAH : 
 
 

 
 

Pointa Neila Tellurga ………………………………………….…………….…… 1 

Steinova teorie potrojného účetnictví ….………….…………………………  7 

 Nedorozumění I …………..……………………………………………………... 17 

Kovová variace soli nad zlato …….…………………………………………..  21 

Narušení Ramonovy ústní integrity ………………………………………..  28 

Narušení Ramonovy ústní integrity II ……………………………………..  30 

Narušení Ramonovy ústní integrity III …………………………………….  33 

Antipatie vůči hobojům ……………………………………………………….  37 

Kapka lásky ……………………………………………………………………..  46 

Hvězda nesvítí …………………………………………………………………..  52 

Existuje opravdový posluchač? ……………………………………………..  61 

Kousíček štěstí ………………………………………………………………….  70 

 

 

 
 

 
 

 

                                      
 

 
 

 
 

 
 

 



1 

 

Pointa Neila Telluria 
 

Dánská dramatická tvorba v polovině sedmdesátých let 20. století se ocitala 

v obecné krizi. Kodaňské národní divadlo mělo navíc zčásti ohořelou oponu. 
Prodavačka lístků trpěla rýmou a ţárovka na pánských záchodcích byla čtrnáct dní 
prasklá. Neil Tellurg, známý svým ţlutým humorem a modrou puntíkatou kravatou si 

nechtěně poškrábal brýle a na své textury špatně viděl. Mongolská kritika poslední 
jeho hru „Moucha na zácloně“ neúprosně rozdrtila. V kulturní rubrice New York Times 
se objevila analýza neúspěchu Tellurgových her. Kritici vyčítali Tellurgovi absenci 

jakékoliv pointy ve všech jeho převáţně tragikomických dramatech a navrhovali mu 
dát se na dráhu vrátného ve Westpointu. Tellurg neúspěch svých her spatřoval ve 
špatné práci divadelních nápověd a v nepříznivém severském počasí. Tellurgova 

čtvrtá manţelka Vilma pod vlivem depresivních nálad svého chotě začala péct 
makové buchty a krmit akvarijní rybičky. 

Finský televizní magnát Alfred Malmö, svými podřízenými přezdívaný „šílený 

Alfred“, si všiml sklíčenosti mladíka v neoprenovém obleku. Ten seděl v první 
řadě Trondheimského kostela na nedělní mši a zapomněl si kapesník. Byla neděle 5. 
listopadu 1978 a mladý Neil posmrkával v přestávce mezi výměnou duchovních 

účinkujících v kostelní kuřárně. Šílený Alfred poznal v usmrkaném mladém jinochovi 
zhrzeného dramatika a zavedl s ním řeč na téma pravidel americké vybíjené. V tu 

chvíli napadla Alfreda myšlenka navázání spolupráce s bezpointovým dramatikem. 
Nabídl Neilovi spolupráci při tvorbě bezpointových reklam na jeho televizních 
kanálech DAN1, FIN2 a SWE3. Jelikoţ Alfred nechtěl ihned odhalit svoji identitu, 

rozhovor proběhl ve zpovědnici prostřednictvím bezdrátových vysílaček české značky 
Tesla. Neil v tušení, ţe ho osvítil Duch svatý, vděčně nabídku příjímá a odpoledne 
běţí na poštu zaplatit činţi za posledních šest měsíců. 

Tellurgův ţivotopisec, maďarský kardiolog Isztvan Teleke, publikující 
pravidelně v měsíčníku „Svět tepen a cév“, označuje později toto setkání za klíčové 
v Tellurgově tvorbě. 

V pondělí 6. listopadu přijíţdí Tellurg s páskou přes oči do lillehammerského 
protiatomového bunkru šíleného Alfreda. Ten zde má svoji oválnou pracovnu a dvě 
podzemní filmová studia. Po loňském útoku dvou afrických oštěpařů na svoji osobu, 

dbá ve zvýšené míře na svoji bezpečnost. Po vzájemném seznámení a jednostranném 
odhalení identity, předkládá Alfred Neilovi pracovní smlouvu na poloviční pracovní 
úvazek tvůrce reklam a malíře filmových studií. Ten je nadšen a smlouvu podepisuje 

aţ o den později, protoţe si doma zapomněl brýle. 
Alfred Malmö, vyhlášený perfekcionalista a ultraortodoxní odpůrce v té době velice 

populární skupiny Abba, ponechává Neilovi volnou ruku se dvěma podmínkami při 
tvorbě většinou třicetivteřinových spotů. Reklamy musí být bez pointy a nesmí 
obsahovat následující slovní kombinace: abba, baba, abab, aabb, bbaa, ebbe, bebe, 

ebeb, eebb, bbee, ibbi, bibi, ibib, iibb, bbii, obbo, bobo, obob, oobb, bboo, ubbu, 
bubu, ubub, uubb a bbuu. 
V případě porušení jedné, jedné a půl nebo obou těchto podmínek hrozí Neilovi 

okamţité zrušení pracovní smlouvy, vrácení půlročního platu včetně sociálního 
pojištění a firemních suspenzorů. 
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Zde je ukázka z Tellurgových prvotin: 

 
Reklamní spot švédského výrobce pletených ponoţek Terstena Kolbicha; 
Stopáţ: 25 sec; 

Zadání: oslovení cílové skupiny spotřebitelů ve věku 16 – 23 let, upozornění na nový 
model ţlutomodrých podkolenek zn. Superbomb; 

Zvláštní poţadavky: vysílat před přímými přenosy z koncertů filharmonických těles a 
kaţdého 29. února mezi 22. a 23. hodinou. 
Maximální výše nákladů na výrobu reklamy: USD 1,500 

 
Původní scénář: 
Letecký záběr na hořící hrad ze 12. století v jiţní Francii. Stádo anglických 

plnokrevníků cválá přes padací most do hradu. Na hořícím nádvoří nepřítomně civí na 
přiklusávající koně dav poddaných. Při vběhnutí prvních pěti koní na nádvoří, 
vystoupí z davu Robin Hood a zeptá se řehtajícího koně: „Kde máte rytíře?“.Kůň se 

postaví na zadní a zařehtá v latině: „Íhahá, ti si běţeli hvězdnou branou do r. 1979 
vybojovat nový typ ponoţek Superbomb, protoţe při brodění v močálech by chytili 
revma.“ Kůň dopadne na všechny čtyři a melancholicky se zahledí na poddané. Ze 

zadních řad před něho vystoupí spoře oděná děva (nejlépe přírodní blondýnka), 
sundá si podvazkové punčochy. Zamává jimi před vůdčím koněm a zeptá se ho:“A 
nestačily by jim tyhle?“. Kůň se postaví na zadní a rozčileně zařehtá v italštině: 

„Íhahá, ty jsou leda tak pro starý báby.“ 
 

Materiálové zabezpečení: 
Třídenní pronájem hradu v jiţní Francii; 
1500 l nafty; 

jednodenní pronájem letadla včetně pilota a padáků; 
přistavení hasičského a záchranného sboru; 
1600 statistů na 1 den; 

360 m2 pytloviny; 
27 brnění značky British Steel; 
pronájem 350 anglických plnokrevníků na 2 dny; 

dvouměsíční drezůra vybraného koně s nácvikem melancholického pohledu; 
uzavření pojistky na vybranou nemovitost proti ţivelným pohromám; 
další reţijní náklady. 

Kalkulované náklady na výrobu spotu: USD 1,250,000. 
  
Z důvodu překročení odsouhlasených nákladů o 833 % nebyla realizace tohoto spotu 

schválena. Neil Tellurg po pětihodinové práci vytvořil následující scénář: 
 
Nový scénář: 

Dvacetivteřinový detailní záběr na kuchyňský stůl. Na něm jsou vzájemně opřeny dvě 
zápalky (podle kamerových zkoušek mohou být i krbové) hlavičkami k sobě ve tvaru 

převráceného V. V pozadí leţí na stole pootevřená, zcela prázdná krabička zápalek. 
Po dvaceti vteřinách přichází lehký záchvěv stolu a zápalky padají na stůl. Na závěr 
jedná zápalka říká rozčileně druhé: „Tady si uţ bez ponoţek Superbomb neškrtnem !“ 

Druhá se otáčí na bok a nereaguje. 
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Tato reklama byla po menších diskusích Neila a Alfreda zrealizována a patří mezi 

Tellurgovi prvotiny. Alfred shledával ve spotu náznaky pointy a dva dny váhal s její 
výrobou. Nakonec přítomnost malé pointy přičetl Tellurgově prvničkové trémě a 
odcházející rýmě. 

 
Mezi další Neilovy prvotiny patří: 

 
Reklamní spot zanzibarského výrobce slunečních brýlí zn. MagicOptic 
Stopáţ: 14 sec 

Zadání: Oslovení zákazníků ze západoafrického pobřeţí s cílem podpořit prodej nové 
řady slunečních brýlí model Death of Fire 
Zvláštní poţadavky: ţádné 

Maximální výše nákladů na výrobu spotu: USD 1,500 
 
Scénář: 

 
Zapadající slunce nad Sand Creek, v údolí smrti vykonávají Navahové svůj tanec 
duchů a u nedalekého volně plápolajícího ohně sedí externí medicinman od Šajenů 

jménem Ten, co se směje. Nepřítomně zírá do plápolajícího ohně, nad kterým 
z kotlíku vyčuhuje provařená psí lebka (rasa buď trpasličí jezevčík nebo divoce ţijící 
forma argentinské dogy). Ten co se směje nepřítomně, leckterým nezasvěceným by 

se zdálo, ţe aţ tupě, civí do nevysokých plamínků a pateticky vzpomíná na doby 
volně pobíhajících bizonů a divokých psů. Osmnáctiletá, čerstvá absolventka 

jazykového rychlokurzu  Lakotštiny Marcy Lermont – Ducháčková projíţdí ve své 
zánovní Dacii – Logan rezervací a nervózně kontroluje čas na hodinkách. V pozadí zní 
dramatická hudba a rychlými střihy mezi tvářemi Toho, co se směje a Marcy Lermont 

– Ducháčkové je docíleno aţ suchdolské dramatičnosti. V návalu zoufalosti a 
beznaděje Marcy prudce brzdí (plato vajíček ze zadního okénka setrvačností padá na 
zadní sedačku), rychle vystupuje z automobilu a ţivočišně vybíhá k nejbliţší skále 

(aniţ by uzamkla zánovní vůz). Ten, co se směje se začíná usmívat. Hledí do dálky a 
sleduje nekontrolovatelné pohyby mladé dívky, hraničící aţ  se šíleností. Po 
třináctiminutovém vysilujícím běhu se Marcy ocitá tváří v tvář Tomu, co se směje. 

Zadrhává vyčerpaností, popadá sotva dech a lakotsky začíná komunikovat: 
 
Marcy: Vy jste Smutný býk? 

Ten, co se směje: Ne. 
Marcy: Tak jste Ten, co vidí všechno černě ? 
Ten, co se směje: Ne. 

Marcy: Tak, kdo tedy jste ? 
Ten, co se směje: Ten, co se směje. 
Marcy: Jsem tady dobře u Sand Creek? 

Ten, co se směje kývá hlavou na souhlas 
Marcy: Hledám náčelníka Navahů Toho, co všechno vidí černě. Kde bych ho našla ? 

Ten, co se směje ukazuje směrem ke skupině tančících Indiánů. 
Marcy: Přivezla jsem mu lék na jeho jméno ….. 
Ten, co se směje: Medvědí kůţe ? 

Marcy se potutelně usměje a z kabelky jí vypadne krabička s nápisem Death of Fire. 
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Neil Tellurg byl v tomto období velice šťastný muţ. Vedle tvorby reklamních 

spotů začal pracovat na kriminálním thrilleru z prostředí býčí inseminační stanice. 
Román pojmenoval „Kde jsou mé rohy ?“ a začal v něm uplatňovat zásady zpětné 
trajektorie. V prosinci 1979 překvapil své čtenáře vyuţitím tohoto, před tím nikdy 

nepouţitého způsobu stavby literárního díla. Rozuzlení celého příběhu umístil na 
začátek díla a formou sestavování kaleidoskopických fresek se postupně čtenář 

propracoval aţ k celé zápletce v samém závěru knihy. Jindy zamrzlé severské povahy 
tentokrát rozehřál natolik, ţe v kaţdoroční soutěţi nevidomých čtenářů se umístil na 
šestém místě v kategorii nejhezčího pouţitého fontu písma. 

 Neil byl zavalen prací. Většina dnů se odehrávala podle zaběhlého scénáře. V 
dopoledních hodinách se věnoval psaní reklamních spotů, v odpoledních tvorbě 
experimentálních literárních děl a navečer maloval filmová studia. Většinou světle 

modrou nebo temně okrovou barvou. Manţelka Vilma svého muţe podporovala a 
stála při něm i za cenu nemalých osobních obětí. Jelikoţ Neil veškerou svou potenci 
vtěsnával do řádků svých románů, musel se tento fakt někde zákonitě projevit. Plnění 

manţelských povinností se scvrklo na několik minut většinou ve čtvrtletních 
periodách. V návalu maniodepresivních stavů začala Vilma bez upozornění péct 
tvarohové buchty a přestala krmit akvarijní rybičky. Na jaře 1981 umírá poslední Paví 

očko. Nedostatek citu a mucholapek řeší Vilma krátkodobým záletem s kodaňským 
deratizérem  Alexem Brondbym. Šok pro Vilmu přichází při úvodní postelové scéně, 
kdy nepozorovaně zjišťuje, ţe ten krásný, svalnatý a usměvavý Alex je hermafrodit s 

aţ dětinskou slabostí pro kosmonautské helmy. Nemoţnost plného uspokojení vrhá 
Vilmu do ještě větších a častějších depresivních nálad. V místní knihovně vyhledává 

proslulou Šajenskou kuchařku a uvaţuje nad stvořením posvátného rýţového nákypu.  
27. června 1981 neměl Neil literárně plodný den. Napsal pouze šest řádků a to ještě 
s řádkováním tři. V 19.32 přichází ze studia, zdraví Vilmu, papírovou malířskou čapku 

odhazuje vdál a s chutí se vrhá do obřích vln právě napuštěné dětské vaničky. Po 
důkladné očistě přichází v babiččině ţupanu z konce minulého století do kuchyně a 
stává se svědkem indiánského rituálu. Kolem obvodu celé místnosti plápolají vánoční 

svíčky. Vilma, oděna do šajenského posmrtného úboru a v čelence, se na Neila 
křečovitě usmívá. V pravém oku má slzu. Slzu štěstí. Podařilo se jí uskutečnit svůj 
pradávný, dětský, matčin, babiččin a prababiččin sen – upéct rýţový nákyp – aniţ by 

se připálil. Neil, příjemně šokován touto událostí ztrácí slovo, posléze řeč a zuby. Po 
uhašení záclon na východní a jiţní straně kuchyně, se oba odebírají ke sváteční 
tabuli. Vilma ladným krokem Chromého jelena (jeden z mediálně provařených 

medicinmanů z kmene Siouxů) přináší to boţí stvoření – rýţový nákyp – navíc politý 
jahodovou šťávou. Třetí pero zprava na její čelence pozvolna dohasíná a začíná 
pravidelná modlitba melancholicky podbarvena zvukem sousedovic zánovní sekačky 

Tecumseh. Atmosféru šajenských rýţových nákypů dokresluje vůně indiánského ohně 
v podobě dohořívajících záclon. Po celém domě se rozprostírá klid a mír. Válečné 
sekyry v podobě kaţdodenních všedních povinností jsou zakopány a koně napojeny. 

Vilma se zalyká štěstím, Neil se zalyká rýţí. Na rozdíl od Vilmy, Neilovo zalykání 
pozvolna přechází v dávení a po třech minutách v takové lehké letní dušení. Nebýt 

sklenky jemně perlivé vody na stole, tak by tento příběh skončil. Ale jelikoţ čekáme 
na pointu (nebo ne ?) a voda byla v dosahu, tak pokračuje. Neilovo miniaturní rýţové 
pole je zvlaţeno sklenkou vody a oba čekají, aţ jeho tvář dosáhne normální lidské 

barvy z dočasné temně fialové. Po sedmdesátipěti minutách a odjezdu záchranky 
pokračuje indiánská hostina. Vilma se uţ nezalyká a jí. Neil uţ se nedusí a pije. Po 
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spořádání třetího pekáče nákypu oba spokojeně odfrkujou. Rýţová zrnka tancují na 

parapetu a narychlo vybalený diaprojektor začíná samovolně promítat černobílé 
snímky vietnamských rýţových polí v desetivteřinových intervalech. Vilma se vilně 
zadívá na chotě (pozn. aut. – na Neila) a její líbezný úsměv u něho vyvolává pnutí. 

Není to pnutí umělecké, ale příklopcové. V tu ránu Neilovi vše dochází: promarněné 
příleţitosti, dlouhé periody a absence point ve svých dílech. Nezvladatelná chuť po 

vlastní ţeně, kilo a půl rýţe v ţaludku a vidina atletických výkonů ho ţenou vpřed. 
Začíná se nekontrolovaně sápat po Vilmě. Ta, v domnění ţe jdou hrát na babu, utíká 
do garáţe za halasného pokřiku: „Oplatky se nepečou“. Tam se jí Neil zmocňuje a za 

zvolání: „Ale pečou…“, ji třikrát za sebou znásilňuje. Vlastně jednou, pak uţ chce 
sama. 

Isztvan Teleke popisuje tento okamţik za vrchol Tellurgova díla, za to nejlepší, 

co ze sebe mohl tento abstraktní umělec vydat a za faktický konec jeho dvouleté 
literárně plodné a jinak neplodné kariéry. Tato hypotéza se ukazuje z pohledu 
pozdějších faktů aţ jako husovsky pravdivá. 

V březnu 1982 se narodila Vilmě a Neilu Tellurgovým krásná holčička. 52 cm a 
3,90 kg. Po dvouhodinovém vyjednávání tiskových mluvčí obou manţelů za 
otevřenými dveřmi, je holčičce dáno jméno Pointa. Neil v návalu radosti z přírůstku 

do rodiny začíná krmit rybičky a pouţívat revoluční polyuretanový váleček. Ve 
studiích začíná své malby přetahovat a své reklamní spoty nedotahovat. Aţ podezřele 
často se v nich začínají objevovat pointy a reklamní konzumenti začínají být 

nespokojeni. Z koláčů sledovanosti reklamních vysílacích časů se postupně stávají 
malé piroţky bezduchých pointových reklam. Šílený Alfred začíná šílet. 23. června 

sděluje Vilma Neilovi, ţe v akváriu nejsou uţ čtyři měsíce ţádné rybičky. Dochází k 
prudké hádce, podbarvené Vilminou doznívající laktační psychózou, ale líbezný křik 
malé Pointy z dětské postýlky hrany tohoto sporu obrušuje. Neil vyčítá Vilmě, ţe 

strávil mnoho času krmením rybiček, které de facto neexistují. Ta se brání výmluvou, 
ţe kdyţ pravidelně sledovala svého miláčka (pozn. aut. – Neila), jak krásně krmí, tak 
nechtěla, aby to ztratilo tu krásnou pointu. Celé nedorozumění si manţelé celkem 

třikrát objasňují v garáţi na molitanem potaţeném ponku. 
Po třech neúspěšných reklamních spotech a slabé prodejnosti Neilova románu 

„Kdyţ dohoří svíčky, neuhasnou“, si pozval Max Neila k osobnímu pohovoru. Vyčetl 

mu klesající úroveň jeho děl a přetahování linek ve studiích. Na otázku, kam se 
poděla jeho invence a tvůrčí duch, Neil po krátkém zaváhání sděluje, ţe do 
manţelské loţnice a dvakrát v týdnu i do garáţe.  

 
Neil je ze dne na den postaven před volbu jedné ze tří moţností: 
1. být bezpointovým umělcem a veškerou invenci vyplýtvat do svých děl; 

2. být pointovým umělcem a veškerou svou invenci vyplýtvat v loţnici, garáţi a 
někdy i v altánu na zahradě; 
3. stát se zástupcem vedoucího logistiky ve firmě Fergusson a syn, produkující 

kachní paštiky. 
 

Vyčerpán a unaven po čtvrtečním neplánovaném souboji v garáţi se radí s 
manţelkou a rozhodují se pro druhou variantu. Nutno podotknout, ţe z 
marketingového, prenatálního i Vilmina hlediska zvolili tu nejvhodnější cestu. Během 

dvou let své aktivní kariéry bezpointového umělce si získal Neil tolik fanoušků, ţe by 
je ani nespočítal. A ti byli, jsou a budou ochotni kupovat jeho díla, i kdyţ se do nich 
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pozvolna začala, začíná a začne vkrádat pointa. Co říci závěrem ? Bezduchost dánské 

tvorby se vlivem Tellurgových raných děl projevuje dodnes. Vilma a Neil tvoří jeden z 
nejšťastnějších párů na této planetě. Jsou si věrni, vychovávají šest dětí: Pointu, 
Melancholii, Jarního vánka, Podzimní bouři, Letního zábleska a Renatku. Ta je ze 

všech nejroztomilejší. Na levém stehýnku má takovou malou nepatrnou pišku. Sedmé 
děcko je na cestě. Dcera Pointa se promítá do všech otcových děl a je pyšná na své 

jméno. Spotřeba alkoholu v Dánsku klesá, ale ten fotbal se stejně hrát nenaučili. 
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Steinova teorie potrojného účetnictví 
 

Tomas Stein je potomkem nepříliš známého loveckého rodu Lowensteinů, 

který se proslavil ve 14 století svou netradiční úpravou jehněčího Na divoko. Rod 
Lowensteinů, sídlící povětšinou v jihočeské pánvi málem vymřel po přeslici, nebýt 
nevlastního strýce Humpolda von Einstain, který to v r. 1896 zvládl pomocí jelena 

Pozmodroha a jeho amaterských genetických experimentů vůči borovicové pryskyřici. 
V březnu 1948 byla rodina Lowensteinova donucena pod politickou pohrůţkou 

komunistického předsedy Místního národního výboru Kubíčka změnit své příjmení 

z izraelsky znějících Lowensteinů na východoněmecky sympatičtější Štejnů. Za 
úplatek dvou oříškových čokolád značka Barila a 1 lístku na dopolední představení 
animovaného filmu „Bolek a Lolek na cestách“ ponechala matrikářka moţnost psaní 

jména a příjmení bez diakritik.  
Tomas Stein, jako vzdálený potomek výše zmíněného vymřelého rodu 

Lowensteinů, byl velice ţivé a zvídavé dítko. Jiţ ve druhé třídě základní školy zvládl 

přepočítávat korunové částky vůči americkému dolaru kursem střed. Ve svých 8 
letech udivoval své učitele i spoluţáky svou ţivočišností, hraničící aţ s jelení 
zarputilostí při míčových hrách všeho druhu. Poté, co byli váţně zraněni jeho dva 

spoluţáci při prastaré, orientální hře zvané vybíjená, rozhodl se učitelský sbor pro 
vybudování individuální, speciálně vypolstrované tělocvičny z prostředků Fondu 

Kulturních a Sociálních Potřeb pro toto mimořádně fyzicky i mentálně nadané dítko. 
Ve fyzice a chemii omračoval své vyučující svými nadčasovými teoriemi při 
současném odmítání se naučit podle něho jiţ zastaralé a konzervativní prvky 

Mendělejevovy periodické tabulky. V sedmé třídě vpodvečer ve středu 8.února 1984 
v 18:36, kdyţ seděl nad vlaţným podmáslím s brambory, si najednou uvědomil své 
skálopevné sympatie k sudým číslům a nehmotnému majetku. Po čtvrteční 

ambulantní schůzce se svým školním psychoanalytikem MUDr. Součkem věděl, kudy 
se bude ubírat jeho cesta budoucím ţivotem. Ekonomika ho pohltila a omráčila svojí 
dobrodruţností a trvalým vývojem. Ţádné suché neměnné zákony a poučky, ale 

dynamický a stále se měnící kolotoč ekonomických zákonů v závislosti na vládnoucí 
politické garnituře – to bylo to, co malému Tomíkovi učarovalo a čemu se v brzké 
budoucnosti celým svým duchem upsal. V únoru 1984 podává malý Tomík 

prostřednictvím své zákonné zástupkyně maminky Elvíry přihlášku na vyhlášenou 
Obchodní akademii v Třeboni. Je přijat bez přijímacích zkoušek i pohovorů na základě 
malé černobílé fotografie o rozměrech 30x30mm z období mateřské školky. Jeho 

zanícenost pro práci s čísly překračovala v první polovině osmdesátých let minulého 
století hranice českobudějovického okresu. Direktor třeboňského licea mu na úvodní 

organizační hodině 3. září 1984 uděluje v zastoupení předsedy Městského národního 
výboru Kmoníčka čestné občanství města Třeboně a navrhuje uskutečnění 
předčasných maturitních zkoušek v pátek 7. září ve 14 hodin hned poté, co paní 

Flutková vynese všechny odpadkové koše včetně kotelny. Tomas cudně odmítá s tím, 
ţe si chce zopakovat látku ze čtvrtého ročníku, protoţe včera pod peřinou mu 
dosvítila baterka a on si nestihl dočíst kapitolu o reinvestičních pobídkách majoritních 

vlastníků imaginárních akciových společností a předevčírem mu nevyšla zkouška u 
jedné kvadratické rovnice s osmi neznámými a se třemi reálnými kořeny. Při 
následném představování profesorského sboru mu padá do oka profesor Horník, 

vyučující základy účetnictví a syn školníka Miroslav Flutka, aţ nápadně podobný 
Jacku Nicholsonovi v počátcích své filmové kariéry. Na písemnou ţádost jeho matky 
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paní Steinové je Tomovi umoţněno navštěvovat školu jedenkrát týdně s moţností 

volného výběru času a vyučovací hodiny. První dva roky vynechává a věnuje se 
newyorskému filatelistickému krouţku „New Yorks´s Breakers“a výuce stepu. Při 
kompletaci světových filatelistických lahůdek do albumů formátu A1 pod vedením 

bostonského filatelisty maďarského původu Josepha Kellera postupně získává tu 
rutinní pečlivost, tolik potřebnou při práci účetního profesionála. Na hodinách stepu 

pod taktovkou Jannifer Howardové v harlemské čtvrti pozvolna vstřebává 
nebojácnoct a zároveň přiměřenou dávku loajálnosti vůči budoucím nadřízeným. 
Mladý a zdravě sebevědomý Tom 2x v týdnu od 13 do 17 hod stepuje, jak kdo píská. 

V r. 1987 ve třetím ročníku se Tom rozhoduje navštěvovat páteční hodiny 
tělesné výchovy z důvodu částečné rekonstrukce svého fyzického skeletu, tolik 
zkoušenému mnohahodinovým vysedáváním nad zařazováním známek do koţených 

alb. Přísná taktovka házenkářského specialisty Wernera a leštěná podlaha nově 
postavené sportovní haly mu očividně prospívají. Po dvouměsíčním, usilovném studiu 
pravidel házené se z Toma stává vůdčí pivot ve ţlutomodrém dresu Pánů z Růţe. 

Mrštnost, prudké pohyby, předvídavost, umění improvizace a neskutečná síla v pravé 
ruce ho předurčují k budoucí práci profesionálního ekonoma. Jisté zaškobrtnutí 
přichází v květnu, kdy nekompromisní tělocvikář Steve Wodborski při uzavírání 

závěrečné klasifikace odmítá Toma propustit do posledního ročníku z důvodu 
neprovedení výmyku na hrazdě. Vše je ale následně řešeno ke spokojenosti obou 
stran. Tom vypracoval bezplatně dodatečné daňové přiznání za r. 1977 paní 

Wodborské z důvodu tehdejšího nepřiznání prodeje tří dortů v její cukrárně „U 
Milostivých“. Jedné rakvičky a dvou věnečků. Profesor na oplátku při závěrečném 

hodnocení přimhouřil levé oko pod podmínkou, ţe ve čtvrtém ročníku bude 
poţadovat vedle výmyku i precizně provedený kotoul vzad. Stojí za zmínku 
vyzdvihnout na tomto místě Tomovu pozvolně se probouzející schopnost bilaterálního 

vyjednávání. Předurčoval ho k tomu zjev seriozního amerického filatelisty a zvláštní 
druh chůze mezi kapkami deště. Tuto schopnost nesčíslněkrát vyuţíval jak ve 
školním, tak i v osobním ţivotě. Mezi průlomové myšlenky, při nichţ vyuţil těchto 

svých předností, patřily hlavně: 
 
*revolvingové financování konzumace alkoholických nápojů v podniku 

Formanka systémem plovoucího indexu americké burzy; 
*zajištění vynášení odpadkových košů z učeben na čas (To vedlo následně ke 

sníţení fixních nákladových poloţek i minut tělesné výchovy. Dodnes je Tomovi 

přiznán kaţdoroční podíl na zisku); 
*praktické uplatnění podvojných zásad při vydávání imaginárních obědů ve 

školní jídelně; 

*přestěhování stánku s hot-dogem do těsné blízkosti školy a vybudování 
kuřáckého salonku v prostorách školní kotelny; 

*pracovněprávní zkombinování hlavního pracovního poměru ředitele akademie 

s vedlejší funkcí podomního prodavače cigaret a krabičkových mlíček. 
  

 Na podzim roku 1987 zastihla střední Evropu vlna dešťů. Pochmurnou 
podzimní náladu, provázenou padáním listí a spadem popílku potlačuje Tom 
pravidelným poslechem barokního souboru neurčitého počtu pod názvem Třeboňští 

Pištci. Celkově melancholické cítění, hraničící aţ s cynismem negativně poznamenal 
úterní přílet z New Yorku. Při odbavování zavazadel na Planském letišti ultralehkých 
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kluzáků neznámý pobuda odcizil Tomovi kufřík z mývalí kůţe. Vedle osobních věcí 

(první číslo tištěné verze bulletinu „The Agony of Greenpeace“ s vlastnoručním 
podpisem Deana Reeda, sada kontaktních čoček zn. Vision, vystřelovací deštník 
duhové barvy, brousek na noţe, sada stepařských bot, nitroţilní aplikátor, jateční 

pistole na odstřel vepřů, chirurgické rukavice č. 3, velkoobchodní balení leštidel na 
průhlednou obuv, ručně pletený svetr s motivem letících kamionů, zubní pasta, 

prášky na spaní, 50 ml amoniaku, bezešvé a bezotvorové spodní prádlo a 2 
demonahrávky začínajícího dívčího tria „Gibson Sisters“) přišel o jednu ze svých 
nejcennějších relikvií, připomínající jeho vřelý vztah k Francu Murrarimu. Ten věnoval 

mladému Tomíkovi na důkaz vzájemných sympatií pozlacenou pinzetu, kterou osobně 
zakládal poštovní známky Antonio Ciccione do alb v alcatrazském vězení. Ciccione byl 
odsouzený v r. 1978 za veřejné šíření nahrávek a porušování autorských práv 

hornorakouské skupiny Absence k úhrnnému trestu ve výši 15 dnů nepodmíněně ve 
zpřísněném reţimu rýţových nákypů. 
 V depresivní náladě odchází Tom s osobním diářem a ořezanou tuţkou do 

pohostinství „Na spojce“ operativně naplánovat středeční den (gumu zapomíná 
doma). Obvykle koncem starého roku sestavuje dlouhodobý plán s výhledem na rok 
následující, koncem příslušného měsíce sestavuje střednědobý plán s výhledem na 

nadcházející měsíc a kaţdý den kreativně dává dohromady operativní plán na 
nadcházející den.* 
 
*Ekonomové jistě prominou jistou zvrácenost v časovém nesouladu ve vztahu k ekonomickému 
plánování. Pochopitelně, ţe všeobecně známé časové periody v ekonomickém plánování se zde nekryjí 
s časovou řadou osobního plánování. Je to způsobeno statisticky doloţeným % lidské populace trpící 
sklerozou a aspektem náhodného činitele nenadálé smrti. 

 
 
Následující denní plán poukazuje na celkovou vytíţenost tohoto jinocha a zároveň 
indikuje jeho zanícení pro přesnou práci s čísly a systematickou přesnost.      

   

Středa 4.listopadu 1987 

 
Svátek má Miriam 

 
Do statisticky prokázaného věku doţití muţů při eliminaci nenadálých událostí (smrt, 
narození atd.) mi zbývá 55 let, 2 měsíce, 13 dnů a 4 hodiny tj. celkově 483.556 hod. 

 
Plánované počasí: příliv studené fronty z východu bude pokračovat, okluzní fronta se 
přeţene přes suchdolskou pískovnu a začne se sinusoidně stáčet nad Klikov. Ranní 

teploty +2° aţ +5°C,severní vítr o rychlosti 5 – 10 m/s. Biozatíţení na stupni 8. 

Nedoporučuje se vycházet kardiakům (i jejich ošetřujícím lékařům), cholerikům, 
astmatikům, poštovním doručovatelům s věkem nad 53 let  a deathmetalistům. 

Hyperaktivním androidům s vestavěným myostimulátorem a zvýšenou pigmentací se 
doporučuje pouze v nejnutnějších případech sejít do sklepa pro uhlí. 
 

Plánovaná nálada: melancholická se zvýšenou pravděpodobností deprese; 
00:00 – 06:59 Spánek; 
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06:59 – 07:00 Budíček;  

07:00 – 07:06 Vstávání (první poloţit na zem pravou nohu); 
07:07 – 07:16 Samovolné vyloučení posledního močového kamene 

07:16 – 07:21 Časová rezerva pro případné sešití střívkovou nití 
07:21 – 07:33 Osobní hygiena (vyčištění zubů, nasazení kontaktních čoček, promazání        

kyčelního kloubu, inhalace horké páry, odvšivení, nalepení umělých nehtů, nasazení papírové masky); 
07:33 – 07:34 Romantická snídaně zaječích ledvinek na cibulce spojená se  
                     zběţným prolistováním nového čísla Ohníčku; 
07:34 – 07:39 Oblečení,obutí,odchod (modré barokní střevíčky s kostkovaným vzorem, 

                           světle ţluté sametové kalhoty se stříbrnými flitry po bocích, průhledná nylonová 
                           košile s motivem čínského draka na zádech, temně černá velurová vesta s vyšitým 
                           znakem TJ Sokol Rapšach na prsou, zrzavá paruka-nezapomenout naimpregnovat!)  

07:39 - 07:39 Seběhnutí schodů – zkusit bez startovacích bloků a  
                     francouzských holí!; 
07:39 - 08:30 Přeprava do školy; 

08:30 - 12:30 Vykonání státní zkoušky z techniky administrativy (V případě horšího 
                           výsledku jak 890 čistých úhozů za minutu poţádat okamţitě o opravný termín); 

12:30 - 12:33 V případě úspěchu – neplánovaná radost, v případě neúspěchu 

                    nitroţilní aplikace LSD a přirozené truchlení; 
12:33 - 13:00 Oběd (v případě úspěchu 1x prášek proti hyperaktivitě, v případě neúspěchu 2x  
                           prášek proti depresi); 

13:00 – 13:05 Telefonicky zrušit matčinu účast na výročním plesu nihilistů; 
13:05 - 13:15 Začít pracovat na operativním plánu na pátek 6. listopadu 1987; 
13:15 - 14:10 Předání Osvědčení o absolvování státní zkoušky z techniky  

                     administrativy (V případě úspěchu účast, v případě neúspěchu relaxace v  
                           kuřáckém koutku v kotelně za postupného zapomínání na dočasný neúspěch); 

14:10 - 14:50 Odchod ze školy a doprava do Č.Budějovic; 

14:50 – 15:30 Návštěva vědecké knihovny (vyzvednutí ruského překladu ze zápisu I.  
                           ustavujícího sjezdu kambodţských účetních pracovníků); 

15:30 – 16:30 Odjezd domů, nezávazná konverzace s matkou na libovolné  

                     téma (události dnešního dne, politická situace v severním Vietnamu, špekové 
                            knedlíky, astrofyzikální vlivy na pohlavní aktivitu tělesně postiţených Ocelotů); 

16:30 – 17:00 Zabalení osobních věcí, odpolední modlitba, odlíčení; 

17:00 – 17:15 Odjezd na letiště do Plané; 
17:15 – 17:30 Příjezd na letiště, prodlouţení měsíční síťové letenky do New 
                     Yorku, odbavení (V případě časové rezervy moţnost laškování u terminálu C); 

18:00 – 18:15 Usazení v letadle, nafouknutí podhlavníků a rozestlání  
                     přikrývky z klokaní kůţe; 
18:15 – 18:20 Odlet 

18:20 – 00:20 Po překonání turbulence a odstranění biologických zbytků z 
                     povrchu obleku následující program: 
 zopakování si účetní osnovy z paměti v češtině; 

 zopakování si účetní osnovy z paměti v angličtině; 
 zopakování si účetní osnovy z paměti v češtině pozpátku; 
 zopakování si účetní osnovy z paměti v angličtině pozpátku; 

 objednání dvojité Whisky; 
 projekce filmu „Zázraky se dějí“; 

 
 individuální číselný fotbal se zaměřením na velkou násobilku 
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         a logaritmické funkce; 

 spánek; 
 objednání zeleného čaje s výtaţky drceného asfaltu; 
 projekce 5. a 6. dílu „Jen počkej zajíci“ s vietnamskými titulky a finským 

dabingem; 
 seřízení cibulových hodinek dle pravidel časových pásem; 

 dle časových moţností vynesení odpadkového koše. 
00:20             Po přistání začít mluvit anglicky s americkým akcentem, začít  
                     myslet americky a začít se chovat rapšašsky.  

  
 V 18.20 Tomas přistává na newyorském letišti. Tak jako kaţdé úterý a čtvrtek, 
tak i tentokrát jsou problémy s přesunem mezi časovými pásmy příčinou několika 

nedorozumění. Sedmasedmdesátiletá toaletářka se dvěmi souměrnými bradavicemi 
pod nosem na letištních záchodcích u terminálu H5 nevěřícně kroutí hlavou, kdyţ ji 
Tomas dvakrát v týdnu kolem 19 hodiny vţdy zdraví svým huronským 

zvoláním:“Krásné velice ranní jitro, krásná slečno, za chvíli nám spustí ti naši ranní 
ptáčci tu svoji serenádu“. “Abych já nespustila serenádu tomu tvýmu ptákovi, ty 
pučmidráte.“, mumlá si pod vousy. Po příjezdu do svého pensionu „For Sessions“ na 

85. západní se v klidu vybaluje a posnídá. Při pohledu na své cibule, si většinou vše 
uvědomí a vzápětí povečeří. 
Chvilku si jde zdřímnout a po telefonickém objasnění svých úkolů s Josephem 

Kellerem, odchází na večerní směnu vystřídat Simona Verhoevena (nedoceněný 
nizozemský astrofyzik s nedokončenou střední zahradnickou školou v Soulu) 

v zatříďování dalších kolekcí známek. 
 Osudný okamţik, který měl zásadním vlivem Tomovi změnit ţivot se 
nenápadně ale existencialisticky přibliţoval. Ten sychravý podvečer, kdy na 84. 

západní ţádné listí nepadalo, protoţe tam ţádné stromy nejsou, zůstane Tomovi 
dlouho v paměti. Lehce intelektuálským krokem začínajícího poloprofesionálního 
filatelisty (plnoprofesionálem se chtěl stát v ekonomické oblasti) se přibliţoval 

k Barkleyho galerii, kde z vnitřní skleněné stěny měl Simon uţ samou nedočkavostí 
přitisklý nos na skle aţ do prasečích rozměrů. Simon je vychrtlý, zhruba 
osmatřicetiletý (+- 8let) muţ v permanentně pomuchlané flanelové košili, najeţenými 

blonďatými vlasy a chybějícím článkem na prostředníčku u pravé nohy. Taková 
typicky holandská přímořská povaha. Kudy vítr, tudy plášť. “Kriskot.“ “Kriskot.“ “Jaká 
byla cesta ty Budwaisre?“ “Standardní ty Simone.“ špičkovali se navzájem. “Milý 

Simone, aţ budeš chtít na mně mluvit, zkus se naučit angličtinu s americkým 
akcentem a nekdákej na mne tou anginoidně-holandskou.“, naráţí na lámanou řeč 
s chřipkovským syndromem svého souputnika. “Před deseti minutami odjel Joseph se 

dvěma lodními kufry do Bangládéše pro další série. Práci máš dnes v 18. patře 
v sektoru C6 a malý John ti během okamţiku přiveze paleťákem tvou sadu známek 
ke stolu.“. “Jen co se převleču v šatně do monterek a projdu detektorem lţi, tak tam 

přijdu.“. “Jo a ještě něco, včera přišla z Itálie jedna velice vzácná filatelistická 
špecialitka, tak si máš dát pozor při jejím zatřiďování. Aby to nedopadlo jako s tím 

Modrým Mauritiem, co ti před dvěma týdny spadl do výtahové šachty, kdyţ jsi si 
běţel pro humrovou bagetu k Alonsovi.“. Lehce rozmrzelý touto poznámkou, ale 
zdravě nadrţený na večerní směnu se Tomas dostavil na své pracoviště. Vedle 

patnácti neúhledně rozházenými papírovými krabicemi kolem svého ponku si všiml 
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v příručním svěráku zafixované a v makrotenu zabalené známky nějakého hmyzu 

s přiloţeným lístečkem: 
 
TOME, TOTO JE ZNÁMKA ÚZKOPRSÉ VÁŢKY S MODRÝM PODBŘIŠKEM. NA RUBU JE 

VLASTNOÚSTNĚ NASLINTANÁ A PODEPSANÁ MICKEM JAGGEREM. POCHÁZÍ ZE 
ZIMBABWE Z POČÁTKU STOLETÍ. KOUPIL JSEM JI BARTEROVÝM OBCHODEM ZA TY 

MOJE 2 BARÁKY V BROOKLYNU V SOUHRNNÉ HODNOTĚ 185.265 USD. STEJNĚ UŢ 
TAM PADALA OMÍTKA. SEHNAL JSEM JI OD FREDERIKA CICCIONEHO NA 
BENÁTSKÉM RYBÍM TRHU (ZBYTEK GRILOVANÉHO PLATÝZE JSEM TI NECHAL 

V LEDNICI). DEJ NA NI ZVLÁŠTNÍ ATTENZIONNE. PŘED JEJÍM ZATŘÍDĚNÍM DO 
KATEGORIE „BEZOBRATLÍ-RARITNÍ-1. POL. 20. STOL“ JI PROSTŘEDNICTVÍM 
VYSOKOTEPLOTNÍHO TRYSKOVÉHO LISU ZAFIXUJ DO NEPRůSTŘELNÉ FOLIE 

S TĚMI FIALOVÝMI DIAMANTOVÝMI RÁMEČKY. TY NAJDEŠ VE VAKUOVÉM TREZORU 
ZN. „HARDMAN“ NA CHODBĚ. JE UKRYT POD OBRAZEM MONY LISY PŘED 
ZÁCHODKAMA VE 4. PATŘE. KÓD TREZORU JE 559654123284571 (DATUM 

NAROZENÍ NAŠÍ FENY BÁRY V DEKADICKÉ FORMĚ UMOCNĚNÝ NA ČTVRTOU A 
VYDĚLENÝ ČÍSLEM PÍ, ZAOKROUHLENÝM NA 16 DESETINNÝCH MÍST). NESTAČIL 
JSEM TO UDĚLAT PROTOŢE JSEM MUSEL STIHNOUT NAKOUPIT MAKOVÉ ŠIŠKY 

PŘED ZAVÍRAČKOU. 
 
     S POZDRAVEM TvůJ JOSEPH 

 
PS: TOHO PLATÝZE SI TROCHU PŘISOL. 

 
 
 Tomas pomalu uvolnil filatelistický svěráček a poniklovanou pinzetou si 

opatrně prohlédl tento sběratelský skvost. Ten hmyz ho ani tak nezajímal, ale spíše 
se snaţil na druhé straně analyzovat zbytky slin zkostnatělého dinosaura. Pojednou 
se zamyslel a zjevily se mu s Freudovskou přesností všechny ty večery s baterkou 

pod peřinou, kde studoval základní účetní principy včetně západních standardů. V 
mysli mu začaly tancovat účetní třídy a skupiny za podpory účetních šibeniček, 
podvojnost udávala takt. Kostlivci v podobě profesorky Kovanicové a profesora 

Kovanici začali vylézat z imaginárních skříní. Svaz účetních ve spojení s daňovými i 
nedaňovými poradci nesli prvomájové transparenty s nápisem „NECHTE NÁM NAŠI 
OBVYKLOU PODVOJNOST !“. Tomasovi se objevily na čele potůčky studeného potu a 

začal se podobat před ním leţícímu grilovanému platýzovi lehce přisolenému. Pocit 
procitnutí se dostavil v 22.33. Přeměna v revolucionáře Chegevaru ekonomického 
typu dostávala racionálních podob. Jenom ta čelenka chybí. Vše nastartovaly zaschlé 

sliny Micka Jaggera a nějaký uschlý hmyz na přední straně. V návalu revolučních 
myšlenek a v pinkfloydovském momentálním pomatení všech smyslů vybalil známku 
z makrotenového obalu, naslinil a nalepil na umaštěný pohled Nočního San Francisca. 

Na zadní stranu připsal: 
 

MILÁ MAMINKO, OSVÍTIL MĚ JOHN SMITH S MICKEM JAGGEREM A PROCITL JSEM. 
NECHCI SE NADÁLE VĚNOVAT TRAPNÉ FILATELII A KONČÍM I S TÍM 
BEZPOHLAVNÍM STEPEM. PO MÉM ZÍTŘEJŠÍM PŘÍLETU SPOLEČNĚ NAPLÁNUJEME 

OD 1. DNE NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE TJ. OD 1. 12. 1987 ZAČÁTEK EKONOMICKÉ 
REVOLUCE, KTERÝ VYVOLAJÍ MÉ PŘEVRATNÉ MYŠLENKY. TY ZAZNAMENÁM BĚHEM 
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ZÍTŘEJŠÍHO LETU DO TOHO ČTVEREČKOVANÉHO BLOKU, CO JSEM DOSTAL OD 

TEBE A PANA JEŢÍŠKA K PŘEDMINULÝM VÁNOCůM. VYŢEHLI MI PROSÍM TO 
FLANELOVÉ PYŢAMO A ZAPNI BOJLER V KOUPELNĚ. 
  S POZDRAVEM POCHVALEN BUĎ JEŢÍŠ KRISTUS 

        TOMAS      
 

 
 Pod přetlakem přicházejících myšlenek a astmatického záchvatu Tomas spěšně 
balí věci. Na příručním cyklostylu vyjíţdí Dohodu o ukončení pracovní činnosti mezi 

ním a Josephem Kellerem a zároveň ji i z důvodu nedostatku času oboustranně 
podepisuje. Ta měla skončit 13. května 2026. Po poštovním holubovi posílá 
poděkování za dosavadní spolupráci předákovi odborového svazu newyorských 

filatelistů Ibrahimu Mustaphovi. Revolučně sjíţdí po zábradlí z 18. patra do 
podzemních garáţí. S uříceným čelem nechává malému Johnovi  na sedačce paleťáku 
zbytek platýze a ručně napsaný vzkaz na lístku z metra: “Díky Johne za všechno, aţ 

přijedeš do Československa, tak spolu zajdeme na Moravanku. Pac a pusu posílá 
Tomasek.“ 
Jelikoţ v garáţích shodou okolností právě v tomto období měnili panty u dveří, noční 

vítr tento lístek zavál kamsi do rohu a John Hedaya byl tímto faktem poznamenán po 
zbytek svého nedlouhého ţivota. Přišel o jedinečnou moţnost shlédnout fenoména 
východní Evropy Joţku Černého s jeho ansámblem, svým vlivem a rozsahem 

srovnatelným snad jen s hnutím hippies z poloviny šedesátých let dvacátého století. 
 Po vysprchování a převlečení se z monterek do plesového kostýmku Tom 

spěšně vybíhá před galerii a pivotním švihem odhazuje pohled mamince do poštovní 
schránky.* 
 

* V zápisech z výslechů předběţného soudního líčení z 22.6.1999 nakonec vyplývá, 
ţe Tomas ve spěchu zapoměl napsat na pohled matčinu adresu a tento nikdy do Č. 
Budějovic nedorazil. Tomas se musel tedy po příletu sprchovat ve studené vodě a 

spát v nevyţehleném pyţamu. 
 
 Ve svém newyorském příbytku zběţně vyměňuje mucholapky, ve stolním drtiči 

papírového odpadu narychlo likviduje neodeslanou korespondenci prezidentu 
Reaganovi, kritizující jeho nepatřičnou aţ dekadentní patku, vůbec se nehodící do 
období odcházející studené války. Silným tlakem vyfukuje nafukovací banjo v ţivotní 

velikosti. To zakoupil u prodejce cukrové vaty 13. 7. 1985 na stadionu JFK ve 
Philadelphii při takovém regionálním minikoncertu pod názvem Live Aid jako 
upomínku na nezapomenutelný výstup arménského polykače ohňů Jerzyho 

Wysoglada.  
Melancholicky se naposled rozhlíţí po svém dočasném obydlí. Se slzou v oku 

se loučí s domovnicí Helgou Brownovou a jako upomínku na svůj pobyt ji věnuje 

exluzivně ve folii zabalené vydání Rudého práva (bez přílohy Haló noviny) z 31. 10. 
1987.  

 S jistou dávkou jihočeské melancholie dálnopisuje z pilotní kabinky odhlášku 
ze stepařského krouţku a své ukončení odůvodňuje začínající rýmou. Pilotům Jamesi 
a Franku Deaconovým  (jednovaječná dvojčata) děkuje za jejich dosavadní sluţby a 

předává dárkové koše. Letušku Louisu laškovně poplácává po zadnici a 
revolucionářským krokem s teleskopickou mačetou v ruce odchází do zavazadlového 
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prostoru ořezat zednickou tuţku. Po těle se mu rozlévá zvláštní pocit v 

tušení nadcházejících přelomových okamţiků. Teď se bude lámat historie a 
přepisovat dějiny (kromě mladší doby kamenné a části baroka nezůstane kamen na 
kameni). Zkostnatělá, dosud nikdy pořádně neprověřená a imaginární zásada 

podvojnosti dostane na frak. Letadlo se odlepuje od ranveje a letí k oblakům. S ním i 
Tomas. Štěstí mu přeje. Bude mít na svou práci klid, protoţe 75 % osazenstva 

letadla tvoří skupina aţ podezřele tichých a slušných Maďarů, vracejících se z V. 
mezinárodního sjezdu hluchoněmých. Po objednání dvou hruškových dţusů a čtvrtky 
dietního šneka se Tomas pohodlně usazuje do polstrované sedačky, na kolena si 

pokládá čtverečkovaný blok formátu A4 a na něj zednickou tuţku, ořezanou 
s řemeslnou pílí (v saku má rezervní, ale aţ trapně úzkoprsou versatilku). Odhrnuje 
závěsy a zasněně se dívá z okénka. Venku pofukuje svěţí vánek a kolem zvolna 

poletuje podzimní listí z dubů. Štěbetající vlaštovky vesele krouţí kolem násavných 
turbín a cvrčci hravě poskakují v ranní rose. Tomas cítí, ţe to jsou poslední volné 
okamţiky před blíţícím se kolotočem tiskových konferencí, autogramiád, přednášek, 

sjezdů a dalších masopustních radovánek. Vteřinovým lepidlem si nenápadně fixuje 
paruku v doufání, ţe se naposled nadýchá čerstvého vzduchu. Jelikoţ nenachází 
kličku od okna, kapesním inhalátorem nasává obdobnou vůni. Vůni podzimního 

terpentýnu. Lehce omámen sledem budoucích událostí začíná zapisovat do bloku 
bodovou osnovu svých myšlenek, které rozvede doma do patřičných rozměrů: 

_______________________________________________________________ 

 
Má-li jedna ze stěţejních zásad podvojného účetnictví plnit svou  

nezastupitelnou úlohu, musíme na ni zapomenout; 
 
Zásada podvojnosti bude nahrazena zásadou potrojnosti; 
 
Máme-li se dívat na majetek z pohledu formy a jeho krytí, automaticky nám chybí 
pohled na původní zdroje tohoto krytí; 

 
Příklad: 
Mladý Ciccione prodal Kellerovi nějakou známku (navíc poslintanou nějakým 

Jaggerem) za 185.000 USD (pro jednoduchost jsem částku zaokrouhlil na tis.USD a 
konvergentně převedl systémem Janosze Szombolayie na Kč). 
Zastaralým a přeţitým způsobem ji Keller zaúčtuje jako zvýšení hmotného majetku 

v účtové třídě nula (abstrahuji od pořízení, převodu na sklad a do uţívání), zároveň 
se mu sníţí účetní třída 2 – účet pokladna. 

A v tomto okamţiku vyvstává otázka původního zdroje těchto peněz, nesmyslně 
utracených za uslintaný kus papírku. 
 

Z důvodu přesné determinace původního ekonomického kapitálu a potřeby 
jednoznačného rozlišení zdravých firem od nezdravých, navrhuji rozšíření účtové 
osnovy o 9. aktivně-pasivní účtovou skupinu s těmito základními syntetickými účty: 
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01 Legální činnost 

     s analytickými účty:      01 Práce 
                                       02 Dědictví 
                                       03 Výhra v loterijní soutěţi 

                                       04 Výhra v hazardní soutěţi 
                                       05 Vrácení lahví od piva 

                                       06 Prodej tchyně do otroctví 
 
02 Nelegální činnost 

    s analytickými účty:       01 Nájemná vraţda 
                                       02 Výroba drog 
                                       03 Prodej a distribuce drog 

                                       04 Prostituce 
                                            s podúčty: 01 Příleţitostná 
                                                            02 Pravidelná 

                                       05 Euthanazie 
                                            s podúčty: 01 Se souhlasem ošetř. lékaře 
                                                            02 Bez souhlasu ošetř.  lékaře 

(dle rozhodnutí účtující jednotky lze 
prostřednictvím vnitropodnikových směrnic   
zařadit jako podúčet 01 Nájemná vraţda) 

                                       06 Lichva  
 

Zastaralé účetní šibeničky (tolik ač nerado pouţívané studenty), umoţňující pouze 

podvojný zápis nahradit modernějšími gilotinkami, očekávající zápis potrojný. 
 
Rozšíření rozvahových kategorií aktivních a pasivních účtů o zdravé a nezdravé. 

_______________________________________________________________ 
 

 Letadlo se dostalo do lehké turbulence. Tomas, sic přetočen o 180º s vlající 

kravatou, vyuţívá tento čas k oddychu. Jeho pravé zápěstí, tolik zkoušené házenou a 
zakládáním známek do alb, přece jen potřebuje chvilku klidu. Hlavou se mu honí další 
nejen ekonomické, ale i politické aspekty, které jeho plánovaná revoluce v účetních 

zásadách přinese. I hlava potřebuje chvíli na odreagování. Po nafouknutí 
automatického pilota a pozvolném přechodu na nouzový reţim, Tomas ţádá 
roztřesenou letušku Bertu o projekci romantického filmu „Zamilovat se“ s Robertem 

de Niro a Meryl Streepovou v hlavních rolích. Během nouzovém přistání a uhašení 
zavazadlového prostoru v belgickém Lockerenu si u ranvejového prodavače hot-dogů 
kupuje 2 sady bavlněných ponoţek zn. Truman a zbytek letu tráví u Jamese a Franka 

v pilotní kabince recitací básní z Erbenovy Kytice v anglické verzi.    
 Po přistání na Planském letišti, některými hysterickými pasaţéry pateticky 
označeném aţ za „dramatické“, Tomas ruší síťovou letenku Planá – New York a 

vydává se na svém dřevěném kole z poloviny 19. století směrem k domovu. Kdyţ míjí 
v Ţiţkově ulici sídlo Svazu účetních, potutelně se usmívá a příručním hoblíkem 
zarovnává nerovnou část předního kola. Po dvouhodinové romantické jízdě, kdy se 

mu hlavou honily myšlenky o zaloţení Steinova svazu účetních a zítřejšího 
přezkoušení kotoulu vzad pod taktovkou Steva Wodborského, přijíţdí zlehka vyčerpán 

se svým lodním kufrem a čtverečkovaným blokem pod paţdí před svůj domov. Vřelé, 
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chvílemi aţ dojemné uvítání s matkou Elvírou bylo korunováno pečeným krocanem 

s kachní nádivkou.  
 Za tlumeného praskání větviček v krbu, objasňuje Tomas své matce pohnutky, 
které ho vedou k tak razantním změnám v jejich ţivotě. “A právě proto chci, moje 

drahá maminko, abys se začala nenásilně chovat jako matka novodobého 
revolucionáře a ukončila práci pomocné kuchařky v nemocnici. Po přestěhování do 

Revoluční ulice v Praze začneš pracovat jako moje tisková mluvčí se základním 
platem 1850,- Kč + prémie, jejichţ výše bude odvislá z mých honorářů a autorských 
tantiém z vydavatelské činnosti“. Matka po překonání počáteční nedůvěry nabídku 

přijímá a po třicetiminutové licitaci je její základní plat zvýšen o 25,- Kč ,tedy na 
1.875,- Kč hrubého. “Zítra mě čeká spousta práce.“, pokračuje Tomas. “Kromě 
kotoulu vzad a zorganizování předčasné maturitní zkoušky, musím zajet na patentový 

úřad a zaregistrovat si pár myšlenek a logo ekonomické revoluce.“. “Jo, Tomiku, 
málem bych na to zapomněla.“, přerušuje vodopád Tomovych myslenek Elvíra. “10 
minut před tvým příjezdem tu byl listonoš a přinesl telegram z New Yorku od 

Kellera“.   
Matka odchází do knihovny a za 13 minut se vrací a pokleslým tónem sděluje: 
“Zaloţila jsem ho někam mezi spisy Marxe a Engelse a nemohu ho najít.“. “Nevadí.“, 

uklidňuje Tomas matku.“Zítra je taky den.“ 
 V pátek 6.listopadu se Tomas vydává do obchodní akademie a po úspěšné 
realizaci kotoulu vzad (s lehkým, ale opravdu velice lehkým vychýlením doleva) si 

v odpoledních hodinách s direktorem Fassalem operativně domlouvá termín maturitní 
zkoušky na pondělí 9. listopadu 1987 v kabinetu angličtinářky Konopáskové. Po 

vyřízení této záleţitosti se vydává směrem k pohostinství Formanka a v ţivotě uţ 
nikdy Tomase Steina nikdo neviděl. 
 Z policejních protokolů obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti v Třeboni 

vyplývá, ţe poslední jeho stopa byla zaregistrována vedle betonových základů 
přístavby obchodní akademie. Stavební mistr Zíka uvedl do protokolu, ţe v pondělí 9. 
listopadu 1987 v ranních hodinách po příchodu na stavbu se mu vrchní vrstva betonu 

v základech v severních části stavby zdála amatérsky uhlazená. Příčinu vysvětlil 
páteční lehkou opilostí zedníka Rambouska a jeho začínající třesavky. 
 Po dvanácti letech v prosinci 1999, kdyţ se Elvira Steinová stěhovala do 

Seniorhousu pro válečné veterány do Suchdola nad Luţnicí, vypadl ze 14. svazku 
Marxových spisů zaţloutlý telegram na němţ stálo: 
 

„MILY TOMASI, JELIKOZ JSI MI JISTE NEDOPATRENIM ZAPOMNEL ZALOZIT MOU 
JAGGEROVSKY OSLINTANOU VAZKU DO ALBA, CEKEJ BRZY NAVSTEVU FREDERICKA 
A ANTONIA CICCIONE. SBOHEM, TVUJ JOSEPH. PS:TOHO PLATYZE JSI PRESOLIL“ 
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Nedorozumění  I 
 
Všechny osoby v tomto příběhu jsou fiktivní. Jména jsou pozměněna a 

letopočty zkresleny. Děj je vymyšlen, ale počasí je pravdivé. V případě, ţe se v něm 
někdo poznává, činí tak na vlastní nebezpečí.  
  

 Marie Humrová bývala v polovině 30. let 20. století kyprá, ţivá dívka. Ţila 
v jihočeské vísce Klikov. Se svým manţelem Adolfem měla dvě děti. Dceru Josefínu a 
Alţbětu. Josefína se ve svých 25 letech vdala za lesníka Karla Tittelbacha. Alţběta 

odešla studovat práva do Prahy. Dva roky po absolutoriu na právnickém liceu v r. 
1980 se zamilovala do praţského veksláka Alexandra Tintěry. Po ţhavém a 
nedlouhém vztahu se v r. 1981 za něho vdala a v prosinci 1981 se jim narodil syn 

Bronislav. Malý Broník byl skrytý introvert, libující si v zabíjení masařek u babičky na 
půdě. Koncem osmdesátých let uţ měl dvě speciální plácačky a troufl si i na královnu 
a malého bratrance Románka. Po ukončení docházky na základní školu úspěšně 

zvládl přijímací zkoušky na Jihočeskou univerzitu v Č. Budějovicích, pedagogická 
fakulta se zaměřením na výpočetní techniku. Láska k počítačům a vším, co s nimi 
souvisí začala u Bronislava pozvolně přerůstat v mírnou deviaci. Na univerzitě patřil 

mezi premianty a místo randění s děvčaty se raději věnoval sestavování počítačových 
stanic. V prvním ročníku se platonicky zamiloval do Wordu a ve třetím ročníku mu 

vedle procesorů zlomil srdce Excel. Ve čtvrtém ročníku začal koketovat 
s Novellovskými sítěmi. 
Po ukončení Jihočeské univerzity s duhovým diplomem a s celkovým průměrem 0,98 

byl přijat na Karlovu Univerzitu, obor informatiky se zaměřením na viry a ostatní 
počítačová onemocnění.  
  Babička Marie z Klikova v domnění, ţe z malého Broníka bude pan Doktor, 

začíná pravidelně marodit. Projevují se u ní první příznaky Bulimie a Alzhaimrovsko-
Parkinsonův syndrom v podobě věčně špinavé, kostičkaté zástěry. Posledních šest let 
se na Klikově nebývale přemnoţily masařky a komárům se také výborně daří. Děda 

Adolf zemřel před sedmi lety. Citově se zhroutil z odchodu Joţky Černého od 
Moravanky. Na rapšašském hřbitově mu při posledním rozloučení zahrála Klikovanka 
s kapelníkem Karlem Čurdou jeho nejoblíbenější flák „Plují lodi do Triany“. Pro velký 

úspěch přidala narychlo secvičenou queenovskou flákotu „We are the Champions“. 
 V období, kdy Marie Humrová potřebovala citovou podporu a přítomnost blízké 
osoby ve svém okolí, se rozhodla napsat dopis svému malému Broníkovi do Prahy. 

 
Přepis dopisu z 12.6. 2002 (psán ručně): 
 

Milý Broníku, 
moc se mi po tobě stýská. Včera jsem vařila buchtičky se šodó, ale šodó se mi trochu 

připálilo. Tak jsem ho dala koze Líze. Ona hodně mečela a chtěla mě potrkat. Jenţe 
zapomněla, kráva stará, ţe nemá rohy. To víš uţ je taky hodně stará jako já. Tak 
jsem jí za trest tři dny nepodojila. Králíci se tenhle rok přemnoţili. Ve druhém a 

čtvrtém kotci se vyvátila dvířka a kaţdý večer tu někdo podezřele dupá po dvorku. 
Slepice málo nesou a Miládka chcípla. Víš jaká Miládka? Taková ta strakatá, co se 
vţdycky krčila na tom vrchním bidýlku. Pořád se tak divně tvářila a dneska ráno, kdyţ 

jsem přišla do kurníku, tak leţela pod bidýlkem. Tak jsem jí vzala a zahrabala do 
kompostu. Jahody se tenhle rok vydařily. Jsou velké jak tenisáky a sladké jak med. 



18 

 

Punťa včera utekl od boudy a vrátil se aţ dneska ráno. Hajzl jeden. Za barákem roste 

hodně křenu a rybízu se taky urodilo hodně. Akorát to nemá kdo jíst a rozdávat po 
vesnici mě to uţ taky nebaví. Scházíš mi tu Broníku. Masařky na půdě bzučí tak, ţe 
ani neslyším večerní zprávy. Včera navečer mi dvě zalítly do kuchyně a posraly mi 

povidlový buchty. Tak jsem je bacila tou tvou plácačkou – tou menší tmavě modrou, 
víš kterou? Jedna stejně ulítla.  

V sobotu byla na rychtě hasičská zábava. Předevčírem mi o tom vyprávěla Buštová 
od vedle. Ten její se tam taky oţral jak prase. Starej Bušta je stejně oţralej celej 
ţivot. Mirka Čupová – víš která, ta jak chodila s tebou krmit králíky a na houby. Tak 

ta tam prej stropila ostudu. Sundala si prý bundu a začala tancovat na pódiu nějaký 
hop hap nebo hap hip. Já nevím, já ty Vaše ztřeštěniny neznám. Doufám, ţe v tý 
Praze nepiješ alkohol a nekouříš. Víš jak to škodí zdraví a kalí rozum. Věnuj se tý svý 

doktořině a jednou mě pěkně vyléčíš. 
Akorát šťovíků je tenhle rok nějak málo. Vzpomínám si, jak ti vţdycky chutnaly. 
Běhal si po zahradě se srpem a pořád ses s nima ládoval. Já ti vţdycky hubovala, ţe 

jsou pochcaný od psa a ţe chytneš ţloutenku. A tys mě neposlouchal a tolik ti 
chutnaly. Máte v Praze taky nějaký šťovíky? Kdyţtak mi přivez nějaký na ochutnání, 
ať vim, jak chutnaji praţský šťovíky. Ba ne – nedělej si starosti. 

Broníku, přijeď aspoň na týden. Stýská se mi po tobě a potřebuju pomoc na gruntě. 
Posíkneš trávu, dáš králíkům a domluvíš tý Mirce, ať tak nevyvádí.  
Koza by tě taky ráda viděla a Punťa by zase začal štěkat. 

 
Čekám tě a přivez mi nějakou meducínu na vrzavý kolena. 

 
       Ahoj  babička  
 

Bronislavova odpověď z 21.6.2002 (vytištěná na laserové tiskárně): 
 
Ahoj baby, 

thanks za letter. Tolik dţouků jsem za poslední dva roky nikde neslyšel. Takţe Mirka 
se vysmaţila na dýze jo? To víš, vona jede v perníku a byla vţdycky trochu out. My 
jsme tady v poho, občas si šlehnem trochu trávy, ale jinak jsme čistý. Moc šťovíků tu 

po náměstích neroste, ale mariány je po balkonech dost. Akorát Kliftonům se to 
nějak moc nezamlouvá a maj s tím občas problém. Pětikoule to vţdycky zajistí, aby 
byli v poho. Předevčírem přišel nějakej novej a začal vychylovat, tak jsme mu museli 

vysolit litr a pak se srovnal. Alkohol nepiju, neboj, akorát někdy lehce zakalíme, ale 
po ránu se srovnávám kofeinovkou. Zábavy tady nejsou in. Kdyţ se chceme trochu 
pobavit, tak dáme squash nebo bowling a sázky pak kolektivně prolijem. Škola mi jde 

dobře, zápočty jsem vymák a zkoušky taky. Naši se smaţí v Barce a já lítám po praxi. 
Instalujem nový firewally a odlaďujem sítě. Gates se zbláznil a vychrlil novou beta 
verzi, tak jsme z toho na prášky. Je to nestabilní a pořád to padá. Předevčírem 

zhasnul na hoďku celej Siemens a záloţní zdroje se zadrhly na jiţní spojce. Říďa to 
těţce rozdejchával a málem si provrtal tykev. Nakonec jsme záloţní data 

vyexportovali na imaginární disky v kotelně a sítě jsme odinstalovali. A dali jsme tam 
znova tu alfa verzi. Akorát jsme nemohli najít licenční čísla. Měl je logistik v plášti na 
věšáku. To si nedovedeš představit, kolikrát jsme to museli defragmentovat. Restart 

se povedl a říďa se srovnal.  
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Včera jsme šli do Cine na Kruh dvojku. Docela to šlo, ale oproti jedničce dost 

nezáţivný. K obědu jsme měli Čínu a k tomu navíc Ret Hot Chilli Peppers. Tak jsme 
byli jak ohniví muţíčci. Navečer jsme dali Tequilu a srovnali jsme se. Áčko je teď out, 
takţe musíme valit do práce šalinou. Je to celý rozvrtaný a bude se to natahovat aţ 

na Ruzyň.   
Baby, byl bych happy, kdybych mohl za tebou jet. Ale my musíme dodělat ty sítě, 

jinak Kastnera Dojčové zaţiva vypreparujou a vysajou mu mozek brčkem. A to si na 
hrb vzít nemůţeme. Jakmile tenhle job dofinišujem, tak za tebou přivalim. Tutti frutti.  
Pozdravuj Mirku a trochu mi jí dostaň do absťáku, dám s ní pak větu. 

Punťu u boudy lehce nakopni, aby se mu trochu spojily přepálený spoje co má v tý 
vyhořelý trafačce. 
 

Měj se fain, don´t worry be happy. 
       Broňa 
 

 
Babiččina odpověď na Bronislavův dopis (psán ručně) z 29.6.2002 
 

Milý Broníku, 
Děkuju ti za tvoje psaníčko. I kdyţ bylo dost krátký a hodně věcem z tý Vaší 
doktořiny nerozumim, tak mě moc potěšilo ty hajzlíku línej. Uţ kašleš na starou bábu, 

co? Mirku jsem včera potkala před samoškou. Měla takový červený vlasy, modrej 
batoh na zádech a hodně pih na rukách.Tak jsem jí vzkázala, ţe ji chceš pozvat do 

toho Abstinentalu na limču a popovídat si s ní o vědě. Ona byla z toho hodně 
šťastná. Taky tě pozdravuje a ţe prej máš přivézt nějaký nový vzorky z tý vědy nebo 
co. Vypadá jako hodná a slušná holka. Akorát kdyţ jsme se loučily, tak se nějak 

roztřásla a rozplakala dojetím. Tak přijeď prosím tě brzy, abys jí trochu rozveselil. 
Pak přijel před samošku mladej Mirek Tomíků – ten, jak se nedostal na tu lesnickou 
školu kvůli známkám. Tak teď dělá u těch novejch esenbáků a začal mi vyprávět, ţe 

by všechny smaţenky sbalil. Tak jsem mu řekla, ať si koupí raději obloţený chlebíčky 
a v neděli ať přijde, ţe mu dám brambory s mlíkem. 
Včera jsem chtěla trochu nakopnout toho Punťu, jak jsi psal, ale zapomněla jsem si 

v kuchyni na sporáku brejle. Tak jsem kopla do boudy a ta se rozpadla. Punťa teď 
spí ve spiţírně. Lízu uţ dojim. Akorát má trochu namodralý vemeno a to mlíko je 
nějaký řidší. Na návsi vylepili ohromnej plakát. Jsou na něm takový scvrklí staříci a 

šklebí se, jak kdyby snědli kolečko těch šťovíků. Kalbačová ze samošky mi řekla, ţe 
to jsou nějaký kameni a ţe se valí do Prahy. Tak si dej pozor, ať něco nechytíš. To 
víš, já uţ jsem stará a moc tomu nerozumím.  

Hlavně se Broníku, pilně uč, ať je z tebe šikovnej doktůrek. Asi to bude hodně těţký 
ty Vaše operace – solíte litry, inhalujete nějaký valy, preparujete kantory… To víš, to 
za nás nebejvalo. Za nás byla akorát tak sádra a strychnin na věčnej spánek.  

Jsem ráda, ţe chodíte do tý školy čistý. Nakonec musíte jít všem lidem a pacientům 
příkladem! Hlavně nelezte moc po těch balkonech, aby se Vám něco nestalo. Ty 

šťovíky ti tady nikdo neukradne, neboj. 
A máš nějakou dívku, Broníku? Jestli ne, tak si tady u nás na Klikově vybereš. Je tady 
hodně pěkných děvčat. A kdyţ přijede pan Doktor, tak je pak nestačíš od sebe 

odhánět.  
Já budu pomalu končit. Uč se, hlaš se, chovej se. 



20 

 

 

Brzy se na mě přijeď podívat a napiš. 
 
      Ahoj babička   

 
 

 
Bronislavova odpověď z 13.7.2002 (napsána ručně na 2,5 m dlouhém prouţku 
toaletního papíru): 

 
Nazdárek baby, 
díky za tvůj letter, uţ nebyl tak hustej, ale i tak jsem byl  long time happy. Píšu ti na 

tenhle papír, protoţe v tiskárně nám došly a čas na psání dopisu mám akorát tady na 
trůnu. Doufám, ţe to pochopíš a nebudeš to nějak po vesnici rozmazávat…. Milá 
bejbičko, velice rád bych za tebou přijel ti pomoci i se vzorkama pro Mirku, ale 

naneštěstí jsme včera našli další díru ve firewallech na Ruzyni. Tak to tam musíme 
zaplátovat. Kastner se po 2 týdnech vrátil z Bohnic a začal souvisle mluvit. Němci tu 
SW havárii rozdejchali, akorát ho přeřadili na místo svačináře. Roznáší koprům prášky 

na uklidnění a v poledne pomáhá při výdejích obědů. Včera mi dal málo máku na 
nudle, tak jsem mu schválně zauzloval tkaničky od bot. Rozbrečel se na šatně, ţe 
nestihne terapii, tak jsem mu půjčil ţabky. Ty, jak jsi mi koupila k předminulým 

vánocům na senoseč. Kdyţ se druhý den vrátil, tak se sbalil a odjel na další týdenní 
pozorování. 

Ten vyšahanej Mirek Tomík dělá u Kliftonů ? Tak to je nářez, co já si pamatuju, tak 
propadal i z těláku, ale kaţdý svého štěstí strůjcem. Pohlídej ho, ať mi na Mirku 
nešahá. Sháníme distributory i u Vás na jihu. A kdyţ dobře rozjede business, tak 

můţe přeskočit na regionálního reprezentanta. Nevíš, kde Mirka teď pracuje ? 
Je mi líto, ţe jsi Punťovi rozkopla boudu, ale aţ přijedu, tak mu nějakou novou 
sestavím. Jestli pořád neštěká z toho, ţe mě dlouho neviděl, tak si baby vem tu mojí 

papírovou masku. Tu, jak jsem v ní byl před 13 lety na včelařským karnevalu sám za 
sebe a vyhrál jsem. Doufám, ţe jí neseţraly moly, je v předsíni v tý ţlutý skříni.  
Předevčírem jsem byl s docentama na kamenech. Docela dobrý, Mick běhal jak 

střelenej, Keith se přechlastal a Ron zase přehulil. Jedinej Charlie byl v klidu. Kdybys 
baby chtěla chlapa, tak bych ti ho zkusil nabrnknout. On je na ty jiţní typy. Ale asi 
bych se do jeho blízkosti nedostal … leda v přestrojení za volně letící masařku. Ale 

neţ bych našel a nalepil si ty polystyrenový noţičky, tak by mi ty kameni stejně 
uletěli do Budapešti. 
Škoda baby, ţe nemáš v chalupě komp. Mohli bysme chatovat na netu. Já bych ti řek 

ICQ a byli bysme forever online. Kdyţ to dobře půjde, tak bych ti na podzim přivez 
noťas a spáchali bysme to. Zeptej se prosím tě Jirky Halamků, jestli je v blízkosti tvý 
chalupy nějakej talíř. Kdyţ tak se na něj napíchnem. 

Holek je tu spousta, ale většina jich je na jehlách. Já mám radši ty na podpatku. 
Párkrát jsem se láskou rozhořel, ale kdyţ mi začal stýkat po tvářích ten voskovej nos, 

tak jsem to radši utnul. 
Budu muset pomalu končit, protoţe se dostávám do off-line. 
 

Měj se pěkně a brzy se uvidíme. Pac a pusu 
        Broník       
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Kovová variace soli nad zlato 
 

Bylo – nebylo. Spíše nebylo, ale nic nebrání tomu, abychom si o tom trochu 

nepovyprávěli. Za devatero horami, sedmero řekami, patero potůčky a jednou 
neproniknutelnou averzí vůči speed-metalu se nachází malý státeček San Romain. 
V čele tohoto malého státečku – spíše takové zrezivělé konstituční monarchičky – 

stojí královna Elza a sedí král DiStefano. Poté, co si 23.3. 1983 zlámal král nohu na 
dětské klouzačce, posedává na štokrlíku a v čele musí stát královna Elza. San Romain 
se rozprostírá v srdci Pinklandie, coţ je neexistující světadíl asi 112 km jihozápadně 

od Austrálie. Čítá celkem 1 716 obyvatel včetně umírajícího dýdţeje Trucka, který 
spolkl před půl rokem cédéčko Smaţících Pumpek. To se mu vzpříčilo v dýchací 
trubici a od té doby leţí na přístrojích. Odmítá euthanazii, protoţe je nudná a moc 

stojí. Královský pár má tři dcery. Nejstarší Sáru, prostřední Kláru a nejmladší Báru. 
Tu si královský pár pořídil aţ v době, kdy uţ královně odbily biologické hodiny – ale 
nikdo je neslyšel. Po trochu komplikovanějším porodu přišel na svět benjamínek, 

který byl trnem v oku tehdy jiţ pětatřicetileté Sáře a třiatřicetileté Kláře. Obě byly 
nafoukané, pouţívaly fén, chodily na squash a věnovali se finančnímu makléřství. 
Opakem byla uţ od mládí nenáročná Baruška, která chodila jen v ošoupané dţísce a 

kouřila cigára bez filtru, aby ušetřila peníze v královské truhle. Vyučila se královskou 
pekařkou a hnětla pivní rohlíky. Ve svém oboru byla machr, coţ potvrzovali i 

štamgasti z pivnice Na růţku. Jednoho dubnového rána, kdyţ se královský pár 
probudil v rytmu skladeb rádia Bigbeat, začal proudit do loţnice svěţí vánek. Moţná 
také proto stařecká senilita zůstala odloţena v nočním stolku pod knihou a královna 

začala uvaţovat nahlas: „Můj milý, večer si nestál za nic a dnes je tak krásně….. 
Nevím, jestli bychom uţ neměli začít řešit otázku našeho nástupnictví…“ 
DiStefano nevěřícně zakroutil hlavou a podíval se jedním okem na královnu. Tak jako 

kaţdé ráno, druhé – skleněné –  mu při večerních radovánkach vypadlo z oční jamky 
a zakutálelo se kamsi pod postel. 

„Asi máš pravdu má milá. Měli bychom to začít řešit, poněvadţ to věčné 

vysedávání po královských štokrlátkách a tahání hermelínu uţ mne taky přestává 
bavit…“ 
Elza si začala upínat podvazky a tvářila se zádumčivě. 

„Zítra si holky svolám a poloţim kaţdé z nich otázku. Která odpoví nejlépe, ta se 
stane královnou …. a ….. prince jí pak seţeneme nějakého na inzerát.“ 
DiStefano se trochu poníţeně podíval po královně, ale pak mu došlo, ţe je vlastně 

podpantofel a začal hledat oko pod postelí s oblaky. Po deseti minutách slaví úspěch, 
královna si oblékla ranní róbu a pár se odebírá na snídani do Jeleního salonku. Nad 
smaţenou slaninou probírají podrobnosti plánovaného královského testu. 

„Ta otázka musí být lišácká“, praví král a nalévá si dţus. „Třeba – o kolik vzrostl náš 
hrubý domácí produkt v r. 1978 oproti r. 1977..“ 

Elza se tváří nepřítomně a nesouhlasně kroutí hlavou „To ne, to bysme 
znevýhodňovali naši nejmladší – víš, ţe je slabší v ekonomice.“ 
DiStefano si přidává další pivní rohlík a nahlas přemýšlí „Asi máš pravdu. A musí to 

být zrovna otázka? Co kdybychom rozhodli třeba na základě výsledku nějaké míčové 
hry – třeba kriketu…?“ 
„Nech to na mně můj drahý a radši si jdi lehnout do bahna.“ 
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Druhý den večer, kdyţ se chystal královský pár ke spánku a převlékal se do 

sportovních úborů, vyjevila Elza svému choti svou tajenku ohledně královského 
nástupnictví. 
„Včera na pedikůře mi to došlo. Královské dekrety podepíše a na královský trůn 

usedne ta, co nás má nejradši – myslím tebe, případně tvého dvojníka a mne.“ 
Nazítří si svolala s chotěm všechny dcery do Rubínového salonku. Nejstarší se 

dostavila přímo od sezení s klientem, prostřední přiletěla z dovolené od moře a 
nejmladší Baruška přišla rovnou z královské pekárny. 
Kdyţ stály nastoupené před královským trůnem, na němţ se majestátně tyčila matka, 

otec a královský notář, spustila matka: 
„Naše milé dcerušky, zřejmě jiţ tušíte, proč jsme si Vás stáhli z Vašich zaměstnání. 
Jelikoţ nejsme nesmrtelní, tatínkovi začínají vrzat kolena a má spotřeba Dermacolu 

kaţdodenně stoupá, chtěli bychom rozhodnout, které z Vás svěříme správu našeho 
státečku San Romain na příštích pět dekád. Chtěli bychom s papínkem také trochu 
uţít důchodu a všech stařeckých radovánek.“ 

DiStefano se zasněně díval po Barušce, začalo mu slzet levé oko a pravé si 
melancholicky přelešťoval speciálním hadříkem na cédéčka. 
„Jelikoţ jsme se s papínkem dohodli, ţe Vám všem vytvoříme stejné předvolební 

startovací podmínky, rozhodli jsme se Vám poloţit stejnou otázku …. a ta, která jí 
zodpoví nejlépe se stane mou nástupkyní.“ 
V salonku zavládlo hrobové ticho a Sáře vypadla z kostýmku na zem kalkulačka. 

Všechny dcery se zadívaly nevěřícně na rodiče a Barušce vyvstaly na čele krůpěje 
studeného potu. Vytáhla z uší MP6 přehrávač a kdyţ pochopila, ţe je situace váţná, 

poţádála matičku o zopakování jejího poţadavku. Po kvízovém repete zavelela matka 
„Teď si nastupte na startovací čáru a rozpočítejte se na prvou a druhou – jako při 
těláku. Všechny druhé uděláte krok vpřed – abyste nemohly telepaticky reprodukovat 

sestřiny myšlenky.“ 
„Ta, která z Vás nás má nejraději, se stane mou nástupkyní a povede San Romain do 
příštího století,“ pronesla královna s ledovým klidem a skleničkou vychlazeného 

Cherry v ruce. „Jestli jste otázku nepochopily, tak Vámjí rozdá náš notář Matlijé 
v písemné formě a na odpověď máte 30 minut,“ zopakovala matka svůj poţadavek a  
dodala „ţádám Vás o stručnost, protoţe musíme dnes s tatínkem zařídit ještě hodně 

věcí.“ Poté se děvčata rozešla do svých komnat. V 9.45 nastala v Rubínovém salonku 
napjatá atmosféra a sestry se jedna po druhé začaly trousit před královský trůn. 
„Tak, poslouchám tě Sáro,“ pobízela královna nejstarší dcerušku. „Milá maminko a 

tatínku,“ začala srdceryvným hlasem nejstarší „ mám Vás nejraději na celém světě. 
Má láska se dá snad přirovnat s trochou dobré vůle a nadsázky pouze k největšímu 
jmění počítačového mága Billa Gatese.“ Ve tvářích krále a královny se rozhostil 

spokojený úsměv a úleva. 
„Mý drazí rodičové“, pravila prostřední Klárka „dlouho jsem nad tím přemýšlela a není 
to ani na druhý pohled snadná otázka. Mám-li svou odpověď kvantifikovat a 

nepohybovat se v oblasti citů, napadla mne pouze jedna věc. Nic nevyváţí hodnotu 
nerostných surovin v území nikoho na Antarktidě a právě tak velké chovám city 

k Vám.“ 
Matlijé pořizoval pečlivě audiovizuální záznam kvůli případným budoucím odvoláním 
proti konečnému rozhodnutí. 

„Maminko a papínku, miluju Vás nade vše i nad heavy metal včetně všech jeho 
odnoţí a kořenů,“ pronesla suše Baruška a cudně si mnula prst.        
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Král s královnou se na sebe nevěřícně podívali a kroutili hlavami tak, jako před 

půlrokem, kdyţ se dozvěděli, ţe akcie První královské klesly o 7,5 % za dva dny. 
„Myslíš to váţně ?“ zeptal se roztřesených hlasem DiStefano své nejmilejší, zatímco 
Elza si šla jednu prásknout na chodbu, protoţe ty velurové závěsy v Rubínovém 

salonku v poslední době dost nepříjemně nasakovaly nikotinem. „Mimo záznam“ 
zasyčel král směrem k Matlijému a naznačil mu, aby na chvíli vypnul nahrávací 

zařízení. „Rozmysli se dobře moje drahá dceruško, co říkáš, protoţe tahle situace uţ 
se nemusí ve tvém ţivotě opakovat“ zašeptal Báře trochu rozechvělým hlasem do 
ouška. Sestry se tvářily nepřítomně a začaly se navzájem přezkušovat z devizových 

kurzů. „Myslím to smrtelně váţně papá. Však víš jak metal zaplňuje a ovlivňuje ţivot 
nás všech a bez něho bychom si ho uţ nedovedli ani představit.“ 
„Jsme s maminkou ochotni přimhouřit všechny tři oči a dát ti ještě jeden pokus, 

protoţe jsi ještě mladá a trochu zbrklejší, Baruško,“ zkoušel to DiStefano neúnavně. 
„Jsi strašně hodný tatínku, ale za svým názorem si stojím, protoţe jsem přesvědčená, 
ţe je správný,“ sdělila se slzami v očích svému otci. Mezitím se otevřely dveře a do 

salonku nervózně přicházela čerstvě nainhalovaná královna. „Tak co, něco nového?“ 
prohodila ke králi. Ten suše a nesouhlasně zakroutil hlavou a zasyšel na notáře, aby 
pokračoval v záznamu. „Takţe naše nejmladší dceruška nás miluje jak ty kroutící se 

máničky, potetovaný blázny a perníkový inhalátory. To jsme se tedy tatínku doţili 
pěkného překvapení. To si snad ani na stará kolena nezaslouţíme,“ pronášela 
závěrečnou řeč v potemnělé atmosféře jindy veselého Rubínového salonku. Královna 

začala brunátnět a zvyšovat hlas „A víš co ty drahoušku? Zbal si svých pět švestek a 
běţ si vydělávat do světa, kdyţ si myslíš, ţe vše, co jsme pro tebe udělali, je 

srovnatelný s ňákýma metalovýma vrzaninama.“ Tepna na královnině krku pulsovala 
rychlostí koněspřeţky a král se sesul do hlubin královského štokrlátka. Sestry skončily 
u kanadského dolaru a vrhaly škodolibé pohledy směrem k Barušce. Matlijé – jindy 

klidný – zaskočen sledem událostí, se začal nenápadně kroutit v rytmu Samby. „Ale 
to snad …..“ začala vzlykat Bára. „Táhni i s tim svým metalem do Halelujá“ začala 
nekontrolovaně řvát královna, vstala z trůnu a hrozivě ukazovala rukou směrem ke 

dveřím. „A nezapomeň si sbalit všechna cédéčka s těma slátaninama“ dodala a 
v šoku nad vlastním výstupem se zhroutila do královského křesla. Baruška, zlomená 
matčiným výstupem v šoku vybíhá ze dveří směrem do vlastní komůrky. Královna po 

doušku čerstvé vody nařizuje komořímu, aby neprodleně zavolal královského 
právníka. Král mezitím hledá skleněné oko pod trůnem a mlsně sleduje po očku 
královniny nové, královsky černé podvazkové pásy. Sled událostí začíná nabírat 

grády. Baruška si mezitím v pokojíčku sbaluje svých pět švestek, 3 broskve a asi 358 
cédéček, MP6 přehrávač, dva notové sešity, pár osobních věcí a odebírá se do 
královského pekařství, kde ukončuje pracovní poměr dohodou bez nároku na 

odstupné. Jelikoţ má našetřeno pár dolárků z práce, vydává se s nevelkým baťůţkem 
do přístavu, kde si spěšně stopne pirátskou loď a vydává se směrem k Evropě.  
 Královna navečer svolává královské konsilium a vydává královské prohlášení  

č. 352, kde se praví, ţe vzhledem k napjaté vnitropolitické situaci se volba nové 
královny odkládá o 6 měsíců, začíná platit rozpočtové provizorium a na základě 

Baruščina komplexního nepochopení dceřinné úlohy se s okamţitou platností 
zakazuje: 

1) jakákoliv produkce (veřejná i soukromá) všech hudebních děl, nesoucích i 

nepatrné náznaky heavy metalu a všech podstylů z něj odvozených (jedná se 
zejména o: black metal, avant garde metal, speed metal, thrash metal, classic 
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metal, gothic metal, death metal, doom metal, glam metal, folk metal, grove 

metal, power metal, nu metal, progressive metal, hard core, trash core) a 
pochopitelně všech stylů výše uvedené druhy metalu kombinujících – zejména 
cross a gruge; 

2) jakákoliv produkce (veřejná i soukromá) všech hudebních děl, nesoucích i 
nepatrné náznaky rocku (chlípného toť semeniště heavy metalu) a všech 

v něm ukrytých stylů (jedná se zejména o: glam rock, pop rock, art rock, 
psychedelic rock, new wave rock, power rock, street rock, rock´and´roll, folk 
rock, hard rock, classic rock, blues rock, rhytm and blues, punk rock)  

3) Zveřejňování jakéhokoliv druhu reklamy a propagace výše uvedených 
hudebních směrů, jejich představitelů či symbolů, všeobecně je 
připomínajících; 

4) Jediná vyjímka je udělena britské skupině Metallica, u které se dnes pořádně 
neví, co hraje. 

 

V případě právního sporu ohledně identifikací a zaškatulkování do správného 
směru je určen Majkl Dejvid z Prahy – mezinárodně uznávaný hudební kritik a znalec 
i neexstujících hudebních škatulek. Rozhodčím soudem je určen Ochranný svaz 

autorský z České republiky, jako instituce vševědoucí, spravedlivá a poţívající 
nejvyšší autority v celém galaktickém prostoru.   
 

 Všechna tato opatření, uvedená v královském prohlášení, mají dle královnina 
nejčistčího úmyslu demonstrativně dokázat  lidem ze sanromainského království, ţe 

heavy metal je postradatelný, v podstatě zbytečný hudební směr, který vznikl jako 
nechtěný meziprodukt ve vývojové fázi mezi blues a techno. 
 

 Porušení některého ze zákazů, uvedených v královském prohlášení se trestá 
odnětím svobody v délce 4 týdnů za permanentní produkce Alexandrovců, zabavením 
všech audiopřístrojů, nosičů – i jídlonosičů – a následným vyhoštěním za hranice San 

Romainu. Zvlášť hrubé porušení královských nařízení bude odměňováno samotkou za 
neustálé produkce Vitezslava Vavry, coţ byl celosvětově proslavený 
multiinstumentalista z první poloviny osmdesátých let minulého století. 

 
Od počátku účinnosti královského nařízení se stal San Romain zemí heavy 

metalu a rocku nezaslíbenou. Prodej audionosičů prudce začal klesat. 

Telekomunikační firmy ohlašovaly zdraţování sluţeb z důvodu poklesu zájmu o 
internetové připojení. Textilní firmy přestaly vyrábět nášivky lebek se skřivenými 
pařáty. Ve většině domácností zavládla ponurá nálada, podbarvovaná barokní 

hudbou, swingem a politickými projevy.    
Četnost královských styků se permanentně zmenšuje, neboť králův kašpárek, 

zvyklý procházet příjemným tunýlkem za znění sličných balad amerických Aerosmith 

si musí násilně přivykat tichu a v horším případě královně preferovanému jazzu. 
Rohlíky z královské pekárny bývají nedopečené a častokrát přesolené z důvodu časté 

nevolnosti mladých pekařů při poslechu Jerevanské hitparády a častokrát omílaném 
Horňákově hitu „Kotě uţ spí“. Místní pivovar - tahoun sanromainské ekonomiky - 
vykazuje čímdál tím slabší výsledky. Zrušené letní rockové festivaly a zákazy 

naplánovaných koncertů se podepisují na padesátiprocentním propadu prodeje 
sanromainského piva EsteveZ. Trţby se sniţují a tím pádem i daňové odvody do 
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královské pokladny. Psychiatrické léčebny se zaplňují lidmi, trpícími z těch „nikdy 

nekončících“ Čajkovského klavírních koncertů. Lidé začínají ve větší míře marodit a 
sociální výdaje diametrálně rostou. Dýdţejové hromadě migrují do okolních států a 
barové tanečnice se hromadně přihlašují na úřadech práce. Rockové kluby 

v převáţné míře odmítají královské dotace na přeorientaci ke swingu a technu a 
stávají se z nich nudné putiky s pozvolna krachujícím hospodařením. 

DiStefano se stával kaţdým dnem nerudnějším, protoţe si pomalu začal 
uvědomovat, kolik jeho činností bylo spojeno s tímto druhem hudby. Nyní mu 
najednou začala scházet všechna ta nedělní odpoledne, kdy plíval královskou 

zahrádku za rytmů Dire Straits, trhával kedlubny za zvuků ryčných Judas Priest, 
odpolední laškování s Elzou bývalo podbarveno psychedelickými náladami Pink Floyd 
a kritické pondělky, kdy musel po víkendu znovu do rachoty na královské štokrlátko 

si zpříjemňoval pozitivistickými Megadeth. Co chvíli vzpomínal na svojí nejmilovanější 
Barušku a čím dál tím častěji upadal do pesimistických nálad a pochyb, zda manţelka 
jednala dobře. Pochopitelně DiStefanovy nálady se projevovaly i na chování všech 

nejbliţších. Elza, zvyklá na kaţdovečerní milování se svým králo-muţem, byla 
zaskočena změnou úhlu Rolfa Kasparka a i DiStefánkovo pohledu na Elzo-Baruščin 
interpersonální problém. Čím dál tím častější vzájemné hádky byly bohuţel na 

programu místo příjemných manţelských povinností a královna vlivem těchto událostí 
opět zapomněla krmit rybičky, které jí věnovala nevlastní neteř z muţovy strany – 
Vilma Tellurgová z Dánska.   

„Přiznej si uţ jednou,“ spustil jednoho večera na úvod postelové scény zcela 
nečekaně DiStefano „ţe jsi přestřelila…“ Elza nevěděla kam manţel míří a intuitivně 

začala rukou nahmatávat pod polštářem svůj diamantový vibrátor. Po ujištění, ţe na 
něj manţel nepřišel odpověděla: „Jak to myslíš, drahý?“ a zadívala se mu zamilovaně 
do oka. „Všechno jde do kytek,“ pokračoval v úvahách „celé hospodářství stagnuje, 

náš sexuální ţivot se otřásá v základech a rybičky po chodbách umírají šílenou smrtí 
hladem“ pronesl DiStefano se zvláštním druhem patosu. „Moc se mi stýská po 
Barušce, po těch jejích modrých očičkách, růţových šatičkách a líbezném úsměvu,“ 

pokračoval rozvláčně. „Víš drahý, znáš mne uţ nějaký ten pátek a sám dobře víš, jak 
nerada přiznávám chyby….. ale na stará kolena s tím budu muset jednou začít,“ 
otevřela se Elza a začal se jí pováţlivě chvět hlas. „Máš pravdu…… udělala jsem 

chybu – a velkou…“ Královi samým dojetím opět vypadlo skleněné oko a zakutálelo 
se do škvírky mezi královskými postelemi. „Nikdy jsem netušila, jak velký vliv můţe 
mít rocková hudba na ţivot lidí,“ pokračovala s vlhkýma očima „vše mi došlo před 

týdnem, kdy jsem ti štupovala ponoţky a chtěla jsem si pustit své oblíbené Queeny. 
Ta bezmoc, kterou jsem ucítila z toho ticha a tvých smradlavých fusek byla tak velká, 
ţe jsem úplně celá vnitřně vyschla.“ Král zahuhňal zpod postelí „Hmmmm“ a hledal 

dál svojí skleněnou bulvu. „Uţ tři měsíce jsme neviděli naše nejmilejší robátko a ani 
nevím co si o tom všem myslí. Hned zítra zruším to nesmyslené královské prohlášení 
a vyhlásím metalovou amnestii,“ řekla rezolutně a začala nahmatávat krále pod 

postelí. „Co ty na to drahý?“, pronesla zamilovaně. „Je tu hodně prachu a to voko 
mám od toho zase zasviněný, musíme tu zítra vysát,“ odpověděl mimomísně 

DiStefano. „ A ještě něco, můj nejdraţší,“ dodala zamilovaně „musím se ti k něčemu 
přiznat. Vím, ţe tě to bude moţná trochu bolet, ale kdyţ jsem tak krásně otevřená, 
tak se ti s tím musím svěřit.“ Král vylezl z pod postele, zamáčkl skleněnku do své 

jamky, zamilovaně a zasněně se zahleděl na Elzu. „Poslední dva měsíce ty orgasmy 
před tebou jenom hraju, aby byl klid….. protoţe mi to nějak nejde,“ zašeptala 
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DiStefanovi do ouška. „To nic, drahoušku, já jsem to tušil. Uvidíš, ţe se to zlepší. 

Zítra zavolám Corhenovi z Interpolu, ať nám pomůţe najít Barušku a pošleme pro 
ní.“ 

Baruška v průběhu dvou měsíců projela všechny státy střední Evropy a 

nakonec se usídlila v Paříţi, kde začala dělat průvodkyni ve Versailském zámku. 
Kaţdý den vzpomínala na tatínka a maminku. Vţdy ji píchlo u srdce při pomyšlení na 

křivdu, kterou cítila. Vlasy si obarvila na blond s jemně šedým melírem, aby se 
anonymně ztrácela v paříţských davech zamilovaných. Bydlela v podnájmu u 
sedmdesátileté velice milé babičky Marcheatové. Mladí Francouzi na ní mohli vočička 

nechat, ale Baruš nikdy nestála o jednorázové známosti a tak zůstala sama a čekala 
na toho pravého. Popravdě řečeno nyní ani neměla chuť poznávat nejkrásnější city, 
protoţe bolest zabírala veškeré místo v srdci. Kaţdý podvečer, kdyţ se vracívala 

domů, procházela kolem Samsonovy kašny, kde sedával mladý flašinetář 
v kostkované baretce. Vţdy si vyměnili letmé pohledy a kaţdý pokračoval po svém. 
Baruš domů a flašinetář v točení kličkou. Mladík působil sympatickým dojmem a 

zřejmě miloval perník. Kaţdý den měl jeden rozbalený a poloţený vedle kloboučku, 
do kterého mu házeli kolemjdoucí drobné. Pořád jí na tom mladíkovi něco nesedělo, 
ale nemohla přijít na to, co.  

Jedno květnové poledne přistoupil k pokladně Versailského zámku muţ 
v šedém plášti, vytáhl průkazku cizinecké policie a sdělil Barušce, ţe bude 
deportována nazpět do království San Romain, se kterým nemá Francie podepsánu 

dohodu o bilaterální výměně průvodců. Baruš se rozloučila se sympatickými 
pokladními, s bytnou paní Marcheatovou, sbalila si svých šest švestek (něco si 

přivydělala), 412 cédéček (zamilovala se do francouzské undergroundové scény), 
notové sešity, osobní věci a nastoupila do policejního panceřovaného vozu. Cesta 
zpět trvala tři dny. Autem, lodí a letadlem. Celou tu dobu měla Baruška smíšené 

pocity lásky, strachu, očekávání a mořské nemoci. 
Mezitím Elza zavolala královského právníka a s okamţitou platností nechala 

zrušit královské prohlášení č. 352 v plném rozsahu. Lidem se po oznámení v televizi, 

rádiu a v novinách rozjasnily tváře. Spotřeba piva začala stoupat. Rohlíky začaly být 
opět křupavé a ţaludeční šťávy rozpustily cédéčko Zeitergeist od Smashing Pumpkins 
v Truckově zaţívacím ústrojí. Stejně nestálo za moc…. Dýdţejové začali migrovat 

nazpátek do znovuotevíraných rockových klubů a barové tanečnice se začínaly kroutit 
kolem tyčí. Ekonomika zaznamenala poslední týden náznak růstu a akcie 1. královské 
posílily o 0,5 procentního bodu. Elza naladila v královské loţnici stanici Bigbeat a Rolf 

Kasparek spustil opětovně svá divadelní představení. DiStefano si koupil vteřinové 
lepidlo a jednou pro vţdy přifixoval tu stále se potulující oční bulvu do své garáţe pod 
obočím. 

21. května vjela na královské nádvoří kolona tří luxusních automobilů. 
DiStefano s Elzou uţ hodinu před příjezdem netrpělivě vyhlíţeli z balkonu svůj 
drahocenný poklad. Jakmile komoří otevřeli dveře u prostřední limuzíny a královna 

spatřila blonďaté vlásky své milované dcerušky, srdce se jí rozbušilo rychlým 
tempem. DiStefano začal na dcerušku mávat a veselými gesty jí posílal vzdušné 

pusinky. Ta pomalu vystoupila z auta a se smíšenými pocity se otočila směrem ke 
královskému balkonu, který byl vzdálen od kolony aut 52 metrů. Spatřiv své rodiče, 
plné radosti a dojetí zároveň, dala se Baruš do zajíkavého pláče. Nastalé minuty 

relativního ticha protkané pouze vřelými pohledy mezi rodiči a dcerou jako by 
vysvětlily celé to tříměsíční nedorozumění a křivdy. Nebylo třeba slov, vzájemné 
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pohledy vše prozradily a Baruška se vydala jak nejrychleji mohla ke svému papínkovi 

a matince. Bylo to dojemné shledání. Tolik koncentrované dojemnosti do pěti metrů 
čtverečních královského balkonu uţ San Romain dlouho nepamatuje. 

„A víš co ty, můj růţový kvítku?“ laškoval DiStefano a zároveň se podíval na 

Elzu „nezajdem si dnes do Čínské restaurace – jako za starých dobrých časů? Myslím, 
ţe si máme co povyprávět a vysvětlit,“ obrátil se na Barušku. Té se zajikřilo v očích, 

vzpomněla si na smaţené nudličky s bambusovými výhonky a uţ oba tahala za ruku 
směrem k padacímu mostu. 

Po dvou dnech, kdy došly Číňanům všechny zásoby nudliček a rýţe, se 

Baruška chtěla v královském boxu trochu protáhnout a otočila se směrem k východu. 
Cosi jí zarazilo. Nebyli to noví Iron Maiden, kteří tlumeně podbarvovali jiţ tak 
romantickou atmosféru Čínské restaurce. Nebyl to ani fakt, ţe nezvykle dlouho 

nevypadlo papínkovi z důlku skleněné oko. Byla to kostkovaná baretka na věšáku. Ta 
baretka jí byla povědomá. Najednou se jí zhostilo napětí a pocítila mrazení v zádech. 
Tenhle pocit naposled zaţila před půlrokem, kdyţ koštovala nový druh piva EsteveZ. 

V ten okamţik se rozlítly dveře od toalet a objevil se on. Jejího srdce šampión. 
Nevědomky pootevřela ústa a zůstala civět na toho paříţského flašinetáře. Nechápala 
to. „Co, co, co tady dělá…..?“ zůstala v němém úţasu. DiStefano si toho všiml a 

objednal si další Colu. Sympatický mladík se vydal směrem ke královskému boxu a 
pozdravil se s DiStefanem. „Dovol Baruš, abych ti představil Pítra Vjerchovoda – 
tajného agenta San Romainské bezpečnostní sluţby,“ a pobízel je k seznámení. Ta, 

očekávajíc otcovo vysvětlení, podala lehce vlhkou ruku Pítrovi. Pohledy se protnuly, 
jiskra přeskočila a chemie byla domíchána. „Snad si nemyslíš, ţe bych tě nechal 

samotnou cestovat po celým světě,“ uculoval se tatík na dcerušku. „Museli jsme 
s maminkou přece vědět alespoň, ţe jsi zdráva a ţiješ….“ Ta chytla nenápadně 
DiStefana pod stolem za koleno a lehce ho stiskla. 

 
A jak to celé dopadlo? Dýdţej Truck si nechal naimplantovat místo trávicí 

trubice nějakou nerozbitnou umělohmotnou trubku a dnes vykousne i jazz. Královna 

Elza pochopila, ţe nemá cenu dělat zbrklá rozhodnutí pod vlivem citů a pod mírným 
DiStefanovým nátlakem musela uznat, ţe kvalitní heavy metal je nad veškeré jmění 
celého světa. Král DiStefano musel začít brát prášky na utlumení hypersexuality. 

Čtyřměsíční ekonomický propad San Romainu byl nahrazen prudkým růstem, z velké 
části zapříčiněný uspořádáním pěti metalových festivalů během patnácti dnů. Po 
dvou měsících byla Baruška jmenována královnou San Romainu a ujala se vlády 

spolu se svým manţelem Pítrem Vjerchovodem, kterého si vzala 25 dnů od 
seznámení v Čínské restauraci. 21. květen byl vyhlášen celkokrálovským dnem heavy 
metalu.  

Nejhorší je namixovanej bejk s blíţencem, pomyslela si v duchu královna, 
zhasla lampičku, otočila se na druhý bok a snaţila se usnout. 
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Narušení Ramonovy ústní integrity 
 
Dne 26.10.2007 v 11.54 středoevropského času byla nenávratně narušena 

ústní integrita Ramona Esteveze.  
Pozorný čtenář si jistojistě poloţí otázku, kam civilizovaný svět 21. století 

spěje, kdyţ dopustí uskutečnění tohoto barbarského činu. Nepozorný to přeskočí a 

nalistuje další kapitolu. 
Osmička vlevo nahoře je taková nenápadná stolička, které si běţný majitel 

častokrát ani nevšimne. Je tak důmyslně zašitá za horní řadou tesáků, ţe občas i 

zkušený dentista (o dentistkách nemluvě) na ní zapomene. Většinou kdyţ má 
prasklou ţárovku v ordinaci. Často  k těmto obskurním incidentům dochází 
v Rumunsku. Politický trapas se odehrál před dvěma lety v Bukurešti. Při návštěvě 

mongolského ministra zdravotnictví Jehuda Jagody vyšly všechny osmičky vlevo 
nahoře na neplánovanou demonstraci před sídlo rumunské vlády a deklarovaly 
zahraniční návštěvě neschopnost své vlády čerpat z evropských fondů jednorázové 

dotace na pořizování mezizubních nitek. Za Vítětným náměstím se k nim přidaly i 
sedmičky vpravo nahoře. Největší transparent o rozměrech 4cm x 7,5cm s textem 
„Ty Vaše politický ţvejky uţ Vám ţvejkat nebudeme!“ nesli v čele dva postarší Bílí 

tesáci. Jack London prostřednictvím astrologicko-telekineziologické korespondence 
propůjčil propagační práva po dobu konání protestní akce hlavnímu aktéru – 

zaţloutlému Řezáku. Pokojný brífink - několikrát nevkusně narušen všudypřítomným 
zubním kamenem -  byl klidným způsobem rozprášen prostřednictvím dvou zubních 
asistentek a jedné zubní vrtačky, poháněné dvěma monočlánky AAA 1,2 V. Ve světle 

dnešních dnů však víme, ţe celá tato akce nedosáhla svého cíle a byla tak nějak 
„politicky bezzubá“. 

Tak tyhlety osmičky vlevo nahoře si ţijí svůj vlastní ţivot, aniţ byste cokoliv 

tušili. Mají svou historii, kořeny i ambice. Ramonově osmičce vlevo nahoře bylo      
30 let, kdyţ byla nechutně terminována zcela cizí dentistkou, která navíc neměla 
ţádný osobní vztah k tomuto zubu. Marně se snaţila tento fakt mírnit svojí vtipností a 

ţoviálností, neumně skrývanou pod bílým pláštěm a dětskou tvářičkou. Byla narušena 
zvlášť hrubým způsobem ústní integrita Ramonovy osobnosti. Celá tato 
stomatologická anabáze započala nenápadně zhruba před dvěma měsíci při 

konzumaci hovězího rostbífu s hranolkami a tatarskou omáčkou. Dopolední 
bowlingové zápolení se rozhodl Ramon Estevez – do té doby skálopevně přesvědčen 
o neměnné doţivotnosti všech svých tesáků, včetně stoličky vlevo nahoře – zakončit 

touto staroanglickou delikatesou. Uţ na začátku oběda cítil vnitřně jakousi 
nepopsatelnou, rozpolcenou náladu svých zubů v puse. Vyjma levého řezáku, který si 
od roku 1993 ţije svůj vlastní ţivot. V té době byla totiţ jeho fixace lehce narušena 

kvůli neintelektuálské výměně názorů v nejmenovaném podniku na nejmenované 
diskotéce po poţití nejmenovaného mnoţství alkoholu. Zvláštní místo mezi všemi 

zuby zaujímala u něho právě osmička vlevo nahoře. Její nezastupitelná pozice při 
drcení tuţších částí masa i jiných poţivatin se do té doby zdála neotřesitelná. Během 
třiceti let, kdy nahradila první a tudíţ nezkušenou předchůdkyni, prokazovala svému 

majiteli neocenitelné sluţby. Co ta toho musela překousnout! Těch příchodů, 
pozdních odchodů, dramatických rozchodů, neoblíbených flax, zaschlých ţvýkaček, 
nikotinových výparů, usazených kávových zrnek…. Osmička vlevo nahoře si byla 

velice dobře vědoma svého výsostného postavení mezi ostatními řezáky, špičáky, 
třenovými zuby a dalšími stoličkami. Nikdy to však nedávala svému majiteli okatě 
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najevo – a ten si jí za tuto vlastnost velice váţil. Byl to takový černý, mlčenlivý dříč, 

který vţdy pomohl překousnout i ty nejhorší časy. 
Od rostbífové historky uběhly dva měsíce a Ramon se rozhodl udělat přítrţ 

všem spekulacím ohledně nálad svých zubů. Jeden pozdně-letní podvečer měl uvést 

do chodu sled následujících událostí. Pravá ruka, která do té doby neznala osobně 
osmičku vlevo nahoře, se s ní seznámila. Do té doby probíhala taková neformální 

setkání na úrovni zubních kartáčků …. a v intimních chvilkách i s párátky. Ovšem 
srpnové osobní seznámení nebylo vůbec radostné. Naopak …. bylo takové patetické 
aţ melancholické. Třicetistupňové, oboustranné vychylování osmičky vlevo nahoře 

z dásně za permanentní bolesti bylo to tragické zjištění, které fakticky předurčovalo 
budoucí osud této sympatické stoličky. Nepříjemné první seznámení. Bylo to – jako 
by na první rande přišel kluk s naštíplou páteří. Ruka to těţce nesla … a o mozku 

nemluvě. Na rozdíl od ní, uţ věděl, ţe roky tohoto dříče jsou uţ pomalu sečteny. 
V prvních okamţicích ještě oţily myšlenky na amaterskou fixaci prostřednictvím 
ovesných vloček, ale kaţdým dnem se tato varianta zdála čím dál tím více 

nepravděpodobnější. Kaţdodenní prudká bolest levé tváře při překousávání 
kaţdodenních útrap byla větší a větší. V polovině září se odhodlává Ramon 
k zoufalému kroku. Telefonické objednání finální exekuce svého miláčka nese velmi 

těţce. Zubní kat určil termín popravy. 26.10. 2007 v 11.30. Měsíc a půl měl Ramon 
na loučení se svým miláčkem. Kaţdý večer četl své stoličce pohádky o zubních 
pastách a černou práci přenechával osmičce vpravo nahoře. Na půl s osmičkou 

vpravo dole. Taková vynucená pracovní dovolená před smrtí. Setkávání pravé ruky 
s osmičkou vlevo nahoře bylo v této době intenzivnější a všichni na něj budou rádi 

vzpomínat. Den popravy se rychle přiblíţil.  
Pátek, šestadvacátého října létapáně 2007 je neobyčejně obyčejný den. 

Koruna posiluje. Ceny ropy stoupají a okluzní fronta se přehnala neplánovaně nad 

českokrumlovským zámkem. Místopředseda vlády sděluje národu, ţe 3,5 milionu 
korun českých, které v r. 1998 uloţil na tři účty, našel tenkrát v kuchyni pod stolem, 
kdyţ nechtěně rozbil porculánové prasátko. Obyvatelé českobudějovické biskupské 

ulice nemají ani ponětí, ţe v jejich ulici, dojde zanedlouho k zubní vraţdě. 
11.54 – bývalá osmička vpravo nahoře uţ změnila bydliště. Nyní je z ní 

osmička uprostřed nerezové nádobky. Úplně obnaţena a v celé své kráse.        

MUDr. Huttnerová se usmívá. Ramon Estevez koulí očima a je překvapen. Čekal 
masakr motorovou pilou, ale ten se nekonal. Vše proběhlo hladce a bezbolestně. Jen 
ty pocity jsou smíšené. Byla nenávratně a jednou provţdy narušena jeho ústní 

integrita. Osádka zubních nájemníků uţ je nekompletní. A první šel největší dříč. 
Sbohem má lásko a děkuju ti za všechno, co jsi musela během třiceti let 
překousnout. Ţenský nezáviďte! Aţ jednou srostete s Ramonem jako tenhle miláček, 

tak se taky bude s Vámi loučit tak dojemně. Nashledanou v příštím ţivotě! 
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Narušení Ramonovy ústní integrity II 
 

15.5. 2008 se jeví jako další všední den tohoto osudového jara všech 

dosavadních jar. Nedávno narychlo – tak syrově a nepokrytě - osmička vlevo nahoře 
byla jiţ zpopelněna zubními spalovači.  Přespolní (pro gramatické hnidopichy - 
přesretní)  sousedka osmička vpravo nahoře osiřela a tuto skutečnost nelibě nesla. A 

to tak nelibě, ţe byla pověřena pouze k přeţvykování a drcení tlustých částí stravy 
(např. poctivě propečeného bůčku či krkovičky). Nikdy tak neměla tu moţnost poznat 
přízemní kedluben, krátkozrakou mrkev či tak prudérní ředkvičku. S trochou nadsázky 

lze říci, ţe historické souvislosti a politická asertivita s nedávno pochovanou 
sousedkou, byly takřka shodné. Pomineme-li pochopitelně lehce pravicový pohled na 
všechny identické události, závorkami ohraničeného období od 26. 10. 2007 do 15. 5. 

2008. 
Ani kaţdovečerní předčítání monotematických příběhů Henryho Chinaskiho 

nezmírnilo čím dál tím častěji bolící bebíčko v té líbezné tlamičce. Po spotřebě asi 

patnáctého balení Ibalgin 400 jsem načal šestnácté. Závany studeného vzduchu, 
vycházející ze speciální tlakové pumpičky made in China, tak trapně nahrazující ten 
dětský pocit pofoukávání bolístek, byly příliš umělé. Chyběla tomu ta prosolenost 

vlhkého, mořského vzduchu.  
Prvoplánové akce jsou nejlepší. The Best. Tahle osmatřicetiletá zkušenost 

probleskla hlavou Ramonovi to osudné ráno. Ranní cesta do zaměstnání. 
„Tak si tam skoč dneska,“ pronesl líbezně můj soukromý Mončičáček. 
„Hmmmmmmm“. Rána nepatří mezi Ramonova konverzačně nejsilnější denní údobí. 

Nicméně zaktivoval zbytky ztrouchnivělé šédé kůry mozkové. Alespoň lehce povytáhlé 
levé obočí to indikovalo. 
„Jo…… asi jo,“ zamumlal šalamounsky. 

„V pátek uţ dotóre fungujou tak napůl, víkend si kazit nebudeme …. a v Šajkovaci 
budou mít zpuchratělé rukavice….,“ uvaţoval nahlas. 
„Jo, zajdu tam dneska,“ byl vynesen rychlý soud. 

„Neboj, to nebude bolet,“ snaţil se mě chlácholit nejlíbeznější miláček. 
Má drahá, vidíš mě naposled kompletního. Pomyslel jsem si. Aţ se dnes večer sejdem 
a budu ti zpívat italské kantáty pod balkonem, uţ nebudu celý. Zase mě kus ubude…. 

A nebude to díky tomu rotwailerovi z přízemka. Ani díky legoidní stavbě mého těla. 
Ale kvůli tomuto rychlému rozhodnutí. Fast resolution. Má polovička odjíţdí. 
Zůstávám sám. Začínám truchlit, tesknit a kašlat. V hlavě zní Overture Preludium. 

 Labutí píseň v podobě narychlo zakoupené zubní pasty s fluoridem Odol ® 
classic je slaboduchým úplatkem za celoţivotní sluţby. Třeba tam dnes nebudou…, 

třeba celá ta poliklinika večer vyhořela včetně těch kleští…., třeba aţ dojím tuhle 
Myslityčinku, se to tam všechno zafixuje na příštích stopatnáct let, snaţil jsem se 
chlácholit a odloţit další stomatologickou vraţdu. Nemüsli na to Ramone. Vzpomeň si 

na něco krásného. Na svojí lásku, svého miláčka – svojí Pavlínku. Vybav si něco 
pozitivního – něco, čeho si dosáhl. Třeba včera ten hrníček od kafe. Jak jsi ho umyl 
… a nerozbil. To byl opravdu husarský kousek! Události začaly nabírat rychlý spád (i 

kvůli Winterovi – aby mne zase nenapadl, ţe je to takové dlouhé a rozplizlé). 
7:15 příchod do kanceláře 
7:15:43 – 7:21:13 – finální deratizace, dezinfekce (vlastně i dezinsekce) senkrovny    

7:21:14 – 7:25:01 – kontrola ustrojení, odříkání modlitby Joyea Ramona 
7:25:02 – odchod na green polikliniku. 
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„Tobry ten“, snaţím se šálit polikliniční recepční svým rapšašským přízvukem. 

„Máte tu prosím Vás pěkně ňákýho zubaře? Aby mi vypreparoval jeden přezrálý 
zoubek.“ 
„Dobrý den, jo…..,“ mate mě svým čtvrtečně-ranním úsměvem vcelku usměvavá 

paní. „Jděte vpravo, pak doleva, pořád rovně a vzadu je doktor Hypšner.“ 
V čekárně usedám vedle klidně vypadající paní. Zřejmě je pod sedativy, odhaduji. 

V 7:29 přichází muţ ve středních letech. Vchází do ordinace se svým náčiním. Typický 
konformista Jean Louise Trintignanta kříţený s barokním Rumcajsem Václava Čtvrtka. 
„Pane Estevez, budete to mít za devadesát, protoţe tu nejste vedenej a je to 

ambulantní zákrok,“ praví lehce rozmrzelá řezníkova Manka, čekajíc pobouřenecké 
nálady. V duchu se omlouvám své budějovické doktorce Huttnerové za 
stomatologickou nevěru a kešuju další zubní vraţdu. Usedám do chladně vyhlíţejícího 

koţenkového plyšáku a trpělivě vyčkávám začátku představení. Ten Hynais 
v národním to má víc vychytaný, neţ tadyty ušmudlaný okna se ţaluziemi, 
předsmrtně přemítám. 

 Opona se pomalu zdvihá. Manka přináší sklenku s perlivou neznačkovou 
vodou. Čekám na drink. Místo něho přichází rejţa v bílým pláštíku. 
„Tobry ten pane doktore,“ začínám samovolně koktat. 

„Dobrý den. Tak co Vás trápí pane Estevez?“ odpovídá, aniţ by hnul obočím. 
Po čtyřicetipětivteřinovém verbálním výstupu, připomínajícím aviatický nácvik, 
přichází sada zákeřných otázek. 

„Trpíte, nebo máte alergii na něco?“ 
Okamţik jsem zapochyboval o správnosti gramatiky ve svém kritickém sloupku 

nedělních novin „Nicotnosti“, týkající se katastrofálního nedostatku cejnů velkých 
v lipenské nádrţi a odpovídám „Nee“. 
„Berete nějaké prášky?“ 

„Včera jsem vycucal jedno balení neznačkových lentilek pro uklidnění. Sparta zase 
prohrála,“ snaţil jsem se křečovitě zlehčovat poslední pětiminutovku mé milované 
osmičky. 

„Tak kerápak to je?“ začal mi rukou projíţdět ústa. 
„Ssss tahle,“ cukl jsem. 
„No jasně – ta musí ven – je v posledním taţení,“ vynesl dlouho očekávaný a bohuţel 

nepřekvapivý result. 
„Musím Vám dát injekci. Pootevřete trochu ústa – ale ne moc, abyste mě nekousnul.“ 
Lehce jsem se začal rosit a vzpomínal na svou ţenu, jak jí občas koušu do vnitřních 

stran stehen v rámci erotických hrátek. Ta mi ale injekce nedává. Ta mě potom 
mlátí. Ale jen tak. Aspoň doufám. 
 Horní ret se mi zvolna začal nafukovat pod tlakem právě importovaného 

anestetika a oči mi zaplavilo ţraločí bělmo. V mţiku se Rumcajsovi objevilo v ruce 
něco stříbrného. Šmik, chrup. Před očima mi na okamţik zatančil Neil Tellurg se svým 
rýţovým nákypem … a bylo po všem. Opona padá. Studený zvuk dopadu mého kusu 

já do plechové nádoby mě probral z poblouznění. 
„Nekouřit, nepít, nejíst. Tvoří se Vám plak.“ 

„Jak?“ 
„Plak.“ 

„Aha,“ tvářím se zádumčivě a pozvolna se zvedám z povinného představení. 

Lístky nevracejí. I kdyţ dnes bylo málo diváků. V čekárně se ještě 5 minut dodívávám 
na závěrečné titulky a poté Manka zavírá sál. To loučení uţ nebylo tak patetické jako 
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posledně, protoţe od října se toho hodně změnilo. Uţ mám jiné priority. Sekundarity i 

tripartity. S pocitem ústní prázdnoty odcházím a v duchu si říkám, abych nedopadl 
jako Neil. Musím najít rozumný kompromis. I have to find a right compromise.     
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Narušení Ramonovy ústní integrity III 
 
Jsem unaven a chce se mi spát. Je 4. listopadu 2008 15:42 a málokdy v ţivotě 

chci zaţít to, co předcházející den. Přesněji řečeno to, co se událo mezi 12. a 14. 
hodinou. Vše začalo vcelku banálně zhruba v půlce srpna, kdy ta aktivnější část 
mozku mi napověděla, ţe se blíţí podzim. Tj. v mém případě a v posledních letech 

čas malých zubních doţínek. Jiţ delší čas pojímám podezření ohledně zubní osádky 
mých úst. Vypadá to totiţ, ţe má kusadla se začínají chovat jako krysy. Pomalu a 
nenápadně opouštějí vlajkovou loď a bojím se, ţe jestli to tímto tempem půjde dále, 

tak za deset let pozřu pouze střídku chleba s úsměvem pověstné jednozubé tchyně. 
But we turn back! 

Sympatický hlásek na druhém konci drátu mi sdělil koncem srpna, ţe 10. října 

mne čeká nastoupená čestná jednotka dentistů v českobudějovické Biskupské ulici ku 
příleţitosti konání roční preventivní prohlídky. Stavba slavobrány se odkládá kvůli 
absenci krepového papíru ve vedlejším obchodě a koneckonců i důvodu. Chvíli jsem 

byl unhappy, ale po seškrtání páru písmen se to opět srovnalo. 
Kontinuálně s probíhajícími přípravami na zubní doţínky v průběhu měsíce září 

a října se definitivně potvrdila oprávněnost názvu „doţínky“. Bohuţel – opět se bude 

sklízet, vytušil jsem. Vytušila to i má ţena, v pravidelných periodách sprintující do 
barrandovské lékárny pro další a další balení Ibalginů. O hlavní roli se tentokrát 

zpočátku nesměle přihlásila sedmička vpravo nahoře. Zřejmě velice nelibě nesla tak 
násilný a předem neohlášený odchod své sousedky do věčných lovišť. Nejdříve jsem 
její výzvy a četné ţádosti o následování sousedky nebral váţně. Ovšem v době jelení 

říje jsem byl znenadání postaven před otázky a) a b). A) Stát se ibalginovým 
závisloušem a kaţdodenně polykat jednobarevné lentilky nebo b) při své plánované 
budějovické návštěvě zrealizovat finální exekuci tohoto podnájemníka s vcelku 

nešťastným číslem. Jedno nedělní ráno ji za mě vyřešila ţenuška. Po neplánovaném 
peřinovém souboji mi líbezným hláskem pošeptala do ucha (tuším pravého): „Tak si 
tu stoličku nech PROSTĚ vytrhnout a budeš mít klid…“ Marné byly mé výkruty, ţe se 

jejímu jazyku bude po mé stoličce stýskat, ţe se i mému jazyku bude po mé stoličce 
stýskat. Marné bylo potlačování ţivelně přicházejících představ o trápení zvířat 
v cirkusu Bernes. Mozkové soukolí se pootočilo o 3o a nosem mi vypadlo do čerstvě 

povlečeného polštáře rozhodnutí. Hodiny sedmičky vpravo nahoře se daly počítat na 
prstech všech účastníků táborského kurzu Stanag 6001 vč. dvou prodavaček 
v bufetu. „Tak jest,“ pravil ON a snaţil jsem se uvěřit, ţe v Biskupské ulici bude ke 

mně milostiv. Zatímco ON ve vcelku stabilní poloze stojícího dohlíţitele nad našimi 
skutky setrvává, má ţena se otočila na pravý bok a přetáhla přes sebe naší 
společnou přikrývku. V ten okamţik nejen rozhodnutí o finálním konci další zubní 

podnájemnice se zdálo zcela jasně obnaţeno. 
Říjen se přiblíţil s nebývalou razancí. Spolu s podzimní únavou jsem zastihl ve 

vagónním kupé na cestě do města Masných krámů i třiaosmdesátiletého klavírního 
virtuóza s elegantním motýlkem na krku. Tak zajímavého a zábavného člověka jsem 
uţ dlouho nepotkal. Vyjma Pavly po třech paňácích ve fázi REM. Po vzájemném 

přezkoušení anglických slovíček a upřesnění si výslovnosti samohlásky U před 
souhláskou R (např. Murphy, Turner apod.), se vlak zastavil. Virtuóz se vydal do 
Malého pivovaru na abiturientský večírek s hojnou účastí a já jsem odkráčel směrem 

k zubnímu popravišti. 
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Kdyţ mne podivně vypadající sestřička nechtěla uvést do ordinace a místo 

toho mi neustále vnucovala knedlíčkovou polévku, pochopil jsem, ţe jsem zahnul 
příliš pozdě. Šťastné shledání ve správných dveřích se svou věrnou dentistkou bylo 
provázeno nebývalými oslavami. Nový typ bryndáčku kolem krku a napuštěný 

kelímek čerstvé, jemně perlivé vody mě přivedly do neplánované extáze. Po poţití 
třech prášků proti hyperaktivitě a odříkání Zdrávas Maria ve zkrácené formě, jsem 

obnaţil svá kusadla vůči světlým zítřkům a i vůči MUDr. Huttnerové. 
„Máte dva kazy, ta sedmička je sporná a v kaţdém případě Vám doporučuji giretáţ,“ 
zněl ortel. Chvíli jsem byl polichocen nabídkou prohlídky jedné z největších sbírek 

ruských relikvií, ale po bliţším vysvětlení jsem vychladl a v paměti začal pátrat po 
umístění poţárního nákresu únikových východů. 
„Aţ takhle -?“ snaţil jsem se reagovat a obrousit hrany tvrdého konstatování.     

„To zvládnete, naplánujte si u sestřičky dvě návštěvy a jednu lekci ústní hygieny,“ 
dorazila mě. 
„Japato? Já bych radši nepravidelná slovesa….., a předpřítomnej čas mi dělá občas 

taky problémy.“ 
„Jsme domluveni, mějte se pěkně a těším se na další setkání,“ nasadila jaggerovsky 
prozíravý úsměv a já jsem začal hledat pod křeslem zbytky své odvahy. Ne – vlastně 

sebevědomí. Občas se mi to plete. 
 Na druhé návštěvě 20. října jsem byl nucen absolvovat kurz sebepoznání. Se 
zrcátkem v ruce jsem byl seznámen detailně se všemi zubními nájemníky. I s těmi 

zviklanými. Podomním prodavačem mezizubních kartáčků jsem byl zlámán k jejich 
koupi. Jako impresionistická rekvizita v naší stále zamlţené koupelně se dodnes 

vyjímají královsky. 
„Hodí se Vám to 3. listopadu v 11:15?“ proletěla nevinná uan kveščn vzduchem. 
„Myslím, ţe ano,“ suše jsem se zbytky slin v puse konstatoval. 

„Udělali bychom ty dva kazy, kamen a případně tu stoličku.“ 
„Hmmm, my God…“ 
„A pak bychom naplánovali tu giretáţ.“ 

„Tak Vám tedy pjekně děkuju a S pánem Bohem,“ odcupital jsem s vytřesenou 
šrajtoflí. 
 

 Jsem čerstvý. Je 3. listopadu ráno a slunce začíná nad oblaky vystrkovat své 
růţky. Ranní dvouhodinovka speakování mne probírá nadobro z povíkendové letargie 
a vydávám se směrem k Budějovicím. V 11:13 uţ sedím v čekárně svědků Kazových 

a čekám na oficiální započetí letošních zubních doţínek. V 11:30 o mne sestra nejeví 
zájem a začínám si samovolně listovat Finančním poradcem. Venku je krásné počasí. 
V 11:45 o mne stále nikdo nejeví zájem. V tušení neblahé budoucnosti přesouvám 

všechny odpolední schůzky na náhradní termíny. Ve 12:00 po přečtení Pojišťovacího 
poradce, připraven na zápočet z finančního makléřství, začínám nervózně křiţovat 
předpopravní místnost. V přestrojení za apoštola uklidňuji přítomnou paní a 

přesvědčuji jí o správnosti její návštěvy zdejšího Chrámu zubní blaţenosti. Po pěti 
minutách přichází sestra (mi před třemi lety představená) a uvádí mne do zubní 

arény. Cestou potkávám místního kinga MUDr. Krále alias Davida Matáska. Jeho 
zdvořilostní úsměv trvá o dvě sekundy déle, neţ bych předpokládal a šibalský úsměv 
(toliko popisovaný naším Dţerzim) začal u mne vyvolávat otázky. 

„Tak uděláme ty dva kazy a tu stoličku – co vás tak trápí – necháme na panu 
doktorovi…. aţ Vám bude dělat tu giretáţ,“ zapěla má dentistka prohlíţeje si na 
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monitoru technický výkres bydliště mých nájemníků „tady Vám dám injekci a bude to 

raz dva.“ 
Včelička mi dala ţihadélko do horní dásně a věčné zatracení bratrů Kazů mohlo začít. 
Po patnácti minutách byl konec a nezvykle klidný průběh akce byl narušen snad 

pouze cinkotem zbytků plomby o hrany keramického plivátka. Rozradostněn 
opouštím arénu a mířím k sestře a její pokladně zaplatit svou dnešní útratu za 

bezstarostnej mejdan.  
„Necháte mi tady 600,-“ poudá pokladní. 
„Dneska jste nějaký levný,“ odpovídám a začínám sečítat pětikoruny. 

„Včera bylo Všech svatých, tak jsme dnes dali slevy pro stálý zákazníky,“ uculovala 
se. 
„Tak sestři, na dypá naplánujem tu giretáţ?“ nasazuji straňanský přízvuk tvářiv se jak 

laň před skolením. 
„Pan doktor uţ na Vás čeká….“ 
„On se chce se mnou dnes osobně rozloučit?“ přecházím pozvolna do doudlebské 

hantýrky a začíná mě mrazit v zádech. 
„Ne, on se rozhodl, ţe to dneska sfoukneme všechno – i tu giretáţ,“ suše 
konstatovala a oči jí těkaly po mé botě. 

Zčistajasna se mi před očima objevil duch Freddyho Mercuryho, doprovázející mou 
ţenu k oltáři za zvuků Crazy Little Thing Called Love. Kdyţ jsem se vrátil, snaţil jsem 
se odporovat: „ON se rozhodl nebo on se rozhodl?“ abych se ujistil o nadpozemnosti 

případně přízemnosti tohoto rozhodnutí. Jelikoţ sestra znala pouze fonetickou 
podobu mého dotazu a zároveň jsem nechtěl vypadat jako mlčící jehňátko, po 

šedesátivteřinovém přemlouvání, hraničícího s válečným tancem Navahů, „jsem byl 
souhlasit“. V ten okamţik (Monika by zajisté řekla: At the Moment) mi to všechno 
došlo. Ten o dvě sekundy delší doktorův úsměv, obdivné pohledy sestřiček a nakonec 

i ty mexické vlny pacošů, tvořící se v posledních chvílích v čekárně. Dneska tady bude 
zabíjačka a právě jsem kývnul na hlavní roli, problesklo mi hlavou. V polomrákotách 
jsem se přesunul do kingovy ordinace. Za jiných okolností velice sympatický David 

Matásek, mi dnes připadal jako Jan Owe Solskjear těsně před střídáním. Mátoţiv 
jsem se vsoukal do předsmrtného křesla marně hledaje stropní hák na zavěšení 
poraţených vepřů.  

„Dobrý den pane Estevez,“ vychází z úst přicházejícího doktora. 
„Dobrý den pane doktore. Myslel jsem, ţe tu giretáţ naplánujeme na příště, ale 
sestra to vymyslela nějak jinak,“ snaţil jsem se z posledních sil odvrátit neplánovanou 

poráţku. 
„To zvládnete ….. to nebolí, to je běţný zákrok,“ snaţí se to odlehčit st. David „aspoň 
to budete mít všechno dnes za sebou.“ 

Myslím, ţe obličejová mimika a 2 cl vypocených tekutin mu daly jasně najevo, co si o 
tom myslím. Reflektory nad podiem se rozsvítily a sestřička mne opět obdařila 
módním bryndáčkem. Po sedmiminutovém zevrubném vysvětlení „o co vůbec go“ 

doktorem Matáskem vypuká zatím největší zubní movie road mého ţivota. Jedenáct 
přesně mířených vpichů do spodního a horního patra vykonalo své. St. David odešel 

na deset minut zřejmě nabrousit své frézy a rozbrusky a mě začala postupně 
odumírat pusa. Teprve nyní jsem se dokázal vţít do pocitů Němého Bobše a plasticky 
pochopit éru němého filmu. Okamţiky vcelku rychlého skonu mé chlebárny vystřídaly 

pocity kingovského děsu (protentokrát starého dobrého Stephena), vyvolávající na 
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mém čele (neboť tváře tou dobou jiţ odumřely) pohled na přicházejícího řezníka, 

převlečeného za sympatické St. Davida.  
„Tak začneme?“ prohodil laškovně s úsměvem č. 3 na tváři. Neočekávajíc ţádnou 
odpověď – neboť břichomluvu jsem nestačil nacvičit – sklopil mé elektrické křeslo do 

polohy vleţe. 
„Tímhle stroječkem Vám obnaţím ty zuby od dásně a tímhle háčkem Vám to pak 

ručně seškrábu….“ 
Znělo mi to jako sykot rajského plynu. V očích se mi objevilo bělmo, toliko 

popisované Xavierem Maniguetem a pravidelně se zjevující ve ţraločích očích pár 

vteřin před jeho výpadem na svou oběť. V ten okamţik musela připadat ordinace 
kolemjdoucím jako právě probíhající restaurace Sixtinské kaple. Restauratér v bílém 
plášti a s ochranným štítem právě mikrofrézou tvaroval miniaturní skulptury na 

devětatřicet let staré, normalizační klenbě Svatého Ramona. Ten rezignoval a 
přemýšlel o naplánování blahořečení vynálezce umrtvovacích injekcí na 
Svatopetrském náměstí. Po dvaceti minutách byly frézovací práce ukončeny. 

„Ţijete?“ zaznělo ordinací. 
„Myslím, ţe jo,“ zahuhlal jsem a otevřel levé oko. Snaţil jsem se reflexivně nahmatat 
tep na levé ruce a zjistit, jestli uţ se nenacházím v kryogenní fázi tesně před 

zakuklením. 
„Teď Vám to tím háčkem seškrábu,“ popsal doktor svůj další postup. 
„Hm mm mm,“ zavřel jsem levé oko, neočekávajíc nic nového. 

Mýlil jsem se. Mechanické škrábání předčilo všechny mé představy o 
plánovaném nafilmování SAW 7. Horní patro se dalo ještě přeţít, ale při pracích na 

spodním, se začaly citelně projevovat výpadky umrtvovacího séra a mé občasné 
cukavé výpady to dávaly vcelku jasně najevo. Ve finální fázi restaurátorských prací 
bylo mé tělo tuhé tak, jako kdyţ jsem v r. 1987 vleţe kopal hodinu a půl v parném 

vedru okop pro leţícího střelce s protichemickou maskou na obličeji. 
Po 45 minutách byly veškeré práce zastaveny, lešení rozebráno a ucpaná 

odsávačka odeslána do opravy. Uvaděčky rozehnaly davy čumilů přede dveřmi a 

znenadání se zjevil St. David s kleštičkami. Má domněnka, ţe mi jde štípnout jízdenku 
do nebe, ale vzala brzy za své.  
„Tak vytáhnem tu sedmičku?“ 

„Hm mm mm,“ zaznělo ordinací rezignovaně. 
 Sám si otevřel mou pusu (i kdyţ sám si ji na mě nikdy neotevřel). Prásk-
chrup…. a další fosilie zacinkala o dno nerez nádobky. Verbálně jsem ho o ní poţádal 

co by důkaz o existenci vetřelců na naší planetě. Neverbálně cosi zamumlal, ale dal 
mi ji. Po pětiminutovém vyplachování krvavé lázně a následném odplazení před 
zrcadlo, jsem se chtěl seznámit s tím Frankensteinem v něm. Naštěstí účinky injekcí 

začaly odeznívat a já postupně začal nacházet vědomí. Sestřička ze mě vytankovala 
další prachy a já jí tuţkou napsal do návštěvní knihy: DĚKUJU ZA DNEŠNÍ 
VEJSLUŢKU!   

 Tímto způsobem byla opětovně narušena Ramonova ústní integrita a tajně 
doufám, ţe další díl nebudu muset dlouho napsat. 

 Preventivní poznámka pro kritiky: není to ani dlouhé, ani rozplizlé. Je to jasné 
a úderné. Bohuţel pro Vás s otevřeným koncem…………..     
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Antipatie vůči hobojům 
 

Původem polský, jinak národnostně roztříštěný promovaný psycholog Janosz 

Guttleberg se přestěhoval se svoji rodinou ze Zakarpatské Rusi počátkem 60. let do 
Ivanovic u Brna. Vedle provozování své psychologické poradny se věnuje svým 
koníčkům dogmatismu a amatérské výrobě dřevěných řehtaček. Janosz je 

odborníkem v oblasti behaviorální psychologie a funkcí lidského mozku. Od r. 1982 je 
pravidelným  dopisovatelem Brněnských listů a jeho práce se objevují v novinách a 
časopisech po celém Brněnsku. Jeho otec, celoţivotní posunovač u Českých drah a 

matka, systematická třídička odpadu se zaměřením na plasty, vychovávali malého 
Janosze v souladu s všeobecně uznávanými  zásadami výchovy dětí se zaměřením na 
anatomii emočního přestřelení. Po absolvování Mezinárodního gymnázia v Lipníku 

nad Bečvou s rozšířenou výukou sociopatických jevů, Janosz úspěšně zvládá přijímací 
zkoušku na Filosofickou fakultu UK, katedra psychologie, obor klinická psychologie se 
zaměřením na anatomii vzteku. Po absolutoriu na tomto liceu si otevírá soukromou 

praxi v Ivanovicích a úspěšně se věnuje konzultacím se svými klienty. Po dvouleté 
praxi se zařazuje mezi nejkvalitnější a zároveň i nejdraţší psychology ve svém 
teritoriu. 

 
Zde je identický přepis dialogu ze sezení se svým klientem: 

 
Antipatie vůči hobojům 
(zde je nutno podotknout, ţe Pavel Rigo absolvuje svoji první schůzku s psychologem ve svém ţivotě) 

 
Aţ přehnaně slabé zaťukání na dveře. 
 

Guttleberg: Dále. 
Rigo nesměle otevírá dveře,vstupuje do místnosti a začíná se křečovitě usmívat. 
 

Rigo: Dobrý den pane doktore. 
Guttleberg: Dobrý den. 
 

Guttleberg vstává z houpacího křesla a potřesením pravice se zdraví s Rigem. 
 
Rigo: Pane doktore mám si lehnout na pohovku nebo sednout na závěsnou 

houpačku? 
Guttleberg: Pane Rigo, mohu Vás oslovovat Pavle? 
Rigo: Pochopitelně, a ještě lepší by bylo, kdyby jste mi říkal Póle, jako moje Helča. 

Guttleberg: Dobrá, takţe Póle usaďte se podle svého gusta, uvolněte se a jestli 
dovolíte, nalijeme si čistého vína. 

 
Guttleberg vstává a odchází do lednice pro litrovku Vavřince. Poté rozlévá skrze 
papírový mikrofiltr víno do dvoudecilitrových  skleniček. Rigo se nemotorně vtěsnává 

do dětské závěsné houpačky. 
 
Guttleberg: Takţe, co Vás přivádí Póle do mé ambulance? Řekněte mi něco o sobě, 

kolik vám je let, jak ţijete, číslo bot a takové ty vaše osobní věci, abych si mohl 
udělat Váš osobnostní profil. 
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Rigo: Je mi 28 let a 5 let jsem šťastně ţenatý. S Helenou máme syna Broníka a dceru 

Ester. 
Guttleberg: Nemohl byste se Póle houpat trochu méně? Není Vám rozumět. 
 

Rigo podpatkem přibrţďuje svoji evidentní duševní rozhoupanost a pokračuje. 
 

Rigo: Bydlíme spolu s Helčinými rodiči v malém baráčku v Praze na Barrandově. 
Guttleberg: Stejně tu houpačku nechám odinstalovat. Věnoval mi ji Daniel Stern 
z Cornell University a místo naladění na stejnou vlnovou délku mi akorát přinesla 

okopanou omítku. 
Rigo: Pracuji jako entomolog ve firmě Alpa s.r.o. Stručně řečeno zkoumám 
paralyzující účinky nových typů Repelentu na hmyz. Helča je kuchařka ve vazební 

věznici a teď je na mateřské. 
Guttleberg: Póle, jak na Vás působí moje stříbrná čtyřbarevná propiska? 
Rigo: Zdá se mi taková pasivní. Kdyţ s ní nic nepíšete do bloku, tak si jen tak 

polehává po stole. 
 
Guttleberg si zapisuje do bloku: hippocampus v pořádku, amygdala lehce zúţená. 

 
Rigo: Proč se ptáte, doktore? 
Guttleberg: Aby řeč nestála. Póle, pokračujte. 

Rigo: Mým největším koníčkem je hra na hoboj. Věnuji se tomu uţ 23 let a zatím 
amatérsky si vytrubuju v hasičské kapele pod názvem „The Kings of Fire“. 

Guttleberg: Hoboj je ta černá trubka, která se nedá profouknout ? 
Rigo: Přesně tak. 
Guttleberg: Manţelka nemá nic proti Vašemu koníčku ?  

Rigo: Naopak! Někdy jí před spánkem hraju noční serenádu a to byste nevěřil, co to 
s ní pak udělá… 
Guttleberg: Ne, tak jsem to nemyslel. Myslím Vaše cestování po pohřbech, svatbách 

a poţárech. 
Rigo: Nevadí jí to. Naopak! Ona má čas na výchovu dětí a přípravu kulinářských 
specialit. Vţdycky, kdyţ přijedu ze štace, tak mi pak podstrojuje. 

Guttleberg: Na jakou stranu Vám manţelka připravuje vidličku? Na levou anebo na 
pravou? 
 

Rigo se na nepatrný okamţik zamýšlí. 
 
Rigo: Na levou. 

Guttleberg: Takţe jste pravák? 
Rigo: Odjakţiva. 
 

Guttleberg si zapisuje do bloku: kognitivita v normálu s lehkou disfunkcí smyslových 
areí. 

 
Guttleberg: Mám tu ještě zbytek Frankovky Póle, dáte si ještě? 
Rigo: Ne, díky doktore. 

Guttleberg: Dobrá, tak pokračujte Póle. Počkejte nějakýho Póla jsem tu uţ měl? A 
nebo ho znám? A taky to byl entomolog! Na rozdíl od Vás, tuším, hrál ale na kytaru. 
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(Guttleberg se celou dobu tváří zádumčivě a loví v paměti) 

 
Rigo: Nemyslíte pane doktore Paula McCartnyho z Beatles? 
Guttleberg: Jo, máte právdu, to je on. Promiňte, ţe jsem Vás přerušil. Pokračujte 

Póle. 
Rigo: Víte pane doktore, hoboj je pro mne všechno ….. ţivot, štěstí, citové naplnění 

…. a nakonec i ta koprovka! 
 
Guttleberg souhlasně přikyvuje hlavou. 

 
Rigo: Mým dlouhodobým snem je stát se hobojovým sólistou ve Vídeňské opeře. 
Tomu snu podřizuju všechno. Volný čas, hodinky, sexuální periody, no prostě 

všechno. 
 
Guttleberg souhlasně přikyvuje hlavou s ještě větší intenzitou. 

 
Rigo: Do toho Rakouska bych se chtěl dostat přes Slovensko. 
Guttleberg: Jak to myslíte, přes Starý Hrozenkov? 

Rigo: Ne, myslím přes Košlera a Slovenský filharmonický orchestr. 
Guttleberg: Vy se nějak znáte s Košlerem? 
Rigo: No …., pár štěků jsem měl v Recordare, Jesus pie  

Guttleberg: Jak jste to říkal? 
Rigo: Rekordáre dţizus pí 

Guttleberg: Aha. 
 
Guttleberg souhlasně přikyvuje hlavou. 

 
Rigo: Sorál si na mně vzpomněl, kdyţ natáčeli Requiem od Mozarta a omarodil jim 
Kucharčík. Je to tak měsíc. 

Guttleberg: A? 
 
Guttleberg souhlasně pokyvuje hlavou a pobízí Riga k dalšímu vyprávění. 

 
Rigo: Omluvil jsem se z pohřbu Hamáčka. Franta Jelenů z Poličky za mě zaskočil. 
Guttleberg: Takţe dveře jsou otevřeny?! 

Rigo: Mám je zavřít? 
 
Rigo vstává a jde směrem ke dveřím. 

 
Guttleberg: Ne, myslel jsem obrazně dveře do světa. 
Rigo: No, řekl bych, ţe lehce pootevřeny. 

Guttleberg: Neměl ten Košler takovou malou bradavici na nose? 
Rigo: Myslím, ţe ano. Na pravé straně z pohledu hobojisty. 

 
Guttleberg si zapisuje do bloku: po smrti je třeba patologicky přeměřit thalamus. 
 

Guttleberg: A nekoukali z té bradavice dva takové malé chloupky? 
Rigo: To uţ si nevzpomenu. Přes to síto to nebylo vidět. 



40 

 

Rigo začíná být evidentně nervózní a přehazuje si pravou nohu přes levou. 

 
Guttleberg: Jaké síto? Vy jste hráli nějaké cenzurované představení? 
Rigo: Ne, hráli jsme ve včelařských ochranných přilbách. 

 
Guttleberg se potutelně usmívá. 

 
Guttleberg: A chápu…. Recese 
Rigo: Ne, dýchací cesty. Byl to první jarní koncert v letním amfiteátru pro Slovenský 

svaz včelařů a chránili jsme si tak dýchací cesty pro nadcházející sezonu. 
 
Guttleberg vstává a jde přivřít okno. Poté si zapisuje do bloku: odebrat vzorek  

neokortexu. Nenápadně se dívá na hodinky, aby naznačil Rigovi očekávání pointy 
jeho problému a zároveň pro kontrolu fakturačního času. 
 

Guttleberg: To dnešní sezení budete chtít na fakturu nebo budete platit  
hotově? 
Rigo: Na fakturu, jestli by to šlo. Tak s devadesátidenní splatností. 

Guttleberg: Dobrá. 
Rigo: Víte, můj ţivot je idylický. S manţelkou máme šťastné a naplněné manţelství, 
děti zdravé a můj dech je silný. Děti jsou hodné a jediné co mě dost trápí a irituje, je 

můj tchán Bedřich. 
Guttleberg: Jak to myslíte? 

Rigo: Tchán s tchyní bydlí v přízemí našeho baráčku. S tchýní vycházím dobře, ale 
tchán nemá vůbec pochopení pro mého koníčka a povaţuje mně za bezduchého 
trubadúra.  

Guttleberg: Takţe, s trochou nadsázky lze říct, ţe Vás povaţuje za vycpaného 
trubadúra? 
Rigo: Přesně tak. 

Guttleberg: Podívejte se Póle, nesmíte to vidět tak tragicky. Jde o to, jestli  Váš tchán 
nepouţívá aţ příliš silný amorfní druh satirismu a nebo jestli se nejedná o standardní 
mezigenerační interpersonální doketismus se zaměřením na dech. 

Rigo: To víno mi taky přefakturujete? 
Guttleberg: Ne, to je na prvním sezení zdarma. 
Rigo: Předevčírem jsem se s ním pohádal ve sklepě a kvůli tomu jsem také dnes 

tady. 
Guttleberg: Má Váš tchán hudební sluch? 
Rigo: Ne, ten má jenom zavařené třešně v policích. 

Guttleberg: Nenosí náhodou takové šedé, bavlněné trenýrky s černými prouţky? 
Rigo: Ne, on nosí světle modré slipy se ţlutými slony. 
Guttleberg: Kvůli čemu jste se to tedy pohádali v tom sklepě? 

Rigo: Kdyţ jsme se míjeli na sklepních schodech, tak mi kromě jiných uráţek řekl, ţe 
do doby, neţ se naučím hrát na hoboj zadnicí, tak jsem u něj pouhý hmyzař 

se sípajícím dechem.  
Guttleberg: A co jste mu na to řekl? 
Rigo: Ať ty švestky nechá na polici, protoţe nejsou jeho a ţe jsem neviděl nikdy 

nikoho hrát na hoboj zadnicí. 
Guttleberg: Jak reagoval? 
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Rigo: Začal se smát a schválně mi polil třešňovou šťávou notový sešit. 

Rigo se rozklepal a poţádal o sklenici plnotučného mléka. 
Guttleberg: Váš tchán uţ je v důchodu nebo pracuje, Póle? 
Rigo: Je v invalidním důchodu a chodí občas zvedat ţelezniční závory do Hůr. 

Guttleberg: Co si o tom všem myslíte? 
Rigo: Ţe uţ to přehnal a vypustím mu kolo. 

Guttleberg: To nedělejte Póle, to Vaši situaci nevyřeší. 
 
Guttleberg vstává a hledá ve skříni prázdné tiskopisy přihlášek do pátečních kurzů 

řízeného potlačování vzteku. Balík přihlášek umisťuje nenápadně vedle Rigovy síťové 
tašky. 
 

Rigo: Já se pane doktore přece nenechám permanentně zesměšňovat nějakým 
rekreačním zvedačem závor, ne? 
Guttleberg: To v ţádném případě, ale neřízeným vztekem ničeho nedocílíte, Póle. 

Musíme nalézt nějaké oboustranně výhodné, asertivní řešení.  
 
Guttleberg vstává a odchází k polici knih a začíná listovat v Jungmannově 

encyklopedickém slovníku. 
 
Rigo: A co kdybych mu asertivně rozbil pár sklenic s třešněmi? Ty loňský se mu 

obvzlášť povedly. 
Guttleberg: Z čeho by pak tchýně dělala bublaninu? Ne, to je nemyslitelné. 

Rigo: Tak by dělala švestkový koláče. 
Guttleberg: To všechno je takové polovičaté řešení a to my přece nechceme! 
Musíme se na ten problém, Póle, podívat ze dvou rovin. První je rovina realisticko-

objektivní a druhá je rovina pozitivní převrácenosti. 
Rigo: Jsou ty karamely čokoládové nebo větrové? 
 

Rigo si rozbaluje bonbon z dózy. 
 
Guttleberg: Větrové. 

Rigo: Ty roviny, ze kterých se budeme dívat jsou souběţné nebo vzájemně 
nakloněné? 
Guttleberg: Souběţné. Jde o to, si přehodnotit moţnost hraní na hoboj zadnicí. Je to 

vůbec fyziologicky moţné, Póle? 
Rigo: V ţádném případě. 
Guttleberg: A biologicky by to moţné bylo? 

Rigo: Teoreticky ano, prakticky ne. Po vyřešení otázky utěsnění a fortissima, by se 
nad tím dalo uvaţovat. 
Guttleberg: Takţe první rovinu máme vyřešenou a dospěli jsme k názoru, ţe je 

fyziologicky i biologicky nereálná. Souhlasíte se mnou? 
Rigo: Jo. 

Guttleberg: A teď ta druhá rovina. Vy jste odpověděl tchánovi cituji:“Nikdy jsem 
nikoho neviděl hrát na hoboj zadnicí“. Je to tak? 
Rigo: Ano, to souhlasí. 

Guttleberg: Zkusme teď převést Váš vcelku negativistický a do jisté míry i lidsky 
pochopitelný postoj do imaginární i faktické positivity. 
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Rigo: Jako abych mu to řekl s úsměvem na rtech? 

Guttleberg: Po komplexním převedení Vašeho výroku do positiva by pak zněl:“Vţdy 
jsem viděl všechny hrát  na hoboj zadnicí.“.To pochopitelně neznamená, ţe hru na 
hoboj povaţuji osobně za nějakou prdelní záleţitost. Je to jen taková slovní hříčka, 

demonstrativně znázorňující jeho gramatickou  inferioritu vůči Vaší osobnosti. 
Rigo: A dá se to nějak léčit? 

Guttleberg: Víte Póle, musíme se také podívat realitě do očí. Globálně vzato, poslední 
dobou se šíří střední Evropou taková celková antipatie mezi lidmi vůči hobojům. 
Markantně je to vidět v italském San Remu a severoirském Dublinu. 

Rigo: To jsem zaregistroval taky. Minulý týden, kdyţ jsem hrál starýmu Hornychovi 
na pohřbu, tak si Franta Lejtů – ten hraje na trombón -  stoupl přede mně a já 
neviděl na rakev. 

Guttleberg: Tak vidíte? Sám pozorujete na sobě to pozvolně se šířící hobojové 
utlačování. Toto je ale ţivý příklad uţ otevřené antipatie! 
 

Chvíle napjatého mlčení. 
 
Guttleberg: A dělal jste s tím něco ? 

Rigo: Jo, na smuteční hostině jsem Frantovi nepodal hořčici a kdyţ mě o to poţádal 
po druhý, tak jsem nepřítomně zíral do zdi. 
Guttleberg: Ne, myslel jsem něco razantnějšího. Něco demonstrativnějšího. 

Rigo: To jsem mu měl dát přes hubu a rozšlapat trombón ? 
Guttleberg: To zrovna ne, ale mohl jste vznést písemný protest ke kapelníkovi a kopii 

dopisu odeslat na hudební svaz a na Ochranný svaz autorský. Moţná bych uvaţoval i 
o protestní nótě do prezidentovy právní kanceláře. Víte Póle, kaţdé náznaky 
hudebního, potaţmo v našem případě hobojového barbarství, se musí systematicky 

potlačovat uţ v samotném zárodku. 
Rigo: To jsem ale netušil, ţe to můţe narušovat i příbuzenské vztahy! 
Guttleberg: Podobný problém jsem řešil na počátku osmdesátých let s vlastní 

sestřenicí, učící se hrát na housle. Její matka tenkrát pod vlivem nové vlny britského 
heavy metalu ji začala úplně ignorovat. 
Rigo: Opravdu? 

Guttleberg: Opravdu. Pamatuji se, ţe ji dokonce večer před školní akademií přestřihla 
strunu na houslích a kolega Openhaimmer ji dával dohromady 3 měsíce v arizonském 
ústavu pro zhrzené hudebníky. 

Rigo: A dostala se z toho? 
Guttleberg: Dostala. Nese sice následky do dneška, ale uţ 13 let hraje úspěšně na 
hřeben jako sólistka v Carnegie Hall v New Yorku. Pouze při vyslovení slova 

„Stradivari“ jí lokálně pigmentuje do růţova levá půlka její zadnice jako následek 
dvouletého permanentního utlačování její houslové virtuozity. Proţitý stres se na ní 
prostě podepsal.  

Rigo: No a co tedy uděláme s tím mým problémem? 
Guttleberg: Z mého pohledu vidím východisko v duálním interpersonálním 

kompromisu. 
Rigo: Jako ţe se kvůli němu začnu učit hrát na harfu a on bude jíst švestkový koláče? 
 

Rigo nervózně rozbaluje karamelku. 
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Guttleberg: Ne, to v ţádném případě. Dle mých dosavadních poznatků jsem u Vás 

diagnostikoval lehčí formu alexythimie s převrácenou trajektorií. U tchána Bedřicha 
se začíná projevovat standardní stařecká senilita spojená se středoevropskou 
obecnou hobojovou averzí. 

Rigo: To znamená, ţe jsem blázen pane doktore? 
Guttleberg: V ţádném případě, Póle. Myslím si, ţe musíme společnými silami 

korigovat tchánovo evidentně přehnané citové přestřelení ohledně Vaší osoby 
personifikované do hoboje a eliminovat působení obecných antipatií vůči hoboji jako 
takovému.  

Rigo: A kolik tahle sranda bude stát? 
Guttleberg: Mnoho úsilí, trpělivosti a pár korun. 
Rigo: Nedalo by se těch pár korun nějakým způsobem přetransformovat do toho úsilí 

nebo trpělivosti ? 
Guttleberg: Prakticky ne, ale teoreticky by jsme mohli Váš závazek vůči mé poradně 
započítat do Vašich protisluţeb. 

Rigo: Jak to myslíte pane doktore ? 
Guttleberg: Čistě teoreticky, kolik si berou „The Kings of Fire“ za jeden standardní 
pohřeb ? 

Rigo: Podle toho jestli bude pohoštění na smuteční hostině nebo ne. 
Guttleberg: Řekněme ţe nebude a na obřadu se bude hrát nějaký pochodový marš, 
potom „Čechy krásné, Čechy mé“ a „Plují lodi do Triany“. 

Rigo: Kdyţ to budeme hrát v okleštěné sestavě, to znamená já na hoboj a Jindra 
Fafejta na flašinet v coververzích, tak si berem 1.500,- Kč. Pochopitelně to všechno 

bez doprovodných vokálů. 
Guttleberg: Takţe si kaţdý vyděláte 750,- Kč ? 
Rigo: Jo. 

Guttleberg: A nedáváte nějaké slevy při smrti ortodoxních komunistů ? 
Rigo: Ne.  
 

Guttleberg nenápadně sleduje hodinky a podupuje levým kolenem. 
 
Guttleberg: Můţu Vám tedy navrhnout takovou menší bezkešovou kompenzaci. 

Pokud pochopitelně budete souhlasit. 
Rigo: Ano, poslouchám. 
Guttleberg: Dnešní sezení bude za 6 minut trvat 1 hodinu. Takţe po započtení 

přiráţek za vypité mléko a okopanou omítku Vám to vychází na 1.600,- Kč. 
Rigo: Tak málo ? 
Guttleberg: Dobrá, tak 1.700,- Kč 

Rigo: To je pěkné. 
Rigo si spokojeně vrní. 
 

Guttleberg: Já Vám nebudu tedy fakturovat nic. A vy mi jako kompenzaci zahrajete 
na dvou pohřbech. 

Rigo: Vy budete umírat na etapy? Příští pátek a sobotu nemohu, to hrajeme 
v Pernštejně na plese socialistů a v sobotu na plese antikomunistů. 
Guttleberg: Ne, já bych tu chtěl nějaký pátek ještě být, ale má stotřiletá sestřenice 

s manţelem se rozhodli na stará kolena ozkoušet sjezdovku v Gallsenkirchenu. 
Rigo: Á chápu. 
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Rigo kýve souhlasně hlavou. 
 
Guttleberg: Takţe bych si chtěl zhruba koncem března předobjednat Vaše sluţby. 

 
Rigo si vytahuje notes. Začíná v něm listovat. 

 
Rigo: A nešlo by to spíš kolem patnáctého? Konec března míváme nahuštěno. To víte 
plesová sezona v domovech důchodců kolem poloviny března právě vrcholí… 

Guttleberg: No uvidíme. 
Rigo: V kaţdým případě kolem patnáctého se mi ozvěte a odladili bychom detaily. 
 

Guttleberg souhlasně přikyvuje hlavou a kontroluje čas. 
 
Guttleberg: Takţe bych závěrem našeho dnešního sezení stručně zrekapituloval Váš 

problém a zároveň navrhl řešení, kdyţ dovolíte. 
Rigo: Pochopitelně. 
Guttleberg: Emoční přestřelení Vašeho tchána pramení dle mého názoru z jeho 

celkové citové lability a nepochopení úlohy a postavení hobojů v hudebních tělesech. 
To vše je bohuţel ještě umocňováno momentální celkovou antipatií vůči hobojům, 
které se projevuje poslední tři roky. Markantní to je ve střední Evropě, hlavně kolem 

Postoloprt. 
Rigo: A co pozouny? 

Guttleberg: Podle posledního čísla moldavského měsíčníku Vakzalnyje kartinky 
zaţívají svoji konjunkturu. Jejich vrchol se všeobecně očekává v dubnu aţ červnu 
příštího roku. 

Rigo: Opravdu? 
Guttleberg: Ano. Doporučoval bych proto vedle cvičení na hoboj se pověnovat ještě 
dalšímu dechovému nástroji. Ideální by byl klarinet nebo zobcová flétna. U nich 

nejsou oblíbenostní výkyvy tak markantní. 
Rigo: A který nástroj je nejoblíbenější, doktore? 
Guttleberg: Jednoznačně vede dirigentská taktovka a harfa. 

Rigo: A jak se mám chovat ke tchánovi pane doktore? 
Guttleberg: Póle, chovejte se k němu neutrálně, jako byste o ţádné antipatii vůči 
hobojům nevěděl a dejte mu mé telefonní číslo, ať se mi ozve. Řekněte mu, ţe mám 

doma sbírku nepouţitých závor a chtěl bych se jich zbavit. Necílenými otázkami bych 
ho ambulantně vyšetřil. Pomocí medikamentů a sádry bych ho dostal tam, kam 
chceme. 

Rigo: A co kdyţ ty závory nebude chtít? 
Guttleberg: Tak mu řekněte, ţe mám pravou ţelezničářskou plácačku. 
 

Guttleberg začíná listovat svým diářem. 
 

Guttleberg: A kdyţ přijde zítra mezi devátou a desátou, tak dostane návdavkem ještě 
ajzipoňáckou píšťalku. 
Rigo: Opravdu ? 

Guttleberg: Opravdu. 
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Do ordinace vchází sestra a oznamuje příchod dalšího klienta. 

Rigo zbrţďuje své houpání na houpačce a pomalu se obtíţně vysoukává z dětské 
sedačky. 
 

Rigo: Pane doktore moc Vám děkuju a s těma pohřbama jsme domluvený. 
Guttleberg: Nemáte zač Póle, jsem rád ţe jsem Vás poznal a těším se na naše 

setkání na hřbitově. 
 
Guttleberg s Rigem si podávají ruce a navzájem si vyměňují pozdravy. 

Rigo zapomíná v ordinaci slaměný klobouk a odchází. 
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Kapka lásky 
 
V polovině sedmdesátých let minulého století byl na popud tehdejšího prezidenta 

Maďarské lidové republiky Jánosze Kádára a s tichým souhlasem politbyra Ústředního 
výboru Komunistické strany Sovětského svazu v budapešťském Institutu pro výzkum 
nekvantifikovatelných jevů vytvořen speciální tým, určený pro výzkum teorému 

mnoţství lásky. I kdyţ do dnešní doby nebyl přesný důvod vzniku tohoto týmu 
přesvědčivě vysvětlen, přední estétové z Dánska Michael Laudrup a Bjorn Halfsted se 
domnívají, ţe v pozadí tenkrát stála potřeba tehdejšího vedení Komunistické strany 

Maďarska dokázat imperialistickému světu, ţe láska k vlasti je víc neţ láska 
k nevlastní matce. Do čela tohoto týmu pod krycím názvem Evol, byl 15. 11. 1975 po 
tříkolovém tajném hlasování prostřednictvím barevných obálek nejednoznačně 

potvrzen Julius Gyurgyík – nejznámější předválečný, válečný i poválečný milovník a 
svůdce ţen ze Segédu. Sloţení tohoto mezinárodního týmu bylo variabilní a závislé na 
momentální politické konstelaci, nicméně stálými, protokolárně potvrzenými členy 

byli: 
 
Ferencz Hoszy – specialista na posttraumatické šoky a truchlení; 

Tronek Bojarovski – genetický chemik polského původu, věnující se chemickým 
rozborům všech tělních tekutin včetně slz; 

Ahmed Alsambri – teheránský, externí dopisovatel do erotických časopisů; 
Chue Pu Činghe – hadí ţena z Ho Či Minova města; 
Podplukovník Jakub Bureš – profesor vědeckého komunismu z katedry politických 

věd československé vysoké vojenské školy v Rakovníku; 
Pard Pardillus – mongolský hlavní designer zátěţových padáků; 
Helmut Reichstadter – východoněmecký chirurg se specializací na podkoţní 

mikropodlitiny (široké veřejnosti známé pod názvem cucfleky); 
Jorg Gustafsson – švédský mikrobiolog známý svou teorií telepatické inseminace 
jednobuněčných prvoků ze dna suchdolské pískovny. 

Ivan Ivanovič Pavlov – traktorista ze Sverdlovsku 
Ramon Estevéz – mexický exulant, pracující jako pionýrský vedoucí v letním táboře 
na Guantanamu. 

 
Po počátečních organizačních problémech ohledně zvolení členů řídícího 

výboru, kontrolní komise a mezikontinentálního pokladního, které byly v rámci Rady 

vzájemné hospodářské pomoci vyřešeny během prvního půlroku, začal tým Evol 
pracovat naplno na jaře posvátného roku 1976.  Ve světle tehdejší politické situace, 
ropné stagnace a kapitalistické konjunktury se jako protest proti zaloţení této 

východní instituce zdálo vydání dlouhohrající – a k tomu ještě černé - desky A Night 
at the Opera skupiny Queen, do níţ se neplánovaně zamilovali lidé, patřící k oběma 

politickým blokům – vyjma neutrálních států. Na základě tohoto západního impulsu a 
na popud východoněmecké tajné sluţby STASI byla ustanovena operativní skupina 
pod krycím názvem Tabatěrka s cílem rozbíjet nepřátelské buňky, sympatizující 

s touto partou vlasáčů, vedenou zubatým Zanzibařanem. Antidiverzní činnost 
Tabatěrky, pracující prostřednictvím protizápadní propagandy a hornických kladívek, 
byla oficiálně ukončena po třech měsících, kdyţ se jejímu náčelníku Ditrichu Holmsovi 

rozbil v Dráţďanech gramofon s relativně dobrou jehlou. 
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Impulsem k doplnění základního úkolu týmu Evolu – a to porovnání lásky 

k vlasti s láskou k nevlastní matce, ještě o porovnání s láskou ke straně, byla 
protestní nóta sovětského ambasadora Fjodora Semjonoviče Jakotyče z dubna 1976 
sloţena do rukou Jánosze Kádára, tehdy pobývajícím na velikonočním dýchanku na 

Praţském hradě. Po narychlo svolaném nočním zasedání řídícího výboru do Minsku a 
odsouhlasení tohoto poţadavku v poměru 11:3, byla operativně přepracována 

celková koncepce Evolu. Praktická demonstrace výsledku týmu byla přeloţena na 
srpen 1979 při příleţitosti konání zemědělské výstavy Země Ţivitelka 
v československých Českých Budějovicích namísto německého papírenského veletrhu, 

pořádanmém v červenci 1979 v Dráţďanech. 
Původně čistě milenecko-vlastenecký úmysl Jánosze Kádára byl v průběhu 

sloţité práce týmu postupně - a nutno podotknout - ţe i k jeho nelibosti, silně 

zpolitizován. To se projevovalo snahou hlavně ze strany politbyra SSSR a PLR o 
zapojení svazáckých a ostatních mládeţnických organizací do praktických pokusů 
Evolu. Jednalo se zejména o líbání na veřejnosti, nošení červených trenýrek a bílých 

tílek při hodinách tělesné výchovy, sběr papíru a pomerančové kůry.      
  Tak, jako to bývá při práci politických stran a hnutí, tak i v případě Evolu se 
v průběhu činnosti na základě rozdílných pohledů, vytvořily dva názorové proudy. 

Tzv. Severozápadní – zastoupen hlavně polskými, švédskými a východoněmeckými 
vědci a Jihovýchodní – zastoupen sovětskými, maďarskými a mongolskými vědci. 
Severozápadní proud preferoval hlavně materialistické řešení, včetně pokusů a 

fyzikálně-chemických analýz oproti jihovýchodnímu, který upřednostňoval 
matematické, třídně-politické řešení předloţené otázky. Anachronismus a vzájemná 

nevraţivost těchto uskupení zašly na podzim 1976 tak daleko, ţe dodávky sovětských 
periskopů se záměrně zpoţďovaly spolu s poškozenými skly. Protiúdery ve formě 
dodávek nesprávně vytištěných politicko-propagačních materiálů v berlínských 

tiskárnách způsobovaly předvánoční politický chaos v ulicích Moskvy.  
 Ideové základy obou proudů byly v silném rozporu i kdyţ výsledek práce týmu 
Evol byl uţ od jeho samotného vzniku předem znám. Nicméně vědecká animozita a 

kariérismus některých členů Evolu způsobovaly časové posuny v plnění jednotlivých 
vědeckých meziúkolů. 
 Vedoucí Evolu Julius Gyurgyík, zaneprázdněn svým permanentním sváděním 

uherských krasavic v jihozápadním Segédu, nepostřehl názorové rozštěpení týmu a 
to se mu stalo osudným. Na jaře 1976 nevyslyšel hlasité nářky sovětských aparátčíků 
ohledně dodávek politických plakátů, protoţe měl vypnutý telefon při čtyřdenních 

milostných avantýrách s Terezou Bugárovou z Miskolce. Toto neodpustitelné fópá 
mělo za následek nedozírné ideologické škody – hlavně na předškolní a školní 
mládeţi. V předvečer Svátku pracujících se v moskevských ulicích objevilo velké 

mnoţství vylepených plakátů s pěticí vlasatých, vousatých a tupě zírajících mániček 
namísto všeobecně obdivovaného, uznávaného, sexy myslitele se svojí 
nedmyslitelnou čapkou a free fajfčičkou. Berlínští emisarové, podporující severozápní 

názorový proud, zaslali na východ pět tisíc kusů plakátů populární německé skupiny 
Puhdys místo autoportrétu Vladimíra Iljiče Lenina. Na popud tehdejšího moskevského 

gubernátora Šuškina byl Gyurgyík ihned odvolán z vedení Evolu a neprodleně vyslán 
na ideologický doškolovací kurs v délce 3 týdnů do známého sibiřského letoviska 
Treblinka. Eva Cichovská, jeho věrná milenka čekala na doškoleného Juliuse marně 2 

dny na Trebišovském nádraţí. Kdyţ došly v nádraţním kiosku veškeré zásoby 
oblíbených cigaret zn. Čárda, odebrala se domů a svého „Dodánka“ jiţ nespatřila.  
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Z pozdějších informačních pramenů se dovídáme, ţe neúspěšný vedoucí týmu 

dokončil kurs s pětiletým zpoţděním a s nalomenou páteří. 
 Počátkem ledna byl jmenován do čela Evolu Jegor Arachnis. Tento malý, a 
podsaditý třiačtyřicetiletý Litevec měl za úkol od politbyra ÚVKSS a polských 

socialistů, vnést do týmu duch kolektivizmu, pseudoromantismu a v závěrečné fázi, 
kdyţ zbyde trochu času tak i malou dávku tolik oblíbeného revizionismu. Původem 

rolník z krasnojarské gubernie, si po večerech během dvou měsíců doplnil stranické 
vzdělání večerním studiem Lomonosovy univerzity. Studijní obor „Nenásilné 
ujednocování názorů prostřednictvím milice“ zvládl na výbornou a jiţ na tomto liceu 

si začal získávat postupně gloriolu muţe, co si stojí za cizími názory. Jeho diplomová 
práce pod názvem „Třídní nenávist a sociální rozdíly jsou skrytými formami ryzí lásky“ 
se stala povinně nejčtenějším bestsellerem v minské oblasti. Blízkým přítelem se mu 

v této době stává dálkově studující externista Miloush Jakesh, který se 
v osmdesátých letech proslavil v Československu svou slovní ekvilibristikou, 
vytříbeným módním stylem a postupným zaváděním tolik podceňované oblyčejové 

mimiky do politických projevů. Hlavním a stěţejním bodem ideologické práce tohoto 
ortodoxního Litevce ovšem zůstalo nenásilné a postupné sjednocování obou 
názorových proudů do jednoho – východního. Vedle tohoto hlavního úkolu řešil 

pochopitelně i další, neméně sloţité a občas i praktické otázky. Mezi hlavní patřily: 
- aktivnější zapojení stranických a vládních špiček jednotlivých členských států 

do projektu Evol; 

- oprava protékajícího záchodku ve třetím patře praţské centrály; 
- postupné sjednocování společenských obleků stranických tajemníků všech 

členských zemí RVHP + Kuba; 
- fyziologické odzkoušení, stranické odsouhlasení, nenásilné zavádění a obecná 

popularizace nového typu polibku pod názvem „Litevák“ (jako protipól tolik 

oblíbeného, ale západního „Francouzáku“); 
- praktická demonstrace lásky k vlasti pořádáním masových, dobrovolných akcí 

např. tělovýchovného nebo osvětového charakteru; 

- vedle stávajícího paragrafu „Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví“ 
v trestním řádu, zavedení nového „Nevěra k socialistické vlasti“, jehoţ 
porušení by bylo oceněného pěkným nášupem; 

- postupná defiminizace kosmetických salónů atd. 
Výše uvedených úkolů se zhostil Arachnis se stranickou odpovědností a pílí sobě 
vlastní. Aktivita, kterou věnoval plnění těţkého úkolu, spojeného s postupným 

sjednocováním dvou názorových proudů byla obdivuhodná. I jeho manţelka Ivana 
Sergejovna povaţovala Jegora za nesmírně pracovitého člověka a výkvět stranické 
elity. 

 Názorovné pnutí v průběhu několika měsíců pozvolna ztrácelo na pevnosti a 
na podzim r. 1976 mohl Arachnis prostřednictvím morseovky odeslat telegram do 
Budapešti o splnění své hlavní úlohy. V tomto období se také začíná projevovat 

odpovědnost státních a stranických funkcionářů při nápomoci rozlousknutí evolského 
oříšku. Líbání a objímání na veřejnosti začíná být velice milým a veřejností 

blahodárně přijímaným zpestřením jinak šedého ţivota v socialistickém táboře. 
Milostné eskapády a srdceryvná shledání probíhají většinou na letištích při přijímání 
zahraničních návštěv spřátelených zemí. Přeborníky v těchto eroticko-politických 

scénách se začínájí projevovat hlavně Leonid Breţněv, Erich Honecker a Mau 
C´Tung. Československo je v této oblasti zpočátku poněkud pasivní, ale po zvýšeném 
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importu sovětských báryšní a zefektivnění výroby hašlerek, se i tato situace mění a 

soudruh Husák rozdává liteváky na poţádání. Fidel Castro – známý rebelant ze 
spřátelených zemí - se odmítá podílet na řešení úkolu Evolu a na protest začíná nosit 
samopal vz. 58 na své politické briefingy a tlouct rukou do řečnických pultíků. 

Západní propaganda – zmatena chováním státníků a nejvyšších straníků – 
doporučuje římskokatolické církvi přehodnocení svých postojů a doporučuje konkáve 

v choulostivých případech líbat pouze zem. Východní tábor reaguje na tento jev 
razantně – začíná při delších líbacích ceremoniích na uvítanou nabízet politickým 
cestovatelům chléb a sůl. Tanečnice z Lúčnice ho nabízejí bezplatně všem politikům 

s věkem nad 75 let. Ti mladší si musí vystát frontu v letištním kiosku na párek 
v rohlíku za 2,50 Kč. Nejmarkantnějším fópá se stalo při podzimní neplánované 
návštěvě předsedy Komunistické strany Kuby Kubuly a Kubikuly ve Varšavě. 

Fernando Gonzáles přiletěl na pozvání hlavního převozníka polských loděnic Jacska 
Wronského ku příleţitosti spuštění nové pramičky na vodu. Jaké ovšem bylo 
překvapení kubánského politického leadera, kdyţ zjistil, ţe mu tanečnice z Lúčnice 

nechtějí vydat chléb na polském letišti, nelze ani slovně popsat. Proto pouţijeme 
přepisu přímého přenosu polského komentátora Lecha Lehna z radia „Bjelanka“: 
 

„Váţení posluchači, přeji Vám pěkné čtvrteční dopoledne a dovolte mi poděkovat 
řediteli našeho rádia, ţe mi umoţnil komentovat tuto důleţitou událost. Spolu 
s desetitisíci nedočkavých Varšavanů i já jsem pln radosti z toho, ţe můţeme dnes 

jménem dělníků, rolníků a převozníků přijmout vzácnou návštěvu – našeho vzácného 
hosta z Kuby – soudruha Gonzálese. I přes nepřízeň počasí stranický speciál dosedl 

na přistávací plochu našeho letiště s razancí kubánskému lidu tak vlastní. V dáli 
vidíme stovky nadšených školáčků spontánně vítajících našeho drahého soudruha 
z Kuby. K letadlu se pomalu přesouvají schody a dveře se ……. pomalu otevírají. 

Všechen polský lid se nemohl v poslední době dočkat této vzácné chvilky. Ta 
nedočkavost přímo čišela ze všech varšavských ulic ….. Ano ve dveřích se objevuje, 
ruka, sako, ano a náš drahý soudruh González mává na uvítanou polskému lidu. Jeho 

gesta naznačují sympatie s našimi soudruhy a to dojetí je očividné. Za jeho zády se 
objevuje jeho manţelka Margarita….., která se nám od poslední návštěvy trošinku 
spravila….ehmm… ta postava je sympaticky robustní, aţ tak kubánsky doutníková…, 

a dostávám informaci, ţe to je jeden ….. z příslušníků ochranky….a….. manţelka 
zůstala doma ….. kvůli začínající …… bronchitidě…ne pardon ….. borelióze.. Na 
přistávací ploše očekávají vzácnou návštěvu hlavní představitelé varšavského 

politického ţivota v čele s Jacskem Wronským. Ano, …. a co to vidíme, soudruh 
González odhazuje svůj pověstný klobouk z velenických nutrií v dál. Ach ta kubánská 
ţivočišnost čiší ze soudruhů na kaţdém kroku. Co naplat, ţe kloubouk se dostává do 

násavných turbín a zaţehl další jiskřičku vzájemných sympatií mezi pracujícím 
polským lidem a kubánským. Zatímco náš vzácný host soudruţským krokem kráčí 
přímo po schodech naproti svým polským soudruhům, v dáli se blíţí letištní hasičské 

vozy aby uhasily pravé křídlo stranického speciálu. Atmosféra je dojemná, tisíce 
třepotajících polských a kubánských vlaječek v rukách našich nejmladších pionýrů a 

pionýrek dávají jasně najevo imperialistickému světu své sympatie s lidem ostrova 
svobody a demokracie. Ano…… a právě jsme svědky nefalšovaného a lidského objetí 
obou soudruhů, to je ta stranická přímost a upřímnost a ţádné kapitalistické 

přetvářky, na které jsme zvyklí směrem na západ. Soudruh González se zdraví se 
zbytkem varšavského politbyra …… a netrpělivě se ohlíţí kolem sebe….. zřejmě hledá 
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přidělené vozidlo….. a …. co to vidíme…. soudruh González láme rukama kolem 

sebe…. zřejmě polským soudruhům cosi vysvětluje…… zřejmě čeká na překlad 
nějakého speciálního slovíčka…… a dostávám do sluchátek informaci ….. ţe postrádá 
nějakého soudruha nebo….. soudruţku. Vcelku neobvyklá situace, které nebýváme 

svědkem kaţdým dnem. Jistě se za okamţik dozvíme příčinu tak nezvyklého chování 
našeho vzácného hosta. …. Ano ….. Jacsek Wronsky začíná netrpělivě pobíhat kolem 

přistavených schůdků a …. cosi vysvětluje svému místopředsedovi Andrzeji 
Wysogladovi…. a …. co to vidíme náš host se vrací na schůdky k letadlu ….. zřejmě si 
něco zapomněl v útrobách letounu…… soudruh Wysoglad ho chytá za ruku ….. a 

zřejmě se mu snaţí vysvětlit, ţe dary mohou počkat na příští den… Ale, co to vidíme, 
soudruh González chytá našeho místopředsedu do kravaty a smýká s ním na 
schůdkách….. Přesně teď nevím, co je příčinou tak vřelého přivítání a tak nezvyklých 

pantomim, ale doufejme, ţe se vše v co nejbliţší době dovíme od našich 
spolupracovníků. Nyní se na chvíli odmlčím a zaposlouchejte se vaţení posluchači do 
známé melodie sovětského lidu Kakalinka….“ 

 
V rádiu zní 3:12 min známá melodie Kakalinka a poté se opět v přímém vstupu 
dostáváme na varšavské letiště. Záběry šílících varšavských pionýrů se svými 

třepotátky se prolínají se záběry startujícího kubánského speciálu. Jacsek Wronsky 
s Andrzejem Wysogladem a zbytkem varšavského politbyra urychleně nasedají do 
černošedých limuzín a zatahují si okénka. 

 
„ A vracíme se v přímém vstupu na varšavské letiště…. Právě jsem dostal do 

sluchátek informaci, ţe soudruh González nenalezl na letištní ploše soudruţku v kroji  
se svým příznačným chlebem a solí, na coţ se nejvíce těšil. Na schůdcích se mu 
snaţil soudruh místopředseda za toto omluvit a koupit dva obloţené chlebíčky 

v letištní hale. Ale soudruh González si toto nenechal vysvětlit a přislíbil další 
návštěvu příští týden. Celému polskému lidu je nesmírně líto tohoto nedorozumění a 
vezme si ponaučení z tohoto organizačního nedostatku.      

 
Z tohoto přepisu záznamu je patrno jisté mezikontinentální stranické napětí, 
pramenící z nepochopení genderové otázky chleba a soli. Varšavští soudruzi se z této 

nepříjemné situace poučili a na dubnovém výjezdním zasedání v Dubrovníku prosadili 
zakomponování nové povinnosti do ervéhápéckého desatera. Tedy uţ jedenáctera. 
Od května 1976 bylo nemyslitelné, aby přiletivší vládní nebo stranická delegace 

nenalezla na letišti chléb a sůl. V ojedinělých případech i trocha majolky. Po úvodních 
Litevácích a objímačkách, se tedy stal zcela nezbytným a nenahraditelným tolik 
oblíbený chlebový piknik na letištním terminálu.  

 
V této době přichází tbiliská pobočka Evolu s nástinem řešení základní otázky 

celého projektu prostřednictvím „dematerializační nerovnice o třech neznámých a 

s absencí rovnítka“. To bylo později nalezeno zapadlé pod ţidlí vedoucí školní jídelny 
na základní škole Jurije Prochnowa v Murmansku. Vedle stálých členů Evolu se velkou 

měrou podíleli na sestavení a následném zborcení této nerovnice dále: Al Atar – 
ingušský arachnofobik, Index Formidov – trebišovský astrální geofyzik, sbor 
dobrovolných hasičů z Františkova. Ještě je třeba zmínit nezastupitelnou úlohu Alexe 

Krucipiska, coţ byl dvojitý agent z Erfurtu, který byl po čtyřech letech své aktivní 
sluţby umocněn na třetí. 
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 Dematerializační nerovnice po všech vykráceních a mimoúrovňových úpravách 
byla představena na IV. sjezdu  sionských symboliků a anagrafologů ve Varšavě a 
měla tento tvar: 

 
A + B > C2 

 
kde A = láska k socialistické vlasti; B = láska ke komunistické straně; C = láska 
k nevlastní matce (umocněno na druhou, páč se u ní předpokládá přítomnost 2 

nesouměrných bradavic na nose a sklon slabě solit vařené brambory) 
 
Pointu povídky si vypůjčil Neil Tellurg do svého právě dokončovaného eposu 

z prostředí budapeštských mrazíren pod názvem „Arachnofólie“. Celkem má 13 (slovy 
třináct) svazků. 
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Hvězda nesvítí 

 
Trio candátích bijců se skládá ze tří profesionálních rybářů. Dvou 

nesportovních a jednoho sportovního. Karel, Jarda a Roman se těší pověsti 
lipenských mlátiček. Uţ při zakřičení sousloví nad Lipenskou nádrţí „lipenské mlátičky 

se valí !!!“, se všem candátům začnou klepat poslední dva psí zuby. Rybáři, Keith 
Richards a Al Kajda jsou blázni. Nakladatelství Lucios a spol. se rozhodlo       12. 
července 2002 na operativní poradě regionálních reportérů z momentálního důvodu 

nedostatku vraţd v této metropoli zveřejnit  v nedělní příloze regionálního deníku 
Jihočeské novinky v sekci B6 autobiografickou a autentickou fresku jednoho 

z četných lovů této nekompromisní trojice.   
Radek Demeters, známý lovec regionálních senzací ve čtvrtek zjišťuje, ţe nemá čím 
zaplnit poslední stranu přílohy svého deníku tuto neděli a láme si hlavu co s tím 

udělat. Přichází záblesk spásného nápadu z čistého nebe. Matně se mu vybavuje, jak 
před 2 měsíci vystopoval v parném květnovém odpoledni  v českobudějovické 
metropoli svého známého. Tak jako kaţdý den v pátek kolem 17 hod procházel touto 

evropskou třídou a zarazily ho mokré stopy na rozpáleném asfaltu. Jako správný a 
dravý novinář se po nich vydal ve vidině ulovení další novinářské senzace. Stopy ho 
zavedly z Lannovy třídy kolem Senováţného náměstí aţ k náměstí. Na jeho západním 

cípu se pozvolna začaly stáčet do Krajinské ulice a u Masných krámů vytvořily smrtící 
smyčku, ze které se velice těţko vymotával. Nášlap začal být těţce viditelný a Radek 
uţ se smiřoval s myšlenkou marného stopování s abstraktním koncem. Vidina nové 

senzace ho hnala vpřed a tep se mu zrychloval. Stál před svým cílem. Stopy 
směřovaly do zapadlého obchůdku s rybářskými potřebami a nevedly uţ ven. Lehké 
zatmění před očima z nadcházejícího odhalení hnaly nedočkavého Radka do 

obchodu. Zavzpomínal na předčasně ukončený rybářský kurs ze sedmé třídy, kdy se 
dostavil na první hodinu a instruktor se neobjevil, protoţe dostal pozdní plané 
neštovice. Takţe si pouze prohlédl během 45 minut rybářskou učebnu a vícekrát uţ 

výuku nenavštívil. Snaţiv se vypadat nenápadně, vešel opatrně do obchůdku. 
Obchod byl malý a nemohl se v něm ani otočit. Všude na něj trčely jednodílné, 

dvoudílné, trojdílné a teleskopiceké pruty, třpytky, plandavky i rotačky, marmišky, 
strímry, vlasce, muškařské šňůry, boilies, vezírky, čeřínky, jednoloţiskové, 
dvouloţiskové, tříloţiskové i čtyřloţiskové navijáky, kolovrátky, háčky, dvojháčky, 

trojháčky, olůvka, krmítka, splávky, policajti (policajtky ne), noţe, peány, 
vyprosťovače vázek, stoličky, stany, skládací křesílka, kapesní svítilny, normální 
svítilny (nebo baterky – jak chcete), maxisvítilny, lankové návazce, textilní návazce, 

kapesní váhy ryb, vysunovací metry, maskovací oblečení, nepromokavé pláštěnky, asi 
tři druhy pokrývek hlavy, mapy České republiky, Jihočeského kraje a velká kniha „Jak 
na ně?“ od Martina Řízka ve formátu A4 v luxusním barevném provedení – ţádném 

paperdeckovém. Demeters měl, má a bude mít smysl pro detail. Uprostřed těchto 
všelijakých značkových pomůcek stál prodavač s cigárem v puse a před ním mladík 
v modrých trenkách s jedním ţlutým prouţkem po bocích a tričku s vybledlým 

nápisem Queen forever. Kotníky měl od bláta a mokré gumové pantofle na nohou. V 
jedné ruce drţel hot dog a přikusoval, druhou rukou ukazoval na nějaký ţlutý balíček 
v polici. Demeters ho změřil pohledem a shledal v mladíkovi svého bývalého 

spoluţáka z rapšašské základní školy. “Prokristapána Romane, co ty tady takhle 
nalehko?“, zvolal. Mladík se otočil chvíli poulel očima, v levém měl prasklou ţilku a 
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suše odvětil:“A ty si kterej?“. Prodavač típnul cigáro o pult a šel na záchod. “Druhej 

zleva.“, reagoval Demeters a začal se imaginárně, lehce filosoficky usmívat.Ten 
úsměv evokoval socialisticko-barokní dobu sedmdesátých let Marie Rottrové a Radka 
Tomáška. “Seděl jsem v druhé lavici od leva ze tvého pohledu, hleděl-li si přímo na 

naší milovanou lehce oprýskanou rapšašskou tabuli.“, objasnil svoji levou pozici. 
“Aha,ty jsi Demouš!,čau Radku, a co ty tady takhle natěţko?“. “Ale pátral jsem 

v pátečním horkém a suchém odpoledni po mokrých stopách zřejmě velikosti osm a 
půl a ty mne dovedly aţ sem. Jaké milé a dobrosrdečné setkání můj milý neromský 
příteli!“. 

Zde je třeba podotknout, ţe Radek Demeters má romský původ a uţ od druhé 
třídy základní školy na Rapšachu udivoval všechny včetně školníka Muţčíka svou pílí, 
chytrostí a smyslem pro detail. Jen tak pro upřesnění ve druhé třídě bezplatně naučil 

Romana zavazování tkaniček. Po velice úspěšném absolvování základní školy šel 
Radek Demeters studovat střední novinářskou školu do Klece a po té Vysokou školu 
novinářskou školu se zaměřením na detail v Kardašově Řečici. Po absolvování této 

instituce s fialovým diplomem přijal místo dálkového dopisovatele anglického 
měsíčníku Londýnské hlasy (The London Voices). Po půlročním angaţmá u tohoto 
nebulvárního a seriozního plátku mu doručil poštovní holub z rodu Meulemans x 

Janssen návrh písemné dohody o ukončení obchodní spolupráce. Šéfredaktor Jerry 
Mesherschmidt to zdůvodnil údajným aţ přehnaným Radkovým detailismem, který 
nezapadá do celkového zaměření listu povrchních studií, mapujících historii 

Mezopotámské říše. Otřesený Radek ze sebe počáteční neúspěch velice rychle setřásl 
a po vydání vcelku neúspěšných prozaických sbírek „Proč plesnivý sýr je tak plesnivý“ 

a „Kdo má moje plavky?“ přijal místo v nedělní příloze Jihočeských novinek. 
 „Stalo se ti něco Romane? Proč máš ty nohy od bahna a tak nějak celkově 
působíš vlhkým dojmem.“, zašeptal Radek tak, aby to nepostřehl právě přicházející a 

o něco lehčí prodavač. “Ale,na Lipně začali ţrát kapři a nám uţ došel poslední pytel 
boilies,tak jsme sem zajeli nějaký ţrádlo na otočku nakoupit a objednat dvě kádě od 
rybářů, protoţe ty macky uţ nemáme kam dávat.“.“To Vám tak berou?“, zeptal se 

zřetelně udivený Radek. “Jo,ta zima je nějak vyhladověla. Bejt po mým tak je 
neberu, protoţe já jsem pouze sportovní rybář, ale Jarda s Karlem si chtějí dělat 
zásoby na zimu, tak jsem byl přinucen jim svoje úlovky dávat.“. Radek byl potěšen ze 

setkání se svým bývalým spoluţákem i kdyţ toto setkání po letech temně 
podbarvoval otřesný záţitek z 11. září 1978, kdy mu právě nikdy zcela věrohodně 
neusvědčený Roman údajně odcizil ze školní tašky v přestávce mezi Českým a 

Ruským jazykem promazaný krajíc chleba se šunkovým salámem. Křivda byla po 
ručním důkazním řízení posléze řešena na bilaterální úrovni mezi obviněným a 
ředitelem školy Godzinou. Trest ve formě třítýdenního úklidu místní tělocvičny včetně 

švédských beden nepodmíněně, vyzněl tenkrát lehce ve prospěch obviněného. 
Nicméně důkazní břemeno na straně ţalující bylo velice benevolentně řečeno slabé a 
skládalo se pouze z Bu Bu Bu. Ne vlastně bylo to Bu Bu Bu Bu. 

 Po vzájemné výměně telefonních čísel Roman nakoupil 25 kilogramů 
vanilkového, lehce předpraţeného boilies a vydal se nazpět se svoji partou rybobijců 

pokračovat ve sportovním rybolovu. Radek, radujíc se z úspěšného vystopování své 
novinářské oběti v sobě udusil lovecké pudy a vydal se mýt domu nádobí. 
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Čtvrtek 
16:23 
Radka napadla myšlenka zaplnit rubriku nedělní přílohy Jihočeských novinek 

autentickým popisem rybářského lovu profesionálních sportovních rybářů. 
       

16:24  
Nachází ve svém mobilním telefonu značky Rasputin,který mu věnoval ruský notickář 
ukrajinského půlročníku „Tragičeskoje kartínky“ číslo na Romana – má ho tam 

uloţeného pod jménem Rybobijec. 
 
16:25 

Dává si dohromady osnovu svého rozhovoru a vytáčí číslo.Telefon na druhém konci 
asi 2 minuty vyzvání, ale nikdo ho nezvedá. No nic, času dost, uzávěrka na neděli je 
aţ zítra ve 14.30, zkusím to později uvědomuje si Radek. 

 
16:28 
Pokouší se o další vytočení. Telefon vyzvání minutu, poté ho někdo zvedne a na 

druhé straně je mlhavě slyšet vodní šum a spleť beznadějných výkřiků. Spojení 
přerušeno. 
 

16:30 
Třetí vytáčení záchranného čísla přináší své ovoce. Po dvouminutovém vyzvánění 

někdo zvedá telefon. “Ploším.“, kdosi roztřeseným hlasem sděluje do telefonu.“To jsi 
ty Romane?, tady Radek Demeters, můţu s tebou chvilku mluvit?“, odpovídá Radek. 
“Loman teď nemůţe, má na šňůţe nějakýho volvaně, ale kdyţ chvíli počkáte, tak 

Vám ho pšedám.“, vyšišlala ze sebe druhá strana. “Prosím Vás, aţ vytáhne toho 
Vorvaně, ať mi Roman brnkne co nejdřív nazpátek, je to dost důleţitý.“, snaţíc se 
beznadějně znít, prosí Radek druhou stranu. “Jo jo, já mu to vyţídím, hned jak ho 

lapí, tak se Vám ozve, špolehněte se“.   
 
16:43 

Nervozní Radek si vlhkýma rukama připaluje cigaretu opačně. Je zvyklý pracovat pod 
časovým presem a ve stresu, ale tato neděle je pro něho obzvláště důleţitá, protoţe 
na nedělní přílohu se těší jeho nastávající tchyně Miroslava Lukešová, aby zhodnotila 

jestli má svoji dceru Petru vydat tomuto abstraktnímu pisálkovi. A za druhé by přišel 
o prémie. Dávat obrázek padlé madony s velkými balony na formát A2 uţ nemůţe. 
To zkusil před třemi měsíci a nedopadlo to dobře. Kdyţ viděl šéf vydání v tiskárně 

tento impresionistický paskvil, pozastavil tisk a nechal narychlo otisknout do této 
rubriky tři pozdně kubistické výtvory začínajícího bechyňského malíře Gustava 
Šerkézyho pod palcovým titulkem „Nemusí kapat, stačí kdyţ prší“. 

 
16:55 

Číslo na mobilu bohuţel není Romanovo, ale volá šéf nedělní přílohy. Ten Radkovi 
sděluje, ţe v neděli nechce nic krvavého, ale ani lyrického. Něco takového pozdně 
letního a hlavně čtivého. V červenci přece čtenáři potřebují ochladit něčím sviţným a 

pruţným, aby jim jezdil mráz po zádech. 
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17:06 
Na displeji se objevuje Romanovo číslo. “Čau Radku, potřebuješ něco? Já to 
nemoh´vzít, měl jsem na šňůře vodní vydru a ona se vydala směrem k Černé. Kdyţ 

uţ nás 30 minut vozila s loďkou po Lipně, tak jsem u Hůr radši upálil vlasec.“, shrnul 
své záţitky rybobijec Roman. “Předej prosím mé díky tomu lehce šišlavému kolegovi, 

který ti vyřídil můj vzkaz.“, ţádá Radek. “To je Karel, včera kdyţ mi na loďce zabral 
další bafan, tak jsem ho zasekl tak prudce, ţe jsem mu loktem vyrazil umělé zuby, 
který si to nasměrovaly do vody. Takţe od včerejška improvizuje a konzumuje pouze 

bramborovou kaši. Ale jinak je v pohodě.“, objasňuje Roman melancholicky aţ dětsky 
zastřenou šišlavost svého kolegy. “Romane, měl bych na tebe takovou prosbu.“, 
postupně vybarvuje Radek svůj problém do plastických barev. “Tuhle neděli bych 

chtěl otisknout takový reálný obrázek z lovu našich profesionálních rybářů. Tak jsem 
si vzpomněl na tebe, protoţe tenkrát, jak jsme se potkali v tom obchodu 
s rybářskými potřebami jsem vycítil tvoji zanícenost a jistou lehce nedefinovatelnou 

slabost pro bílou rybu.“. “Jo cejny a bělice nakopávám nazpátek do vody, ty maj 
hodně kostí, na ty kašlu a v tom jsem fakt zanícenej“, odpovídá Roman. “Zapomenu 
na ten frustrující záţitek z té druhé třídy s šunkovým chlebem, kdyţ mi na oplátku 

pomůţeš zrealizovat můj záměr a informovat čtenáře našeho plátku o dramatičnosti 
a kouzlech při lovu známých sportovních rybářů.“, snaţí se chvějícím se hlasem lehce 
vydírat redaktor Radek. “Sekni toho hajzla !!!“, ozval se silný hlas a spojení bylo 

najednou přerušeno.   
 

17:15 
Na displeji se objevuje Romanovo číslo. “Promiň, ale měli jsme tu prudký záběr 
Ševce a takový boj si nemohu nechat ujít.“, objasňuje Roman své nenadálé 

telefonické odpojení. “Romane, potřebuju abys mi natočil na videokameru a 
zdokumentoval jeden z Vašich večerních lovů, aby to mělo takové romantické kouzlo 
a lehký lyrický náboj. To všechno namixováno dramatičností a nervydrásajícím 

očekáváním na záběr velké ryby. Jdete dnes večer na ryby?“, zasazuje hřebíček na 
hlavičku Radek. “Jo, chystáme se na večerní lov candátů. Kdyţ zasvítí správná 
hvězda, tak jich pár vylupem.“ Radek si viditelně oddechl a pokračuje:“Nějak zvlášť 

to stříhat nemusíš a podbarvení hudbou také vynech´, zabralo by to moc času a 
nejsem si jistý tvojí hudební citlivostí a vkusem.“. “Kdy to potřebuješ Radku? 
Stačí,kdyţ ti to dodám někdy kolem jara?“, sonduje Roman. “Zítra tj. v pátek do 

šesté hodiny ranní to musím mít na stole, abych to stačil do půl třetí převést 
z audiovizuální formy do literární a přitom si ještě dojít na záchod.“, reaguje lehce 
roztřeseným hlasem Radek.Chvíle trapného ticha ukončuje Roman suchým 

konstatováním:“Dobrá,i kdyţ jsem měl v plánu se po šesti dnech trochu vyspat a 
shodou okolností jsme pojízdné filmové studio značky Kodak Specialists protentokrát 
nechali v Budějovicích, i tak tvému přání vyhovím. Chci totiţ jednou provţdy vymazat 

z naší společné historie ten trapný a právně evidentně nezvládnutý incident se 
šunkovým chlebem na konci sedmdesát let minulého století.“.  „Zvládneš to 

časově?“, vyzvídá Radek. “No……“,trapná chvíle ticha podbarvená zvukem 
přívalových vln a po 3 minutách:“I kdyţ nám včera někdo ukradl pramici značky 
Shark, Karel dostává neplánovaně depresivní záchvaty kvůli svým ztraceným zubům 

a Jarda má zaseknuty tři trojháčky v pravém stehně a začíná dost silně krvácet, tak ti 
tvé přání splním a tento surrealistický výtvor zvěčním prostřednictvím videokamery 
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Canon MV 700, osvětlovače ale povolávat nebudu. Hlavně se večer pomodli,ať zasvítí 

správná hvězda a candáti začnou ţrát. Zítra v 6.03 to budeš mít na cédéčku na stole 
a tantiémy spolu s autorskými právy vyřeší můj právník mgr. Krajco z kanceláře 
Vorvaň a partneři. Dodrţím obvyklou stopáţ, tj. 90 minut a titulky z časových důvodů 

vyrobím pouze v notebooku písmem Comic Sans MS velikostí 13. “Předem ti děkuju 

Romane, a pevně věřím, ţe konečně zúročíš své filmařské schopnosti,načerpané 
prolistováním jednoho čísla barevného měsíčníku Kinorevue ve druhé třídě na 
záchodě. Zítra ráno v 6.02, aţ mi to přineseš, tak lehce zazvoň třikrát, protoţe 

dvakrát zvoní pošťák, jednou exekutoři a čtyřikrát můj otec omámený úplňkem.  

 
17:28 

Radek odchází za grafikem a vybírá sadu barevných obrázků se zaměřením na 
rybářskou problematiku.  
 

17:53 
Prohlíţí si v počítači sadu obrázků a vybírá tři favoritní kousky. Na prvním je detail 
hlavy candáta s otevřenou hubou a trčícími dvěma psími zuby. Na druhém je 

těţkotonáţní kamion převáţející třítunového plejtváka obrovského centrem 
Yokohamy a na třetím černobílá fotografie z 19 století objímajících se a přiopilých 
zlatokopů nad velkou dřevěnou bednou z dynamitem. V pozadí  spoře oděná děva 

zvrací na bar. 
 

18:25 
Radek odchází z redakce se zvláštním pozvolna se po těle rozlévajícím pocitem klidu 
a míru a s vědomím, ţe dnešní úkol zvládl. Procházejíc kolem baru Moody´s na 

okamţik zapřemýšlí, jestli dnešní parný den nezvlaţí sklenkou GinTonicu. Návrh 
zamítá protoţe musí vyluxovat a utřít prach. 
 

19:54 
Přichází domů, zdraví se s realistickým obrazem Karla Hrubína o rozměrech 150 x 
120 cm a začíná hledat houpací křeslo a kubánské doutníky značky Pueblo. 

 
20:37 
Radek neluxuje a ani neutírá prach, tak jak si na cestě z redakce intuitivně 

naplánoval. Houpajíc se v křesle a pokuřujíc doutníky, nenásilně listuje samostatně 
neprodejným čtrnáctistránkovým katalogem jihočeských zrajících sýrů. Původně se 
chtěl začíst do něčeho lechtivého a lehkého. Vzpomněl si ale, ţe Samuelsonovou 

učebnicí globální ekonomiky předevčírem podepřel houpající se kredenc 
v nadzemním sklepě a proto zvolil lehce dostupný a na dějové zápletky trochu 
náročnější občasník Jihočeských mlékáren. 

 
22:48 

Po rychlém zopakování vyjmenovaných slov po B a Z se vydává do loţnice uloţit své 
zchátralé a stresem denně napadané tělo do dvoudílné postele hlavou směrem na 
východ. 

 
23:37 
Radek uhasíná louče na chodbách a ovazuje si popáleniny 2.stupně. 
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00:16 
Po odjezdu sanitky bezstarostně usíná v očekávání rybářsky stráveného dopoledne. 
 

 
Pátek  

05:18 
Galli zvěstuje nové ráno svým trapným a kaţdodenně se opakujícím „Kykyryký“. 
 

05:28 
Radek vstává a jde se opařit čajem. 
 

05:49 
Minulotýdenní  rohlíky se nedají pouţít k udušení a proto si dopřává babiččiny 
borůvkové bábovky. Kdosi nesměle ťuká ţeleznou tyčí na čerstvě natřený plechový 

okap a Radek běţí otevřít. Za dveřmi se nikdo nenachází a najednou si uvědomuje, 
ţe by to mohla být přicházející nervozita z Romanova mediálního díla. Podvědomě to 
cítí  v umělohmotné náhraţce kyčelního kloubu. Tento pocit zaţil před dvěma týdny, 

kdy byl šéfredaktorem Jihočeských novinek pověřen udělat retrospektivní rozhovor 
s cínovými vojáčky Rudé armády z druhé světové války. Po vcelku chladném a 
nepříliš vydařeném monologu se tenkrát šéfredaktor Vodička rozhodl uveřejnit 

vědeckou studii na téma „Úloha cynismu a všech jeho podob při udílení Nobelových 
cen“ uznávaného mongolského teoretika Istvána Cichovského, dálkového absolventa 

Vysoké vojenské školy pozemního vojska trojnásobného hrdiny Sovětského svazu 
Ludvíka Svobody,obor psychologicko-konvenční boj s médii. 
 

06:01 
Radkova nervozita dosahuje nejvyššího stupně a začíná si opakovat vyjmenovaná 
slova po F. Kdyţ je u fyziky, slyší zvuk brzdících gum pod svými okny. Za ohořelým 

zbytkem záclon spatřuje jedním neovázaným okem modrostříbrného Forda modelové 
řady Escort r. v. 1997 s rozbitým zadním sklem. Na zadním blatníku vyniká 
samolepka www.fisherman.com. Vybíhá ke vstupním dveřím a letmým pokynutím 

francouzskou holí se na dálku zdraví s Romanem. Ten mu pozdrav opětuje a 
jinošským pozdravem „Ranní ptáče dál doskáče“ povzbuzuje Radka k dalším skokům 
s holí směrem k autu. “Tady to máš, hvězda moc nesvítila, ale je v tom trochu 

nezávislosti Kubricka z osmdesátých let.“, předává Roman zablácené Cdéčko 
ohořelému, napůl udušenému Radkovi a pozvolna vyndavá sluchátka od discmana z 
uší. “Tu máš alespoň něco, neţ mi přijde faktura…“, natahuje Radek ruku 

s nedojedeným kouskem babiččiny borůvkové bábovky směrem k otevřenému 
přednímu okénku auta. “Ne díky, já uţ jsem snídal kapří medové kuličky a chvátám 
vyřídit do banky revolvingový úvěr na pronájem části jiţní flotily. Chceme jet totiţ 

příští léto na majdalenskou pískovnu na velký bílí.“ odmítá Roman. 
 

06:04 
 V lehce olověném ranním oparu se ztrácí Romanův stříbrný sršeň a Radek spokojeně 
odchází, ţmoulajíc netrpělivě imaginární filmový skvost na malém stříbrném kotoučku 

směrem ke svému obydlí na kuří noze. Po uklizení čtyřdílného duralového ţebříku 
vytahuje z kašmírové vesty přesýpací hodinky na řetízku a uvědomuje si, ţe jestliţe 
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vynechá ranní procedury s leštěním umělých zubů, podojením severoamerické kozy a 

rituálním ořezáváním zednické tuţky, tak by to mohl do uzávěrky ve 14.30 stihnout.   
 
06:13 

Drnčí Rasputin 1220 a na displeji se objevuje Romanova přezdívka Ribobijec. “Jo 
Radku, trochu falíruje zvuk a večerní západ slunce mi vypálil čočku, tak jsem to 

přikryl tenkostěnným igelitem a je to trochu rozmazaný. Naoplátku a jako jisté 
zadostiučinění jsem k tomu přidal titulky v srbochorvatštině.“, vysvětluje dodatečně 
novodobý Zemeckis. “Děkuji za  vysvětlení a lovu zdar!“, laškuje právě dohořelý 

Radek. 
 
06:27 

Radek si zapaluje doutník a práškový hasicí přístroj umisťuje před dveře obývacího 
pokoje. Násilím zaklapuje impotentně visicí odřenou kukačku nevelkých rozměrů do 
nástěnných hodin a odnáší dědečkův přenosný kinematograf bratří Veverků do 

příručního skládku neúspěšných dřevěných hraček pro děti do 3 let věku. V kuchyni 
tupou stranou noţe zn. SuperKnife seškrabuje zbytky uschlé ţáby z disku a Jarem se 
snaţí docílit původní barvy tohoto nosiče. Po odstranění třetí ochranné vrstvy ji 

přetírá tenkým štětečkem lehce máčeným ve stříbřence na umělohmotné modely 
letadel. Restaurátorské práce byly dokončeny a jde se do práce! 
 

06:45  
Ještě připravit všechny nezbytné pomůcky a můţe se začít s převodem 

z audiovizuální podoby do literární. Vedle DVD přehráváče, umoţňující přehrávání i 
DIVixových formátů umisťuje na příruční stoleček: 

2x zednická tuţka; 

1x trhací blok o 350 listech čtverečkového formátu (v případě delší chvilky lze 
pouţít jako podklad pro piškvorky*); 

1x role toaletního papíru; 

2x balení kubánských doutníků zn. Pueblo; 
1x balení Frontin (kaţdá tableta obsahuje alprazolamum 1mg a také 

mikrokrystalickou celulosu,monohydrát laktosy.K vnitřnímu pouţití.Výrobce: EGIS 

PHARMACEUTICALS LTD,Budapest,Maďarsko; 
2x vychlazený TOP TOPIC; 
2x náhradní spodní prádlo (nejlépe volné bavlněné trenýrky s kostičkovaným 

vzorem,mohou být ale i prouţky). 
 
* toho úspěšně vyuţil při realizaci písemného přepisu dvoudenního projevu Fidela 

Castra pro Zairský nezávislý plátek Newspapers of Muchachos. 
 
07:03 

Vše je připraveno a Radek si při svém labuţnickém vychutnávání druhého doutníku 
přeměřuje tlak. 250/160 – trochu vyšší, ale to bude asi tou čtyřdenní zácpou, 

uvědomuje si. Pětimetrovými teleskopickými tyčkami zatahuje rolety ve své oválné 
pracovně a usedá do houpacího křesla. 
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07:10 

Začíná projekce. Radek zapíná druhou televizi zleva – bráno z pohledu příchozích. 
Jedná se o černobílý monofonní televizor zn. Victoria vyráběný počátkem 
osmdesátých let v Československé socialistické republice. Vedle velkého počtu 

technických vylepšení exceluje i senzorickými tlačítky. Při dosednutí libovolného 
druhu hmyzu na zvolené tlačítko můţe kdejaký komár nebo váţka přepnout televizor 

na oblíbený televizní kanál. Zvolil ho z důvodu zachování jisté dávky dokumentaristiky 
a kouzla předválečných filmů M. Friče. Praskání v reproduktoru dodá dílu autenticitu 
a případné občasné skákání obrazu podpoří ten nám dobře známý druh 

spielbergovské dramatičnosti. 
 
07:15  

Radek opatřuje první stranu bloku velkým a tučným nápisem „Lipenské bestie útočí“ 
a tiskne tlačítko PLAY. 
 

07:15:43 
Černá obrazovka se rozblikává a indikuje prvotní znaky chtění tak, jak popisuje Karel 
Sanson ze známé paříţské rodiny katů záţitky ze své první popravy v roce 1699.  

  
07:16:08 
Černá obrazovka stále bliká a Radek z nedočkavosti začíná okusovat konec zednické 

tuţky. 
 

07.31 
Pošťák zvoní dvakrát a přináší Radkovi Daily News v čínské verzi a nové číslo 
Braillových omalovánek pro nevidomé děti. 

 
07:43 
Kdyţ na DVD přehrávači svítí 20:06:03, začíná být Radek lehce nervózní a začíná 

přemýšlet o náhradní variantě Brod. Najednou obrazovka zesvětlila a objevuje se 
záběr pomuchlaného mastného papíru, rezavými hřebíky přibitého na nějaké kůlně, 
kde je tlustou fixou umělecky vyvedeno „ČTYŘISTAR PIKČS prezents“. Záběr trvá asi 

6 minut a poté pokračuje střihem na asfaltovou silnici, kde je bílou barvou ve spreji 
nastříkáno:“LIPENSKÉ MLÁTIČKY and his boysfriends in FIŠINK EKŠN“. Pětiminutový 
záběr je podbarven tlumenou hudbou Concerto No. 1 in F major „La Tempesta di 

Mare“ Allegro od Antonia Vivaldiho hrající ve stále se opakující smyčce. Hudba končí,   
třesoucí kamera se otáčí prudkým pohybem přímo do zapadajícího slunce a takto 
setrvává přesně 13 minut a 56 vteřin. Poté dochází k zapraskání a náhle se zjevuje 

čistě černá obrazovka. Na tomto pozadí oznamuje po třech minutách lehce 
rozechvělý hlas: “Váţení diváci, plomiňte ale plávě nastává změna ploglamu. Míšto 
lylického úvodu váš plávě uvedeme do kouţel nočního lovu dlavců. Pšejeme hluboké 

umělecké záţitky a pevné nelvy.“ Šišla ukončil svůj projev. 
 

09:15 
Očividně otřesený Radek zhlédl při kontinuální konzumaci pěti prášků na uklidnění 
zbytek záběrů. Během padesáti minut rozeznal tři rozmazané postavy, které se 

snaţily zavést mrtvou plotičku na voru do vzdálenosti asi 250 metrů od břehu. Rybáři 
se zřejmě snaţili políčit na candáta a vyčkat do pozdních večerních hodin na jeho 
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záběr. Po dopádlování zhruba do poloviny jezera se muţ na voru zvedl a zamával 

svým dvěma kolegům na břehu. Třicetiminutový záběr na čtvrtkilometrovou 
vzdálenost rozmazaným objektivem v průběhu přicházejícího šera se i Radkovi, 
známému svou trpělivostí a smyslem pro detail, zdál aţ přehnaně zdlouhavý. Po 

upuštění nástrahy na dno si muţ na voru zřejmě připálil cigaretu a blýskavé odrazy 
naznačovaly určitou práci se sklem. Po 25 minutách práce na voru muţ vstává, 

odhazuje dva oranţové klacíky do vody (zřejmě měkké rybářské pruty zn. 
Shakespeare) a skáče za nimi. Zřejmě nějaké nové Říhovy metody lovu Candátů, 
pátrá Radek ve svých amatérských rybářských znalostech. Kamera se otáčí o 175 

stupňů a prudkým nárazem se evidentně zastavuje v nevysoké trávě o zem, takţe 
další záběry jsou dokumentovány z mravenčí perspektivy a s částečně zakrytým 
objektivem.Poté následuje tento sled událostí: 

     - dva zbývající členové této Candátí úderky spěšným krokem kráčí ke břehu; 
- jeden se vrhá za předchozího vysvlečení do vln jezera a plave směrem 

k prázdnému voru; 

- dva rybáři vylézají na vor, při zpáteční cestě k břehu loví z vody oranţové 
klacíky; 

V tomto okamţiku přichází tma a záběry uţ jsou velice těţko rozlišitelné i při pouţití 

nejmodernějšího typu dostupných kontaktních čoček.   
- Rybáři z voru se vroucně objímají na břehu, hlavně ten nejstarší s téměř 

neviditelnou piškou pod pravým okem toto setkání proţívá tak dojemně aţ se 

mu podlamují kolena; 
- následně všichni balí své rybářské náčiní a pozvolna odchází zřejmě do svého 

bungalovu; 
- poněkud zaráţející je, ţe první a poslední odcházející rybář jsou ověšeni 

batohy, sedačkami, podběráky, pruty nejrůznějších barev a délek a všelijakým 

dalším rybářským harampádím. Rybář kráčející uprostřed této trojice se plouţí 
zcela neobtěţkán zvláštním diskotékovým krokem za zmateného vyhazování 
rukou do různých světových stran. 

- celé dílo končí nočním desetiminutovým pochodem vysokou travou ve tmě, 
kdy je ukončen náhlým zastavením a filosofickou otázkou Tarantinovského 
typu „Kdo má kurva klíčky od auta?“. 

 
10:48 
Radek zastřeným zrakem mrknul na hodiny a vnitřně odtušil, ţe stará Lukešová mu 

dceru za ţenu nedá. Přešel do kuchyně, vyhodil dvě prázdné krabičky od doutníků a 
uklidil polovinu balení prášků na uklidnění do přenosné lékárničky. Lehce roztřeseným 
hmatem si ovázal škrtidlo kolem ruky a přeměřil si tlak. 280/180. Vrávorajícím 

krokem se vydal najít modelářské kladívko a z posledních sil vyťukal na svém mobilu 
SMSku Romanovi ve znění:“Mnohokrát ti děkuji za tvé dílo. Aţ takovou nezávislost 
jsem od tebe nečekal. Na náhrobek mi nechte vytesat ´Raduj se jinochu z ţivota 

svého´. Sbohem a šáteček,Radek“. 
 

11:12:13 
Kokrhající telefon zvěstoval přicházející zprávu. Po potvrzení jejího otevření se na 
displeji objevil text: “Milý Radku, omlouvám se, ţe se Karel samým ţalem kvůli ztrátě 

svých zubů oţral na naší zánovní loďce. Lov jsme tak museli předčasně ukončit i 
z toho důvodu, ţe nám nezasvítila naše hvězda“. 
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Existuje opravdový posluchač? 

 
 Čtvrteční sychravý podvečer. Venku je tma a za 4 minuty přijíţdí souprava do 
stanice Hloubětín. Směr je určený – přestupem na Muzeu na Dejvickou. Omámen 
Bachovou esencí a s prohnětenýma rukama cestuje Marcel Knobloch od své 

terapeutky Kaňkové domů. Nervové cesty byly uvolněny a pravá mozková hemisféra 
se dostává ledabyle do klidu. Šest poklimbávajících spolucestujících ve vagonu se 
pravděpodobně těší do vyhřátých bytečků a na studené protějšky. Souprava 

zastavuje, dveře se otevírají, cestující vystupují a noví nastupují, dveře se zavírají. 
Souprava vyjíţdí. Na třetí zastávce přichází zlom. Zlatavý poutač na protějších dveřích 

do soupravy hlásí „Zlaté hity F2 – zpívané opravdovými superstar pro opravdové 
posluchače. Nalaďte se na zlaté hity !“ 
 Pravá mozková hemisféra přestává reagovat a levá se aktivuje. Nervová cesta 

těsně pod srdeční artérií se ucpala smaţenou cibulkou. Srdce vynechalo jednu dobu 
bez předem vystavené omluvenky. Z puchýře na pravé noze začíná samovolně 
vytékat minulotýdenní hnis. Nové, do šeda zbarvené ponoţky jsou tímto faktem 

doţivotně poznamenány. Marcelovi začíná tikat pravé víčko nad levým okem. Řasy 
zapomněl u terapeutky na věšáku. Mobilní svítilnou na světlemodrém zapalovači si 
ambulantně kontroluje reakce sítnic na zlatavý plakát. Plakátům se nedá věřit – uţ 

vůbec ne zlatavým a ještě k tomu v říjnu, pomyslel si Knobloch. Jeho sebevědomí 
zaţilo totiţ další z kaţdodenních otřesů. Kromě ranního zakopnutí o ztvrdlý kapesník 
s růţovými srdíčky se musí nyní psychicky vyrovnat s dalším rádoby faktem – totiţ, ţe 

není opravdovým posluchačem.  
Jan Ţiţka s Alfonsem Muchou by se obraceli v hrobě, kdyby tušili, ţe nikdy nebyli 
opravdovými posluchači povelů a našeptávačů můz. Dveře soupravy se otevírají a 

zavírají pořád dokola. Konstatování o opravdovosti posluchačů a superstar ovšem 
zůstávají časově neměnná a filosoficky neotřesitelná. Marcel si vyzvedává u 
vedoucího směny na zastávce Staroměstská tiskopis přihlášky na víkendové kursy 

podprahového vnímání a kupuje dvě nové ţinky s modrými prouţky. Po příjezdu 
domů odchází do sprchy a ţinkou si tře pomalu vlaţnou vodou dva spodní údy – ten 

pravý a ten levý. Prostřední zůstává pro tento večer nepovšimnutý a lehce roztrpčen. 
Ten den nemohl usnout, převaloval se z jednoho boku na druhý, po hodině i na třetí.  
Přivolaná přítelkyně pod záminkou předčítání z Dostojevského Idiota ho také 

neuspokojila. Lépe řečeno on nebyl schopen uspokojit jí. Za tlumené reprodukce 
jihočeské ska kapely Iglovanka se očekáváná erekce ani po čtyřech hodinách 
nedostavila. S ranním korupěním usedá ke svému konferenčnímu stolku a se 

spoceným čelem a začínající lupénkou se zamýšlí nad smyslem svého bytí a otázkou, 
zda je hoden ţivota na této planetě s vědomím, ţe není opravdový posluchač. 
Doposud se za něho povaţoval, ale včerejší podvečer mu nastavil zrcadlo nepříjemné 

a tvrdé nebo přinejmenším zatuhlé reality. Kdyby měl 2 litry Bachovy esence, určitě 
by jí vyexoval naráz. Tak špatně na tom psychicky uţ dlouho nebyl. Výčitky z 
předvčerejší nechtěné vraţdy babičky vystřelovacím deštníkem na eskalátoru byly ve 

srovnání s tímto pocitem trapně iluzorní. Jeţíšovo ukřiţování a Husova opékačka byly 
naivními pocity melancholie a romantickými cajdáčky… Ale pocit nebytí opravdového 
posluchače opravdových superstar ho bytostně sţíral. Ranní megakofeinová dávka 

kávy mu celovečerní myšlenky z hlavy nevyhnala. Naopak – podpořila zţíravé vědomí 
své případné neopravdovosti. Při nazouvání čerstvých ponoţek s ručně vyšívanými 



62 

 

vzory čínského draka si Marcel spěšně maţe včerejší rohlík s dnešní solí. Při cestě do 

zaměstnání se Metru záměrně vyhýbá a volí cestu tramvají. Do celkového ujasnění 
své opravdovosti se nechce dívat zlatavému konstatování do tváře. Tramvají trvá 
cesta o 30 minut déle, ale za absenci nepříjemných pocitů to stojí. Je zaměstnán u 

firmy Hák a Háček jako brusič řeznických noţů. Příleţitostně se někdy účastní 
předváděcích zabíjaček jako zdravotní pozorovatel. Marcel je romantický introvert, 

zboţňující hudbu, svůj byt a dušenou mrkev. Hudba tvoří jeho náplň ţivota a 
doposud se povaţoval za hlubokého znalce a opravdového posluchače. Ve svých 
sedmatřiceti letech se rozvedl s manţelkou Johanou po patnáctiletém souţití  kvůli 

názoru na hudební vkus Franze Lehára a kritice letního koncertu Bambidi di Praga 
v r. 1999 na festivalu dětských souborů. Rozvod proběhl v klidu a pohodě podbarven 
Vivaldiho serenádou C-Dur. Sám se pokoušel před mnoha lety prorazit se svojí 

skupinou Nádrţka na drţky, ale kritika tvorbu této skupiny nepochopila a označila ji 
za příliš dogmatickou a velice melancholickou, coţ se do proudu death metalu, příliš 
nehodilo. Při návrhu několika příznivců tohoto uskupení, aby se skupina vydala 

směrem k new wave, Knobloch odmítá s tím, ţe tam příliš táhne a je to daleko. Tím 
si defacto přibouchl dveře k popularitě a cestě na výsluní, pomineme-li fakt, ţe v té 
době přišel o dva prsty, coţ by u sólového kytaristy působilo příliš defaultně. Po 

rozpuštění tohoto ansámblu, čítajícího jednoho sólového kytaristu, zpěváka, 
amaterského hráče na flašinet a harmoniku, dirigenta a nápovědu balancuje svůj 
dosavadní hudební ţivot. Po půlroční angíně a roční chřipce oslovil na konci 

osmdesátých let Plastika Bertranda, Teda Nugenta a Drupiho, kde jim písemně nabízí 
zaloţení internacionální rockové skupiny „Chrčící psi“. Odezvu nenachází, pouze Drupi 

po měsíci odepsal, ţe o ţádné feny nemá zájem a Hanka Zagorů mu stačí. Poslední 
pokus o katapultaci do první ligy vidí v natočení společného duetu s Karlem Hálou. 
K natočení remixu jeho megahitu „Dej mi pár okovů“ nedochází, protoţe Karel chce 

zůstat v ústraní z důvodu doznívající satyriázy. V té době se Marcel smiřuje se svou 
rolí amaterského hudebníka a opravdového posluchače. Ta amaterskost ho vnitřně 
pobuřuje, ale ta opravdovost ho plně uspokojovala. Do včerejšího večera, kdy byl 

tento pocit seriozně zpochybněn.  
 Při dobrušování páté sady profesionálních řeznických noţů ho pozvolna 
začínají znovu přepadat pochyby o svém přesvědčení a o svém hudebním bytí. 

Šestou sadu odbývá a spěšně se převléká ve firemní šatně. Hlavou se mu honí 
myšlenky s negativním podtextem a pozitivním nábojem. Přemýšlí na způsob, jak si 
potvrdit svoji posluchačskou opravdovost a vyvrátit naznačenou imaginárnost. Vyráţí 

směrem k domovu a cestou se zastavuje v baru U tří přetrţených strun, aby zchadil 
rozpálenou hlavu. Bar leţí nedaleko jeho domova na rohu Smetanovy a Dvořákovy 
ulice v Hudební čtvrti. S majitelem Petrem Klíčem se znají dlouhou dobu a 

kaţdosobotní dopoledně tráví společným poslechem a kritikou Jerevanské hitparády. 
Po patnáctém Becheru se Marcel znenadání rozplakal a začal zvracet spontánně na 
neumytá barová okna. Po bleskové hádce s Petrem se po čtyřech odebírá ke svému 

domovu. Před domovními dveřmi se mu na sedmý pokus podařilo postavit na zadní a 
dobelhat se k bytu. Zbylými prsty vyhledává příslušné klíče a dostává se do předsíně. 

Ohořelý plakát Franka Zappy na záchodě mu opět nechutně připomíná strakatou 
realitu, ve které se díky Metru ocitl. Zvrací znovu a trefuje mísu. Zbytky nenatrávené 
jihočeské topinky plavou na hladině a pomalu se vrací ta Druppiovská nachřáplost. 

Po pozdní večeři tří Ibalginů se odebírá na záhořovo loţe. Za tlumeného znění desky 
Alkáč je největší kocour od Tří sester se snaţí usnout. Po třiceti minutách příklopcové 
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katarze a sprostých myšlenek se daří a Marcel dočasně zaklapuje své tikající dekly. 

Koucour doznívá, komíny dokuřujou, vlaštovky přistávají, ruleta se dotáčí, kukačka 
dokukává a alkoholici splachujou své zvratky v nonstop barech. Tma zahaluje město 
a smrtka brousí svou ojetou kosu.  

Projekce širokoúhlého barevného snu začíná. Opona se rozevírá a Marcel stojí 
uprostřed pódia před padesátitisícovým davem svých fanoušků a se svou skupinou El 

Diablo v zádech. Popadá kytaru a koncert začíná. Fanoušci začínají šílet při prvních 
taktech kaţdé skladby a obrovské ovace útočí na všechny jeho smysly. Grouppies se 
srocují pod pódiem a Marcel si začíná vytvářet imaginární pořadník na dnešní 

pokoncertní noc. Mláďátka sovy pálené útočně nalétávají nad davem fanoušků 
směrem k pódiu a začínají si na reprobednách stavět hnízda. Kuţelové světlomety 
vypíchávají sedmdesátiletým šatnářkám oči. Při poslední skladbě flašinetář vytrhuje 

kličku z flašinetu a demonstrativně ji vhazuje do kotle fans. Zpěvák válí po pódiu 
sudy a nápovědník propagačně demoluje sekáčkem na led svojí nápovědnu. Pódium 
je nasáklé potem a hala vře. V sekci C, vyhrazené pro vozíčkáře vypuká bitka o 

flašinetářskou kličku. Těţkooděnci vtrhávají do haly a rozparáděné fans uklidňují 
vodními děly a recitací Máje od K. H. Máchy. Marcel po ozzyovsku tříští svou kytaru o 
reprobedny. Dvě rozespalá sovátka odlétají s neblahými pocity méněcennosti. 

Strhává z propoceného těla ţluté tričko s flitrovým nápisem Forever Death a vhazuje 
mezi fans. Po pátém přídavku demonstrativně vytrhává z pravé ruky náhraţky 
ukazováčku a prostředníčku a vhazuje do hlediště. Těţkooděnci kotel nezvládají a 

nasazují Bezručovu Maryčku Magdónovu. Polovina sekce B začíná samovolně kašlat 
po Purpleovsku. Zvukař si nechtěně sedl na ovládací panel kouřových clon. Bubeník 

chce vhodit do hlediště paličky, ale na poslední chvíli si uvědomuje, ţe je nepouţívá, 
neboť celou dobu hraje na tympány. Jako náhradu volí ranní slipy. Koncert dosahuje 
vrcholu, hudebníci se srocují do jedné řady a chytají se kolem ramen. Flašinetář si 

otírá spocené čelo, zpěvák si nenápadně vyndavá pódiové třísky ze zad, nápovědník 
hledá brýle, bubeník se nakysle usmívá a Marcel je šťastný. Spocený a šťastný. 
Světlomety se tlumí. Fanouškové se rozcházejí, vozíčkáři najíţdějí do servisů, sovátka 

se vracejí a El Diablo odcházejí do sprch a následně do baru. Marcel si objednává 
Bechera a ……. 

….. zpocený se probouzí. Převaluje se v posteli a přemýšlí, jestli to byl fakt 

nebo fikce. Po otevření očí si uvědomuje realitu a otáčí se na pravý bok. Ztěţka 
vydychuje včerejší becherové výpary a polyká zbytky topinky. V ústech má sucho a 
po těle vlhko. Po dvaceti minutách se vrávoravým krokem dopotácí do kuchyně a 

začíná si vařit ranní kávu. Je sobota, má volno a přemýšlí co s načatým ránem. Po 
proběhnuvší hygieně usedá ke kávě a zapaluje si první cigaretu. Dopoledne se bude 
věnovat domácím pracem – a potom uvidí. Po včerejším barovém vyluxování své 

peněţenky luxuje svůj příbytek. Volně pohozené ponoţky shromaţďuje na jednu 
hromadu, utírá prach na své sbírce cédéček, leští zvukovou aparaturu a brousí 
kuchyňské noţe na zítřejší vepřovou pečeni. Po kompletaci špinavého prádla spouští 

pračku a CD přehrávač. Oběd vynechává kvůli sobotní dietě a včerejší opici. Matně si 
vybavuje včerejší průběh dne a promítá se mu minuta po minutě. S tou opravdovostí 

to přeci tak nemůţe nechat. Pocit, ţe ţije imaginárně by ho po zbytek ţivota 
kaţdodenně vnitřně mučil a pronásledoval. Má-li někdo právo definovat opravdové 
posluchače, tak já mám právo vědět jsem-li opravdovým posluchačem nebo ne. Tyto 

myšlenky probleskávaly Marcelovi hlavou asi hodinu a půl a poté ho napadla spásná 
myšlenka. Vznesu oficiální dotaz na příslušné instituce ohledně mé hudební 
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opravdovosti a potom se uvidí. Budu-li opravdový – nic se nezmění. Dozvím-li se 

ovšem, ţe jsem imaginární hudební posluchač, vše se najednou změní. Začnu nosit 
igelitové ponoţky a brýle značky Invisible, budu přehlíţený a přestanou mi padat 
vlasy. Tato představa ho trochu děsila. Nerad totiţ nosil brýle kvůli kráse svých očí. 

Měl krásné oči, srovnatelné snad  pouze s očima Davida Bowieho. Rozhodl se napsat 
dopis na Ochranný svaz autorský, ministrovi kultury, děkanovi filosofické fakulty UK a 

na FanClub Karla Hály. Kdo jiný by mu měl konečně odpovědět na jeho tak zásadní 
dotaz. Odpoledne vytáhl ze staré skříně předválečný psací stroj zn. Mercedes, 
zasunul papír a začal psát všemi osmi: 

 
 
Váţený pane (řediteli, ministře, děkane, Karle) 

(psal stejný dopis ve čtyřech kopiích všem, pouze oslovení změnil podle příslušného 
adresáta)  
 

 jmenuji se Marcel Knobloch, je mi 39 let, jsem šťastně rozvedený a bezdětný. 
Pracuji u nejmenované praţské firmy jako brusič noţů. Vedle své práce mám spousty 
koníčků – parašutismus, gynekologii, studium dadaismu a domácí práce. Mezi mé 

největší koníčky – s trochou nadsázky by se dalo říci „koně“ – patří hudba a vše co 
k tomu patří. Smyčce, dirigentská taktova, houslový klíč, ošoupané dţíny a večerní 
zvracení. Ve svém mládí jsem zaloţil deathmetalovou skupinu Nádrţka na drţky, ta 

se ale defacto po pěti letech rozpadla kvůli mým dvěma chybějícím prstům, o které 
jsem přišel na březnové zabíjačce u Vaňků. To prase mi za to opravdu nestálo. 

Nicméně tak ţivot odplácí. Nechci Vás obtěţovat svými malichernostmi a proto 
rovnou přejdu k předmětu mého dopisu. 
 Celý ţivot se povaţuji za opravdového posluchače a znalce všeho hudebního. 

Při mé nedávné návštěvě mé terapeutky jsem ale v Metru narazil na prohlášení rádia 
F2, kde se konstatuje: „Zlaté hity F2 – zpívané opravdovými superstar pro opravdové 
posluchače. Nalaďte se na zlaté hity !“ Mám tomuto konstatování rozumět tak, ţe 

jsem po většinu ţivota ţil v iluzorní představě své posluchačské opravdovosti? Na 
doplnění musím konstatovat, ţe jsem v ţivotě neslyšel rádio F2, protoţe nemám 
zaplacené poplatky. Plánuji to na přespříští rok, aţ našetřím. Nicméně závaţnost 

prohlášení tohoto rádia je pro mne tak alarmující, ţe jsem se rozhodl si celou tuto 
záleţitost objasnit s Vaším laskavým přispěním.  
 Ţánrově nejsem vyhraněným posluchačem, nicméně myslím si osobně, ţe 

určitě opravdovým. Miluji dílo Šostakoviče, Laca Decziho, Alexandrovců, Metalliky, 
Šumařinky Five atd. Takto bychom mohli pokračovat aţ do Kamenného Újezda. 
 Obracím se proto na Vás s dotazem, pro mě tak závaţným jako houslový klíč. 

Jsem opravdovým posluchačem nebo imaginárním?  Ţádám Vás o jasnou a 
nedvojsmyslnou odpověď. Potřebuji si totiţ uspořádat své ţivotní hodnoty. V případě 
záporné odpovědi by totiţ koprovka poskočila na první místo a vše ostatní by se také 

posunulo směrem nahoru. 
 Věřím, ţe chápete závaţnost a naléhavost mé potřeby ohledně obdrţení 

odpovědi od nejerudovanějších míst na tento dotaz. Předem Vám děkuji za odpověď, 
která můţe zásadně ovlivnit můj budoucí ţivot.  
 

S pozdravem Praţskému jaru mír 
        Marcel Knobloch 



65 

 

 

 Marcel dopsal dopis ve čtyřech kopiích, pomalu vytáhl ze stroje a pečlivě zalepil do 
čtyř obálek. Ještě odpoledne běţí vhodit všechna psaní do schránky.  
 Následující dny pomalu ubíhají v netrpělivém očekávání erudovaných odpovědí 

od příslušných institucí. Marcel kaţdodenně kontroluje svou schránku a mne si prsty. 
Za 9 dní přichází první odpověď. Překvapivě od FanClubu Karla Hály. Stojí v ní: 

 
 
Pane Knoblochu, 

 
 jelikoţ nemáte zaplaceny členské poplatky ve FC Karla Hály za posledních 
devět let v celkové výši  4.826,- včetně poštovného, neočekávejte od mistra ţádnou 

odpověď. Po konzultaci s jeho asistentkou mistr přislíbil následující: 
 
po úhradě ročního poplatku – mistr otevře levé oko; 

po úhradě dvouletého poplatku – mistr otevře obě oči; 
po úhradě tříletého poplatku – mistr se celkově probudí; 
po úhradě čtyřletého poplatku – mistr vstane z houpací sítě; 

po úhradě pětiletého poplatku – mistr si uvaří kávu a přečte Váš dopis s ţádostí; 
po úhradě šestiletého poplatku – mistr se zamyslí nad Vaším dotazem; 
po úhradě sedmiletého poplatku – mistr zformuluje svou odpověď a myšlenky do 

odpovědi; 
po úhradě osmiletého poplatku – mistr nadiktuje svou odpověď asistentce, která ji 

zaznamená na papír; 
po úhradě devítiletého poplatku – mistr si půjde lehnout, asistentka odpověď vloţí do 
obálky, napíše Vaší adresu a odešle. 

 
S očekáváním brzké platby 
 

      Marie Čuřínová 
          Project manager FCKH 
 

Lehce rozmrzelý Marcel bere odpověď na vědomí a odchází do obýváku rozbít 
porculánové prasátko. Napočítává 14,50 Kč. To nestačí ani na to, aby se mistr v síti 
otočil na druhý bok, myslí si Marcel. No nic jedna vlaštovka jaro nenosí. Počkám na 

další odpovědi. 
Za 14 dní se dostavuje odpověď z filosofické fakulty UK: 
 

 
Váţený pane Knoblochu, 
 

 děkuji za důvěru, kterou vkládáte v naší fakultu při řešení ţivotních otázek. 
Váš dotaz nese aspekty jsoucna, které řeší 12. katedra bytí a nebytí pod vedením 

prof. Hermelína Kadeřábka. S Vaším laskavým svolením jsem si dovolil postoupit Váš 
dotaz ohledně hudebního realismu a imaginárnosti tomuto specialistovi. V příloze 
zasílám jeho odpověď.  

    S vřelým pozdravem  
    MUDr. RNDr. Ctirad Smetanos DiS CSc 
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Váţený pane Knoblochu, 

 
 obdrţel jsem Vaší ţádost od rektora a sděluji následující. Jelikoţ otázka jste-li 
opravdový posluchač vyţaduje poněkud širší odpověď a nevím, zdali filosofie patří 

mezi Vaše koníčky, snaţil jsem se odpověď zúţit a zmaterializovat do lidově-
srozumitelné formy. Uţ starý Othello pravil zda být či nebýt. Odpověď vyřešil 

jednoduchým přehozením měkkého i a změnou spojky jihočeský materialista Ivan 
Bukovjan – Být a nebít. Násilí nesmí být civilizovanou formou člověka přijato za 
měřítko vlády. Vztah mezi fyzičnem, rozumem a hudebním vědomím je velice 

komplikovaný a v poslední době se zdá, aţ značně subtilně abstraktní. Je proto 
nasnadě determinovat pojem existence a houslového klíče. Rozluští-li filosofická věda 
vztah mezi těmito činiteli, bude i nekomplikovaná odpověď na Váš dotaz, zda jste 

nebo nejste opravdovým posluchačem. Výše uvedené pojmy jsou v určité fázi 
poznání: 
 

Existence – tento pojem uţ prošel hloubkovou analýzou a na celosvětovém sjezdu 
evropských existencionalistů v r. 1918 byla přijato závazné prohlášení: 
Existence je určitou formou nekomplikovaného bytí. 

Jelikoţ neexistoval jasný důkaz, jestli svět existuje, rozhodlo předsednictvo 
existencionalistické komory na popud Martina Heideggera o provedení pokusu. Pokus 
vychází z poznání, ţe komár nemůţe štípnout neexistujícího člověka. Uţ kvůli 

biologické schránce a pupínkům. Pokus byl proveden na ruském trestanci Nikolaji 
Myškinovi a dopadl podle všech očekávání. Myškinovi naskočily po minutě tři pupínky 

a mýty kolem existence byly tím pádem zbořeny. 
 
Houslový klíč je základním stavebním prvkem, umístěným na začátku notové osnovy. 

Klíč je základním vodítkem k určení jména a hraní noty. V dnešní praxi se pouţívají tři 
typy klíčů: G-klíč, F-klíč a C-klíč. Pro komplexní pochopení některých skladeb skupiny 
Ramones navrhoval maďarský skladatel Bela Jandor zavedení Pa-klíče a jeho 

umístění mezi druhou a třetí linku notové osnovy. Kvůli předčasnému úmrtí Dee Dee 
Ramona a své leukémii ale nakonec od zavedení tohoto revolučního prvku upustil. 
 

Vztah mezi existencionalismem a houslovým klíčem prochází neustálým vývojem 
zejména vzhledem k politické situaci v jiţní Francii a místem asistenta v YFPI. 
Nicméně pro Váš dotaz je prioritní jednoznačná odpověď, zda jste opravdovým 

posluchačem, či imaginárním. Na základě doposavad získaných poznatků a 
prověřených informací z místní knihovny a jídelny mohu konstatovat, ţe za 
předpokladu, ţe netrpíte anakusií, tak opravdovým posluchačem jste. 

 
S hudebním pozdravem 
 

  „Bůh ţehnej královně a Brianovi zvlášť“ 
 

      Hermelín Kadeřábek 
 
 Marcel setřel kapesníkem čůrky potu, které mu začaly stékat po čele a 

částečně uspokojen touto odpovědí se rozhodl vyhledat v knihovně slovník cizích 
slov, aby odtajnil význam slova anakusie. Za chvilku je vše jasné – anakusií – neboli 



67 

 

hluchotou netrpí a první důkaz o jeho posluchačské realitě je na světě ! V duchu líbal 

profesora Kadeřábka na jeho boţskou, kadeřavou hlavu a děkoval bohu za částečné 
štěstí. Nicméně pořád ještě nemá vyhráno. Čekání odpovědí na zbylé dopisy bylo pro 
Marcela neskutečně dlouhé a dny plynuly v tomto období neobyčejně pomalu. V práci 

se několikrát stalo, ţe soustavným, nekoncentrovaným broušením noţů, upadly jejich 
čepele a noţe pak jaksi pozbyly svého významu. Na rozdíl od  tlaku a vzrušení, 

Marcelův pracovní výkon prudce klesal.  
 Po pěti dnech se objevuje ve schránce oznámení o uloţení doporučené zásilky. 
Áááá ministerstvo píše, přeje si v duchu. Uřícený a s výrazem děsu v očích dobíhá na 

poštu. Slečna za přepáţkou mu suše a nepřítomně sděluje, ţe Máňa se ještě nevrátila 
z obchůzky a jeho psaní má ještě u sebe, ať to zkusí před šestou. Marcel vytáhl 
z kapsy kapesní inhalátor, pomalu nainhaloval zakoupenou směs krkonošského 

vzduchu namixovanou s majdalenským vánkem a provedl si samovolnou srdeční 
masáţ. Základní ţivotní funkce byly obnoveny a Marcel se vydává lehce sklíčen 
k domovu. V 17 hodin se vydává opětovně na poštu. Vybaven prášky na uklidnění a 

s dětskou rákoskou, upletenou z jarních vrbových proutků, nedočkavě stepuje před 
poštovní přepáţkou. Máňa ještě nedorazila. Marcel za výlohou nedočkavě vyhlíţí 
v tento okamţik jednoho z nejdůleţitějších lidí na této planetě. Po 48 minutách se 

Máňa lehce šouravým, typicky pošťáckým krokem vrací na základnu. Marcel vyuţívá 
nedávno osvojených hmatů Kendo a Iaido a zmocňuje se pošťácké brašny. Po její 
revizi se zmocňuje tolik očekávaného psaní. Místo netrpělivě očekávané, úředně 

šedivé obálky z ministerstva nebo z Ochranného svazu autorského, nalezl kanárkově 
zelenou obálku s jeho adresou a odesílatelem Marií Hehlounovou z Malediv. Na 

úhledně sloţeném papíru teta Marcelovi sděluje, aby došel nakrmit jejího hada 
Adama během její čtyřtýdenní dovolené. Klíče od bytu nalezne pod rohoţkovou před 
hlavním vchodem u obchodního domu Kotva na Národní třídě. Adam je vcelku milá, 

v období vyměňování kůţe občas lehce rozvrkočená čtyřletá anakonda. Marcelova 
mladická nedočkavost uhasla a plamínek naděje v očích pozvolna uhasl. Potvrzení 
jeho přání se opět odkládá a po dobrovolné úhradě 2 tisíc na léčebné výlohy 

pošťačky Máni, se šouravým krokem odebírá ke svému příbytku. Následující dny se 
s večery pomalinku střídaly a toto období bylo pro Marcela neskutečně zdlouhavé. Po 
pěti dnech se objevil ve schránce úřední dopis z ministerstva kultury. Po jeho 

netrpělivém vybalení a zapálení cigarety, Marcel začíná netrpělivě číst ze zaţloutlého 
papíru. 
 

Pane Knoblochu, 
 
 začátkem tohoto měsíce jsme obdrţeli Váš dopis se ţádostí o zodpovězení 

dotazu, zda jste opravdovým posluchačem či nikoliv. Jelikoţ vedoucí oddělení 
neidentifikovatelných a velice těţce zodpověditelných dotazů Mgr. Voplatka absolvuje 
tříměsíční ozdravovací kůru ve Vyškově na Moravě a jeho zástupce jsem já, postoupili 

jsme Vaší ţádost na oddělení přání a posttraumatických stíţností. Dle rozhodnutí 
tohoto oddělení, zastoupeného správním radou Ing. Tlučhořem Kamilem, jste          

o p r a v d o v ý m  posluchačem.       
 Ministerstvo kultury dospělo k tomuto rozhodnutí na základě následujících 
přezkumných řízení: 

 
- dle výpisu z trestního rejstříku jste morálně bezúhonný; 
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- dle sdělení Národního bezpečnostního úřadu neudrţujete styky se stáními 

příslušníky třetích zemí; 
- dle šatnářky v Národním divadle jste se účastnil 5. 2. t.r. představení Prodaná 

nevěsta; 

- dle sdělení Městského úřadu v místě Vašeho bydliště poţíváte dobré pověsti 
vyjma několika alkoholových excesů v posledním půlroce, zařaditelných do 

kategorie mladické nerozváţnosti; 
- dle sdělení Bezpečnostní informační sluţby a na základě telefonických 

odposlechů máte velice příjemný hlas; 

 
Na základě výše uvedených výsledků rozhodlo Ministerstvo kultury České 

republiky tak, jak rozhodlo. 

 
 Proti tomuto rozhodnutí se můţete odvolat do 15 dnů od jeho pochopení. 
 

    Ing. Daniel Čulibrk MBA 
Vedoucí oddělení neidentifikovatelných a velice těţko zodpověditelných dotazů 
                                                     v.z.  

 
 
 Marcelovi se po dočtení rozbušilo srdce a polil ho studený pot. Ocitl se na půli 

cesty za svým ţivotním poznáním. Optimisticky naladěn a ministeresky prověřen 
odchází se o svá nově zjištěná fakta podělit do Baru u tří přetrţených strun. Po velice 

ţivé diskusi s Petrem a standardní konzumaci 8 becherů odchází příjemně rozvláčněn 
domů. V očekávání finálního rozuzlení během následujících dnů nezaregistroval 
svátek Všech svatých a zapomíná tak, jako kaţdoročně, odletět do Londýna poloţit 

vzpomínkový věneček k pomníku Freddyho Mercuryho. Toto fiasko a neomluvitelnou 
chybu nahrazuje dvoudenním permanentním pláčem, prodchnutým nostalgickými 
vzlyky za kulisní produkce všech alb skupiny Queen včetně sólových alb Briana Maye 

a Rogera Taylora. Šňůra následujících šedivých dnů byla za týden uťata nalezením 
dopisu v poštovní přihrádce. Marcel v návalu radosti nad obdrţeným dopisem 
z Ochranného svazu autorského narychlo před barákem dvakrát dvakrát skáče na 

chodníku namalovaného panáka včetně otáčky na hlavě. Zdolává třetí poschodí 
v rekordním čase 12, 6 sec a po odkopnutí bot a zavěšení zelené pláštěnky na věšák 
vbíhá do obýváku a zapaluje si cigaretu. Obálka vydává své tajemství: 

 
Pane Knoblochu, 
 

 jsme seriozní organizace, jejíţ náplní je dbát nad dodrţováním autorských práv 
a nejsme soukromá psychiatrická klinika, leč by se to tak někdy mohlo 
nezasvěcenému člověku jevit. Kdyţ uţ se ptáte na to, jestli jste opravdový posluchač, 

tak z našeho pohledu ani fyzicky neexistujete, natoţ aby jste byl posluchač, potaţmo 
opravdový. Nemáte uhrazeny poplatky za rozhlas a televizi za posledních 8 let a 

váţně pochybuji, ţe posloucháte ve volném čase nebo při jízdě v automobilu pouze 
jarní ptactvo.  Vřele Vám doporučuji v co nejkratší době uhradit dluţné poplatky ve 
výši 8 560,- Kč, neboť se vystavujete riziku trestního stíhání ze strany naší 

organizace. Nebudou-li tyto poplatky uhrazeny do 30 dnů a potvrdí-li náš terénní 
hudební kontrolor Břetislav Kropáček zjištěná fakta, připravte si teplé prádlo a sadu 
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froté ručníků. Jelikoţ byl pan Kropáček zavalen reprobednami při kontrole dodrţování 

zákona na letním koncertu skupiny Napalm Death a podrobuje se nemocniční 
rekonvalescenci, poskytujeme Vám ještě výše uvedenou třicetidenní lhůtu. 
 

S pozdravem 
        Vendelín Noticka        

        referát rockové a barokní hudby 
                        

 
 Marcelovi se zatmělo před očima a krev se mu nekontrolovaně nahrnula do 
hlavy. Srdce se mu rozbušilo tak, ţe to zaregistrovala i sousedka Naďa Konopásková 
a šla otevřít dveře neexistující návštěvě. Po studené sprše se Marcel usadil do 

vypolstrovaného křesla, zvrátil hlavu na obřím podhlavníku a snaţil se racionálně 
uvaţovat. Představa legálního poslechu jarního ptactva ho děsila. Přece nebude kvůli 
nezaplaceným poplatkům poslouchat hejna neurvalých, prašivých holubů nebo ty dva 

kolozubé čápy na protějším komíně ? Stejně zpívají falešně a neklapou do rytmu ! 
Nepřípustné ! Marcel se po tříhodinovém racionálním uvaţování rozhodl pro dočasnou 
hudební ilegalitu. Svou audiověţ o rozměrech 50 cm x 100 cm ukryl za fíkus a 

zavěšené reprobedny bude vydávat Kropáčkovi za připravené budky pro orly bílé. Pro 
jistotu ukryl i předválečný hřeben v koupelně a dirigentskou taktovku pro 
pradědečkovi.   

 A je tedy Marcel Knobloch, brusič noţů, hudebně-poplatkový neplatič a 
zabijačkový invalida, opravdový posluchač ? Tato otázka zůstává nadále otevřená i 

kdyţ čepele od jím broušených noţů uţ přestaly upadávat. Marcel je nadále o své 
posluchačské opravdovosti přesvědčen a hudba je lékem na jeho rozjitřenou duši. 
Pravda, ten fíkus, co musí kaţdý večer pošoupávat z místa na místo je jistou daní za 

toto přesvědčení a padesátiprocentně ověřený fakt, ale vědomí na rozdíl od duše se 
sklidnilo a Jerevanskou hitparádu vede uţ jedenáct týdnů Pavel Horňák se svým 
hitem „Kotě uţ spí“. A to je opravdový nářez. 
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Kousíček štěstí 

 
 Za špinavými okny nezuřila podzimní bouře a v krbu praskalo dubové dřevo. 
Útulný a luxusně vybavený srub o rozměrech 5 x 6 m byl skryt mezi borovicemi 

nedaleko jezera Wyoming. Burton Lee očima zbrzďoval hodinové ručičky a 
podvědomě počítal zbývající čas. Kukačka z nástěnných hodin odletěla před rokem a 
půl do teplých krajin. Po deseti dnech se vrátila celá promrzlá. Spletla si směr a místo 

na jih letěla na sever. Po nezvládnutí přistávacího manévru narazila do vteřinovky, 
upadla do bezvědomí a skutálela se do krbu. Posléze uhořela a hodiny se na počest 
uctění její památky zastavily. 

 Burtonovi zbývá do okamţiku pravdy 16 hodin a 43 minut. Jestliţe do zítřka do 
8 hodin nedodá bratrům Lechtonovým 15.000 USD v malých pouţitých bankovkách, 

zmizí jeho srub z povrchu zemského. Bratři James a Jim Lechtonové vyzvali před 
dvěma týdny Burtona k mariášovému souboji. Stalo se tak na dotočné Karla Frimmla 
– německého reţiséra, který v těchto končinách dokončil natáčení dokumentárního 

cyklu o pohlavním ţivotě čínských koi kaprů. Zpočátku se nevinná hra o rozlámané 
knoflíky zdála jako uţitečná výplň mezi stále častějšími přísuny skotské Whisky. 
Kolem desáté se hrálo o dolary a po jedenácté uţ o stovky dolarů. Ráno v 5.15 

skončil hazardní mač s celkovým resumé – 15.000 USD pro Burtona. Kdyţ odcházel 
nad ránem od stolu se zakaleným mozkem, pozvracenými kalhoty a vědomím 
patnáctitisícového dluhu, uvědomil si, ţe skončila sranda a začal černý humor. 

Jedinou věcí si ovšem v tento okamţik byl jistý. Jestliţe nesplatí do smluveného 
termínu svůj dluh, tak bratři Lechtonové svůj slib splní a jeho srub lehne zanedlouho 
popelem. James Lechton pracuje jako preparátor medvědů se specializací na 

Kodiaky. Jeho bratr Jim kope 2. ligu v socceru a přes zimu kope hroby. Jak příhodná 
kombinace dovedností pro vymahače dluhů – pomyslel si Burton. Po okolí se traduje 
pověst, v níţ pradědeček Jamese a Jima – Herold „Fire“ Lechton – v době 

napoleonských válek si krátil chvíle odpočinku hrou mariáše. Při taţení 
Bonapartových vojáků na Moskvu střední Evropou údajně prohýřil tímto způsobem 
jednu noc nedaleko Vídně. Vesnička dnes nese název Spáleniště a leţí asi 600 m 

jihovýchodně od Rapšachu – známého kulinářského centra pečení jablek v ohni. 
 Burton sedí u krbu a uvaţuje nad svou budoucností v houpacím křesle. Po 

třech neúspěšných pokusech v bankách s ţádostí o půjčku mu moc času uţ  nezbývá. 
Lépe řečeno skoro ţádný – 15 hodin a 44 minut. V hlavě se mu honí ponuré 
myšlenky. Od dadaistických obrazů velkého popeliště aţ po vcelku reálné představy 

jeho hlavy napíchnuté na indiánské kopí. Celým ţivotem ho provázela smůla, které 
vţdy šel naproti. Ve věku 7 let mu praskla kšanda na kalhotách tak nešikovně, ţe mu 
poškodila rohovku na levém oku a od té doby vše vidí černě. I jasně bílý sníh a husí 

peří. Pohupujíc se na křesle po pradědečkovi, snaţí se reálně zhodnotit své šance na 
splnění svého slibu. Ovšem tak, jako posledních 30 let, tak i nyní, vše vidí černě. 
Představa pozvolna doutnajícího spáleniště na břehu rodného jezera v něm 

podvědomě spouští existencionalistické představy zbytku ţivota ve vyhnanství. 
Poslední velký kus štěstí ho potkal před 14 lety, kdy asi dvacetikilové padající hnízdo 
divokých včel minulo jeho hlavu asi o 15 cm. Svůj příděl štěstí od té doby měl 

vybrán. 
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 Za okny pofukuje lehký větřík a šero pozvolna nachází cestu k jezeru. Burton 

míchá svůj šálek čaje s nepatrnou přísadou strychninu a do očí se mu pozvolna vtírají 
slané slzy. Jestli mám zítra přijít o svůj srub, nepřeţiju to ve střízlivém stavu. 
Z věšáku sundavá plášť ze syslí kůţe a jednoho jointa zasouvá do vnitřní kapsy. 

Pomalým krokem se vydává k městu a vnitřním hlasem se loučí se svými srubovými 
spoluosadníky. Letmým pohledem zdraví vydru Zarku; divocí králíci, kteří jiţ 3 dny 

nedostali krmivo, patetický vyráţí pletivo svých kotců a jedenáctiletý kocour Max 
s abnormálně vyvinutými drápy si pateticky pohrává s dvěma mláďátky ondatry. 
Burton se na okamţik zastavuje a tuto hru z povzdálí nenápadně sleduje v převleku 

za březový lísteček. Max, nepozorujíc, ţe je sledován svým páníčkem, vesele dovádí 
dál. Oběma mláďátkům labuţnicky vydloubává po jednom očičku a chvílemi to 
vypadá, jakoby s nimi hrál na slepou bábu. Lehké zapráskání větviček pod 

Burtonovou botou ovšem jeho přítomnost prozrazuje a Max ztrácí tvář jiţ dospělého 
kocoura. Na zlomek vteřiny se jejich pohledy protnou. Kocour zbystří, chlupy na 
hřbetě se mu v mţiku najeţí. Během následujících tří vteřin hru ukončuje a svým, 

jedinečným způsobem dvěma přesnými vpichy do oblasti míchy, determinuje závěry 
ţivotů obou mláďátek. 
 Burton se vydává na poslední vycházku do Warteneru, malého městečka, dvě 

a půl míle vzdáleného od jeho srubu. Jde pěšky aby si pomalu začal zvykat na ţivot 
přírodního bezdomovce. V kapse má posledních 16 dolarů, které hodlá investovat do 
předpopravní kalby. Pravá polobotka z medvědí kůţe má v podráţce nepatrnou 

oděrku, jíţ se dostávají do boty drobné oblázky, rozeseté po cestě. Burton začíná 
nepravidelně našlapávat a jeho krok připomíná chůzi gravidní kachny, trpící 

škytavkou. Slunce zapadá za obzor a vytváří neskutečně krásné, oranţové reliéfy. 
Hřejivé paprsky, dopadající na jeho tvář, se začínají sinusoidě stáčet na jeho vestu a 
poté se laškovně rozpouštět do ztracena na jeho křivých nohách. V posledních pěti 

letech trpí nepravidelnými záchvaty romantismu. Nyní tušil nástup dalšího z nich. Při 
prohledávání kapes si uvědomil nepříjemnou skutečnost. Tišící prostředky v podobě 
antiromantik, si zapomněl v rybářském vezírku, v ten okamţik zavěšeném na stěně 

ve srubu. Romantická slabost se dostavila s rychlou a neskutečně silnou razancí, 
které by nedokázal čelit ani K. H. Mácha s očním tikem. Burton se najednou začal 
smát tak silně, ţe zapomněl jít a zastavil se. Slunce přestalo zapadat a pozvolna 

začalo plynule stoupat. Razantnost odchodu černých myšlenek z jeho mysli byla 
srovnatelná snad pouze s nástupem nové vlny britského heavy metalu v Anglii 
počátkem osmdesátých let minulého století. Burtona znenadání přepadla potřeba 

kresby podzimních květin nebo divoké zvěře. Plátno v podobě své košile, začal 
amatérsky natahovat do rámu, narychlo svázaného pomocí tkaniček mezi čtyři 
klacíky. Přírodní barvy – temně hnědou a brčálově zelenou - vyřešil prostřednictvím 

svého virtuozního citu pro improvizaci a čerstvého labutího exkrementu. Jediná forma 
štětky, co měl v ten okamţik u sebe, bylo telefonní číslo na Gerdu Weismüllerovou – 
prostitutku ze San Franciska – známou svými provazochodeckými eskapádami. Tento 

zdánlivě neřešitelný oříšek i přes svou momentální romantickou indispozici dokázal 
rozlousknout. Sadomasochistickým nebo sebemrskačským (?) vyrváním části svého 

hustého, temně zrzavého a oportunisticky lesklého ochlupení v podpaţí a jeho 
navázáním na rákosový výhonek, nezískal štětku, ale pouze štětec oriţinélního 
vzezření. Vše, kromě talentu, je připraveno. Burton ulehá vedle cesty a začíná 

malovat. Pokuřujíc Marlborku a se slzou v oku si lebedí v nehlubokém příkopu. 
Romantický atak dosahuje svého vrcholu. A jak si tam tak Burton bezstarostně 
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polehává v návalu romantického záchvatu, vzniká malířské dílo, jehoţ hodnota se 

pohybuje v intervalu třistadvacettři dolarů aţ nevyčíslitelno. Na plátno se snaţí 
zachytit západ slunce, doplněný přeletem hejna Jeřábů amerických. Do pravé dolní 
části plátna umisťuje čtvercový výřez, jehoţ obsah tvoří čtyřnásobný zoom, 

zachycující dolní část levého pařátu předposledního Jeřába v hejnu. Při stínování 
druhého drápu kouzelně zbarveného dravce, přestává malovat. V okamţiku, kdy 

rozmýšlel, zda malovat reflexivní nebo intuitivní metodou, cosi vyrušilo jeho proudění. 
Skřípající zvuk a chroptivé zvuky ho přinutily se pomalu převalit na levý bok a zaměřit 
svůj podkalený zrak k ústí cesty nedalekého březového lesíka. V dáli zpozoroval 

nevídaný jev. Kolo obalené v jakési hmotě neidentifikovatelného sloţení se trhavými 
pohyby přibliţovalo k němu. Zhruba 50 m od jeho malířského stanoviště začal 
pomalu rozeznávat detaily přibliţujícího se monstra. Cirkusová atrapa se pohybem, 

jen zdánlivě připomínající jízdu na kole, pomalu sune k Burtonovi. Ten, přemoţen 
zvědavostí, odkládá malířské náčiní do trávy a snaţí se zostřeným zrakem rozluštit, 
kdo ţe se to k němu přibliţuje. Po nedlouhé době si je jist. Rosolovitá hmota, 

samovolně propletená do kovové konstrukce nenového kola odkrývá identitu. Jerry 
Hollewitz – řezník z Warteneru se v kostičkované zástěře nezadrţitelně blíţí. Slunce 
opět začíná zapadat za horizont. Předposlední Jeřáb, do této chvíle poslušně stojící 

Burtonovi modelem ve vertikální stativu asi 50 m nad zemí, spatřiv tento pozemský 
jev, zmaten a dezorientován odlétá k nejbliţšímu pedikérskému studiu Bolls & Bolls. 
Začíná se pozvolna zvedat jihovýchodní vítr. Hollewitzova zadní část zástěry se díky 

tomuto faktu nadzvedává nad jeho hlavu, takţe nezasvěceným pozorovatelům by se 
mohlo zdát, ţe se blíţí kostičkovaný cirkus s otevřeným hlavním vchodem. Zvěřinec 

protentokrát zůstává pro veřejnost uzavřen. Burton v těchto okamţicích cítí, ţe 
romantická slabost pozvolna odeznívá a začínají se vracet reálné myšlenky. Jerryho 
tučná očička podlitá uzenářskými pytli zaregistrovala nedaleko se povalující 

bezvládné tělo, obklopené labutím trusem. Samou zvědavostí přidává síly do šlapání, 
aby se přesvědčil o své nejnovější fata morgáně. Po upadnutí i druhé šlapačky se 
rezavý řetěz v návalu tlaku trhá a zamotává se do posledních dvou drátů zadního 

kola. Po této kolizi se cirkus bourá a skládá se do příkopu asi 3 m od Burtona. 
Nastalá reálie, která byla příčinou kolize dvou vlaštovek, ani návdavkem nepřipomíná 
Monetovu Snídani v trávě. Spíše výjev z Ďáblovy večeře. A to ještě zhola 

nepovedené. V ten okamţik – lépe řečeno pár vteřin po něm - Burtonova indispozice 
naplno odezněla a kostičkovaný cirkus snaţiv se vztyčit hlavní stoţár pod černobílým 
šapitó, začíná funět a smrdět. Po asi tříminutovém boji je dílo dokončeno a výjev 

dokonán. Burton, leţíc na levém boku, si podpírá hlavu a nevěřícně jí kroutí po 
shlednutí této příhody. Naproti němu na něho mţourají zpod hromady masa a ţeleza 
malou dírkou v zástěře zakalené oči místního řezníka. 

„Nazdar Burtone. Co si tady tak poleháváš na tý pomačkaný a ušpiněný košili? Děláš 
striptýz pro veverky?“ funí zhluboka uzenář a pokouší se na své bodré tváři vyloudit 
pokus o upřímný úsměv. 

„Zdařbůh Jerry. Mám trochu volna, tak jsem se vydal na krátkou vycházku a …… a 
trochu jsem se musel natáhnout. Udělalo se mi malinko nevolno“ klidným hlasem 

odpovídá Burton. 
„Jako od ţaludku?“ 
„Ne, jako od srdce“ 

Jerry se pokouší vstát, ale nejde mu to. Zástěru má zapletenu do kola a po třetím 
pokusu to rezignovaně vzdává. Burton má přeleţelou levou ruku, tak se ledabyle 
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obrací na pravý bok a nevěřícně dál sleduje řeznické kousky. Rád by se tímto 

divadlem bavil, ale jelikoţ záchvat odezněl, jeho mysl vystřízlivěla realitou, zbývají mu 
oči jenom pro pláč. A bohuţel v tento okamţik i pro koukání. 
„A ty tu nacvičuješ co?“ prohodil směrem k cirkusu. 

„Rozbilo se mi auto a vydal jsem se do Blocktownu pro střívka na klobásky. Zítra se 
ţení mladej Rasken, tak mu připravuju pohoštění a došly mi ty střívka – dnes večer 

to musím mít hotový“ 
Jerry Hollewitz pochází z rodu řeznických profesionálů. Jeho otec byl řezník, 

jeho děda byl řezník, jeho praděda byl ţonglér s kuţelkami a jeho prapraděda byl 

řezník. Dále uţ wartenerská kronika obsahovala pouze ohořelé nebo silně zamaštěné 
listy, které se nedaly přečíst. Nebýt toho drobného pradědova úletu, který vnesl 
mírný stín na rod Hollewitzů, usmíval by se dnes Jerry od ucha k uchu. Postava 

typicky řeznických tvarů i rozměrů, bodrá tvář, umaštěná pleš a páchnoucí dech, ho 
předurčovaly v rodinné tradici pokračovat. A dle průměrného počtu ţaludečních kolik 
v nejbliţším okolí, nutno podotknout, ţe úspěšně. Povaha uţ tak řeznická nebyla. 

Občas přemýšlel, někdy nešidil a sem tam i pustil chlup. Spolu s Burtonem se 
seznámili před lety na základní škole. Váţe se k tomu - málokterým lidem připadající 
jako nevtipná - následující příhoda. 4. května 1976 ve druhé třídě po skončení 

vyučování se Burton s Jerrym domluvili, ţe si zahrají fotbal. Sešli se na plácku za 
školou. Jerry v úhledně vyţehlených kraťasech a s blokem pod paţí. Burton 
v trenýrkách s kopačkami na nohou a míčem v ruce. Celá schůzka skončila 

předpubertální rvačkou, kdyţ po třiceti minutách oba chlapci nedokázali odpustit 
jeden druhému nedorozumění, které se stalo. Jerry chtěl hrát slovní a Burton 

opravdový fotbal. Celý spor tenkrát kompromisně urovnal kolemjdoucí rehabilitovaný 
farář Ed Pinkerton. Do večera Burton trefoval zánovním kopačákem Jerryho blok, 
opřený o kostelní zeď a Jerry mu fandil slovy, začínajícími na m, s, v a o. 

Při vzpomínce na tuto příhodu, se Burton rozpomněl na dětská léta a zaţehl 
v něm zvláštní plamínek náklonnosti k Jerrymu. Najednou mu připadalo, ţe to je 
právě on, kdo by mu mohl nyní pomoci ve svízelné situaci. Zadíval se na Jerryho 

zvláštním způsobem, tolik evokující dobu marcipánových prasátek. Jerry ten pohled 
zaregistroval a na okamţik zapochyboval, zda-li Burton nezapadá do čtyřprocentní 
menšiny. Otřásl se tak, ţe z bílé zástěry popadalo samovolně pár černých kostiček. 

Jedna ze zad a dvě nad kapsou.  
„Víš, Burtone, vypadáš nějak divně. Trápí tě snad něco?“ vychrochtal ze sebe ten 
dobrácký a technickými vymoţenostmi nedotčený uzenář. Jeho pohledy těkaly 

z Burtona na Burtona a nazpátek. 
„Mám problém, Jerry….. a velký problém…“ odpověděl Burton odevzdaným hlasem a 
naléhavost svého pohledu zesílil asi o 15 %. 

„Dostal jsem se do průšvihu, kvůli kterému asi přijdu o můj milovaný srub“ 
pokračoval. 
„Potřeboval bych kousíček štěstí, abych tomu předešel. Ale nějak se mi ho 

nedostává“  
„Mně se teď nedostává těch střívek, a jak to tak vypadá, tak kvůli tady tý mojí 

bouračce je asi nestačím sehnat“, zadíval se smutnýma očičkama spráskaného psa 
na Burtona. 
„Víš, Burtone,“ pokračoval Jerry „moh´bych ti věnovat kousíček zadní svíčkové, 

pravého bifteku, nějakou tu klobásku….. ale kousíček štěstí asi ne. Tomu se musí jít 
naproti – a né si tady polehávat po příkopech.“ 
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„Asi máš pravdu Jerry. Omlouvám se ti za tu facku. Tenkrát, jak jsem ti jí natáh´kvůli 

tomu fotbalu“ kajícně se omlouval Burton. 
„To uţ je promlčený, však je to nějakých třicet let…. ne?“ 
„Asi jo“ reagoval odevzdaně Burton. 

„Víš co Burtone? Vstaň a pojď, zajdeme ve Warteneru na pár skleniček, abychom 
spláchli tu dnešní smůlu. Zvu tě na drink.“ 

„Hmm dobrá, ale musíš chvíli počkat, aţ si sbalím náčiníčko“ 
Jerry vrhl na Burtona nechápavý pohled a  nenápadně na zlomek vteřiny přelítl 
Burtonův poklopec v očekávání velkolepé šou. Burton se nemotorně začal zvedat a 

přepečlivě skládat zašpiněnou košili do úhledného tvaru. Jeho pečlivost Jerryho 
fascinovala a ten na něho nevěřícně zíral s otevřenou pusou. Kolemletící masařka si jí 
spletla s otvorem ve stromě a vlétla dovnitř. V ten okamţik se Jerry probral, vyplivl jí 

a spustil: 
„Víš co Burtone, jsem si vědom, ţe některý věci nechápu a nikdy nepochopím, ale tak 
tomu prostě je, ţe člověk nemůţe za celý svůj kratičký ţivot vědět všechno“ Během 

monologu se začal nemotorně zvedat a pokoušet se dát dohromady zbytky 
velocipédu. „Pochopím, ţe se někomu utrhne knoflík a spadne na zem“ pokračoval 
„Pochopim, ţe někomu ulítne z hlavy paruka, pochopim, ţe si někdo nečistí kaţdej 

den zuby, ale víš co nechápu?“ vrhl nevěřícný pohled na Burtona. 
„Ne, nevím.“ odpověděl Burton a pokračoval ve své činnosti. 
„Nepochopím, kdyţ někomu za chůze spadne košile z těla přímo do medvědího lejna, 

a on namísto aby se jí snaţil očistit a oblíct, tak jí skladá jak svatej obrázek Panny 
Marie….“ 

Burton na okamţik přestal ve své činnosti, zadíval se na Jerryho, pousmál se 
takovým tím zvláštním, severokanadským způsobem a cosi si zamumlal pod vousy, 
které si ráno oholil. 

„Víš co Jerry? Nesnaţ se všechny věci pochopit. Protoţe jsou některý věci mezi 
nebem a zemí, mezi řeznickou pistolí a vepřovou hlavou, mezi pusou a očima, který 
nám nikdo nikdy nevysvětlí. A myslím, ţe je to tak dobře. Páč kdyby všichni věděli 

všechno, tak bysme měli tak veliký hlavy, ţe by jsme ani neměli kde pást ovce….“ 
Jerry s pootevřenou pusou vyslechl Burtonovu odpověď a uţ se ani nesnaţil v sobě 
nalézt střípky porozumění. 

 Kdyţ se oba přivedli do jakés-takés provozního stavu, tzn. ţe stáli na svých 
nohou, dýchali a barvy jejich obličejů vykazovaly známky ţivota, vydali se směrem 
k Warteneru.   

 Wartener je malé městečko, vzdálené asi tři míle od Wyomingského jezera. 
Většina ze tří tisíc wartenerských obyvatel nosí kostkované košile a v neděli chodí do 
kostela. Menšina zase pravidelně chlastá a chodí za prostitutkami. Procentuální podíl 

mezi těmito dvěma skupina nelze s přesností zjistit, protoţe hodiny na místní radnici 
nikdy nejdou úplně přesně.  
 Kdyţ Burton s Jerrym dorazili do městečka, zapadli do nejbliţšího baru „U 

Vočka“. 
Neţ přišel číšník, Burton nenápadně pohlédl na hodinky a během chvilky si odpočítal 

zbývající čas majitele srubu. Do zítřejší osmé hodiny ranní, kdy má předat bratrům 
Lechtonovým malinkatou ruličku bankovek, omotanou zelenou gumičkou, zbývá 
čtrnáct hodin a sedmnáct minut. Lehce se orosil jako před něho dopadnuvší první 

Heineken. Burt kopal do sebe jedno pivo za druhým a Jerryho vyprávění vnímal 
pouze na padesát procent. Wartenerští ponocní troubili půlnoc a zhášeli svíčky na 
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pouličních lampách, kdyţ hrabičky na konzumačním lístku začaly dosahovat 

třeboňských parametrů. Osazenstvo se hodinu a půl po půlnoci smrsklo na barmana, 
Burtona, spící toaletářku a vycpaného medvěda. Jerry se s Burtonem rozloučil těsně 
po půlnocí s tím, ţe jde shánět střívka k benzínové pumpě. Nad Wartenerem se v tu 

chvíli začal snášet drobný, podzimně nepříjemný déšť. Burt, opivněn jedenácti 
Heinekeny a třemi kořalkami, začal ve stále častějších intervalech sledovat hodinky a 

podupovat nervózně pravou nohou do rytmu „Smog on the Water“ od Deep Purple.     
Cigaret s jeho krabičky ubývalo nepřiměřenou rychlostí a pivní hrabičky se rozrostly 
do sedláckých rozměrů. Toaletářka v 0.47 sbalila svůj talířek s trţbou a odebrala se 

do místnosti s herními automaty. Barman unuděně přelešťuje dvoudecové skleničky 
a jukebox laxně dohrává I Want to Know What Love Is od Foreigner. Astmatická 
kukačka na ručně vyřezávaných hodinách z 19 století střízlivě ohlásila příchod druhé 

hodiny ranní. Temně rudé koberce před barem, nasáklé dennodenním přísunem 
nikotinových výparů, začaly nabírat nachový odstín. Zásoby třetinkových Heinekenů 
se začaly v barmanově lednici pováţlivě ztenčovat.  

„Dáte si ještě jedno?“ sípe prokouřeným hlasem barman směrem k Burtonovu boxu. 
„Přineste mi, prosím, rovnou dvě“ odpovídá Burton unuděně. Alkohol na něho 
nezačal působit tak, jak by si v tuto chvilku představoval. Chtěl se povznést do výšin 

snů nad oblaka všedních starostí a alespoň na okamţik vymazat z paměti nepříjemné 
záţitky z poslední doby. V tu chvíli se rozpomněl, ţe má v náprsní kapse ubalenou 
mariánku a začal si pohrávat s myšlenkou její kombinace s dnes chladně nevrlými a 

nesympatickými Heinekeny. V podvědomí tušil tuponosnost této kombinace, o které 
kdysi slyšel z vyprávění budweiserovského Ramona. Po třech minutách ponurých 

myšlenek vytahuje amatérsky ubaleného jointa ze saka a připaluje si. Několik prvních 
poctivých šluků vyvrací jeho představy zrychlené popravy a v očekávání 
neočekávatelného se k údivu kolemsedících neviditelných hostů ve formě molekul 

nečistoty, nic neděje. Burt netrpělivě a kvapem šlukuje cigaretu a kaţdý tento zlomek 
procesu prokládá poctivým srkáním vychlazeného piva. Temný dým, povalující se 
poctivě na plicích, je kovově těţký a Burtonovi připomíná dvě tříkilové činky. Po 

uhašení ohořelých konečků prstů, kvapem dotípává jointa do popelníku a očekává 
příchod Jesus Christus SuperStar, převlečeného do patnácti tisícových bankovek. 
Očekává marně. Dveře zůstávají zavřeny a nikdo nepřichází. Ve 4.16 se objevuje 

v ošoupaném plášti podomní prodavač ranních konvalinek a nabízí je Burtonovi, aby 
jimi obšťastnil vedle visící zakouřené záclony. Ten s díky a opruzeleckými grimasami 
odmítá a čeká dál. Po patnácti minutách se oblázky lehkého poblouznění mění na 

balvany těţké chiméry. Barová podlaha se začíná kolíbat po titanicku a obrázky na 
stěnách naklánět směrem doprava. Burtonovi připadá, ţe jeho loď do neznáma se 
začíná pomalu potápět a dehtová pole začínají klíčit. Během okamţiku se těţce orosil, 

barva obličeje získala nazelenalý nádech a srdce začalo bít trojnásobnou rychlostí. 
Biologické potřeby ohlásily příchod s nečekanou razancí a byly příčinou jeho 
zrychleného přesunu do místnosti s paňáčkem. Po rychlém seznámení se s veškerým 

vybavením této sympatické místnůstky, Burton neví, kam dřív skočit, kde postát, 
případně posedět. Ani jedna potřeba nebyla ochotna dát přednost druhé a třetí. Zdá 

se to neuvěřitelné a nepředstavitelné, ale začal vykonávat malou a velkou potřebu 
najednou spolu s vyměšováním zvratek. Naposled zaţil takový druh pročišťování před 
jedenácti lety v kině při sledování polského thrilleru „Nůţ ve vodě“. Rozdíl v tehdejší 

a dnešní situaci byl v prostředí a tepové frekvenci. Po dvaceti minutách této kůry 
předstupuje šouravým krokem před záchodové zrcadlo a nepřítomně sleduje obličej 
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v něm. Pátravě zkoumá, zda-li ta tělesná schránka před ním ještě obsahuje ţivot, či 

je to skelet trpící posmrtnou unylostí. Dle pohybů obličejových svalů a délky nehtů 
mu dochází, ţe ještě ţije. Na toaletě strávil přesně padesátsedm minut. Po nabytí 
přesvědčení, ţe mu pro tento okamţik nezbývá nic jiného, neţ ţít dál, se vydává na 

cestu k dalšímu ţivotu. Zvláštní pocit přeţivší smrti ho doprovází do svého dočasného 
boxového obydlí. Pohled na hodinky mu naznačuje, ţe čas zúčtování s bratry 

Lechtonovými se kvapně a neúprosně blíţí. Ta predikce budoucí reality se zdá ale 
jiná, tak zvláštně očištěná od všech špinavých a vedlejších vlivů. Jakoby najednou 
pocítil zvláštní obrození a očištění od všeho šedého a špatného. Jakoby najednou ze 

sebe vyzvracel tu nedávnou prohru a vrátil ţivot těm dvěma ondatřím mláďátkům. 
Jakoby všechny odstíny černé a šedé barvy jednou pro vţdy vyškrtl ze svého ţivota. 
Jakoby Jerrymu sehnal střívka na klobásky a Jeřáb se vrátil na své místo. Jakoby se 

chtěl vrátit do stavu romantického záchvatu a lehnout si opět do příkopu se svým 
štětcem. Burton vidí najednou všechno jinýma očima. Duševní - a vlastně částečně i 
fyzická - extrapolace jeho osobnosti proběhla během necelé hodiny v místnosti 

s paňáčkem. Jak zvláštní – ani nezná jeho jméno a tak rád by mu poděkoval, ale asi 
nikdy nebude mít tu moţnost. Venku začíná svítat a trafikant od naproti otevírá krám. 
Je pět hodin a patnáct minut. Slunce pomalu vychází nad obzor a svými zlatavě 

ţlutými chapadélky se mazlí s wartenerskými komíny.  
 Burton platí útratu, bere si kabát a vchází na toaletu. Vyuţívá barmanovy 
nepozornosti a právem obrozeného a s pomocí kapesního noţíku si přivlastňuje 

paňáčka, který mu změnil ţivot. S vítězným pocitem ho opatrně vkládá do kapsy a 
odchází. Fyzicky zchátralý, ale duševně očištěný odchází z baru. Vnitřně smířen 

s brzkou ztrátou svého srubu a se smělými plány do budoucna si osvícenecky 
vykračuje ospalými ulicemi. Opilost, černé myšlenky a nechuť do ţivota zanechal v té 
kouzelné místnůstce. Potkává pár zaběhlých psů a na konci ulice spatřuje postavu 

v šedém kabátu, která se vykymácela z velkého domu, na jehoţ průčelí problikává 
nápis „FAST DEATH“. Podle barevných neonů, prosvětlených oken a čtvrti, ve které 
se pohybuje, Burton tuší, ţe se jedná o hampejz nebo kasino. Druhá moţnost je 

správná. Postava se opilecky podroušeným krokem vydala napříč ulicí přímo naproti 
němu. Asi patnáct metrů před ním se jen tak tak stačila opřít o pouliční lampu a 
z dáli to vypadá, ţe se taky vnitřně pročišťuje, pomyslel si Burton. Znenadání se na 

druhém konci ulice vynořuje černá luxusní limuzína a během okamţiku brzdí u lampy. 
Burton zcela zřetelně slyší dialog řidiče s elegánem, opřeným o sloup: 
„Jsem tady pane, jak jste si přál“ prohodil otevřeným okýnkem řidič. 

„Jacku, dneska mám po dlouhý době šťastnej den …… plus stodvacet“ chraplavým 
hlasem odpovídá rádobyelegán směrem k řidiči a vrávoravým krokem se odebírá na 
zadní sedačky automobilu. Burton zahlédl pouze zlatou sponu na kravatě právě 

pročištěného zřejmě milionáře. Řidič vystoupil, došel k zadním dveřím, zabouchl je a 
spolu se svým pánem během okamţiku zmizel v autě na druhém konci ulice. Burton 
se po této scénce začal odebírat směrem k domovu. Tedy ještě necelé dvě hodiny 

trvajícímu domovu. Míjejíc lampu, kde mohl proběhnout domnělý přerod, zahlédl 
malé hnědé pouzdro se stříbrnou sponou. Rozbušilo se mu srdce a zpotily ruce. 

Burton se rozhlédl a v mţiku toto pouzdro sebral ze země a strčil do kapsy. 
Nervózním a zrychleným krokem odkráčel do vedlejší ulice a zastavil se. Nedočkavě 
vyndal pouzdro z kapsy a rozepnul stříbrnou sponu. Rozechvělýma rukama vytáhl 

nevěřícně roličku zelených bankovek. Sedm pětitisícových a tři dvoutisícové bankovky 
přepočítával snad pětkrát. Spíš šestkrát. Nechápal, co se děje a štípal se do ruky, 
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v utvrzení se, ţe nejde o sen. Opřel se o zeď a pomalu se sesul do podřepu. Zapálil si 

poslední pomačkanou cigaretu z krabičky a i kdyţ si to nechtěl připustit, do očí se mu 
začaly vkrádat pomalu slzy. Zadíval se na oblohu a hledal Jeřába. Kam se hrabe vosí 
hnízdo. Tohle mi ani Max neuvěří. Rozostřeným zrakem se podíval na hodinky. 6.39. 

Kdyţ přidám do kroku, tak to snad ještě stihnu, pomyslel si. Pochopitelně si mohl vzít 
taxi, ale tohle si chtěl uţít a hlavně rozchodit. Na okamţik pomyslel na zásady 

poctivosti, ale při vzpomínce na luxusní auto a hazardérský styl ţivota, zřejmě se 
neobrodivšího milionáře, na ně v mţiku zapomenul. Před čtrnácti dny sám zkusil 
hazard – a před okamţikem ho to ještě stálo a vlastně ještě doposavad stojí milovaný 

srubeček. Burton se vydal zrychleným krokem k Wyomingu. Za městem se z rychlého 
tempa ještě trošinku přeobrodil, ale pevné základy od paňáčka zůstaly nedotčeny. 
Hmatem zkontroloval jeho přítomnost v kapse a pokračoval spěšně dál. 7.24. 

Necelou míli před domovem uviděl v dáli ujíţdějící Jeep. Byl to takový ten 
v plachtovém provedení. Zadní část plachty volně za jízdy plála. Burton zahlédl 
úhledně naskládané kanystry a uvědomil si, ţe popravčí četa si dává na čas. V 7.53 

přichází zadýchán ke svému srubu. V ovzduší je cítit obrozenecká nálada, škodolibý 
humor a letecký benzín. Vedle něho je zaparkován Jeep a bratři Lechtonové nakládají 
prázdné kanystry zpět do auta. Jim Lechton, opřen o srub a hledající zápalky, 

zaregistroval jeho příchod a nenápadně sykl na bratra. Boční stěny srubu, králíkárny 
a půda kolem nesly znaky benzínového nasycení z asi dvaceti poctivých kanystrů. 
Vyřknout v tento okamţik nějakou jiskřivou myšlenku – všichni by se s největší 

pravděpodobností ocitli v mţiku v plamenech. Od bratří Lechtonů jiskřivé myšlenky 
celý ţivot nehrozily a Burtonův mozek, podbarven celonoční kalbou, se vznášel na 

oranţových oblakách štěstěny. 
„Copak tady chlapci nacvičujete? Připravujete hasičům oheň na opékání?“ snaţil se 
Burton s lehce křečovitým úsměvem ţertovat. I Max, laxně si v koutku na zápraţí 

hrající se zbytky kostřiček ondater, poznal, ţe z jeho páníčka mluví strach, radost, 
překvapení a čerstvá kocovina. 
„Přišli jsme si pro sázku, Burtone. A nikoho jsme tady nenašli. Tak jsme připravili 

exekuci“ prohodil nepřítomně směrem k Maxovi James. 
„Ještě ti zbývají dvě minuty“ kontroloval čas dle svých hodinek Jim. 
„Omyl, dvě a půl minuty, Jime“ oponoval Burton a mával rukou s hodinkami před 

bratry. 
„Dobrá, dobrá, tak teď …… počkej, teď uţ dvě“ kompromisně uhlazuje v předvečer 
ohňostrojové slavnosti James lehce jiskřivý spořík. 

Burton začal rukou prohledávat kapsy svého kabátu. Lechtonové si mysleli, ţe hledá 
bílý kapesníček, kterým si bude otírat slzičky při pohledu na zbytky doutnajícího krbu. 
Ten ovšem vytáhl suverénním pohybem z kapsy srolované tři pětitisícové bankovky a 

suše prohodil „Tady to máte Vy šmudlové a příště mi tu nedělejte takovej bordel! 
Kdo to teď tady má čuchat. Smrdí to tady jak ve vybombardovaný drogerii“ Jim 
převzal bankovky, nevěřícně zkontroloval jejich pravost pohledem proti slunci a 

kroutil hlavou. James začal kroutit nevěřícně hlavou o okamţik později, protoţe byl 
starší. Po minutě nevěřícného kroucení obou Lechtonovských hlav, bratři naskočili do 

Jeepu, nastartovali auto a kvapně odjeli. 
Burton stojí před svým milovaným, částečně naimpregnovaným srubečkem a 
vychutnává si tyto pocity. Slunce jiţ vyšlo nad jezero a Burton rozeznává v dáli letící 

malé hejno Jeřábů amerických. Reflexivně šmátrá po kapsách a nakonec vyndavá 
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malou tabulku s dřevěným paňáčkem. V duchu mu děkuje a jde se vyspat ze 

špatného snu.                                      
 
A jaké z této povídky plyne ponaučení? 

1) Je dobrý načasovat její dokončení maximálně do půlnoci, protoţe kdyţ skončíte ve 
čtyři hodiny ráno, tak druhý den v práci nestojí za moc; 

2) Nikdy nevíte kdy a kde na Vás čeká kousíček štěstí. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

 
 

 
 


