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Právì poslouchám Strawberry fields for ever
a je mi fajn,
ale taky trochu smutno, to ví.....
Arnotek R.

© Rudolf Stanèík 1981-82

THE TAMTAMS A PAN BRADA

Naím nepøítelem è. 1 byl pan Brada. Starý pán, jeho
jediným cílem bylo, aby to jeho synové v ivotì nìkam dotáhli.
Miloval ticho a klid.
Jednou, zrovna kdy jsme byli v nejlepím, ukryti za vysoké køoví pøed domem, objevil se pan Brada a se smutným
výrazem ve tváøi nám domlouval :
Mládenci, prosím vás, nechte toho. Kdo to má poøád
poslouchat ? Copak tohle je nìjaká hudba ? Vdy to vypadá,
jako kdy èernoi tluèou na tamtamy !!!
Od té chvíle se nae skupina jmenovala The Tamtams.
Nenechali jsme se odradit zápornou kritikou a pokraèovali jsme
v produkci. Za chvíli se otevøelo jedno okno - vechna ostatní
byla zavøená - a my jsme mohli vidìt, jak pan Brada postavil
do okna magnetofon zn. DUO a bakelitový mikrofon namíøil
smìrem k nám. Prohodil jsem nìco o tom, e nìkteøí nai
fanouci jsou trochu dotìrní a jetì hlasitìji jsem zaèal buit
do kytary.
Byly prázdniny a tak jsme veèer pøinesli kadý trochu
døeva a zapálili jsme táborák. Sedìli jsme kolem nìj do pozdních hodin a zvlátní atmosféra, kterou dokáe navodit jen záø
a teplo plamenù, spojila doèasnì vechny generace nájemníkù
naeho domu. Dìti i my starí kluci a holky a pár dospìlých,
vichni spoleènì jsme opékali buøty a brambory, klábosili
o vem moném a nìkteøí z nás kouøili své první cigarety.
Podívejte se! - zasmála se Elika a vichni se ohlédli. V mihotavém svìtle táboráku jsme spatøili v oknì ètyøi temné siluety.
Celá rodinka nás nehybnì pozorovala a pøipomínala pyramidu,
její vrchol tvoøila hlava pana Brady. Jeho brýle se leskly jako
dva malé táboráèky. Vichni se nahlas rozesmáli a pyramida
okamitì zmizela.
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Kdy odeli vichni domù, zùstal jsem u ohnì sám. Spát se
mi nechtìlo, tak jsem si potichu brnkal na kytaru a díval se
do plamenù. Oheò praskal, vude kolem bylo ticho a tma a mnì
to pøipadalo náramnì dobrodruné.
Kdo si ráno pøivstal, mohl vidìt pana Bradu, jak obchází
vychladlé ohnitì s fotoaparátem v ruce, jak si prohlíí zbytky
ohoøelých klackù a jak dlouhými kroky mìøí vzdálenost ohnitì
od baráku. A netrvalo dlouho, nìkteøí z nás byli pøedvoláni
na Národní výbor ve vìci udání.
Za stolem sedìli tøi dìdkové a tváøili se pøísnì. Jeden z nich
nám oznámil, e jsme obvinìni z ruení noèního klidu, zakládání
táborákù v nebezpeèné blízkosti domu a krádee døevìných
lehátek z koupalitì za úèelem spálení.
Tu kráde jsme samozøejmì popøeli. Zato proti pøedloeným dùkazùm se nedalo nic namítat, jen ty fotografie ohnitì
se zdály Joe Asbestovi trochu podexponované.
A tohle znáte ? - zeptal se dalí dìda a zmáèknul tlaèítko
magnetofonu. Ozvalo se jakési dunìní, huèení a praskání.
Jasnì. Skupina The Tamtams, - øekl jsem. To ale není
studiová nahrávka, e ?
Jetì dlouho jsme mìli z toho vyetøování srandu. Pak nám
pøiel úøední dopis, který oznamoval :
"Kárná komise upoutí od kárného opatøení pro nedostatek
dùkazù a protoe jsou obalovaní dosud nezletilí. Proti tomuto
rozhodnutí se mùete odvolat do 15 dnù."
Jetì ho mám doma schovaný.

PRVNÍ VANDR

Joe Asbest otevøel okno a pustil hlasitì magneák. Potom
vyel ven, sedl si ke mnì do trávy a zapálil si cigaretu. Psal se
rok 1968 a bylo to poslední pravé léto s kadodenním
koupáním a opalováním. Srpen, nejkrásnìjí mìsíc v roce, kdy
je vechno tak akorát.
Dlouho jsme tak sedìli se zavøenýma oèima a z okna se linuly nádherné liverpoolské ètyøhlasy. Potom se zaèal pásek toèit
naprázdno a k nám dolehly nepøíjemné hlasy okolního svìta.
U ses´ptal doma, jestli tì pustí ? - pøeruil jsem mlèení.
Jó, fotr mìl øeèi, ale mùu, - øekl Josef, kterému jsem øíkal
Joe Asbest podle povídky od imka a Grossmanna.
A co ty ?
Ále, zase jsem se pohádal, ale stejnì mnì nakonec pustili.
A tak jsme pøítí den vyrazili na svùj první vandr. Vypùjèil
jsem si na to bezvadnì ooupané rifle a dokonce jsem sehnal
huèku. Joe Asbest si starosti se stylem nedìlal. Zato nesl kromì
batohu plnou taku brambor. Trochu jsem se za to stydìl, ale
brzy jsem si na brambory zvykl.
Kolem poledne jsme se ocitli uprostøed krásné pøírody,
v údolí plném vùní. li jsme proti proudu øeky a poslouchali
zvuky ticha. V místì, kde se øeka stáèela do pravého úhlu,
museli jsme pøejít døevìnou lávku, zavìenou mezi stromy
na ocelových lanech. Uprostøed jsme se zastavili a nechali se
houpat vìtrem. Ocelová lana skøípala a pod námi huèela øeka.
Utáboøili jsme se na druhé stranì, kousek od houpacího
mostu. Byl to ideální kousek pøírody. Ze dvou stran nás obklopil
hustý les, kousek pod námi tekla øeka a pøímo ze stanu jsme
vidìli do údolí. Øekl jsem, e bych tady chtìl mít chatu a Joe
na to, e to je tutovka.
Kdy jsme postavili stan a ohøáli konzervy, seli jsme

8

9

k øece. Byla úplnì ledová. Zkouel jsem vylézt na skalku nad
vodou a dost jsem pøi tom riskoval. Kameny byly mokré a porostlé mechem. Joe se zatím s vánou tváøí vrhal do vody a chytal ryby. Musel jsem se tak øehtat, a jsem uklouznul a málem
sletìl do vody. Smích mì okamitì pøeel a radìji jsem slezl
dolù. Kdy jsme se dost vyøádili, vraceli jsme se mokøí a spokojení ke stanu.
Stál tam zamraèený chlap a èekal na nás.
To je mùj pozemek, - øekl a potom nás poádal, abychom
se sebrali a táhli jinam. Vyhovìli jsme mu bez reptání, ale zuby
nám skøípaly a Joe cestou poznamenal:
Toho bohdá nebude, aby èeský tramp z boje utíkal !
Nové táboøitì jsme si nali nedaleko. Kdy jsme znovu
postavili stan, vzali jsme kytary a pøebrodili jsme se na velký
balvan, který ènìl z vody kousek od bøehu. A pak jsme spustili:
Help! I need somebody
Help! Not just anybody
Help! You know I need someone
Help!!!
lo nám to skvìle. Akustika v údolí byla výborná a nepatrné intonaèní chyby pøehluila øeka. Vrátila se nám dobrá
nálada a pomalu se stmívalo.
Ahoj kluci, - zazvonilo to na bøehu dvojhlasnì. Byla to
Elika s Vìrou a obì se culily.
Kde se tu berete? - zeptal se Joe.
Vás je slyet a v táboøe. My tam hlídáme pionýry, povídá Vìra, - mùeme si vás poslechnout?
Jasnì, e jsme byli rádi. Rozdìlali jsme oheò a dali vaøit
vodu. Holky krábaly brambory a my jsme zatím vybírali z naeho repertoáru lahùdky. Lesním tichem znìly ty nejlepí
melodie od Beatles, Rolling Stones a Bee Gees.
Veèeøe byla výborná, vak jsme taky u poøádnì vyhládli.
Cigarety jsme si zapalovali pøímo od havých polínek. Táborák
ozaøoval nae oblièeje do èervena a nad námi tie svítil mìsíc
v úplòku.
Jako praví gentlemani jsme je doprovodili a k táboru.
Kdy jsme se vrátili, oheò pomalu dohasínal a byla u docela
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zima. Zalezli jsme do stanu a zabalili se do spacákù. Dlouho
do noci jsme si povídali o vìcech, o kterých si povídají kluci,
kdy je jim osumnáct a jsou spolu sami uprostøed lesa
a uprostøed noci.
Ráno jsem se probudil jako první. Kdy jsem vylezl ze stanu, byla mi zima. Pøekonal jsem mylenku na návrat do spacáku
a zato mi pøíroda poskytla nevední záitek. Na východì se
slunce právì pøehouplo pøes kopec a po celém údolí se rozlila
fantastická støíbroedá záø. Byl to tøpyt ranní rosy. Kam a jsem
dohlédnul, vude byla tráva èistá, rovná a ostrá, ani jedno
stéblo nebylo polapáno. A kapièky rosy záøily jako diamanty.
Napadlo mne, jestli by nebylo vandalství, kdybych se v té trávì
vyválel. Ve vzduchu zaèaly bzuèet vèely a ptaèí koncert
vyvrcholil. Joe poøád jetì spal, tak jsem se el projít do lesa.
Kdy jsem se vrátil, Joe u sedìl u ohnì a míchal polévku
klacíkem. Zaèínal dalí bájeèný den na bøehu vìènì umící øeky.
Slunce u zase pálilo, tak jsme hned po snídani a nezbytné
cigaretì naskákali do vody. Pak následovalo fotografování,
pøièem se uplatnily pøedevím Asbestovy skvìlé mimické
schopnosti.
U jsme dlouho nebyli v hospodì, - povídá najednou Joe
a tak jsme se rozhodli, e pùjdeme uhasit ízeò. li jsme kolem
naeho prvního táboøitì. Na místì, kde jetì vèera stál ná
stan, parkovalo auto a zamraèený chlap natahoval kolem
palouku ostnatý drát.
Pak jsme ho uvidìli znovu, zrovna jsme u pultu platili. Veel
do hospody, sebevìdomì pozdravil a ani by si nás vimnul,
sedl si hluènì ke stolu. Podívali jsme se s Joem na sebe jako
Laurel a Hardy a potichu jsme se vytratili.

podaøilo zasunout pod stìraèe dlouhý pás toaletního papíru
s docela èitelným nápisem:
TOHO BOHDÁ NEBUDE, ABY ÈESKÝ TRAMP Z BOJE UTÍKAL !!!
Vlak nám jede za hodinu, - øekl jsem.
Kdy jsme pak sedìli ve vlaku, shodli jsme se na tom, e se
nám první vandr vydaøil.
Pøítí týden jedeme zase, to je tutovka, - povídá Joe. Jene
tentokrát se mýlil. Byl konec srpna a do naeho kraje se nastìhovali cizí vojáci. Zachovali jsme klid a místo na vandr jsme
se museli postavit do fronty na mouku.

Pøelezli jsme ostnatý drát a pøikradli se k autu. Nejdøíve
jsme vypustili vechna ètyøi kola. Potom jsme nacpali do výfuku
trávu a dva kapesníky. Obìtovali jsme je rádi.
To by mohlo staèit, ne ? - povídám, ale Joe Asbest se usmívá a ptá se, jestli nemám nìco na psaní. Vytáhl jsem toaletní
papír, který nosím natìstí vdycky u sebe. Joe sebral
z naeho vèerejího ohnitì ohoøelý klacek a noem udìlal
pièku. Nebyly to sice ideální psací potøeby, ale nakonec se mu
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FOOLS ON THE HILL

Ve sklepì naeho domu byla prostorná místnost
s plesnivì vlhkými stìnami a malými zamøíovanými okny.
Uprostøed se vyjímaly dvì motorky a v koutì bylo naskládáno
døíví. Pod oknem stál starý, vyslouilý klavír. Zápach benzínu
a vude plno prachu - zkrátka hygienicky závadné místo. Zato
akusticky ideální. Tady jsme se scházeli, kdy prelo, nebo
prostì vdycky, kdy jsme s Joe Asbestem dostali chu si v klidu
zahrát. Tady jsme taky jednoho dne pøivedli Járu Cimrmana
a pøedvedli mu svoje umìní.

Copak tady nìkde jsou nìjaké kopce ? - namítnul Joe
Asbest. - Vude je to tu samá hnusná rovina !
No a ?!
Pánové, to by se mìlo dùstojnì oslavit, - øekl Jára Cimrman
a poloil na èernou desku klavíru dvì pìtky. - Navrhuju koupit
rum.
Schovej si svoje drobné, - ozval se Arnotek. - Mám lepí
nápad.
Vyli jsme do krásného, sváteèního dne. Jára si oblékl
èerné sako a do klopy zasunul rudou, papírovou rùi. Cestou
pískal na pastýøskou píalu. Já jsem drze vrzal na houslièky
a Joe Asbest doplnil tu divnou muziku kytarovým doprovodem.

Sedìl jsem za piánem, v puse cigaretu a vytloukal jsem
na rozladìných klávesách falené tóny. Pøede mnou, na irokém
lesklém víku klavíru sedìl Arnotek s Járou. Joe Asbest stál
vedle a doprovázel mne na kytaru. Láhev laciného vína kolovala
mezi námi a nedopalky cigaret jsme odhazovali oknem ven.
Day after day, alone on a hill
the man with the foolish grin is keeping perfectly still
But nobody wants to know him
they can see that he's just a fool
and he never gives an answer
But the fool on the hill sees the sun going down
and the eyes in his head see the world spinning round.....
Dohráli jsme píseò o podivném èlovìku, který den co den
stojí na kopci a s poetilým úsmìvem pozoruje svìt kolem sebe.
Lidé ho povaují za blázna, ale jemu to vùbec nevadí, protoe
Blázen na kopeèku vidí, jak kadý den zapadá slunce a jak se
zemì pod ním neustále otáèí.
Co kdybychom si øíkali FOOLS ON THE HILL ? - pøeruil
jsem mlèení.
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Arnotek s èernou buøinkou na hlavì nás vedl ulicemi Studénky.
Na nebi nebyl ani mráèek a slunce rozlilo svoji záø po celém
svìtì. Kolem nás chodili zamraèení a upocení lidé a se shovívavými úsmìvy si ukali na èelo. Jako praví FOOLS jsme si
toho ovem nevímali.
Na úplném konci Studénky nás Arnotek pøivedl k hospodì
Na kmínku. Veli jsme dovnitø a sedli si ke stolu. Pøíjemný
chládek a èisté ubrusy, nìkolik zøejmì stálých hostù a potichu
umící ventilátor - to ve tvoøilo atmosféru, která nás jednoznaènì nadchla.
Dobrý den, co si dáte, pánové ? - zeptala se paní hostinská, sotva jsme usedli.
Ètyøikrát kofolu a flaku rumu, - øekl jsem.
Pøíjemnou zábavu, pánové, - øekla hostinská, kdy to
vechno pøinesla. - A buïte tady jako doma !......
Pomalu jsme popíjeli, kouøili drahé cigarety a úplnì jsme
zapomìli na okolní svìt. Mluvili jsme vánì i nevánì o ivotì,
o hudbì a o snech a dìlali si legraci z politiky. Joe Asbest jako
vdycky, kdy byl v dobré náladì, srel vtipem a my se mohli
uválet smíchem. Zpívali jsme jen ty nejkrásnìjí písnì a obyèejná árovka u stropu svítila na naich devatenáct let. Ná
malý, soukromý vesmír byl naplnìn sluncem, kvìtinami a pøátelstvím. Z hospody jsme odeli jako poslední.
Vraceli jsme se hvìzdnatou nocí v té nejlepí náladì.
V oknech domù byla u dávno tma a jenom svìtlo mìsíce øídilo
nae vrávoravé kroky. Zemì se pod námi houpala a my stáli
v øadì na kraji silnice, moèili do trávy a tie zpívali.
Day after day, alone on the hill
the man with the foolish grin is keeping perfectly still
But nobody wants to know him
they can see that he's just a fool
and he never gives an answer
But THE FOOL ON THE HILL ...
Bylo to vechno moc fajn a já jsem si pøál, aby to tak bylo
navdycky.
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O HVÌZDÁCH

Cestou z kina jsme se zastavili a sedli si do trávy. Joe
Asbest a Jára s Arnotkem znovu proívali jednotlivé detaily
filmové komedie a tichou srpnovou nocí se kadou chvíli ozval
jejich smích a doléhal k nám jakoby odnìkud ze vzdálené
galaxie. Dívali jsme se do nekoneènì temného prostoru nad námi a pozorovali, jak kadou chvíli zazáøila na nebi studená èára
padající hvìzdy.
Ví, jak se jim øíká ? - zeptal jsem se. Daniela zavrtìla
hlavou.
Slzy Svatého Vavøince. Touhle dobou je jich vdycky hodnì.
Hele, a to ví, e kdy napoèítá devìt hvìzd, tak si mùe
pøát co chce a vono se to urèitì splní ? - øekla Daniela a tváøila
se úplnì vánì. Mluvila o hvìzdách a jejich neskuteènì modré
svìtlo se jí pøitom odráelo v oèích. Vesmír dýchal svým tajemným ivotem a havé meteory padaly na zem jako opravdové
slzy.
Potom jsme se zvedli a li pomalu domù. U dveøí jsem øekl,
e to s tìmi hvìzdami urèitì zkusím. Hned zítra.
Nezapomeò, - usmála se Daniela.
Teprve mnohem pozdìji jsem poznal, e to není tak jednoduché. e se èlovìk musí hodnì snait, aby se mu alespoò
nìkterá pøání splnila. To ale neznamená, e bych kvùli tomu
na hvìzdy zanevøel.
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BLÁZEN
Stojí tu tak sám
sám mezi lidmi, kteøí si na tebe ukazují prstem
a øíkají "tohle je blázen"
Ano, jsi blázen
protoe jsi jiný ne oni
Pøemýlí o marnosti tohoto svìta
o nekoneènosti vesmíru
a nemùe se dopoèítat hvìzd
Vechno se ti zdá divný a blbý
vechno se ti zdá zbyteèný
A pøece vechno trvá vìènì
jen láska, ta konèí vdy
tak jako k ránu zmizí Vega, Cassiopea
i Velký vùz
Pøemýlí o smyslu ivota
a proto jsi blázen
protoe pøemýlí zbyteènì
Chodí jako ve snách a kdy se obèas probudí
vidí, jak se ti lidé smìjí
ti lidé, kteøí jsou jiní ne ty
a proto ty jsi blázen
protoe jich je víc
Je ti ze veho patnì
a proto opìt zavøe oèi
a odchází do toho podivnì krásného svìta
jakým mùe být jen svìt blázna
Pøemýlí o lepím svìtì zde na zemi
o lásce, která neexistuje
a tìí se na noc
která ti pøibliuje nekoneèný prostor
která ti pøibliuje tisíce sluncí
z nich ádné nehøeje
a pøesto tì kadé z nich pøitahuje
svým jasnì modrým svìtlem
Vechno se ti zdá divný a blbý
vechno se ti zdá zbyteèný
A pøece vechno trvá vìènì
jen láska, ta konèí vdy
tak jako k ránu zmizí Vega, Cassiopea
i Velký vùz.
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MEJDAN

Sedìl jsem v otevøeném oknì Járova pokojíku a pokouel
jsem se zahrát na flétnu Blázna na kopeèku. Bylo mi smutno
a napadaly mne vere o mém ivotì. Jára, øeèený Cimrman,
zatím pøipravoval svoji oblíbenou pochoutku - èerstvý chléb se
sádlem, patikou a cibulí. Do øeèí nám nebylo, protoe jsme se
ten den vlastnì louèili. Jeho prázdninová brigáda ve Studénce
skonèila a pøítí den se musel vrátit do Brna.
Hele, zná Dívku s rudou malí ? - zeptal se mì.
Neznám, která to je ? - zkusil jsem zaertovat.
Pustil mi desku. Zdálo se mi, e ta píseò je stejnì smutná,
jako já.
Koupil jsem ji vèera, - øekl Jára, kdy ji poutìl po tøetí.
Popíjeli jsme pøitom kofolu s rumem, kterýto nápoj byl v dostateèném mnoství pøipraven na stole ve velké láhvi od okurek.
Kouøili jsme ameriky a mysleli na spoustu vìcí.
Kdy jsme v duchu probrali vechny klady a zápory ivota,
otevøely se dveøe a objevil se Arnotek a Joe Asbest.
To je dost, u vás èekáme od obìda, - øekl jsem a hned
jsem zaèal rozlévat kofolu do hoøèièákù.
Trochu jsme se zakecali Na kmínku, - odpovìdìl Joe a labunicky ochutnal zlatohnìdý nápoj.
Netrvalo dlouho a malý pokojík byl zahalen modravým
kouøem. U stropu svítila árovka a za oknem byla tma.
Kluci, mohli byste mnì zahrát naposled Baby's in black ? obrátil se Jára na mne a Joe Asbesta. Nemìli jsme kytary, tak
jsme tloukli do rytmu o stùl a zpívali :
Oh, dear what can I do ?
Baby's in black
and I feeling blue
tell me oh, what can I do ?
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Jára sedìl na zemi pod oknem, nohy zkøíené jako jogín
a na odøených dínách mìl napsané nápisy :
"We want love, not war", "Be fool as I do !", "All you need
is love". Katanové vlasy mu splývaly na ramena a oèi mìl
zavøené. Vypadal spokojenì.
Víte, e to byla první píseò, kterou jsem od vás slyel ? otevøel oèi, kdy jsme dozpívali. - Tenkrát jsem pøijel poprvé
do Studénky a hroznì prelo. A já byl natvanej na celej svìt,
e tady musím tvrdnout v takovém zapadákovì. To jsem jetì
nevìdìl, e tady najdu takovou bezva partu.
Øíkal to s typicky brnìnským pøízvukem a myslel to vánì.
Mlèeli jsme a byli jsme rádi.
A zase zazvonil zvonek a ve dveøích stála Elika s Vìrou.
My se jdeme s tebou rozlouèit, - povídá Elika Járovi a on
rychle nachystal idle a dalí hoøèièáky. Vìra vytáhla z taky
láhev Kláterního tajemství a krabièku Pall - Mallek, co znatelnì pozvedlo náladu vech pøítomných, jenom Arnotek se tváøil trochu nevlídnì a Joe Asbest sue poznamenal :
Ach ty eny !
Pøítomnost dívek nás pøinutila k vìtí konverzaèní aktivitì
a spotøeba alkoholu vzrostla. Za chvíli jsem zaèal cítit, e by
nebylo patné, kdybych se el projít na èerstvý vzduch. Dlouhou
chodbou svobodárny jsem vyel do tiché mìsíèní noci.
Procházel jsem se sídlitìm sem tam bez cíle. V oknech
domù se svítilo a za kadým z nich se dal tuit ivot. Kolik lidí,
tolik ivotù. Zdálo se mi to úasné. Vrátil se mi znovu mùj
odpolední smutek a byl jsem trochu opilý.
Ahoj Rudo, - ozvalo se najednou za mnou. Byla to Michell,
co s námi dìlala ve fabrice. Vedle ní stál opilý voják a drel
na øemínku velkého psa.
Nazdar Michell, - povídám, - nechce se stavit k Járovi ?
Zítra u tady konèí.
la se mnou hned. - On musí jít Milan stejnì domù, teda
do kasáren, - øekla.
A co ten pes ? - zeptal jsem se.
Dy je to blbec ! Vzal si na vycházku sluebního psa a jetì
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se oral jako prase. Jestli ho nìkdo chytne, tak bude mít prùser,
- povídá Michell, kdy jsme li po schodech nahoru.
Zábava byla zrovna v plném proudu. Elika s Vìrou
se zrovna øehtaly nìjakému vtipu Joe Asbesta, Arnotek pil
kofolu pøímo z okurkové láhve a Jára si poutìl Dívku s rudou
malí. Kdy uvidìl Michell, nalil jí èistého rumu, nebo kofola
u dola. Potom se znovu vìnoval gramofonu.
Jaroui, nìco od podlahy tam nemá ? zakemrala Michell.
Jára poloil na gramofon vypùjèenou desku od Rolling Stones
a zaèali jsme tanèit. Dokonce i Arnotek ukázal, e kdy
se "valej kameny", není ádný lenoch.
Vtom se najednou strhnul na chodbì velký køik a pak jsme
uslyeli zoufalé buení na dveøe. Jára prudce otevøel a dovnitø
doslova vpadnul vojín Milan a zùstal leet na podlaze.
Do boha, rýchlo zatvortì ! - staèil jetì zaprosit a pak
omdlel. Sotva jsme pøibouchli dveøe, ozvalo se na chodbì zuøivé
tìkání.
To je Milan ! Milane ! - vykøikla Michell. To u jsme vichni
vidìli, e má rozervanou uniformu a silnì krvácí. Myslím,
e jsme vichni velice rychle vystøízlivìli.
Potøebujeme obvazy a peroxyd, - øekla Elika, budoucí
zdravotní sestra, zatímco jsme vichni nervóznì pobíhali kolem
pokousaného.
Já se pokusím zeptat domovníka, øekl Jára a kdy vidìl,
jak se na nìj díváme, dodal : - Oknem.
Byli jsme ve druhém patøe. Natìstí hned vedle okna byl
hromosvod. Jára se opatrnì spustil o poschodí ní a zaklepal
na domovníkovo okno. Mezitím se otevírala dalí okna a my
museli kadému vysvìtlovat situaci, aby nikdo nevycházel
z bytu. Byli jsme prostì uvìznìni vzteklým psem.
Kdy se Jára vyplhal zpátky nahoru, podal Elice
lékárnièku. Poèínala si skuteènì jako zkuená felèarka. Za pùl
hodiny byl vojín Milan dokonale zafaèovaný, avak stále
neschopný pohybu. Pod ním na koberci zùstala krvavá louièka.
Vztekloun za dveømi výhrùnì vrèel.

Já bych si dal kafe, - povídá Joe Asbest.
Musíme rychle zavolat doktora, øekla Elika a la postavit
vodu na kávu.
Jenome jak se tady dostane ? - namítnul jsem.
Nakonec jsme se rozhodli, e musíme vojína urychlenì
vyexpedovat oknem. Arnotek s Járou slezli po hromosvodu ven
a postavili pod okno nìkolik popelnic. Já s Joem jsme svázali
dvì deky a pak jsme je omotali vojínovi pod paemi kolem
hrudníku. Nejhorí bylo dostat jeho bezvládné tìlo do okna.
Kdy jsme ho pak pomalu spoutìli dolù, musely nám pomáhat
i holky. Visel tam na dece jako umuèený Kristus. Jára
s Arnotkem stáli na popelnicích a stáhli ho za nohy k sobì.
Potom ho zabalili do deky a nechali leet v trávì. Jára el
sehnat nìjaké auto a Arnotek øekl, e zavolá do kasáren, aby
si pøijeli pro toho Punu.
Byla teplá letní noc, okno bylo dokoøán a my popíjeli kávu
a zbytky Kláterního tajemství. V okolních oknech byla u dávno
tma, podívaná skonèila. Jára u zase poutìl Dívku s rudou
malí a bylo nám docela fajn. Nad námi se vznáel duch
pøátelství a za dveømi hlídkoval vlèák s pìnou u huby. Myslím,
e se nikdo z nás na nìj nezlobil.
Kolem tøetí hodiny ráno pøijelo vojenské auto. Ná mejdan
na rozlouèenou skonèil. Na chodbì se ozvaly tøi výstøely ze samopalu a krátké smrtelné zavytí. Pak u bylo ticho a v tom tichu
jsme se vichni rozeli.

Co teï s ním ? - zaèali jsme se zajímat, kdy jsme vojína
uloili do postele.
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JAK JSEM PØEIL VOJNU

U ARNOTKA
Sedìl jsem s Arnotkem v jeho útulném pokoji a v kapse
mne pálil povolávací rozkaz. Barevnì pomalovaná lampa
vrhala stíny na pøedmìty, které zaplòovaly prostor. Spousta
obrazù a obrázkù po stìnách, fotografie a plakáty, na stole plno
tìtcù a barvièek a lahvièek, krabièky od cigaret a sbírka
elezných klíèù, klobouk - tvrïák a kytara, turecká avle a polièky s knihami a bùhví co jetì. Pili jsme rum a poslouchali
Holiday a New York mining disaster a samozøejmì Beatles.
Sedìli jsme tak dlouho do noci a staèili si øíct vechno, na co
pøedtím nikdy nebyl èas. Pokoj byl plný hudby, kouøe, smutku
a nadìje.
Ráno jsem nastoupil do vlaku a oknem jsem vidìl, jak
pøichází podzim. Z vedlejího kupé doléhal zpìv opilých rekrutù
a já mìl najednou plno èasu, abych si mohl uvìdomit kdo jsem
a co tady vlastnì chci.
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PODZIMNÍ VEÈER
Na buzerplacu kemarockých kasáren vládnul zmatek.
Pøísaha skonèila a vojsko bylo hromadnì proputìno na první
vycházku. Zvìø byla vyputìna z øetìzu.
Procházel jsem se zapadlými ulièkami starého Kemaroku,
cikánskými ètvrtìmi a zarostlými zahradami. Zapadající slunce
zbarvilo celou oblohu tak, a záøila jako obrovský ametyst
a stovky vran krouily nad polozboøenými domy. Dlouho jsem
se díval na hejna èerných ptákù a poslouchal jejich køik. Vtom se
za mnou ozval nepøíjemný hlas.
Preèo nejstì v hospodì, súdruh vojín ?
Zmatenì jsem pozdravil a øekl jsem, e zrovna nìjakou
hledám. Lampasák zakýval spokojenì hlavou a po nìkolika
dobøe mínìných radách mne milostivì propustil.
Ukryl jsem se pøed lidmi v kostele, kde právì probíhala
veèerní me. Stál jsem tie v koutì pod svatým obrazem a poslouchal krásnou varhanní hudbu. Obrovské støíbrné píaly
dominovaly skromnì zdobenému interiéru a záøily ve svìtle
svíèek jako ledové rampouchy. Myslel jsem na své pøátele kdesi
daleko, na vrány krouící nad kostelem i na nebe z ametystu
a hudba znìla a nìkde uvnitø mého tìla.
Na sklonku smutného dne
smutnì zapadá smutné slunce
za vrcholky skalnatých hor, které se
utápí v èerveném ametystu ozáøených oblakù
Podivné mrazení v zádech
pøi pohledu na èerné vrány
krouící v mohutných hejnech
kolem vysoké vìe tisíciletého chrámu
Vzdálené zvuky elektrických kytar se mísí
s tajemnými zvuky kostelních varhan støíbrného lesku
pochmurná nálada, závist volným ptákùm
kteøí provokují svým zpìvem a køikem
bezmocné èekání nahání hrùzu
Zbývá jen nadìje
pøi vzpomínce na rùznobarevno
na krásnou nudu
krásnì smutná pøání v rumovém opojení
vidina princezny Kalimagdory v bílém
a edivá zeleò zbyteèných mylenek
svobodného mozku v døevìném tìle
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Do kasáren jsem doel v podivném stavu mysli. Na rotì
bylo plno hluku a vojáci nadenì vyprávìli svoje záitky z první
vycházky. Páchlo to tam pivem, potem, zvratky a hydrovoskem.
Tupohlavý desátník mne v dobrém rozmaru potrestal za støízlivost a poslal mne na noèní rajóny. A tak jsem o pùlnoci
krábal dladice na pisoáru a byl jsem plný chrámové hudby
a podzimního veèera.
VOJENSKÁ KULTURA
Èlovìèe, na tebe jsem tady èekal, - povídá desátník Kaláb,
kdy jsem pøedvedl svoje umìní na zkouce Forsytù.
U jsem s tím chtìl pratit. Ty lidovky u mi lezou krkem.
Jmenoval se Vladimír a bubnoval jako Ginger Baker.
Slouil druhým rokem a vlastnil jakousi specielní funkci, ke které
vyfasoval na starost sklepní místnosti. A tak jsem ho po veèerce
nael v podzemí budovy ètvrtého praporu vimperských kasáren
v jakémsi skromnì osvìtleném kumbále, kde to vonìlo døevem
a klihem. Na stole se povalovaly hromady mosazného drátu, ve
svìtle svíèky jakoby zlatého. Láïa ten drát típal kletìmi
a ohýbal ho do sloitých ornamentù. asnul jsem nad hromadou
zlatých øetìzù, perkù a svícnù i nad jeho elánem.
Takhle se dá ta vojna docela vydret, - øekl, kdy mne
uvidìl. Nabídnul mi cigaretu a jeden ze zlatých øetìzù.
Taky se tu uèím hrát na trubku. Tøeba se mi to jednou hodí.
Vyprávìl mi o svých plánech do civilu, zatímco nad námi
na kavalcích u vichni snili svùj vojenský sen. Potom jsem mluvil
já o svých pøedstavách a nae sny byly kupodivu velice podobné. Pozdì k ránu jsme pak vytvoøili tzv. strategický plán pøeití,
zaloený na absolutním nezájmu o vìci vojenské. Té noci jsem
se stal budoucí hvìzdou na nebi vojenské kultury.
KONCERT V JAHODOVÝCH POLÍCH
(Barevný sen)
Stál jsem po kolena v èerstvì vykopaném pøíkopu, v ruce
lopatu a kanady zaboøené do bahna. Kolem dokola a k obzoru
se prostírala pustá rovina, nad ní se tyèila vysoká bílá vì a do-
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týkala se hlinìného nebe. V dálce pobíhaly podivné èerné
postavièky a z bílé vìe jakoby pøímo z nebe hrála hudba.
Nejvyí dùstojník stál na støee a mluvil tie do mikrofonu.
Oblohou se nesly melodie z alba Abbey Road a mnì bìhal
po zádech mráz. A pak jsem uvidìl, jak se otevøela ohromná
vrata ve spodní èásti vìe a z èerné díry vyrazil obrnìný vùz
a øítil se pøímo ke mnì. V polovinì cesty zabrzdil a dál u dojel
smykem po mokré hlínì. Ocelový kolos zastavil kousek ode mne
a z jeho útrob se ozval tlumený hlas:
Dìlej, nastup si, u je nejvyí èas !

polepeny barevnými plakáty a kolem dokola byla naskládána
kompletní aparatura firmy Dynacord. Uprostøed místnosti stál
tìký stùl a kolem nìho sedìli kluci. Byl jsem pøekvapen, e tu
vidím Joe Asbesta a taky Arnotka a Járu Cimrmana. Ne jsem
se ale staèil podivit nahlas, povídá Fugas:
No co kouká, copak jsi zapomnìl, e máme dnes koncert?
Vichni se usmívali, popíjeli víno a jejich hlasy jakoby splývaly
se vzdáleným huèením motoru. Bylo mi divné, e neslyím a necítím hluk a otøesy vozidla, ale byl jsem rád, e jsem zase mezi
svými, tak jsem vechno pustil z hlavy.

Vykrábal jsem se z pøíkopu a vylezl jsem nahoru po provazovém ebøíku, který nìkdo spustil z pøíklopu. Jetì ne jsem
veel dovnitø, èísi ruka mi podala velký balík a pak u se
transportér znovu rozjel. V balíku jsem nael dokonalý èerný
smoking s bílou koilí a lakované polobotky. Za jízdy jsem
odhazoval zablácený odìv a oblékl se do sváteèního. Pak jsem
zaklepal na pøíklop, ten se otevøel a já pomalu sestoupil dovnitø.
Zùstal jsem stát s otevøenou pusou.
V neèekanì prostorné místnosti bylo pøíjemnì teplo.
V místì, kde obvykle bývá munice, stál kamenný krb a jeho
plameny vydávaly tlumené svìtlo. Pancéøové stìny byly

Nevím, jak dlouho jsme jeli. Ztratil jsem pojem o èase
a skuteènosti. Pomalu jsem pil víno a zdálo se mi, e ho vùbec
neubývá. Víèka mi ztìkla a v hlavì mi umìlo, tak jsem
vystoupil po schodech nahoru a otevøel pancéøový poklop.
Ovanul mne èerstvý jarní vzduch a já vidìl, jak projídíme
ulicemi jakéhosi mìsteèka. Kolem cesty stály davy lidí. Dìti
mávaly praporky a mávátky a vichni provolávali slávu. Ná
vùz byl obsypán kyticemi eøíku a policajti ve sváteèních
uniformách nám ukazovali cestu. Tu a tam jsem zahlédl
transparent s nápisem VÍTEJTE U NÁS, nebo A IJÍ FORSYTI !
Na støechách domù sedìli holubi a z otevøených oken se linuly
staré písnì od Beatles. Zalezl jsem zpátky do vozu a pøibouchl
za sebou tìký poklop. Opìt bylo ticho.
A pak jsem mìl najednou pocit, e se nae vozidlo vznáí
v prostoru, nebo snad houpe ve vlnách. A nebo jsem byl opilý ?
Potácel jsem se mezi reprobednami a zelená magická oka
zesilovaèù tajemnì blikala. Cítil jsem vùni moøe a silnì se ochladilo. Láïa pøiloil do krbu pár polínek a døevo jasnì zaplálo
rudým plamenem. Po chvíli vechno utichlo a my opìt stáli
na pevné zemi.
Jsme na místì, - øekl Fugas a otevøel pøíklop.
Kde to jsme ? - zajímalo mne.
V Anglii, - odpovìdìl Arnotek, sebral se stolu láhev a vylezl ven. Vystrèil jsem hlavu a rozhlédl se. Stáli jsme na louce
plné rùznobarevných kvìtù. Mezi nimi se èervenaly velké bobule
zralých jahod. Vude kolem dokola samé jahody. Prùzraènì
modrým nebem se klenula sedmibarevná duha a na platanech
posedávala hejna exotických ptákù. Vzduchem poletovali velcí,
strakatí motýli a z dálky sem doléhalo umìní oceánu.
Jak se to tady jmenuje ? - zeptal jsem se.
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Vìèná jahodová pole, - øekl Jára Cimrman a na rameno mu
usedl velký èervený motýl. Ale to u se objevilo nìkolik svalnatých polonahých èernochù. Zaèali vynáet z transportéru
reprobedny a zesilovaèe, jako by to byly krabièky od zápalek.
Pokládali je do trávy mezi platany a byl to èistý surrealismus.
Fugas to vechno zapojil a kdy jsme ladili nástroje, pøekvapila
mne výborná akustika exteriéru. Taky mi bylo divné, kde se
tady vùbec vzala elektøina.
Vtom se zvedl silný vítr a z nebe se snesl rùový vrtulník.
Houpavì dosedl mezi jahody a tráva pod ním se vlnila jako
moøe. Pak se dlouhá vrtule zastavila a na louku vyskákali kluci
a holky z naí ulice. Z dálky nás pozdravili a sedli si na zem
mezi jahody. Mezitím se setmìlo a na tmavém nebi zazáøila
Veèernice. Koncert mohl zaèít.
Láïa usedl za bicí a zaèal vytloukat pravidelný rytmus.
Nìkde na stromì se rozsvítil reflektor a modrým svìtlem ozáøil
støíbrný nápis na velkém bubnu, který oznamoval, e hraje
skupina FORSYTI. Joe Asbest vzal basovou kytaru a zaèal
zdùrazòovat jednotlivé takty. Jára s Arnotkem si stoupli za varhany a ètyøruènì uhodili do klávesnice.
Táhlý tajemný tón se pnul a k nebi, tam se roztøítil
a padal zase zpátky na zem a já se podivil, odkdy ti dva vlastnì
umìjí hrát ? Stoupl jsem si do stínu reproduktoru, pøehodil pøes
hlavu øemen tíhlokrké kytary a ve vhodné chvíli jsem se pøipojil
svým sólem. Láïa zakonèil úvodní improvizaci divokým,
neustále prodluovaným breakem a do náhlého ticha propuknul
jásot a nadený potlesk.
S prvními tóny dalí skladby vechno utichlo. Zaèal jsem
zpívat pøi jednoduchém doprovodu Fugasovy kytary.
Once, there was a way
To get back homeward
Once, there was a way
To get back home
Sleep, pretty darling, do not cry,
And I will sing a lullaby
Golden Slumbers fill your eyes
Smiles awake you when you rise
Sleep, pretty darling, do not cry
And I will sing a lullaby...
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Pøi refrénu se pøidala celá kapela a hudba zaplnila celý
prostor. Z reproduktorù znìl mohutný chorál a na nebi plul
bledý mìsíc.
Boy, you're gonna Carry That Weight
Carry That Weight a long time
Boy, you're gonna Carry That Weight
Carry That Weight a long time...
Závìreèné sólo opìt obstaral ná skvìlý bubeník a pak
jsem najednou vidìl, jak v dálce vybuchl velkolepý ohòostroj
a oblohu postøíkalo tisíce barevných hvìzd. Vytváøely podivné
svìtelné obrazy a zase padaly pomalu na zem, jakoby chtìly
z nebe umýt èernou barvu. Trvalo to jen chvíli. Potom hvìzdy
zhasly a nás ozáøilo nepøíjemné bílé svìtlo reflektorù. Nechápal
jsem, kde se tam vzalo tolik lidí. Najednou se vichni zvedli
a bìeli k nám. Mávali kyticemi jahod a u byli u nás, u nás
pohltil dav a já upadl na zem. Nade mnou se sklánìly známé
i neznámé tváøe, nìkdo mi lápnul na ruku zablácenou kanadou
a z dálky jsem slyel jakési povely. Viml jsem si, jak se na mne
z davu upøenì dívají èísi oèi a pak najednou vechno zmizelo
a já se docela probudil. Nade mnou stál dozorèí, cloumal
se mnou a netrpìlivì køièel:
Tak co je s tebou, vstávej !! Budíèéééék !!!!!
VÍKEND
Proel jsem potichu dírou v plotì. Josífek, zvaný té Fugas,
èekal na mne ve stínu borovice. Mlèky jsme se vraceli na rotu,
oba naèichlí lesem a kouøem.
Ahoj klucí, to je dost, u jsem vás chtìl hledat, - pøivítal nás
dozorèí.
Potichu, - øekl jsem, - nehledal nás nikdo ?
Vechno bylo v poøádku a tak jsme s Fugasem veli na cimru. Celá rota spokojenì oddychovala a otevøeným oknem proudila vùnì umavských lesù a èervencové noci. Ulehnul jsem
na eleznou postel, zavøel oèi a poslouchal umìní stromù.
Fugasi, - zaeptal jsem po chvíli, - ráno zaádáme o normální vycházku. Zdá se, e bude krásnì.
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V nedìli se obvykle budíèek obejde bez rozcvièky a zbyteèného zmatku. Dozorèí mì pøiel opatrnì vzbudit, pøestoe
jsem nespal. Skvìlé, proslunìné ráno mìlo zøejmì dobrý vliv
i na velitele roty, který se uvolnil od rodiny a pøiel se na nás
podívat. Podepsal nám vyjímeènì vycházky a kdy vidìl, e se
prozatím nechystá ádná válka, odeel zase domù.
Fugas vzal kytaru a kuføík s barvami a já zabalil do deky
vyfasované konzervy a pár lahví piva. Do mìsta se nám
nechtìlo a tak jsme vyli z kasáren zase dírou v plotì. li jsme
borovicovým lesem a nebe nad námi bylo èisté a modré. Proli
jsme kolem vèerejího táboøitì. Vude kolem nás zpívali ptáci,
a jsme docela zapomnìli, e máme na sobì uniformu. Zuli jsme
erární polobotky a dál jsme se brouzdali orosenou trávou. Pak
jsme vyli z lesa a najednou nás oslnilo moøe sluncem
pozlaceného obilí. V záplavì luté penice jako kapky krve
svítily rudé vlèí máky a nad tím vím zpíval skøivan.
Tady zùstaneme, - øekl Fugas jako praotec Èech a zubama
otevøel láhev piva. iroko daleko nebyla ivá due, nato
lampasák. Sedli jsme do trávy a zatímco Fugas míchal barvy
na paletì, já vzal kytaru a hrál Pravdìpodobné vzdálenosti.
Pøedstav si tmu a pár ran do oblièeje
ránu kolenem od zemì do bøicha
injekèní støíkaèka benzínem srdce ti zaleje
ale nejvíc bolí ta pøedstava tichá
iju úplnì jinde
a o tom ty nìco ví...
A tak jsme zpívali a pili pivo, Fugas maloval zpamìti
tøeboòské rybníky a skøivan ztichnul a poslouchal nae písnì.
K poledni mne zlákala omamná vùnì olejových barev
a terpentýnu a já dostal chu taky nìco namalovat. Maloval
jsem neumìlou rukou obraz, který jsem u dávno nosil v hlavì.
Tragickou postavu klauna, jen pod maskou úsmìvu ukrývá
vrásèitou tváø a smutné oèi. Fugas se usmíval nad mým amatérským zpùsobem malby, ale kdy jsem obraz dokonèil, chtìl
ho ode mne za dvì piva koupit. Øekl jsem, e není na prodej
a spokojenì jsem si zapálil cigaretu. Slunce pomalu zamíøilo
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k západu a já mìl radost z toho krásného dne, ze vech tìch
vùní kolem a e jsem stvoøil svùj první obraz. e mám ruce
upatlané od barev a jsem alespoò na chvíli na svobodì. Moje
uniforma se válela na zemi. Leel jsem v trávì a koukal jsem
do modrého nebe. Skøivan u zase zpíval a já vìdìl, e jsem si
dnes sáhnul na tìstí.
U ÈERNÝCH BARONÙ
Nevlídný mìsíc listopad jsem proil na stavbì sídlitì
ve Strakonicích, nebo nae rota byla doèasnì pøevelena k jednotkám PTP. Kopal jsem kanály, proséval písek na maltu,
rozbíjel staré betonové silnice, tøásl se zimou a bylo to lepí, ne
støílet z tanku. O svaèinách jsme rozdìlávali oheò ze stavebního
døíví, opékali chleba a klábosili o vem moném, hlavnì o civilu
a o holkách. Do kasáren nás odváeli náklaïákem, a kdy se
stmívalo. Koncem listopadu napadl první sníh.
Po veèeøi mì kamarád Bohou zavedl do skladu onucí
a pustil mi kazetu s novou deskou Paula McCartneyho.
La la la la la la Lovely Linda
That has lovely flowers in her hair...
Pak jsme vyli ven a procházeli se po kasárnách. U pétépákù vládla volnìjí morálka a tak nás nikdo po veèerce
nehledal. Vzduch byl mrazivý, na nebi jasnì blikaly hvìzdy
a vemu vévodilo chladné souhvìzdí Orionu. Sirius záøil jako
malé slunce a hvìzdné støíbro se rozsypalo po èerstvém snìhu.
Majestátné ticho ruily jen vrzající boty stráného.
Za mìsíc jedu domù, - øekl jsem. - Ty blázne, deset dní
na svobodì, ví co to je ? Bohou pokyvoval hlavou, jako e ví.
Mluvil jsem zasnìnì o tom, co vechno nebudu muset dìlat
a co vechno dìlat budu a slíbil jsem, e mu polu z dovolenky
pozdrav.
Bylo u pozdì, ale mnì se spát nechtìlo. Zavøel jsem se
proto na uèebnì, zatopil v kamnech a zaèal psát dopisy.
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Za chvíli se rozlilo po místnosti pøíjemné teplo. Oheò praskal
a za okny u pomalu zaèínalo svítat. Pustil jsem tranzistorák
a naladil Luxemburk. Poslouchal jsem noèní koncert a pozoroval, jak hvìzdy pomalu blednou. Najednou mnì zaujala pøekrásná píseò, nikdy pøed tím jsem ji neslyel. Kasárenským noèním tichem se nesly jasné trojhlasy zvlátní barvy a atmosféry.
Dostal jsem strach, e tu píseò u nikdy neuslyím. Kdy doznìly
poslední tóny, vypnul jsem rádio a snail jsem se zapamatovat
její melodii. Z anglického textu mi zùstal v pamìti jen její název
- In the morning - Ráno. A tak døíve, ne byl na rotì vyhláen
budíèek, uplácal jsem ze své nálady k té melodii èeský text.
Kdy èerná mlha vzhùru stoupá
kdy slyím nìkde dìtský smích
èlun vzpomínek se v hlavì houpá
a den je bílý, jako sníh
A Velký vùz svý hvìzdy sbírá
a ukládá je na poltáø
a Bùh se z mrakù na zem dívá
a nad hlavou má svatozáø
Dál vzpomíná na tu noc krásnou
kdy padal na zem hvìzdnej dé
jsou hvìzdy, které nevyhasnou
tak nech se mléènou dráhou vést
Kdy na východì hvìzda padá
a zhasíná i Orion
kdo ví, jestli mì má ráda
a srdce tluèe jako zvon
A hudba sfér se tie vkrádá
slyím housle v dáli hrát
a dalí hvìzda na zem padá
a nikomu se nechce spát
A zlaté slunko vzhùru stoupá
krouí nad modrou planetou
èlun vzpomínek se v hlavì houpá
a ráno kytky rozkvetou....
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Prosinec ubìhl jako voda. Vojsko si libovalo, e je "zase
jeden mìsíc v prdeli" a já se koneènì doèkal svojí dovolenky.
Vlak ze umavy do Studénky se plouil jen o nìco málo
rychleji, ne hlemýï. Sedìl jsem v prázdném kupé a pozoroval
zasnìenou krajinu jako vystøienou z obrázkù Josefa Lady.
Kdy jsem ve Studénce vystoupil z vlaku, velké vloèky snìhu se
snesly z nebe a zasypaly výloky na mojí uniformì.
Moje první cesta vedla samozøejmì k Arnotkovi. Byli tam
vichni a èekali na mne. Na prsou namalované cedulky, abych
si je snad nepopletl. Honza mi pøipíchl taky jednu a Joe Asbest
uvolnil zátku ampaòského. Daniela si zapálila dýmku a pokojem zavonìla Amfora. Eva pustila lutou ponorku a oba Slávci
zaèali roznáet sklenice s bublinkovým vínem a pøi tom tanèili
v rytmu "á dva tøi - ou dva tøi." Arnotek se jako vdy tváøil
optimisticky a spokojenì.
Deset dnù ivota. Je to málo, nebo hodnì ? - napadlo mne,
kdy jsem se procházel probouzející se Prahou a èekal na vlak,
který mì odveze zpátky do kasáren. Reklamní neónové nápisy
zbyteènì svítily na cestu náhodným ranním chodcùm a Svatý
Václav se tyèil proti narùovìlému nebi a vypadal jako obrovský
èerný balvan. Ve stáncích u prodávali opékané klobásy, jejich
vùnì se smísila s ranní mlhou a nesla se celým Václavákem.
Prodavaèi zmrzle podupávali a dýchali do dlaní. Uschoval jsem
si tu vùni v pamìti a nastoupil do vlaku.
Kdy se za mnou zavøela brána, zarazilo mne podezøelé
ticho. Sníh na kasárenských cestách byl nezvykle èistý a nepolapaný. Ve skladu onucí jsem nael Bohoue. Mìl na prsou
luté òùry dozorèího, nohu v sádøe a poslouchal Jimi Hendrixe.
Pøivítal mne milou zprávou, e si pro mne veèer pøijede gazík
a odveze mne na mimoøádné zimní cvièení uprostøed umavských lesù.
Zatím má jetì dost èasu, tak si odlo a jako doma, jako
doma. A povídej, jak jsi se mìl ? A jakto, e jsi mi neposlal ten
pohled ?
Svléknul jsem tìký, zelený mantl a se spokojeným úsmìvem jsem øekl:
Bohoui, já na tebe ale úplnì docela zapomìl.
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NÁVRAT
U od veèera nebyla nae rota schopna boje, nebo jsme
vymìnili uniformy za strakatý civil. Leel jsem v modrých dínách na kavalci, ruce pod hlavou a hvízdal jsem si veselé
písnièky.
Pøesnì o pùlnoci nás propustili.
Nazdar soudruzi !!!
Nazdar vole, - øekl jsem, ale pozdrav zaniknul v uragánu
nadení. Byl jsem stren davem a mùj definitivní odchod z kasáren nebyl ani trochu dùstojný.
Vystoupil jsem na nádraí Praha - støed jetì za tmy.
Navdy a bez lítosti jsem se rozlouèil s klukama a pak jsem se
vydal osvìtlenými ulicemi. el jsem kolem Prané brány pøes Pøíkopy a pak nahoru Václavákem, s nádherným pocitem, e mùu
cokoliv a kamkoliv. Praha byla tichá, jen obèas zacinkala tramvaj a ozáøené výklady obchodù nabízely své luxusní zboí
liduprázdným ulicím. Zahnul jsem Vodièkovou na Karlák a v telefonní budce u Svatého Ignáce jsem vytoèil 29 72 37. Po delí
dobì se mi ozval ospalý hlas. - Kdo je tam ?
Dobrý den, je prosím vás Dana doma ?
Starý pán mi nevlídnì vyèetl, e budím v noci sluné lidi
a zavìsil. Nemohl vìdìt, e se vracím z vojny. Tak jsem si zapálil Pall-Mallku, bloumal po Karláku a èekal na svítání. Tøásl
jsem se zimou a poslouchal, jak na stromech v parku zpívají
ptáci. Pak se ulice naplnily lidmi a den se probudil. Zalápl jsem
bùhví kterou cigaretu a znovu jsem veel do budky.
Nezlobte se, ale mohl bych mluvit s Danielou ?
Ta u tady nebydlí, mladej pane, - odpovìdìl u ponìkud
vlídnìji starý pán.
A nevíte, kde bych ji mohl najít ?
Jó, to nevím, mladej pane...
Vyel jsem z budky a vstoupil do hluèné ulice. Proudy aut
a tramvají se pomalu pohybovaly vpøed a vytváøely nepøíjemnou zvukovou kulisu. Monotónní huèení motorù a zápach
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spáleného benzínu zaplnil celou Prahu. Nechal jsem se unáet
davem a k nádraí. V kiosku jsem koupil láhev rumu a nastoupil do vlaku.
Stál jsem na chodbièce, popíjel rum a pozoroval krajinu.
Po nebi pluly tìké podzimní mraky a silný vítr ohýbal stromy
podél trati. Zkrátka poèasí nebylo ani trochu slavnostní. Ani lidé,
kteøí kolem mne opatrnì procházeli, netváøili se nijak sváteènì.
Nikdo z nich netuil, jaký je to den. Nikdo nevìdìl, e dnes zaèíná vechno znovu, úplnì od zaèátku. A zase ten pocit, e
mùu cokoliv a kamkoliv. Monost výbìru. Tisíce barev. Právo
na svobodu a povinnost ít. Tak nìjak jsem si to pøedstavoval,
kdy jsem mírnì opilý vystupoval z vlaku. Dav cestujících se valil
kolem mne a nikde ádný palír a ádné slavobrány. ádné
prapory a ádné kvìtiny. Jen z olovìných mrakù na chvíli
zazáøily teplé sluneèní paprsky a já ucítil vùni podzimních ohòù.
Zhluboka jsem se nadechl a el jsem pomalu domù.
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BOBY

Vpadnul do mého internátního pokoje zrovna kdy jsem
si hodil batoh na záda.
Ty nìkam jede ? - zeptal se.
Jó, na tajn.
Vypùjèil si ode mne svetr a øekl, e pojede se mnou. Mìl
smysl pro romantiku a vdycky dost èasu. Byl konec kvìtna,
venku mrholilo a on mi nesl kytaru, kterou jsem pùvodnì chtìl
nechat doma.
Cesta zpoèátku nestála za nic. Ale kdy jsme v Suchdole
pøestoupili do malého døevìného osobáèku, zaèínalo se nám to
líbit. S námi cestovalo jen pár lidí, kdo by taky jel v takovém
poèasí do hor. Po oknì stékaly kapky detì, celý svìt byl edivý
a já neumìle preludoval pro nenároèné, ale vdìèné Bobyho ui.
Heømánky !!! - legraèním hlasem zakøièel prùvodèí na celý
vagón a my mìli co dìlat, abychom staèili sebrat nai
tábornickou výstroj a vystoupit. Schovali jsme se pøed detìm
do èekárny. Bylo tam ticho, útulno a hlavnì sucho. V rohu
místnosti stál tìký litinový vìák a pod oknem velký dubový
stùl. Ten stùl slouil odedávna vandrákùm, vojákùm, milencùm
a chuligánùm, aby do nìj vryli své znaky a znaèky a kdo, kdy,
s kým, kde a proè a jak dlouho jetì. Jak dlouho jetì bude ten
stùl stát na tom malém nádraí, ne bude nahrazen umakartovým, lehce omyvatelným ?
Natìstí staèila jedna cigareta a pøestalo pret. Vyli jsme
ven a rázem jsme poznali, e jsme v jiném svìtì. Vzduch byl
èistý, e se to nedá vypovìdìt a nad lesy vude kolem nás
stoupala pára. Cítil jsem zøetelnì vùni hub a mokrých kamenù.
Øekl jsem, e nenajdeme ani kousek suchého místa, ale Boby se
jen smál, e pro drsné a zkuené mue pøírody je to bezvýznamná malièkost. Snail jsem se mu uvìøit. Vytáhl jsem láhev
rumu a oba jsme si lokli. Boby zaklel jak starý chlap a já to
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zkusil po nìm. li jsme dál s výrazem dobrodruhù Divokého
západu. Høál nás rum, pocit svobody a bylo nám dvaadvacet let.
K veèeru se pøed námi objevila Maria Ve skále. Je to poutní
místo, které má svou legendu: Ve výklenku dotyèné skály se
ukryli za tøicetileté války tøi ranìní a vysílení vojáci. Jistì by
zahynuli ízní, kdyby jim Panna Maria nevyèarovala pøímo
ve skále pramen pitné vody, pøestoe to byli vojáci védtí. Ten
pramen je tam dodnes a voda je opravdu výborná. Nad pramenem stojí socha Panny Marie a stále èerstvé kvìtiny
a zaehnuté svíèky. A vedle skály samozøejmì hospoda.
Zajdem na jedno ? - povídám Bobymu, i kdy pivo nemám
moc rád.
Jasnì, - a u sedíme v zakouøené putyce, plné vandrákù
a chataøù. Snad u kadého stolu mají kytaru a od kadého stolu
zní jiná píseò.
Co øíká ?
e tì neslyím !!
Dobrý, ne ?
Coe ?
e - je - to - tu - dobrý !!!!!
Jasnì !! - Tváøíme se drsnì a spokojenì a kouøíme pøitom.
Kdy jsme se potìili atmosférou zápaïáckého saloonu, vyli
jsme do noci.
Slyí to ticho ?! - zaøval mi Boby do ucha.
Pøeli jsme døevìný most. Pod námi huèela rozvodnìná
Odra a po nebi hnal vítr cáry mrakù, dramaticky osvìtlené
mìsíèním svìtlem. Chvílemi se mìsíc docela ukryl a to pak byla
tma jako v pytli.
Kdy jsme stavìli stan v mokré trávì, pøedbíhali jsme se
v teoretických znalostech o táboøení.
Stan se nemá stavìt moc blízko øeky, kvùli vlhku, - øekl
Boby a lápl pøitom do kalue.
Pod stromem prí dvakrát, AU !! - povídám já pøi zatloukání kolíkù, - jsem zvìdavej, jak rozdìláme oheò.
U nevím, jestli se nám to podaøilo pomocí bøezové kùry
nebo suchého lihu, ale táboráèek jsme mìli. Hoøel patnì, ale
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zato a do rána. Do vùnì detì, jehlièí a øeky jsme pøimísili jetì
vùni horkého grogu a opékaných pekáèkù. Zbyteèné øeèi jsme
nevedli. Boby udroval oheò a dával pozor, abych neusnul.
Vdy na svìtì bylo tolik písní, které musel slyet, pøestoe
nemá hudební sluch. Oheò praskal a prskal a típal nás do oèí.
Bylo nám ve skuteènosti zima a kytara byla v tom vlhku neustále
rozladìná. Vzdal jsem to nìkdy kolem ètvrté hodiny k ránu.
Nevím, jak dlouho jetì Boby koukal do ohnì, ale kdy mì
ráno nìkdo tahal neetrnì za nohu, leel u vedle mne.
Pøedlote obèanské prùkazy ! - vyzýval nás jakýsi hlas.
Krvavýma oèima jsem vyhlédnul ze stanu ven. Pøímo do tváøe mi
funìl ohromný vlèák a vedle nìj trèely nohy v kanadách. Zaclonil jsem si oèi a podíval se vzhùru. Pøísluník VB netrpìlivì
kubal øemínkem.
Tak co je ? Bude to ?
Peèlivì si zapsal vechny dùleité údaje a pak odeel
ke gazíku. Vlèák se pøitom neustále za námi smutnì ohlíel.
(Pozdìji jsem se dovìdìl, e jakýsi opilý chataø veèer v hospodì
rozbil hubu pøedsedovi MNV a pak mu zdemoloval auto). Boby
se vyhrabal ze spacáku a zaèal se línì protahovat.
Kolik je hodin ? zeptal se mne.
Pùl desáté, - povídám. Slunce u svítilo jak pominuté, jako
by chtìlo naráz vysuit vechnu vodu, co vèera spadla z nebe.
Tak já jedu. Jetì e nás vzbudili.
Co blbne, kam bys jezdil vole ?
Musím odpoledne na ichtu, - øíká klidnì Boby a za pùl
hodiny u se za ním dívám, jak pospíchá na nádraí.
Svetr ti vrátím v pondìlí, - jetì z dálky zavolá a pak zmizí
mezi stromy. Sebral jsem vechny vìci a odtáhl na velký
døevìný most u hospody. Byl u krásnì vysuený. Rozloil jsem
stan a vechny mokré hadry, vyzul jsem promoèené tenisky
a opøel se o zábradlí. Slunce mi svítilo do tváøe a jetì ne jsem
docela usnul, napadlo mne:
Chtìlo by to alespoò kapku rumu.
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A DO SVÍTÁNÍ

Vystoupili jsme z vlaku a ze veho nejdøív jsme uhasili
ízeò v nádraní restauraci. Pak jsme hodili batohy na záda
a vykroèili smìrem k horám.
Utáboøili jsme se na pravém bøehu Beèvy. Poèasí nebylo
zrovna nejlepí, tak jsme vzali nástroje a odebrali se do nejblií
vesnice. První veøejný koncert jsme uspoøádali pod mostem. Stáli
jsme na kamenech, které vyènívaly z vody a hráli jsme rock and
roll. Kytary dunìly pod klenbou mostu a Boby na bøehu
pøedvádìl divokou taneèní kreaci. Bohuel diváci nepøili, nebo
to bylo místo oputìné.
Zato v místní putyce bylo plno. U po prvních taktech si
k nám pøisedlo nìkolik domorodcù a kdy zjistili, e dovedeme
zahrát i jejich oblíbené lidovky, zaèli nám objednávat pití.
Takové hraní se dá chvíli vydret, ale po nìjaké dobì se nám to
omrzelo, zvlátì kdy se domorodci pøidali svým opilým
zpìvem. Tak jsme se vymluvili na odjezd vlaku a vrátili se
k táboøiti. Rozdìlali jsme oheò a vichni najednou jsme si uvìdomili, e máme poøádný hlad. A tak, kdy Slávek slavnostnì
sáhnul do batohu a vytáhl mraené kuøe z igelitového sáèku,
zmocnila se nás pøíjemná pøedstava romantického opékání kuøete na roni a u teï se nám sbíhaly sliny.
Tady jsem pøinesl nìjakou zvìøinu, - povídá Slávek, - pøipravte nìkdo roeò !
Jeho sebevìdomý úsmìv se vak zmìnil v kyselou grimasu
v okamiku, kdy roztrhal sáèek a silnì zapaøené kuøe zaèalo
íøit nepøíjemný zápach. Zklamanì jsme vytahovali z batohù
buøty, ale Boby øekl:
Dej to sem, to bude dobrý. - Vytáhl tu zdechlinu z igeliáku
a dùkladnì otøel o trávu. Pak zatloukl po stranách ohnitì dvì
døevìné vidlice, seøíznul silnìjí vìtev a napíchnul na ni páchnoucí kuøe. Naplácal na nì silnou vrstvu soli a koøení a potom
u jen pomalu otáèel klackem a reguloval sílu plamenù.
Takové peèení trvá obvykle dost dlouho. Já i oba Slávci
jsme u byli dávno po jídle a tak, kdy nám Boby koneènì
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nabízel teï u vonící peèínku, radìji jsme si jí ani nevimli.
Jen se najez, Boby, nám ty buøty docela staèily.
Seral celé kuøe sám a bez chleba. Tvrdil, e bylo výborné
a pak dodal:
K drùbei je nejlepí bílé víno - a vytáhl z batohu dvì
flaky. Moc nás tím ovem nepøekvapil, nebo Slávci okamitì
vytáhli dalí dvì a já k tomu pøidal láhev rumu.
Pánové, - øekl jsem, - to nevypijeme ani do rána.
Uvidíme, - øekl sebevìdomì Slávek a pustil se do první
láhve.
Sedìli jsme vichni kolem ohnì a potichu zpívali. V zajetí
beskydských lesù, na malém kousku zemì, ohranièeném záøí
táboráku, vysoko nad námi hvìzdy a kus pod námi tekla øeka.
Pøehráli jsme vechny moné i nemoné písnì a bylo nám
dobøe. Pøestali jsme vnímat èas a tak nás pøekvapilo, kdy se
najednou kolem nás jakoby v mlze objevila pøíroda v celé své
kráse. Nádherné svítání provázel zpìv ptákù a od øeky zavanul
chladný vlhký vzduch. Zabalili jsme se se Slávkem do deky
a zatímco Boby, ná vdìèný a vytrvalý posluchaè pøikládal
do ohnì, zaèali jsme spoleènì tvoøit píseò, dlouhou a nikdy
nedokonèenou. Slova jakoby sama pøicházela a nám jen staèilo
je vyslovit a zazpívat. Na dnì poslední láhve byl u jen malý
zbytek vína a spolu s kouøem, který nás típal do oèí, se nad
plameny táboráku nesla nae píseò.

Svítá
Oheò dohoøívá
Jenom chvíle zbývá
Ráno pøichází...
Svítá
Oheò dohoøívá
Øeka tie zpívá
Slunce vychází.....
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BLUES NA KOLEJÍCH

Jako vdycky mne Boby pøemluvil, abych s ním el ven
do toho neèasu. Oblékl jsem staré svatební sako po tátovi a sebral kytaru. Venku jsem si musel zvednout límec a na chvíli jsem
zaváhal, jestli by nebylo lepí zùstat doma u kamen. Jene Boby
u mne vedl mezi zahrádkami a paneláky skrz mìsto a pøitom
mì nutil, abych cestou hrál. Skøehlými prsty jsem se snail
vyloudit z kytary trochu muziky a vytvoøit tu správnou tuláckou
náladu. Lidé ovìení nákupními takami se za námi ohlíeli
a nechápavì kroutili hlavami.
Za mìstem jsme vyli do polí. Pustým strnitìm se prohánìl
vítr a unáel nám slova od úst zpátky k mìstu. K edivé obloze
se sneslo hejno havranù, vdycky kdy jsme se k nim pøiblíili.
Potom jsme seli do malého údolí, k bílovecké trati. Ocitli jsme
se v závìtøí, kde ticho ruil jen køik ptákù. lapali jsme jetì kus
cesty po pracích, kdy Boby najednou povídá:
Teï bychom se mohli trochu najíst. Má taky hlad ?
Na chvíli mne rozehøála mylenka na útulnou, vytopenou
hospùdku, ale iroko daleko se prostíraly jen holé plánì. Boby si
sedl na koleje, vytáhl z kapsy velký kus chleba a rozlomil ho
na dvì pùlky. Z druhé kapsy vylovil sáèek se solí a pozval mne
k hostinì. Sedìli jsme tak proti sobì, kadý na jedné koleji,
sypali sùl na suché skývy a spokojenì výkali. Po jídle jsem
hrábnul do strun a nad tratí zaznìlo podzimní tulácké blues.
Zpíval jsem slova, která mne najednou napadala a která
jsem hned zase zapomínal. Boby pøizvukoval mezi jednotlivými
veri improvizovanou poloangliètinou, napodobujíc pøitom
Armstrongùv hlas. Ke vemu jetì vytáhl z dalí kapsy zobcovou
flétnu a doplòoval svùj falený zpìv podivnými zvuky. Jako
celek to ovem bylo výborné. Jetì dlouho bychom takhle
bluesovali, kdyby se v dálce náhle neozvalo houkání. Po kolejích
se k nám pomalu blíil nákladní vlak. Rychle jsme se zvedli
a ustoupili stranou. Bobymu zasvítily oèi a povídá :
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Zkusíme to ? - Pøikývl jsem a pøehodil si kytaru na záda.
Kdy vagóny projídìly kolem nás, rozbìhli jsme se
ve smìru jízdy a pak opatrnì vyskoèili na schùdky. Posadili jsme
se na ploinu a hulákali radostí. Náklaïák se pomalu a s velkým hlukem inul krajinou a já køièel Bobymu do ucha:
Kam jede tuláku ?!
Nevím !
Na New York ?!
Nevím !
Nebo na Nashville ?!
Nevím ! Mnì staèí, kdy slyím,
jak ty prace drncaj, dùdá, dùdá, dùdá....
Vytáhl jsem honerku a napodobil houkání vlaku.
Pozorovali jsme krajinu a trochu nás mrzelo, e z motoráku
nelítají havé jiskry. Za chvíli nám byla hrozná zima, tak jsme
zase seskoèili na zem do trávy. Na nebi zazáøila první hvìzda
a na konci vlaku se rozsvítila èervená svìtla. Dívali jsme se jetì
dlouho, jak pomalu mizí v dálce a poslouchali, jak ty prace
drncaj, dùdá, dùdá, dùdá.....
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Ví kamaráde, má to tìký
jse jen obyèejnej tulák
kterýho nikdo nechápe
Nechtìjí znát tvùj svìt
Nikoho nezajímá tvý snìní
nocí nìnou naplnìný
mihotavým svìtlem hvìzd
naèichlý kouøem ohòù
umem stromù prostoupený
pokrytý prachem dlouhejch cest
lehounkým vánkem uzamknutý
na tisíc západù
Odemkni a budou se smát
Má to tìký
jsi jen obyèejnej tulák
blázen a chuligán
zbloudilej pes.
(Pastor)

DÍL DRUHÝ

LETNÍ ROMANCE

Je pùlnoc, 15. èervence roku 1972. Jdeme spícím mìstem
na nádraí a zpíváme si do kroku.
Lásko, zavøi se do pokoje
lásko, válka je holka moje
s ní se miluju, kdy noci si krátím
Lásko, slunce má na vìjíøi
lásko, dvì tøenì na talíøi
ty ti daruju, a jednou se vrátím...
Nastupujeme do vlaku, který nás odveze vstøíc neznámému
dobrodruství. Je nás pìt (Radim, Zdenek, Jarda, Eva a já)
a kupé patøí nám. Za okny ubíhá pùlnoèní krajina a pøed námi
jsou dva týdny prázdnin.
Rozhodli jsme se vystoupit v Chocni. Na nádraí plném
èundrákù jsme zahnali ízeò hnusnì teplým pivem a nastoupili
do malého motoráèku. Po dlouhé a únavné cestì jsme
v Èerèanech ucítili vùni øeky. Vystoupili jsme a dál u se lo a
do veèera pìky. První noc jsme spali pod betonovým mostem.
Radim nás vedl cestou necestou, kolem vody a pøes pole,
kopøivami a blátem. Pøed Evou musíme mluvit slunì, tak se
obèas opozdíme a vychrlíme ze sebe vechna sprostá slova,
co známe. Zdenek jich zná víc ne já. A jdeme dál.
Cesta je prach a tìrk
a udusaná hlína
mosazná vèelka od vlkodlaka
rezavej kvér, mùj brach
a sto let stará pína
a dìsnì velká bílá oblaka...
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K Sázavì jsme dorazili a za tmy. Postavili jsme stan
kousek od øeky. Mìsíc se odráel na hladinì a neviditelné lesy
kolem nás potichu umìly. Byla teplá a klidná letní noc. Co víc si
mùe èlovìk pøát ?
A pøece èekáme na nìco velkého, pøekrásného.
Z hlubokého spánku nás probouzí dìtský køik a èilý ruch
kolem stanu. Rozespalí vylézáme ven a nevìøíme vlastním oèím.
Vude kolem nás, v celém krásném údolí stojí jedna chata vedle
druhé a tlustí chataøi na nás køièí, a vypadneme z jejich
pozemku!
Natìstí je pøíli krásné ráno. Balíme svoje vìci a odcházíme s úsmìvem a písní na rtech.
Nad horizontem dva paprsky slunce a zaplanou
na krku srdce a nad sebou køí budu mít
potom neplaè Kamilo
potom neplaè Kamilo
najdi si nìkoho, kdo tì snad neli já
víc bude chtít...
lapeme bosí v teplém asfaltu a za pochodu snídáme láhev
mléka.
Velkým obloukem jsme obeli chatovou kolonii a seli opìt
dolù k øece. Byla v tìch místech prudká a vyzývala nás
k boji. Skoèili jsme do vody a snaili se plavat proti proudu. Cítili
jsme sílu øeky ve vech svalech. Byl to marný, ale vzruující
zápas. Na bøeh jsme vylezli pøíjemnì unaveni a po krátkém
odpoèinku jsme se vydali na dalí cestu. Sázava byla plná
zelených kamenù a divokých peøejí.
Veèer uléháme ke spánku na louce blízko nádraí v Jílovém. Hvìzdy se kovovì lesknou a noc je ponìkud chladná.
Ráno se probouzíme zimou. Tráva i nae celty jsou pokryty
studenou rosou. Zmrzlými prsty otvíráme konzervy a po snídani
odcházíme na vlak. Opoutíme sázavské údolí a vidíme øeku,
jak mizí v dálce. Sluneèní paprsky jen pomalu pronikají oknem
naeho kupé a kola vlaku bubnují do rytmu.
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Huèku svou na pozdrav smekám
svìtla vlaku vidím plát
tak na svùj nárazník spìchám
u jsem tì mìl akorát
Z kapsy tahám harmoniku
tuláckej song budu hrát
sedím si na nárazníku
a je mi tak akorát...
Pozoruji neznámou krajinu a myslím si: - Tak kdy u koneènì
pøijde to Nìco Velkého a Krásného ?
Podivnou oklikou pøes Dobøí jsme se dostali a k Vltavì.
Radim nás vytlaèil z autobusu a øekl: - Tak jsme tady.
Vypadalo to jako nìjaký rybník, ale Radim nás pouèil, e je
to slepé rameno Vltavy.
- A jak e se to tady jmenuje ? - zeptal jsem se.
- Zrubek, - odpovìdìl Radim.
(Ten veèer povídá Zina Helenì: - Hele, co kdybychom si
zejtra zajeli na Zrubek ? Tonda by nás tam mohl zavést, ne?
A Helena souhlasila.)
U od rána jsme se línì váleli v trávì a koukali pánubohu
do oken.
Nìjak mì to nebaví. Zajdem na jedno ? - zeptal jsem se
Zdenka a ten samozøejmì souhlasil. Obeli jsme rybníkovité
rameno Vltavy a v hospodì u silnice jsme si dali jedno pivo. Pak
jsme vyli ven, posadili se do trávy a zapálili cigarety. Mlèky
jsme koukali na øeku a èekali spokojenì na zázrak.
Hele, nìjaký holky, - øekl jsem najednou a Zdenek se podíval tím smìrem jako já. U bøehu kousek od nás pøistála
pramice a dvì hezké dívky vystoupily na bøeh a sedly si do trávy. Nìjaký kluk v plavkách, který se k nim vùbec nehodil, zatím
pøivazoval pramici ke bøehu.
To by chtìlo kytary, - povídá potichu Zdenek.
To je fakt, - souhlasil jsem a tak jsme se zvedli a Zdenek
povídá tìm vodním vílám:
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Kluci a holky, mùeme si tady u vás na chvíli nechat vìci ?
Dívky se usmály a øekly e jó, tak jsme sundali kalhoty
a skoèili efektnì do vody.
Za chvíli jsme byli zpátky i s kytarami.
Díky za hlídání. My vám za to zahrajem, chcete ? - vnutili
jsme se nenápadnì. Øeka byla tichá a klidná a nad krajem se
vznáela pøíjemná prázdninová pohoda.
Aè bylo mnì èi jí tak estnáct let
zeleným údolím jsem si jí ved
byla krásná, to vím
a já mìl strach, jak øíct
kdy na øasách slzu mám
velkou jako hrách
Sbohem lásko, nech mnì jít...
Nechcete se podívat k nám do tábora ? - zeptala se Zina
a kluk v plavkách se zamraèil.
To se ví, e chceme ! Nasedli jsme do pramice a odrazili se.
Radim s Jardou a Evou stáli na protìjím bøehu a nìco na nás
køièeli. Staèili jsme jim jenom zamávat. Helena se Zinou sedìly
naproti nám a celou cestu se usmívaly. Hráli jsme a zpívali jako
nikdy pøedtím. iroká, krásná Vltava nás houpala na svých
vlnách a slunce nám svítilo do tváøí ze vech stran. Nechali jsme
se unáet proudem a kolem nás projídìli sluncem a vìtrem
olehaní vodáci a volali na nás Ahóóój a my na nì taky køièeli
Ahóóój a nebe bylo úplnì svìtle modré a stranì vysoko.
A tak jsme ujeli naí partì s nehezèími holkami na Vltavì.

Touláme se s holkama po okolí, trháme na poli hrachové
lusky a povídáme si. Zdá se, e Zinì se líbí Zdenek. Vlastnì
nezdá! Je to pravda!
Veèer hrajeme v hospodì. Je tady nakouøeno, hluèno
a hlavnì veselo. Tak to má být!
Dnes u od rána svítí slunce jako v nedìli. Vlnky na øece
jsou jako zrcátka a lákají k pøíjemné koupeli. Skáèeme do vody
jeden za druhým a vude je místa dost pro vechny. Poøádáme
závody proti proudu a ke 119. kilometru. Plavou vichni, jen
Helena zùstala v táboøe. Náhle uprostøed øeky se z èistého nebe
spustil prudký liják. Dé bièuje hladinu Vltavy a støíká nám do
oblièeje. A vude samá voda, nahoøe i dole. Fantastický záitek!
A najednou jako kdy utne - letní bouøka konèí a nebe je zase
modré jako len.
Na bøehu 119. kilometru rostou letní jablka. Natrháme si je
na cestu a ne dojdeme zpátky do tábora, tak nás slunce usuí.
A jetì jedno jablko pro Helenu !!!

Vracíme se na Zrubek, ale jen na chvíli. Radim s Jardou
jsou natvaní, protoe jim veèer nemìl kdo hrát u táboráku.
Rozcházíme se skoro ve zlém, ale nám je to se Zdenkem v té
chvíli jedno. Chceme zpátky do upanovic a taky se tam
vrátíme.
Co to je, co nás to táhne do toho obyèejného mastòáckého
kempu, nás drsné a pravovìrné trampy a tuláky ? A u stojí ná
stan mezi desítkami jiných. Zaplatíme taky poplatek za stanování ? Je tady spoleèná døevìná latrína !!!
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a z ohnitì vdycky vyprskne trochu popela. Zabaleni do deky,
díváme se do nekoneèné temnoty nad námi a posloucháme, jak
vlny naráejí na bøeh. Vysoko nad námi blikají modravé
lampièky hvìzd a zdá se, e budou svítit celou noc.
Hned ráno odeel Zdenek se Zinou do lesa. Kdy jsme se
vrátili z protìjího bøehu, èekali u na nás s kytièkou lesních
jahod. Byly u trochu povadlé.
Vichni ètyøi plujeme v Tondovì pramici a Vltava patøí
nám. Uprostøed øeky skáèeme do vody a plaveme vedle loïky.
Nìkde hluboko pod námi prý stojí zatopená vesnice. Na druhém
bøehu objevujeme krásnou raloèí zátoku, kde z vody èní
obrovské, mechem porostlé balvany a vysoké zelené borovice.
A jak pøíjemné je veslování! Co asi dìlají vichni ostatní, na které jsme úplnì zapomnìli ?
Odpoledne jsme museli se Zdenkem odjet, abychom se
mohli setkat s Jardou v jedné pøíbramské hospodì, jak bylo
domluveno. Ten veèer jsme spali v opravdové posteli. Ani nevím
u koho a proè.
Na zpáteèní cestu jsme se vydali hned ráno pìky. li jsme
pìkných pár kilometrù v nejvìtím vedru a hospoda iroko
daleko ádná. Zpocení, zapráení a unavení jsme doli a do
upanovic. Ná návrat byl triumfální. Kráèeli jsme pomalu
po horké asfaltové silnici a u z dálky jsme se hlásili zpìvem.

Veèer u øeky. Táborák hoøí dlouho do noci a vzduch je plný
prázdninových vùní. Døevo praská a kouø stoupá rovnì vzhùru,
pøímo ke hvìzdám. havé uhlíky svítí do tmy a v lese na protìjím bøehu houká sova. Odkládám kytaru a sedám si blí k Helenì. Eva a Dandy prosí: - Zahrej Rudo, jetì nìco zahrej, - ale
ádost se zamítá. Teï u se mi chce jen potichu koukat do ohnì.
Zdenek se Zinou u dávno usnuli, stejnì jako vichni
ostatní. Oheò pomalu dohasíná, jen chvílemi zapraská vìtvièka
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Lásko, zavøi se do pokoje
lásko, válka je holka moje
s ní se miluju, kdy noci si krátím
Lásko, slunce má na vìjíøi
lásko, dvì tøenì na talíøi
ty ti daruju, a jednou se vrátím...
A levá, dva !!!...
Helena se Zinou nám bìely naproti a pak jsme dostali
veøejnì pusu. Obrátil jsem se na Zdenka a povídám:
Zdá se, e na nás nezapomnìly !!!
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...a pak si sednout pod strom
(na pobøeí se snesla
pøekrásná støíbrná tma)
a dívat se, jak mìsíc obkreslil vlny
co po sobì zanechal vymylený
pirátský houseboat
zatajit dech a poslouchat
starou melodii kytary a
bát se stárnout
zalknout se tìstím
ráno se probudit v kalui
vechno stojí za to
za to, e jsi
teï pokornì kleknout a
dìkovat a køièet radost do svìta
Bìet po stráni a
usnout na suchém jehlièí
vìtvièky píchají a dé studí
Srdce cítí tvou bolest
skrytou ve vlnách
pak ztuhne vstøíc nebi
cokoliv øekne
miluji
Tvùj úsmìv, øeku, písnì
léto, krásu a teï
jsem tam, kde jsou
vechna slova slabá
Vltava pøeje milencùm
a tìdøe rozdává své prapùvodní dary
a tie konejí a zemì pod námi
se chvìje
proto dál foukat do plamenù
pak s vìtrem odejít a zùstat
a vracet se vdìèný øekám
dívat se zpátky a neohlíet se
mít pøed sebou
pojmy sen a skuteènost
a co láska
a vìdìt - nevìdìt jen
vìøit. Tenkrát
pøiplulo tìstí proti proudu.
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JAK JSEM OPATØIL POTRAVU

Poslyte drsnou historku o tom, jak jsem se porval se ivotem. Bylo to v dobì, kdy jsme s Helenou zaèínali samostatnì
hospodaøit a ivot pøed nás neustále kladl rùzné, dosud nepoznané nástrahy.

kolena. Zpocený hrùzou jsem utíkal do kuchynì.
Po - po - pojï se po - podívat ! - koktal jsem a táhl Helenu
ven. Na dvoøe skákala slepice bez hlavy a mávala divoce køídly.
Vyskakovala tak pøíernì vysoko, e pøeskoèila plot a u sebou
plácala na ulici. Stáli jsme jako pøimrazení a dívali se na to
divadlo nìkolik minut. Natìstí se slepice za chvíli unavila, a
nakonec zùstala leet v prachu cesty a byla úplnì tuhá.
Ani ne za hodinku jsme si pochutnávali na kvalitní,
zaruèenì èerstvé slepièí polévce. Tak jsem èestnì splnil svoji
povinnost mue - lovce.

To jsme jednou zùstali úplnì sami doma. Helenin táta mìl
zrovna delí jízdu (nebo byl mainfírou na dráze) a mìl se vrátit
a pøítí den. Zásoby jídla nám doly a penìenka zela
prázdnotou. Navíc byla nedìle a my mìli hlad. A tak mne ivot
poprvé postavil pøed nesnadný, ale základní úkol. Opatøi potravu, jinak zahyne hladem !
Helena si vzpomnìla, e po naí zahradì bìhají dobøe
vykrmené slepice.
Pùl hodiny jsem bìhal mezi jablonìmi bez úspìchu. Pak
jsem zkusil po slepicích házet noem, ale buï jsem se netrefil,
nebo se nù nezabodnul. Nakonec celý zpocený a zadýchaný
jsem zakopnul o nìjakou vìtev a u jsem se kutálel ze zahrady
dolù. Chtìl jsem vstát a tu vidím - pode mnou leí omráèená
slepice. Chytil jsem ji pod krkem a køièel:
Heleno, rychle ! Podej mi nù !
Popadl jsem kudlu do pravé ruky a druhou jsem pevnì
svíral slepièí krk. Její tìlo viselo bezvládnì dolù. Stál jsem
nerozhodnì pøed problémem: Jak na to ? Helena odela radìji
do kuchynì. Zkusil jsem opatrnì ulat noem do krku, ale peøí
bylo jako pevný krunýø. Poznal jsem, e to chce rozhodný
zásah. Stiskl jsem levou ruku jetì pevnìji, nasadil nù na krk
a zavøel oèi. A pak mik - jediným prudkým øezem jsem oddìlil
tìlo od hlavy. Tu jsem stále jetì drel v ruce. Kdy jsem otevøel
oèi, vidìl jsem, jak ta hlava na mne tupì civí a neustále nìmì
otevírá zobák, jako by mi chtìla nìco øíct. Brrr !! Odhodil jsem
hlavu do trávy jako odjitìný granát a pak se mi rozklepala
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TULÁCI

Zina zavøela oèi a zabodla ukazovák do krajiny, leící pøed
ní na mapì. Její prst ukazoval pøesnì na místo, kde se stékají
dvì øeky - Blanice a Otava.
Tak, a jedeme do Putimi, - øekl Èíèa a el si zabalit vìci.
Vlak, ve kterém jsme sedìli, míøil pøímo na jih. Byli jsme u
hodnì daleko od domova, kdy Helena vyskoèila a vyklonila se
z okna. - Ahóóój tatíí !!! - køièela.
Její táta stál na trati u své mainy a èekal na zelenou.
Èekání si krátil jako vdycky cigaretou.
Ahóóój !! - zamával, kdy nás uvidìl, ale to u nám
pomalu mizel z dohledu.
Jak je ten svìt malej, - podotkl jsem filosoficky a udeøil jsem
do strun.
Shejbni hlavu, kamaráde, tunel pøed námi
veksle tluèou, píaly øvou, zvonce vyzvání
v boudì starej mainfíra není ádnej srab
i v tom deti sazí jsem ten nejastnìjí chlap
ze vech chlapù nejastnìjí chlap
Kdy jsme v Putimi vystoupili, trochu prelo. Proli jsme
kolem rybníka po cestièce lemované topoly. Nohy nás zanesly
do nejblií hospody.
Uvnitø bylo ticho a chladno. Nìkolik místních opilcù se
po nás zvìdavì otoèilo. V rohu sedìli dva kluci s holkou a vedle
stolu mìli naskládané US-ky a teletiny. Øekli jsme jim ahoj
a posadili se k vedlejímu stolu.
Èas pøíjemnì plynul, zatímco se venku silnì rozprelo.
Popíjeli jsme rum a pivo a nikam jsme nespìchali.
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Modravý kouø cigaret naplnil místnost a za okny se pomalu
stmívalo. Cinkání sklenièek znatelnì zesílilo a prostorem se nesl
monotónní proud pivních øeèí.
Najednou jsme uslyeli jakýsi hluk a køik. Nadávky a tupé
údery se ozývaly ze záchodu.
Jeímarjá, to jsou kluci ! - ozvala se holka u vedlejího
stolu. Teprve teï jsme si vimli, e tam sedí sama. Vyskoèili jsme
s Èíèou od stolu a vbìhli na záchod. Uvidìli jsme, jak ètyøi opilí
frajeøi doráejí na dva trampy. Pravá hospodská rvaèka ! Pìsti
lítaly sem a tam a koile praskaly ve vech.
Nechte toho ! - zaøval Èíèa. Frajeøi se ohlédli a tupì na nás
civìli. Jeden z trampù vyuil chvilky pøekvapení a vytáhl
z pouzdra lovecký nù. Stál tam rozkroèený a ve støehu,
s noem v ruce a díval se pohledem elmy. Domorodci viditelnì
znejistìli a s hlasitým nadáváním se postupnì uklidnili. Trochu
jsme jim pomohli odejít.
Díky. Já jsem Fred, - øekl èundrák, kdy schoval nù
do pouzdra a podal nám ruku.
Slávek, - pøedstavil se druhý a popsal nám podrobnosti
incidentu. Dùvody rvaèky byly jako vdy malicherné.
Pojïte dovnitø, pøece nebudeme stát na hajzlu, - øekl Èíèa, vae kámoka u má o vás starost.
To je Johny (Dony), - øekl Fred.
To je jedno, - povídám já.
Cestou ze záchodu jsem se jetì staèil zeptat Freda :
Hele, s tou kudlou, to jsi myslel vánì ?
Blázní, - usmál se Fred, - nedávno mì pustili z lapáku
na podmínku. Já jsem je chtìl jenom trochu polekat.
Zina s Helenou se mezitím seznámily s dívkou jménem
Johny a vechny tøi u nás netrpìlivì èekaly. Kdy jsme se
vrátili, celá hospoda zlovìstnì ztichla.
Tady zaèíná být horko, - odhadl situaci Fred. Myslím, e u
pøestalo pret.
Platit !!! - zakøièel Slávek a bouchl pìstí do stolu. Èíník
pøibìhl jako za kapitalismu a ochotnì se s námi rozlouèil.
Dùstojnì jsme odeli bez ohlédnutí. Zbyteèné poznámky ztichly
zároveò s bouchnutím dveøí. Èerstvý vzduch nám ochladil hlavy
a ve tmì se leskly dlaební kostky. li jsme mokrou nocí a já
jsem cestou zpíval Kainarovo blues.
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Moèál u Saint Louis pod nohou uhýbá
kdo tam k milé jde, ten u ji nelíbá
a kdo jde od ní, ten u se nevrátí
zavolá jednou, moèál ho uchvátí
Temná je noc a v tichém tanci mùr
hledá se bar, kde hrajou nìco v dur
kde kadej pláè skryje se do dlaní
a kadej oralej si nosí na dnì láhve svítání...
Na soutoku Blanice a Otavy stojí dalí hospoda. Uvnitø je
veselo a hluèno a v osvìtlených oknech se pohybují stíny opilcù.
Venku pod oknem stojí nìkolik mokrých, pivem politých stolù
a idlí. Ve svìtle lucerny se lesknou jako malá jezírka. Natìstí
u neprí a tak si odloíme batohy a sedáme kolem stolu. Èíèa
odeel zajistit pivo a nocleh.
Za chvíli se vrátil i s èíníkem. Hubený mladík v èerném
saku poloil pivo na umáèený stùl a nedùvìøivì si nás prohlédl.
Silnì pøitom ilhal, jako by se neustále díval na pièku svého
nosu.
Pokoje sou vecky vobsazený, - øekl odmìøenì s jihoèeským pøízvukem. Vzhledem k pøítomným dámám jsem zaklel
potichu a vypil pivo na ex.

Druhou flaku objednal Fred. Zbyteènì jsme nemluvili,
hlavnì jsme hráli a zpívali. Písnì drsných muù, songy tulákù,
lágry námoøníkù a dobrodruhù, vìzeòská blues.
Ty jsi byl taky lepenej ? - zeptal se vánì Fred a mnì bylo
trochu líto, e jsem jetì v base nebyl.
A pak jsme najednou zjistili, e je vude ticho. Hosté
z hospody u odeli, ilhavý pikolík si pøiel pro peníze a pak
svìtla v oknech zhasla. Nebe bylo temné a od øeky zavanul
chlad. Vytáhli jsme z batohù teplé svetry a celty. Jediné místo,
kde relativnì nehrozil dé, byla malá støíka nad vchodem
do hospody. Naskládali jsme se vichni ke dveøím, zabalili se
do celt a opøeli se jeden o druhého. Za chvíli u jsme spali
nepohodlným, ale klidným spánkem unavených tulákù.
Vstávejte bando, za chvíli tu budou chodit lidi !! - jeèel
ikmooký, kdy pøekraèoval ráno nae tìla. Pomalu a neradi
jsme se probouzeli, nadávajíc na mìáky. Trochu jsme se
opláchli v Otavì (nebo v Blanici ?) a odeli jsme do vesnice
sehnat nìco k snídani. Cestou nám Fred naznaèil, e má Johny
dneska svátek.
Skromná hostina na bøehu øeky sestávala ze suchého
chleba, voòavých opékaných buøtù a posledních zbytkù rumu.
Johny dostala kytici luèních kvìtù, vsazených do starého
plechového noèníku, který nael Fred na smetiti. Pak jsme se
vichni spoleènì zahøívali a suili kolem ohnì. Blanice se tie
a vytrvale vlévala do Otavy, klidná, pinavá a majestátní.

Nechce radìji nìco zahrát ? - øekla Zina a objednala
flaku rumu. Nic jiného nezbývalo, tak jsem to rozjel.
Lodní zvon zvoní, není èas se ptát
kdy se zas vrátím a jak mám tì rád
lodní zvon zvoní, tak napít mi dej
láhví od whisky pak mi zamávej
Siréna houká a houpá se pøíï
za òákej èas sem na mnì èekat pøijï
Whisky se mnou mává, tak napít mi dej
a potom mávej, jó, pak mi mávej...
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STRÁNICKÉ SLAVNOSTI

Pan Jiøí Kos nech se dostaví k pomníku Tomáe Masaryka!
Èekají ho pøátelé !!! - oznamoval køaplavý hlas reproduktoru.
Stránické slavnosti u byly v plném proudu a toto byl jediný
zpùsob, jak najít Bobyho v davu. Èekali jsme pùl hodiny, ale
Boby nikde.
To nemá cenu, asi nepøijel, - øekl Èíèa a pøehodil si uzlík
s buchtami pøes rameno. Zaøadili jsme se do proudu lidí, smìøujících k parku. Polední èervnové slunce pálilo do tváøí a vude
vládla sváteèní nálada. U z dálky bylo slyet hudbu a zpìv.
Kolem prodejních stánkù se tlaèilo neustále velké mnoství lidí.
Odloili jsme batohy, sedli si ke stolu a pozorovali skupinku
rozjaøených lidí. Nìkteøí byli v civilu a nìkteøí v bohatì
zdobených krojích. Zvedali sklenky s vínem do výky, dreli se
kolem krku a pøekrásnì zpívali :
Víneèko bílé, jsi od mé milé
budu a pít, co budu ít
víneèko bílé
Kolem nás krouil Vláïa Merta s foákem a hltavì fotil
vechno, co vidìl. Rozjaøené zpìváky, zpocené prodavaèe,
nadené posluchaèe a opilé návtìvníky stránického parku.
A také Zinu, která se uvelebila na zemi vedle stolu mezi batohy.
A jdeme dál. Procházíme se parkem po cestièkách
lemovaných platany a zase slyíme hudbu. Kolem stolu sedí
tucet lájoù a starý bìlovlasý cikán s houslemi jim do ucha hraje
ty nejtklivìjí cikánské melodie. Struny pláèou a lájoi se chytají
za hlavu, zavírají oèi a pijou víno a do dna.
Jojojojo - jóój !!!!
Nakonec se Boby pøece jenom objevil. Prodíral se mezi
lidmi s velkým lodním pytlem na zádech a jako vdy s dobrou
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náladou. Vrátili jsme se do vesnice a v malovaném domeèku
jsme si koupili pár lahví domácího vína. Posadili jsme se
do trávy v pøíkopu u silnice a pili víno rovnou z láhve. Slunce
stále jetì krásnì høálo, i kdy se u klonilo k obzoru a po cestì
kolem nás neustále procházely zástupy sváteènì nakrobených
lidí. A kytaru nosím samozøejmì vdycky s sebou.
Chtìl jsem hledat èistou studáneèku
nic jiného, neli vodu pít
A si jiní sedí pøi víneèku
já se budu i tak dobøe mít
Bylo to vak patné rozhodnutí
já ho beru touto písní zpìt
vìøte mi, e nemusím se nutit
kdy si zavdám vínka, a to hned
Vdy se s vínem, s vínem
tak krásnì zpívá
bez nìho je písnì jenom pùl...
Veèer jsme zalezli do staré stodoly. Na louce za vesnicí jich
stálo nìkolik a byly plné suchého sena a èundrákù. Chvíli jsme si
potmì povídali a jetì jsem zahrál pár písnièek, ale víno mnì
brzy zmohlo a tak jsem si dal kytaru pod hlavu a usnul jsem.
Probudila mne ízeò, silná vùnì sena a pocit, e nìco není
v poøádku. Slunce u zase pálilo kvírami mezi prkny a já jsem
zjistil, e kytara, co jsem mìl pod hlavou - zmizela.
Èíèo, vstávej ! Neví, kde je kytara ?!
Ale nevìdìla to ani Helena, ani Boby, ani nikdo jiný. Prostì
ji nìkdo ukradl, co nás vechny dost otrávilo a pùl dne jsme
procházeli Stránicí køíem kráem a hledali zlodìje, který teï
nosí mou kytaru s obrázkem plachetnice. Nakonec jsme poznali marnost tohoto poèínání, koupili novou láhev a vrátili se
do parku. V altánku pod platany se právì pøipravovali muzikanti v krojích.
Ej od Buchlova vìtor vìje
u tej Kaèence pantle bere
vèera nevìsta, zajtra ena
dnes veèer bude zaèepená...
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Housle Slávka Volavého vyzpívaly sólo a k nebi a jasný
zvuk cimbálu naplnil prostor parku. Kolem altánku se shluklo
plno lidí. Poslouchali jsme muziku zblízka a docela jsme
zapomnìli na tu smùlu s kytarou. V krátkých pøestávkách nám
pan Volavý povídal o lidových krojích a moravské kultuøe.
Obcházeli jsme altánek, postávali i posedávali pod stromy,
popíjeli dobré víno a vnímali hudbu ze vech stran. A Vláïa
Merta zase chodil davem a fotografoval stránické slavnosti,
které u pomalu konèily. Opilí a unavení lidé se zaèali pomalu
rozcházet, hudba postupnì umlkala a nahradil ji podveèerní
zpìv ptákù.
A najednou bylo úplné ticho. Po zemi se povalovaly
prázdné kelímky od piva a mastné papíry poletovaly vzduchem.
Platany umìly ve vìtru a nìkde v odlehlém koutì parku sedìl
pod stromem starý cikán, unavený a shrbený a se zavøenýma
oèima hrál na housle poslední smutnou melodii.
Jojojojo - jóój !!!!

68

ÚDOLÍM BEROUNKY

Marie nás èekala ve Zbeènì na nádraí. U nohou jí sedìl
èerný vlèák a nedùvìøivì vrèel na Brena, kterého drela Zina
v náruèi.
Vrrr, vrrrrr, haf, haf !! - zatìkal Atom.
Haf, haf, haf, haf !! - odpovídal Bren. Chvíli se oèichávali
a zkoumali, ale nakonec si na sebe zvykli a my se mohli vydat
na cestu.
Proli jsme kolem oputìných lomù smìrem na Raèice
a pak po úzké pìince jsme lapali borovicovým lesem,
zakopávali o hustou sí koøenù a spìchali najít vhodné místo
k táboøení, nebo veèer se u blíil. Vyli jsme z lesa na velkou
louku na bøehu Berounky a utáboøili se nedaleko pionýrského
tábora. Ne jsme rozdìlali oheò a pøipravili veèeøi, na krajinu
se snesla noc.
Sedìli jsme s Helenou u øeky a pozorovali mìsíc, který se
vyhoupl nad kopec a ozáøil krajinu a hladinu Berounky svým
støíbrem. Siluety vysokých jedlí se rýsovaly proti temnì modravému nebi a kousek nad námi jasnì záøil Velký vùz. Obèas
nìjaká ryba sebou pleskla o hladinu a jenom komáøi ruili tu
krásnou pohodu. A pak odnìkud z hloubky lesa jsme uslyeli
zvonivé struny benda a noèním tichem se nesla stará, sentimentální píseò. Vzpomnìl jsem si, e v tomhle údolí kdysi bývaly nejstarí trampské osady.
Naskládaní kolem ohnitì jako balíky, probouzeli jsme se
jeden po druhém a mhouøili oèi do slunce, které bylo u dost
vysoko. Oba psi u dovádìli na louce a váleli se ve studené
rose, co znamenalo, e dnes bude krásnì.
Jako první skoèila do vody Helena. Pøitom se tváøila, jako
by vlezla do vany s ohøívanou vodou. Nedalo se nic dìlat -
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museli jsme tam vichni. Voda nebyla nejèistí, ale zato studená
jako led. Nejvíce rozumu tentokrát projevili Atom s Brenem, kteøí
nás pozorovali daleko od bøehu. Øekli jsme s Èíèou, e jdeme
pøipravit snídani a urychlenì opustili øeku. A se holky vydovádí!

jsem dopøedu - tam, kde se dva zlaté pruty sbíhaly do jednoho
bodu.
Tak a se ti líp lape, - a podávají mi flaku rumu. Øádnì
jsem si loknul, podìkoval a zase el dál. V dálce za sebou jsem
slyel zpìv trampù.

Po snídani jsme zahladili vechny stopy po táboøení a li
jsme dál. Poøád kolem øeky a podél skal, a jsme doli do
loukovic. U cesty jsme se nacpali tøenìmi a pak jsme se odebrali na pivo. Kupodivu - nedoplatil na to nikdo.
Po krátkém dohadování jsme se rozhodli, e se pøesuneme
vlakem na Køivoklát. Marie s Atomem odjela autobusem domù
a já s Helenou, Èíèou a Zinou jsme li na nádraí.
A vlak se s námi u pomalu rozjídìl, kdy jsem si
uvìdomil, e jsem u hospody zapomnìl svoji usárnu. Staèil jsem
jetì rychle vyskoèit z jedoucího vlaku. Èíèa s Helenou se vydìenì koukali z okna, jak se válím na zemi. Jetì jsem zavolal,
e se sejdeme na Køivoklátì a pak u jsem zùstal sám.
Zavazadlo jsem natìstí nael na svém místì. Dal jsem si pivo
a vydal se na cestu.

To znám, to dobøe znám
na kolejích nejsem nikdy sám, to ne
to znám, to dobøe znám
na kolejích nejsem nikdy sám...

Polední slunce mne pálilo do zad, kdy jsem lapal v pravidelném rytmu po pracích. Koleje se v dálce pøede mnou sbíhaly
a leskly se jako dva zlaté pruty. Po levé stranì hustý les, vpravo
dole pod náspem tekla øeka a vysoké nebe bylo bez mráèku.
Teplá vùnì pracù, zpìv ptákù a pocit absolutní svobody.
Pøipadal jsem si jako opravdový tulák a bylo mi do zpìvu.
Já ti øeknu, proè jsem dneska divnej tak
kdy v dálce za tunelem zaène houkat vlak
proè nechávám svou cigaretu vyhasnout
a kadou chvíli stojím jako solnej sloup
Touhle tratí já jsem jezdil dvacet let
jen maina a koleje byly mùj svìt
a parta z vlaku, se kterou jsem chodil pít
strojvùdce Mike, výhybkáø Joe a brzdaø Kid...
K veèeru jsem uvidìl, jak pøede mnou na kolejích sedí parta
tulákù, batí konzervy se suchým chlebem a zapíjejí to rumem.
Povídám ahoj a oni taky ahoj a kam tì nohy nesou ? Ukázal
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Na Køivoklát jsem dorazil poøádnì utahaný, ale spokojený.
Mezitím se obloha zatáhla a blíící se letní bouøka nás zahnala
do hospody pod hradem. Byli jsme vak neetrnì vyhozeni,
jeliko jsme nemìli spoleèenský úbor. A tak jsme zbytek dne
strávili v jiné hospodì, kde nebyl personál tak pøecitlivìlý. Pivo
nebylo patné. Vytáhl jsem kytaru z pouzdra a kdy nikdo nic
nenamítal, hrál jsem a do zavírací hodiny.
Sem tam, sem tam
kam taky jinam
sem tam, sem tam
procourej si svìt...
Noc byla tmavá a mokrá. Pøili jsme na malé nádraí
a tam jsme si ustlali na lavièkách. Vzduch vonìl detìm a tak
jsme brzy usnuli.
Kdy jsme se ráno probudili, byla nedìle a kolem nás
postávali sváteènì obleèení cestující a s patrným odporem si nás
prohlíeli. Vyhrabali jsme se ze spacákù a slunì jsme je pozdravili.
Opustili jsme mìsteèko Køivoklát a v Roztokách jsme opìt
pøili k Berounce. lapali jsme dlouho po proudu, krásnou
krajinou, a jsme doli k vysoké pièaté skále, která stála
na bøehu jako bludný kámen. Na úpatí skály - jako v nìjakém
hudebním filmu - hrála kapela. Tøi kytary, banjo a basa a na té
base bílý nápis : "COUNTRY AND WESTERN" a pod tím
"DOSTAVNÍK". Stáli kolem ohnì v plavkách a houpavì se
pohybovali do rytmu. Nad ohnìm visel velký kotlík a v nìm se
vaøila ranní polévka. Ulehli jsme do trávy pod skálou a oddali se nedìlnímu lenoení.
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ZNOVU NA SLAPY

Z koncertu jsme se vrátili a v noci. V naí posteli se válel
Zdenek a na gramofónu se toèila nová deska s Paleèkem
a Janíkem.
To se ví, èí bys byla
to se ví, e jsi má
naè to ptaní, moje milá
to se ví, e se ti to zdá...
To je dost, e se taky pøijede podívat, - øekl jsem na
pøivítanou. - Kytaru má s sebou ?
Do upanovic jsme pøijeli parníkem a hned jsme se vydali
na stará známá místa. Utáboøili jsme se a zaèali si uívat
prázdnin. Pøes den jsme se koupali, opalovali, procházeli se
po okolí a veèer jsme sedìli kolem táboráku nebo ve stanu
kolem svíèky a zpívali pøi kytaøe. Tøetí den veèer, kdy jsme se
u neveli do pøeplnìné, zakouøené hospody, øekli jsme si :
Tak dost - je tady nìjak moc lidí. A jde se dál.
Vyli jsme do noci, pøestoe zaèalo mírnì pret. li jsme
mokrou trávou kolem øeky a za sebou jsme nechali hospodu
plnou opilcù, kouøe a hluku.
Brzy ráno jsem vylezl ze stanu, abych zjistil, kam nás v noci
nohy zanesly. Útulný palouèek se leskl rosou a mezi stromy
svítila klidná hladina Vltavy. Sundal jsem kalhoty a skoèil
do vody. Byla pøíjemnì chladná.
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V nedaleké chatì jakási zámoná rodina vlastnila pramici,
pink-ponkový stùl a pitnou vodu. To ve jsme dostali k dispozici
za malé kulturní vystoupení, které jsme uspoøádali v pøijímací
hale dotyèné chaty. Té alkohol byl zdarma.
Ptám se vás, jestli se vyplatí v ivotì rovnì stát
jak se to projeví, kdo trhne opratí, kdy pøijde pád
jestli pak nìkdo z vás nepøijde za krk mi dát
ptám se vás, jestli se vyplatí v ivotì rovnì stát...
Mnohem pozdìji jsme sedìli v drevnické hospodì
U Balcara a výbornì jsme se bavili. Pili jsme rum s kofolou
a pøehrávali si scénky z Návtìvních dnù :
"Jsem medvìd Huòáè a mruèím. Mruèel bych víc, ale
kamarád tvrdí, e je to pantomima."
"A já jsem myslivec, jdu po lese, v ruce drím puku - ale
nestøílím, protoe pantomima je umìní zcela bezhluèné
a tiché......."
U delí dobu nás pozoroval od vedlejího stolu myslivec
s dlouhým, èerným plnovousem. Teï si k nám pøisedl a bylo
vidìt, e míra jeho støízlivosti byla silnì pøekroèena. Ukázal na
kytary, které odpoèívaly opøené u stolu a øekl :
Klucí, kdy mi zahrajete, tak to dneska platím já. Jako e
se Sedláèek jmenuju. kyt !!
Zazpívali jsme mu o tom, e Tom dostal jednou nápad,
kdy pøestal v boudì chrápat, e má se nìco stát a ztichnou
bílé skály nad velkou peøejí a jaro na Aljaku zavítá k nám,
a pan Sedláèek byl v sedmém nebi. A kdy pak zavírali
hospodu, pozval nás k sobì domù. Pøedtím samozøejmì zaplatil
útratu.
Tak tohleto vechno je moje, - pravil pan Sedláèek, kdy
jsme veli do rozlehlého stavení. V prostorné místnosti bylo jen
pár kusù starého nábytku, prkenná podlaha a v rohu obrovská
cihlová pec. Pøedstava, e dnes budeme spát za pecí nás
nadchla a ke vemu jetì pan Sedláèek odnìkud vytáhl láhev
ampaòského. S bouchnutím vytáhl zátku z flaky, kdy
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najednou se rozletìly dveøe a jakási tlustá paní v noèní koili
a s natáèkami ve vlasech vlítla dovnitø.
A vichni ven !! - køièela na nás a jednoho po druhém
strkala ze dveøí.
Pan Sedláèek stál vyjevenì uprostøed místnosti a z láhve,
kterou drel v ruce, teklo vzpìnìné ampaòské na podlahu.
Nakonec i on se vypotácel ze dveøí a volal : To jsou moji hosté !!
Jak se to chová k mým hostùm !! - ale nebylo mu to nic platné.
Dveøe se za ním s bouchnutím zavøely a my zùstali tie stát
na ulici. Zaèínalo zrovna pret.
To nic, - povídá po chvilce mlèení pan Sedláèek, - to byla
moje dcera. Pùjdete se mnou do hájovny. A basta. Já jim jetì
ukáu, kdo je tady pánem ! - a odplivl si.
Tak jsme li. Myslivec pøed námi smutnì a bez øeèí kráèel
jako Krakono a vedl nás po cestièce vlhkým a voòavým lesem.
Tma byla jako v pytli. Natìstí obèas vykoukl mìsíc z mrakù
a mokrá tráva se v jeho záøi rozsvítila.
Hájovna stála na louce uprostøed lesa a v mìsíèním svìtle
vypadala jako perníková chaloupka. Ne jsme veli dovnitø,
upozornil nás myslivec, abychom se chovali tie.
A jéje. Zase budeme vyhozeni, - tuil jsem. Posadili jsme se
kolem tìkého dubového stolu a Sedláèek pøed nás postavil
velkou mísu výborné myslivecké pomazánky a pecen voòavého
chleba. Kdy jsme se najedli, øekl myslivec, e jde vzbudit enu.
Nedìlejte to, pane Sedláèek, - snaili jsme se ho zadret,
ale myslivec u byl v lonici.
Stará, vstávej, máme hosty !! - ale ani tentokrát nedokázal,
e je tady pánem.
Ty oralo jeden, co mi tady v noci tahá lidi ! Táhnìte
k èertu !! - a podobné zdvoøilosti se ozývaly z lonice.
Sedláèek se vyplíil zpátky a provinile se usmíval.
To nic. Manelka je trochu rozespalá. Pojïte se mnou,
ustelu vám ve stodole na senì - ale potichu !
Zalehli jsme do suchého, voòavého sena a pøíjemnì
utahaní jsme usnuli, jako kdy nás do vody hodí.
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A ráno rychle pryè - vyplíili jsme se ze stodoly jako zlodìji
a vydali se lesem na dalí cestu.
A jetì jednou stavíme stan. Tentokrát v lese nedaleko
Hubenova. Zapálili jsme oheò a pøipravovali obìd. V lese jsme
nali spoustu hub, jahod a malin. Po obìdì se najednou objevil
pøed námi zase nìjaký myslivec a zaèal nás pouèovat o zákazu
táboøení a rozdìlávání ohòù v lese. Natìstí se nám podaøilo jej
pøesvìdèit, e jsme sluní trampové a e ten les urèitì
nezapálíme. Nakonec nás nechal na pokoji a odeel.
Vrátil se veèer i se svou manelkou. Pozvali jsme je k táboráku a nabídli jim voòavý èaj z lesních jahod. Oni na oplátku
vytáhli láhev vína. Dlouho do noci jsme si s nimi povídali o vem
moném a byli to docela pøíjemní a sympatiètí lidé, ale postupnì
se jejich povídání o lese a o pøírodì posunulo k vìcem
mystickým a náboenským a nakonec se ukázalo, e vlastnì
pøili proto, aby nás obrátili na svou víru. Jejich podivné uèení
hlásalo, e konec svìta pøijde v sedumdesátém ètvrtém roce.
Radìji jsme se Zdenkem sáhli po kytarách.
Kolik mám jetì dní
ne pøijde poslední
jak dlouho budu zpívat a hrát
Kolik je na zemi cest
kterou mám dál se vést
nebo u myslet mám na návrat...
Od té doby uplynulo mnoho let a svìt stále existuje. I kdy
to s ním nevypadá nijak rùovì.
Kolik je slunci let
milión, nebo pìt
co asi váí blbost èlovìèí
Proè je zlato drahý kov
a proè je tolik prázdných slov
proè kadej z nás chce být nejvìtí...
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FOLKOVÝ FESTIVAL

A Morava je pìkná zem
na její krásu pøipijem
jsou na ní hezká dìvèata
tváøièky mají ze zlata
dobrý èlovìk jetì ije
na Moravì víno pije
proto a ije Morava
a její sláva...
Sedíme s Helenou na chodbì pøecpaného rychlíku a zpíváme si na cestu. Naím cílem je velký folkový festival, který se
má konat v pøírodním amfiteátru v Námìti na Hané.
proto a ije Morava
a její sláva...

Bohuel u v Olomouci jsme se dozvìdìli, e se festival
"z technických dùvodù" nekoná. Co teï ? Na olomouckém
nádraí se procházely dvojice pøísluníkù VB a snaili se zabránit vem vandrákùm, tulákùm a èundrákùm odjet do Námìti. Pøesto se nám podaøilo nastoupit nepozorovanì do vlaku.

pøísnì zakázaný pøístup do vesnice. Zdálo se mi to jako
omezování osobní svobody, ale nedalo se nic dìlat. Bylo jich víc
a mìli zbranì ! Vrátil jsem se k Helenì sice s foákem, ale bez
filmu a bez nálady. Vyhledali jsme v davu tulákù Èíèu, který u
na nás èekal a jetì dlouho jsme pak postávali ve skupinkách
na nástupiti a svornì nadávali na pitomou spoleènost.
Kupodivu veèer se nás sela plná hospoda. Kadý se dostal
do vesnice nìjakou oklikou. Navzdory veøejné blbosti ze vech
koutù znìly zakázané písnì a protestní zpìváci kritizovali
nebojácnì celý svìt. Hostinský nestaèil roznáet pivo a liboval si,
e u dlouho nemìl tak dobrý keft. Stále jsem èekal, kdy
vtrhnou do hospody ozbrojené oddíly milice, ale nepøiel nikdo.
Zøejmì jetì stále hlídali pøístupové cesty od nádraí.
Zní hlasy soudních znalcù
a padlých andìlù
zní ústa slavných starcù
z reklamních panelù
a jaro karty míchá
pro záda shrbená
a pøetìko se dýchá
a svítí èervená...

Na nádraí v Námìti se povalovalo nìkolik desítek
zklamaných a natvaných trampù a pøívrencù folkové muziky.
Na pøístupových cestách do vesnice stály kordony policejních aut
a èetníci se procházeli mezi vandráky a hledali své obìti. Vytáhl
jsem rychle fotoaparát a zaèal nenápadnì fotit.
Èetníci si vybírají kluky s nejdelími vlasy, kontrolují
obèanské prùkazy a hledají záminku, aby mohli pouít své
neomezené moci. Cvak, cvak. U mám asi pìt obrázkù, pìt
dokumentù. Cvak. A jetì jeden snímek, jak dva policajti mezi
sebou odvádìjí vlasatého kluka k holièi. Cvak. Vtom se jeden
z pøísluníkù ohlédl a zpozoroval mne.
Odvedli mnì ke sluebnímu autu. Uvnitø sedìl tlustý
kapitán s vysílaèkou na klínì. Chtìl mi fotoaparát zabavit, ale
kdy jsem po nìm vyadoval potvrzení, vytáhl jenom z foáku
film a pak mi dùkladnì pohrozil. Taky mi pøipomenul, e je
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Pøed pùlnocí jsme odeli a uloili se ke spánku pod irým
nebem. Na sklizeném poli jsme shrabali na hromadu zbytky
slámy, pod sebe dali plátìnky, zalezli do spacákù a pøikryli se
celtou.
A ráno, kdy jsme se probudili, vidìli jsme, e slunce je u
vysoko a kousek od nás se rozprostírá ohromné pole sluneènic.
Sedíme pod katanem u kostela a posloucháme ranní mi.
Ale to není me! To jen jakýsi vlasatý mládenec poprosil
kostelníka o dovolení zahrát si na varhany. Kostel se naplnil
nezvykle obleèenými lidmi. Drsní trampové stojí tie mezi
sochami svatých a poslouchají krásnou fugu Johana Sebastiana
Bacha. A policie zase nikde !!
Proli jsme lesíkem a veli do obrovského amfiteátru.
Pùlkruhové hleditì zelo prázdnotou. Tak tady mìl dnes
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vystoupit výkvìt naeho folku. Hutka, Merta, Paleèek s Janíkem
a mnoho dalích. Rozhodl jsem se, e zachráním situaci a sám
jsem vylezl na vysoké døevìné pódium. Tìsnì za mnou vonìl
smrkový les a polední slunce mne ozáøilo jako reflektor. Naladil
jsem kytaru a Helena s Èíèou se posadili doprostøed obrovského
hleditì.
U dlouho se mi zdá
e ztrácím cenu
indickejm dìtem hlad nezaenu
zabloudil jsem lhostejností
nevím jak najít cestu zpìt
jmenuju se po tátovi
je mi dvacet let...
Za chvíli se pøece jen zaèli scházet lidi. Sedali si na sluncem
vyhøáté lavice a se zájmem poslouchali mùj náhradní program.
Jejich potlesk se ztrácel v umìní stromù a tìbetání ptákù.
A Veøejná bezpeènost opìt zaspala...

Ten tichý høbitovní náøek vìtru
to je vzdálenost od starých lidí
vekerý vzdálenosti slyím v tichu
vzdálenost syna od otcových radostí
prý chodíme okolo
prý jdeme vpøed
prý jsme zaostalí, prý, prý
Jen pravdìpodobný al, pravdìpodobný svìt
pravdìpodobná láska
a pak se doijeme let...

83

ØÍJEN V ELEZNIÈNÍ ZEMI

V øíjnu sedumdesátého tøetího roku jsem odeel z praského Metra a nastoupil na berounském nádraí jako brigádník.
Nebo práce - jak známo - zvlátì manuální - lechtí èlovìka.
V tom èase jsem vstával èasnì ráno a utíkal podzimní
mlhou na nádraí. Ve vytopené atnì jsem si oblékl montérky,
vatovaný kabát a koené rukavice a vyel ven na rampu.
V plechové hale byla zima, tak jsme se - vichni brigádníci zahøívali kouøením a nadáváním. Vyfasoval jsem malý, elezný
vozíèek, zvaný rùdl a vyváel z pøistavených vagónù rùzné
zboí a pøeváel ho na tom vozíèku k nákladním autùm. A nebo
naopak. Vagóny a elezná vrata byly vdycky studenì orosené
a od úst se kadému valila oblaka chladné páry.
Kdy nebylo co dìlat, tak jsem pozoroval pøijídìjící a odjídìjící vlaky a èekal, a se mlha rozpustí a vysvitne stále jetì
teplé øíjnové slunce. O svaèinì jsem vdycky zalezl mezi døevìné
bedny, lehl si na vatovaný kabát a nastavil tváø sluneèním
paprskùm. Nìkdy jsem v tom lenivém teple mezi bednami usnul.
A to je vlastnì vechno.

MU, KTERÝ UMÍ LÉTAT
(podivný sen)

Zablácenou ulicí jde mladý mu, po ui ukrytý ve svém
pláti, èepici staenou hluboko do èela. S rukama v kapsách se
marnì vyhýbá kaluím. Pahýly okletìných stromù se zlovìstnì
kývají pod náporem vìtru. Co nevidìt zaène znovu pret, obloha
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je edivá a pomalu tmavne. Vítr je stále silnìjí a silnìjí
a najednou se mladý mu zvedá od zablácené zemì, vznáí se
nad støechami domù a vítr ho unáí nìkam do dálky. Za chvíli je
vidìt nad obzorem jenom malý, tmavý bod. Je veèer a zaèíná
pret.
Ranní slunce ozáøilo zlatými paprsky celé údolí a pøíroda
se probouzí. Vzduch je jasný a chladný, obloha záøivì modrá.
Mladý mu se potichu vznáí nad øekou a se zájmem si prohlíí
nádhernou krajinu.
Po chvíli se opatrnì snese ke bøehu a posadí se vedle
starého rybáøe. Nad øekou byla jetì trochu mlha.
Dobrý den, - povídá mladý mu, - tak co, berou, berou ?
No, ujde to, - øekl rybáø a vytáhl z vody pstruha. Dívali se
spoleènì na vodu a kadou chvíli vytáhli nìjakou rybu. Nìkteré
pustili zpátky do vody, protoe si jetì neuily dost ivota. Pak
rybáø vylovil z kapsy svaèinu, rozlomil tlustý krajíc na dvì poloviny a povídá :
Nemá hlad ? Tu má, vem si chleba......A jak to, e vùbec
lítá ?
Mladý mu pokrèil rameny, jako e neví a s chutí se zakousl do krajíce. Chléb s máslem chutnal po ránu výteènì. Rybáø
pøitom vyprávìl o rybách a o øece a zatím sluneèní paprsky
vysuily poslední rosu v trávì a mlha nad øekou se rozpadla.
Tak já u zase musím letìt, - øekl mladík. Rybáø kývl hlavou, jako e to chápe. - Díky za chleba a zase nìkdy naschledanou !!
Mladý mu se lehce odrazil nohama od zemì, trochu si
pomohl rukama a u se vznáel pár metrù nad øekou.
Ahóóój !! A nespadni !!! - zavolal jetì rybáø a díval se
na mladíka, dokud nezmizel v dálce. Potom se spokojenì natáhl
do trávy, ruce zaloil pod hlavu a zadíval se do nekoneènì
modrého nebe. Tráva zavonìla úplnì zblízka a v tichu samoty
bylo slyet jen plouchání vody. A pak jetì ptáci, kteøí hlasitì
provádìli svoji ranní toaletu. Rybáø zavøel oèi a pomyslel si
spokojenì :
Zdá se, e dnes bude opravdu krásný den...

85

TULÁCI NA KOLECH

Kolem zahradní restaurace v Srbsku vyjedeme na silnici.
Asfalt pod koly potichu ustí, cesta se klikatí a skály kolem
silnice jsou porostlé drobnými lutými kvítky. U splavu se zastavíme, lehneme si do trávy a odpoèíváme. Jarní slunce je u
vysoko a zemì pod námi je teplá.

Je jaro. Zemì a vzduch voní novým ivotem a lidi se na sebe usmívají. Po stráních Zavadilky stékají pramínky vody. Koèky
a slepice se procházejí v èerstvé trávì a psi vzruenì tìkají.
U od rána pilnì pracuju na dvorku. Sehnal jsem levnì dvì
dùkladnì rozebraná kola a teï je dávám dohromady. Jestli se
to povede, hned zítra vyrazíme !! Agim pobíhá kolem mne
a zvìdavì oèichává kovové souèástky. Jó kamaráde, tomu ty
nemùe rozumìt ! Slunce mne høeje do zad, obèas si loknu
z láhve piva a na oknì hraje magneák.

Jako správní turisti jsme si prohlédli Karltejn, koupili
zmrzlinu, a pak u jsme zase nasedli na kola a tradá zpátky
k øece. Kamkoliv jsme jen pøijeli, vude bylo nádherné jaro.
V Zadní Tøebáni, na lavièce pod stromem, vyhøíval své staré
kosti sympatický dìda. Kousek dál jsme si na bøehu rozdìlali
oheò a uvaøili obìd. Bylo tøeba se pøed zpáteèní cestou posilnit
a odpoèinout.

Øeka huèí v klínu rozervaných skal
Vítr skuèí, jak by se vemu jen smál...
Vyrazili jsme èasnì zrána, kdy byla jetì rosa. Na zahradì leela hustá mlha a vìtve stromù se sklánìly k zemi, tìké
tou vlhkostí. Mezi vìtvemi prosvítaly první paprsky vycházejícího
slunce a vytváøely v mlze ostøe ohranièené pruhy. Sedli jsme
na kola a zavøeli za sebou branku. Ahóój !!!
Uháníme z kopce dolù a chladný ranní vzduch fièí kolem
nás. Projídíme mìstem a kolem nádraí pøes eleznièní most,
jeho zábradlí je po ránu celé chladnì orosené. Pod nemocnicí
pøejídíme silnici a u jedeme polní cestou kolem Berounky.
Nádhera ! Ticho a klid a pøíjemné umìní øeky, stále jetì pøikryté mlhou. Tisíce vùní ! Radost z pohybu a èistého vzduchu.
Zpìv ptákù, vrzání cvrèkù a tiché pøedení kol. Teï se pøed námi
z mlhy vynoøily bizarní tvary starých oputìných a zboøených
domù. A o kus dál jedeme úzkou pìinkou, z jedné strany
klidná Berounka, z druhé vysoká, bílá skalní stìna. Øeka se
pøed námi rozlévá do irokého koryta, proplouvá mezi skálami
a tisíce drobných vlnek záøí v ranním slunci. Mùeme se kdekoliv
zastavit, sednout si do trávy a tøeba namalovat topoly na protìjím bøehu.
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Zpátky jsme se vydali a k veèeru. Jeli jsme proti proudu
a zapadající slunce nám svítilo do tváøe. Ne jsme dojeli
do Srbska, úplnì se setmìlo a na nebi se ukázaly první hvìzdy.
Pøejeli jsme dlouhý døevìný most a prkna pod námi pøitom
rachotila do tiché noci. Dál jsme jeli po druhém bøehu a u jsme
skoro nevidìli na cestu. Museli jsme jet opatrnì, abychom
nespadli z kola. Náhle nad Tetínem vyel mìsíc a ozáøil kamenitou cestu pøed námi. Strmá skála pod Tetínem se majestátnì tyèila k temnému nebi a krajina v modrém svìtle
zpohádkovìla. Sesedli jsme z kola, abychom vychutnali tu krásu. Sedìli jsme na bøehu a poslouchali veèerní abí zpìv. Øeka
se leskla jako zrcadlo, hvìzdy visely v korunách stromù a bylo
to, jako bychom byli v celém tom tichém vesmíru úplnì sami.
Cesta pod námi rychle ubíhá dozadu, vlní se a prohýbá
a my uháníme mìsíèní krajinou domù. Kola se promìnila v bujné konì a tichem noci se rozléhá nae bláznivé halekání.
Tak já jdu dál, u zvolna splývá
s modrou nocí mùj dlouhej stín
Tak já jdu dál, tak u to bývá
neptej se kam, sám to nevím
neptej se kam, sám to nevím...
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Nedìlní ráno nás zastihlo opìt v sedlech. Stoupáme vzhùru
do kopcù po asfaltových serpentinách, nahoru a dolù, neznámou krajinou. Borovicové lesy nám poskytují pøíjemný chládek
a osvìení. Projídíme Køivoklátem a v Roztokách nás èeká ten
nejvìtí kopec. Dole u silnice sedí v trávì kluk a hraje na tahací
harmoniku. Chvíli ho posloucháme a pak se vrátíme do strmého
svahu.
Doslova jsme se na vrchol kopce museli vyplhat. Svalili
jsme se do pøíkopu a leeli v trávì bez hnutí. Nad sebou jsme
vidìli vysoké koruny borovic a nad nimi modré nebe. Les vonìl
pryskyøicí a jehlièím.
Po krátkém odpoèinku jsme nasedli na kola a roztoèili
pedály. Z Leontýnského vrchu jsme jeli nìkolik kilometrù bez
lapání, jenom jsme sedìli v sedle a koukali kolem sebe. Svìí
lesní vzduch nám hvízdal kolem uí a Helenì vlály vlasy. Vidìli
jsme, e vude po lese rostou modravé podléky a luté petrklíèe.
Divoká jízda skonèila a ve Zbeènì, kde jsme pøejeli velký
betonový most a zklidnili se mírnou a pøíjemnou jízdou údolím
Berounky. Na hladinì øeky se odráelo právì zapadající
oranové slunce.

PRASKÉ JARO

Praha je mìsto tisíce moností. Mùeme se toulat runými
ulicemi a pozorovat ivot velkomìsta. Mùeme zapadnout do
nìkteré z mnoha útulných vinárnièek a restaurací. Mùeme jít
do kina, do divadla, na koncert nebo na výstavu, nebo obcházet
historické památky. Taky si mùeme sednout v parku na lavièku
a tøeba si èíst pìknou knihu.
Touláme se s Helenou po vltavském nábøeí, pozorujeme
hejna rackù nad vodou a posloucháme jejich jarní køik. Je správné nedìlní poèasí a celá Praha je sváteènì rozkvetlá. Nohy nás
zanesly na Karlùv most. Po jeho svìtlém a teplém dládìní se
beze spìchu procházejí zástupy praanù a jetì více cizincù.
Vichni jsou nadeni panorámatem Hradèan a umící Vltavou,
jen slavné sochy po stranách mostu shlíejí na ten ruch lhostejnì
a s vìdomím staletých zkueností se zabývají vlastními problémy. Tu a tam postávají hlouèky lidí a uprostøed stojí vdycky
malíøi s paletou v ruce, a na stojanu a vude kolem sebe mají
rozloené obrázky s praskými motivy. A támhle sedí na kamenném zábradlí vlasatý kluk a hraje na dvanáctistrunnou
kytaru. Pod ním na zemi leí otevøený futrál a na dnì se leskne
pár drobných mincí.
Hele lidi, nechte chvilku zmatkù
na oplátku já vám zazpívám...
A rackové pøilétají docela blízko. Témìø sedají lidem
na ramena.
V parku na Kampì jsme se chvíli vyhøívali na slunci, obeli
dùm Jana Wericha a zpátky nahoru po schodech jsme se dostali
na Malostranské námìstí. Teï jdeme kolem chrámu Sv. Mikuláe vzhùru starobylou Nerudovkou, plnou útulných hospùdek
a barevných domeèkù s malovanými vývìsními títy. A po sta-
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rých zámeckých schodech kolem rùového domku pana Zrzavého. Pøed námi se otevírá prostorné Hradèanské námìstí s fantastickým výhledem na krásnou stovìatou Prahu. Tisíce cizincù
dennì pøijídìjí v luxusních automobilech a s pocitem závisti
obdivují nae Hradèany.
A e je co obdivovat !! Tøeba vstupní bránu, kterou støeí
nehybná hradní strá spolu s barokními giganty, bohuel jen
symbolicky. A chrám Sv. Víta s jeho monumentálnì chladným
prostorem a vrcholnì gotickou výzdobou. Poselství dìjin. Zlatá
ulièka pøipomíná staré zlaté èasy, kdy jetì vzdálenosti byly
obrovské a pøece lidé mìli k sobì mnohem blí.
Stoupáme vzhùru kolem Strahovské zdi nahoru na Petøín,
pryè od lidského davu a nìkde dole za námi slyíme loretánské
zvonky. Je tady ticho a klid. Díváme se na Prahu z vrcholku
rozhledny, smìjeme se nad svými postavami v køivých zrcadlech
petøínského bluditì a touláme se jen tak bez cíle. A teï stojíme
v obrovském sadu mezi rozkvetlými jablonìmi. Koruny stromù
jsou obsypány miliónem bílých rùových kvítkù a lehounké
bìlostné plátky padají tie do trávy jako sníh. Je slyet jenom
netrpìlivé bzuèení vèel a ptaèí zpìv. Leháme si do trávy mezi
pampeliky a jabloòové kvìty, zavíráme oèi a dýcháme tu nejsilnìjí vùni jara.
Je èas sejít zase dolù mezi lidi. Opálové slunce se u
naklání za obzor. Spìcháme kolem poboøené zdi petøínskou
strání a dole U Glaubicù rychle zhltneme veèeøi. Pøebìhneme
Karlùv most a pøes Staromìstské námìstí a kolem oputìných
Kotcù se dostaneme na Václavák. Jsme pøímo v srdci Prahy.
Tady to dýchá, pulsuje, rámusí a øinèí a lidi se valí nahoru
a dolù, opilí a unavení jarním dnem a stále schopni ivota, stále
pøipraveni nìco proít. Vráí do sebe, jak se enou za svými sny
a barevné neóny jim ten závod s èasem zkrálují.
Nastoupíme do tramvaje a zatlaèeni do kouta nervózními
pasaéry pomalu se kodrcáme vzhùru na Vinohrady. Tramvaj
na kadé zastávce cinkne, vyplivne a pohltí dalí várku ivé
hmoty.
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Vypadli jsme celí pomaèkaní do veèerního ticha. V Èáslavské ulici jsme veli do studentského klubu a sebìhli po schodech dolù. Koncert právì zaèínal.
Prázdná slova znìjí krajem
nalomených duí
Není kdo by hlavu zvednul
k hrdé otázce
Ach jak je to povìdomé
to je píseò krajiny mé
tady domov mám...
Jarda Hutka sedìl na idli za mikrofonem v dlouhém
obnoeném svetru, vlasy a na ramena a brejlièky se mu leskly
v záøi reflektorù. Jeho kytara zvonivì dunìla sálem a texty jeho
písní byly mrazivì krásné. Popíjeli jsme èervené víno, kouøili
jako intelektuálové a poslouchali vtipné a chytré Hutkovy øeèi.
A den pomalu konèil, stejnì krásnì jako zaèal. Zakouøeným sálem se jako umìní moøe nesl mohutný chorál a my
vichni jsme spolu s Hutkou zpívali jakoby jedním hlasem.

Stùj bøízo zelená
(pod mìsteèkem vojna silná)
Stùj bøízo zelená
(mùj bratøíèek na ni jede)
Stùj bøízo zelená
(co on si tam vybojuje ?)
Stùj bøízo zelená...
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SVATEBNÍ CESTA

Rozmnoil jsem fotografii, na které byly jarní podléky
ze loukovického lesa a neumìlým písmem napsaný citát
Samuela Johnsona :
"Láska je moudrostí bláznù a bláznovstvím mudrcù."
Pøidal jsem k tomu jetì nae jména, datum a místo konání.
Prostì svatební oznámení.
Svatba v Pøíbrami se konala tak trochu mimo nás. Kdy
bylo uèinìno formalitám zadost, kdy jsme oba øekli ANO, ANO
a kdy bylo vechno snìzeno a vypito, øízky zabaleny svatebèanùm na cestu a rodina i hosté se rozjeli do svých domovù,
mohli jsme si koneènì v klidu vydechnout :
Tak, a máme to za sebou.
Svatební cestu jsme zahájili putováním po Bystøièce. U pøehrady jsme se ani moc nezdreli. Vude kolem vody se roztahovali tlustí turisté. Vydali jsme se radìji silnicí kolem
pøehrady nahoru do hor. Na bøehu pod námi se rozkládal velký
a oklivý autokemping a desítky køiklavì barevných stanù se
maèkaly k sobì jako paneláky. Mezi stany se leskla nablýskaná
auta a na òùrách viselo vyprané prádlo. Po hladinì pøehrady
klouzaly záøivì bílé plachetnice.
li jsme poøád nahoru, a jsme nechali pøehradu daleko
za námi. Slunce nám zaèlo prait do zad, tak jsme sundali boty
a li naboso. ízeò se zaèínala hlásit. Bohuel, v jediné hospodì,
na kterou jsme cestou narazili, se zrovna konala svatba a tak
nás dovnitø nepustili. li jsme dál, a jsme doli na rozcestí.
Na jednu stranu pokraèovala silnice do svìta civilizace a na druhou vedla lesní cesta do zapomenutého kraje valaských
starousedlíkù. Seli jsme se silnice a dali se voòavým lesem
kolem prudké bystøiny nahoru proti proudu. Tu a tam jsme vidìli
na stráni staré, døevìné baráky, stále jetì obydlené. Kdy jsme
pøili k jednomu z nich, povídám Helenì :
Tak jsme tu. Tady se narodil mùj táta. Já tu byl naposledy
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jetì jako malý kluk. U si to skoro vùbec nepamatuju.
Kolem domu se procházely husy a ve vzduchu vonìla tráva
a piliny. Na dvoøe v døevìném palku byla zaseknutá tìká
sekera. Ve chlévì jsme uslyeli nìjaké hlasy a tak jsme veli
dovnitø. Moje pøíbuzná, která mne nevidìla nejmíò patnáct let,
mne okamitì poznala a bìela k nám.
Rudo, kde sa tu bere ? A co robí tata z mamù?
Pøedstavil jsem jim svoji novopeèenou manelku a zeptal
se, jestli bychom nemohli u nich pøespat.
No samozøejmì! Tøeba celý týdeò. ak sa tu jaksi srovnáme. A k jídlu sa té neco najde !
V chudém døevìném domeèku bylo trochu tìsno a plno lidí,
které jsem vùbec neznal. Ale staèilo vyjít ven na zápraí a byli
jsme v lese, uprostøed krásných Beskyd. Nad vrcholky kopcù se
snáel srpnový podveèer. Cítili jsme omamnou vùni lesa a sueného sena. Kousek dál pod lesem vyvìral ze zemì pramen
èisté vody, který prý v zimì nikdy nezamrzne a v létì je voda
chladná jako led. Kdy jsem se napil, zajiskøilo se mi pøed
oèima !
Veèer jsme se vichni posadili venku do trávy a povídali si
dlouho do noci. Dìti vybìhly ven v pyamech a dovádìly
na stráni. Jezevèík Puna poskakoval mezi nimi a radostnì
tìkal. Temné lesy tie a tajemnì umìly a jako obvykle svítily
jasné hvìzdy. Kdy jsme se dost nadýchali èistého vzduchu, li
jsme spát. Pøikrytí pruhovanou peøinou, slyeli jsme malým
otevøeným okýnkem, jak hluboko v lese houká sova a po stráni
obèas pøebìhne zajíc nebo srnka. Jinak bylo úplné ticho.
Ráno jsme se s pøíbuznými rozlouèili a li jsme dál kolem
bystøiny. A kdy u zase zaèalo být horko, tak jsme se zastavili,
svlékli se a na døevìných kaskádách potoka jsme se bezstarostnì opalovali. Voda pod námi vesele bublala a sluneèní
paprsky se zapíchly do naich tìl jako ohnivé ípy. Ale staèilo
jen natáhnout ruku a pocákat rozpálené tìlo studenou vodou.
Slunce se odráelo v tisíci vlnkách a na lesklých kamenech, a
z toho oèi pøecházely. Vydreli jsme tak leet celý den. Nebylo
toti proè spìchat.
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(Mnohem pozdìji - asi tak za rok nebo za dva - jsme se
doslechli, e v tom kraji nastal nebezpeèný sesuv pùdy. Staré
chalupy se naklonily, zdi popraskaly a vichni lidé se museli
z toho krásného kraje vystìhovat. Dostali od státu nové,
hygienicky nezávadné byty v panelákovém sídliti.)
Na dalím svatebním putování po Moravì nás nohy zanesly do Oderských vrchù. Bloudili jsme vlhkými lesy, pøeskakovali zurèící potùèky a plhali se do strmé stránì, a jsme se
ocitli nahoøe poblí Klokoèova. Pøed námi se prostíralo
nekoneèné pole zlaté penice. Tìké klasy se vlnily jako sluneèné
moøe a nìkde nahoøe zpíval neviditelný skøivan. li jsme bosky
a napùl svleèeni po teplém a mìkkém chodníku, na azurovém
nebi ani mráèek. A najednou, jakoby se rozlilo kousek toho
nebe na zem, cesta pøed námi byla zarostlá modravými chrpami
a chrpy kvetly taky ve lutém obilí a byla to fantasticky jemná
kombinace barev.
Pøed Klokoèovem pobíhalo v døevìné ohradì stádo koní.
Zaèal jsem vánivì fotografovat. koda jen, e jsem v aparátu
(jak jsem pozdìji zjistil), nemìl film.

Proli jsme u skoro za tmy irokým údolím a vylezli
nahoru do stránì. Z vìtví a celty jsme si upravili bezpeèný
pøístøeek a rozdìlali malý ohýnek. Byl teplý veèer a pøed námi
se v temnotì rýsovaly obrysy protìjích kopcù, a vypadaly jako
obrovská kolena eny - obøice. Oheò vesele praskal do tmy
a my jsme usínali pod hvìzdami s mylenkou na zítøejí krásný
den.
Slunce proniká mezi vìtvemi a svítí nám pøímo do oèí.
Slyíme cinkání zvoneèkù a tiché ustìní trávy kolem táboøitì.
Vylézáme ze spacákù a vidíme, jak se stádo ovcí prochází
po louce a pastýø nikde. Vytáhnu flétnu a bìím nahoru mezi
ovce. Snaím se pískat jak nejlíp umím, ale ovce se plaí, utíkají
k lesu a zvoneèky jim na krku cinkají jak v kostele. A já kleèím
v mokré trávì (rosa se tøpytí a studí), a vítám pøekrásný východ
slunce nad Oderskými vrchy. Hraju na flétnu a Helena si sedá
do trávy vedle mne, usmívá se a vùbec jí nevadí, e to neumím.

K veèeru jsme sedìli na dubových lavicích pøed hospodou
v naem oblíbeném údolí u Maria - Skály a odpoèívali po dlouhé
tùøe. Odra za naimi zády jako vdycky huèela, jak se prodírala
kamenitým dnem, a taky lidi pøed hospodou zaèínali být trochu
hluènìjí. Pojednou vak ztichli a otoèili se smìrem k silnici. Stál
tam opravdový dostavník, jako vystøiený z westernového filmu
a nìkolik mládencù s irokými klobouky právì vypøahalo konì.
Pak se na nì obratnì vyvihli a lehkým klusem se vydali
k hospodì. Dunìní kopyt se rozlehlo celým údolím, kdy
pøejídìli velký døevìný most pøes øeku. Pøed hospodou seskoèili
z koní a pøivázali je ke stromu. Proli kolem nás, sundali z hlavy
svoje sombréra a veli pevným krokem do výèepu. Beze slova
jsme civìli na konì s otevøenou pusou. Po chvíli kovbojové vyli
ven, elegantnì vyskoèili do sedel a odjeli stejnì ledabyle, jako
pøijeli, ani by se na nìkoho podívali. Na silnici zapøáhli konì
k dostavníku a za chvíli s hlukem zmizeli v lese. Jetì dlouho
jsem se za nimi závistivì díval a myslím, e jsem nebyl sám.

96

97

PODZIMNÍ TOULKY

Kdy podzim pøes títy hor
pøinese sníh a barevný stíny
ne pøijde øíjnový splín
pomalej dé a zaèátek zimy
promluv si na chvíli s ptáky, co letí pryè
aby ti pøinesli s jarem od léta klíè...

A jednou hejna mejch podivnejch ptákù
vrátí se v podzimní vìtrnej den
zahlédnu zahradou deovejch mrakù
jak na mnì kejvá mùj bláznivej sen
A jednou poznám, e sen se mi vrací
a bude jasný, e zùstal jsem sám
já pøijdu za vámi, bláhoví ptáci
já pøijdu za vámi, jedno je kam...

Smutek podzimu padl na Berounku jako mlha. Holé vìtve
stromù se smutnì sklánìly nad vodou a oputìné lodièky se
mlèenlivì houpaly u bøehu, pøipoutané pevnými øetìzy ke stromùm. Poslední listy se pøi kadém zavanutí vìtru pomalu
snáely na hladinu a do trávy.
Jablonì na naí zahradì se sklánìly pod tíhou èervených
jablek a kousek nad zahradou uzrály rudé ípky. Na ostrých
hrotech ípkových keøù vdycky po ránu visely diamantové
kapièky rosy a kdy se ranní mlha rozplynula a slunce se
vyhouplo nad Damílem, vlhké ípky se matnì leskly jako
mosazné kulièky.
Touláme se s Helenou, Èíèou a Zinou barevným lesem nad
Zavadilkou, pøes Damíl a Kodu scházíme a do Srbska,
pøejdeme øeku na druhou stranu a jdeme dál do polí. Vítr se
prohání po strnitích a v suché trávì. Díváme se z výky do kráteru oputìného lomu, kterému se øíká Amerika. Na dnì se
tøpytí prùzraèné modré jezírko. Voláme do kráteru Ahóóój
a ozvìna se vrací zároveò s køikem vyplaených ptákù. Sedám
si na kraj propasti a trochu zkøehlými prsty ladím kytaru. Vítr
kleptoman mi krade slova od úst.
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Uprostøed lesa pøímo mezi opadanými stromy stojí
Kubrychtova bouda. Je to malá døevìná hospùdka slouící vem
vandrákùm, tulákùm a pocestným, kteøí tady náhodou zabloudí.
Brodíme se vysokou vrstvou spadaného listí. Kolem boudy
se procházejí slepice, jinak je tady pusto. Døevìné stoly a lavice
pøed hospodou jsou oputìné a prázdné. Suché listí pod
nohama hlasitì ustí a z hloubky lesa slyíme kukaèku.
Vcházíme dovnitø, sedáme si ke stolu u okna a stará bába
u bìí k nám a nese pùlitry piva. V kamnech praská døíví
a v komínì kvílí meluzína. Zvedáme pùlitry a foukáme do pìny.
Tak na zdraví ! Tulácká sezóna roku 1974 konèí.
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ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
Toho roku pøila do Berouna vyjímeènì pìkná zima.
Kadou chvíli napadl èistý èerstvý sníh a pøikryl zapráené
stromy.
Sedìli jsme na zemi u kamen a poslouchali novou desku.
Za oknem se vznáely velké bílé vloèky a na kamnech vonìla
purpura.
Lítám, lítám, øíkejte mi sníh
Lítám, lítám, øíkejte mi sníh
V tom zakletém údolí opravdu típe mráz
sníh je zcela bílý a je ho èím dál víc
vypadá to skoro jako vydaøený pás
lítám, lítám, øíkejte mi sníh
Z rovných stromù sroubená jsou malá stavení
kouø stoupající z komínù modrou barvu má
takhle asi prosím dnes vypadá zjevení
lítám, lítám, øíkejte mi sníh
Venku zatím pøestalo snìit. Oblékli jsme se a vyli do mrazu. Ve vzduchu byly cítit blíící se Vánoce. V plechové vanì
na dvorku jsme nali místo vody masivní kus ledu. Stoupali jsme
nahoru zasnìenou zahradou a za plotem jsme se vydali po
úzké vylapané cestièce. Nahoøe na kopci se lo dobøe, protoe
vèerejí vítr odvál vìtinu snìhu z polí. Chvilkami vysvitlo zubaté
slunce a zamrzlé kalue se zaleskly jako vyletìný mramor.
Lehounké krystalky snìhu se vznáely mírným vánkem nad zemí
a mihotavì se tøpytily mezi sluneèními paprsky. Zhluboka jsme
dýchali èistý mrazivý vzduch a vydechovali obláèky bílé páry.

Seli jsme dolù do mìsta a k øece. Berounka byla celá
zamrzlá. Jenom na Závodí, kousek od splavu, tam kde pøitéká
do øeky pinavá odpadní voda z kanálu, vidìli jsme kus odkryté
øeky. Na hladinì se pynì houpalo asi tucet bílých labutí, které
sem pøiletìly bùh ví odkud a mezi nimi se kolébavì proplétaly
divoké kaèeny, strkaly hlavu pod vodu a mávaly kolem sebe
køídly. Od øeky zafoukal studený vítr a jetì více pøituhlo.

K veèeru jsme se vrátili domù, celí prokøehlí. V kamnech u
vyhaslo a na oknech rozkvetly fantastické ledové kvìty. Helena
zatopila v kamnech a já jsem dýchal na zamrzlé sklo. Z kulatého vydýchaného okýnka stékaly kapky vody a prùhledem
jsme vidìli, e venku zaèíná zase snìit.
Lítám, lítám, øíkejte mi sníh
Lítám, lítám, øíkejte mi sníh...

V polámané trávì u cesty jsme spatøili mrtvého ptáka. Leel
na zádech, zapráený èerstvým snìhem, peøí slepené zmrzlými
krystaly, jen na bøie se mu leskly krùpìje èisté vody, jako by
jeho tìlo bylo jetì teplé. Chvíli jsme se mlèky dívali na tu obì
vední a obyèejné krutosti pøírody a pak jsme li zase dál. Ze
stránì pod lesem nìkdo sjídìl ílenou rychlostí na lyích, sníh
støíkal kolem nìho a jeho temná silueta se odráela proti slunci.
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ÈERNÁ HODINKA

Venku prí, ale tady ve tvém pokoji je pøíjemnì teplo.
Sedím na zeleném koberci a èekám, a se vrátí z práce.
V kamnech to huèí a praská. Po okenních tabulích stékají
pramínky vody a pomalu se stmívá. Mám pøed sebou kus papíru
a zkouím tì zpamìti namalovat.

Tak, a tvùj portrét je hotový. e by se mi nìjak zvlá
povedl, to se øíct nedá. Pan Hoøický by to dokázal mnohem líp.
Kdy jsme k nìmu pøili poprvé, pøekvapilo nás, kolik obrazù se
vejde do tak malého ateliéru. Malíø vytahoval z hromady u zdi
jeden obraz za druhým a o kadém nìco povídal. Malým
okýnkem vnikal do místnosti ostrý pruh svìtla a vonìl tam
terpentýn. Na stole vedle malíøského stojanu se povalovaly
tìtce a barevné palety. Celé dveøe byly popsané autogramy
návtìvníkù. Taky v ostatních pokojích byla na stìnách spousta
obrazù a vzácných staroitných pøedmìtù. Nejvíce se nám líbil
obraz, který visel nad schoditìm. Zlatá vlákna pavuèiny prosvìtlené ranním sluncem. Jednou si ten obraz koupíme !

Tìké kapky detì tluèou na støechu. V tom lijáku asi
nemùe jít domù. Takové poèasí bylo naposledy na podzim,
kdy jste se Zinou pøijeli za námi na Moravu. Celý víkend jsme
museli strávit na chatì, protoe v lese bylo plno bláta. To kdy
my jsme se Zdenkem pøijeli do Prahy, bylo jetì krásné babí
léto. Vedly jste nás sluncem zalitými ulicemi (obì stejnì obleèené) a pak jsme sedìli a do západu slunce na Karlovì mostì
pod nìjakou barokní sochou a hráli jsme na kytary jako
trubadùøi.
Hledal jsem vìc, za kterou se dá bojovat
myslel jsem, e má cenu na mue si hrát
pak bìhem jednoho dne
jsem poznal, e asi ne
e je to horí, ne chtít chytit vítr...
Podruhé u jsem za tebou pøijel sám. Pamatuju si, jak jsem
se chtìl nejdøíve podívat, kde vlastnì bydlí, take jsem se vydal
do ulic Berouna podle mapy. Jene jsem trochu zabloudil
a musel jsem se v tom nejvìtím vedru prodírat hustým køovím
a vykrábat se do strmého kopce na konci mìsta. Kdy jsem
pak ale seel dolù, stál jsem pøímo pøed domem s tvou adresou.
Na dvorku sedìl tvùj dìda a nìco tam kutil. Slunce divoce pálilo,
pøestoe u byl øíjen.
A dneska se snad venku èerti ení !! Jetì e u bude brzy
jaro !!
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Zapálím si cigaretu a jdu na dvorek. Dívám se do tmy, jak
se ve svìtle poulièní lampy lesknou mokré listy stromù. Cítím ve
vzduchu vlhkou hlínu, která se po dlouhé zimì pomalu probouzí
k ivotu. A ty musí èekat v nemocnici, a pøestane pret !
Kdy jsem jetì jezdil do Berouna ze Studénky, chodil jsem
za tebou do nemocnice. V noci jsi mne schovávala ve vaí atnì
a jednou jsem spal dokonce v koupelnì. Noèní ticho v nemocnici
je zvlátní. V tom tichu èasto bojuje ivot se smrtí a ty sedí
v kanceláøi u stolu a naslouchá tìm zvukùm.
A vdycky ráno jsi mne probudila a li jsme domù.
Opatrnì, aby mne nikdo nevidìl. Tyhle rána byly vdycky
nádherné. Vraceli jsme se po elezném mostì pøes Berounku
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a celé dlouhé zábradlí bylo potaené pavuèinou. Jemná vlákna
byla posázena tisíci drobnými kapièkami rosy a v kadé kapce
se tøpytilo právì vycházející slunce. Jako na obraze pana
Hoøického !
Brrr, to je ale zima ! Zahodím zbytek cigarety do kalue
a jdu radìji dovnitø.
Øekl bych, e si tady neijeme patnì. U jsme spolu
procestovali a vidìli kus svìta. Pokusím se to spoèítat :
Tak tøeba prùhonický park s krásnými cizokrajnými
rostlinami a bílými labutìmi na zelených jezerech. Svatá hora
v Pøíbrami s rozlehlým a bohatì vyzdobeným kostelem, ke kterému vede 365 kamenných schodù. Podzemní krápníkové chodby v Konìpruských jeskyních. Hrací strojky a nástroje v bøeznickém zámku. Valaská koliba v Huslenkách a zasnìené
vrcholky hor ve Starém Mìstì pod Snìníkem. Vojenská pøísaha
v Táboøe, kde jsme byli navtívit Zdenka. Nebo pravá slovácká
slivovice na zabíjaèce v Hutìnovicích, v mrazivém zasnìeném
únoru. Tancovaèka na Karltejnì, kde mnì nechtìli pustit
dovnitø, protoe jsem nemìl sako. Válkou poboøené domy
v Dráïanech. Staroslovanský kamenný bùh Radegast nedaleko
Radhotì, nebo Bobyho svatba v Ostravì.
Jindy staèilo sednout na kolo a procestovat kraj kolem
Berounky. Pøes Závodí na Hýskov a Nibor a do loukovic, kde
rostou v lese úplnì první jarní kytky, nebo na druhou stranu do
Srbska, kde èasto visí ve skalách horolezci. A kdy se vydáme
nahoru kolem Èerného vrku, tak v Brdatkách kvetou v lese
jedovatì bledé, voòavé konvalinky. Krásný výhled na povodí
Berounky je z tetínské skály. A nebo se mùeme kdykoliv vydat
za krásou a za kulturou do nedaleké Prahy !
Kdy se nìkdy vracíme pozdì v noci ze svìta a èekáme ve
Zdicích na vlak, sedíme v oputìné kantýnì pro eleznièáøe,
která je otevøená a do rána, a pijeme horký èaj nebo kávu
u stolu se studeným igelitovým ubrusem. V ospalém tichu slyíme, jak nádraní hodiny hlasitì odklepnou kadou minutu
a obèas vrznou lítací dveøe, kdy vejde dovnitø unavený
mainfíra.
A kdy se nám nechce nikam jezdit, vyjdeme si nahoru
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do lesa na Damíl, nebo sejdeme do pøírodní rezervace Koda,
a nebo si v jabloòovém sadu natrháme krásná èervená jablka.
To ostatnì mùeme udìlat i ve vlastní zahradì.
Vzpomínám si, jak jednou na podzim jsem se toulal sám
jen tak bez cíle po Závodí a nohy mne zanesly do velkého sadu
u øeky. Koukám, na jednom stromì visí proutìný koík plný
krásných jablek a nikde nikdo ! Momentální nápad a impuls je
silnìjí ne konvenèní klidná a rozumová úvaha. Jsem prostì
kleptoman - vím to u dávno - a u peláím do lesa i s koíkem.
A najednou vidím, jak je v lese krásnì. Ticho a klid a ty podzimní barvy ! A v ruce koík jablek ! Pomalu jsem el domù a ty
jsi mne èekala a vyhlíela oknem. Ani jsem nevìdìl, e má tak
ráda jablka.

Otevírám okno a netrpìlivì vyhlíím, jestli jetì nejde.
Kdepak! Jenom tma, proudy vody a vítr. Chladný vzduch
vniknul do pokoje a prùvan rozhoupal árovku u stropu. Radìji
to zavøu.
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A je zase ticho. Jenom kukaèky tikají a obèas to v nich
zachrastí...... no vidí, mùu si pustit hudbu !!! Cvak - zpívá Elvis
Presley.......
Copak asi dìlá Agim ? Je zalezlý v boudì a urèitì spí. Není
to dávno, co jsi ho pøinesla, úplnì malé tìnì. Kdy bìel,
vypadalo to, jako by se kutálel, a na chodbì se mu rozjídìly
tlapky. Dnes u je z nìho velký slintající klacek - prostì boxer.
Kdy jsme mu jednou nakapali na cukr trochu rumu, usínal
ve stoje a tlapky se mu zase legraènì rozjídìly, a sebou
uchnul na zem a tvrdì spal. Mohli jsme si ho pak v klidu
namalovat.
Kukaèky odbíjejí pùlnoc. Svìtlo poulièní lampy vniká
oknem do pokoje. Hodím do kamen pár briket, a to v nich
zahuèí a pøevrátím kazetu na druhou stranu. Z reproduktoru
potichu zpívá Paleèek s Janíkem.
Podívám se sám oknem myleným
sklem kvìtem pokresleným
podívám se sám
Je to malý dùm, z dokù støechu má
skok je k sousedùm
je to malý dùm...
Zaèínají se mi klíit víèka. Myslím na to, jak se na Zavadilce vítá jaro. Na vech kopcích se veèer zapalují velké
táboráky a øíká se tomu Èarodìjnice. U to nebude dlouho trvat
a rozkvetou podléky. Zkouím si vzpomenout, jak voní fialky.
Nejvíce jich vdycky roste u nemocnice a nad naí zahradou.
V tom se venku roztìkali psi. Teï vrzly vrátka a ty u
stojí ve dveøích, vlhká a usmìvavá. Mokré vlasy ti padají
do tváøe a kape z tebe voda. Sedá si ke mnì, voní detìm
a pøíjemnì studí.
Ahoj Rudo, tak povídej, jak jsi se tady mìl ?...
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JETÌ JEDEN VÍKEND

Na chatu jsme dorazili právì vèas. Zrovna zaèínal jeden
z tìch vytrvalých podzimních deù. Helena zatopila v kamnech
a já jsem zatím pøes sebe pøehodil plátìnku a el natrhat ípky
na èaj. V tom èase u byly krásnì rudé.
Kolem chaty byla silná vrstva napadaného listí, které se
lesklo vemi barvami a ustilo pod nohama. Vybral jsem si keø
s nejvìtími plody a zaèal trhat. ípky byly studenì mokré a ne
jsem natrhal potøebné mnoství, byl jsem celý umáèený a popíchaný. Zanesl jsem je do chaty a vysypal do hrnce. V kamnech
u praskalo døíví.
Jetì budeme potøebovat vodu, - øekla Helena.
Vzal jsem vìdro a znovu el do lesa. el jsem úzkou
pìinkou mezi stromy a u studánky jsem nabral èistou vodu.
Èasu bylo dost, tak jsem si zapálil cigaretu, opøel se o strom
a pozoroval podzimní pøírodu. Les vonìl mokrým jehlièím
a mechem. Èerní ptáci s mokrým peøím pøelétávali s køikem
ze stromu na strom a zmoklé veverky se vdycky jenom mihly
pøed mýma oèima a zase zmizely v korunách stromù. I srnku
jsem zahlédl, jak lehkým krokem bìí mezi tíhlými kmeny
vysokých jedlí a jen zpovzdálí mne zvìdavì pozoruje. Vnímal
jsem pøírodu - dùkladnì zabalený v plátìnce - a cítil jsem, jak
les dýchá a ije svým bohatým, èistým a prapùvodním ivotem.
Stáli jsme na verandì pod støechou, srkali horký ípkový
èaj a poslouchali zvuky ticha. Nad køivoklátskými lesy se u
snáel soumrak a dé jetì více zesílil. Divoké kapky detì
klepaly na støechu, jakoby stovky lesních panen jehlovými podpadky vytloukaly rytmus pøírodní symfonie. Chvílemi zafoukal
studený vítr a nám pøebìhl po zádech mráz. Dýchali jsme
do dlaní a tiskli se k sobì zimou.
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V tom se od protìjího lesa odlepila jakási postava
a spìchala pøímo k nám. Byl to hajný a voda z nìho tekla
proudem. Ve fousech mìl dobrácký úsmìv.
Dobrý veèer, prosím vás, mohl bych se u vás na chvíli
schovat ? - povídá a pøevrací puku, aby mu vytekla voda
z hlavnì.
Pozvali jsme ho dál. Uvnitø bylo krásnì teplo a sucho.
Myslivec sundal mokrý kabát a puku opøel o zeï.
Posaïte se , - øekla Helena a já jsem vytáhl z batohu láhev.
Sedíme kolem stolu, popíjíme rum s èajem a myslivec
povídá tichým hlasem o lese, o zvíøatech, o ivotì a o svém
mládí a èas rychle bìí. Za okny u je tma a deové kapky
bubnují stále stejný rytmus a monotónní melodii. Teplem se mi
zaèínají klíit víèka. Slyím, jak v kamnech praskají smolné
vìtve, jak dé jemnì klepe na okno a myslivec povídá
a povídá.......... U stropu se válí kouø z jeho fajfky.

MARTINA
Podzim pìtasedumdesátého roku byl dlouhý a sluneèný.
Chodili jsme u jenom na klidné procházky po okolí. Brouzdali
jsme se spadaným listím v lese Na babì, ale Kubrychtova bouda
byla u zavøená. Jindy jsme doli kolem Litavky a do Zdic
a v Popovicích jsme obeli smutné a oputìné rybníky. V lodièkách u bøehu byly u nachystané zimní zásoby krmení pro
kapry.

Kdy jsem se probudil, byl u myslivec pryè. Na stole stála
prázdná láhev od rumu a vzduch vonìl tabákem. Helena sedìla
za stolem a usmívala se.
Vstávej, za chvíli pøijdou kluci.
Já vím, - øekl jsem a vyel na verandu. Bylo u po deti
a dokonce svítil mìsíc. Setøásl jsem ze sebe ospalost a zhluboka
se nadechl èerstvého vzduchu. Helena pøila za mnou.
U jdou, - øekl jsem. - Musím si jetì v klidu naladit kytaru.
Z lesa se ozývaly veselé hlasy a hluèný smích.
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A pøiel prosinec a stále jetì bylo teplo. Helena mi vdycky
chodila naproti k autobusu, kdy jsem pøijel z práce. Jednou
v pátek mnì ale neèekala. Bìel jsem rychle k telefonu a vytoèil
èíslo porodnice.
Právì se vám narodila holèièka, pane Stanèík, - øekl mi
vesele enský hlas v telefonu. Úplnì jsem zapomnìl se zeptat,
jak se jim daøí a vyel jsem z budky ven. Chodil jsem dokola
kolem námìstí, prodíral se davem lidí a zastavoval se
u výkladù. Zael jsem si do bufetu na svaèinu a zase jsem chodil
kolem námìstí. Pak jsem se vydal mìstem po hlavní silnici, kde
neustále projídìly stovky øvoucích a páchnoucích aut.
V hospodì Na Plzeòce jsem si dal u pultu velkého panáka
a zase jsem el dál a chodil jsem tak a do veèera po Berounì.
Veèer jsem koupil u Trojana láhev rumu a el jsem domù.
Helenin táta sedìl za stolem, popíjel kávu a kouøil jednu
cigaretu za druhou. Poloil jsem láhev na stùl a øekl jsem :
Ahoj dìdo. Tak máme holku ! A je to Martina !!!
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