


Zoran Ćirić
H O B O
Runa 2012



Copyright © Zoran Ćirić, 2001
Translation © Jan Doležal, 2012
Cover and Design © Radek Macke, 2012
ISBN 978-80-905160-0-7
ISBN 978-80-905160-1-4 pdf
ISBN 978-80-905160-2-1 epub



Ова књига је објављена уз помоћ Министарства културе Републике Србије
Tato kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury Republiky Srbsko

Vydání knihy finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky



Zoran Ćirić

H O B O

2012



Podívej se, chlapče,
tohle jsi udělal ty, 
sám Bůh ví kdy,

ale uděláš to zas.

Bob Dylan
Subterranean Homesick Blues



Paulu Schraderovi
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     Povídá se, že v určitým věku se člověk sám zbaví 
zlozvyků. Prostě přestane podlejzat. Kašlu na takový řeči. 
Všechny předchozí životy jsou už odvyprávěný, ale já vím, 
proč jsem tady. V ledabyle postavený restaurační zahrádce, 
na neohrazeným kousku chodníku, kde se číšník přivolává 
jménem. Čekám na svýho známýho. Může to bejt kdokoli. 
Zvíře nebo rostlina, něco už vyleze z poskokovy díry. Sluhové 
jsou vytrénovaný, aby se přátelili s jinejma sluhama. Cejtím, 
jak mě obkličujou, jak se oklikou plížej po slepejch ulicích, jak 
zezadu zíraj na žíly mýho zátylku. Slyším je, jak zadržujou dech. 
Vysátá krev ještě nějakou dobu nepoteče. Není dost vychladlá. 
Hmyz hlídkuje ve stínu platanů, který nikdy nebyly v zahrádce 
restaurace Jagoda. Hmyzu je to fuk; takhle nevzhlednej a 
odvážnej dokáže snýst klam rozehnanejch mraků. Opravdu 
se k němu nechceš připojit? Tahle cigareta i tenhle drink ti už 
nepatří. Čumění je pořádná práce, pro jednoho zběha. Padají 
na mě strupy z jizev, ale není vítr, aby je rozfoukal. Ve výlohách 
visej průhledný oblečky se vzorkem žraločí kůže. Výlohy jsou 
převlečený zrcadla. Odraz nebe v pavučinovým vzduchu. 
Pozoruju se, jak zkoumám špičky svejch bot. Pod fortelnejma 
podpatkama cejtím vysypanej písek. Teď je chvilka pro 
několik kliků. Teď je ten okamžik to zabalit. Můj vlak vykolejil. 
Od začátku nám beztak bylo jasný, že ta cesta nebude trvat 
věčně. Zůstalo jenom odpočítávání. Nemůže se stát nic, co už 
se nestalo. Říkám, že vím, proč jsem tady. Stejně jako vím, 
proč jsem, ne tak dávno, byl na jiným místě... 
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     Stál jsem v Jumbo Ducku, jednom trendy podniku 
z městskýho katalogu, opřenej o Jobiho a Bokana. 
Odstrčenej, co nejdál od baru, jsem měl dobrej přehled 
o situaci. Přišel jsem sem kvůli nějakejm týpkům a neměl 
jsem náladu zdravit se a tlachat nad hlavama a reprákama. 
Všude kolem byla tlačenice bez balení a balení bez 
vážnejch úmyslů. Splasklý tváře v obrovskejch zrcadlech, 
načinčaný holky v boxech, uhrovitý a napudrovaný 
společníci vedle záchodovejch dveří. Všimnul jsem si, že 
začala nová válka účesů: střih vodotrysk vs. střih vodopád. 
Fór byl ve fénování. Ani nejextravagantnější barevný 
variace už neměly co nabídnout. A tohle bylo místo, kde 
se nabízelo. Týpci, který jsem ten večer hledal, si vybrali 
jinou variantu. Nevadí, hlavní je, že jsem si vybral já je. 
Zábava ti neuteče, když víš, kdo ti ji dopřeje. Odškrtli jsme 
Jumbo Duck a šli dál. 

 Nišvil bylo nesymetricky osvětlený město, 
s oplocenejma pustejma prostorama a se zjednodušeným, 
nijak přehnaně křivolakým rozvržením ulic. Kruh se 
pomalu zužoval, protože v něm byl omezenej počet 
míst pro lidi, jako jsme byli my a oni. Oni to byla parta 
kreténů, která si hrála na zapálený fanoušky nišvilskýho 
klubu Radnički. V tom svým zápalu před pár dny zmlátili 
Bokana, mýho mladšího bráchu. Na rozdíl ode mě měl můj 
bratr různý zájmy. Psaní, čtení, hudební nástroje, sbírání 
cédéček a komiksů, fotbal... fakt aktivní člověk. Kvůli 
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fotbalu taky dostal nakládačku. Fandil Crvený Zvezdě 
jako já. Jenomže já se vykašlal na křičení po stadionech, 
když jsem pochopil, že Perica Ognjenović je druhej Miloš 
Šestić. Jo jo, pořádný útočení není kličkování. Buď o míč 
zakopneš, nebo ti uteče mezi nohama. Když byl brácha 
menší a já mladší, bral jsem ho na každej mač Zvezdy 
v Nišvilu. A teď jsem ho vzal, aby viděl, jak se vyhrává 
cinknutej rozhodující zápas, bez prodloužení a bez penalt. 
Jako naivní zastánce fair-play nechtěl, abych se do toho 
plet. Jeho je nakládačka a jeho bude taky pomsta. Jasně, 
ale znal jsem příliš dobře jak Bokana, tak i „druhou stranu“, 
a uvědomoval si, že tohle je moje práce. Je to divný, ale 
vzpomínám si, že mě napadlo zrovna to slovo: „práce“. 

Teď mi to zní jako nesnesitelná ironie. A ještě jsem 
bráchovi řek: „Když chceš bejt spisovatel nebo nějakej 
jinej umělec, tak se s tím musíš naučit žít. Smiř se sám 
se sebou, abys byl tím, kdo jsi.“ Moje moudra ho přivedly 
do rozpaků – efekt, na kterej jsem spolíhal. Věděl jsem, 
že se styděl kvůli panice rodičů, když ho viděli trochu 
pomačkanýho a namodralýho, i kvůli výhrůžkám policií, 
ale kdo byl kdy ušetřen rodičovskejch starostí? Fotbal je 
pohodová hra, někdy brutální, jindy mazlivá – ale vždycky 
jednoduchá! Proto jsem chtěl co nejdřív připravit hřiště 
a střetnout se s posranejma buzerantama, který dřepěli 
pod lavičkou náhradníků. Buzeranty odnaučíš zasviňovat 
cizí prdel jedině tak, že je přinutíš sát vlastní mrdku jako 
mateřský mlíko. Na takovou operaci jim musíš nejdřív 
vyždímat studenej pot z páteře, kterou nemají.

 Našli jsme je U mloka – bouda, která si říkala 
pivnice, ale po letech používání smrděla vinnejma blitkama. 
Ideální místo pro takový osoby. Jobi je trochu znal, občas 
jim prodával svoje rostlinky. Bokana jsme nechali v parku, 
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kde jsme plánovali uskutečnit „prodej“. Jobi tam vlítnul a 
v plný rychlosti se vrhnul na zákazníky. Pozoroval jsem ho 
jako novou odrůdu konopí. Nabídnul jim velký množství 
trávy, „dumpingovou“ cenu a ochutnávku na místě, „tady 
v parčíku“. Přesvědčivě hrál paranoidního dýlera před 
bankrotem. Se svejma vlhkejma, igelitovejma očima se ani 
nemusel moc namáhat. Fanouškovská trojka se chytla a 
s pivníma flaškama vyšla ven. Jeden za druhým šli krokem 
nevyprázdněnýho močáku. Úderná pěst nišvilskýho klubu 
se nejdřív rozhodla pro kolektivní chcaní. Samozřejmě, 
jeden z nich byl vůdce. Jeden je vždycky vůdce. Jobi 
ho vytipoval podle chůze, než jsme se ztratili v houští. 
Vytáh sáček do mrazáku nacpanej nadrobno nasekaným 
zelím a s naléhavým šepotem chytil za loket oranžovýho 
pupkáče s pohledem rasa. Odved ho k bustě některýho 
z neznámejch hrdinů, umístěný uprostřed parku. Lákal 
ho hlasitým vdechováním vůně gandži a dbal na to, aby 
předčasně nesundal gumičku ze svýho drahocennýho 
zboží. Líbí se mi, když se gandža balí jako mletá paprika. 
Celý věci to dodává trhovskou atmosféru. Oranžovej si 
odfrknul a vytáhnul cigaretový papírky. Přišel čas kouření. 

 „Můžu se trochu napít piva?“ zeptal jsem se 
jednoho z doprovodnejch tučňáků. Hrábnul jsem po 
nabízený flašce, dal si loka a vrátil mu ji. Přímo do hlavy. 
Napoprvý se nerozbila, tak jsem si to zopáknul a zároveň 
jsem kopal do koulí druhýho tučňáka. Jako v tandemu. 
Jobi vystřelovákem polechtal hrdlo oranžovýmu vůdci, 
dával při tom pozor, aby ani špetku gandži nevysypal 
na šotolinovou pěšinu. Tučňák s rozbitou palicí vyl 
jak houkačka záchranky, tak jsem mu vypálil pěstí do 
tlamy. Teď krvácel na dvou místech, ale aspoň ztichnul. 
Toho druhýho jsem počastoval ještě jedním volejem, 
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tentokrát do brady. Bylo slyšet jenom sténání a naříkání. 
Nechtěl jsem je rozbrečet – nepatřili do mýho levlu – tak 
jsem se vrhnul na vlajkonoše, kterej zkoprněle sledoval 
drtivou magii totálního fotbalu. „Opatrně,“ upozornil ho 
Jobi, „tohle je moje památka na skauty a dost pro mě 
znamená.“ Dokonce i natvrdlej buran se moh dovtípit, že 
Jobi nevypadá jako někdo, kdo bejval mladej průzkumník, 
což celou situaci s ostrou čepelí dělalo ještě rizikovější. 
„Dobrý, dobrý,“ zamňoukal oranžovej, „máme prachy. 
Tady, vemte si je, určitě je potřebujete víc. Vaše je tráva i 
škvára.“ Ach, ta pouliční diplomacie. Jobi ustoupil, aby mi 
přenechal kšeft. 

 „Prachy si schovej na charitu,“ vlepil jsem mu facku. 
Facky osvědčeně působí na takovýhle malý, arogantní 
grázly. Upřeně na mě civěl, dost dlouho paralyzovanej na 
to, abych ho ještě párkrát výchovně proplesknul. Chytnul 
jsem ho pod krkem a ukázal na bustu. „Vidíš, jak končí 
magoři, co útočí ze tmy.“ Počkal jsem, až se trochu 
vzchopí a začne hejbat rukama a nohama, a pak jsem mu 
hlavu napálil do bronzovýho, členitýho ksichtu neznámýho 
hrdiny. Zařval velmi, velmi hlasitě, jako by se snažil oživit 
padlýho partyzána. Chvilku jsem měl obavu, jestli neztratil 
vědomí. Proto jsem se vrátil k fackám, abych ho udržel na 
nohou. Poloslepý od krve prosil, ať přestanu. „Drž hubu,“ 
zasyčel jsem. Nepomohlo to. Řev a nářky změnily park 
v porodnici. Fajn, jsou i jiný metody. Vrazil jsem mu pistoli 
do tlamy tak rychle, že ji údivem nestihnul ani otevřít. 
Trošku jsem měl problémy s jeho jazykem a zubama, 
ale větší část hlavně jsem tam strčil. Podíval se na mě, 
jako kdyby přišel o nevinnost. Cha cha, žádnej hulič není 
nevinnej. V jeho pohledu bylo zděšení, ale pokání ne. 
Něco takovýho jsem ani neočekával. Zatímco se pokoušel 



     

vyplivnout kousky předních zubů, zavolal jsem Bokana, ať 
přijde blíž. Viděl toho dost. Můj tajming byl precizní. Pistole 
a bratr znamenali pointu, vyhlášení věčnýho míru. Bokan 
se přibližoval nejistým krokem, byl trochu vystrašenej 
z celý tý scény. Měl plochý nohy a stání v povzdálí ho jistě 
zmohlo. To se ví, že si takhle nepředstavoval potrestání 
debilů, ale bratrova čest je víc než jakejkoli trest. Sráč, i 
když byl na nohou, se skrčil jako fétus, ale já jsem neměl 
čas čekat, až se znova narodí a řádně prožije svůj ubohej 
a hříšnej život. 

 „Podívej se na toho kluka,“ zahřměl jsem z dolního 
rejstříku, „to je můj bratr. Ty a tyhle tvoji hajzlové jste ho 
před třema dnama zmlátili.“ Chtěl něco říct a vrtěl hlavou 
jako špatně podřízlý prase; přerušil jsem nesrozumitelný 
mumlání, aby mě nepostříkal krví. 

 „Dobře se na něj podívej,“ vytřeštil oči, až se mu 
zornice dotkly obočí. „Zapamatuj si jeho tvář. Jestli zase 
něco posereš, tak tahle tvář bude to poslední, co uvidíš, až 
budeš umírat, kousek po kousku. Jasný?“ Kejvnul hlavou, 
ačkoli pochybuju, že od pasu nahoru vůbec něco cejtil. 
Vytáh jsem pistoli z pusy něčeho, co připomínalo odrbanýho 
maskota třetiligovýho fotbalovýho klubu. No, pomoh jsem 
mu najít svoje pravý já. Nepotřeboval jsem mikroskop, 
abych viděl, jak šílenej strach ničí každou částečku 
nenávisti v jednobuněčný duši oranžový améby. Otřel 
jsem zakrvavenou hlaveň pistole o jeho vidláckou bundu. 
Všechny záplaty zůstaly tam, kde byly, a vyznačovaly 
díry v terči. Počkal jsem, až začnou dejchat, pak jsme 
se rozešli. My i oni. Nikdo nezůstal na tréninkovým hřišti. 
Trénink skončil.

 „Poďte ke mně na košt návnady. Zasloužíme si 
to.“ Jobi se uvolnil, ale chtěl se uvolnit ještě víc. Byl to 
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dobrej návrh. Neměl jsem náladu na nějaký další veřejný 
místo. „Pěkně jsi využil tu bustu. Ušetřils nám všem čas. 
A ještě jsi vyléčil ty tupouny, na sto procent.“ Jobiho 
slovní průjem byla jediná zábava na cestě do jeho bytu. 
Když jsme dorazili, ucejtil jsem křeče v břiše. Byly tady 
vlastně celej večer a jenom čekaly na vhodnej okamžik, 
aby zakroutily krkem žaludku a prošly se tlustým střevem. 
Bokan nepřítomně prohraboval cédéčka, hromadu po 
hromadě, zkroušenej a zamyšlenej. Chet Baker zazpíval 
teskným hlasem My Funny Valentine, vzal trubku a 
vydechoval tóny nejryzejšího smutku. Jobi už pár let tvrdil, 
že Chet nevypadnul z okna hotelovýho pokoje náhodou. 
Nebyl v rauši, prostě ho strčili. Kdo by strkal unavenýho 
hezouna s trubkou? Jeho věřitelé. Který věřitelé? Dýleři, 
co je přestalo bavit předstírat mecenáše mistra drog a cool 
jazzu. Co že zrovna v liberálním Amstru, kde je všechno 
povolený a civilizovaný? Tam je všechno povolený, a nejvíc 
je tam povolený řešit obchody. A to tak, že by kvůli tomu 
někdo padal z velký vejšky? To je v šoubyznysu normální. 
Vzestupy a pády. 

 Kdyby pozemskej svět nebyl založenej na 
spiknutích, byl by život pro Jobiho velmi, ale opravdu 
velmi nezajímavej. Během kamarádskýho kolování jointu 
vysvětloval – s bystrostí, jakou bys nečekal u kluka se 
špičatým nosem, popraskanejma rtama a propadlejma 
tvářema – jak ne náhodou od začátku devadesátek panuje 
permanentní nedostatek hašiše v Nišvilu i na celým 
srbským jihu. Nadbytek hédonismu a nedostatek závislosti 
– to je smrt pro zisk. Proto vymysleli něco mnohem 
výnosnějšího. Vyzkoušená strategie: nejdřív prodali mýtus 
o heroinu, a pak přešli na „velkou demokracii“. Prodávaj 
ho ve včelařskejch družstvech, truhlářskejch dílnách a 



     

diskontech nápojů a salámů. Jako kdyby prodávali vložky 
nebo esence. Masovej dovoz háčka, dost podřadnýho, 
udělal z trhu pochybnou tržnici. Ale pozor, škemrání 
nejenže zvětšuje, ale přímo znásobuje profit a umožňuje 
snazší  kontrolu a dávkování chaosu. Kvalita chaosu je 
důležitá, chápete? Vytváří se hierarchie směrem nahoru 
i dolů, aby se vědělo, kam až sahá a jakým způsobem 
ji respektovat. Provádí se globální selekce. Výběr dýlerů, 
dovolený a nedovolený excesy, kupující pacienti a pacienti-
kriminálníci, kdy kdo mizí a v jakým počtu. Všechno je to 
koneckonců otázka řádu. Zlidšťování byznysu. 

 I přes celou tu rozhořčenou teorii Jobi nezapomněl 
ubalit několik jointů předem, aby se nepřerušovalo hulení 
a tok jeho obnažujících myšlenek. Co ho znám, tak se 
zabejvá „není náhoda“ diagnózama. Když psal diplomku 
Alkoholismus u narkomanů, experimentoval s heroinem. 
Šňupal ho jako slůně Dumbo; byl při penězích, takže si moh 
dopřát zábavu bez trávy. „Provokuju ho, abych mu snadnějc 
ukrad energii,“ mluvil z něj ambiciózní psycholog. Jak jinak, 
skončilo to odhalením dalšího spiknutí – rub závislosti se 
mu ukázal ve slipech. Vykašlal se na hérák potom, co 
se mu opakovaně nepostavil. Je to snad náhoda? Všem 
vytroubil svou zkušenost: byl pyšnej, že mu zase stojí a 
že odhalil „mechanismus iniciace“ – brzdu na heroinovou 
jízdu. Nikdy jsem nepřemejšlel o Jobim, kamarádili jsme 
spolu odedávna a jeden pro druhýho představovali zvyk, 
nesmyslnej jako všechny zvyky. Musím ale přiznat, že mi 
pomoh něco pochopit. Lidem nemusíš věřit, ale měl bys je 
brát vážně.

 Dali jsme novou rundu, směs trávy, hudby a 
poučnejch monologů na nás nijak zvlášť nepůsobila. 
Bylo mi jedno, jestli se zhulim, a tak jsem ve stále delších 
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lokách do sebe lil nějakej stolní ryzlink. Každej hulič to 
považuje za školáckou chybu. Bílý víno smyje kouř z plic 
a veškerá chemie sjede do močáku, takže hlavní trip bude 
samomluva při chcaní.

 „Nevěděl jsem, že máš pistoli,“ Bokan se na mě 
krátce podíval jako někdo, kdo právě našel rozdíl mezi 
pivem a bílým vínem. Bláhovej, zbrklej kluk. Nevadí, bude 
mít dost času poznat, že rozdíl je bezvýznamnej: v obou 
případech je to objemnej alkohol, s bublinkama nebo bez.          

 „Nemám,“ procedil jsem. Jak pravil Mingus – 
v tomhle životě jsou věci, o kterejch nikdo nemluví rád.

 „Od koho teda máš tu hračku?“ v opatrně položený 
otázce protahoval slova.

 „Od fotra,“ odfláknul jsem odpověď a zalitoval, že 
jsem bílý víno včas nevyměnil za rakiji. Teď už bylo pozdě 
to utnout.

 „Ahá, tys to teda vzal jako rodinnou záležitost,“ 
pokoušel se mezi slovy nasadit jízlivej posměšek, ale ten 
se mu odrážel od zamračenýho ksichtu. Měl obličej kulatej 
jako měsíc. Jeho kaštanový oči měnily velikost: celým 
srdcem se snažil, aby dostal ven svou naštvanost. Spousta 
věcí se udála v jeho hlavě, ale ne v jeho životě. Jenom 
tušil, o co jde: některý věci překonáš, jiný rozhodneš. 
Oba jsme věděli, že tímhle si projdem sami – každej 
zvlášť. Byl jsem hodně uzavřenej, abych se chytil na hru 
„bratrský převýchovy“. Cejtil jsem se jako polovlastní bratr 
v neprostupný bláně. Zmydlení těch ubožáků nás ani 
nemělo sbližovat.

 „Důležitý je, abys nic tady z toho nebral osobně,“ 
vymáčknul jsem se, když jsem sundával špunt z otvíráku. 
Bokan se mě nikdy nezeptal: „Čím se chceš živit?“, i když 
jsem byl o dost starší než on. Jiný se ptali. Oceňoval 



     

jsem, že se staral o sebe. Dokázal se nenápadně učit od 
druhejch, ode mě, od sebe. Možná proto teď zadržoval 
zlost. Nebyl zvyklej, abych mu držel svíčku. Ani já ne. Ale 
tahle fanouškovská nepříjemnost se musela vyřešit bez 
rukaviček. Sráči zůstanou sráčema a citlivý kluci, který 
lehkomyslně překračujou jejich doupě, často končí na jeho 
dnu.   

 „Kde vzal táta pistoli?“ dál si mlel svou.
 „Zapomeň na to,“ zakloktal jsem. Náš otec 

byl „funkcionář“ a měl skoro všechno, co ho napadlo: 
dům, chatu, ženu, sekretářku, stranu, auto – služební i 
soukromý, vybavení na tenis, značkovej vercajk, obleky 
z tvídu i obleky z listru. Kromě toho měl taky nás – syny. 
To vnímal jako těžkou přítěž, ale i jako omyl „vyšší moci“. 
Souhlasil jsem s ním – ohledně synů a omylu. V tomhle 
loajalita nebyla povinná. Když jseš dítě, jídlo někde venku 
ti přijde mnohem lepší než to, co ti servírujou doma. 
Ale co naděláš, když na tebe pořád křičí: nechoď moc 
daleko. Myslím, že nás měl otec rád jako štěňata. Synové-
štěňata se ovšem časem změnili v osoby. Dlouho dělal, 
že to nevidí. A my, odrostlí potomci, jsme dělali, jako že 
nevidíme, že otec začal přemejšlet o změnách – už jsme 
si nesypali jemnej a teplej písek do kalhot. Pořád jsme byli 
ty stejný „zlobiví tvorové,“ jenomže naše zlobivost teď byla 
jiná, komplikovanější. Nechtěl jsem se bratrovi zpovídat. 
Gandža byla Jobiho, tak ať jemu si stěžuje na problémy 
způsobený zhuleným egem.  

 „Myslíš, že bylo nutný ji ukazovat těm kreténům?“ 
otravně trval na něčem, co nikdy nebude jeho svět. Já 
jsem ale nebyl ani exhibicionista, ani voajér. Jenom bratr 
někoho, koho jsem si nemoh vybrat, ostatně on si mě taky 
nevybíral.
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 Povzdechnul jsem si, jako náměsíčnej; na jeden 
večer bylo dohadování a hrubostí až dost: „Myslím, že 
bude nejlepší, když se přeorientuješ na Manchester 
United. Jestli tě ještě drží fandění, tak aspoň fandi těm 
nejlepším.“

 „Jo jo, Manchester je správná volba,“ přitakal 
Jobi. Ukazoval ulomený zuby, který zvýrazňovaly 
nádech stařecký melancholie, když opakoval naši 
společnou mantru: Manchester. On i já jsme byli členové 
stejnýho bratrstva „rudejch ďáblů“, pro který tohle jaro 
šestadevadesátýho bylo hodně moc triumfální. Ještě jsme 
se pořádně nezotavili ze slavení zisku double. Nejdřív 
Manchester United rozdrtil Middlesbrough na Riversidu tři-
nula, čímž v posledním kole sebral titul Newcastlu, a za 
šest dní geniální Cantona potopil Liverpool ve Wembley ve 
finále Poháru. Byl to nezapomenutelnej květen, a protože 
podle kalendáře stále trval, byli jsme vlastně uprostřed 
oslav. Asi kvůli týhle čerstvý radosti jsme k těm třem byli 
tak milosrdný. Jobi se pustil do chlapskýho mudrování: 
„V Manchesteru je fotbal fakt fotbal a speedball fakt 
speedball. Vzpomeň si na Besta. Kdyby tak brzo nezačal 
chlastat, kdoví, jestli by z něj byl takovej borec. Největší 
v dějinách Britskýho impéria. A nejlepší na tom je, že i po 
ukončení kariéry dál chlastal stejným tempem.“

 Snažili jsme se, co to šlo, udržet s Georgem krok. 
Kymáceli jsme se nahoru dolů, pořád níž a níž. Odpočívali 
jsme od odpočívání, vysmátý a uvolněný. Jedině Bokan 
zaostával a brzo to definitivně vzdal. Hluchej na všechno 
kolem sebe, jako pták letící příliš vysoko, doposlouchal 
song, kterej jsem vybral, a odešel, aby v osamění upevnil 
postavení Crvený Zvezdy ve vlastní tabulce. Fandil jsem mu.

 Jobi se přemístil do měkkýho křesla z popraskaný 



     

koženky. „Máš ambiciózního bratra,“ řek. „Chtěl by bejt tvůj 
soudce i porotce.“ Byl hubenej a vysokej; hranatej, samá 
kost a trochu shrbenej. Vždycky rád strkal nos do cizích 
věcí.

 „Takovejch jsou mraky,“ zapálil jsem si cigaretu a 
nevrle zíral na fleky na stropě. Jobi dál prudil: „To jo, ale...“

 „Žadný ale,“ přerušil jsem ho mrazivějším tónem 
než obvykle, „ty buď mlčíš nebo plácáš. Přemejšlej o tom, 
až budeš sám. Ale ne před hosty.“

 „Ty nejseš můj host! “ mžoural a ohrnoval nos, 
jako by se vzpíral tomu, co mu pronikalo do rozleptanýho 
vědomí, který si nemohlo vzpomenout na žádný nový 
spiknutí.

 S nechutí se přidal k mýmu mlčení. Opravdoví 
machři umí využívat pomlky. Chet se to naučil od Milese. 
Já neměl od koho.
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     Moje noci byly chaotický improvizace: pozpátku 
přehraný džem sejšny. Dlouho jsem usínal, krátce spal. 
Spánek mě nechtěl, já ho taky ne. Znal jsem některý, co 
se snažili zapamatovat si sny, aby je mohli vykládat a 
vyprávět ostatním. Zaslechnul jsem, že na ně pak přes den 
dotíraly všelijaký noční můry – asi sny těch, který se ani 
neprobouzeli, a takovejch bylo dost. Mně stačila kocovina; 
nepotřeboval jsem psychedelický probouzení. 

 Převaloval jsem se v posteli a poslouchal, jak 
členové rodiny, jeden po druhým, odcházejí do novýho 
předvídatelnýho dne. Ještě chvíli jsem si užíval ranního 
ticha, potom jsem vstal a vrátil otcovu bouchačku na její 
„tajný místo“. Pečlivě jsem ji schoval do nejvyššího rohu 
regálu – sejf se nacházel pod dekama, nevybaleným 
ložním prádlem a starejma kalhotama a svetrama, který 
používal jako pracovní mundúr na víkendovou údržbu 
sadu na svým ranči u Sićeva; „můj exil,“ říkal dojatě, s 
rezignovanou pýchou zestárlý „hlavy rodiny“, příliš starý 
na to, aby byla i něco jinýho. Jednou jsem ho přistihnul, 
jak před svejma opilejma asi kolegama mává bouchačkou 
a nadává Slovincům, Chorvatům, obřezanejm a jinejm 
srabům, který přešli na špatnou stranu septiku. Byl tak 
ožralej a ponořenej do válečnejch radovánek, že si mě ani 
nevšimnul. Rychle jsem vypadnul a pootevřenejma dveřma 
tajně sledoval, jak si rozdováděný vyšší a vysoký úředníci 
hrajou na zbojníky. V jednom momentu někdo z válečníků-



     

veteránů požádal o další soudek chlastu, takže otec musel 
odložit zbraň – protože neměl pouzdro, vrátil ji tam, odkud 
ji vzal – aby hostům nabídnul „speciální“ whisku pro 
výjimečný příležitosti, ukrejvanou v kachlovejch kamnech. 
Tehdy jsem zjistil, kde schovává svou rezervní autoritu o 
průměru sedmi celých šedesáti dvou milimetrů. Překvapilo 
mě, že ji nemá pod polštářem nebo v některý přihrádce svý 
docela ohromný aktovky se zámkama na kód. Odjakživa 
mu záleželo na tom, jakej dojem udělá na druhý, ale já 
jsem nepatřil mezi ty druhý. Taková byla nepsaná dohoda 
mezi otcem a synem, narozením stvrzená.

 Takhle pustej, vyčištěnej od mejch bližních, na 
mě dům působil příjemně. S oblibou jsem pil první kafe 
neoblečenej a neumytej. Stejně jako jsem byl rád ve 
vaně – tak jsem moh v klidu dokončit probouzení – když 
zazvonil telefon; líný, pohodový zahřívání se nepřerušuje 
znuděným „nepovídej“-zíváním do sluchátka. Pokud něco 
není důležitý, je lepší to nechat na pozdějc. Problém je 
jedině v tom, že vždycky je pro někoho něco „důležitý“. 
Vyprávění vyšumělejch skandálů ze včerejšího večera 
nebo plánů na příští noc, do kterejch tě zařadili, aniž bys o 
tom věděl. Nebylo ale mým úkolem učit lidi, který náhodou 
znám, aby od nikoho nic nečekali.   

 Oholil jsem se, zkontroloval svůj obličej, vybral 
spodní prádlo i něco na to a pak vyrazil ven. Venku byli 
ulice a lidi, míjející se, náhodou nebo ne, s jinejma lidma. 
Hromada kuřecích kostí na lepkavým povrchu. Slunce 
pouštělo záblesky pozdního jara do výloh a zahrádek 
kaváren. Poslední květnovej vánek v týhle sezóně. Vybral 
jsem si ne moc rušný místo, usednul ke stolu v odkvetlým, 
provoněným stínu a objednal drink. Samozřejmě, jakmile 
si objednáš něco k pití – objednal sis i společníka.
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 „Čauky, Zoxi, neviděla jsem tě na premiéře,“ 
Natálie se dvojsmyslně usmívala, jako kdyby mě přistihla 
při činu.

 „A já tebe na derniéře,“ odpověděl jsem s neméně 
dvojsmyslným úsměvem.

 „Kdo přišel o víc?“ Natálie měla příliš svůdnou 
postavu na to, aby upadla do rozpaků. Dávala se, občas.

 „Každej si přišel na svý,“ řek jsem nazálním 
hlasem a mlhavě si představoval událost, která teda měla 
začátek a konec, a mezitím bylo vakuum, který místo 
konfet zaplňovali nezvaný hosti a oficiální partička. Lovec 
zabíjí jen ty zvířata, který nemůže chytit živý. Šelmy, to je 
panečku jiný kafe. Tohle říkal můj strejda, dost zvláštní fíra, 
když se vracel z lovu s prázdnejma rukama. Byl blázen 
do zbraní, a lov pro něj znamenal relaxaci a možnost 
utýct z kraválu domova. Když jsem ale za spoustu let 
vzal do rukou fotku nebožky tety a cejtil při tom rozbitý a 
ostrý kousky svýho dětství, který se změnilo v dalekou a 
neopakovatelnou minulost, strejda mi nabídnul cigaretu a 
tiše zamumlal, že to je jeho jediná pravá trofej. Nevěděl 
jsem, jestli měl na mysli zvířata nebo šelmy. Akorát jsem 
věděl, že Natálie nezapadala do žádný mý vzpomínky. To 
je možná důvod, proč jsem jí dovoloval, aby se na mě sem 
tam přilepila.

 „Máš dobrou bundu,“ řek jsem při ohmatávání 
materiálu. „Šmelináři mají stále lepší vkus.“ Ukazovák 
a palec zanechávaly stopy na lesklým, silikonizovaným 
ripstopu.

 „Ani tvoje bunda není špatná,“ řekla Natálie. 
„Nechceš si je vyměnit?“ Tohle už byla výzva. Několikrát 
měla můj župan na nahým těle. Zase nějaká póza.

 „Už je dost ošuntělá,“ promnul jsem rukáv.



     

 „U pravý kůže to nevadí.“ Našpulila rty, jako by 
čekala na dálkovej polibek. Měla masitý rty, pravý pysky.

 „Hele, tohle je dneska můj první drink,“ vykrucoval 
jsem se, plnej elánu do důkladnýho probuzení. „Nedáš si 
taky něco?“ navrhnul jsem jí úvod k ničemu.

 „Na alkohol je moc brzo.“ Nebyli jsme na stejný vlně.
 „Týjo,“ podíval jsem se na ni s falešným zájmem, 

„jdeš do sebe.“
 „Nemám to v úmyslu,“ dvojsmyslný úsměv se 

vypařoval v cigaretovým kouři.
 „Ani já ne,“ objednal jsem ještě jeden drink. Ve 

všech kavárnách to bylo stejný: místo dávkovače používali 
pipetu na oční kapky.

 „Tak to teda,“ nedokončila otázku. Pokud to vůbec 
měla bejt otázka. 

 Pokrčil jsem rameny jako želva hledající krunýř. 
„Nevím,“ nasadil jsem omluvnej tón. Nejenže jsem nebyl na 
zahájení tý události, ale nechal jsem si ujít i její zakončení.

 Teď jsme koukali jeden druhýmu nad hlavy. Nebylo 
tam toho moc k vidění.

 „Nezapomeň si koupit noviny. Měl bys něco dělat.“ 
To byl rozumnej návrh, jak zabít dopoledne. Pozved jsem 
sklenici na znamení souhlasu a ona se zvedla ze židle.

 Bylo od ní ohleduplný, že mě nechala v klidu dopít 
drink. Nevyhledával jsem vážný známosti. Každá holka 
je totiž žena, přesvědčená, že jí Bůh svěřil úkol starat se 
o to, jak muž dospívá. „Nejnovější bejvalka“ – tak jsem 
říkal každý, která se mnou ještě někdy chtěla něco mít. 
Neznamenalo to: šoustat a vodkopnout. Ne, můj princip 
byl bezbolestnější: užij si a pak se schovej. Obezřetně a 
rychle. Bez zdržování a poezie. A bez mačo-přetvařování. 
Dost pro mě, dost pro oba. Každá jiná varianta vedla 
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k patetickejm otázkám: „Osahával tě tatínek, když jsi byla 
malá? Chtěl to po tobě?  Dala jsi mu?“

 Namířil jsem si to do kulečníkárny Plátno. Neměl 
jsem chuť strkat koule do děr, chtěl jsem strčit prachy do 
kapsy. Prachy, který mi dlužil parťák ze starýho byznysu. 
Rista Santos. Blonďatej podnikavec s úzkejma ramenama, 
kulatým obličejem a výraznejma tvářema. Loni v létě jsme 
si plácli – já jsem dělal bižuterii, a on ji prodával. Něco 
v Budvě, něco na Světu knihy v Bělehradě a ještě na 
dalších místech. Měl zajišťovat povolení, čučet u stánku a 
přesvědčovat nafoukaný socky, že pravý, levný umění je 
ideální dárek a módní doplněk. Od chlápka, se kterým jsem 
začátkem devadesátejch let pašoval cigarety z Bulharska, 
jsem se naučil dělat různý druhy náušnic, většinou 
z pálený hlíny, štrasu a korku. A taky „vodkovky“ z bílýho 
klihu, kterej výborně chytá všechny druhy barev, tuše, 
inkoust, a dovnitř můžeš dávat průsvitný zirkony, malachit 
nebo jadeit. Obzvlášť jsem měl rád poletuchy – tak jsem 
je pojmenoval, protože vlály i při nejslabším vánku. Dělal 
jsem je z drátků a tvrdýho papíru, s čínskejma písmenama, 
který jsem opisoval z Žen-min ž‘-paa. Ty noviny přivez 
otec z Číny, kam jel na akupunkturu – do partajní tiskoviny 
Komunistický strany Číny zabalil hedvábný ubrusy a 
záclony pro matku. 

 Rista si mi stěžoval, že se ho zákazníci furt ptají, 
co je napsaný na těch náušnicích, tak jsem mu vymyslel 
překlady: „Samuraj hledá nepřítele v lese“ nebo „Mandarín 
hledí za hory“. A pak všechny sezóny skončily: mořská, 
veletržní i předvánoční. Všechny náušnice se prodaly 
a nastal čas dělení zisku. Svůj podíl jsem nedostal. 
Spolkly ho Ristovy „firemní výdaje“. Osud. Odpustil 
jsem mu, dočasně, než si odpočine od  zábavy a „vrátí 



     

se do reality“. Netlačil jsem na pilu, bylo mi nepříjemý ho 
obtěžovat, ale čas plynul a Rista se nějak neměl k tomu 
potkat mě na ulici nebo mi zavolat a potvrdit výplatní den. 
Čára, pod kterou se měl objevit konečnej účet, se napnula 
k prasknutí. Připomínalo mi to gumu od slipů, která 
povolila po tisícím praní a vyvařování, a teď slipy pořád 
padaly, až ke kolenům. Obával jsem se, že slipy jsou zralý 
na výhoz. Zní to hloupě, ale začal jsem mít strach o svoje 
peníze. Vymáhání dluhů od parťáků je v tomhle městě jako 
prorážení blány padesátiletý jeptišky. Musel jsem na tom 
zapracovat. 

 Zmerčil mě a mrknul na mě – znamení, že hra se 
blíží ke konci. Ohejbal hlavu při vyhodnocování rozmístění 
zbylejch koulí a vybíral úhel, pod kterým provede šťouch. 
Tak se soustředil, až sis moh pomyslet, že jde o šilhavýho 
ostřelovače, co si plete zbraň a terč. Poprvý se mu to 
nepovedlo, ale pořádně vynervoval soupeře, takže nečekal 
dlouho na novou šanci. Tentokrát zvolil vítěznou dráhu a 
okázale strčil černou kouli do svý díry. 

 „Á, dýdžej Hobo! Přišels dohodnout novej kšeft,“ 
podal mi ruku; v druhý ruce držel tágo – důkaz jeho 
vítězství. Byl „hrdinou dne“ a chtěl, aby ten vzácnej pocit 
trval co nejdýl. Moje přítomnost mu mohla pokazit tenhle 
malinkej duševní okamžik zasloužený satisfakce; proto se 
furt srdečně tlemil. Velmi srdečně a velmi bezstarostně; 
i když věděl, že jsem mu nepřišel fandit, vypadal, jako 
by se chtěl se mnou podělit o žetony. O žetony jo, ale o 
tágo už ne. „Na tomhle místě chybí muzika. Zvuky, který 
by vycházely ze stěn, motaly se mezi stoly a doprovázely 
rytmus srážek koulí. Myslím, že psychedelic funk by bylo 
nejvhodnější pozadí.“

 Poslouchal jsem ho vestoje a hořel touhou odehrát 
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jednu partičku kovovou holí, byť by to bylo proti pravidlům 
hry. Plátno by se poškodilo, spoluhráči taky. „Černošská 
funkiáda si žádá černošskej pot,“ navázal jsem na jeho 
postřeh. „A ty ses ještě moc nezpotil.“

 „Takovej je můj styl,“ opřel se o tágo, jako kdyby 
dával rozhovor nějakýmu sportovnímu časopisu.

 „Podívej se, Dýdžej Hobo nemá styl a nemá ani 
prachy,“ řek jsem dřevěným hlasem, jako kdybych spolknul 
všechny tága v herně.

 „Co je to za nářky?“ zakrákal. „Slyšel jsem, že 
děláš u Barona v klubu, a ten, pokud vím, dobře platí svoje 
lidi.“ 

 „To není důvod, abys mi nevyplatil moje prachy,“ 
poslal jsem mu jeden z kyselejších úsměvů: nevěřím, že 
viděl moc takovejch ve svým „sladkým životě“.

 „Snad si nemyslíš, že tě chce Rista vochcat? Po 
tom všem, co jsme spolu prožili?“ Začal dirigovat tím 
tágem. Chystal se na blues o „starejch dobrejch časech“. 
„Vím, že ti dlužím, a kolik ti dlužím, ale neměj péči. Teď 
jedu ve skvělým byznysu s lékama z Řecka, brzo budu 
kasírovat a ty dostaneš prachy i s úrokama.“

 „Nemám péči o sebe, ale o tebe.“ Temně jsem se 
zadíval do vyleštěnejch nýtů v očních důlkách.

 „Zoxi,“ jeho hlas náhle změnil intonaci, „takhle 
spolu přece nemluvíme. Nechci se v tobě zklamat.“ Údiv 
na jeho melounovitým ksichtu přešel v uražený frkání.

 „Já jsem tě zklamal, a tys mě vojebal,“ plasticky 
jsem mu vykreslil naši situaci.

 „Člověče, prachy budou, vždyť ti to říkám,“ vypoulil 
oči, který teď připomínaly kulečníkový koule. „Vidíš, jaká 
je doba. Myslíš, že mně nedluží? Ale co nadělám, když si 
tady každej hraje na podnikatele? Ten, koho podvedou, 



     

najde někoho jinýho, kterýho zase podvede on. Vždycky 
se najde někdo, kdo ti podstrčí prázdnou pušku. A kšefty 
musí běžet, i kdybych byl na nule.“

 „Risto,“ zavrčel jsem, velmi, velmi tlumeně, „ty 
nejsi na nule, ty jsi v mínusu. A to v těžkým mínusu. Čekal 
jsem dost dlouho. I já musím někde kasírovat. Za dva 
tejdny jedu do Budapešti a počítám s tou škvárou. Jasný? 
A pamatuj si: já nemám prázdnou pušku.“

 „To mně jako vyhrožuješ?“ zahrál na křesťanskou 
strunu, málem ji i naladil.

 „Ne,“ položil jsem ruku na jeho vykloubený rameno, 
„poplácávám tě po rameni,“ mluvil jsem tichým hlasem, 
kterej tě nutí napnout pozornost, abys ho slyšel.

 „Poplácáváš mě po ramenu?“ Zíral na mě s dojatým 
výrazem.

 „Jo. Přátelská podpora,“ plácal jsem silnějc a 
silnějc. „Ty na to máš.“ Vybouchal jsem všechen prach 
z jeho bundy. Když už jsem z něj nemoh vybouchat něco 
hmatatelnějšího.

 „Na co mám?“ začal se hrbit z mýho plácání. Měl 
jsem těžkou ruku.

 „Abys mi vrátil dluh,“ úplně jsem se nechal unýst 
tap-tap rytmem válečnickejch bubnů.

 „Ale vždyť už jsem ti řek, že...“ nestačil vrátit jazyk 
do pusy.

 „Já tobě jsem taky něco řek,“ zved jsem ruku jako 
indiánskej vyjednávač. „Čekám na tvý zavolání. A vyhrávej 
dál.“ Podal jsem si ruku s jeho tágem. Když se dočasně 
loučíš, trocha pověrčivosti neuškodí.    
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     Pospíchal jsem domů přesvědčit se, že jsou věci 
na správným místě. Nebyl jsem si totiž jistej, jestli ta pistole 
byla pro otce jenom falešnej fetiš, kterýho se zapomněl 
zbavit, vedlejší symbol úspěšně klikatý kariéry, nebo něco 
víc. Možná zrovna dneska si ji zatouží pohladit a podržet 
v klíně; nebylo by vhodný, aby si všimnul, že si někdo hrál 
s jeho miláčkem.

 Když jsem dorazil, přivítalo mě ticho vyfouklýho 
balónu. Za vysmejčenejma sloupama se otec a bratr 
zabarikádovali ve svejch pokojích, zatímco matka chodila 
mezi kuchyní a koupelnou. Dělala oběd na několika 
plotýnkách: polívka, rajská omáčka, karbanátky, vařená 
zelenina. „Zorane, za moment začne pračka vypouštět, jdi 
ji přidržet, ať se nám neprochází po koupelně,“ prohodila ve 
shonu, čímž mě zatáhla do domácího speedu. „Bez obav,“ 
řek jsem a vystřídal ji na stráži. Celou vahou jsem se lokty 
opřel o hučící pračku. Skřípala a poskakovala, vyčerpaná 
praním pořád stejný špíny. Hodila by se na tombolu 
– myšlenky se hrnuly jako bubliny ve víru zpěněnýho 
bubnu. Tak je to vždycky, když se octnu sám v koupelně, 
obklopenej bílejma dlaždičkama, na jejichž povrchu se 
poltergeist jenom odrážel, ale nezjevoval. Neměl ani komu. 
Myslím, že už požádal Vrchního Anděla o přeložení. Byla to 
prostorná koupelna, dost velká na to, abych někam zastrčil 
myšlenky, že tady můj otec a moje matka vyprázdňujou 
střeva, koukají na svoje povislý, ochablý těla, ohmatávají 



     

výrůstky na svý neprokrvený nahotě, pedantně odkládají 
svoje špinavý prádlo a neopomenou zkontrolovat, nakolik 
je špinavý... Zkrotil jsem hadici. Opět jsem byl neužitečnej, 
pasivní, všem na očích, s trémou jako před vystoupením. 
V tom domovním pocitu bylo plno potlačenejch náznaků: 
snažil jsem se pomáhat, mluvit pevným hlasem, nemít 
ponurej úsměv, nečervenat se studem, kterej mě poznal 
víc než ty, co mě stvořili, porodili a vychovávali, a neměli v 
úmyslu s tím přestat.   

 Společnej oběd vypadal jako nucená konfrontace. 
Za stůl jsme usedali letargický a polosytý, ze setrvačnosti 
jsme si vyměňovali slova, jejichž tajemství jsme zapomínali 
v tom okamžiku, kdy se objevilo podezření, že by mohly 
znamenat nějaký tajemství. Naštěstí matka ten den 
připravila hromadu jídla, takže se nikdo z nás nestačil 
zeptat, kam ten svět spěje. Sírovitá barva našich obličejů 
byla v ostrým kontrastu s vydatnou, ohňostroj připomínající 
hostinou. Pohybovali jsme rty jako muzikanti, který neumějí 
číst noty. Nevnímali jsme absenci hudby, stejně jako 
jsme nevnímali naši přítomnost. Místo jídla jsme žvejkali 
vlastní jazyky. Prostě se nestalo nic neobvyklýho, abych si 
pomyslel, že otec něco zjistil...  

 Vynechal jsem kafe a vanilkový rohlíčky, protože 
mi už začala šichta. Pracoval jsem v CD shopu Atlantik, 
prodával cédéčka a kazety, nahrával hudbu na objednávku, 
třídil zboží podle žánrů – zvlášť srbská, zvlášť zahraniční 
muzika. Majitel krámu vyžadoval, abych každej den měnil 
rozmístění zvukovejch nosičů na policích a ve výloze, 
aby zákazníci viděli, co všechno má. Pořád omílal, že 
nenabízíme hudbu, ale hity a trendy. Do hajzlu, všude 
někdo dává rozumy.

 „Máš dvě hodiny zpoždění,“ uvítal mě můj 
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nenahraditelnej kolega.
 „Sbalils někoho za tu dobu?“ zeptal jsem se ho 

s ohledem na jeho plnoletou dlouhou chvíli.
 „A ještě si ze mě děláš srandu,“ řek naštvaně.
 „Milánku,“ zahájil jsem tirádu, „pracuješ v trendy 

obchodě, uprostřed největšího obchoďáku ve městě. Takže 
seš přímo v oáze. Kočky se kolem tebe motají v hejnech, 
a ty? Čím se zabejváš? Leštíš obaly od cédéček a postý 
přepočítáváš peníze, který ti nepatří.“ Moje starost byla víc 
chlapská než kolegiální.

 „Nepotřebuju tvoje rady,“ chlapec dobře rozuměl, o 
jakým problému mluvím, ale nechtěl to přiznat.

 „Ale potřebuješ pičku. Kundičku. Kundu. Že jo? 
No tak, vyslov to pěkně nahlas a zbavíš se půlky trápení.“ 
Trochu jsem to přehnal – chtělo to co nejdřív strávit rodinnej 
oběd.

 „Seš fakt nemocnej,“ jalová mužnost se bila do 
neochlupenejch prsou.

 „Takže ty nedokážeš nahlas říct: Potřebuju pičku,“ 
zařval jsem místo něj. Mozek neměl v kalhotech, ale ani 
v hlavě. Kdoví, odkud vysílal ty svoje uhrovitý signály.

 „Špatně se léčíš,“ chlapec se ani nenaučil, jak na 
cynismus, natožpak na pičky. Moh jsem si ho dobírat do 
omrzení, ale krkání mě přimělo to zkrátit.

 „Poslouchej mě, ty nadrženej hrdino. Jestli tě 
někdy přistihnu, jak si ho honíš v krámě, budeš se i ty 
léčit.“ Kdybych ho náhodou rozbrečel, myslím, že by mu 
z očí místo slz teklo sperma. 

 Dal svou nenávist do krabičky cigaret a šel 
se červenat na nějaký bezpečnější místo. Rád dělám 
dobrý věci pro druhý bezdůvodně. Laskavost přijde buď 
spontánně, anebo vůbec.



     

 Mezitím vešlo několik návštěvníků a prodíralo se 
naší pánskou debatou. Pak vešli i další. Dělali to samý, 
co ty předchozí. Nejdřív si prohlíželi cédéčka a pak se 
začali prohlížet navzájem, zepředu i zezadu. Vznikly 
první známosti, rychlý sblížení, stříhali ušima, když se 
vestoje bavili o hudbě, procházeli se stále radostnější a 
spokojenější. Vždyť taky byli zajímavější zboží než zvukový 
nosiče. Jako kdyby je poslal kolega Milánek – možná měli 
stejnej problém.  

 Noví se pořád hrnuli, jako do kostela o nějaký 
slavnosti. Příklady táhly: rodiče a děti, kluci a holky, 
kamarádi a kamarádky; přívaly prázdnotou unavenejch 
lidí, který prostě nevnímali stálej nedostatek vzduchu 
v přeplněným Atlantiku. Hm, byl to dobrej název pro místo, 
kde si mladý a mladiství léčí strach ze samoty středního 
věku. Uvolněnej terapeutickej šum byl stále hudebnější 
a nevázanější. Připadal jsem si jako knihovník v čítárně. 
Poradce na trhu. Na dveře se měl dát nápis Východ 
povinný a šipka k tomu. Ty, co považovali za vhodný mě 
oslovit, se ptali „co je tohle“, nikdo se neptal „za kolik“. 
Nedošlo k žádnýmu nedorozumění ani handrkování, i 
když se jednomu zalíbily přehrávače a hifi věže; myslel, že 
jsou na prodej, a neodbytně se ptal na cenu „v kompletu“ 
a „po částech“. V tu chvíli oni nebyli kupující, a ani já 
nebyl prodavač. Napadlo mě nabídnout jim kafe, ale 
bál jsem se, že se mě někdo zeptá, jestli je na záchodě 
volno. Přesto byli vytrvalí, zabavili se povídáním v dosud 
neznámým intimním koutku, maskovaným cédéčkama, 
superstar-posterama a koncertníma plakátama. Po tom 
všem mi nezbylo nic jinýho, než vypnout muziku. Nastal 
čas na návrat k sobě a ke svejm peněženkám. Na ty, 
který nepochopili break, jsem začal dorážet indiskrétním 
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„Můžu vám nějak pomoct?“. I ty nejdružnější asociálové se 
pozvolna dali na strategickej ústup, při kterým se vyhejbali 
mýmu vyhazovačskýmu pohledu. 

 O něco později, když vzduch trochu prořídnul, 
mě upoutali tři týpci, který mi popisovali klip písně, která 
je zajímala: kompletní choreografie i scénografie, kolik 
černochů, kolik bělochů, kolik mužů a kolik žen, jestli 
se svlíkají, když zvedají ruce, houpou bokama a třou se 
zadkama, jestli poskakujou na střeše budovy nebo na 
kapotě cadillacu, jestli kouří nebo popíjejí, kolik jich má 
oholený lebky a kolik hippies-afro-dredovej účes, jestli mají 
obličeje ozdobený brejlema s hranatejma obroučkama 
nebo stříbrným make-upem, jestli při zpěvu otevíraj pusu, 
jestli zpívaj nebo rapujou, co maj napsaný na tričkách, 
jakou barvu maj jejich šortky, jestli se tam objevujou 
vrtulníky nebo úplněk, prérijní silnice nebo mokrý městský 
ulice, jestli se muzikanti válej na postelích nebo na plážích, 
jestli jsou tam líbačky, petting nebo romantický objetí, 
kolikrát se tam objevuje kytara a kolikrát kytaristův pupek. 
Každej podělanej detail z klipu si pamatovali, jenom si 
nemohli vzpomenout na název písně a kdo ji hraje. Ode 
mě očekávali tu famózní odpověď, aby mohli dál žít. Řek 
jsem jim, že neprodávám znalosti, ale cédéčka a kazety, a 
že bude nejlepší, když se přihlásí do nějakýho hudebního 
kvízu. Rentgenovali mě rozpačitejma pohledama, dokud 
jsem i já neupadnul do rozpaků a nezačal se jim omlouvat: 
„Je mi líto, že jsem nehrál v tom klipu, ale víte, jak to chodí, 
člověk nemůže stačit všechno.“ Teprve potom vítězně 
odtancovali.

 Lidi jsou různý a nikdo nikoho nešetří. Andy Warhol 
kdysi prohlásil, že v budoucnosti bude každej patnáct 
minut hvězda, ale v Atlantiku byla minutáž mnohem delší. 



     

Ke konci šichty se odněkud objevila macatá holka a celou 
hodinu mi zpívala písničky, který chtěla nahrát. „Potřebuju 
párty-kazetu pro každou příležitost,“ vysvětlila mi na půl 
huby hlasem ztěžklým od piva. Zpívala příšerně a ani její 
angličtina nebyla o moc lepší. Buď se udělala nebo se jí 
opozdila menstruace. 

 „Poznáš tuhle?“ ptala se mě před dalším kvíkáním. 
„Slečno, nemusíte celou píseň, stačí refrén,“ pokusil 
jsem se to ulehčit sobě i jí. „Nemůžu se jen tak dostat 
k refrénu. Nejsem přece jukebox,“ ve svým zaječení mi 
ukázala děsivej rozsah hlasu, kterej za každou cenu chtěl 
bejt vokál. „Ani já ne,“ bránil jsem se s tužkou a bločkem 
v ruce. „Ale ty máš žetony,“ obořila se na mě falešnejma 
tónama. 

„Sakra, soustřeď se. Je to tvoje práce.“ Měla pravdu. 
Najednou jsem byl tý sebevědomý, obtloustlý, bláznivý 
holce vděčnej. Srazila mě k nejnižší zásuvce a zapojila 
do proudu. Připojil jsem se k jejímu zpěvu. Byl jsem její 
bas, její druhej hlas i její sekretářka. Zapsal jsem všechny 
názvy, její i moje. Beztak to teď byly naše společný písně. 
Na konci seance jsem jí slíbil bonusovou kazetu. „Fajn,“ 
řekla udejchaně, „hlavně nějakej mix.“ Řek jsem jí, ať si 
nedělá starosti a přijde zejtra dopoledne, určitě dopoledne, 
kdy tady není šéf. „Nemá rád bezplatný služby, chápeš?“ 
Pochopila to. Milánek bude mít příležitost se ukázat, 
pomyslel jsem si, když jsem ji, pro všechny případy, 
vyprovázel ke dveřím. Dal jsem si práci, aby dostala 
univerzální unikát: hudba k pornu mixovaná s hudbou pro 
videohry. Byl to „Dýdžej Hobo produkt“. Asi to zabralo, 
protože jsem ji už neviděl.
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     Večer, většinou o víkendech, jsem pouštěl hudbu 
v Limbu, elitním nišvilským klubu. Zařídil mi to Jobi, majitel 
Limbu byl jeho vzdálenej příbuznej: vyhlášenej Saša 
Baron, známej sám o sobě i z vyprávění druhejch. Baron 
byl jakási varianta městskýho vezíra: znal zákon a zákon 
znal jeho. Přijal jsem nabídku, kvůli prachům a z dlouhý 
chvíle. Dýdžejování mě moc nebralo, i když se mi líbilo bejt 
sám v kabině, oddělenej od městskýho bahna, co si hrálo 
na smetánku. A ani všemocný stroboskopy mi nevadily. 
Byl jsem prostě námezdní síla, ten, kdo mixuje drivy a 
groovy, bez sebemenšího přání mixovat se s klubovým 
plemenem. Nelez jsem do jejich elekronickýho vlaku. 
Na takovejch místech se ostatně pouští profláklý věci, a 
ne taneční hudba. Klub není klubem, když není místem 
pro naparování škrobenejch narcisů. A tenhle byl pravej 
magnet. Nikdo nepřicházel sám; bok po boku, různý 
partičky a různý přípravky chtěly na ty druhý udělat dojem. 
Atmosféra byla snaživá, kolektivní nacvičování transu.

 Nebyl jsem součástí toho představení, bez ohledu 
na to, že se ty večery ze Zoxe stával dýdžej Hobo. Ne, 
neved jsem dvojí život. Vlastně ani nemůžeš vést dvojí 
život, dokud seš s rodičema. Nežiješ s nima, ale bydlíš u 
nich. Znáš nějakou větší iluzi? No, a žádná iluze nesnese 
schízu. Buď jseš v ní nebo visíš v skleněný disco kouli, 
vystavenej kouřostroji a laserovýmu reflektoru. Líbila se mi 
ta druhá varianta. Otáčíš se nad zlatou horečkou a každej 



     

paprsek se od tebe odráží. Mou oblíbenou zábavou bylo 
pozorovat pomalu rotující kouli na vrcholu a představovat 
si, jak studená a prázdná tma je v tom vrhači světla. To 
sladký mystérium mě dráždilo jako ty nejsvůdnější funky-
synkopy z nějakejch jinejch časů, kdy bas byl pan Někdo.

 „Čau Hobo, dneska mám narozky,“ svěřil se 
Cvetan, když jsem kontroloval mixák a sluchátka.

 „Ještě jseš mladej na slavení takovejch událostí,“ 
řek jsem a podivoval se, jak se mu podařilo zapamatovat si 
datum. Cvetan přešlapoval na místě, dělal typický pohyby 
kluka, kterej život trávil za barem. Byl jedním ze „šroubů“ 
Limbu.

 „Můžeš pustit nějakej song na přání oslavence?“ 
zeptal se mě v euforii.

 „Cvetane, všechny dance a remixy patří dneska 
tobě,“ řek jsem, abych se ho zbavil. „Jenom mi dej seznam.“ 
Posunoval jsem poťáky nahoru dolů. Kontrolér šlapal 
dokonale. Aby taky ne, když byl Limbus nejprestižnější klub 
ve městě. Odrecitoval mi názvy z kazety na jednorázový 
použití.

 „Platí,“ zved jsem palec na znamení konce vopruzu.
 Ten večer mi Cvetan poslal tolik whisek, že mi ruce 

ztuhly ze skrečování. Asi proto, že to bylo poprvý. Celej 
jsem páchnul vinylem. Dal jsem mu co proto. Ani jednou 
mě nenapadlo, že bych moh poškodit desky – většinou 
byly půjčený.

 „Dneska večer jsi vyváděl víc než hosti,“ shrnul to 
Titus. „Úplně jsi je vyřídil.“

 Titus měl na starosti „hosty“. Byl „strážce brány“: 
nohy do O, hodně široký ramena, hodně široký boky, spadlá 
čelist a krátký prsty, sevřený do malejch, hbitejch pěstí; 
nepříjemně neforemnej typ – jako kdyby jeho matka špulila 
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zadek na King Konga. Živil se jako vyhazovač. Od přírody 
hustě kudrnatej, s rudým, krocaním krkem se naparoval u 
vchodu v době největšího návalu. „Start je důležitej,“ říkal 
a mžoural při tom prasečíma očima. Vstupný se neplatilo, 
ale „koláče“ jo. Hammer, Blue Angel, Elephant, Playboy. 
Jídelní lístek se pořád doplňoval novejma názvama, z nichž 
každej měl svůj styl. Potřebovals čas, abys zjistil, kterej 
styl ti sedí. Vyměňovalo se a kšeftovalo jako v menze. 
Moderní mládež čekala na svou příležitost. Bez příležitostí 
nejsou zisky. A na ziskách je závislá organizace. Nabídka 
zahrnovala i tripy, viděl jsem kluky, jak „papírky“ dělí  na 
čtvrtinky. V klubu nebylo moc tmavejch koutů, který by 
zakryly jejich šílenej hlad po co nejdramatičtější jízdě. 
Různý postavy, různý charaktery, různý zboží. Titus dbal 
na to, aby se všichni harmonicky poflakovali v Baronově 
chráněný kapsli. Přesněji, zákonem chráněný. Podle 
šéfova principu: „Radši jo než ne“.

 Pak jsme šli k Cvetanovi na narozeninovou kalbu. 
Byl jsem opilej a potřeboval jsem ještě chlast. Abych 
přečkal oslavu, špatnej adrenalin, promíchaný rozhovory. 
Propletený těla se prohlížely a nasávaly cizí pozornost. 
Jedni vybírali muziku, druhý buchty. Tanec se spontánně 
měnil v divoký osahávání a sexuální pantomimu. Scény 
se rychle přehrávaly, aniž by bylo jasný, že se opravdu 
odehrály; velmi povrchní tření urovnávalo neviditelná 
nedorozumění. Nikdo se neunavoval hrou jeden na 
jednoho. Cvetan se někde mezitím převlíknul. Asi měl bejt 
hlavní atrakcí. Ale většina to tak nepochopila. Přistupovali 
k němu, líbali ho na tvář a ptali se, kterej pokoj je volnej 
k akci. Tak je to vždycky, někdo se snaží a jinej souloží. 
Kamarádství je krátkodobý, zábava věčná – něžně mi 
šeptal alkohol, jediná živá bytost v bytě.                



     

 Už jsem byl dost sťatej, když se objevil Baron 
v šedým listrovým obleku a šedý hedvábný košili. Byly to 
různý odstíny šedý. Pohyboval se jako jachta. Nes pugét 
červenejch růží v ozdobným papíru, s větví kapradí a 
červenou stuhou. Cvetan si pospíšil ho přivítat, roztahoval 
ruce a vydával zvuky nadšení, ale černý neprůhledný oči a 
úsměv netopýra ho okamžitě zmrazily.

„Jak to, že je na baru manko?“ přerušil Cvetanovo 
blábolení a provrtal ho vyčítavým pohledem. Ticho padlo 
na národ kaličů jako lavina z hodně, opravdu hodně velký 
vejšky.

 Ticho mezi bleskem a hromem.
 „Á, to,“ Cvetan začal koktat, krve by se v něm 

nedořezal. V dohledu nebyl žádnej bar, za kterým by se 
moh schovat a zůstat tam do konce života. „Dnes mám 
narozeniny, tak jsem...“ Zvuky, který vydával při otvírání 
pusy, zněly dost fatalisticky, asi neúmyslně.

 Kovovej hlas uťal pištění pokojový myši, která se 
zoufale snažila vrátit do svý klece: „Narozeniny nemáš už 
tři hodiny.“ Baron měl speciální tarif pro noční práci. Zjevně 
věnoval větší pozornost času než lidem. Právem – lidi 
jsou nahraditelný, čas ne. Málem jsem se zamyslel nad 
pomíjivostí života. „Kolikátý sou?“ zeptal se s pohledem 
upřeným na prsten na prostředníku pravý ruky; byl to 
masivní platinovej prsten s červeným rubínem oválnýho 
tvaru. Napadlo mě, že s takovým nástrojem mu férovka 
nehrozí. Cvetan možná uvažoval podobně, protože otázku 
hned nepochopil. Ustrašeně sledoval, jak Baron prsty levý 
ruky pomalu otáčí ten ohromnej prsten. Konečně procitnul 
a třesoucím hlasem řek: „Dvacátý třetí.“

 „Je ti dvacet tři let, a ještě ses nenaučil, že moje 
whisky se pije výhradně v mým klubu,“ tajuplnej škleb 
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vůbec nebyl extatickej. Baron by nedal lahvičku s mlíkem 
plačícímu novorozeněti. No, ono v jeho přítomnosti by se 
žádný novorozeně nerozplakalo. Něco takovýho by si ani 
nedovolilo. Alespoň ne v tomhle životě. „A moje whisky 
není gratis whisky,“ drsnej vlčí pohled dopadával na kluka, 
zničenýho neznalostí, kterej se brodil v lepivým bahínku 
jako převrácenej zmrzlinovej kornout. „Existuje skotská 
whisky, irská whisky, kanadská whisky, Tennessee whisky, 
bourbon whisky. Ale neexistuje gratis whisky. Co si o sobě 
myslíš, že vymejšlíš něco, co neexistuje?“

 Tohle byla jedna z těch otázek, který můžou přimět 
člověka, aby se mimovolně pokřižoval a poplival třikrát 
všechno kolem sebe; otázka, která tě uvrhne do vyššího 
řádu, v němž se věci ještě zhoršujou, aby byl tvůj život tak 
mizernej, jak je ti souzený.

 „Promiň, Barone, jen jsem chtěl pohostit přátele.“ 
Cvetan škrábal nehtama po průhledný stěně, která ho dělila 
od jakýkoli záchrany. Nejradši by se rozběh k vypínači a 
zhasnul světlo. Ale žádný „cvak“ nemohlo odehnat jeho 
strach. Baron ho měl v moci – i jeho slipy a ponožky, bez 
ohledu na to, že ty slipy a ponožky už Cvetan ani nebude 
potřebovat.

 „Nemáš přátele, když pracuješ pro mě a moje 
peníze,“ Baron mu strčil kytku do rukou. Korunní lístky růží 
se naježily v obavě, že skončí v Cvetanově puse. Alkohol 
mi zrovna zostřoval vnímání. „Dávej bacha, ať nezvadne. 
To je tvoje odstupný. Do zejtřejšího večera chci, aby byl 
bar v cajku. A do klubu už nelez. Přátel se s rodiči, musí tě 
nejdřív vychovat. Radši oni než někdo jinej.“ 

 Bohužel, Cvetan nepotřeboval rodiče, ale 
pečovatele. Barona už neměl kdo prosit o odpuštění. Před 
ním nestál zdrcenej, nezodpovědnej barman se slzama 



     

v očích, nýbrž vyždímanej, častým používáním prořídlej 
hadr barvy vyhaslýho popela. Baron se na něj vysral, aby 
ho vyčistil. Možná. Taktickej jako metronom, šířil kolem 
sebe naelektrizovaný tikání. Potom se otočil a odešel, 
uhlazeným krokem. Elastickej, zlověstnej zjev. Svoje 
„sbohem“ už řek, komu ho říct chtěl.

 Surový lidi mají přirozenej cit pro styl; nebo jsou 
stoprocentně přesvědčený, že ho mají. Pointa byla stejná. 
Vzduch smrděl vyklepanou rohožkou.

 „Asi měl špatnou pokerovou noc,“ slyšel jsem 
někoho, jak šeptá. No, jestli on neměl v kalhotách, tak my 
ostatní teda jo. Povedlo se mi otevřít novou flašku „gratis 
whisky“, dřív než se ostatní rozešli, každej se svou kořistí 
na ramenu. Předpokládal jsem, že věděli, kam jdou. Nikdo 
si ani nevšimnul, že Cvetan nestál o utěšování.    
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 Matka nadšeně žvatlala o barokních fasádách 
paláců, ozdobnejch keramickejch taškách na střechách 
kostelů, gotickejch arkádách, měšťanskejch novobarokních 
domech s vnějšíma freskama a dekorativníma mřížema 
na oknech, o sochách světců a králů, neogotickejch 
kostelních věžích, secesních hotelech, okázalejch 
vchodech a schodištích ve stylu neorenesance.

 Otec burácel o krvežíznivejch Hunech a Tatarech, 
ruskejch tankách a katolickým žezlu, impériu sebevrahů a 
šmelinářů, nekřesťanskejch cenách piva a guláše.

 Mluvili o Budapešti. Chtěli připravit plnoletý syny 
na dalekou cestu. Zjevně se učili z jinejch učebnic. 

 Matka vykládala pasiáns, ale nějak jí to nešlo. Otec 
nití čistil svou prizrenskou cigaretovou špičku z jantaru a 
stříbra.

 Poslouchal jsem je, jak tlachají o jedinečným 
městě, a přemejšlel o jedinečný příležitosti vidět v akci 
kalifornský šílenství zvaný Red Hot Chili Peppers. 
Nezamlouvalo se mi to. Přemejšlet o šílenství znamená 
tolerovat ho. Ale já jsem na něj nevěřil. Asi takhle, netrpěl 
jsem, jen jsem trpělivě čekal. Ani to nepomohlo. Rista 
Santos se neozýval, aby mi aspoň odříkal další „alibi-
story“ o penězích, který se točí a točí: velmi viditelně a 
velmi nehmatatelně. Nebral mě vážně. Já jeho jo. Pro mě 
to byl člověk s vážnejma problémama.

 Bezcílně jsem se procházel a na každým kroku 



     

poznával příznaky náladovýho června. Silnej vítr šířil 
nasládlou vůni rozkvetlejch lip. Barvy se měnily a splývaly 
do kypících zelenejch pochodní. Jaro se povařilo jako 
přehřátá chronologie – virus léta se už množil ve zpoceným 
vzduchu. Celý město bylo vyplněný vlhkou prázdnotou, 
která zalejzala pod oblečení, pod kůži, pod zemskou kůru. 
Díval jsem se na kolemjdoucí, obzvlášť na ty, co jsem znal. 
Všimnul jsem si alergický červeně na jejich tvářích. To je asi 
všechno, co jsem moh udělat. Peněžní půjčky vyžadujou 
opatrnost, ať už jseš na jedný nebo druhý straně.

 Vzdal jsem pátrání a brácha vzdal cestu. Papričky 
zrovna nebyla jeho skupina, objevil je „včas“, když ještě 
byly „neznámý a zběsilý“, a nějak netoužil po tom naživo 
se střetnout s „jejich mainstreamovým královstvím“. A bylo 
v tom i něco jinýho: bratr měl svou kapelu a právě jednali se 
Srb Recordsem o vydání desky. A to bylo horší než zkušební 
nahrávání na nábřeží Nišavy v době důchodcovskýho 
matiné. „Ale tím se musí projít,“ svůj úsudek bratr podpořil 
důrazem na spartánskej duch rocku. Našeho rocku. Přijal 
jsem jeho důvod i jeho peníze. Neupejpal jsem se, abych 
ho neurazil. Věděl, že mi na tom koncertu záleží a že jsem 
ještě nevymoh nějakou pohledávku.

 „Taková šance se nemusí opakovat,“ řek, když mi 
dával dvě stomarkovky. 

 „Ale je to dost drahý,“ odvětil jsem.
 „Drahý to bude pro Ristu Santose,“ podíval se na 

mě s tajemně sevřenou pusou.         
 „Tak ty o tom víš,“ usmál jsem se, jak nejlíp to šlo. 

Co nejdál od pomstychtivý hořkosti. Tak to chodí. Bratrsky 
jsme mlčeli, kouřili a učili se jeden od druhýho.
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 Na Bulharským parkovišti už čekala pestrá skupina 
šmelinářů a rockerů. Jedni se zdravili s příbuznejma, 
druhý dávali pokyny těm, který zůstávali, a nahlas je 
nutili opakovat, co všechno mají udělat, než se oni vrátí; 
třetí urovnávali tašky a batohy do kufru. Každej se staral 
o cíl cesty. Byli sehraný, připravený vyrazit. Hulákali na 
šoféry, na známý, na dusno i na jízdní řád. Snažil jsem se 
to ignorovat. Soumrak dozníval a rychle se setmělo. Stál 
jsem ze strany a pozoroval osvětlenou alej. Neopětovala 
můj pohled. Jel jsem sám a bez zavazadla.

 Jakmile jsme se rozjeli, dostali starší hlad a mladší 
žízeň. Šustění celofánu, otvírání protřepanejch konzerv, 
mlaskání a srkání, halekání a šeptání, chrčící muzika 
z rádia. To opravdu každá cesta musí připomínat školní 
exkurzi? Přál jsem si trochu víc drncání a rachotění, ale 
tlumiče fungovaly a autobus rutinně plul nocí, k rovnýmu a 
nízkýmu severu.

 Během přestávky, uprostřed ničeho, ke mně venku 
přistoupila holka zářící jak sluníčko. V tu chvíli jsem ucejtil. 
Něco. Tu vůni. Vůni ženskejch šaten. Vůně uvolněný z těl 
svlíkajících se děvčat, růžovejch vložek a lesků na rty. Vůni 
povlečení, vanilky, mejdla, menstruace, polodětskejch 
parfémků, prvních cigaret, limonády s vodkou.    

 „Ty seš ten Hobo, že jo?“ vlítla na mě ve stylu 
Denise Irwina.

 „Kterej ten?“ Kolik nás asi je, usmál jsem se pro sebe.



     

 „Dýdžej z Limbu,“ znělo to, jako bych měl špatný 
hobby.

 „Á, ten,“ řek jsem a málem na sebe ukázal prstem.
 „Seš snadno k poznání. Vždycky se chováš jako 

poutník.“ Dorážela jako říznej bek. Štěrk skřípal pod tíhou 
mý odhalený osobnosti.

 „Seš první, která mi to říká.“ Najednou jsem měl 
představu, jak se cejtí obránce, když se nenadále octne 
tváří v tvář soupeřovu gólmanovi: nakopávání není způsob, 
jak dát gól.

 „Ostatní asi neměly příležitost,“ vzala mi míč bez 
faulu.

 Skutečně, něco takovýho člověk neslyší každej 
den, bez ohledu na to, jestli je na hřišti nebo na tribuně. 
Díval jsem se na ni a zvědavě natahoval krk. Dlouhý 
rovný vlasy barvy heřmánku; tmavozelený oči; úzkej 
obličej, bílej jako pokoj pro služky; tři čtyři beďary, co se 
nedají nijak vymáčknout; štíhlá šíje s výraznejma žilkama, 
byla bytost sama pro sebe – bytost ztrácející se v hrubý 
džísce. Prsa, boky, zadek, nohy – nic z toho jsem v olejový 
polotmě neviděl. Viděl jsem něco jinýho. Malý, nechráněný 
chodidla v blejskavě zlatavejch sandálech, nehty na nohou 
nádherně pěstěný, černě nalakovaný; nehty na rukou 
hrubě, chlapsky stříhaný, s malejma půlměsícema; prsty 
jako hadi nasazený na dlaně. Přede mnou stála mrkací 
bělost právě vypnutý obrazovky. Tělo, kterýmu se nic 
neděje, dostatečně líný, aby si užívalo života. Smrsknul 
jsem se jako tetování bez povolení, nakreslený mělkejma 
vpichama.

 Teď byla řada na mně zeptat se: „Ty seš kdo?“
 Viděl jsem, že očekávala nějakou podobně hloupou 

slušnost.
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 „Nevím,“ pokrčila rameny. „Neznám se. K čemu je 
to dobrý?“

 Nebyl jsem si jistej, jestli je přirozeně praštěná 
nebo se jenom snažila tak působit. Ještě bylo brzo na 
nějaký objevy.

 „V pohodě,“ řek jsem při sledování světelnýho 
pruhu z baterky, kterou jeden z nudnějších spolucestujících 
osvětloval cestu k nejbližšímu křoví. Chtěl pomoct sobě, 
nebo i druhejm? „Nechtěl jsem vyzvídat,“ vysvětlil jsem 
svoje úmysly jako každej slušnej chlapec. Koukal jsem jí 
pod řasy.

 „Viděls ženu v bílým, která se mění v jinou ženu 
v bílým?“ Vypadalo to, jako když mluví o věštění z lógru. 
Pokračovala, aniž by zaregistrovala moje usměvavý 
mlčení. „Je velmi zranitelná, nemusí říkat, že je věrná, 
protože je upřímná jako led, jako oheň. Bez kompromisů 
s city. Je dítě, který včas řekne sbohem svejm rodičům.“

 Nezadejchala se při tom proslovu. Nespěchala se 
změnou tématu. Jako někdo, kdo pochopil, že není možný 
„přejít k věci“.

 „Dobře,“ řek jsem soucitně, „i já sem si tím prošel. 
Ale teď mě zajímá něco jinýho. Kdo seš?“

 Byl to skoro žertovnej rozhovor, skutečnější než 
samotná cesta.

 Konečně řekla bez legrace: „Dovíš se to, když 
budeš zejtra se mnou.“

 Souhlasil jsem, s jasným, velmi jasným vědomím, 
že se nechci nic dovědět. Sen se nesmí oživit – na tom 
končila moje víra. Ona zase věřila, že „andělé nám berou 
čas“. Nevyhovovala mi společnost andělů, ale myslel jsem 
si, že si s nima umím poradit, takže jsem přemoudřele 
uzemnil situaci: „Dobrá zábava zastavuje čas.“



     

 „Jasně,“ slyšel jsem „tibetský“ echo jejího hlasu. 
„Když něco dokončím, jdu hned dál.“

 Souhlasil jsem: byla to jediná možnost, jak se 
vyhnout hrůzám zpovídání. Nebyla praštěná. Spíš takový 
rozmazlený dítě. Měla ještě spoustu dalších tváří, ale ty 
pro mě nebyly důležitý. Od dítěte se můžeš naučit, jak 
brečet kvůli něčemu, co nemůžeš mít. A taky jak se v noci 
nikdy nenudit. Litoval jsem, že nejedeme vlakem. Ve vlaku 
se žije, v autobuse klátí hlavou a čeká na další zastavení. 

 Ráno nás vyložili u Kisstadionu, nekrytýho 
stadionu na hokej i jiný sporty, kde se  střídaly koncerty 
a zápasy, a kde měly Papričky ten večer hrát. Vedle 
byly zaparkovaný autobusy se záhřebskou a lublaňskou 
espézetkou, společně s cetujícíma, který se protahovali, 
stejně zmačkaný jako my. Letmo jsme se na sebe podívali 
a u toho zůstalo. Ta story byla johóóó za náma, nevyřčená 
a prožitá.   

 Průvodce, člověk z cestovky, nám ve spěchu na 
asijskou tržnici vysvětlil, kde nakupovat a jak používat 
lístek na metro – platí jenom na „červený“, kolik stanic 
jsme od Váci ulice, od budovy Parlamentu, jakej most 
přejít, abysme se nejsnáz dostali k Rybářský baště nebo 
k Citadele. Dohodli jsme čas návratu domů a vyrazili 
dobejvat Budapešť. Bůh mě nestvořil, abych byl turista, 
ale z nějakýho důvodu byl ke mně milostivej, protože ani 
Darinka, moje autobusová známá, nepatřila k tý sortě.

 „Kašlu na prohlídku města,“ s nafoukaností 
primitiva rázně zavrhla všechny shopping-varianty. „Radši 
zjistíme, kde se tady točí černý pivo.“

 „Jo jo,“ vrkal jsem vděčně, „tohle je příležitost 
ochutnat pravý černý pivo, a ne bublinkatej karamel 
z Bečeje.“ Na střídačku jsme upíjeli z mý placky.
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 „Tady je každý pivo pravý,“ připomněla mi, že jsme 
daleko od domova.

 I severák byl pravej, i strmý eskalátory byly 
pravý, i svítící billboardy byly pravý, i metro bylo pravý, 
i knihy v rukou cestujících byly pravý, fakt je četli těch 
pár minut jízdy. I klidnej, spořádanej nával v centru byl 
pravej, i tmavej bockbier Amstel v půllitrech byl pravej. 
Ale samotný město nějak nebylo pravý. Připomínalo 
kulturní památku z mramoru a marcipánu, s přesným 
časem na každý křižovatce. Lidi, který jsme potkávali, 
nám připadali patinovější než všechny ty muzejní kulisy. 
Mlčenlivý, lhostejný, zamračený, zalitý rudým sádlem, 
tuctově oblečený – nějak nezapadali do obrazu celkově 
zvelebovanýho města. Byl jsem poprvý v Budapešti a 
možná kvůli tomu si pomyslel, že ne náhodou se porno 
průmysl z celý Evropy přestěhoval právě sem. Když jsem 
se o tom zmínil Darince, jenom se vzteklým povzdechem 
zapoulela očima a procedila: „Já tak nesnáším tyhle turisty, 
že bych ti ho mohla okamžitě vykouřit.“ Bloumali jsme po 
pešťským nábřeží, kolem nás se rozlíhalo pochodování 
ostrýho zvuku němčiny, cvakání foťáků, bzučení kamer 
– kapesní modely pro přenosnou věčnost. Mlčel jsem a 
zíral do tajemný a hladký hladiny Dunaje, zaslepenej jeho 
kalným, olověným leskem. Mocně se valil nad uplynulým 
časem, plnej pohrdání vůči tomuhle ztroskotanýmu městu 
– jeho grandiózním mostům, zdobnejm hradbám a skrytejm 
pahorkům. A město každým otesaným kamenem děkovalo 
císařský milosti Velký Vodě, že ho ušetřila potopy. Zatím. 
Užíval jsem si doutnající hučení, promísený s Darinčiným 
žvaněním. 

 „Myslím to vážně,“ řekla, když jsme se přibližovali 
k Řetězovýmu mostu. Rozhled mi stále víc zakrejvali 



     

kamenný lvi, nadutý ve svý otrocky klidný velikosti. Asi 
něco symbolizovali.

 „Fakt to chceš dělat?“ Darinka nebyla ani trochu 
symbolická. Zkusil jsem nahodit lví úsměv, i když jsem 
nevěděl, jak to lvi dělají. Obejmul jsem ji a políbil na krk. 
Vysmekla se.          

            „Nech toho, mám krámy.“ Zase jsem ucejtil tu 
vůni. Byla silnější než řeka a lvi. Vzdal jsem to, bez jasnější 
představy o tom, na co jsem se vlastně vykašlal. Přesto se 
ozvalo chvění v břiše. Přestalo, jakmile jsme lvy nechali 
za sebou. Masochismus není pro lidi. Pro ně je pouštění 
krve lék, léčící všechny nemoci. Myslím, že lvi věděli o tom 
tajemství, proto tak vzdorovitě kazili panorama okřídlený 
řeky.

 Pak se udál koncert. Za středoevropskýho 
soumraku, kdy tlustý nížinný slunce ulehlo za horizont, se 
jednodenní turisti s oteklejma nohama začali scházet a 
míchat s místníma, nově objevenejma rockerama. Mladý 
Maďaři a Maďarky byli jako na povel oblečený do černejch 
Metallica, Anthrax a Iron Maiden triček. Socialistickej 
realismus a heavy metal se vodili za ruce z jednoho konce 
stadionu na druhej a zastavovali se před jevištěm, aby 
obdivovali „americkou techniku“. Myslím, že moc nevěděli, 
co mají čekat od chystaný atrakce. Amíci vtrhli na plac, jako 
kdyby je někdo vystrčil z postele nacpaný vokalistkama, 
a okamžitě to nasmažili – do hlavy, do břicha, do nohou. 
Bez ohlášení, bez pardonu, bez varování. Budapešťský 
podzemí jim bylo u prdele. Měli ostrej zvuk a ještě ostřejší 
názor: ať každej pořádně mákne, než se vyřídíme a 
rozejdeme „for ever“. Hodně torzovitý a hodně elektrický, 
Anthony Kiedis a Flea si něco vyjasňovali mezi songama, 
zběsile sehraný. Byli drsnější a hlučnější než publikum. 
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Darinka se teda snažila, skákala, ječela, zpívala, já jsem 
na ni dohlížel. Zase jsem ucejtil chvění kolem pupku 
a horkost se šířila níž a níž. Vrazila mi jazyk do ucha a 
zároveň zahulákala: „Na čem jedou?“ 

    „Na Jamesu Brownovi,“ zařval jsem, ale svůj jazyk 
jsem nechal v puse. Papričky komunikovaly s publikem 
arogantně, bez sentimentálních výlevů. Což bylo jedině 
dobře. Viděl jsem bílý syny Jamese Browna, rozdrážděnou 
nahotu. Na konci si bubeník svlíknul červený šortky 
a velkoryse nám ukázal vyšpulenou prdel. Prdel byla 
svalnatá, manekýnsky modelovaná. Prdel zahrála konec.

 Zatímco autobus uháněl zpátky, cestující si 
ukazovali koupený suvenýry a předem se radovali z budoucí 
šmeliny. Poslouchal jsem je, jak vykřikujou ceny, a klimbal, 
přimáčknutej Darinčinou přítomností. Na zpáteční cestě 
si sedla vedle mě. Hlavu jsem měl přitisknutou k oknu, 
sklo bylo špinavý, stejně jako můj ksicht. Venku nebylo 
nic vidět, uvnitř nebylo nic k vidění. Darinka vypočítávala 
názvy písní, který Papričky nezahrály. 

 „Každej má svý favority,“ bránil jsem je. 
 „Ale jsou to jejich songy,“ nepřijala můj výklad. 
 „Právě proto,“ pokračoval jsem skepticky, „asi jich 

mají plný zuby.“ 
 Na moment zmlkla, nebylo pro ni těžký pochopit, 

že nemluvím o repertoáru. 
 „Proč jseš teď tak smutnej?“ zeptala se mě 

s nelibostí. Potřeboval jsem čas na vymyšlení odpovědi: 
„Můj parfém už vyprchal.“ 

Přisunula se a přičichla si. „Pořád hezky voní.“ 
 Votráveným hlasem jsem zabručel: „To je jenom 

pot a trocha bavlny.“ Přemohla mě stupidní frajerská ironie. 
 „Nekecej,“ odsekla, „to, co je cejtit, je tvoje kůže.“ 



     

 Naštvanej na sebe jsem řek: „Vždycky jde o něčí 
kůži, že jo?“ 

 Nedokázal jsem odhadnout, jestli i ji to omrzelo, 
ale asi jo, protože zmlkla. Byla to vítaná změna. Cesta 
pokračovala. 

 Vrátil jsem se k čumění z okna. Tam byl můj odraz, 
vepsanej na tmavým pozadí. Jemu jsem se nemusel 
omlouvat. A ani jí. Vydrželi jsme celý to chození bez toho, 
abysme se drželi za ruce, tak proč teď kazit jízdu? Takhle 
to byl větší zážitek, že jo? Ne, necejtil jsem se špatně. 
Možná trochu smutně, ale smutek byl OK. Cejtil jsem se 
čistě, jestli chápeš, co tím chci říct. Samota je každýho 
volba. Nejsilnější chemie – rozpouští se po celým těle, 
proniká všude, i na místa, o kterejch jsi nevěděl, že v tobě 
existujou. Jedinej problém je, že nikdy nejseš sám. Když si 
to přiznáš, uleví se ti. Darinčino mlčení mi zvedlo náladu. 
Byl to ten typ ticha, v němž jsi moh jasně slyšet, jak se 
ego nafukuje a jak se z něj kouří jako z vařící vody, co 
čeká, až do ní vhodí nějakej list, nať nebo celou rostlinu. 
Povzdechnul jsem si, políbil ji na tvář a strčil jí do ruky 
flašku vodky, kterou jsem předtím koupil – kdyby měla 
žízeň. Ukázalo se to jako dobrej tah. Myslím, ten kauf 
vodky. Jinak bych jí neměl co nabídnout. Vzala flašku, 
dala si krátkej degustační lok, počkala na efekt, zamrkala 
dlouhejma řasama a pak zaklonila hlavu na opěradlo 
sedadla a kopla do sebe potřebnou dávku. Testování 
skončilo, mohlo se začít chlastat. A co taky dělat jinýho, 
když se octneš ve společnosti unavenýho poutníka, co se 
vrací domů? Nerad jsem uvažoval nad výběrem holek, a 
taky jsem jí to řek. Upozornila mě, že se o tom nemluví, a 
pak mi hodně, hodně důvěrným hlasem pošeptala: „Můžu 
bejt totálně svá, jenom když s někým chodím.“
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