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Chutě Polska aneb musíme
tu žábu sníst
Lucie Zakopalová
„Jídlo je především otázka srdce!“ říká hrdina povídky
Martina Reinera a nepřímo také mnoho dalších autorů následujících textů, českých spisovatelů, novinářů nebo dramatiků.
A srdce je nevyzpytatelné. Někdy se hostinou stane i krajíc
chleba a jindy nás vášeň pro nejvytříbenější pochoutky může
zavést až do temných hlubin naší duše. Na otázku Jak chutná
Polsko? proto každý odpověděl po svém: nostalgickou vzpomínkou, detektivním příběhem, ironickou hrou, básní nebo
apologetickým vyznáním.
Chuť, stejně jako další lidské smysly, je velmi subjektivní
a tříbí se díky osobní zkušenosti. Proto je pro čtenáře připraveno polské menu, z něhož může podle chuti uzobávat nebo
se nechat obsloužit a vychutnat si všechny příspěvky v pořadí,
v jakém jsou servírovány. Nejdříve nabízíme aperitiv, který
povzbuzuje chuť k jídlu, je krátký a ostrý. Následuje výběr z několika předkrmů, jež mají naladit naše chuťové pohárky: můžeme si vybrat jen některý z nich nebo zkusit ochutnat všechny.
Z každého se dozvíme trochu o tom, co bude následovat, ale
ještě nás nemají zasytit. Hlavní chod bychom neměli zhltnout
moc rychle, ale v klidu si vychutnávat jednotlivá sousta. Teprve
poté je čas na dezert, kontrapunkt předchozího menu, který
ucelí náš gurmánský zážitek. Symbolickou tečkou je ovšem až
digestiv. Teprve po jeho vypití se můžeme oddat příjemnému
trávení…

Když stojí Poláci před obtížnou situací, kterou musí vyřešit,
poeticky říkají: trzeba tę żabę zjeść, musíme tu žábu sníst. Na
rozdíl od Francouzů, pochutnávajících si na žabích stehýnkách,
je u našich severních sousedů žába symbolem něčeho, co
„musí překousnout“. Stejně tak musí někteří Češi ve vztahu k
polské kuchyni překonat spoustu mýtů, které se kolem ní u nás
vytvořily. Překousnout stereotypy je někdy těžší, než se zdá.
Naši šéfkuchaři se to pokouší hostům ve svých textech trochu
usnadnit. Polsko v nich rozhodně není nemastné neslané.

Střepy
Igor Malijevský
Vejdu do sběrného dvora, tam pozoruhodná instalace pivních lahví. Srovnaných podle příbuznosti, podle genetického
kódu. Svůj k svému. Kdyby se tu třeba Žubr zamiloval do
Prazdroje, měl by smůlu. Zůstal by ve skupince Žubrů na druhém konci dvoru a celý život by psal smutné básně.
„Vitajče, rozumě pan po polski?“ oslovil mě místní Haňťa.
„Troche.“
„Jsem lvovský Polák, pokračoval, vítejte tu, vy jste z Čech,
že, poznal jsem vás podle břicha, haha, dobrý pivo, v Polsku
špatný pivo, ale dobrý žurek, já to u vás znám, jednou jsem jel
s manželkou až do Prahy, nabrali jsme dobrý směr, ale do Prahy
už jsme nedojeli, moc daleko, ale Liberec, to jo, to je super, je
to blíž, ale ani tady na Ukrajině neumějí žurek dělat, ne že by
se nesnažili, někteří se opravdu snaží, ale dělají jednu chybu,
člověk jim to musí odpustit, je to už takový národ, oni prostě
dělají na každou polívku nový zákvas a to nejde, žur, to je tradice, kdežto tady na Ukrajině je to teď samá revoluce, Prahu
jsme s ženou nakonec nedali, je to moc daleko, nám úplně
stačil Liberec, a to já dobře vím, že vy v Čechách máte taky svůj
švejkovský žurek, haha, kyselo mu říkáte, kyselo, to je v překladu žurek, protože žur pochází z německého sauer a to znamená kyselý, ale vy Češi si vždycky najdete nějakou tu cestičku,
abyste si to udělali snazší, a tak tam dáváte chlebový kvas,
haha, zajdete za pekařem, uděláte smutný oči a máte vystaráno, to je tedy nápad, no, dávejte si tam, co chcete, ale takhle
žur nikdy neuděláte, takhle vyrobíte akorát tekutej chleba, to

radši dělejte pivo, ale stejně je pěkné, že jste se tu zastavil, tak
vítejte, jsem rád, že si s vámi můžu promluvit polsky, i když mi
nerozumíte, ale to nevadí, vy jste takový sympatický, a tak vám
to klidně řeknu, v čem je to tajemství opravdového žurku, víte,
oni už žurek neumějí dělat ani Poláci, oni si normálně zajdou
koupit zákvas do obchodu, dokážete si to představit, do obchodu, to máte jako byste si jel koupit vlastní rodinu do supermarketu, haha, takhle se to nedá dělat, žurek, to je cesta věrnosti
a tradice, základ správného žurku je v tom, že zákvas nikdy úplně nespotřebujete a hned ho dál nastavíte a uděláte na něm
zákvas další, a čím je váš zákvas starší, tím lepší je z něho žurek,
můj dědeček měl šedesát let starý zákvas, zdědil ho ještě po
svém otci, mém pradědečkovi, a kdyby nám ve čtyřicátém čtvrtém Rusové nevybombardovali kuchyň, možná bych měl tenhle
zákvas dneska i já a to už by byla opravdová památka UNESCO,
on i můj otec měl pěkně starý zákvas, ale když ho zavřeli, přestala máma žurek dělat, i když tradice nám v rodině zůstala,
ale to je jasné, že otcův a dědečkův zákvas se s tím mým nedá
vůbec srovnávat, to byli opravdoví mistři žurku, já mám teď jen
mladý zákvas, protože mi ho před šesti lety snědla kočka, a tak
jsem musel začít znovu, ale je to dobrý zákvas, poctivý, z žitné
mouky, oni taky někteří dělají žurek z pšeničné mouky, ale na
to pozor, to potom není žurek, ale boršč, i když tady na Ukrajině říkají boršč úplně jiné polívce, která nemá s borščem vůbec
nic společného, takže nevím, jak na to chudáci přišli, to je ten
jejich chaos, ta jejich permanentní revoluce, a někdo taky dělá
zákvas z ovesných vloček a to už je prostě konec světa, který co
nevidět přijde, fašisti zdvihají hlavy, tuhle jsem dostal za polštinu přes tlamu, nás už tu ve Lvově moc není, všichni mladý
odjeli vydělávat do Evropy a zůstali tu jen starý jako já, ale já

jsem poslední, kdo tu ještě umí udělat pravý žurek, a řekl bych,
že už jsem poslední na celém světě, ale teď to umíte ještě i vy,
tak na sebe dávejte pozor, abyste se dožil vysokého věku, čeká
nás ještě hodně práce, viďte, kdežto fašisti by jenom kouřili
v Amsterodamu trávu, já tedy tohle nekouřím, ale pivo, to jo,
hlavně český, to jsem rád, že jsme se seznámili.“
A pak mi několikrát podal upracovanou ruku a já, když vyšel
ven, jsem zjistil, že mám v dlaních zářezy jako od skla. Je to
možné, že by měl v kůži střepy? Je to možné, že by se člověk
pořezal dotekem druhého člověka?

Chvála varšavského trhu
Petr Janyška
Určitě máte představu překypujícího trhu hojnosti: Itálie,
francouzská Provence, Španělsko. Ovoce, které voní na dálku,
láká šťavnatostí, bylo evidentně natrháno po úsvitu, nese v
sobě neopakovatelnost místa. Ale co takhle Varšava? A vůbec
Polsko? Nevěříte?
V centru Varšavy narazíte na klasickou středoevropskou
předválečnou tržnici: červená cihla, neogotický monumentální
vchod jako do katedrály, nad hlavou skleněná rozeta a dvě věžičky, uvnitř hala s ocelovou klenbou. Hala Mirowska. A kolem
dokola záplava stánků a krámků, hodně přes stovku, kupující se
proplétají mezi pyramidami všeho možného ovoce a zeleniny,
jaké si lze představit, chvílemi se jejich proud ucpe, když se dva
tři najednou zastaví před ostružinami nebo když se proudu napříč postaví kočárek, mumraj se ale hned zase rozproudí. Masa
barev, moře zralých tvarů, vybíhají daleko před stánky pod
loubí ohromných plachet nad hlavami kupců nebo pod ochranu skleněné střechy pavilonů. Na jedné straně kupující městských způsobů a šatů, na druhé venkovští zelináři. Toho ovoce
tu jsou hory, břicho velkoměsta, vše po metrácích a tunách,
veletuctech. Jako pravá tržnice nabízí místní produkty, nikoli
zboží z druhého konce zeměkoule, které se vozí zelené a uměle
dozrává v oparu plynů průmyslových hal.
Produkty, které jsou Poláci zvyklí kupovat po generace a mají
na ně kritický čich: jehněčí chodí moje známá kupovat jen do
krámku č. 79 a zeleninu nejčastěji k tomu sedmému zprava,
rajčata jsou tu masitější než u jiných a brambory se nikdy ne-

rozvaří. Poláci, kteří se vyznají ve vaření (můj děda by kdysi řekl
„hospodyně“, ale tady nakupují často muži), berou jiný druh
brambor na hranolky, jiný na salát a jiný na pečení, a to už po
generace. Jmenují se Jaza, Irga nebo Iris. Jsou tu ale i produkty,
jaké hledá nová generace bio: vodnice, rukola, šťovík. Nabízejí
je venkované se svým přízvukem a bodrostí, venkované, jejichž
hlasy nelze neslyšet. Nepřidáme k tomu, paninko, ještě petržel? A co ten lileček, takovej kulaťoučkej? Vždy úslužní, žádná
obhroublost či sexismus, klient může klidně taky o dva stánky
dál.
Tržiště, boudy, venkovanky na rohu
Nejde mi o to, sestavit inventář všeho, co tu lze koupit a potom sníst, ale přinést svědectví o tom vlnícím se propletenci,
nefalšovaném tržišti Varšavy, kde se dá celý život nakupovat
zdravé, vždy čerstvé zboží. Tržiště, které nikdo před pár lety
nemusel křísit píárovskou nálepkou „farmářské“, které tu bylo
vždy, před válkou, za komunistů i po nich. Které odráží národní
identitu a je vrostlé do místní tradice. Takových je ve Varšavě
vícero a narazíte na ně v každém polském městě. Průměrný
Polák je zvyklý chodit tam nakupovat své potraviny, právě tak
jako průměrný Ital či Francouz, tedy národy, které dovedou
jíst a vařit. Ve Varšavě není problém žít zdravě. Navíc zeleninu
a ovoce od venkovana nemusíte kupovat jen na trhu, v každé
čtvrti je mnoho stánků, kde se prodává zelenina od místních
pěstitelů, říká se jim „boudy“ a už jejich charakter napovídá,
že všechno tu je od sedláka. A když je sezona jahod nebo borůvek, na každém čtvrtém, pátém rohu postává někdo před improvizovaným pultíkem nebo jen před otevřeným kufrem auta

a prodává, co se zrovna urodilo. Teď právě třeba sušené houby.
Tím to ale nekončí. Pro ty, kdo chtějí jíst bio (a mají na to),
je ve Varšavě řada obchodů tohoto typu, se šťávou z granátových jablek či brusinek nebo ze všech jiných možných
bobulí a listů, s quinoou, s bio jogurty, bio moukou, bio sýry.
Mnoho z nich domácí provenience. Najdete v nich také
velký regál s bezlepkovými výrobky (kdo tuto dietu v Praze
dodržuje, ví, že všechny bezlepkové polotovary typu těstovin nebo knedlíčků se bez výjimky dovážejí z Polska). Za
rohem mého varšavského bytu otevřeli cukrárnu s výlučně
bezlepkovými dobrotami, navíc neslazenými ani cukrem.
A co nabízejí její regály, vypadá jako nejluxusnější cukrářství,
nemusejí to vůbec být chudé, bezbarvé či beztvaré výrobky.
A hned o kus dál, v ulici Nový svět, je možné zajít do restaurace
s nabídkou bezlepkových jídel.
Že to všechno nemůže být pravda, že přece víme, že v Polsku
je jídlo mizerné kvality? Vždyť se to píše? Píše, ale nějak jen u
nás. Nesouvisí ty skandály, které občas vypuknou, spíš s tím, že
někdo k nám dováží potraviny mizerné kvality? Za kolik je kupuje a za kolik prodává? Nemůže v tom být také záměr a obava
z konkurence, vždyť polští producenti jsou silní a vyvážejí do
celé Evropy? V běžné varšavské samoobsluze máte na výběr
z deseti dvanácti druhů ovocných šťáv – a všechno místní produkce.
Ten trh překvapí ještě jednou maličkostí: každý prodavač, ať
si koupíte hlavičku česneku, dva lilky, nebo pět kilo zeleniny,
vám automaticky vtiskne s vracenými drobnými do ruky účtenku. Účtenku, kterou mu vyplivne jeho registrační pokladna,
jako ve zbytku Evropy. A tak je to tady všude: nejen ve větších

obchodech či restauracích, ale i ve stánku, když si koupíte noviny nebo dva lístky na tramvaj, když chcete půlku bagety nebo
jogurt. A nikomu to nepřijde divné, nikdo s tím nemá problém,
nikoho nenapadne na vás zkoušet, zda si opravdu přejete účet.
I laikovi je jasné, že je potom obtížné krátit stát na daních.
Před sebou dvanáctera jablka
Hory ovoce a zeleniny, které trhovci průběžně udržují v
lákavém stavu, dorovnávají jejich jehlany, odstraňují nahnilé
kousky. Často si tu nakládáte do sáčku sami, přehrabáváte
se v zelenině jako v Čechách, někteří vám ale vybírají ovoce
vlastnoručně, aby je klienti nepomačkali, jako ve Francii či Itálii. Místní původ ovoce znamená, že celý trh na první pohled
signalizuje, co je za měsíc. Teď je podzim, takže hlavně jablka,
hrušky, švestky, ale taky ořechy a oříšky a všude houby. Jablka jsem tu viděl tato: Rubín, Šampion, Antonówka, Kosztela,
Paulard, Ligol, Lobo, Piros, Celeste, Gala, Delikates, cena 10 až
14 korun. Hrušky byly Konference, Łukaszówka nebo Klapsa.
Švestky byly Węgierki čili Maďarky (malé jako ty obyčejné
naše) a potom o hodně větší Śliwa Dąbrowicka, Śliwa Brzoskwiniowa čili broskvová, Jerozolimki čili Jeruzalémské švestky
a Japońky čili Japonky, ohromné, opravdu velikosti broskve.
A už taky vlašské i lískové ořechy.
Nejzajímavější jsou tu snad pro mě rajčata: můžete koupit
Gargamely (že by Šmoulové?), malinová (mají opravdu tmavou
malinovou barvu), vajíčka „jajko“ nebo Buvolí srdce „Bawole
serce“ či zelenohnědé Kumate. Všechna místní, vypěstovaná
na slunci a v hlíně, nikoli bezbarví chudáčci bez chuti přivezení
kamionem přes půl Evropy. A každé se hodí na něco jiného.

Skoro každý stánek teď má houby, pravé hříbky, polohřiby,
lišky, různé modráky a taky ryzce. Houbu, kterou jsem znal
jen z knížek jako tu nejlepší, co může být, tady koupíte na kila
a nabízí ji hned několik stánků. Většina restaurací a bister ve
městě má teď vůbec v nabídce jídla s houbami, různé speciality z lišek, právě tak jako na jaře s chřestem.
Ze zeleniny tu najdete všechno: tento den červenou řepu,
mladou řepu s natí, ploché lusky hrášku, celer, mrkev, karfiol,
kopr, ředkvičky, papriky zelené, žluté nebo červené, kedlubny,
čerstvý šťovík, petržel, brokolici, dýně, fazole zelené, žluté,
okurky, cuketu, čekankové puky, hlavy slunečnice, sušené fazole, boby, moje rajčata… Všechno jako by člověk právě utrhl
nebo uřízl ze záhonu na chalupě. Zaujme taky množství borůvek, arónie (jakási černá jeřabina, v Polsku velmi oblíbená
a častá), sušené i čerstvé brusinky (żurawina), maliny, ostružiny
(ano, na trhu), ještě teď tu a tam jahody včetně lesních.
A potom v bočních galeriích kvantum specializovaných krámků: se sušeným ovocem a s oříšky, jiný s exotickým ovocem z
dovozu (výjimka potvrzující pravidlo) typu pitahaya, karambola, fitalis, žluté melouny, fíky, granátová jablka či avokáda, další
krámek prodává výlučně sušenky, tedy desítky druhů, jiný cukrárenské produkty. Jeden specializovaný na olivy jako by z oka
vypadl krámku v Maroku či jižní Francii. Zmínili jsme řeznictví,
jsou tu taky různá uzenářství a krámky s čerstvými rybami (Polsko má velký pás moře) a znám jeden, který zase prodává jen
ryby uzené. Dnes jich měl šestnáct druhů. Kousek dál nabízejí
uzeniny z Litvy a tamhle med a výrobky z něj. V příčné uličce
řada stánků specializovaných jen na vejce. A taky sýry, i když
ty tu s francouzskými či italskými nelze srovnat, jsou příliš čerstvé, spíš polotvarohy, chybí jim vyzrálost a rafinovanost. Zato

záplava nejrůznějších tvarohů a smetany (bez níž by polská
kuchyně neexistovala). To vše protkáno sítí pekařství: zastavím
se u nejbližšího, napočítám dvacet druhů chleba, od čistě bílého po tmavý, který je v Polsku hodně rozšířený a hodně dobrý,
žitný, žitno-slunečnicový, lněný… Všechny z kvásku. A k tomu
tucet různých druhů pečiva. Na místě by se tu mohl točit film
o předválečných časech, nic by nebylo třeba upravovat.
A do toho krámky s kuchyňským nádobím, tkaničkami do bot
a všelijakou drogerií a potřebami pro domácnost. A samozřejmě květiny: před halou stojí jako první šik řada třiceti sedmi
stánků, z nichž každý nabízí prakticky všechny květiny sezony.
Nikdy jsem neviděl ani jednu z Holandska či přivezenou letadlem. A kolem nich ještě posedávají starší venkovanky či ženy
z předměstí s kyblíky plnými stonků a okvětních lístků. Květiny
tu jsou daleko levnější, než jsme my zvyklí, a dávat je tu patří
k běžné praxi. A to abych nezapomněl na celou jednu uličku
s rostlinami v hlíně k zasazení.
Nenavrácené tržnice
Že Polsko je chudou zemí, zemí malých kšeftařů a pijáků vodky, nad kterou se blahosklonně usmíváme u vědomí své technické a civilizační nadřazenosti? Kdo se umí dívat, vnímá, že ta
země jde rychlým tempem kupředu, že v některých aspektech
je už možná evropštější než česká společnost. Specifikem Polska bylo, že ani za komunismu úplně nezničilo svůj venkov a že
všichni byli zvyklí, že kromě nákupu v sámoškách, které většinu
času nabízely jen ty nejnutnější velkopotraviny typu mouka,
cukr, ocet, se zelenina, ovoce i maso kupovaly od soukromníků.
Nedošlo tu k tomu téměř totálnímu zapomnění, co je skuteč-

ná mrkev či salát, kdy teprve po pětadvaceti letech začínáme
formou malých trhů objevovat dávno objevené a mezitím zapomenuté. To, čemu se minulé generace při pohledu na Polsko
smály, jejich malá soukromá hospodářství oborávaná jedním
koníkem a celou rodinou, se v době boomu zdravých potravin
a záruky místního původu ukazuje jako výhoda.
První republika postavila ve všech pražských čtvrtích a ve
větších městech tržnice, kde se civilizovaně prodávaly po celý
rok čerstvé potraviny. Nezbyla nám pro tento účel ani jedna,
většinou jsou plné butiků nebo luxusních prodejen dlaždiček
a koupelen, nikoho nějak nenapadlo, že by se měly navrátit původnímu účelu. Po čtvrtstoletí se obyvatelstvo začíná domáhat
toho, že nechce kupovat jen ovoce, před nímž ho chrání plastikové obaly a které nepoznalo sluneční paprsek, brambory,
které je třeba před vařením vykrajovat, nebo pečivo ze zmražených polotovarů. Cítí, že cibule z Německa, ořechy z Francie či
květiny z Indonésie jsou nonsens.
Varšava má tohle všechno v samoobsluhách taky, má ale i svá
tržiště, boudy a stánky překypující místními ořechy a telecím,
kde vře život a kde kupce zaplaví neumělé barvy a neumělé
vůně. A kde nakupovat není luxusem vinohradských yupíků, ale
součástí režimu běžné rodiny.

Esej o polské klobáse
Ivan Binar
Klobása stočená do klubka ležela na bílém stole na tržišti
v polské čtvrti kanadského Toronta a čekala na svůj okamžik...
O jídle nepíšu, škoda slov. Je potřeba plnit papír hlubokými
myšlenkami, podat svědectví o stavu světa, zanechat příštím
generacím zprávu o tom, co jsme udělali špatně, čeho by se
lidé příští měli vyvarovat. Škoda slov ztracených o jídle. A kromě toho radši jím, než o tom píšu. Jiná věc je pití; bez alkoholických nápojů by byla světová literatura – byla-li by vůbec
– chudá, chudičká. Jenže také jídlo je v literatuře tématem už
od pradávna. Vždyť jídlo je důležitější než písmenka na papíře,
důležitější nežli veškerá moudrost lidská vytesaná do žuly. Jídlo
je nad zákonem: člověk se dokáže ponižovat, krást, ba i vraždit,
aby nezemřel hladem. A jídlem to, co máme, začalo. A teď to
máme! Kdyby na počátku všeho nezatoužily dva mlsné jazýčky
poznat, jak chutná zakázané ovoce, kdyby se dva zdravé chrupy
nezakously do jablka, možná bychom dodnes žili v ráji. Ovšem
za cenu toho, že bychom setrvávali v blahé nevědomosti a nikdy se nedověděli, jak chutnají jablka.
Vždyť to není pravda, že o jídle nepíšu; někdy přece jen,
abych posunul děj, něčím užitečným zaměstnal jednající osoby, abych je charakterizoval, aby měly důvod sejít se u stolu.
Nemusejí pořád jenom chlastat, chilli con carne je taky dobrou
záminkou pro ušlechtilou stolní rozpravu. Ve své dosud nevydané knížce o válečném tažení kapitána Kotulána a jeho osmi
mužů na Sovětský svaz jsem vojsko nezapomněl vybavit polní
kuchyní.

Možná bych měl psát o jídle víc, v moderní literatuře je to
žádoucí. Třeba bych se konečně proslavil. Když si člověk o dobrotách čte, sbíhají se mu sliny. Nebo když se o nich vypráví.
Naše přítelkyně Jaroslava, nakladatelská redaktorka, vyzobává
z rozmanitých knížek recepty na rozmanité pokrmy rozmanitými styly napsané, už jich vydala dva svazky. Jenže nevaří. Ani
jeden z těch lákavých předpisů nezkusila uskutečnit. Ani ji to
nenapadlo. – Když si v těch jejích knihách listuji, pokaždé mě to
táhne do kuchyně, jenže nemám madeiru, na lanýže mi chybí
peníze a chřest nemá zrovna sezonu. Kdybych si chtěl udělat
jemně uzené hovězí podle Jerzyho Kosińského z knihy Vášeň
– velice slibně se tvářící recept –, musel bych jít do lesa sbírat
kůru různých stromů a pak na dvorečku v Holešovicích rozdělat
velice čadivý oheň. To by mě sousedé hnali!
Taky jsem si jedno jídlo vyzobl z knížky: z Běgunů Olgy Tokarczukové. A tuhle dobrotu jsem Jaroslavě do připravovaného
třetího svazku kuchařských receptů z krásné literatury neprodal. Raději jsem se pustil do díla. Zrovna jsem se literárně
činil na chalupě poblíž říčky Odry – to by se Vratislavané divili,
jakým tu dokáže být jejich vznešená Odra zurčivým čůrkem.
Abych byl stylový, pro potraviny jsem si zajel do města, jímž
Odra protéká – do Oder. Dvakrát do týdne tam polští trhovci
prodávají produkty polských sedláků: ovoce a zeleninu, maso
a uzeniny, taky sladkosti. Nejobdivuhodnější jsou kravičky zabalené ve voskovaném papíře – mléčné karamely. V ústech se
rozplynou jak sladký sen a naplní člověka pocitem neopakovatelného blaha. A přece jen – stačí rozbalit další kravičku a neopakovatelné blaho se zopakuje. A nepřilepí se na zuby!
Na trh jsem se vydal kvůli bramborám, cibuli a bůčku, karamely byly navíc, sladká odměna. Hodlal jsem vyzkoušet jídlo

opilce Erika, běžence mohutné postavy, odolného proti zimě
a bývalého námořník nejasného původu na blíže neurčeném
ostrově. „Živil se jedním jídlem, což bylo to jediné, co ho ještě
nenudilo. Brambory pokrájené na plátky, prokládané v litinovém hrnci plátky bůčku a cibule. Prosypané majoránkou a pepřem, pořádně osolené. Ideální jídlo – proporce výživných látek
jsou dokonale zachované: tuky, uhlovodany, škroby, bílkoviny
a vitamín C.“ Místo litinového hrnce jsem zvolil římský hrnec
koupený ve Vídni, ten je z pórovité keramiky a den před použitím se i s poklicí má namočit do vody. Pak už jsem se držel
předpisu, jen jsem přidal česnek. Protože česnek nikdy nezarmoutí. Vřele doporučuji. Tři dny, než jsem všechno spořádal,
jsem nemusel vařit. Paní Olgo, kompliment!
Jídlo bývá velkým tématem tam, kde se ho nedostává nebo
kde je mizerné: na pionýrském táboře, na vojně nebo ve vězení. Slova probouzejí představy a ty naplňují mysl. V tom tkví
síla literatury. Zjara roku 1971 jsme si v cele číslo 307 ostravské
vazební věznice na Krajzáku vyprávěli, jak správně uvařit guláš
z hovězí kližky. Mne zavřeli kvůli sovětským okupantům – paragraf 100, pobuřování z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky, písmeno c, proti spojeneckým nebo přátelským vztahům republiky k jiným státům.
Se mnou byl v cele Franta Žák za to, že prozradil Američanům
v Norimberku, že po Olomouci se potloukají sovětští vojáci –
paragraf 105, vyzvědačství. Vtom zarachotil klíč, otevřely se
dveře a dozorce strčil dovnitř chlapce s dekou pod paží, přírůstek: – Kurevski přeryv v mojim žyčoryše, řekl ten chlapec, když
dozorce zmizel. Jeho první větu si dodnes pamatuji, ale raději
se nepokouším napsat ji správně polsky, spřežky by mě udolaly.
Přibyl k nám na celu číslo 307 Andrzej, devatenáctiletý havíř

ze Zabrze. Vydal se s kamarády do světa a skončil na Krajzáku
v Ostravě, ačkoli cílem číslo jedna bylo Rakousko. Měl hlad
a rozpraskanou kůži na chodidlech. Kamarády umístili v jiných
celách, aby nebyli pohromadě a nemohli se domlouvat, jak
napálit vyšetřovatele. Čekali v Ostravě na transport domů, do
rukou polské spravedlnosti. Přejít československo-polskou hranici byla hračka, ale na hranici s Rakouskem je čekalo překvapení: narazili na drátěný zátaras se signální stěnou. Nechápavě
hleděli na ostnatý drát, a než přišli na to, jak by eventuálně
mohli... Už je měli! Chrabří českoslovenští pohraničníci jim
nasadili klepeta. To byl začátek cesty zpátky ze světa. Ostravský
Krajzák byl nepříjemnou zastávkou. Kurevski přeryv v mojim
žyčoryše!
K obědu byly knedlíky – pórovité médium vyrobené z mouky,
umožňující snadné přenášení omáčky z talíře do úst. Jakýpak
talíř na Krajzáku, byla to hliníková miska třídílná. Jakápak
omáčka? Červená substance, v níž plavou kousky čehosi z konzervy s prošlou lhůtou. Gurmán by se ošklíbal. Jenže Andrzej
se na to vrhl, jako by tři dny nejedl – protože tři dny nejedl. Na
cestě za svobodou vyhládne. Na cestě za svobodou chutnají
i vězeňské knedlíky s prošlou konzervou. Když jsme si večer vyprávěli o jídle, obohatil Andrzej náš verbální jídelníček o bigos.
Prý je to mnohem lepší než ty naše knedlíky. Ještě nás naučil
jazykolam o chroustovi ve třtině, ale ten už dneska nedám
dohromady. Po týdnu Andrzeje odvedli a už jsem o něm nikdy
neslyšel. Kurevski přeryv v mojim žyčoryše!
Už bych měl konečně začít o té polské klobáse. Ležela na bílém stole stočená do klubka jako had a tvářila se, že se vymrští

a... zaútočí na naše chuťové buňky.
Když bylo po všem a sovětští okupanti odtáhli zpátky do
Ruska, rozhodli jsme se, že navštívíme tetu Vlastu v Kanadě:
má žena Jarka, její bratr Luboš – můj švagr – a jeho žena taky
Jarka – moje švagrová. Byli jsme tam dva švagři a dvě švagrové,
dva manželé a dvě manželky, dva manželské páry, a letěli jsme
navštívit sestru a švagrovou, tetu všech našich dětí – Vlastu.
V neděli 31. května 1992 jsme přistávali do mlhy na letišti
v Torontu... Teta Vlasta nás naložila do bílé fordky a odvezla
domů. Pak jsme si po osmnácte dnů užívali Toronta, navštěvovali galerie i zoologickou zahradu, taky na televizní věž jsme
vyjeli výtahem, byli jsme v Baťově muzeu obuvi, navštívili několik nákupních center a největší knihkupectví na světě – Milan
Kundera měl celý regál –, prošli se po prkenné promenádě
Cherry Beach u jezera – nikdo se tam nekoupal, prý se to nedělá, v Ontarijském jezeře se nekoupe. Kvůli znečištění. Rybáři
tam sice rybaří, ale co uloví, házejí zpátky. Jsou to sportovci.
Byl horký červen, zatoužili jsme po vodě. V městě samotném
bylo několik možností, ale žádná se nám nelíbila. Místní plovárny vypadají spíš jako tenisové kurty s vodou místo antuky, jsou
za vysokým drátěným plotem, beton v betonu, dva plavčíci
hřadují na posedech podél bazénu jako volejbaloví rozhodčí
a pískají na píšťalky, jakmile spatří neplechu: že někdo skáče
z břehu do vody nebo se mládež strká a cáká po sobě. Za takovýchto okolností a podmínek se nám plavat nechtělo. Teta
Vlasta navrhla cestu na sever, k Huronskému jezeru; u jeho
zátoky Georgian Bay poblíž města Penetanguishene je provinční park Awenda s kempinkem, tam si postavíme stan, zátoka je
pro koupání jako stvořená.

Penetanguishene, Penetanguishene, Penetanguishene...
říkal jsem si celou cestu, abych nezapomněl. Třeba se mi to
bude jednou hodit. Znamená to v jednom z indiánských jazyků
„země na bílých tekutých píscích“ – není to nádherné! Z přiděleného místa označeného cedulí s obrázkem želvy v kempu
jsme vyhnali ursona, abychom si měli kam postavit stan. Dal si
říct, odkráčel důstojně do křoví. Koupili jsme dříví – sbírat klestí
v lese je v parku Awenda zakázáno – a rozdělali oheň. K večeři
bude klobása a černý chleba.
Ještě dopoledne ležela klobása svinutá do klubka na bílém
stole polského tržiště v Torontu. Polská klobása. Ochutnali
jsme ji už dřív a stále se k ní vraceli, protože byla dobrá. Člověk se rád vrací k chutím, které zná, které mu připomínají cosi
důležitého, kupříkladu domov. Tahle klobása spolu s chlebem
z polského tržiště v Torontu nám domov připomínala, vždyť
máme k sobě blízko, blizoučko. Až se více zešeří, dáme si ji
k večeři.
Otevřeli jsme lahev vodky – vudka gřeje, vudka chlodi, vudka
nigdy nězaškodi – a nalili si do kelímků. Už se šeřilo, koupat
se půjdeme až zítra. Vtom cosi zašustilo ve křoví. Vyhrabal se
odtud mýval s nasupeným obličejem a prošel volným krokem
kolem nás, jako by mu to tady patřilo a my jsme byli nevítanými vetřelci. Ještě se otočil, zašklebil se nevraživě a zmizel
za stanem. Zamávali jsme mu na pozdrav, ale neodpověděl.
Už druhé, pro nás Evropany exotické zvířátko, se tu objevilo.
Svědectví o tom, že jsme v pravé kanadské přírodě, o níž jsme
čítávali v ohmataných knížkách romantického mládí. Na mývalovo zdraví nalili jsme si ještě. Neuškodí. Snad se tu neobjeví
grizzly... Plameny v ohništi zvolna pohasínaly, rudé uhlíky
žhnuly správným opékacím žárem, za chvíli nastane správná

chvíle pro klobásu. Vtom jsme od stanu zaslechli podivný zvuk:
Jako když maminka trhá staré prostěradlo, aby měla hadry na
nádobí. Rozběhli jsme se k místu činu... Pozdě! Ve vypůjčeném
stanu byla díra a ze stromu pár kroků odtud se nám poškleboval mýval. Vylezl přesně tam, kam jsme na něj nedosáhli, ani
o kousek výš, a tvářil se nadmíru spokojeně. Chvíli jsme mu
spílali, ale k ničemu to nevedlo, nerozuměl česky. Nechali jsme
tedy mývala mývalem a vrátili se ke stanu zjistit, jaké škody po
sobě čiperné zvířátko zanechalo. Díra nebyla příliš velká, snadno se dá spravit. Jenže to nebylo všechno...
K večeři jsme měli skvělý černý chleba s máslem, rajčaty
a paprikami ze supermarketu. Klobásu, znamenitou klobásu
z polského trhu v Torontu, nám to roztomilé zvířátko ukradlo
a odvleklo do hlubin kanadského lesa. Dopili jsme lahev a šli
spát.
Vzbudil jsem se nad ránem, vylezl ze stanu a šel se podívat
k opuštěnému ohništi. Vůbec nebylo opuštěné, uhlíky ještě
žhnuly a kolem dokola-la-la dřepěla mývalí rodina – otec s matkou a pět dětí. Měli v pacičkách klacky, věřte nevěřte, a na
nich... Opékali si nad ohníčkem cosi velice, lákavě voňavého.
Pak to jedli bez chleba a bez hořčice!
A to je konec eseje o polské klobáse.

Tři zastavení s polským
jídlem
Magdaléna Platzová
Zastavení první: Žurek
Praha, kolem roku 1997
Andrzej Jagodziński nás pozval na večeři do polské restaurace v Opatovické ulici. Andrzej, skvělý překladatel a věrný přítel
české undergroundové kultury, který byl v devadesátých letech
minulého století k potkání na každé zajímavější akci v Praze.
Možná jste ho viděli: dlouhé, světlé vlasy stažené do culíku,
zrzavý plnovous, tříčtvrteční flaušový kabát nebo parka a kožená brašna přes rameno; to byl on. Nejdřív pobýval v Praze jako
zahraniční dopisovatel novin Gazeta Wyborcza, potom se stal
ředitelem Polského kulturního institutu.
Večeře byla na počest Władysława Znorka, francouzského
divadelního režiséra a choreografa polského původu, který
hostoval v Divadle Archa. Uváděl tam představení Traktát
o manekýnech podle knihy Bruna Schulze a vedl hereckou dílnu, které jsem se účastnila.
Pamatuji si, že Znorko během dne propadal úzkostem a mizel
do baru vedle divadla. Chvíle jeho nepřítomnosti se stále prodlužovaly, až se nakonec poměr sil zcela převážil – ve prospěch
baru. Referentka pro divadlo a hudbu z Francouzského kulturního institutu Frederika Smetana, která byla za Znorkův pobyt
v Praze odpovědná, tam seděla a popíjela s ním. Ve Francii byl
Znorko malá hvězda, psalo se o něm jako o dědici Tadeusze

Kantora. Neslušelo se honit jej do práce.
Vedle své práce v institutu vedla Frederika také česko-francouzské Divadlo Na voru, jehož členkou jsem byla. Tak jsem se
ocitla na večeři v Opatovické. Kromě Znorka, Frederiky a mne
s námi byl ještě vedoucí polského ochotnického divadelního
souboru z Českého Těšína se svou ženou, která byla zároveň
jeho kolegyní.
Jagodziński seděl na jednom konci stolu, Znorko na druhém,
oba měli rozjasněné tváře.
Andrzej zářil velkorysou radostí z toho, že nás může pohostit,
a Znorko zas sálal jakýmsi laskavým, povzneseným klidem, ke
kterému se postupně, během celého dne, propil.
Začalo se nařezanou klobásou a vodkou a pokračovalo žurkem – vynikající mléčně bílou polévkou s žitným zákvasem,
houbami, bramborami, vejcem a klobáskou. Podávala se ve
vydlabaném bochníku chleba.
Také žurek se zapíjel vodkou. Kulatý obličej Andrzeje Jagodzińského zčervenal a Frederika pletla jazykem. Já jsem raději
úplně ztichla. Jen Znorko se jevil čím dál tím střízlivější, alkohol
na něj očividně působil úplně jinak než na nás.
Intervaly mezi jednotlivými rundami panáků se zkracovaly.
V jednu chvíli se ochotnice z Českého Těšína bezvládně svezla
na zem, ustlali jí na koberci a podložili hlavu kabátem. Ať se
před cestou prospí. Měli se s manželem vracet domů nočním
vlakem.
Číšník, Polák s dokonale panskými způsoby, spící dámu při
obsluhování překračoval a ani nehnul brvou. Ach, byla to velkolepá hostina, docela jako z literatury! Jen co se jedlo po žur-

ku, si nepamatuji. Ale jistě to bylo dobré.
Polská restaurace v Opatovické už není. Ani Frederika už
nepracuje ve Francouzském institutu, vrátila se zpátky do Francie. Z Prahy zmizel Andrzej Jagodziński a já už dávno nehraji
divadlo. Władysław Znorko před dvěma lety zemřel na srdeční
zástavu v Marseille.
Zastavení druhé: Goląbki
New York, 2009
Restaurace se jmenuje Christina’s neboli U Kristýny a nachází se na Manhattan Avenue v brooklynském Greenpointu, ve
čtvrti, které se přezdívá Malé Polsko.
Na ulici je tu skutečně slyšet polština. V obchodech prodávají koláče s mákem a s tvarohem, koblihy a polskou čokoládu,
tmavý chléb a nakládané houby a sledě. Kiełbasu krakowskou
i żywieckou. Sýry Królewski, Lubelski a Mazowiecki – vyrobené
v USA.
Ke Kristýně jsme došli vyhládlí po dlouhém pochodu podzimním New Yorkem. Vyrazili jsme s mužem a synkem brzy ráno
z Manhattanu, pěšky přes Williamsburgský most. Prošli jsme
ošumělými ulicemi čtvrti Williamsburg, kde jsme potkávali
chasidy ve vysokých kloboucích a satmarské Židy v kožešinových čapkách, saténových kabátech a bílých punčochách. Jejich
manželky měly na hlavách sváteční čepce nebo šátky, dlouhé
tmavé kabáty a kožichy. Za ruce vedly šábesově vystrojené
děti v šatečkách jako z devatenáctého století. Byla to střední
a východní Evropa zamrzlá v dávné minulosti, tichá a jaksi ostražitá.

Z Williamsburgu jsme šlapali dál, pár stanic jsme popojeli
autobusem a najednou jsme se ocitli opět v současnosti, v Malém Polsku na Manhattan Avenue. I když úplná současnost
to také nebyla. Exil vždycky zaostává za domovem; představa
„staré vlasti“ je dítětem nostalgie. Je touhou po tom, co bylo
tehdy, když my jsme odcházeli. Ne po tom, co je dnes.
U Kristýny jsme pojedli goląbki – zelné závitky plněné mletým masem, rýží a cibulí, podávané v husté rajčatové omáčce.
K tomu bramborovou kaši. Vydatné jídlo a točené pivo Żywiec
nás pozvedly na nohy, takže jsme se opět mohli vydat na cestu.
New Yorkem a také časem.
Přemístili jsme se do Astorie, kde si během první světové války
čeští a slovenští krajané postavili společenský dům se sokolovnou a hospodou. Bohemian Hall and Beer Garden stojí dodnes.
Velká zahradní restaurace, kde se čepuje plzeň, je proslavená po
celém New Yorku, v teplých měsících tu bývá hlava na hlavě.
Ale den, o kterém vyprávím, byl v druhé polovině listopadu
a na zahradě by vysedával jen otužilec. Přesto bylo plno. Konala
se tu oslava dvacátého výročí sametové revoluce, s koncertem
legendární undergroundové kapely Umělá hmota.
Seděli tu Češi a Slováci, emigranti z dob komunismu i ti noví
jako my, kteří se za oceán přemístili po revoluci. Na kabátech
měli připnuté trikolory a pili pivo. Kolem lítaly děti a tahaly za
sebou velká hejna červených, bílých a modrých balonků.
Stojí za zmínku, že na jídelním lístku Bohemian Hall and Beer
Garden lze v sousedství české svíčkové najít slovenské halušky
s brynzou, ale i polské pierogi.
Dálka rozpouští hranice. Viděno z New Yorku, nesplývá znovu

jen Slovensko s Českem. Také Polsko se dostává do těsné blízkosti naší „staré vlasti“. Mnohem blíž, než kdyby se člověk díval
odněkud z Evropy.
Zastavení třetí: Pierogi
Vratislav, léto 2014
Přijela jsem vlakem z Prahy do Ostravy. Před nádražím na
mne čekalo auto s řidičem a Gerdou Stevensonovou, skotskou
básnířkou a autorkou divadelních her, se kterou jsem měla ten
večer vystupovat ve Vratislavi v rámci festivalu Měsíc autorského čtení.
Řidič a Gerda na mne čekali před nádražím docela dlouho.
Čekali mlčky, protože řidič uměl jen polsky, a Gerda ne. Když
jsem se konečně objevila a mohli jsme vyjet, bylo na nich znát
ulehčení.
Ujížděli jsme plochou, zemědělskou krajinou jižního Polska.
Nebylo na co se dívat, a tak jsme si s Gerdou povídaly. Letmo
jsme se setkaly už před dvěma dny v Brně, kde na mne Gerda
okamžitě vytáhla otázku skotské samostatnosti a nadcházejícího referenda.
Jako mnoho skotských intelektuálů a umělců byla i Gerda
nacionalistka. Podobné rozhovory jako s ní jsem kdysi vedla s
mladými spisovateli v Barceloně. Že má každý právo na vlastní
jazyk a kulturu, mi připadalo přirozené, ale s Gerdou jsem se –
stejně jako s Katalánci – nemohla shodnout v otázce národních
států a jejich vlád. Domnívala jsem se, že národní vlády jsou
překonaný, zkorumpovaný model, který by bylo třeba zrušit.
Posílit regionální pravomoci a velká politická rozhodnutí dělat

opravdu společně, v rámci evropského společenství.
Do politiky jsme se tedy už raději nepouštěly. Gerda raději
vyprávěla o zážitcích z festivalu. Mluvila hlavně ona, asi si potřebovala vynahradit dlouhé mlčení s řidičem.
Na festivalu se jí líbilo, řekla, v rozpacích ji zanechal jen televizní medailon, který s ní v Brně natočil J. A. Pitínský.
Byla z něj, upřímně řečeno, vyděšená a čekala jen na to, aby
se mohla s někým poradit. Znám režiséra Pitínského? Mohla
bych jí snad vysvětlit, proč ji nutil, aby při recitaci svých básní
seděla na klíně tlustého muže v nátělníku a trenkách, který
přitom popíjel z půllitru pivo? Co tím chtěl asi vyjádřit? Proč
ji nutil do situace, která pro ni byla zahanbující? Měla to být
snad nějaká machistická legrace?
Gerda byla opravdu zmatená. Chápala, že má co do činění s
jinou kulturou, a nechtěla dělat ukvapené závěry, ale nedokázala dohledat žádnou souvislost mezi mužem v trenkách a svými básněmi.
Poradila jsem jí, ať si s tím neláme hlavu. Souvislost je pravděpodobně pouze tušená, a to ještě pouze v Pitínského hlavě.
Měla by si promluvit se svým agentem.
Po několika hodinách jsme dorazili do Vratislavi. Před vystoupením nezbývalo moc času, ale na dobrou večeři a krátkou
procházku historickým centrem to stačilo. Odnesly jsme si s
Gerdou kufry, každá do svého pokoje, a pak jsme vyrazily. Bylo
horko a nad městem se schylovalo k bouři. Sedly jsme si do
venkovní zahrádky jedné z mnoha restaurací na hlavním náměstí. Gerda se vrhla na jídelní lístek a hledala pierogi.
Do Polska se těšila, vyprávěla mi, hlavně na pierogi. Měla

doma ve Skotsku dobré kamarády, polskou rodinu. Vrátili se
před dvěma lety domů a bydlí teď někde na venkově nedaleko
Vratislavi. Možná se jim podaří večer přijet. Nadšeně vzpomínala, jak polský kamarád navařil plný hrnec bigosu a přivezl jim
ho až domů. Ale nejlepší ze všeho byly jeho pierogi, po těch se
jí opravdu stýská.
Nemohla se rozhodnout, které si má dát, a tak si objednala
míchaný talíř, od každého tam byly dva: dva s houbami, dva se
zelím, dva s brambory a tvarohem, dva s masem. Vše posypané
smaženou cibulkou.
Já si dala studeného sledě s teplými vařenými brambory a se
smetanou. Na jídelním lístku stálo, že sleď přijde s „peřinkou
ze smetany“, to mi připadalo poetické. I když jsem si potom té
smetany s nakrájenou syrovou cibulí vzhledem k nadcházejícímu vystoupení raději jen lízla.
S Gerdou jsme se rozloučily večer po vystoupení, v recepci
hotelu. Běžela ještě nahoru do pokoje pro svou knihu básní
a věnovala mi ji. Pak odešla do hotelové restaurace, kde na ni
čekala její polská rodina. Nestihli dorazit dřív. Já jsem se šla
projít do centra. Ráno Gerda odjížděla dřív než já, už jsme se
neviděly.
Myslela jsem na ni v čase skotského referenda. Upřímně
jsem držela palce, a když byl ohlášen výsledek, bylo mi to líto.
Hlavně kvůli ní. Musela být hrozně zklamaná.

Sedí u jezera ten muž
Karel Steigerwald
Jedeme do Krakova. Já, Lanďák a můj nejlepší přítel. Nevíme tehdy, že nejlepší přítel bude agentem StB. To by s námi
nejel. Lanďáka právě vyhazují z divadla. Ani se nelekli, že je
nejpopulárnějším hercem státu. Když se navzájem popravovali,
zmohli větší obtíže. Komunisti se nebojí vysvětlit všechno. Proč
jedeme do Krakova, je jasné. Lanďák tam má tantiémy. V Teatru Starém mu hrají Hodinového hoteliéra. Polsko je statečné,
jinde v říši socialismu Lanďáka už hrát nesmějí. Vláda se mu
mstí, že je svobodně prostořeký. Zakazuje mu filmovat, z divadla ho propustí. Brzy podepíše Chartu 77 a to bude jeho konec.
Vyženou ho do Rakouska, bude z nouze hercem Burgtheatru.
Dnes už nežije. Pravým důvodem cesty je užít si v Polsku bujarosti a ulevit na chvilku tísni ze stále dusivější ruské okupace.
V autě vedeme kulinářskou debatu. Lanďák upozorňuje na
polský baršč. Lidé si ho pletou s ruským borščem, což je směs
všeho. Agent se ruského boršče zastává a tvrdí, že polský baršč
je červená voda. Už tehdy, možná ještě ani nebyl agentem, měl
k Rusům jakousi afinitu. Za trest ho z příběhu vylučuji, i když
s námi byl. Pravda literatury si toto může dovolit. Udával, šup
s ním pryč. Osud to s ním vzal doslova. Umře brzy.
Lanďák je gaminský typ. Rád křičí, šklebí se a dupe i během
řízení auta. Cestou musíme navštívit Havla na jeho chalupě u
Trutnova. Také prý není veselý. Ukončuje právě experimenty se
zaměstnáním v trutnovském pivovaru. Ostatní dělníky udivuje,
že jezdí do práce v mercedesu z dob, kdy nebyl psancem, nýbrž
světovým dramatikem. Komunisti se vztekají, že dělá dělníka.

Havel si z pivovaru přinese skvělou aktovku Audience. Později
napíše spisovatelka Eda v Havlově životopise hagiografickou
větu, za kterou by se životopisci svatých nestyděli: „Již za pár
týdnů věděl Havel o vaření piva víc než mnohý zkušený sládek.“
Na návštěvu se Havel těší, dny na Hrádečku plynou ponuře,
i když líp než v Praze, kde je všechno zblízka mnohem hnusnější. Později ho zavřou a ještě později se stane prezidentem republiky. Příští fízl a příští prezident. Ale ještě to nevíme. Vědět,
co bude, lidé by se zbláznili. Havel je na chalupě s Olgou. Oba
už nežijí. Nejdřív Olga, pak on. Když se zamyslím, dnes už nežije
skoro nikdo z lidí, kteří žili tehdy. Nevím proč.
Havel uvařil bigos. Při jídle mává příborem a recituje Mickiewicze v starodávném překladu Krásnohorské: „Tam v kotlících bigos hřáli. Těžko básníkovi bigosu vůni, chuť i barvu
popsat slovy.“ Mickiewicz byl žrout, tvrdí Landovský, třebaže
Mickiewicze nikdy nečetl. Havel servíruje, pije víno a pokračuje v recitaci: „Sluch pojme slov jen zvuky, rýmované stopy,
však tresti žaludek z nich městský nepochopí.“ Lanďák říká, že
ty verše jsou naprosto nesrozumitelné. Havel jim rozumí, ale
nevysvětlí to. Lanďák chce znát recept. Havel neví, proč by mu
ho dával. Olga ho napomíná. Za třicet let ji bude v Divadle Na
zábradlí skvěle hrát Marie Spurná. Ale ne dlouho, zemře na
rakovinu jako Olga. Jako by se nakazila na jevišti. Škleb osudu? Havlova recitace vrcholí: „Neb jídla litevská i písně – cenit
k tomu, žít nutno na vsi, zdráv být, z honby brát se domů.“ Havel oceňuje obrat „brát se domů“, ale oznamuje špatnou zprávu. Došlo víno. Naléhá, abychom šli pěšky do Trutnova. Veselá
noc neodpovídá chmurné době dr. Husáka. Lanďák uvažuje, že
Havel má ve sklepě vína dost, ale že chce do vinárny, a proto
nás vláčí šest kilometrů lijákem. Před Trutnovem Havel přizná-

vá, že to tak je, ale upozorňuje, že už nemá smysl se vracet. Ptá
se mě a agenta, proč nejsme solidární s různými křivdami, proč
se nespojíme a nečelíme kolektivně násilnostem vlády. Agent
říká, že to nejde, protože jsme sami a nikdo se s námi nespojí.
Havel myslí, že to říká každý. Já a agent se stydíme. Ano, tak to
říká každý, i my. Havel sní o holkách, které mají v Trutnově garsoniéru, kam nás pozvou, až vinárna zavře.
Ráno nemáme nikdo peníze. Ale nevadí to, v Krakově má
Lanďák peníze u dramaturgyně Teatru Starého Moniky. Přesto
by si rád poznamenal recept na bigos. Už ho kdysi jedl, ale ne
tak dobrý. Považoval bigos za ošizený maďarský perkelt, ale teď
vidí, že se pletl. Havel se loučí. Je rád, že odjíždíme. Usmívá se,
recept nevydá. Odjíždíme do toho Krakova. Otázky zůstávají.
Jak se vaří takto dobrý bigos? A jak Havel rozumí verši „nutno
žít na vsi, zdráv být, z honby brát se domů“? Lanďák soudí,
že tam Havel dává něco tajemného a neznámého, pravděpodobně žubrovku, protože dává kořalku do všech jídel, která
vaří. Pak se rozhovoří o polské kuchyni obecně. Polsko je velká
a statečná země, podobná je i její kuchyně. Srovnává ruský
boršč a polský baršč. Rád se vydává za Rusa, miluje Čechova,
slavně hrál hejtmana, jeho dědeček byl carským kapelníkem,
ale dává přednost baršči před borščem. V boršči je všechno, co
Rusové zrovna mají, a také to tak dopadá: všechno se to pere,
navzájem popírá a expanduje ven z Ruska i z hrnce. Baršč je
jasný, hrdý, klidně sebevědomý. Lanďák se opájí kulinářskými
hody, které nás v Krakově čekají. Já jsem nikdy neslyšel, že by
Polsko bylo hodováním proslulé. Myslím, že je proslulé tragédiemi a hrdostí. To jsou hodnoty, které se s přežíráním, jak si ho
představuje Lanďák, neslučují. Agent mě podpoří, na té placce
od Hamburku po Estonsko se nikdy nic dobrého neuvařilo. Jak

chceš vařit, když je všude rovina? Zelí, brambory, špek, Řád
německých rytířů, Prusové s prkenným pochodem. Jdeš po
rovině týdny a pořád ty samé brambory se zelím. Znovu ožije
hádka o boršč a baršč. Lanďák říká, že jsme blbci a nic nevíme.
Sám také nic neví, ale krásně lže. Rovinu nepovažuje za důvod
k depresi. Ostatně na depresi není nic špatného, má ji kdekdo.
Prý i Brežněv, ta kurva.
Jsme na hranicích. Celník chce vidět peníze. Ptá se, proč
žádné nemáme. Protože žádné nepotřebujeme, říká Lanďák
s jasností Švejka. To celníka poplete. Dá auto odstavit, následuje čtyřhodinová prohlídka vozu a tělesných otvorů. Šli bychom
zatím do hospody. Máme hlad. Vzpomínáme na Havla, má ve
sklepě i uzené. Nemáme peníze, ale nevadí to. Na celnici není
hospoda. Lanďák se nabízí, že si vypůjčí peníze od celníka.
Prosíme ho, aby situaci nekomplikoval. Tak debatujeme o tom,
co budeme v Polsku jíst. Bigos, baršč a dál? Landovský mě
poučuje. V Krakově se jí vepřová svíčková v omáčce s pepřem
a koňakem. Sám ji jedl s Monikou. Divím se, kde brali Poláci koňak. Mají ho od napoleonských dob, rozhodne Landovský. Ale
preferuje žubrovku. Nemáme ani koňak, ani žubrovku. Agent
StB se ptá, jestli s Monikou spal. To už jsme tehdy mohli větřit,
že je agent. Vyslýchat v jasné věci, to oni umějí!
Celník nic nenajde, jedeme dál. Šablu v dloň, lanciju skloň,
bolševika goň, goň, goň, křičíme v autě falešnou polštinou,
šťastni, že jsme v Polsku. Tak začíná úlevná bujarost. V Krakově
se konečně najíme a napijeme. Lanďák určuje, co bude kdo jíst.
Já houby v zelí. Cibulka, zpěněné máslo, houby, sůl. Zelí spaříme, dusíme s houbami. Zahustíme moukou. Zapijeme vodkou.
Landovský si dá rybu. Musí být z jezera. Později bude chytat
ryby do ruky u Pardubic pro jednu nadšenou holku. Chytí ho

při tom policie, je zatčen, později propuštěn s výhružkou, že si
krajský tajemník KSČ nepřeje, aby se zkrachovanec pohyboval
ve Východočeském kraji. V Polsku mu nic takového nehrozí. V
Polsku je tradičně mnohem víc svobody než doma. Tajemníkovi
pošle telegram: Jedu do Brna. Platí zákaz i pro tranzit? Lanďák
je kuchařský lhář a kouzelník.
Míjíme obrovské jezero u Otmuchowa. Na skalisku sedí muž,
pije z lahve a dívá se na nekonečnou hladinu. Krákají ptáci. Vítr.
Je sám. Říkáme, že je to polský smutek, který je jiný než český smutek. Proč nezpívá, netancuje, proč nesedí s holkou? V
Polsku začíná Rusko, myslíme. Hňupové, směje se Lanďák, ten
chlap není smutný. Filozofuje a může být, že vesele. V Polsku
končí Evropa, říká. Krakov je perla Polska, Polsko perla Evropy.
Když se vrátil Piłsudski z Francie, řekl v sejmu, že Francouzi jsou
lidé ducha, filozofie, lidé elegance a šarmu, že jsou to rodilí
Poláci Západu. Monika nás čeká v divadle, tantiémy už vyzvedla z banky, půjdeme do restaurantu, najíme se a napijeme. On
půjde s Monikou k ní, my se dorazíme žubrovkou. Říká to proto, že máme ohromný hlad. Po včerejší expedici do Trutnova
máme tři kocoviny. Řve, ale je něžný. Lituje Havla. Žádné holky
s garsoniérou v Trutnově nebyly. Jen holky z ubytovny. Vířily
šťastně kolem slavného herce. My čekali, co spadne z jeho
bohatě prostřeného stolu. Havel říká, že má odjakživa hořkou
přezdívku Doktor Přilíp, vždycky tak dopadne. Jen jednou s
námi seděli dva znalci mého dramatického díla, vypravuje Havel v Trutnově, a to byl Lanďák v koncích. Chyba ovšem byla,
že to nebyly holky, nýbrž starší profesoři. Muž u jezera mezitím
dopil lahev. Hodil ji obloukem do vody. Ale to už jsme byli o deset kilometrů dál a neviděli jsme to.
Poláky obdivujeme všichni tři. Nikdy se nevzdají, nikdy toho

nenechají. My se vzdáváme, ještě než to začne. Jen Havel
a Lanďák se nevzdávají. Havel, protože je nemilosrdný logik.
Ani neví, že se bouří. Je nesmírně zdvořilý, myslí, že dělá, co se
musí udělat. Landovský je buřič tak plynulý, jako když se dýchá.
Ani neví, že je buřič. Je svobodný jako Havel. Co dělá, musí
a ani to neví. Po letech ve Vídni telefonuje v noci sousedka:
nemohli by pánové mluvit tišeji? Leiser? Lanďák, to už je herec
Burgtheatru, křičí do sluchátka: Ich neumím leiser žít! Ich žiju
laut! Po letech si čtu ve svém svazku, jak divně mě udával nejlepší přítel. Opačně. Udával, co by mi v očích StB prospělo. Že
jsem oddaný socialismu. Dnes bych vypadal jako blbec. V Římě
mi v Listech emigranta Pelikána vychází doma zakázaná divadelní hra. V Praze je z toho poplach. Přítel hlásí StB, že nevím,
jak se text do Říma dostal, a že mě takové zneužití nepřítelem
trápí. Dobře věděl, že to vím a že mám radost. Asi mu ale nevěřili, k veřejnému odsouzení praktik nepřítele mě nevyzvali. Jak
bych se asi vykroutil? Vždyť bych příteli udavači mohl udělat
potíže. Když pak padne režim, příteli to pozitivní udávání nepomůže. Je odhalen jako udavač. A hotovo. Chci se ho zastat,
ale chodí za mnou lidé, které udával nebezpečně. Tak mlčím.
Já naštěstí nejsem agent. Mezi agentem a člověkem je prý jen
vteřina slabosti a pokušení. Vteřina a život je jiný. V klubu spisovatelů v Praze seděl ve vrátnici plukovník. V roce 1939 byl v
Krakově (zas ten Krakov!) s podplukovníkem Svobodou. Nižší
šarže Svoboda šel do Ruska, plukovník do Anglie. Tak rozhodla
vteřina. Ze Svobody byl generál, zrádce a prezident republiky, plukovník si tu Anglii po válce odseděl v kriminále, pak ve
vrátnici. Na spisovatele, kteří proudili vrátnicí, se díval s ironií.
Věděl o jejich mihotání vše.
Až do Krakova mlčíme. Hlad stoupá, žízeň taky. Před Krako-

vem Lanďák zase filozofuje o baršči. Vypráví, jak ho vaří, i když
ho pravděpodobně nikdy nevařil. Připomíná zase otce carského
kapelníka. To se tenkrát něco navařili boršče, lže. Ale toho nepravého, ruského. Dnes by ho nevzal do úst. Agent StB už zase
ruský boršč upřednostňuje. Já říkám, že uvařit čirý baršč z ničeho, v tom je síla Polska. Naházet do vroucí vody všechno, co
mám, v tom je slabost Ruska. O síle a slabosti mají Poláci zcela
jiné představy než Rusové. Lanďák připomíná herce Broňu
Poloczka, který přinesl režiséru Krejčovi do Národního divadla
na zkoušku hrnec polského červeného baršče. To je krev vašich
herců, řekl tomu pověstnému trýzniteli. Krejča si toho ale nevšiml. Trýznil herce dál, nemohl zradit svou genialitu.
Teatr Stary v Krakově je divně zhasnutý. Je večer, očicháváme
temnou budovu. Je ticho, už hrají, tvrdí Lanďák. Nehrají, je šest
večer. Vzadu najdeme vrátnici s vrátným. Divadlo je ve Lvově
na zájezdu. A co Monika s tantiémami? Krakov nemá Moniku,
říká vrátný polsky, protože je Polák. Díváme se na Lanďáka.
Aha, Krakov má nás, jen to neví. Chcípneme hlady? Dostavují
se výčitky. Bylo rozumné propít všechny peníze v Trutnově s
Havlem, který měl doma plný sklep vína? Měly tu být, divadlo
i Monika, tvrdí Lanďák. Zvali mě. Vytáhne pozvánku. A skutečně, je na ní datum 10. květen, to je dnes. Ne, dnes je 10. maj,
tvrdí vrátný. Kwiecień byl před měsícem. A před měsícem byla
premiéra hry Hodinový hoteliér. Tím se vše vysvětluje. Oni
říkají dubnu květen.
Nevysvětluje se nic. Tys jel na premiéru, ne pro tantiémy. Věděl jsi, že i kdyby Krakov měl Moniku, Monika by neměla tantiémy. Ano, věděl. A lhal jsi nám. Ano. Proč? Abych vás do Krakova dostal. Nikdo už se mnou nechtěl jet, protože jdu lidem
na nervy, jak zuřím a jak je styk se mnou nebezpečný. O koho

se otřu, toho potrestají. Jsem prašivý, říká. Dojetím přestáváme
nadávat. Uvažujeme, jak se dostaneme zpět. Nejbližší kamarádi, kteří nám půjčí peníze, jsou v Ostravě. Ale nemáme už
ani benzin. Myslel jsem, že vaše lačnost po mých tantiémách
zvítězí nad strachem. A to se také ukázalo. Blbče, jeli bychom s
tebou i bez koruny, což se také ukázalo.
Vrátný zavírá kutloch a pouští televizi. Nám nezbývá než
chcípnout. Jdeme probrat tu věc do baziliky Panny Marie na
Rynku. V šeru se tam na zemi modlí dvě sedmnáctileté dívenky.
Zezadu jsou ještě krásnější než zepředu. Mezi nimi na zemi leží
síťovaná taška s lahví vodky a krabičkou cigaret. Šly se předtím
pomodlit, říká agent. Bůh je frajer, říká Lanďák, pomůže těm
holkám, pomůže i nám. Z kapsy vytáhne pinzetu, jde k autu,
které celníci prosvítili, a ze škvíry vytáhne pětistovku. Nouzová,
řekne ledabyle. Ukrytá pomocí nástroje, který celníci nemají.
A tím je pinzeta. Pětistovku měníme na ulici za zloté. Bude
baršč, hotel i vodka a benzin do Ostravy. Smrt se odkládá. Ale
baršč, ta krev herců, nikde není k dostání. Všude nabízejí ruský
boršč. Náhoda, nebo plán velkého kormidelníka dějin? Divné
je, že dnes žiju už jen já. Oni umřeli. Havel, Olga, Lanďák, přítel
agent umřel. Možná žije Monika z Krakova. To by bylo slibné.
Dopustili jsme se kolaborace s nimi, víte s kým. Objednáváme ze zoufalství ruský boršč. Ano, byl to plán velkého
kormidelníka. Ten bohužel počítá i s námi. Zpět jedeme, zase
bez peněz, smutně stejně jako tam. Bujarosti, té zbraně proti
Husákovi, jsme si neužili. Husák zvítězil i nad ní. Nejhorší zločin
je, píše Albert Camus, vnést do srdcí mladých lidí zoufalství.
Na zpáteční cestě sedí u Otmuchowského jezera opět ten muž,
dívá se na vodu, pije vodku a vedle něj sedí žena, která tam
předtím nebyla. Co to všechno znamená?

V lese
Jaroslav Rudiš
Jedu ze střižny a říkám si, to bude klidnej večer, Emka je na
služebce, konečně jí to vyšlo, začala jezdit, vyšvihla se z dolního
do horního kanclu a nad ní už je jenom jeden kancl a ten má
terasu, já jí to přeju a sobě taky, bude víc v pohodě, já taky,
oba budeme v pohodě, já si ale teď dám kafe v Café v lese,
dotočili jsme Fidorku, schvalovačka v cajku, to je pohoda, stavím se u Turků na kebab s sebou, Emce to smrdí, a tak to domů
netahám, Emka je dva měsíce veganka, máme teď dvě ledničky, a pak si sjedu Trú detektivy, načnu druhou řadu, Emka na
tohle není, moc temný, moc masakry, už to všechno někde
viděla, jé, to bude hezkej samochlapskej večer, jé, jak to je
někdy fajn mít klidnej samochlapskej večer, říkám si, když parkuju před Café v lese, přímo před vchodem je místo akorát tak
pro mě a mý už trochu pražskýma ulicema ošukaný starý volvo,
klika, říkám si, tady jen tak nezaparkuješ, dávám si na baru
kafe, dvojitý espresso, dívám se do novin, uprchlíci v Maďarsku
a trenýrky nad Hradem, a najednou mi do ramene někdo píchne prstem, kluk v modrým svetru, a říká, hele, čeče, ty vole, no
ne, jak se vede, kámo, zdá se, že mě zná, a tak se taky tvářím,
že ho znám, co kdybychom se znali, že jo, a tak hodím přátelskej ksicht a říkám dobrý, v pohodě všechno, říkám, ale vůbec
ho nepoznávám, všechno dobrý, co ty, říkám a on říká cajk,
taky cajk, a co předkožka, gebí se najednou, taky už v cajku,
předkožka, moc nechápu, ale on se gebí, jako že bych to chápat měl, no předkožka, víš, ne, a tak řeknu, předkožka dobrý, v
pohodě, takže zas funguješ, gebí se, jo, říkám, jo, normálně
funguju, a v tu chvíli mu to asi dojde, dogebí se a hodí omluv-

nej ksicht, jé, sorry, kámo, fakt soráč, jsem si tě asi spletl, víš,
mám teď takový divný dny, říkám v pohodě, kluk odchází, barman, co mě zná, se na mě podívá, tak problémy s předkožkou,
jo, řekne, já říkám, asi nějaký fórky, čtu dál noviny, škoda že
jsem si těch trenýrek na Hradě cestou nevšiml, a ten kluk je
zase u mě a říká, hele, čeče, dej si na mě omluvný pivo, fakt
sorry, já ti řeknu, jak se to stalo, že jsem si tě spletl, pojď k
nám, a tak si k nim sedám, malý pivo si dát můžu, ale pak hned
k Turkům a domů, pohodovej samochlapskej večer, kdy se nemusí nic nikomu vykládat, kdy si můžu přeskočit na porno, když
mě ty Trú dektektivs nebudou bavit, jé, to si krásně odpočinu,
u stolu vidím, že tady je už hodiny rozjetej mejdan, chichot,
piva a první panáky, někdo taky studoval gympl v tý prdeli jako
já, tak si trochu zanadáváme na prdelákov a zároveň zasmutníme, jak to tak je, dvě holky, tři kluci, možná obráceně, kluci
mají vousy a holky velký brejle, bavíme se o muzice a o Trú
deketektivs, někdo taky studuje kameru a chce točit artový
film,
a tak se bavíme o filmech a nejoblíbenějších režisérech a taky
o knížkách, jo, jé, jo, ty vole, tuhle jsem chtěl taky natočit, jasný, je to nezfilmovatelný, ale právě proto jsem to na FAMU
chtěl natočit, dávám si ještě jedno malý pivo, poslední, pak už
musím, čeká mě klidnej večer, někdo se ptá, co točím, řeknu,
že reklamy, nějak se živit musím, chci říct, že život jsou kompromisy, ale neřeknu to, nechci bejt starej a ten kluk v modrým
svetru nabídne brko, docela nevinný brčíčko, pošle dokola houmejd modýlek, jo, to jsem potřeboval, tři dny na place s Fidorkou, to mě hodí do pohody klidnýho večera, a pak najednou
nevim, prostě nic nevim, mlha, les, záblesky, srnky, vlci, vlkodlaci, mlha, les, vlastně nejdřív nic strašnýho, probouzím se po

dvou dnech na koberci v obýváku, docela vyspalej ve vlastním
bytě, jen neležím v posteli, ale na bílým koberci, co si Emka
vybrala v tom drahým krámě, žádná IKEA, tričko mám naruby,
na koberci jsou šmouhy od bot, já mám na sobě taky boty a
kolem všude vajgly, někdo převrhl popelník, jak se sem dostal,
můj tajnej popelník, co mám schovanej v okapu na balkoně,
protože Emka nechce, aby se v bytě kouřilo, všude se válej
lahve od piva a zbytky pizzy a na stole leží nedojedenej kebab,
tak fajn, k Turkům jsem teda došel, hurá, v počítači běží Trú
detektivs, druhá řada, tak fajn, to taky bylo v plánu, ale jinak
nevím nic, jen mlha a les, nevím, co se stalo, asi nějaká atomovka, vstávám a jdu do kuchyně, smrdí to tady po zelí a uzeným, na sporáku je hrnec plnej jídla, jasně, teď vím, jedna z
těch holek byla Polka, vidím ji vystupovat z mlhy, jsme ve vietnamským krámku na rohu, kupuje maso a zelí, já to platím,
studenti nemaj prachy, chci bejt milej a velkorysej, když chce
někdo bejt milej a velkorysej, tak to vždycky skončí průserem,
to mě taky mohlo napadnout, uvařím nám bigos podle receptu
mojí babičky, říká ta Polka, budem ho vařit celou noc nebo
nejlíp dva dny a dáme si ho pak k snídani, říká, tak to jedl
vždycky můj děda, než šel v neděli do kostela, někdo další kupuje piva a lahev rumu, a pak zas nevidím nic, jen mlha a les,
bloudím po bytě v tričku naruby, na dveřích plakát Davida
Bowieho, kterýho má Emka ráda a kterej měla už na kolejích a v
prvním bytě i druhým bytě, připomínka studií na fildě než
skončila v kanclu, někdo mu na ksicht přimaloval malý pičinky
a dolů velký péro, jasný, někdo z nich říkal, že studuje uprumku, možná ta Polka, jo, to byla ona, říkala, že je nutný všechno
zničit, aby něco novýho mohlo povstat, jasný, umělecký kecy,
já to vím dobře, znám dobře tyhle kecy, co já se jich nakecal, já

přece studoval kameru a myslel na velký filmy a na nenatočitelný knížky, teď kroutím reklamy na Fidorky, ale zas máme
tenhle krásnej byt, sakra, někdo ten koberec poblil, ten v tom
modrým tričku s předkožkou, jo, to byl on, vidím ho vystupovat
z mlhy, nemůžu najít hadr, sundávám si tričko, snad si toho
Emka nevšimne, ani toho plakátu, ani toho koberce, uklízím to,
nejde to, fleky a čmouhy, Emka, Emka, Emka, proč jela na služebku, kurva, co jsem jí udělal, mohli jsme si udělat hezkej
večer a třeba si zase po měsíci zašukat, třeba bysme nebyli
unavený jako vždycky, co je za den, sakra, kurva, středa, dneska
se Emka vrací ze služebky, bloudím bytem a hledám mobil,
Emka, Emka, Emka, jedna z těch holek jí byla podobná, jasný,
ta hubená blonďatá vysoká Polka, sakra, morální úraz, hrozil
morální úraz, a kurva, je dost možný, že jsem jí to řekl, že se mi
líbí, že je pěkná holka, a sakra, já myslím, že jsme si dali pusu
nebo víc, víc ne, v ložnici je postel úplně rozhrabaná, ne, já tam
přece nespal, já spal na koberci v obýváku, kurva, kdo si tady
zkoušel její spodní prádlo, ta holka nebo nějakej kluk, vytažený
podvazky a punčochy, dárek k Vánocům, na sobě je měla Emka
jen jednou, pak řekla, nejsem tvoje děvka, trochu mě to mrzelo, jasný, chápu, řekl jsem ale tenkrát, v pohodě, chtěl jsem to
jen zkusit nějak nakopnout, uklízím to, všechno uklízím, ale
nejde to, motám se a všechno mi padá z ruky, blbá tráva, špatnej model, taky ten chlast, hledám mobil, Café v lese, krám na
rohu, vaření v kuchyni, co dál, co bylo, jasný, asi jsem tý holce
dal pusu, ale nic víc, přísahám, šukal s ní ten v tom modrým
svetru, teď to vidím, to oni byli v naší posteli, to ona si navlíkla
ty podvazky, fakt jí slušely, já ale nešukal, já se jen chvíli díval
a pak jsem hned usnul, jen nevím, proč jsem si sundal tričko
a oblíknul si ho pak obráceně, pak vidím, jak hulíme na balko-

ně a řvem do noci nebo do dne nebo do další noci, někdo řve
na nás, že zavolá policajty, kvůli tomuhle balkonu jsme si tenhle byt vybrali, krásnej výhled na město a na Hrad, trenýrky
tam už nevisej, Emka tam má pár kytek a taky rajčata, ty vole,
rajčata, někdo je všechny otrhal a sežral, to nevadí, toho si
Emka nevšimne, koupím u Vietnamců nový rajčata a rozvěsím
je na ty keříky, přidělám je malejma drátkama, jsem přece šikovnej, na place si často musíš umět pomoct, musíš bejt šikovnej, stojím na balkoně a vidím, jak mi kluk v modrým svetru
vypráví, odkud jsme se měli znát, byl na kožním, ale ne na normálním kožním, ale na pohlavním kožním, měl něco s předkožkou a pérem a vedle něj seděl kluk, jako já, mně podobnej,
dokonce si myslí, že to jsem já, akorát že se to stydím přiznat,
byls to ty, já myslím, žes to byl fakt ty, skončili jsme pak v hospodě, oba s krémem na předkožku, krémy lidi dnes spojujou,
znáš to z televizní reklamy, jak jsou všichni šťastný, říká ten
kluk, Emka, kurva, Emka, mobil je v květináči, někdo vytrhnul
kytku a hodil ji dolů, zasadil tam můj mobil, kurva, je celej od
hlíny, tisíc nepřijatejch hovorů od Emky, z produkce, Fidorka se
musí přetočit, no jo, no, furt dokola, že jsem fakt nešel točit ty
artový sračky pro dvě stě lidí, ty se přetáčet nemusej, na to
nejsou prachy, na reklamy jo, zprávy od Emky, doletěla jsem v
pořádku, hotel příšernej, ale šéf nadšenej, máš ze mě radost,
jak se máš, miláčku, máš práci asi, viď, co Fidorka, dobrý, u mě
dobrý, popřeješ mi dobrou noc, mildo, mám tě ráda, musíme
spolu víc spát, dobrou, tak dobrou noc teda, haló, dobrou,
doufám, že zas nechlastáš, no jak chceš, doufám, že nehulíš v
bytě, no, jak chceš teda, jestli mi seš nevěrnej, doufám, že si
vezmeš kondom, dobré ráno, celou noc jsem kvůli tobě nespala, to bude mítink, tak ti děkuju, žiješ, všechno kvůli tobě, ty si

někde užíváš a já musím makat, co se děje, haló, žiješ, no jak
chceš, takže konec jo, se asi nemusím vracet, no jak chceš, já
tě mám ráda, já pro tebe všechno dělám, a co ty, co se děje, no
jak chceš, Emka, kurva, kdy přiletí, kolik je hodin, dneska, někdy dneska, musím uklízet, kde začít, furt to nejde, hrabu vajgly, koberec není ale ani trochu bílej, je šedej skrz ten popel,
poblitej a propálenej, koupím novej, někdo zvoní, Emka stojí ve
dveřích, ahoj lásko, řeknu, chci ji obejmout, proč na sobě nemáš tričko, řekne, jde dál, proč tak smrdíš, trochu jsme zapíjeli
ten spot na Fidorku, víš, povedlo se to moc, prodali to i na
Slovensko a do Polska, víš, všechno uklidím, malej mejdánek,
nic vážnýho, dám to všechno do cajku, promiň, měl jsem vybitej mobil, vím, že jsi psala, Emka nemluví, žádný emoce, jde do
koupelny, jde do ložnice, vidí popičovanej plakát s Bowiem, vidí
poblitej umazanej koberec, vidí nedojedenej kebab, jde na
balkon, prohlíží si keříky rajčat, udělal jsem ti bigos, říkám,
polská specialita, ohřívám to, sedíme proti sobě, Emka bulí,
hladím ji, chci ji obejmout, odtahuje se, já nevím, já nevím, co
se stalo, bigos chutná překvapivě dobře, Emka nejí, no jo, je
vlastně dva měsíce veganka, máme dvě lednice, tak si dej alespoň to zelí, říkám, zelí je veganský, ne, snažím se vtipkovat, ale
ona jen dál bulí a mně je najednou blbě, zase ten les, jdu na
hajzl, ježíš marjá, je mi zle, Emka jde na balkon a volá mámě
jako vždycky, když se něco sere, pak k ní jede, tak jako vždycky,
zas o mně budou mluvit, jak jsem strašnej, co to jsem za nýmanda a idiota, jdu pro auto, pořád stojí před Café v lese, mám
chuť na kafe, doufám, že tam nikoho nepotkám, co předkožka,
tlemí se barman, piju kafe, v novinách pořád uprchlíci a prezidentův poskok mluví o zneuctění hlavy státu červenými trenýrkami, Emka píše, že u mámy zůstane na pár dní, že si potřebuje

srovnat pár věcí v hlavě, a tak jí píšu, že jasný, že to chápu,
a ona píše, když píšeš, že jasný, že to chápeš, tak to je jasný, že
si nemusím už v hlavě srovnávat nic, chci něco napsat, něco
omluvnýho, ale mobil je teď opravdu vybitej, říkám si, no nic,
dneska si udělám klidnej samochlapskej večer, dorazím ten
bigos a sjedu Trú detektivy, druhou řadu, a ráno nechám Emce
poslat do kanclu kytky, tak jako vždycky, když se něco posere,
pak jí koupím něco na sebe, nový boty, to zabírá, velký kytky ve
velkým kanclu a k tomu nový hezký boty, Emka se bude chlubit
před idiotama a kikinama z kanclu, jak skvělýho má chlapa,
který ji takhle miluje, že jí kupuje kytky, a bude to zas dobrý,
tak jako vždycky, bude to cajk.

Pirohy pro Jolantu
Kateřina Tučková
Když jsme se s Jolantou viděly naposledy, snášely se na hlavní rynek vločky velké snad na půl dlaně. Třpytily se proti svitu
pouličních lamp, dopadaly na nové dláždění a mizely. Zlomek
vteřiny ulpívaly jen na čepičkách bronzových trpaslíků rozverně
se krčících ve vratislavských ulicích. Jednoho, s náručí otevřenou
a se srdcem na dlani, mi bylo obzvlášť líto, i když jsem o něj málem zakopla. O k nebi zvrácený nos se mu rozbíjela jedna vločka
za druhou, tála a v miniaturních kapkách stékala po jeho vypouklém břichu a křivých nožkách. Stál v kaluži.
Co se mě týče, nemám toto roční období ráda. Pokud se mi
za límec zakusuje lezavá zima, poezii procházky ztichlým nočním městem ráda oželím. Navíc jsem měla hlad. Konference
se protáhla do pozdních hodin a poslední, co se nám podařilo
uchvátit k snědku, byly faworki u odpolední kávy. Takže jsem si
oddechla, když Jolanta prohlásila: „Jindy.“ A spěšně zamířila k
restauracím a barům do bočních ulic.
„Myslím, že to nikdy nebylo horší,“ řekla, když jsme se konečně usadily. A pak to bylo jako vždycky. Jedna druhou jsme zahrnuly drobnými úspěchy i katastrofami našich všedních životů,
vrby ševelící v pravidelném půlročním rytmu.
Teď je Jolanta na cestě z Vratislavi, její autobus přijede za necelou hodinu. Uběhne další, než se dostane z nádraží ke mně
domů. Času mám tedy tak akorát.
Na kuchyňské lince stojí všechny potřebné ingredience.
Hladká mouka, vejce, sůl, pepř. Maso a zelí, cibule a zakysaná

smetana. Velký hrnec, mísa.
Nevařím. To už musí být něco, abych se postavila ke sporáku.
K přežití mi stačí věci, které se dají nakrájet a rovnou konzumovat, s vařením nerada ztrácím čas.
Vím samozřejmě, že je to teď trendy – projevovat svou kreativitu prostřednictvím vaření, přátele na Facebooku uchvacovat
fotkou nápaditě aranžovaného jídla, navštěvovat designová
bistra, kde ze stropu na holých kabelech visí ekožárovky a pije
se ze zavařovacích skleniček. Ale tomu já nerozumím, v tomhle
nejedu. Jídlo je jídlo a mělo by být chutné, zdravé a přiměřeně
výživné, a pokud jsem nucena ho připravovat sama, tak také
servírovatelné do deseti minut, což vylučuje většinu tepelně
upravovaných pokrmů – kromě těch vaječných. Ve vaření vajec
– natvrdo, nahniličko, míchaných, omelet nebo volských ok –
jsem ale expert.
Nicméně tentokrát jsem se hodlala překonat. Jolanta, starostlivá, pečlivá, vždycky ochotná Jolanta si po šestihodinové
cestě autobusem vejce natvrdo nezaslouží. Zato si zaslouží
překvapení.
„Vážně jsi ještě neměla pirohy? To nejde – ty musíš ochutnat pirohy!“ rozčilovala se tehdy v zimě a táhla mě od jedné
restaurace k druhé, kde nahlížela do jídelních lístků nebo
pokřikovala na číšníky. Odmítavě vrtěli hlavou, všude už měli
kuchyni zavřenou. Naše cesta skončila v úzké chodbě s matně
žlutými kachličkami, kde se v rohu točil na rožni nabodnutý
kokon hovězího masa a z fritovacího hrnce smrděly přepálené
hranolky.
„Příště ti udělám pirohy, na které nezapomeneš,“ slibovala,
zatímco jsme balancovaly na barových židličkách u úzkého

pultu tureckého fast foodu a hladově se ládovaly kebabem.
To příště ale vyšlo na mě.
Česká jídla zná Jolanta jako své boty. Bohemistku vystudovanou v Praze, kde během let jejích studií začalo naše přátelství,
jsem rozhodně nemusela omračovat českým knedlem vepřem
zelem nebo svíčkovou. Zato připravit jí pirohy – to by ocenila.
Ode mě! A pirohy!
„Omyjeme krkovici a dáme vařit. Zelí osolíme a povaříme
také, do vody můžeme hodit půlku bujonu,“ předčítala jsem
nahlas recept nalezený na serveru s polskými specialitami.
„Maso vaříme asi hodinu a čtvrt... zelí tak třicet minut, nakonec podusíme houby... Sakra houby!“
Byly tam, stály tam napsané černě na bílé ploše obrazovky
laptopu, asi jsem je před nákupem musela přehlédnout. Jenže
kde bych teď v dubnu vzala v centru Prahy houby?
„Tak to budou pirohy bez hub,“ pokrčila jsem rameny a zaplašila rozpačitou vzpomínku na meruňkové knedlíky bez meruněk, které jsem servírovala k narozeninám svému muži. Jenže
to byl od začátku plán odsouzený k nezdaru. Meruňky v igelitovém pytlíku (chybné uskladnění), hektický podvečer pracovního dne (chybné načasování), a především jeho začátečnické
přání nechat si ode mě (chybný odhad) připravit slavnostní
jídlo, které mu kdysi chystávala babička.
K jeho cti slouží, že si k těstu (nečekaně rychle shnilé) meruňky přimyslel a že jsme od té doby oslavili i první výročí
svatby. Ti před ním můj koncept jednoduchého stravování tak
velkoryse nenesli.
„Povařené maso a zelí rozmixujeme, přidáme houby, sůl

a pepř,“ četla jsem dál. „Z mouky, vejce a vody vypracujeme
těsto. Podle konzistence přidáme mouku nebo vodu tak, aby
se těsto nelepilo. Pak ho vyválíme na tloušťku zhruba dva milimetry a poté do něj sklenkou o průměru 4–5 cm vykrajujeme
kolečka. Lžící nabereme masovou směs, vložíme na kolečko,
zabalíme a tvarujeme do naducaných polokroužků. Slepený
okraj polokroužku můžeme dekorovat přimáčknutím vidličky.
Takto krásné pirohy dáme vařit do lehce posolené vody. Občas
zamícháme, aby se nám nepřilepily ke dnu. Hotové pirohy vyplavou na povrch.“
Jednoduché jako facka a na houby si Jolanta určitě ani nevzpomene, myslela jsem si, když jsem zkoušela měkkost vařícího se masa. Nakrájené na kousíčky (mlýnek ani mixér nevlastním) jsem ho pak přesně podle návodu promíchala se zelím
a vmačkala do připravených kousků těsta.
Voda na plotně už přecházela varem, jeden piroh za druhým
sklouzl mezi nedočkavé bubliny.
Poznámka, stálo pod receptem.
Pirohy podáváme polité kouskem rozpuštěného másla nebo
dozlatova osmaženou cibulkou. Někdo upřednostňuje pirohy
polité zakysanou smetanou. V naší rodině – jde o starý rodinný
recept – se příznivci cibulky a zakysané smetany dělili na dva
vyhraněné tábory. Tedy alespoň co si pamatuji. Jsem ročník
1934 a veškeré příbuzenstvo jsem ztratila za války během
Varšavského povstání. Zbyla mi jen maminka, která ale neunesla smrt tatínka a mladšího bratra a půl roku po válce si pustila
plyn. Po milovaných členech rodiny mi zbylo jen pár osobních
věcí, mezi které patřila babiččina kuchařka. Z té dodneška
vařím svému českému manželovi a dětem a zůstáváme tak ve

spojení s mými, i když mělkými, kořeny. Všichni polskou kuchyni
milujeme!
Komentáře, stálo pod poznámkou.
Mňamík: Ahojte lidičky, udělala jsem tyhle pirožky k sobotnímu obědu a byly supříkový! Dávám paleček nahoru!
Svatko: Chcel bysom podotknut, ze toto jedlo ma povod na
vychodnom Slovensku. Originalny recept hovori, ze cesto sa
miesi z hladkej muky, naplnou je tvaroh, ktory sa miesa so
zltkom (nie s celym vajickom). Tvaroh musi byt slany, aby pri
konzumacii spolu s lekvarom dodal specialnu chut. Samozrejme
maslo sa oprazi do zlatohneda a pirohy sa nim omaslia. Podla
originalneho receptu sa nepridava ziadna struhanka, nic. Dobru SLOVENSKU! originalnu chut.
Janka: To je hloupost – každý ví, že pirohy jsou z Ruska! My je
děláme s povidly a sypané mákem. A je to boží pošušňáníčko.
Nebyla ta vaše polská babička Ruska?
Svatko: Pirohy maju povod na Slovensku!!! Este na Ukrajine
by tak mohli tvrdit, ze su pirohy ich originalne jedlo, no mozno,
ale tam sa nazyvaju varenyky!!!
Mňamík: A v té Varšavě po bombardování normálně jel plyn?
Můj muž říká, že jet nemohl, že celej plyn byl vypnutej, protože
kvůli koncentrákům. A co tam v té kuchařce máte ještě? Nevíme,
co na nedělní obědík! Dík – smajlík – pusík!
Svatko: Mozem sa opytat, Mňamík, kolko mate rokov a ake je
vase IQ?
Mňamík: Svatko, broučínku, letos mi bude dvacet sedm, ale
jestli chcete i adresu (IQ?), tak jak jsem psala – jsem vdaná, hihi!
Páčko – smajlík – pusík!

Janka: Svatko, nenavážejte se do Mňamíka. A pirohy jsou z Ruska!
„Uf,“ uklouzlo mi, když jsem dočetla příspěvky zobrazující se na
stránce pod receptem. Na číslovky označující další strany jsem
neměla odvahu kliknout. Teprve teď mi došlo, jak je vaření komplikovaná disciplína.
„Co na tu diskusi asi řekne Jolanta?“ napadlo mě. „A co řekne
na moje pirohy?“ napadlo mě vzápětí.
V divokém víru vařících bublin se vznášely kusy masa, zelí a bílého, rozvařeného těsta. Někde se stala chyba.
„Špatně jsi zamačkala těsto,“ odtušila Jolanta, když později nahlížela do hrnce s rozvařenou směsí na dně. „Nebo jsi ho vyválela
moc dotenka a prasklo – hele, tenhle kousek je úplně jak papír,
ten nemohl vůbec nic udržet.“ Na konci vidličky, kterou lovila v
hrnci, se houpal kus průsvitného, slizkého těsta.
Teprve pak si šla sundat kabát. Viděla jsem, jak se z něj
vyloupla úzká ramena, pod lehkým tričkem vystoupil hřeben
Jolantiny páteře.
„Prosím tě, ukaž se – ty jsi hrozně zhubla!?“ řekla jsem se
špatně skrývanou obavou. Hlavou mi proběhly nejhorší scénáře: Je nemocná? Jolantini rodiče? Její dcera? Podal žádost
o rozvod? Práce?
Ale kdeže, Jolanta se otočila se zářivým úsměvem: „Je to
vidět?“
„Hodně,“ přikývla jsem, trochu uklidněná jejím výrazem.
„Nechala jsem se inspirovat – co tak koukáš? – tebou. Krájení
namísto vaření, copak to tak netvrdíš? No, a jiní tomu říkají raw
food. Jím jen syrovou stravu. Jedinou výjimku hodlám udělat

dnes,“ řekla a s tajuplným úsměvem rozevřela plastovou nádobu, kterou předtím vylovila z kufru.
V pravidelných řádcích, v několika vrstvách na sobě, v ní byly
naskládané pirohy, jeden jako druhý, pečlivě vykrojené do půlkruhu, se zřaseným lemem okraje.
„Domácí, čerstvé, dělala jsem je včera.“
Tak jsme pirohy nakonec měly – a moje „poprvé“ chutnalo
báječně. Natolik, že jsem Jolantě navrhla založit třetí, neméně
striktně vyhraněný tábor. Takový, jehož příznivci hlásají, že
polské pirohy chutnají nejlépe s pořádně vychlazeným českým
pivem. Stran vitariánů, krčila rameny Jolanta, nebude zřejmě
o čem diskutovat. Obě se už ale těšíme, co na to řekne Svatko
s Mňamíkem.

To se přece neříká, tati!
Chaim Cigan
„Vyprávěj,“ naléhala na něj, a on řekl: „Miláčku, vždyť už
jsem ti všechno řekl.“ Ale ona trvala na svém.
Když se bránil, že by se už musil opakovat, vytanulo mu na
mysli blednutí živých vzpomínek až po jejich naprostý zánik.
Nedávno se zamýšlel nad jednou fotkou z Norska, na které mu
jsou čtyři roky, v létě 1946. Seděl nahý na schodech před tetinou chatou u moře, ptáčka způsobně schovaného mezi nohama, a vedle stálo umývadlo s vodou. Ale s čím si v umývadle
hrál, když ve vodě nic není?
Zato věděl, proč má hlavu dohola ostříhanou. To zavinili
jejich sousedé, kteří bydlili ve třetím patře naproti nim přes
chodbu. Krátce před odjezdem do Norska si ho vzali k sobě,
než se maminka vrátí, a půjčili mu na hraní strojek na vlasy, aby
se zabavil. Jak si takovou nepředloženost vysvětlit, bylo dodnes
nad jeho síly. Nejspíš z nudy si uprostřed čela až po zátylek
vyjel mezi vlasy cestičku – a pak už nezbylo než ho zbavit všech
zbývajících vlasů na celé hlavě a odjet do Norska holohlavý.
Stejně by asi o ně přišel, protože ve vlaku dostal svrab. Rok
po válce to byla několikadenní cesta, z Prahy přes rozbombardované Německo do Kopenhagenu a odtud s celým vlakem na
lodi do Norska. Ostatní děti, které jely do Norska bez maminek,
které by je třikrát denně omývaly žínkou, svrab ovšem nedostaly, jenom on, o něhož pečovala matka.

Ten ozdravný dvouměsíční pobyt českých válečných sirotků
v Norsku organizovala z Fredrikstadu matčina starší sestra,
mohla tak zařídit, že ho, polovičního židovského sirotka, bude
doprovázet matka. To všechno si ale pamatoval jen proto, že
si pamatoval, že si to ještě v pětadvaceti dokázal vybavit v barevných obrazech. Do takových pětadvaceti let si dokázal ostře
vybavit kamenné nábřeží, asi v Kopenhagenu, se skupinou barevně oblečených žen, Cikánek, které kouřily dýmky. Také pak
na moři viděl velrybu, ale ze všeho nejlépe si pamatoval interiér tetiny chaty, co u ní seděl na schodech u umývadla. Dneska
už si to nepamatoval, jenom věděl, že si to dříve do detailu
pamatoval. Například že chata byla zevnitř dřevěná, jako chata,
kterou podle přání jeho matky postavil nevlastní otec.
„O tetě Heleně jsem ti ale vlastně nevyprávěl,“ řekl.
„Samozřejmě že vyprávěl,“ opravila ho. „Byla herečka, hrála u E. F. Buriana, ukazoval jsi mi ji na fotografii. Měla takový
slušivý klobouček na stranu, jaké se nosily ve třicátých letech,
blond vlasy na krátko, vyzývavě nohu přes nohu a také kouřila!“
„Já vím, ale neřekl jsem ti, že nebýt jí, ani bych ve dvaačtyřicátém
nepřišel na svět, že se o ni před válkou ucházel můj otec, jenomže
měla vyhlédnutou lepší partii a přenechala ho nejmladší sestře
Žanynce, které se štěstí vyhýbalo. Nechala divadla a provdala se za
ředitele norské pobočky IG-Farben v Norsku.“
„IG-Farben?“ opakovala po něm. Na hlase však bylo slyšet,
že si není jistá tím, co vytušila.
„Ne, v Norsku, pokud vím, se Cyklon B nevyráběl. Začátkem

šedesátých let se pak přestěhovali z Fredrikstadu do Leverkusen v západním Německu. Také neměli děti, nejspíš proto
myslili i na jiné sirotky než na mne, a její muž kromě toho asi
věděl, že většinu z nich nadělal v Osvětimi Cyklon B vyráběný
koncernem IG-Farben.“
Něco mu ještě blesklo hlavou: „Vyprávěl jsem ti vůbec, že
jsem byl v šestašedesátém v Polsku?“
„S těmi králíky?“
„Vidíš, i to jsem ti už vyprávěl,“ pokrčil zklamaně rameny.
„Ale co to má společného s tetou Helenou?“
„S tetou vůbec nic,“ zaváhal, „vlastně jsem jel do Polska za
svého nevlastního otce, protože ho přes Polské kulturní centrum v Praze hledal nějaký Polák. Otec na to nereagoval, ačkoliv
když jsem se ho potom ptal, věděl, že to je člověk, který mu za
války zachránil život, a věděl, proč ho hledá. V Sosnowci, kde
žije, se podle něj celá léta skrýval pod cizím jménem nějaký
Wolf, Němec z polského Slezska, který byl za války v SS, a pracoval tam na nádraží. Táta byl poslední živý, kdo ho ještě mohl
identifikovat. A tátův kdysi třináctiletý zachránce chtěl, aby ho
dostal na zbytek života do vězení. Kdyby to bylo hned po válce,
vysvětloval mi můj nevlastní otec, vpálil bych mu bez výčitek
svědomí sám kulku do hlavy, jenomže od války uplynulo dvacet
let. Ten Wolf má rodinu a já si je na svědomí nevezmu, říkal.
Mně bylo tenkrát čtyřiadvacet, byl jsem poprvé ženatý
a vytiskli mi už dvě reportáže v novinách! Vydal jsem se do
Polského střediska, dostal tam adresu toho člověka, co tátu

hledal, a jel jsem vlakem do Sosnowce. Nejen kvůli reportáži,
co potom napíšu, ale hlavně kvůli tomu klukovi, o němž mi táta
vyprávěl, když já sám byl ještě kluk. Abych byl upřímný, vítal
jsem to jako příležitost si ověřit, co je pravdy na tom, co mi táta
o svém útěku z Treblinky vyprávěl. Maminka mu věřila jen tak
na deset procent – a známí mu nevěřili vůbec.
Reportáž jsem mimochodem napsal a otiskli ji, počkej, možná že ji někde najdu a můžeš si ji přečíst…“
Zatímco se pak hrabal v bednách se svými rukopisy, starými
novinami, fotografiemi a dopisy, které s sebou stěhoval z místa
na místo, z manželství do manželství a ze země do země, mladá
žena otevřela na kolenou notebook a nechala ho mluvit.
„Bylo to koncem listopadu,“ rozpovídal se, „rychle se smrákalo a sněžilo, a najednou jsem od siluety známé a stále ještě
vzdálené brány slyšel slabé, ale mnohohlasé pištění. Znělo to
strašidelně, jako zoufalé pištění duší, které tu tak dlouho po
smrti svých na popel spálených těl nemají klidu a nemohou se
od toho strašného místa odtrhnout. To jsem ti nevyprávěl, protože jsi byla ještě malá. A to jsem tenkrát ještě nevěděl, že když
se Žid nechá po smrti spálit, jeho popel nemá nárok na vzkříšení v lepším světě. Ale zvuky v přízračné mlze kolem vyhlazovacího tábora měly prozaičtější důvod, divoké králíky nebo zajíce,
které do rojnice rozvinutí myslivci naháněli do kolem tábora
nastražených sítí. To jsem ti vyprávěl.“
„Chyba,“ ozvala se kriticky zpoza otevřeného notebooku,
„bylo to v prosinci, tady o tom píšeš jinak. Sněžilo.“
Seděl pod skříní doslova zavalen papíry ze své letité minulos-

ti.
„Kde?“
„V tom svém článku.“
„V jakém článku?“
„Jmenovalo se to Tam a zpátky a poslouchej, co jsi napsal…“
Překvapeně k ní vzhlédl: „Kdes to našla, vždyť je to o dvacet
let starší než ty sama?“
„Jo, ale poslechni si to,“ začala mu jeho vlastní text číst.
Nepřekvapilo ho ani tak, že jako první neslyšel pištění, ale že
viděl nákladní auta, lovce a obrovské reflektory, které ty nešťastné králíky oslnily, prchali před jejich světlem a na útěku se
s pištěním zaplétali do nastražených sítí. Mnohem víc ho zarazilo, že se v celém článku ani slovem nezmínil o své návštěvě u
Janka Latose v Sosnowci.
Asi kvůli tátovi, protože Janek líčil celý jeho příběh poněkud
jinak než on. Z druhé strany však potvrdil, že ho táta chytil na
poli, a že ho pak ukrýval u babičky, také že babičce pohrozil, že
kdyby jeho českého partyzána udala Němcům, tak se zastřelí.
Sedělo i to, že tátu skrývali v seníku, než se přiblížila fronta
a němečtí vojáci začali utíkat.
Otec to ovšem líčil tak, že vyšel jako kovboj s kolty nízko u
boku a jednoho po druhém odzbrojoval, Hände hoch, Hände
hoch, a k Rusům přišel s dvoukolákem naloženým zbraněmi.
Jeho zachránce to viděl jinak, musil ho ze seníku vytáhnout
násilím, poněvadž se bál. Pochopitelně, Jankovi bylo ve čty-

řiačtyřicátém třináct let, tak si přál mít partyzána, jak se sluší
a patří, stejně jako chtěl otec udělat dojem na své posluchače
po válce.
Jankovi musilo být v šestašedesátém pětatřicet, i když s vypadanými předními zuby vypadal na padesátileté mimino. Byli
chudí, žili s ženou v jednom pokoji s kuchyní. Přesto byl komunista, na stěnách v kuchyni visely vedle zarámovaných jelenů v říji
fotografie nejvyšších polských představitelů, v ložnici měl fotografie osobnější, svatební, kolorovanou, pak sebe samého v uniformě, jednu s kamarádem z vojny a jednu skupinovou s muži
a ženami v železničářských uniformách při průvodu na Prvního
máje. Pozoruhodné na obou bylo, že na něm uniformy visely,
jak ta vojenská, tak železničářská, jako na sněhulákovi, který pod
nimi mezitím roztál.
„Nejhorší ale bylo,“ jal se opět skládat svou minulost do
krabic od banánů, „že vytáhli z ledničky plný talíř polských
klobás a lahev polské vodky. Abys rozuměla, polská klobása se
vyznačuje tím, že je v ní víc sádla než masa, protože se jí jako
podklad do žaludku pro vodku.“ Napadlo ho, že už není dítě
a tohle ví dnes lépe než tenkrát on. „Jankova žena nakrájela
klobásu, on nalil do sklenic vodku, strčil si kolečko klobásy do
bezzubé pusy, a když je dásněmi sežvýkal a spolkl, zapil sousto
vodkou. Jenomže já jsem rok po své první svatbě dostal infekční žloutenku a ještě rok potom jsem musil dodržovat přísnou
dietu. Žádný tuk, žádný alkohol, ale vykládej to takovým lidem,
když chtějí člověka pohostit, jak se sluší. Ještě ke všemu jsem
mu přivezl špatnou zprávu, že válečný zločinec bude nadále
morální skvrnou nádraží v Sosnowci!“

„Zakaźne zapalenie wątroby,“ dodal z ničehož nic. „To je
polsky infekční žloutenka, ale tenkrát jsem to nevěděl, a když
jsem se jim snažil vysvětlit, že u nich nemohu pojíst ani kousek
klobásy, natož vypít sklenici vodky Wyborowé, protože mám
po žloutence dietu, brali to, jako kdybych je měl za žebráky
a nechtěl jim sníst jediné jídlo, které mají. Na důkaz, že je
strana a vláda zásobuje vším, poslal ženu do ložnice pro další
hluboký talíř plný stočené klobásy a postavil na stůl další dvě
lahve vodky z lednice.
Věčná škoda, že nemohu najít tu fotku, kterou mi dal v upomínku, abys viděla, jak vypadal. I když je na ní mladší a ještě
mu nevypadaly zuby, vždycky měl obličej jako mimino, než
začne nabírat vůbec nějakou podobu.“
„Ale když babičce hrozil, že se zastřelí, kdyby tvého tátu
udala, tak se zachoval statečně. To by každý třináctiletý kluk
neudělal.“
„Proto jsem si dal říct a tu klobásu jsem jedl a zapíjel ji vodkou.“
„Žloutenka se ti potom vrátila?“
„Kupodivu ne. Od té doby jsem už zase jedl všechno. Ale
trochu jsem se opil a pozval jsem je do Prahy, poněvadž jsem si
myslel, že když ho máma uvidí, tak jí to nedá, protože má dobré srdce, a otci dovolí jet do Polska. Připadalo mi to správné.“
„Proč by mu v tom bránila?“
„Protože měl v Polsku ženskou.“
„Kdy?“

„Když totiž přivezl dvoukolák plný samopalů na ruské velitelství, vyslýchal ho politruk, který byl také Žid, a to byl malér.
Táta nebyl obřezaný a neměl vytetované číslo, takže na těle
neměl žádné znamení, že je Žid, ani to židovské, ani německé.
Když na něm ten židovský politruk chtěl, aby mu odříkal Šmá
Jisrael, ani nevěděl, co to je. Kromě toho, že neměl vytetované číslo, poněvadž ho Němci zavřeli jako Poláka a v Treblince
dělal elektrikáře a potom mechanika, utekl z Treblinky teple
oblečený a měl boty, jaké v Rudé armádě nosili jen důstojníci.
Proto ho pokládali za špiona a poslali ho s německými zajatci
na Sibiř, měl ještě štěstí, že ho rovnou neoddělali. No a v tom
ruském lágru měl ženskou, nevím, jak k ní přišel, ale byla Polka
a po válce si mohla vybrat, jestli zůstane v Sovětském svazu,
nebo bude optovat pro Polsko. Zkrátka a dobře, domluvili se,
že ho schová do truhly a tajně naloží do vlaku se svými věcmi,
jenomže on pak utekl z lágru a ona odjela bez něj. Potom mu
už nezbývalo než utíkat z Ruska na vlastní pěst a nemohl si
vybírat vlak, který jede do Polska. Tak se dostal do Prahy přes
Rumunsko a Maďarsko a máma ho vzala na byt, poněvadž byt
jeho rodičů v našem domě zabrala za války jiná partaj. Z jeho
rodiny nikdo jiný nepřežil, a i když byl pan domácí, neměl kde
jinde složit hlavu.
To bylo někdy na jaře v šestačtyřicátém roce, co k nám přišel,
a pár měsíců nato jsme s mámou odjeli do Norska. S tetou se
potom radily, jestli si ho má vzít. Máma ho podezírala, že miluje tu
Polku. V každém případě o ní věděla, on se rád vytahoval a není
vyloučeno, že když jsme byli v Norsku, snažil se ji v Polsku vyhledat. Přesto na ni máma žárlila ještě po dvaceti letech.“

„Jestli ji dědeček miloval,“ vyhlédla k němu přes stříbrnou desku
notebooku, „tak to přece nehraje roli. Já bych Michala také nepustila, kdybych věděla, že ji hledal, když jsem byla v Norsku, a vrátil
se jen proto, že ji nenašel!“
„Ani kvůli identifikaci zločince, který měl na svědomí nevím
kolik Židů a žil si dvacet let po válce na svobodě?“
„Jenomže ty jsi o tom chtěl napsat reportáž do novin, nezapomínej!“
„Kdyby se ukázalo, že je ten člověk na nádraží doopravdy
Wolf! Ale kdybych už tátu vytáhl do Polska, dal by si možná říct
a jeli bychom se podívat do Treblinky, i když tam prý už nic k
vidění nezůstalo.“
Jak předpokládal, nebyli rodiče moc nadšení, že Janka s
manželkou pozval do Prahy. Nakonec jim ale zaplatili pokoj
v drahém hotelu Jalta na jednu noc, vlak měl jako železničář
zdarma. Domluvili se, že si prohlédnou město a večer se sejdou všichni na večeři.
„To mi připomíná,“ zarazil se najednou užasle, „že na té večeři byla i teta Helena. Musila extra kvůli tomu přijet až z Německa. Víš, ona byla pro tátu důležitá, vážil si jí, protože byla
bohatá a že byla dáma. Pro mě také, protože před válkou hrála
u E. F. Buriana a u Voskovce a Wericha a v padesátých letech
nám posílala balíčky. I za to, že jsem se dostal na FAMU, mohu
vlastně děkovat jí!“ zasmál se. „Na podzim roku 1959, v maturitním ročníku, jsem utekl z domova a měl jsem v plánu dostat
se přes hranice do Rakouska a odtamtud do Německa. Já vím,
to jsem ti o tom už vyprávěl, ale určitě jsem si nechal pro sebe,

že jsem přece jenom nebyl tak naivní. Spoléhal jsem na tetu v
Německu, že se o mě postará.
Nedávno mi vyprávěla mladší z mých dvou nevlastních sester, jak naši vyváděli, když jsem utekl. Když ale v noci zavolala
policie, že mě zadrželi v Trhových Svinách, táta položil telefon,
hodil na sebe kabát a jel ještě v noci pro mne. Následkem toho
mi ředitelka nedala doporučení na vysokou školu, jenomže
táta, ten měl kolegu taxikáře, dříve slavného boxera, a ten se
znal osobně s profesorem Wassermannem, který učil na FAMU
filmovou režii. Pozval nás i jeho do vinárny Jizerka, ta byla na
Václavském náměstí pár kroků za kinem Blaník směrem dolů,
že si mě pan profesor proklepne. Z celého setkání si pamatuji
jedině to, že objednali tatarský biftek. Ani táta v životě neviděl,
že by se jedlo syrové maso, snad jenom v ruském lágru, tím
méně já, tak jsme koukali jako telata, jak to profesor s boxerem
na talířích zpracovávají. Táta se přitom pochopitelně tvářil, jako
kdyby tatarský biftek jedl každý den,“ smál se při vzpomínce na
jeho výraz.
Pak ho napadlo, jestli za otevřeným notebookem neusnula. O tom, jak se dostal na FAMU, jí určitě také vyprávěl, jistě
nevynechal ani tatarský biftek, ale tentokrát to nebylo bez
souvislosti. Kromě toho jej samého překvapovalo, jak všechno
do sebe zapadá, teta Helena, jeho nepodařený útěk, Osvětim,
žloutenka a tatarský biftek.
„Spíš?“ zeptal se ze svého místa pod skříní.
„Neee,“ odpověděla pomalu z gauče. „Jenom uvažuji, jestli
ho ta Polka nevzala s sebou schválně, nebo se špatně domluvi-

li. Kdyby se špatně domluvili, asi by se snažil ji v Polsku vyhledat hned, jak to bylo možné, jestli ji miloval. Ale jestli ho jen
tahala za fusekli, proč by ji hledal. Jenomže tím si nemohl být
jistý, takže ji hledal buď jak buď, jestli ji miloval.“
„A to je otázka,“ doplnil. „Z druhé strany, když se vrátil, neměl už nikoho než nás, tedy moji maminku. Byli jsme pro něj
náhradní rodina.“
„Ať je to, jak je to, stejně jsi je neměl zvát, když jsi věděl, že
s tím nechtěl nic mít. A když už jsi je pozval, měl ses o ně sám
postarat a nenechávat to na rodičích. Stejně jsi měl za lubem,
že napíšeš reportáž o dopadení válečného zločince, netvrď mi,
že ne,“ peskovala ho.
„Nehádej se se mnou, ještě jsem neskončil!“
„Dovedu si to představit!“ posadila se zpříma. „Maminka
pozvala tetu, aby Latosovi jako zkušená a znalá žena vysvětlila,
že by před soudem tatínkovo svědectví stejně neplatilo. Kdyby
se dalo prokázat, že byl Wolf u SS, nepotřeboval by Janek svědectví tvého otce.“
„To je pravda, Wolf měl dokonce svědky, že byl za války partyzán. Teta to z něj vytáhla ještě před večeří, když vypil dvě
slivovice. Ale tohle bylo za komunistů, v Polsku, ne v západním
Německu, kde pro nedostatek důkazů pouštějí i usvědčené
vrahy, takže jistá naděje tu byla. Sám táta mi říkal, že Wolf
nebyl o nic lepší než ostatní, Ukrajinci a další. Jenomže tetě se
nedalo odporovat, měla to odposlouchané z diskusí v německé
televize a vyčtené z novin a Janek s manželkou se ani nedostali
k slovu. Navíc samozřejmě neuměli česky.

A jestli mi tenkrát záleželo víc na reportáži, nebo na pravdě, to už je dneska jedno. Od té doby uplynulo osmačtyřicet
let a všichni jsou mrtví, táta, máma, Helena, pravděpodobně
i Wolf a Janek Latos a jeho žena. Já ti to všechno vyprávím kvůli
jídlu!“
Udiveně sklapla notebook. „To mě podrž! Já myslela, že mi
vyprávíš o své tetě?“
„To ona platila tu večeři v Jaltě, a protože ji platila, tak pro
všechny vybrala beefsteak s hranolky. Jenomže jak jsem ti říkal,
Jankovi chyběly všechny přední zuby a ten biftek byl hodně,
hodně tuhý. To sice nemohla teta předem vědět, že v jednom
z nejlepších hotelů v Praze udělají biftek jako podrážku, ale
jak toho dokázala využít! Kdybys viděla chudáka Janka, jak se
chudinka snažil a převaloval ta sousta mezi dásněmi, než je
celá spolkl, a jak se styděl, v takovém nóbl hotelu a před takovou dámou! A teta byla na něj jako mílius, zavoláme číšníka,
drahoušku, aby vám to v kuchyni rozkrájeli na menší kousky,
když nemáte zoubky… a máma se k ní přidala, zlatíčko, proč
si nedáte udělat protézu, nebo je to u vás v Polsku tak drahé?
Kdybyste na to neměl, Pepíček vám na tu protézu rád přidá,
vždyť jsme vašimi dlužníky! Prostě a jasně toho pitomce totálně ponížily, aniž se jim dalo cokoliv vyčíst, a táta se přitom rozpačitě usmíval, jako když mu v Jizerce předložili tatarský biftek
a on nevěděl, jak se má jíst.“
Zastrčil obě krabice zpátky do nejspodnějšího fochu skříně,
opřel se o postel, když se zvedal, a pak se na ni podíval. „Nezeptáš se, jak jsem tehdy reagoval já?“

Chvíli mlčela a pak znechuceně zavrtěla třicetiletou hlavou.
„Myslím, žes mi o tom neměl vůbec vyprávět. Takové věci se
přece dětem neříkají, tati.“

Kotlet schabowy
Radka Denemarková
ČTVRTEK
Ema uvaří Tonymu čaj do oblíbeného červenobílého hrnku.
Tony se čaje ani nedotkne. V tichosti vypadne do práce, jako
by tu Ema vůbec nebyla. Ema zašátrá v polici s knihami. Jednu
z nich vytáhne a zjistí, že nemá ani rozřezané listy. Z kuchyně si
přinese nůž a použije ho jako perořízek. Rozřezává stránku za
stránkou. Čte si z knih a ze svých zápisků v modrém sešitu.
„Láska mezi partnery od obou vyžaduje, aby se zřekli své
první a nejdůvěrnější lásky, tj. lásky ke svým rodičům. Chlapec
se může stát mužem a dát svou lásku ženě, teprve když se stane nezávislým na matce. Dívka se může stát ženou a dát svou
lásku muži, teprve když se stane nezávislou na otci. Nutným
předpokladem úspěšného partnerského vztahu je obětování
a transformace našich vztahů k rodičům.
Chlapec prožívá své dětství především ve sféře matčina vlivu.
Když v této sféře zůstane, matčin vliv zaplaví jeho duši a chlapec považuje ženské prvky za všemocné. Pod vlivem své matky
se může stát dovedným svůdníkem a milencem, ale nestane
se mužem, který si váží žen a je schopen žít v trvalém partnerském vztahu. Nestane se silným a oddaným otcem. Chce-li se
stát mužem schopným žít v rovnocenném partnerském vztahu,
musí se vzdát své první a nejdůvěrnější lásky – matky – a musí
vstoupit do sféry otcova vlivu.

Tento obtížný přechod byl v minulosti společensky strukturalizován a podporován obřady uvádění do dospělosti. Jakmile
chlapec absolvoval tradiční obřady, získal si pevné místo ve
světě otce a už nikdy nemohl žít jako dítě v matčině domě. V
naší společnosti tyto obřady zanikly, takže přechod z matčiny
do otcovy sféry je často velmi obtížný.
I dívka přichází na svět ve sféře matčina vlivu, ale prožívá
ženskost a přitažlivost k mužskému světu jinak než její bratr.
Otec ji zbožňuje a ona se v bezpečí jeho lásky může cvičit v
umění přitahovat muže. Zůstane-li však ve sféře otcova vlivu,
stane se ,tatínkovou holčičkou‘. Sice se může stát něčí milenkou, ale nikdy úplně nedospěje. Bude mít potíže stát se
rovnocennou partnerkou a štědrou matkou. Chce-li se dívka
stát ženou, musí opustit prvního muže ve svém životě – otce –
a vrátit se ke své matce.“
Ema vrátí nůž do kuchyně. Knihu s většinou navěky nerozřezaných stránek zasune zpátky do police. Modrý sešit zasune do
tašky.
Jde do kuchyně. Vaří kotlet schabowy neboli vepřové žebírko
po polsku s bramborem. Na talíř přichystá jednu porci. Vrchovatě naložený talíř, ubrousek a příbor upraví na podnos. Brambory
ozdobí zelenými lístky oregana. Opatrně a pomalými krůčky
nese teplé jídlo chodbou jako ochotná gejša.
Sousedka ve své kuchyni hladově dojídá teplé jídlo. Ema
sedí proti ní. Sousedka je pro ni tajemnou bytostí, mluvou,
způsoby. Oči kloužou po stěnách. Jeden cyklus koláží je plný
svatých. V rukou mají půllitry a na kolenou ženy s rozepjatými

živůtky a plnými prsy. Sousedka si utře ubrouskem ústa. Zapálí
si cigaretu.
„To jsi nemusela.“
„To je dárek za váš dárek.“
„To je radost.“
Sousedka jí nabídne cigaretu. Ema tentokrát neodmítne. Obě
v tichu kouří. Ema se neustále rozhlíží.
„Hodně věcí vidíte jinak.“
Sousedka nereaguje. Když Ema sklízí ze stolu, sousedka jí
prohrábne rozcuchané vlasy. Ema sousedku taky mate. Ema
v ní vyvolává a zároveň odráží drásavý stesk po nevinnosti, po
dokonalejší mravnosti, slušnosti.
„Ještě jsi mladá.“
„Nejsem.“
„Jsi. Jak jen bych to řekla zrovna tobě. K tomu, co je skutečně dobrý, musíš přistupovat se strachem a bázní a s hlubokou
úctou. Jinak se svýho neštěstí nevzdáš. A prázdnota se nevzdá
tebe.“
„Jak jste se mě ptala.“
„No.“
„Děti nemám. Ale vdaná jsem.“
„Má smysl bejt vdaná. Jinak nikdy nepoznáš chlapa doopravdy. Jinak neřekne, co ho tak nějak napadá.“
Sousedka se rozesměje. Je to spíš škleb.

„Jak se vlastně jmenujete?“
Sousedka neodpoví. Sedne si k pracovnímu stolu. Sehne se
ke koláži. Ema odnáší tác s prázdným talířem. Loktem si sama
otevře dveře sousedčina bytu. Dveře za ní se samy zabouchnou.
Pozdě odpoledne vejde Ema do kadeřnictví. Zrzavá asistentka z recepce ji vede po schodech nahoru. Než ji usadí do křesla, míjejí Petra, který dokončuje zákazníkovi účes. Petr odchytne zrzavou asistentku.
„Tony teď končí, ne?“
Zrzavá asistentka pokrčí rameny.
„Jo, měl končit. Ale říkala, že to s ním má domluvený.“
Tony na sobě cítí zkoumavé a zamilované Petrovy oči. Ema se
tváří provinile. Tony je jako na trní. Ema ztiší hlas.
„Mám na tebe pak počkat?“
„Jo, ale ne tady.“
Tony a Ema začnou mluvit nahlas. Předstírají, že se neznají.
„Dlouho jste se u nás neukázala.“
„Potřebuju nový sestřih.“
Tony Emu stříhá a češe. Je to baletní vystoupení plné něhy.
Petr i ostatní kadeřníci si toho všimnou. Nedochází jim to. Ema
se tváří šibalsky. Tony barví a stříhá vlasy. Jeho výraz je nečitelný.

Ema a Tony se vracejí z kadeřnictví domů. Ema je ostříhaná
nakrátko. Cestou nakupují. Ema čeká před obchodem na Tonyho, který platí u pokladny. Před obchodem stojí holčička a telefonuje s tátou. Stojí u ní děda s babičkou. Holčička nakonec
řekne:
„Tati, taky posílám pusu jako husu. A chceš mluvit s dědou
nebo s babičkou?“
Děda na holčičku tajně gestikuluje, aby ho babička neviděla.
„Děda říká, že chceš mluvit s babičkou.“
Ema nese s Tonym do schodů nákupní tašku. Tony odemyká
byt. Ema se odpojí. Ema před sousedčiny dveře položí karton
cigaret.
Krátkovlasá Ema a Tony spolu leží ve vaně plné pěny. Popíjejí
vodku Wyborowou. Tentokrát je to jiné. Ema se na Tonyho
napojila. Saje z něho energii, rozkvétá.
„Já bych někoho pozval.“
„Tak jo!“
„A není mu dvanáct. A není mu sedmdesát. A není z hlavního
nádraží. A není to prostitut.“
„To se zase nachodím.“
„Ne ne ne, večeře ve třech. Okoukneme ho spolu. Mohlo by
to klapnout. Uvaříš?“
Ema se usměje.

NEDĚLE
Tony s Emou spí ve velké posteli. Tisknou se k sobě jako děti.
Uprostřed noci je probudí hluk. Dupot po schodech. Bouchání
na dveře. Hlasy.
Z bytů činžovního domu vybíhají lidé. Pronásleduje je kouř.
Mezi nimi se objeví Tony a Ema. Oba v pánském pyžamu, přes
které má Tony přehozené sako a Ema kabát. Jsou slyšet hasičské a policejní houkačky. Siréna záchranné služby. Před domem
se mísí panoptikum lidí. Obyvatelé domu jsou nevyspalí, rozcuchaní, dezorientovaní, v pyžamech. Nenamalovaní, neupravení,
zmatení. Někteří panikaří. Vyběhli a nevzali si z bytu nic cenného. Přehlídka konvenčních, čitelných rodin a vztahů. Rodiče
s malými i dospívajícími dětmi. Někdo má miminko v náručí.
Pár důchodců. Tony a Ema mezi nimi vyčnívají, nezařaditelní.
Jak se ukáže, kouř vychází jenom z jednoho okna, od sousedky. Je hustý, černý. Naštěstí se podařilo oheň včas uhasit. Ema
hledá v davu sousedku. Začíná pobíhat. Tony se jen dívá. Zůstává stranou. Poslouchá informace, které si lidé předávají jako
tichou poštu. Jednou budou tento jediný slavný okamžik svého
života líčit s velkým zápalem a tragicky. I jim šlo přece málem
o život.
„Sousedka ze čtvrtýho. – Nebyla už nejmladší, jestli ji neranila mrtvice. – Od cigarety jí chytla postel. – V tom bordelu vzplála rychle. – Se nedivím, musela tam mít pěknej hnojník. – Prej
kdysi fotila. – Že ji včas někam nezavřeli. Vždycky byla divná.“
Ema se snaží přes hasiče prodrat zpátky do domu. Silní chla-

pi ji zachytí. Nepodaří se jí proniknout. Muži ze sanitky vynášejí ohořelé tělo v zazipovaném pytli. Ema se zhroutí na zem.
Všichni se teď dívají na ni.
„To byla vražda. A nikdo si toho nevšiml.“
Tony ji vezme kolem ramen.
„Emo, tam už nic nezmůžeš.“
Chodí nocí v pyžamech, saku a kabátu. Ema Tonymu mačká
ruku. Děsí se myšlenky, že totéž jednání může být v konečném
důsledku dobré i špatné. Vší silou se snaží o Tonyho opírat. Je
v šoku.
„Tony. Tony. Tony.“
Tony jí dá pusu na čelo.
„Byla pošahaná. Dalo se to čekat. Ty jsi tu týden. Deset let ji
znám. Jenom hulila a skučela. Je to pro ni tak lepší.“
„Mluvil jsi s ní někdy?“
„Ne. Vona nemluvila nikdy s nikým. Ale na blázinec to nebylo.“
Během rozhovoru se Ema od Tonyho odpojí. Mlčí. Dívá se
před sebe. Jdou podél tratě. Emě tečou slzy. Začne sbírat kameny. Metá je před sebe a na projíždějící vlak.
„Jestli to má končit takhle, tak to nechci, nechci to. Proč pořád opakuješ, že byla pošahaná? Nebyla. Nic o ní nevíš. Jenom
to chtěla jinak.“
Tony se ji snaží uklidnit. Z ruky jí vykroutí kámen.

„A co chceš? Bejt věčně schovaná?“
„A co ty chceš? Bejt věčně mladej?“
Jejich banální setkání může být magické a skoro posvátné,
protože je v té chvíli skryté v dojemné důvěrnosti. Město. Kovové nebe. Svítá a břicha mraků těžknou černotou. Ema se vrací k domu. Dává volnost všemu a všem. Kráčí ulicí s vědomím,
že už je pro ni neúnosně drahé stát mimo život a jen ho pozorovat. Kráčí ulicí, mizí nám z očí. Hledání rovnováhy pokračuje.

Amuse bouche
Martin Reiner
I.
Marinovaná ústřice s dresinkem ze sójové omáčky a rýžového octa, nakládaný zázvor, wakame řasa
„Tohle,“ opíše tvar dobře prokrvené sliznice, „je mapa ráje.
A tady... vidíte?!“
Host se pohne o kousek dopředu, ale před skloněným číšníkem má pořád očividný respekt.
„Tady je strom, z něhož pojedla Eva s Adamem jablko, nebo,
chcete-li, sashimi hříchu.“
Teď už si zámožně vypadající pán prohlíží vypláznutý jazyk
hodně zblízka, je přece jen zaujat, ale nevidí žádný strom, jen
zbrázděnou krajinu kousku lidského těla.
„Sídlo chuti umami,“ pronese číšník triumfálně poté, co zasune jazyk zpátky do úst, a zatváří se, jako by člověku sedícímu
před sebou právě vyzradil tajemství svatého grálu.
„Chuť u mamy?“ řekne host jen s docela malým otazníkem
na konci a v jeho hlase se mihne stín pobavení.
Číšník mírně pozvedne bradu jako někdo, jehož čest byla uražena, ale zároveň se nachází v postavení, které mu znemožňuje
bránit se všemi prostředky.
„Bude si pán přát dezert?“ řekne komisním hlasem a pak –

vyzván – odkráčí pro účet.
Tohle fantastické představení jsem zhlédl jen pár minut poté,
co jsem usedl na židli v restauraci Kazoku, ukryté v jedné z
okrajových brněnských čtvrtí. Na večeři mne sem vzal lokální
boháč, developer, a připouštím; zpočátku jsem byl docela
zmaten vším, co mě tu naráz obstoupilo, ať šlo o věci živé, či
neživé. Tohle nebyl svět, v němž bych se cítil jako doma. Široké
kruhové lustry osazené malými pohyblivými reflektory detailně
nasvěcovaly, co leželo hostům na talíři. Číšníci ve volných kalhotách a jednoduchých, kvalitně šitých košilích se chovali spíše
jako vyslanci velekněze než jako obsluha; jejich ochota vysvětlit, co se komu právě hemží na talíři, a schopnost poradit, jak
se zdárně nakrmit hůlkami, si nezadala s iniciačním rituálem.
Ostatně, velekněz tu byl též a na všechno dohlížel lenivými
očky: téměř dvoumetrový, dobře stavěný Japonec s holou lebkou a velmi úspornými pohyby.
„Mistr Sasada,“ řekl šeptem můj společník a kývl hlavou k
pultíku, kde šéfkuchař a sushi master v jedné osobě klidně
krájel velikým nožem syrovou rybu. Neměl jsem odvahu zvednout oči, aby se nepotkaly s poněkud hadím pohledem toho
démona.
A měl bych vyjasnit hned na úvod jednu důležitou věc. Svět tichého a klidného luxusu, který tu neuměle popisuji, byl pro mne
zajímavý pouze svou novotou; zůstával jsem vně. Co mě naopak
uhranulo, byl luxus, který se dal v Kazoku pozřít.
Nepřišlo to okamžitě, jakkoli mé dojmy z jídla byly ty nejlepší. Po pár dnech se ale dostavilo něco, co jsem dosud nepoznal.
Prudká touha vložit do úst byť jediné malé sousto, ten drobný

váleček rýže s trochou wasabi a kouskem syrové ryby. A ta touha sílila, až mne dohnala zpět k prahu restaurace, jež nebyla
určena pro lidi jako já. Tušil jsem už tehdy, že si zahrávám s
ohněm, ale bylo to tak silné, že jsem nedokázal vzdorovat.
Nechal jsem se usadit do kouta, jemuž vévodil obraz chobotnice, a doufal, že mě přijde obsloužit číšník, kterého jsem si
pamatoval z předchozí návštěvy. Což vyšlo dokonale!
Doporučil mi bisque ze sladké kukuřice s mušlí sv. Jakuba,
krevetou, chilli olejem a estragonem. A to byl první, zahřívací
chod. Po něm jsem přešel na sushi a na stole mi brzy přistál set
shiosai, jenž obsahoval šest nigiri a tradiční rolku hosomaki s
lososem.
O tom, co se se mnou dělo během jídla, se stydím mluvit.
Vlastně, i kdybych se nestyděl, neuměl bych to popsat. Má dosavadní zkušenost, a tudíž ani lexikum na to zkrátka nestačily.
Přitom jsem cítil naléhavě, že nějaký ventil pro své nové emoce
potřebuji.
Zmohl jsem na jediné; při placení jsem svého číšníka požádal,
ať mi dopoví „to o té chuti umami“.
(Věřte, nebo ne, to exotické slovo jsem si při první návštěvě
okamžitě zapamatoval!)
„Je to nová chuť,“ začal velmi korektně, „pátá vedle těch,
které už znáte, a objevili ji Japonci. Nemyslete, že je to náhoda... Ráčil jste někdy jíst ve francouzské restauraci. Ach, nikoli,
rozumím; kde byste ostatně v Brně na takovou narazil? Já ovšem v takové restauraci jedl, v Grenoblu, je to už hodně dávno.
Intenzivní dojem z jídla si ale pamatuju dodnes. Jaký dojem to

byl, ptáte se? Asi jako když vás parta starších kluků zažene ke
zdi ve slepé uličce a pak se do vás trefují tvrdými míči. Ne, věřte mi, že nepřeháním. Francouzská kuchyně, to není koncert,
tedy harmonie chutí, to je přestřelka, ve které možná nejde
o život, ale o žlučník pokaždé!“
„Ale, snad...“ pokusil jsem se o námitku, ač mnou ve skutečnosti cloumala zvědavost, „je francouzská kuchyně vyhlášená...“
„To jistě! Francouzi jsou vyhlášení kuchaři, umělci, milenci...
A víte, kdo jim tuhle pověst poctivě zbudoval?“
To nebyla řečnická otázka. Číšník skutečně čekal na mou
odpověď, ale tu jsem mu při nejlepší vůli neuměl poskytnout.
„Francouzi.“
„Opravdu?“
„Vlastně... o jídle to tak docela neplatí. Tady za ně velký kus
práce odvedli Angličané. Mimochodem, jedl jste někdy v anglické restauraci?“
Ironie takové otázky se nedala přeslechnout, ale jsem připraven ještě chvíli prolévat krev za Francouze; než budu donucen
přeběhnout.
„Ovšem amuse bouche... to zní hodně francouzsky, nemyslíte?“
„Ó, fantazii Francouzům nelze upřít! To, co jim zásadně chybí,
je kázeň. Jejich ego a hašteřivost je vždycky zbaví vlády nad sebou, a tedy i něčeho, co je v kuchyni absolutně nejdůležitější...“
„A to je?“
„Smysl pro míru! Jsou na světě dva národy, dvě velmi staré

kultury, kterým nechybí... A nechybí jim proto, že v něm rozpoznaly základní hodnotu a rozvíjely a pěstovaly toto umění jako
jedno z nejvyšších.“
„Tak už mě nenapínejte!“
„Italové a Japonci.“
„To jste mě opravdu zaskočil. Vždyť...“
„Vím, co chcete říct. Člověk aby pohledal vášnivější lidi. Jenže
Japonci svou vášeň dramaticky krotí a Italové kultivují. Francouzi, ti ji rádi předvádějí... Slyšíte mě dobře. Předvádějí!“
„Ale...“
„Prosím, pane?“
„Vlastně jsem se původně ptal na… “
„Umami. Je mi to známo a neztrácím váš zájem ze zřetele...
Víte, kdy jste se poprvé v životě setkal s chutí umami?“
„A setkal jsem se?“
„Bezpochyby; pokud vás vaše ctihodná matka kojila.“
Ctihodná matka mě opravdu pobavila.
„No, nevím... Mně připadá mateřský mlíko spíš nasládlý.“
„Aha?“ vylétlo číšníkovi obočí dřív, než je stačil podřídit disciplíně, ale já nehodlal nic vysvětlovat, a tak konečně došlo k
výkladu.
„Specifický chuťový receptor pro umami byl objeven teprve
nedávno a vnímá v jídle obsaženou kyselinu glutamovou nebo
její soli, glutamáty.“
„Brrr, to zní opravdu strašně!“

„Přiznám se, že jste mě svou reakcí potěšil. Jsem hrdý na svůj
odhad!“
„Chcete říct, že jsem potvrdil předpokládaný nedostatek
urozenosti?“
„Právě naopak. Mohl jste začít moudře přikyvovat... a já už
bych, když dovolíte, věděl, že nemá smysl pokračovat.“
„Takže to není konec?“
Usmál se jako malé dítě, kterému vrátili zabavenou hračku.
„Když už dnes lépe víme, co dokáže mlsný jazýček rozeznat,
můžeme ho zase o trochu lépe uspokojit.“
Zdálo se mi to, nebo opravdu nabyl jeho výraz nepatrně lascivního odstínu?
II.
Carpaccio z chobotnice, segmenty z mandarinek, fenykl
krájený na tenké plátky, v ledové vodě vzpružený do křupava,
lehce marinovaný v limetkovém oleji, miso prach
Amuse bouche je „malé sousto“, které se podává v luxusních
restauracích, na úvod a zdarma. Japonci ten pojem neznají a v
pravé japonské restauraci se tahle předehra nepěstuje...
Ale Kazoku, jak jste postřehli, nestojí uprostřed Tokia, ale v
té nejzapadlejší brněnské uličce, jakou si dovedete představit,
a pro zdejšího kuchaře není obrat „potěšit ústa“ (což je doslovný překlad amuse bouche) formalitou, ale jedním z božích

přikázání.
Nemohu srovnávat, ale řekl bych, že právě v Kazoku pochopili smysl takového uvítacího gesta dokonale. Tady se opravdu po
pozření prvního sousta ocitnete v epicentru výbuchu, který vás
i s vaším mlsným jazykem odnese daleko od světských trablů.
Záhadou je, že to takhle vnímám já.
Kdybych se měl charakterizovat dvěma slovy, musel bych
říct: obyčejný člověk.
Ale v Kazoku jsem si po pár návštěvách začal uvědomovat, že
mám nejspíš něco, čím není obdařen každý.
Na talíři s krevetovou tempurou v těstíčku dim sum jsem
v několika soustech dokázal rozpoznat chuť zeleného chřestu,
karotkového čatní a samozřejmě koriandru. O názvech toho,
co jsem cítil v ústech, jsem samozřejmě neměl ponětí; vždyť to
všechno jsem jedl poprvé v životě. Dokázal jsem však svému
číšníkovi-zasvětiteli popsat věci takovým způsobem, že bezpečně rozpoznal, kam mířím.
Nevím, jak se mi to mohlo stát.
Byl některý z mých předků šlechtickým levobočkem? Nebo
jsem jen dostal z božího rozmaru dárek, který mohl klidně zůstat nerozbalený do konce mého života?
Když jsem se pokusil přiblížit své zážitky kolegovi v práci, řekl
mi jen:
„Tos musel bét v minulým životě lachtan, dyž ti tak šmakujou
syrový ryby.“
Jenže podle vědců má člověk pět set až deset tisíc chuťových
pohárků – a to je rozdíl, o kterém se tu snažím mluvit.

Přijal jsem ten dar jako tři oříšky (jemně nakrájené do okurkové pěny), které člověku cvrnknou po cestě o nos. Říkám-li
však dar, mluvím zároveň o něčem, co se umí rychle proměnit
v ortel; obávám se, že ještě budu mít příležitost vás o tom přesvědčit.
Každopádně už je nejvyšší čas přistoupit ke klíčové postavě
našeho příběhu.
Mám na mysli Jeho Eminenci Yoshiro Sasadu, o kterém bych
rád napsal celý román, kdybych to dokázal. Co by v něm stálo?
Že Mistr Sasada je temný rytíř a klíč k zakázaným a přísně střeženým komnatám. Vládci kuchyní se na přelomu milénia stali
novými polobohy a miláčky médií. Ale Sasada, ten stál ještě
kdesi nad vším snažením a kuchyňským pinožením...
Užil jsem slova „vládce“ – u Mistra Sasady nešlo o žádné
zdobné epiteton. Nerad používám superlativy, tento Japonec
však, jak jsem ho poznal, byl představitelem muže na vrcholu
civilizace... Můj život proměnil k lepšímu v jediném okamžiku;
má závislost na jeho kuchařském umění měla ovšem i svůj tušený rub.
Kazoku byla nejdražší restaurace v celém městě, a říkám-li
nejdražší, myslím daleko nejdražší. Chodili sem jíst bohatí lidé
a to je v pořádku, pro ně tahle restaurace na konci Králova Pole
vyrostla. Co ale se mnou – a hlavně, co já s tím? Nebyl jsem
chuďas, a měl dokonce jisté úspory, které jsem byl připraven
utratit do posledního halíře za ura maki caviar nebo sashimi
maguro. Ale také jsem dobře věděl, že ta kasa není bezedná,
zatímco má vášeň pro vše, co připravil svýma tlustýma prackama Mistr Sasada, byla brzy jako propast. Dno nevidíš a kámen
hozený do temného jícnu nikdy nedopadne.

Začnu snad v Lužánkách přepadat stařenky? Jistě by se ubránily pepřovým sprejem a já bych měl na pár dní zničený čich.
Budu se prostituovat, abych získal peníze na svou novou
drogu?
Ne, zatím jsem měl věci pod kontrolou. Aspoň za bdělého
stavu. A chtěl jsem doufat, že to zvládnu... Ale v noci už jsem
byl plně vydán všanc nejtemnějším spádům podvědomí.
Nejspíš víte, čemu se v erotické hantýrce říká wet dreams?
Sny o plnotvarých krasavicích, které pomalu dosedají na váš
rozkrok a v dlouhých namalovaných nehtech drží lehce přizvednuté kombiné...
Já ve svých zdivočelých snech viděl Mistra Sasadu s buldočí
hlavou ovázanou pestrým šátkem s japonskými vzory, kterak se
halí do české vlajky. A svým samurajským mečem (daitó) ukazuje do středu kluziště.
Pak pronese hrdelním hlasem „Vhoďte buly“ – a jak šavle zasviští, odletí od pultíku kousek tekka maki a ucpe má dokořán
otevřená ústa... Jenže místo toho, abych se začal dusit, začne
se celým mým tělem rozlévat intenzivní slast, která stoupá
a stoupá...
„Nagano!“ uvědomím si ráno, když dumám, kde se proboha
vzal Mistr Sasada na hokejovém zápase. Ale hokej zcela určitě
nebyl příčinou mého selhání, jaké jsem zažil naposledy v pubertě.
A pak se ty sny, v četných obměnách, ale pokaždé se „šťastným“ koncem, vracely v pravidelných intervalech.
Je zbytečné, abych si je znovu přehrával pro vaše pobavení;
dlouho byste se ostatně nebavili.

A vaše námitka, že snad Kazoku není jediná sushi restaurace
v Brně, mi přichází ohromně vhod. Bojím se, že bych sám o tak
ožehavé věci mluvit nezačal...
Myslíte si, že jsem to nezkusil? Jednou dvakrát tady, potřetí
jinde, kolik myslíte, že existuje v Brně restaurací, které se snaží
těžit z náhlé popularity japonské kuchyně? Kolik čínských bister prodává sushi sety za třetinovou cenu proti tomu, co vám
nabídnou u Mistra Sasady? Já to nevím. Vystřídal jsem čtyři
podniky, bez výjimky takové, které aspoň předstíraly, že jsou
solidní restaurace. Můžete si stokrát myslet, že je sushi jako
sushi. Ale nesmíte mít v ústní dutině schovaného zrádce jako
já. Představte si, jak stojíte před vývěsní tabulí, jež nabízí ty
nejlákavější obrázky rýžových rolek s lososem či tuňákem, tabulí, která se holedbá pojmy hamakaze či kuroshio, a vaše oko
okamžitě vysílá do centra radostnou zvěst. Továrna se rozběhne, nozdry rozšíří, sliny šplíchnou na bílou přehradní hráz zubní
skloviny, noha vkročí na první schůdek.
Sotva však otevřete dveře a vkročíte do místnosti, ozve se
smích. Malinko natočíte hlavu, vytrčíte ucho směrem dopředu.
No jistě; to se vám posmívá interiér, který je zbytečné popisovat, neboť už se blíží vrchní a každé jeho gesto a krok mění
ten výsměch v neurvalé hýkání divokých oslů. Když promluví,
otřesou se stěny restaurace jak při zemětřesení a objeví se v
nich první pukliny. Pud sebezáchovy velí vzít okamžitě nohy na
ramena, ale vy máte poslání, které je nutné naplnit, i kdyby vás
to mělo stát život.
A taky málem stojí, když před vás položí talíř – hlupáček oko
ještě pořád nic netuší – a vy dáte do úst nigiri aburi sake toro.
To je totiž nejlepší lakmusový papírek; opalované bříško z loso-

sa je šém, který postaví golema chuti na nohy v jediné vteřině.
Anebo nepostaví. Strašlivý jízlivý smích se promění v nepopsatelný jekot, který se bude vracet a vpadat doprostředka vašich
nedospaných nocí. Najdete v sobě ještě dost síly, abyste si
nechal celý set s omluvami zabalit – „je to něco opravdu neodkladného a vy velmi litujete, že jste si nemohli v klidu vychutnat večeři“ – a pak vše hodíte nějakému potulnému psovi.
A jednou se takhle v noci probudíte zpocený, sedíte na posteli a třeštíte oči do tmy.
„Můj bože, co když je to takhle se vším?!“
Co když se tohle netýká jen jídla, ale je to stejné se ženami,
knihami, fotbalem...
Vezměte si, že jste jedním z těch oddaných fanoušků Zbrojovky, kteří chodí na Srbskou, jako chodil jejich otec za Lužánky,
jste zkrátka brněnský patriot, který nikdy přesně nepochopil,
co je na tom fotbalu tak zábavného, ale chodíte. Pak jednoho
dne zapnete televizi ve středu večer, kdy po trávníku pobíhají
pánové Messi, Ronaldo či Robben, a nějaký komentátor vám
bude směle tvrdit, že i tohle je fotbal. Pokud uvěříte, vaše místečko na tribuně nejspíš provždy osiří.
Ale i kdyby to byla pravda; copak se takhle dá skutečně žít?
Oddávat se celý život jediné, ideální ženě, kterou samozřejmě nikdy nepotkáte?
Číst pořád dokola jen Tajuplný ostrov?
III.

Marinovaný mořský vlk, chřestové pyré, kokosová pěna
z jasmínové rýže, pažitkový olej a chips z jasmínové rýže, salátek ze zeleného chřestu
Číšník-zasvětitel se jmenuje Bronislav.
Během mých častých návštěv jsme navázali kontakt, který
bych rád označil jako kamarádský. Přitom jsem o něm pořád
nevěděl skoro nic, a kdyby ho přede mnou neoslovil jeden
z kolegů, neznal bych dodnes nejspíš ani jeho jméno. Navíc;
Broněk měl skvělý výcvik a nikdy by si nedovolil stát se příčinou
sebemenšího rozmrzení některého z hostů. Dát najevo přiměřenou vášeň pro vlastní práci měly ovšem obslužné stroje v
Kazoku povolené, pokud ne přímo doporučené.
A to stačilo, abych v něm spatřoval spřízněnou duši.
Nedělal jsem si iluze; jeho chování bylo prostě jen profesionálně bezchybné, nicméně jednou odpoledne, když se restaurace na chvíli téměř vylidnila, mi zničehonic řekl:
„Vy jste sympatickej člověk, s váma se dá mluvit.“
„Ale jděte,“ odvrhl jsem poklonu přesně dle Gutha-Jarkovského, a přitom tušil, že ta náhlá důvěrnost nepřišla náhodou.
Broněk byl totiž při mé poslední návštěvě svědkem „kolize“,
kterou jsem měl se zdejším provozním, vysokým Slovákem s
věčně usměvavou, rozložitou tváří. Jako všechno v Kazoku byl
i on nad jakoukoli pochybnost mužem na svém místě. S číšníky
komunikoval jen pomocí nenápadných, avšak celkem rázných
gest. Když už se objevil na place, konverzoval nenuceně s hosty, jež zhusta znal. V tom si lebedil; uměl pobavit, polichotit,
měl vždycky dokonalý přehled o tom, kdo je kdo.

Nejspíš proto se se mnou do řeči nedával.
Až do onoho večera, kdy přistoupil k mému stolu poměrně
rázně. S milým úsměvem pravil, jak rád mne vídá mezi hosty
této restaurace, a zeptal se, jestli by mi nevyhovovalo navštěvovat Kazoku spíše v odpoledních hodinách. Ne, neřekl, že
zabírám místo solventnějším hostům; musel bych však být naprostý hlupák, abych to nepochopil. Měl koneckonců pravdu,
zatímco u jiných stolů večeřely celé společnosti či třígenerační
rodiny a jejich útraty dosahovaly astronomických výšin, já si
dával vždy jen skromnou porci a sklenku vína, kterou jsem si
náležitě vychutnával; vždyť mě přišla na víc než tři celé lahve,
které jsem si běžně kupoval. Starostí tohoto muže bylo zajistit
restauraci profit a pro mě, vzhledem k mé profesi, skutečně
nebyl problém přijít o hodinu i o dvě dřív. Z té změny vyplynula
ovšem jistá nepříjemnost. Nemohu být příliš konkrétní; zatím
aspoň tolik, že ve chvíli, kdy se mé úspory začaly dramaticky
krátit, povila má hlava ďábelský plán, v němž hrál hlavní roli
Mistr Sasada.
Jak ho ale naplnit, když jsem nemohl na svém místě vyčkat
do zavíračky? To byl opravdu vážný problém.
Jenže pak se na mě usmálo štěstí.
Jednoho večera jsem v baru Rendez-vouz potkal Broňka v
civilu, a nejprve jsem ho vůbec nepoznal. Bez té skvěle padnoucí uniformy tady najednou stál úplně jiný člověk a – budete
se smát – v první chvíli mi skoro chyběla ta jeho profesionální
uctivost.
Když ale řekl, že je z Vendryně, opáčil jsem, že sám pocházím

z Velkých Bílovic, a byli jsme si hned o pořádný kus blíž.
„A vy jste opravdu fasádník?“ smál se Broněk.
„No a co?“ tvářil jsem se, jako by šlo o tu nejsamozřejmější
věc na světě, ale pak jsem připustil, že mám za sebou i pár
semestrů na fakultě sociálních studií.
„Jenže mě to tam sralo. Chtěl jsem vydělávat, mít prachy, ne
pořád skákat jak cvičená opice pro zábavu nějakejm starejm
dědkům!“
Náš hovor byl s přibývajícím večerem a vypitým alkoholem
stále důvěrnější.
„Nevěřte všemu, co vám kdo vypráví u stolu,“ řekl mi Broněk
a nejspíš tím narážel i na své vlastní promluvy k hostům. „Jídlo
je především otázka srdce!“
„Víte, kde si nejvíc pochutnám já?“ pokračoval. „V Krakově
u jedné z babiček, kam jsem jezdil celé své dětství. Když udělá
opravdu silný domácí krupnik a jako hlavní chod bigos ve veliké
míse pro celou rodinu, tak to opravdu srdce zapěje.“
„Aniž bych věděl, co se pod těmi názvy vůbec skrývá, chci ti
věřit,“ sklouzl jsem nečekaně k tykání.
„To byste měl! A víte proč?“
„Protože,“ zkusil jsem to, „jsou v každém soustu ukryty ty
nejkrásnější vzpomínky na staré časy?“
„Přesně! Voňavé a vždycky čerstvé vzpomínky...“
„To jsou jistě důležité ingredience, které mohou dochutit
jídlo i tam, kde kuchař selhal.“
„Ale jděte!“ rozzlobil se teď Broněk naoko. „To už byste taky
za chvíli mohl říct, že hlad je nejlepší kuchař.“

Dali jsme se do smíchu a já konečně stočil hovor tam, kde
jsem ho chtěl od začátku mít.
„Broňku, řekni mi, ten Sasada je odkuď?“
„No, z Japonska.“
„To vím, proboha. Ale z kterého ostrova? Města?“
„To netuším,“ řekl Broněk, a když viděl můj pochybovačný
pohled, dodal:
„On se s nikým moc nebaví.“
„Neumí česky?“
„Pár slovíček.“
„A anglicky?“ tahal jsem z Broňka další rozumy.
„Trochu... Určitě hůř než kluci, co jsou na place. On toho
prostě moc nenamluví.“
„Je to divnej patron,“ řekl jsem – a nebylo jasné, jestli jde
o otázku.
„Je to strašně divnej patron. Jeho největší koníček je prolejzání starožitnictví a různých obchůdků s vojenskou veteší.“
Zvedl jsem obočí.
„Jo, kupuje si třeba starý panenky, musí jich už mít doma
hromady.“
„Jak to víš?“
„Občas se s nějakým novým úlovkem pochlubí Dušanovi…“
„Komu?“
„Provoznímu. S tím se baví nejvíc.“
„A to kupuje jenom panenky?“

„Ne! Taky třeba prázdný plechovky od Cyklonu B...“
„Toho plynu, co ho používali v koncentrákách?“
„Přesně toho.“
„Ty vole,“ ujelo mi.
„A občas,“ řekne Broněk s pohledem upřeným kamsi do dálky,
„přinese balíček, který nikomu neukáže, strčí ho do lednice a na
konci směny ho odnese domů.“
„Takže to asi nebude ani panenka, ani plechovka.“
Panenka ani plechovka?
Chvíli nám trvá, než se rozesmějeme, ale pak se dlouho nemůžeme zastavit.
IV.
Filátko z mořského pstruha s mučenkou a pestem z vlašských
ořechů a máty, zakápnuté arašídovým olejem ochuceným kouskem zázvoru, chips z ciabatty
A ten záhadný balíček byl první věc, která mi ráno vytanula
na mysli.
Takže Mistr Sasada vypadne po skončení polední směny
někam do města, odkud si přinese balíček, jehož obsah nikdy
nikdo nespatřil a jenž musí na těch pár hodin, než půjde domů,
čekat v lednici.
Tohle je šance!
Teď jen zjistit, kam ten japonskej kuchtík chodí – a hlavně
pro co – a budu ho mít v hrsti.
Cítil jsem, že se mě zmocňuje horečka... a v práci jsem si

hned vzal třídenní volno. Ale ne proto, abych se vyležel, ale
abych naopak vyrazil ve čtvrt na tři (čtvrt hodiny potřeboval
Mistr Sasada na převlečení) v jeho stopách – a měl přitom oči
na stopkách.
Sledovat Sasadu bylo snazší, než jsem předpokládal. Možná
to tak mají všichni cizinci, možná jen Japonci, ale na zastávce,
po cestě tramvají a pak i cestou z Joštovy k lékařské fakultě se
choval tak netečně, že kdyby se mu chystalo na hlavě přistát
dopravní letadlo, nejspíš by to vůbec nezaregistroval.
A neměl o mně ponětí, ani když se zastavil u sochy T. G. Masaryka na Komenského náměstí. Mohl jsem si dokonce dovolit
přejít přes přechod a vmísit se mezi nesourodou skupinku studentů, kterých bylo na volném prostranství plno.
Pak se u Mistra Sasady nečekaně zastavil starší muž s plnovousem, něco vytáhl z tašky a rychle to předal Japonci. Balíček!
Rozrušen tím, co jsem právě spatřil, odhodil jsem všechny
zábrany a rádoby ležérně prošel přímo za kuchařovými zády.
Prošel jsem nepoznán a šokován: nemohlo být pochyb, že se
Sasada s tím mužem baví plynulou češtinou!
Rychlými kroky jsem opouštěl místo, které rozprášilo vmžiku
všechny mé dosavadní, a připusťme, zcela naivní představy
o tom, kdo je Mistr Sasada a jak bych se mu mohl dostat na
kobylku.
Byl jsem přesvědčen, že jde o trochu osamělého génia, který
tu v cizím městě žije obklopen starými panenkami a plechovkami od Cyklonu B, neznaje jazyka ni zvyků lidu českého. A že
bude snadné použít proti němu jedinou zbraň, kterou vlastním
a s níž umím zacházet, tedy určitou schopnost naklonit si lidi.

A pak...
Náhle se však panenky i plechovky začaly jevit jako tajuplná
součást věcí, které nejen unikaly mému chápání, ale zároveň
ve mně probouzely strach.
Co má ten chlap vlastně za lubem?
A není jeho vaření v Kazoku jen krycím manévrem? Kde se
tady v Brně vlastně vzal? Jak taková malá restaurace v brněnském Králově Poli asi shání vyznamenaného sushi mastera,
hm?
Všechno to bylo víc než podezřelé a musím se přiznat, že má
příští návštěva Kazoku se od těch předchozích lišila. Dal jsem si
velký set shiranami, drahý až běda, ale taky dost velký, abych u
něj mohl sedět dvě hodiny. A trval jsem na tom, aby mě posadili ke stolu s dobrým výhledem na pracovní pultík Mistra Sasady. Jednu věc vám můžu říct; jestli ten chlap v něčem jel, měl
nervy ze železa. Tvářil se stejně netečně jako všechny ty dlouhé
měsíce předtím, než jsem ho odhalil coby pravděpodobného
vyslance Jakuzy.
„Ale což není právě tohle přesně to, co jsem potřeboval?!“
projelo mi náhle hlavou. Sasadovo slabé místo. Vždycky jsem
vyznával dohodu před násilím, ale lepší je mít k dispozici obě
možnosti, nebo ne? I kdyby tady v suterénu lékařské fakulty
vyráběla japonská mafie vodíkovou pumu, co mně je po tom?!
Mé zájmy leží jinde – a já je nesmím ztratit ze zřetele. „Mistře,“
řeknu prohnaně a zároveň trochu výsměšně, „vaše skutečné
poslání v této poklidné zemi pro mne není záhadou, leč nezajímá mne ani zbla. Páchejte, co je vám po vůli. To, oč běží mně,
je sushi!“

Podám si ho, Japončíka, že bude koukat!
V.
Opalovaná kambala v kombu s brokolicovou pěnou a japonskou trávou shiso, zakápnutá sezamovým olejem s mátou
Potěšit ústa... Vytříbený jazyk...
Jak blízko má gurmetství k literatuře. A naopak.
Dobrá povídka je takové literární amuse bouche a o téhle to
jako její autor mohu říct s jistotou.
K čemu se chystá náš hrdina?
A Mistr Sasada?
Končí každá závislost špatně, nebo existuje cesta ze stále
zamotanějšího labyrintu ven?
Kolik znáte fasádníků s pěti semestry Masarykovy univerzity?
To je otázek na román.
A třeba takový román vznikne. Napíšu ho sám – nebo někdo
jiný... Ale teď je třeba polknout, utřít si ústa ubrouskem a trochu poklidit stůl.
„Broňku, budete tak laskav?“
„Ale ovšem, jsem tu k vašim službám.“
„Tak spusťte, jsem jedno ucho...“
„Hrdina, jak mu ubývají peníze a večeře v Kazoku se stávají
stále nedostupnějšími, začíná mít problémy v kontaktu s rea-

litou. Úvahy, jimiž oplétá Mistra Sasadu jsou zběsilejší a zběsilejší. Jeden čas je dokonce přesvědčen, že Sasada má doma
obrovské akvárium plné mořských ryb a že ty ryby krmí lidským
masem! V balíčku od lékařské fakulty si nosí údy nebožtíků přímo z patolky, samo sebou jen čerstvé, ještě dobře prokrvené.
Jak jinak by, říká si hrdina, dosáhl Mistr Sasada toho, že se jeho
opalovaný losos rozplývá na jazyku, zatímco všude jinde člověk
prostě jen žvýká syrovou rybu?!“
„To vůbec nezní špatně, Broňku.“
„Děkuji, jste laskav.“
„Pojídat lidské maso, jak fascinující a vlastně velmi archetypální představa. Vezměte si třeba ježibabu a Jeníčka s Mařenkou!“
„Prosím?“
„Omlouvám se; vždyť vidím, že tu nemáte jen mne. Tak prosím, ale docela rychle, jak to s naším hrdinou dopadne?“
„Samozřejmě špatně. Hrdina nakonec dočista zchudne
a zpustne, stane se z něj samotář trpící samomluvou. A vy víte,
jak to dopadá s těmi, co poznají skutečnou vášeň. Ti už se nikdy
nespokojí s náhražkou. Ve stavu, v jakém se pak nachází, ho
samozřejmě už nikdo do Kazoku nepustí, ani kdyby si ještě na
nějaké to maki či nigiri vyžebral. Sem tam mu vynesu ven zbytky, ale když se to provalí, bude mě to málem stát místo.“
„Chudáku!“
„Hosty párkrát vyděsí jeho šílenstvím zrůzněná, zarostlá tvář
za sklem; stává tam bez hnutí a pozoruje provoz restaurace.
Nakonec je nutné zavolat policii a muži zákona si ho nejspíš
trochu podají, protože od té chvíle už se neukáže.“

„Zmizí? Úplně?“
„No...“
„Broňku, vy chcete být záhadný, ale povídka takhle skončit
nemůže.“
„Tak to už je na vás, já musím běžet. A těšilo mě...“
Bezmyšlenkovitě vložím do úst další sousto, ale bolestně
dokonalá chuť opalovaného modrohlava rozpálí mé neurony
doběla. Panebože!
Vůbec se tomu nešťastnému stvoření nedivím...
A začínám chápat i to, co udělal.
Poté, co ho policisté odvezli do blázince, kde si ho pár dní
nechali, koupil si v zastavárně na Anenské levný dalekohled
a chodil pozorovat večerní cvrkot v Kazoku ukrytý mezi keři
nedalekého parčíku. Kdoví, jak dlouho by mu tento způsob
obcování vydržel; jisté je to, že jednoho večera složil po chvíli
dalekohled na hruď a mírně, avšak zřetelně se pousmál.
V Kazoku bylo tou dobou vše na svém místě – stálí klienti
mají rádi zavedené zvyky –, japonský kuchař krájel tuňáka na
tenké plátky, akorát to byl spíše drobný, černovlasý muž.
Mistr Sasada byl fuč.
A našeho hrdinu od té doby nikdo nikdy nespatřil.

Pierogi
Jan Němec
S Agnieszkou jsem se seznámil díky tomu, že začalo pršet.
Obcházel jsem město Planty, když déšť zabušil na listí kaštanů.
Začalo pršet jen tak kapku po kapce, ale během několika minut
z toho byla pěkná průtrž. Asfaltové chodníky se černě zaleskly
a já byl rád, že se právě blížím ke café Bunkier. V ruce jsem měl
Gazetu Wyborczou a pomyslel jsem si, že si sednu na zastřešenou zahrádku, abych se zdokonalil v jazyce.
Čtvrtek večer, kavárna plná. Sedl jsem si ke stolu pro čtyři,
jiný nebyl volný. Manželský pár japonských turistů, který přišel
chvíli po mně, na okamžik zaváhal, ale pak se obrátil zpět do
deště. Agnieszka, která vešla o minutu později, také zaváhala,
ale nakonec jakoby přepadla mým směrem, možná i díky drobnému kývnutí, kterým jsem ji bezděky či ze slušnosti vybídl.
Takto nevinně se někdy stane, že se dva neznámí lidé ocitnou
spolu. Jsou muži, kteří tyto pasti připravují, ale já se mezi ně
nepočítám. Nesnažil jsem se s Agnieszkou konverzovat, spokojen s tím, jak to bylo: nečekaný letní déšť nás zahnal k jednomu
kulatému stolu, který se na několik málo minut stane průsečíkem našich životů, ke stolu, u něhož si já budu číst noviny
a ona... nejspíš si za okamžik vytáhne mobil, takže stejně každý
setrváme ve svém vlastním světě.
Agnieszka si mobil skutečně vytáhla. Podívejte, řekla.
Na displeji byla fotografie blížící se bouřky, černé mraky se
zlověstně nasouvaly pod modrou oblohu v popředí.

Myslela jsem, že to stihnu, ale... pokrčila rameny.
Já jsem ani nevěděl, že se něco žene, řekl jsem, pod těmi
stromy a v ulicích člověk vůbec nemá přehled.
Procházela jsem se kolem Visly, odkud je dobrý výhled, ona
na to.
V tu chvíli mohutně zahřmělo a déšť ještě zesílil. Číšnice mi
donesla espresso a Agnieszce deci bílého vína. Pod kovovou
konstrukcí, napůl secesní, napůl průmyslovou, která se vypínala nad zahrádkou, se rozsvítilo několik tlumených bílých koulí.
Mohu vás dnes pozvat na pierogi? zeptala se Agnieszka.
Musel jsem asi špatně rozumět – má polština měla své potíže – a nejspíš jsem se neurčitě usmál, abych získal čas. Pierogi?
zopakoval jsem poslední slovo, co řekla.
Jíme s Agátou téměř pořád samy a vy jste cizinec, dodala,
jako by se tím něco vysvětlovalo. Jsem cizinec a měl bych poznat polskou kuchyni? Jsem cizinec, takže se nemusíme zdržovat společenskými konvencemi? Jsem cizinec, takže jsem si do
Krakova přijel užívat a toto je místní měkký způsob, jak nabízet
sex?
Tak už pojďme, řekla a po chvilce dohadování, jehož průběh
už si ke své škodě nepamatuji, jsme se opravdu vydali zpět do
deště, o poznání silnějšího, než před kterým jsem se původně
chtěl ukrýt.
Agnieszka bydlela vlastně kousek, v ulici Krzywa, v rozlehlém bytě s vysokými stropy, který, jak jsem se záhy dozvěděl,
patřil dřív její babičce. Po Agátě, jejíž jméno padlo v Bunkieru,
nebylo ani vidu ani slechu, ale možná že se skrývala v jednom
z pokojů, do kterých mě Agnieszka nevzala, anebo měla teprve

přijít. Agnieszka pustila hudbu ze starého gramofonu a usadila
mě v kuchyni u otlučeného dřevěného stolu, na němž chyběl
ubrus.
Musela si sama uvědomovat, že jsme v trochu zvláštní situaci, a tak se mi něco málo snažila vysvětlit. Svou nechuť
k seznamování, kterou údajně dokázala překonat jen jednou za
čas, a to tak, že přeskočila několik obvyklých kroků, a v jakési
panice rovnou vyhrkla rozhodující otázku. Jak jsem pochopil,
nebyla to v jejím případě nějaká troufalost, protřelost nebo
záležitost přepjaté emancipace, spíš zvláštní druh bezmoci.
Představa, co vše se musí stát, aby se někomu přiblížila, ji uváděla v bojácný úžas, takže raději přešla rovnou k věci, i když tím
způsobovala nemálo zmatků.
Uvědomujete si, že tím docela riskujete? řekl jsem.
Risk je zisk, zasmála se.
Déšť ustal a já se dovolil otevřít v kuchyni okno. Z hrnce,
ve kterém se vařily brambory, se už zvedala pára a chytala se
tabulí, slanina se škvířila na pánvi a provoněla kuchyň snad
až příliš výrazně. Opřel jsem se o parapet, na němž stály dva
květináče s bylinami, a sledoval jsem, jak Agnieszka hněte
těsto, válí je na pomoučené desce a potom pomocí skleničky
vykrajuje kolečka, která za chvíli naplní směsí brambor, tvarohu
a slaniny. Oznámila mi už po cestě, když jsme přebíhali přechod na červenou, že dnes večer připraví ruskie pierogi, tak jak
je dělávala její babcia.
Když si ke mně přisedla v Bunkieru, posoudil jsem ji bezmyšlenkovitě jako někoho, kdo se snaží dělat mladším, než je. Přes
rameno měla plátěnou tašku s logem nějakého festivalu, z níž
trčela role papírů, na sobě obyčejnou žlutou sukni a barevné

tričko. Napadlo mě, že by si asi byla přála, aby ji lidé považovali
za studentku třetího ročníku dějin umění, třebaže něco takového těžko bylo možné. Ale když jsem se na ni teď díval, jak vaří,
ve slušivé krajkové zástěrce, musel jsem uznat, že v sobě skutečně má něco mladistvého. Nabídl jsem se, že jí pomůžu s plněním těsta, ale řekla, že u toho chce být sama, nalila mi víno
a poslala mě do obývacího pokoje. Tomu vévodil velký dřevěný
krucifix, zavěšený na stěně nad černou plochou televizní obrazovky, kterou se marně snažila zakrýt drobná dečka, takže
to vypadalo, jako by z ní televize vyrostla. Nahoře na televizi
byl přímo pod krucifixem dřevěný rámeček s portrétem mladé
dívky. Velmi se mi líbila, a když jsem rámeček otočil, bylo tam
napsáno Agnieszka a několik let staré datum.
Pocity mi ten večer pochodovaly jako na vojenské přehlídce. Líbilo se mi, že jsem se jako cizinec odkázaný na hotelové
pokoje, obchody a ulice, zničehonic ocitl v krakovském bytě,
takříkajíc v zázemí. Byl jsem zvědavý, kam to všechno směřuje,
a lichotilo mi, že o mě po dlouhé době nějaká žena projevila
zájem. Ale na druhou stranu jsem se také stále cítil nepřípadně, zvlášť když se Agnieszka sama místy ocitala v rozpacích.
Vlastně jsme se ani nepředstavili, řekla, když donesla talíře,
a celá ztuhla, jako by si až teď uvědomila, že si pozvala domů
cizince. Podali jsme si tedy poněkud obřadně ruce – ta její
byla křehká jako ruka dítěte, nebo naopak jako ruka stařeny
–, připili jsme si na toto nečekané setkání a ona se začala trochu nešikovně vyptávat, co vlastně dělám, na jak dlouho jsem
přijel atd. Příliš jsem jí to neusnadňoval, jako mnoho mužů,
kteří sami se sebou nejsou tak úplně spokojení a chybí jim ono
tak ceněné sebevědomí, o sobě mluvím nerad. Co také říkat?
Už několik let dělám obchodního zástupce firmy, která vyrábí

brusné kotouče, mám na starost Polsko a pobaltské země, kde
se nám poměrně daří, protože je tu hodně dřeva atd. Nějakou
dobu jsme pak mlčky pořádali pierogi a mezi sousta nám vpadlo jen odbíjení kyvadlových hodin se zlatým diskem.
A co Agáta? zeptal jsem se. Nakonec nedorazí?
Babcia? Nemusíte se bát, odjela dnes za přítelkyní do Vratislavi a stráví tam noc, řekla Agnieszka. Ale jestli chcete, ukážu
vám její ložnici.
Kolem desáté hodiny jsem naznal, že už je čas jít. Agnieszka
neprotestovala. Oblékla si starý župan a doprovodila mě ke
dveřím, kde jsme se už bez zbytečných řečí rozloučili. Seběhl
jsem ta tři patra schodů jako člověk, který o něco omládl, ale
sotva jsem vyšel na ulici, oddechl jsem si, že to mám za sebou.
Vzduch byl po dešti vlhký, chodníky prosychaly. Tentokrát
jsem přes Planty zamířil přímo do středu města – po těch několika hodinách v prázdném bytě babči Agáty jsem cítil potřebu být mezi lidmi. Na Rynku bylo živo, obešel jsem ho dokola
a postavil se do kruhu lidí, kteří sledovali pouliční artisty, akrobaty a polykače ohně.
Stál jsem tam asi pět minut, když jedna artistka vystoupila
dopředu a začala předvádět číslo, kvůli kterému jsem i já postoupil co nejblíž. Nasadila si na rameno kovovou kouli, rozpažila a začala se vlnit tak, že jí koule přejížděla z jedné paže na
druhou, tam a zpět, přes skloněnou šíji, jako by ta žena měla
v těle drážku anebo – to spíš – jako by měla magnetické kosti.
Nejdřív se vlnila jen pomalu, ale postupně zařazovala vyšší
a vyšší rychlosti, jak bubeníci zvyšovali tempo a povzbuzovali

ji, to celé byl ovšem jen začátek, předehra, kejklířka postupně
přidávala další pohyby, prohýbala se a vypínala a poslušná
kovová koule jí přejížděla mezi ňadry a po břiše, a dokonce
mezi stehny, tančila po bocích, koulela se po páteři a jen občas,
když už nebylo cesty zpět, si artistka pomohla s magnetickými
kostmi prudkým pohybem končetiny, kterým kouli vymrštila do
vzduchu, aby ji hned zase jinou částí těla zachytila. Stál jsem
v první řadě a na chvíli jsem úplně zapomněl na vše, co se stalo
předtím, a také ostatní lidé jen zírali.
Artistka udělala pukrle a tím to celé mělo skončit. Jenže opět
se stalo něco, co jsem nečekal. Ukázala na mě a naznačila, ať
jdu blíž. Pochopil jsem, že mě chce zapojit do další části svého
vystoupení. Nebyl jsem tomu ani trochu rád, takové obtěžování diváků se mi vždy protivilo i na divadle, dokonce jsem
se kvůli tomu naučil vyhýbat se prvním řadám. Jenže tady se
to odehrálo moc rychle, už jsem měl v ruce kouli, která byla
daleko lehčí, než by člověk čekal, a artistka mi přikázala, ať ji
vyhodím co nejvýš do vzduchu. Pak vždy udělala několik otoček
či kotoulů a kouli zachytila v roztodivné poloze anebo různými
částmi těla, do podpaží nebo mezi kolena. Vysloužila si velký
aplaus, ale mně se toto aportování už nezdálo tak působivé
jako předchozí číslo, a hlavně jsem se uprostřed kruhu diváků
cítil hloupě, i když má úloha byla vcelku jednoduchá.
V tu chvíli na mě artistka znovu ukázala a řekla: A teď ty.
Co já? pomyslel jsem si vyděšeně, ale bylo mi to jasné. Kejklířka také hned vyhodila kouli do výše a já věděl, že ji nemůžu
nechat spadnout. Hlavou mi bleskla absurdní obava, že by se
koule mohla rozbít, a potom, jak by to před všemi těmi lidmi
vypadalo? Ukázalo by se, že nemám smysl pro hru, diváci by

možná dokonce začali pískat! A tak jsem kouli poslušně chytil,
do obou rukou jako dítě, a vrátil artistce. V tu chvíli jsem snad
mohl odejít ze scény, tak jako jsem měl předtím daleko dřív
odejít z toho bytu, jenže žena současně zakroutila hlavou,
aby mi dala najevo, že ode mne očekává ještě něco dalšího.
Tentokrát vyhodila kouli trochu stranou, musel jsem udělat
několik kroků, abych ji chytil. Artistka mě sice pochválila, ale
posunkem naznačila, že mám přidat ještě nějaký prvek, pokusit se kouli chytit za zády nebo taky udělat kotoul, než ji
zachytím, zkrátka něco navíc, když už tu jsem a máme takový
pěkný večer, a opět kouli vyhodila do výše. Přál jsem si, aby
tam ta pitomá koule zůstala viset a stál jsem jako přimrazený,
protože jsem se nemohl rozhodnout, co udělat, abych artistku
nezklamal a zároveň si zachoval důstojnost, a až když koule
s řinčením dopadla na dlažbu, uvědomil jsem si, že pravý čas
odejít jsem promeškal. V tu chvíli mě polilo horko, takto se asi
cítil gladiátor v aréně, napadlo mě, což je samozřejmě směšné,
protože kolem mě byl jen kroužek turistů a místo šelmy kejklířka v tílku. Přišla ke mně blíž a tak, aby to diváci neslyšeli, sykla:
Udělej kotoul. A opět zazněly ty hrozné bubny a koule letěla
do výše a já se skrčil a udělal kotoul dopředu, který jsem určitě
nedělal několik let, navíc na tak tvrdé dlažbě, v posteli, která
byla cítit starobou, ale provedl jsem to příliš pomalu a nešikovně, protože než jsem se stihl vyrovnat, koule už byla moc nízko,
a místo abych ji chytil, uhodila mě do nohy a jen náhodou mi
pak poskočila přímo do klína, takže to vypadalo téměř jako
záměr. Nejistě jsem zamával, vysloužil jsem si potlesk a musel
pak říct své jméno, které polykač ohně hned vyvolával, jako by
to byla nějaká prvotřídní senzace: DA-NI-EL, DA-NI-EL! Artistka
mě plácala po rameni a pěkně mě poškrábala. Myslel jsem, že

se propadnu studem, a konečně jsem odklopýtal pryč.
Těžko se mi udělalo jen chvíli poté. Nepřikládal jsem tomu
velký význam, protože občas mívám potíže s břichem, ale postupem času už jsem bolest nemohl pomíjet. K hotelu jsem to
naštěstí neměl daleko.
V zrcadle hotelového výtahu jsem spatřil muže se staženou
tváří, který se poněkud krčil kolem svého středu. Zároveň se viditelně snažil dýchat zhluboka a to ho zase částečně napřimovalo. Dohromady to vypadalo, jako by tak úplně nevládl svým
tělem, celý se třepal a tvář mu hyzdil škleb. V jednu chvíli se
rukou opřel o sklo zrcadla, jako by obrazu chtěl dodat dynamičtější perspektivu, a zadíval se na sebe s lítostivou výčitkou: Co
jsi to dnes provedl? A víš, že zítra ráno máš pracovní snídani?
Jakmile však pomyslel na snídani, musel se od zrcadla prudce
odvrátit.
Poslední zbytky humoru mě brzo přešly. Na pokoji jsem rychle spolykal několik prášků, které kvůli svým potížím vozím s sebou, a toužil jsem se pořádně osprchovat. Jenže prudká ataka
mi nad umyvadlem zkroutila tělo a do velké hotelové postele
jsem se doplazil po čtyřech a nemytý.
Skrčil jsem se jako embryo a zakryl se jakýmsi přehozem se
zlatými třásněmi. Tak to by bylo, pomyslel jsem si.
Od tohoto okamžiku mi věci začínají splývat. Pamatuji si ještě, že jsem uvažoval, zda nezavolat na recepci anebo rovnou
záchrannou službu, ale nedařilo se mi tu myšlenku udržet dostatečně dlouho, abych ji mohl uskutečnit. Mé obvyklé zažívací
potíže se ohlašovaly téměř přátelským stiskem žaludku, chvilku

se v něm šťouraly a po dvou hodinách odeznívaly. Ale toto bylo
něco jiného, toto bezpochyby musely být ty vynikající ruskie
pierogi, řekl jsem si. Vrazil jsem si ruce do břicha, hlavu do
polštáře a začal jsem skučet. Měl jsem to zapotřebí? Cítil jsem
se, jako by mi někdo upnul hlavu do svěráku a pomalu utahoval. Začalo se mi to docela míchat, hlava a žaludek, Agnieszka
a Agáta, byt a náměstí, lebkou mi jako po cyklistickém oválu
začala rotovat kovová koule a shazovala tam jednu kuželku za
druhou, než ji kamsi odpálilo obrovské hodinové kyvadlo se
zlatým diskem, jenže koule se po nějaké jiné trajektorii zase
vrátila, a kdo na ní obkročmo nesedí jako čarodějnice na koštěti, kejklířka, ale se strhanou tváří. Kristus zavěšený nad televizí
se na to ani nemůže dívat a jako člověk s těžkými sny se obrátí
ze zad na břicho, tvář přitiskne ke stěně, jako by něco chtěl
pošeptat sousedům, a polykač ohně na náměstí si do krku zuřivě nacpe koudel tak velkou, že ho musí zadusit. Pak podvodná
vzpomínka vyplavila na břeh Agnieszku zvrácenou v posteli, jak
v okamžiku pracného vyvrcholení odvrací tvář, a už už slyším
skandování svého jména uprostřed shromážděného publika
na Rynku, jako bych něco vyhrál, jako bych dnes něco dokázal.
Vysmívají se mi? Po těle mi vyrazil pot a vztekle jsem uhodil
do nadýchaného polštáře s monogramem hotelu na vedlejší
posteli. Poláci se mi vysmívají? Udělali ze mě pierota otráveného pierogi a teď se baví na můj účet? Byl jsem si jist, že to
nějak začíná dávat smysl a v okamžiku jasnějšího vědomí se mi
zjevilo, jak teď Agnieszka spokojeně sedí ve starém křesle, upíjí
bylinný čaj a povídá si s babčou Agátou.
Dostaly jsme ho, říká.
A? zvedá babča obočí. Jaký byl?

Všechno snědl.
Do posledního sousta, holčičko?
Div že nevylízal talíř.
A nic nepoznal?
Vymyslela jsi to přece tak, že nikdo nic nepozná.
A pak? šťouchne ji stará loktem.
Pak mě lízal, babči, lízal mě.
Tak to má být, tak to má být.
Dívala ses?
Líbilo se mi to!
A teď někde trpí jako pes!
Užil si, tak teď ať trpí.
Dalšího dne jsem se probudil až po poledni. Pracovní snídani
jsem zaspal a na oběd jsem neměl chuť. Cítil jsem se vyčerpaný
a na několik hodin jsem znovu usnul. Když jsem se probudil
podruhé, bylo pozdní odpoledne. Opatrně jsem zkusil vstát
a dojít do koupelny, na umyvadle ležela prázdná tuba. Večer
jsem si dal jen dva nebo tři prášky a nepamatoval jsem si, že
bych ještě v noci vstával, ale i několik dalších nepěkných detailů v koupelně tomu nasvědčovalo.
Hlavně že jsem to přežil, říkal jsem si a vlezl do sprchy, ze
které se stala snad ta nejdelší mého života.
Z Krakova jsem měl odjíždět až v sobotu odpoledne, měl
jsem tedy ještě den k dobru. Pomalu jsem se oblékl a vydal
jsem se najít nějakou kavárnu. Narazil jsem na jednu, kde se

sedělo uvnitř starých otevřených skříní, a objednal jsem si doppio. Až po chvíli jsem si uvědomil, jak je takové sezení nepříjemné, objednávku jsem zrušil a šel raději někam jinam.
Bylo potřeba rekapitulovat, co že se to předešlého dne vlastně stalo. Mladá neznámá žena, vcelku pohledná, mě pozvala
k sobě domů na večeři a svedla mě. To se nedá nic dělat a je to
přece docela pochopitelné; koneckonců jsem muž bez závazků
a mohu si dělat, co chci. Když jsem se pak vracel do hotelu, stal
jsem nedobrovolně součástí hloupého kejklířského vystoupení
pro turisty. Někdy v té době se mi udělalo těžko, protože jsem
špatně povečeřel, noc jsem strávil v mrákotách a skoro celý
další den prospal. A teď jsem tady a piji kávu, toto je přítomnost a nevypadá zas tak špatně... Při pohledu zpět se mi celá ta
historie zdá banální a to je dobře. Ale vlastně ani nevím, napadá mě, zda mě Agnieszka schválně otrávila, anebo po mém odchodu prošla tím stejným co já. To je vlastně zajímavé: Co když
teď leží ve svém bytě mrtvá? Tak moc jsem se zaobíral tím, co
se stalo mně, že jsem ani nepomyslel na ni. To je gól. Pokud
skutečně došlo k otravě, její tělo, o několik desítek kilogramů
lehčí než moje, by stejnou dávkou jedu nejspíš vůbec nezvládlo. A já jsem nadto měl po ruce celou tubu osvědčených
prášků... Navíc, došlo mi, jak by asi v tomto případě probíhalo
vyšetřování? Copak jsem nebyl poslední, kdo se s ní viděl,
a copak to nebylo za krajně podezřelých okolností? Jako úplný
cizinec jsem se ocitl u ní v bytě, lékařské ohledání by prokázalo,
že došlo k pohlavnímu styku a o několik hodin později dotyčná
zemřela. Pitva by sice snadno prokázala, že příčinou smrti byla
otrava jídlem, ale jak bych já dokazoval, kdo otrávil koho? Jestli
bych se neměl co nejrychleji vrátit do hotelu a vypařit se. Jenže
kdyby Agnieszka skutečně byla mrtvá a celá věc by se prošet-

řovala, asi bych si takovým jednáním moc nepomohl – v hotelu
by potvrdili, že jsem se odhlásil předčasně, a policie by nabyla
dojmu, že jsem se snažil prchnout před spravedlností. Nemám
to lehké, jen co je pravda.
Ještě jednou jsem si v duchu průběh večera procházel.
A postupně jsem si vybavoval drobné detaily: jak mě Agnieszka
poslala pryč z kuchyně, když se chystala pierogi plnit směsí, jak
viditelně ztuhla, když mi podávala talíř... Asi mě měla varovat
už skutečnost, že jsem byl pozván na ruskie pierogi, z toho
přece nemohlo vzejít nic dobrého. Tak mě to rozjařilo, až jsem
si řekl, že záhadě musím přijít na kloub. Nemůžu jen tak odjet,
aniž bych se přesvědčil, že Agnieszka žije, a v tom případě, aniž
bych si to s ní vyřídil.
Opět projdu Planty. Podél cesty tu na velkých tabulích vystavují
výjevy ze života papeže Jana Pavla II., na lavičkách se k sobě choulí
milenci a polehávají bezdomovci. Odněkud se ozve rána a ze stromů vzlétnou stovky černých kavek, až se nade mnou na krátký
okamžik viditelně zešeří.
Od chvíle, co jsem se včera rozhodl schovat se v café Bunkier, neuplynulo ani dvacet čtyři hodin. Přestože jsem vlastně
většinu toho času prospal, zdá se mi, že události mají rychlý
spád. Koupím ještě kytici – mám v plánu předstírat, že se jen
vracím poděkovat za příjemný večer – a pak už odbočím na
Długou a z ní do Krzywé, kde Agnieszka bydlí.
Pamatuji si, že bydlí ve třetím patře, ale dveře domu jsou
zavřené a já neznám její příjmení. Vypadá to, že se budu muset
obrátit zpět, ale někdo zrovna vyjde a podrží mi dveře. Jenže
na schodišti domu se mě opět zmocní obavy a nejraději bych

udělal čelem vzad. Co když za ohybem schodiště uvidím policejní pásku? A co budu dělat, když – a to je přece pravděpodobné – mi nikdo neotevře? V takovém případě ovšem vůbec
nezjistím, jestli v bytě leží mrtvá, anebo tam nikdo není, anebo
je, ale nemá zájem otevírat. Právě jsem sice překonal první
překážku, domovní dveře, ale pravděpodobně nepřekonám tu
druhou, totiž dveře od bytu.
Než zaklepu, podívám se pořádně na jmenovku. Ha, Agnieszka je příjmením Kuchta. Náhodám tohoto typu v životě
nepřikládám žádný význam, ale toto se mi to zdá přece jen
zvláštní: žena jménem Kuchta, která bydlí na ulici Krzywa, se
mě pokusí otrávit ruskými pierogi? Taková věc se může stát jen
Čechovi v Polsku.
Zevnitř se ozývá starý gramofon. Vytáhnu kytici a zaklepu.
Slyším vrzání parket a pak někdo přiloží oko ke kukátku. Ani
nevím proč, rychle si kyticí zakryji tvář.
Vím, že se na mě oko dívá, pokoušejí se o mě mdloby, ale
nikdo nic neříká.
To jsem já, nevydržím to a na okamžik skloním kytici. Já ze
včerejška. Pierot.
Agnieszka sundává řetízek, ale když se dveře otevřou, stojí v
nich – kdo?
Vy ze včerejška? říká Agáta. Co tím myslíte? Včera jsem já
byla mladá.
To mě vyděsí a doufám, že to nemůže být pravda. Dívám se na
ni, ano, bezpochyby má Agnieszčiny rysy, i když by samozřejmě
bylo přesnější říct, že Agnieszka podědila rysy její.
Je tam Agnieszka? ptám se prosebně.

Raději mi ty květiny dejte, nechám si je tu.
Agáta zřejmě považuje věc za vyřízenou a chystá se zavřít
dveře. Ještě počkejte, říkám. Víte, co se včera stalo?
Kromě toho, že jsem zase byla mladá? uchechtne se. Vím,
Danieli, vím. A líbilo se mi to. Ale víte to vy? Proč jste vlastně
přišel? Nečekala jsem, že se vrátíte.
Teď mě dobře poslouchejte, říkám co možná nejdůrazněji.
Zaprvé, vaše vnučka mě včera pozvala na večeři. Zadruhé, málem mě otrávila. Přišel jsem si to s ní vyříkat. Je doma?
Zadívá se na mě a řekne, co musí zaznít: Otrávilo vás leda to,
že jste se vyspal se stařenou...

Reality
Marek Šindelka
Radši jsme vyrazili.
Anno, buďme opatrní, aby mezi námi nezačal vznikat nějaký příběh. Mám s tím své zkušenosti. Já příběhy znám. Vždyť
jsem ti říkal, že jsem spisovatel (chvíli jsem musel počkat, než
se Anna dosměje, nevěří mi ani slovo). Fakt, v patnácti letech
jsem napsal sedmisetstránkový historický román Hitlerova sestra v oblíbeném žánru „osud malého člověka na pozadí velkých
dějin“ (vezmi druhou světovou válku, přidej malého člověka
a různě to střídej v poměru asi 3 : 4, dokud nevznikne poselství). Rok nato jsem s velkým úspěchem vydal milostné drama
s filozofickým přesahem Láska za železnou oponou (v knize se
na pěti stech stranách odehraje to samé, co ve čtyřech slovech
názvu, kdybys do toho někdy chtěla jít, recept je následující:
komunismus, láska, filozofický přesah, všelijak to střídej zhruba
v poměru 3 : 4 : 1, dokud nevznikne poselství), ale ve svých
sedmnácti, když jsem poznal život, jsem zahořkl. Najednou
jsem spatřil, že mezi slovy holokaust a transformers už není
příliš velký rozdíl. Obojí patří do nějakého vzdáleného cizího
vesmíru. Strašně potřebujeme příběhy, už bez nich nemůžeme
žít – asi jako cukrář bez sacharózy a svářeč bez aluminia. Zdá se
nám, že z nich na nás civí naše identita, naše kořeny, minulost.
Ale všechno je to lež, Anno, vidíme se špatně. Všechny ty příběhy nepřinášejí vhled do minulosti, přinášejí vhled do Googlu.
Skutečnost žádný příběh nemá. Jen nekonečný počet střepů,
které se skládají do nových a nových obrazců v tom šíleném
krasohledu našich krátkých životů.

Každé zlo se nakonec změní ve zvrácenou romantiku. V produkt. V komický obchodovatelný artikl. Hitler je skutečná spása
marketingu. Nazvi něco Hitler a máš vyhráno. Anno, věř mi: za
Hitlerem se lidé otáčejí jako za pěknou dívkou. Hýbej Hitlerem
ze strany na stranu a lidé jej budou sledovat jako tenisové
utkání. Každá historická osobnost se změní ve značku, v žalostný symbol složený ze dvou tří wikicitátů. V něco, co se dá konzumovat s chutí, snadno, rychle a dobře se to tráví. Všiml jsem
si toho za jednoho obzvlášť teskného večera, kdy se po celém
městě odbývalo všechno to podzimní kývání větví a vrzání kořenů – přijel jsem domů, zaparkoval auto značky Picasso, a protože mi bylo jaksi smutno, vypil jsem lahev koňaku Napoleon
a pak ještě půl lahve vodky Amundsen, v lednici jsem nenašel
nic kromě několika čokoládových koulí Mozart, prošlého sýru
Karel IV., nakousnuté koblihy Rembrandt a balení kočičích granulí Matisse. Z posledních sil jsem v mixéru zn. Bosch nasekal
led do koktejlu Hemingway a nakonec (protože to bylo opravdu
zlé období) jsem do sebe obrátil i vodu po holení Dalí, schoulil
se na gauči a za šumění své staré mizerné televize Tesla jsem
usnul unaven celou Evropou.
Anno, bacha!
Kolem je svět!
Hlídej ho chvíli za mě. Lehce prší, takový lehký deštík, co po
něm silnice jako zrcadla otočí město vzhůru nohama, mraky
se pohybují, sem tam odkryjou kus slunce, není nám nakonec
zle, u stánku s novinami – s novinami, kde z první strany jak
sůva zírá bavič, protože byl zase někomu nevěrný, koupím
půl litru rumu a pak jdeme zmoklým parkem, na listech se ve

slunci třpytí obrovské kapky, pijeme rum, ten jantar ze skla, ten
výluh z Vánoc, tu pralinkovou esenci, chutná to jako dětství,
Anno, zavíráš oči, kolem hluboká zimní noc černá jak Malevičův čtverec, děti tají dech a kolem domu se potlouká jezulátko,
o mocnostech pekla nikdo ještě nemá ani tušení, snad jenom
maminka a tatínek, ti už si zažili své, ale děti jsou čerstvé, sní
sny sladké jako rum.
Anno, vstávej!
Tady nemůžeme spát, směju se. Dřevo lavičky je černé, měkké vodou, tráva vrže a sluneční světlo začíná být teplé, z hlíny
stoupá pára. Prohlížím si tě, podřimuješ mi na rameni zalitá
světlem nového dne. Jednou napíšu knihu o koutku tvých rtů,
o malinké vrásce, která se ti právě mihla mezi obočím. Anno,
kde ses tu vzala? Byl jsem na svůj život zvyklý jako na vnitřek
svých úst, ale když ses objevila ty, jako by mi vyplombovali zub.
Tak pojď.
Mžouráš do slunce, ospale se směješ.
Jdeme městem, kolem nás všechny ty věci, podívej! Zvedám
displej mobilního telefonu a všechny domy začnou mluvit a nabízet mi své zboží, restaurace jako zakletí nemovití číšníci samy
představují své menu, taxík mi vysvětluje, za kolik mě doveze
na letiště, vidím, že tamhle za zdí sedí můj přítel, kterého jsem
nikdy neviděl, ale sdílíme spolu mnoho věcí, a právě zvedá
palec na bavičovu dopolední show, kterou sleduje na svém
tabletu a ještě bokem cvrliká s uzbeckým kamarádem na druhé
straně planety. Svět je tak bohatý, Anno, potáhli jsme ho další
vrstvou reality, která nás baví a vydělává nám peníze, už se jen
odnaučit jíst a dýchat a pár dalších přežitků a budeme opravdu
šťastní. Naprosto mi to vyhovuje, jako malý jsem si rád stavěl

z lega, dneska si můžeš stavět celý svůj život. Vsaď se, o co
chceš, že tvůj soused žije v úplně jiném vesmíru než ty. Mimochodem, nedávno jsem zjistil, že můj soused je cosi jako velmistr přetaktovávačů počítačových procesorů, je svým způsobem
slavný, jmenuje se Míša, je mu třináct a je celý průsvitný, když
se postaví proti světlu, vidíš, jak mu v uších a v procesorovou
alchymií utrápeném čelíčku modrofialově pulsují chuchvalce
tepen a žil.
Anno, občas se mi stýská po skutečnosti. Nedávno mě můj
přítel Makléř pozval na večírek. Takové příjemné posezení pro
tři sta padesát členů filiálky jeho realitní kanceláře. Zaměstnává lidi jen mezi osmnácti a pětadvaceti, žádný gerontobyznys,
jak někdo jenom trochu dospěje, letí – s tím se nedá pracovat,
vysvětlil mi Makléř a na zbytek večera zmizel v davu. Seděl
jsem u stolku sotva dospělých IT expertů, kteří se strašlivě opili
a mluvili už jen číselnými kódy, ale nakonec se k nám odněkud
přikradla melancholie a vstoupila do chlapců jako duch do
stroje a hoši začali tesknit. Vzpomínali, jak před pěti lety celou
noc hráli po síti nějakou střílečku a už celí vyšinutí z nevyspání
se najednou dostali do toho divného skladiště, rezavý rozbitý
hangár nebo co, ohořelé messerchmitty, zbytky starých válečných strojů, střecha z půlky urvaná, dovnitř padal jemný déšť,
ale nebe bylo potrhané, takové jako za rozednění nebo když
se stmívá, syrové červánky, chrastění ve vysílačkách, šlo jich
tenkrát pět, nebyli na tom nejlíp, jeden těžce zraněný, všichni
skoro bez nábojů a někde ve tmě, mezi tím šrotem se pohybuje
kyborg: ani člověk, ani stroj, obrovské monstrum, svaly propojené s kovem, v ruce dráty, hadice, živící tělo petrolejem nebo
čím, místo oka rudý teleskop, místo ruky bazuku, neodvažují se
moc vykouknout, kdyby je zahlédl, jsou ztracení, slyší jenom ty

hrozivé kroky, sykot hydraulických pístů, občas se zastaví a je
slyšet, jak obluda zoomuje tím svým okem jako nějaký nestvůrný paparazzi, jak skenuje tmu kolem. Neodvažují se pohnout,
píšou si zprávy – někdo se rozčiluje, že vyplýtvali všechny miny
s dálkovým odpalováním, ale kyborg jako by to zaslechl, se
zastavil a poslouchá – jako by myslel. Nikdo ani nedutá, nakonec opět ty dunivé kroky, písty, šlachy porostlé kovem, mám
jeden granát, píše někdo, já mám dva, říká další, to je všechno,
chvíli se hádají, jsou v koncích, stroj je příliš silný. A vtom se do
toho vloží ten těžce raněný, ten, co už je v červených, čtrnáct
procent zdraví, ten, co mu říkají Zilvar. Vy ho odlákáte střelbou,
já tam doběhnu, schovám se za sud a odpálím to, dejte mi
granáty. To ne! rychle píše vůdce. Ale Zilvar je najednou nějak
chladný, odhodlaný, smířený. Chvíli pohnuté ticho. Pak ti s granáty přistupují, odhazují je z výstroje před Zilvara na zem a on
je sbírá. Pak přijde sám vůdce, přistoupí tak blízko, až rozezná
jednotlivé pixely v Zilvarově tváři, stojí proti sobě a mlčí, jenže
klávesová zkratka pro objetí neexistuje. Ticho, do kaluží kolem
padá déšť, strašné kroky ve tmě se vzdalují. Teď! říká kdosi.
Někdo párkrát vystřelí do tmy. A Zilvar běží. Řítí se vstříc osudu, nevšímá si už ničeho, řítí se do tmy, do posledního boje,
nemyslí na nic, je čistý, jen vydržet, zničit tu prokletou lidskou
bytost, která se proměnila v stroj!
Odmlčeli se, sedíme na té Makléřově realitní veselce, ale
svět kolem jako by přestal existovat, jako by ztratil obrysy.
Sedím dojatý s těmi chlapci, jeden z nich se zarudlýma očima
zvedá sklenici a já si se všemi ťukám. Jako bych tam tenkrát
byl, jako bych spolu s nimi zažil něco opravdového, něco, na co
by se dalo vzpomínat.
Anno, je to už všechno dávno, tak dávno, že už nikdo ani

neví, jak hluboko v jaké digitální říši se usídlil ten stesk, ta hořkost. Myslím na to jedno místo, kam by mohlo být hezké se
vracet, do jednoho koutu, najít si tam svou zeď nářků, jít pozpátku vystřílenými koly a úrovněmi, zbytečný voják v protisměru, nikde nic nečíhá, roční doby stojí na místě. Tam někam bych
rád chodil, našel bych si svou zeď a někam mezi dva pixely, do
nějakého digitálního vrypu po kulce bych chodil šeptat všechny
ty příběhy, všechny věci, se kterými nechci žít.
Anno...
Anno?
Jsi tu?
Už jsem se lekl. Co bych si teď bez tebe počal!
Anno, koukej, tamhle! A tady. Chyby! Jdeme městem a pozorujeme chyby, jsou všude. Reklamní tabule plné těl. Právě
vypuklo období, kdy marketingoví stratégové pochopili, že
dokonalost už nikoho nevzrušuje, nikdo ji nevnímá, senzoricky zhuntované konzumenty daleko více přitahuje kaz. Místo
vysoustružených atletů a modelek tak billboardy, televizní
a internetové reklamní spoty obydlely zrůdy. Koukej! Žena,
jejíž obličej vypadá, jako by prošel trávicím traktem nějakého
býložravce s minimálně pěti žaludky – s vyplazeným jazykem,
roztaženými nozdrami a naježeným obočím láká k přestupu
k jakési bance. Netvor na nás mluví číslem: k ústnímu otvoru
ženě vede šipka s bublinou, v níž je vepsána úroková sazba.
A tamhle! Jedna rádiová stanice založila reklamu na svůj ranní
pořad plný pohody, písniček, veselých moderátorů (bavič +
nějaké křoví) na sloganu Vyměňte si úsměv, který se ve své

kampani rozhodla doslova ilustrovat. Město se tak zaplnilo
plakáty nešťastných mutantů, stvůr jak z fotoalba pomateného
plastického chirurga: grafik přeřízl hlavu starého žluklého dědy
s pigmentovými skvrnami rozlezlými po pleši jak kontinenty po
glóbu a pod nos mu přilepil uslintanou tlamičku rozesmátého
kojence, kojenec zas dostal fousatou čelist jakéhosi alfa samce,
alfa samcova horní polovina hlavy bezmocně civěla a pod ní
se špulily rudé dívčí rtíky, horní půlka dívčiny hlavy nestvůrně
přecházela ve vyschlou dáseň dědy a kruh se tak uzavřel. Nebo
pokračoval po spirále dál, na dalších billboardech a světelných
tabulích.
Jdeme tím lesem stvůr, Anna se usmívá a já jí rozumím, taky
mám pro monstra slabost, chyba je mi milejší než sci-fi rodiny z předešlé marketingové epochy vyrobené podle modelu:
otec kulturista, matka peroxidová anorektička, děti 2x to samé
v malém, rodiny z inkubátoru, vypěstěné z fyziologického
roztoku na vatě, nesnesitelně šťastné kultivary z jakéhosi paralelního vesmíru, do kterého jsou spotřebitelé nuceni nahlížet
oknem reklamních tabulí, televizní obrazovkou, displejem mobilu. Na to už se skutečně nedalo dívat, člověk měl chuť něco
ničit, ne nakupovat – to tedy nebyl úplně ten pravý impakt,
mnuli si čela stratégové a rozpačitě na poradách krčili rameny.
Přišlo mnoho probdělých nocí, záškubů ve svalech, krvavých
prasklin v bělmech, rozpad starých marketingových přátelství
a sňatků, transfuze mladé krve, pak i staré krve (co kdyby),
několik kofeinových zlatých ran, tucty zkažených biorytmů, pár
vyhoření, jedno samovznícení, až nakonec vynalezli chybu!
Třesoucíma se rukama ji ještě mokrou vynesli na světlo a reklama se začala kazit. Úspěch byl fenomenální. Stratégové si
mnuli ruce, viděli, že lidé kazu nedokážou odolávat, hned jak

se jim v periferním vidění mihne stvůra, spěchají si ji prohlédnout, vrtí nad ní hlavou, ale spolu s kazem se jim už do nervové
struktury a snad rovnou do DNA zapisuje název rádia, značky
banky, čárový kód sušenek nebo pracího prášku. Kaz funguje
jako magnet, Anno, lidem se stýská po chybě. Vše je příliš bezpečné, příliš čisté.
Bavič jednou v rádiu bavil lidstvo a vysvětloval: všechno
dezinfikujeme. Všechno dezinfikujeme ještě dřív, než se vůbec
poraníme. Čistě se oblékneme, vykloktáme si ústní vodou,
oholíme ze sebe každý chloupek, spolykáme vitamín C na zdraví a vitamín E na bůhví co, vápník na kosti, kyselinu listovou na
krev, Ginkgo biloba na moudrost a extrakt zeleného čaje na
nesmrtelnost a tak dál a vyrazíme do kina na rodinný velkofilm
o holokaustu nebo zániku 99 % lidstva a zkáze veškeré civilizace, kterou z hlubin vesmíru přijíždí požrat některé z monster.
Anno, ty stejně jako já ráda chodíš na filmy o zkáze lidstva
a podobné kratochvíle, máme toho tolik společného, jsi v tomhle světě šťastná, rozumíš jeho rozmanitosti. Ne každý se
ale s takovou chutí koupe v nekonečnu. Bavič jednou v pořadu
Vaříme s bavičem jakémusi politikovi při míchání bigosu vysvětloval: Proč myslíte, že si lidé tolik oblíbili válku? Nevím, řekl
politik (zpocené čelo, prsty za límcem, z bigosu se valila oblaka
páry), nevšiml jsem si, že by si ji oblíbili (úsměv, pot, knír).
Při vší úctě, řekl bavič, ničemu nerozumíte, oblíbili si válku,
protože je snadná. Mnohem snadnější než mír. Neumíte si
představit, kolik lidí dneska tajně touží po totalitě, po tom, aby
vypuklo něco strašného, genocida, teror a tak podobně. Jsou
unavení z té strašlivé nejednoznačnosti, nejsou na ni stavění.
Bavič zvedá naběračku, přivírá víčka, fouká, usrkne, spokojen
není, politik usilovně míchá dál (pot, knír, úsměv – pak už

jenom knír). Naše těla jsou stroje na přežití, pokračuje bavič
a přátelsky pokládá paži kolem politikových ramen, máme
v sobě obrovské zásoby, naše těla jsou zbraně, jsme připraveni
na boj, na nouzi. Naše fyziologie nepočítá s variantou blahobytu, mozek se strašlivě nudí: když nemá totalitu, vytvoří si vlastní. Mozek je kapitalista. Je to zlý buržoa, který hromadí čas.
Vykořisťuje celé tělo k vlastním temným účelům, disponuje
všemi výrobními i reprodukčními prostředky, umí mluvit, umí
podvádět, pro zcela nehmotný ideál dovede zbytek organismu
udřít k smrti. Pro duchovní spásu, která je takovým střevům
nebo žlučníku zcela ukradená, dovede umořit nejen je, ale nakonec i sám sebe. Nebohé jogíny nutí třicet let držet ruku nad
hlavou, až se jim změní v kostěnou větévku hnijící zaživa, nutí
anorektičky chřadnout, sportovce narůstat jak balony, pro svou
slast tráví celé tělo alkoholem, ždíme hormony z nadledvin, je
to bezuzdné divoké zvíře, prahnoucí po čase, po vzpomínkách,
které horečně směňuje s jinými nervovými soustavami. Tělo je
politická struktura, dámy a pánové, mnohobuněčná diktatura,
buňky se rodí a umírají poslušně a disciplinovaně, dřou do
úmoru a umírají zadupané do země tisíci dalších, srdce, ten šílený oscilátor nataktovaný neznámo kdy a kým, ten rytmus, co
si mezi sebou předávají miliardy savců od nepaměti, srdce jako
metronom, do kterého celý organismus zpívá svou krvavou,
živou a pracující píseň – takovou fugu nezahrál sám Sebastian
Bach, jakou my teď zahrajeme –, zpívají těla vyšších primátů,
těla rodu Homo a učí se dělit své končetiny, tělesné otvory
a útvary kůže na čisté a nečisté, na zakázané a povolené, učí
se nenávidět a stydět se za svá těla, míchejte pořádně, nebo
se to připálí! Politik, který celou dobu zíral jako tuřín, honem
zakvedlal vařečkou a řekl něco ve smyslu: ehm, nám jde pře-

devším o rodinu, o jakousi, abych tak řekl (knír), základní slušnost, o děti... a vůbec začal plácat strašné nesmysly, až jsem
nakonec radši vypnul televizi a pokračoval v józe, nebo taiči,
nebo v holotropním dýchání, sám se v tom příliš nevyznám.
(Úryvek z knihy Mapa Anny)
Nakladatelství Odeon, Praha 2014

Žurek for Roman
Petr Zelenka
INT./EXT – PRAHA, JEDOUCÍ AUTO – VEČER
Produkční řídí. Je jí třicet, ale vypadá na víc. Stres z náročného povolání se na ní podepsal. Vedle ní sedí eskortka. Ta pro
změnu vypadá na patnáct.
PRODUKČNÍ: (podává holce nějaké papíry ze zadního sedadla) Tady jsem ti to napsala.
Holka mžourá do papíru.
PRODUKČNÍ: Přečteš to?
HOLKA: Zkazila jsem si zrak fetem. (pohled produkční) To byl
vtip. Jsem šeroslepá. Po mámě.
Produkční jí zapne stropní světlo. Holka dál mžourá do papíru.
PRODUKČNÍ: Kolik ti vlastně je?
HOLKA: Chcete vidět občanku?
PRODUKČNÍ: Víš, že bych docela ráda?
Holka zaloví v kabelce, vytáhne index. Produkční jej studuje,
přitom řídí. Dívá se na fotku.

PRODUKČNÍ: Ty studuješ práva?
HOLKA: Jo.
PRODUKČNÍ:Promiň. Vypadáš fakt hrozně mladě.
Vrací jí index a ještě se vrátí k těm papírům.
PRODUKČNÍ: Stačí, když si zapamatuješ dva hlavní filmy. Nůž
ve vodě a Pianista. Za toho dostal Oscara.
HOLKA: Myslím, že na to ani nepřijde řeč.
PRODUKČNÍ: Mohl by se urazit, kdyby zjistil, že jsi od něj nic
neviděla.
Holka přeloží papír a dá ho do kabelky.
HOLKA: Bude chtít něco nadstandardního?
PRODUKČNÍ: Jako co?
HOLKA: Jako anál třeba. (pohled produkční) Anál je v pohodě.
PRODUKČNÍ: Nevím, co bude chtít. Když tě bude chtít vidět
znova, je to tvoje věc. My jsme odpovědný jenom za tenhle
večer.
HOLKA: Jste z toho nervózní?
PRODUKČNÍ: Z čeho?
HOLKA: Když mu nezařídíte eskort, tak s váma nebude točit?
PRODUKČNÍ: Ne, to ne. Je to spíš taková pozornost.
HOLKA: A co jeho žena?

PRODUKČNÍ: Nemá ženu. Zabili mu ji. V šedesátejch letech,
jeden psychopat. Možná jsi o tom slyšela. Charles Manson.
HOLKA: Já znám jenom Marilyna Mansona. Ten je skvělej.
PRODUKČNÍ: No tak ten se jmenuje po tom vrahovi.
HOLKA: (tohle ji zaujme) Ty jo! Takže dneska půjdu s chlápkem, co mu ženu zabil někdo, po kom se jmenuje Marilyn Manson? To je teda paráda.
Eskortka vezme chytrý telefon a začne si vyhledávat informace.
PRODUKČNÍ: Hlavně si zapamatuj ty filmy.
HOLKA: Nůž v jezeře...
PRODUKČNÍ: ... ve vodě.
HOLKA: ... ve vodě. Jasně.
Auto vykrouží oblouk na kruhovém objezdu a zabočí na Evropskou ulici.
HOLKA: Hele, a umí anglicky, že jo?
PRODUKČNÍ: Jasně.
HOLKA: Já totiž polsky neumím ani slovo.
PRODUKČNÍ: To nebudeš potřebovat. (pak ji napadne, co
kdyby třeba šli do restaurace) Ale žurek víš, co je?
HOLKA: (zatváří se jako profík) No tak tuším.
PRODUKČNÍ: Jak tušíš?

HOLKA: To je jako to, ne? Jako vykouřit.
PRODUKČNÍ: Prosím?
HOLKA: Žurek je polsky felace, ne?
PRODUKČNÍ: Ne. Žurek je polívka.
HOLKA: Aha.
PRODUKČNÍ: (směje se) A bigos víš, co je?
HOLKA: Když je někdo na holky i na kluky?
PRODUKČNÍ: Ne. To je takovej polskej guláš.
HOLKA: Mu nebudu vařit, ne? (zasměje se té představě)
Produkční se trochu nuceně zasměje. Auto zabočí k benzinové pumpě.

EXT. – BENZINKA – NOC
Produkční vybere pár tisíc korun z bankomatu a vrací se
k autu. Holka stojí opřená o kapotu a upravuje se ve svém malém zrcátku.
HOLKA: Dobrý?
PRODUKČNÍ: Jo. Jsi hezká.
HOLKA: Vy taky. (pohled produkční) Nebojte, nejsem na holky.
PRODUKČNÍ: Koncem tejdne jsem pokaždý úplně hotová.
Někdy jsou přípravy horší než samotný natáčení.
HOLKA: A tenhle film je o čem?
PRODUKČNÍ: O Židech.

Odpočítá holce nějakých osm deset tisíc.
PRODUKČNÍ: Co chceš dělat, až dostuduješ?
HOLKA: (uloží si peníze) Díky. Myslím, že půjdu do advokacie.
PRODUKČNÍ: (produkční to vezme jako fakt) Faktury asi nedáváš, co?
HOLKA: Ne. Dávám různý věci, ale faktury teda fakt ne. To
byl vtip. Musíte to vyúčtovat?
PRODUKČNÍ: Něco s tím udělám.
Produkční zazvoní telefon. Popojde stranou a vezme to.
PRODUKČNÍ: No ahoj... Jedu na letiště.
Její další slova neslyšíme. Zůstaneme s eskortkou, která si jde
koupit bagetu. Hladově se do ní zakousne, zatímco produkční
opodál evidentně řeší něco hodně dramatického. Pak típne
telefon a vrací se k autu.
HOLKA: Nějakej problém?
PRODUKČNÍ: Polanskýho zatkli.
INT. – PRODUKCE – VEČER/NOC
Produkci tvoří dost velká prosklená kancelář, množství stolů.

Když je natáčení v plném proudu, musí se sem vejít nějakých
patnáct dvacet lidí. Teď je zde jen vedoucí výroby (45), produkční a u kávovaru zevluje eskortka, která si něco stále vyhledává
na internetu v mobilu. Vedoucí výroby ji zprvu vůbec nebere na
vědomí.
PRODUKČNÍ:To je nějakej blbej vtip, ne?
VEDOUCÍ VÝROBY: To je ta jeho americká kauza. (dívá se na
internet) Ve zprávách ještě nic není.
PRODUKČNÍ: Myslela jsem, že Švýcarsko je neutrální země.
A už je to třicet let, ne? Jak to že to ještě není promlčený?
VEDOUCÍ VÝROBY: Znásilnění se asi nepromlčí. Nevím. Je to
nějakej naprosto bezvýznamnej festival. Vůbec nechápu, proč
tam jezdil.
PRODUKČNÍ: Oni ho zatkli na festivalu?!!
VEDOUCÍ VÝROBY: No právě.
Eskortka cituje net.
HOLKA: (googluje) On je vášnivej lyžař. Tady píšou.
VEDOUCÍ VÝROBY: Tak teď dolyžoval. Sedí ve vazbě v Curychu. (produkční) A znáš Švýcary. Tohle se může táhnout měsíce.
PRODUKČNÍ: A Béda si myslí co?
VEDOUCÍ VÝROBY: Béda sem jede. Taky je na mrtvici.
HOLKA: (googluje) Bigos – velmi chutný pikantní dušený pokrm, připravuje se ze zelí a z velké porce různých druhů masa

a klobásek.
VEDOUCÍ VÝROBY: (produkční) Hlavně že nám od včerejška
stojí dekorace v ateliéru! V tomto okamžiku v tom máme pět
mega, každej den navíc nás stojí dvě stě tisíc.
PRODUKČNÍ: Aleši, klid.
VEDOUCÍ VÝROBY: Ne, tohle je průser!
HOLKA: (googluje) Žurek – kyselá polévka s brambory, párkem nebo vejcem, někdy se podává ve vydlabaném bochníku
chleba.
Vedoucí výroby si jí konečně všimne.
VEDOUCÍ VÝROBY: A vy tady děláte co, slečno? (produkční)
Co to je za holku?
PRODUKČNÍ: Ta byla pro něj.
VEDOUCÍ VÝROBY: Pro koho?
PRODUKČNÍ: Pro Polanskýho.
VEDOUCÍ VÝROBY: Tys mu objednala holku?
PRODUKČNÍ: Měli to ve smlouvě. Víš o tom.
VEDOUCÍ VÝROBY: Ne, nevím. Oni měli ve smlouvě eskort?
To si ze mě děláš srandu?! (holce) Slečno, váš klient nepřiletí,
takže z toho nic nebude.
PRODUKČNÍ: Je zaplacená.
VEDOUCÍ VÝROBY: Jak zaplacená? Tys ji zaplatila? Tak to jde
z tvejch peněz.
PRODUKČNÍ: Aleši, prosím tě!

VEDOUCÍ VÝROBY: Co Aleši, prosím tě? Tohle je tvůj džob.
Já nic o žádnejch holkách pro Polanskýho nevím. Už vám bylo
patnáct, slečno? Aby nás tady taky všechny nezatkli.
PRODUKČNÍ: Studuje práva.
VEDOUCÍ VÝROBY: Práva?
PRODUKČNÍ: Jo, je jí jednadvacet.
Eskortka se zvedne, přejde místnost a podá vedoucímu produkce ruku.
HOLKA: Ahoj, já jsem Jana.
VEDOUCÍ VÝROBY: Čau. Aleš.
Neklidně přejde mísnost, pak vezme telefon a přemýšlí, zda
někam nezavolat. Zkusí to, ale druhá strana hovor nepřijímá.
HOLKA: Nemůžete to uhrát na vis maior?
VEDOUCÍ VÝROBY: To netuším. Proč si to myslíš? Nebo myslíte.
HOLKA: Brali jsme to na obchodním právu.
VEDOUCÍ VÝROBY: To fakt netuším. Nejsem právník.
HOLKA: Ale máte právníka, ne?
VEDOUCÍ VÝROBY: Jo, někde ve Francii, na horách!
HOLKA: Když mi ukážete smlouvy, tak vám řeknu, co si o tom
myslím.
VEDOUCÍ VÝROBY: Já ti mám ukazovat smlouvy?
PRODUKČNÍ: Jen jí to ukaž.

VEDOUCÍ VÝROBY: Je to tajný, nemůžu nějaký eskortce ukazovat smlouvy! (bleskově změní rozhodnutí, teď je to jedno)
Dobře, ukážu jí smlouvy a ty prosím tě dones něco k jídlu. Nějaký bagety od Vietnamce.
Produkční kývne.

HOLKA: Pro mě cokoliv s tuňákem.
Produkční vyjde na chodbu. Prosklenými dveřmi sleduje, jak
eskortka s vedoucím výroby něco řeší nad stolem nad smlouvami. Zapálí si cigaretu. Vytočí číslo.

PRODUKČNÍ: Ahoj. Budím tě? Promiň. Neuvědomila jsem si,
že je tak pozdě. Víš, jak jsi mi nabízel ty Nory... Aha. Tak to je
škoda... Ale kdyby se něco objevilo, tak mi dej prosím tě vědět.
Ne, já teď nedělám nic. Ahoj. Díky.
Típne telefon a ještě chvíli stojí na nočním vzduchu.

KONEC

Druhý den
Petr Hruška
Sehneš se ke kabátu na podlaze
a pokoušíš se
vytáhnout rukávy
z té zběsilé motanice uvnitř
zastrčit a pozapínat kapsy
oklepat
vzkřísit ho
muselo to být včera
těžké šacování sebe sama
a posléze asi naprostá ztráta rukou
musel to být včera
divoký pokus o mezisoučet
Je den druhý
den, ve kterém Hospodin stvořil klenbu
kolikrát už jsi zakoušel
den druhý
zvedni ten chcíplý kabát a pověs ho
nebo ho vezmi na sebe
a vyjdi
v mrazivém vzduchu sálají siluety
těch druhých
Chci napsat malé vyznání polskému umění jídla a vybavil

jsem si báseň Druhý den, kterou jsem v sobě nosil několik let
a napsal ji teprve před dvěma měsíci. Asi všichni známe ten
stav „den poté“, tedy na druhý den, kdy se musíme vysekávat
z něčeho těžkého, co v nás zůstalo vězet ze dne předchozího.
Podívat se na sebe jakoby zpátky a pak posbírat síly i odvahu
k nějakému východisku. Překonat ten druhý den, aspoň ten
druhý den, pak už to všechno nějak půjde…
Nejednou jsem zažil „druhý den“ v Polsku. Smetla mne jitřivá
síla tamní literatury, jadrná živost lidí v kombinaci se strašlivou
nádherou těch jejich vodek, žubrovek, vařunek, miodul, piva
studeného i ohřívaného, s příchutí i bez a pak zase vodka a pak
ještě jedna nebo dvě… Na druhý den prostíralo se Polsko do
ohromných, nezvládnutelných vzdáleností, uvnitř se chvěla
koncová světla posledních včerejších slov a světloplachá nejistota, zda třaslavá ruka nalezne ještě sílu něčeho či někoho se
v životě skutečně dotknout. Jsou to psychické vratkosti, ale k
jejich překonání pomáhá fyzický impuls. Čím prostší, tím lepší.
Například (pokud je to aspoň trochu možné) něco sníst.
Tvrdím, že vyspělý národ se pozná podle toho, že má svůj
dobrý recept právě na druhý den. A lidstvo v průběhu svého
vývoje došlo k poznání, že polévka patří k tomu nejlepšímu.
Francouzi například aplikují hovězí vývar, silný a čirý, který se
jen tak vypije. Slovanské národy ovšem preferují polévky naopak hutné a řízné – Ukrajinci soljanku s houbami a okurkami,
Rusové se od Ukrajinců naučili boršč s masem a červenou řepou, Češi vaří česnečku s vejcem a opraženým chlebem, Slováci
kyselicu se zelím a smetanou. A Poláci mají žurek.
Žurek mě navrátil nesčíslněkrát životu. Napodoboval jsem
zpočátku jen své polské přátele-literáty, kteří si na druhý den

kromě vyprošťovací štamprle jaksi automaticky objednávali žurek a byla jim donesena hustá polévka s pečivem, která nakysle
a česnekově voněla. Později jsem již býval první, kdo se o žurek
nedočkavě hlásil. Někdy jsem se potkával se spojením slezský
žurek, jindy žurek staropolský a brzy jsem pochopil, že žurek
není jedna polévka, ale celý rozvětvený rod polévek – a že každý druhý Polák (či spíše Polka) je přesvědčen, že právě on ví
nejlépe, jak takový pořádný žurek má vypadat. Nechal jsem si
mnohokrát vyprávět recepturu. Bylo mi vysvětlováno, že hovězí žebro i kořenová zelenina se vyvaří a pak z polévky odstraní,
stejně jako to, že v ní mají zůstat nebo se má odstranit pouze
cibule. Někteří lidé nedali dopustit na bílou klobásu a jiní na
klobásu tmavou. Zapřísahali mne, že houby tam musí být,
abych vzápětí narazil na výtečný žurek bez hub. Shodovali se
pouze v počátku (základem je kvasný žur s česnekem) a v konci
(nakonec se přidá vařené vajíčko natvrdo). Tajemství polévky
bránila sama mnohost receptur a já pochopil, že kombinací je
nevyčerpatelné množství a že Polsko se pro mne stává ještě
přitažlivější zemí než dosud.
Žurek pro mne přestal být pouhou záležitostí druhého dne.
Začal jsem si ho objednávat jaksi preventivně, pokud možno
ihned po dosažení polského území, jako svého druhu vstupní
rituál. V příhraničních oblastech dostanete žurek skutečně
všude. Jedl jsem ho v jídelnách (co jich Poláci mají, na rozdíl od
Čechů), cestovních bistrech u cesty (těch mají ještě víc), ošuntělých hospodách (těch máme stejně) i nafintěných restauracích (těch mají Češi víc). Jedl jsem vynikající žurky za směšně
nízké ceny, donesené v rukou obyčejných hospodyň, i předražené, efektní žurky podávané jako národní poklad. Jedl jsem
žurky domácí, kupoval si žurky v konzervách i sáčcích (a býval

zklamán). V Polském Těšíně na tržnici jsem si opatřoval onen
geniální základ, žur – kalnou tekutinu v PET lahvích, prodávanou místními babičkami. Z ní jsem pak doma vyráběl polévku
podle nejnovějšího receptu, který jsem právě ze zkušených
prodavaček vytáhl.
A při tom všem jsem postupně zjišťoval, jak velké je v Polsku
vedle umění literárního také umění polévkové. Tvrdím, že kulturní národ se pozná podle toho, jak rozumí polévkám. V obdivu jsem vstupoval do chrámů tohoto pokrmu, například polévkárny na varšavském vlakovém nádraží. Vedle žurku jsem začal
potkávat třeba neobyčejně rozmanité úpravy dršťkové polévky,
kterou sice dobře umíme i u nás, ale v Česku v ní člověk nenajde zeleninu. Poznal jsem boršč, pro nás překvapivě čirý, nebo
nesčetné varianty houbové polévky… Vůbec ta ochota a schopnost používat v kuchyni hojně houby je mi velice sympatická,
stejně jako posedlost koprem, u nás vhodným tak akorát do koprové omáčky. Nikde jinde než v Polsku jsem nejedl bramborové lupínky s koprovou příchutí. Ale korunou koprových disciplín
jsou samozřejmě polské okurky, které se dokonce podávají v
některých podnicích na zajedení ke skleničce vodky. Piju občas
tu vodku kvůli těm okurkám – nebo to tak alespoň sobě a své
ženě namlouvám. A tvrdím, že národ, který umí tak řízné okurky, musí být ze své povahy kreativní a neohrožený.
Kdybych náhodou někdy měl přestat psát básně – a kdo zachází se slovem, tak ví, že taková věc může nastat náhle a tvrdě, i proti vůli samotného autora –, otevřu v Ostravě polskou
restauraci. Vůbec nechápu, proč to už dávno někdo šikovnější
a agilnější neudělal. Ale ono to souvisí asi s tou pro Čechy typickou vadou, jistým druhem dalekozrakosti, který sice občas
umožňuje okouzlenou pozornost k tomu, co se děje hodně

daleko, ale zároveň absolutní neschopnost povšimnout si toho,
co vzniká v našem nejbližším sousedství. Případně k tomu, co
máme nedaleko, je potřeba zaujmout a priori nedůvěřivý postoj, snad právě proto, že je to příliš blízko… A tak u nás všude
do zblbnutí vznikají další a další restaurace čínské, italské, španělské a indické, opakující svou nabídku a utvrzující nás ve stereotypním vnímání toho, které národní kuchyně jsou „veliké“.
Moje restaurace bude mít kromě povinných polských piv a vodek v nabídce bigos, sulc, golombki, pirohy houbové, masové,
zeleninové, flaky, zeleninové saláty s mrkví a řepou… Vepřový
řízek v trojobalu se bude podávat s výtečným polským zelím, což
je úprava, kterou jsem s potěšením jedl v Bielsko-Białé. Řízek, ten
symbol českých Vánoc a nedělní rodinné blaženosti, je v kombinaci se zelím pro konzervativního Čecha něco naprosto nepředstavitelného! Studený pot vyrážel na čele lidí, kterým jsem o svém
obědě v Bielsko-Białé vyprávěl. Bylo to jako zneuctění národního
symbolu, jako samo ohrožení české státnosti!
O skandály tedy bude v mé restauraci postaráno. V okénku,
kterým se kolemjdoucím nabídne prodej přes ulici, nenajdou
žádný celosvětově unylý hot dog, pizzu ani hamburger, ale širokou škálu zapiekanek. Okurky, kyselé rybky či kopr zůstanou
připraveny k dispozici jako povinná výbava stolů. Středobod
všeho ovšem vytvoří velkorysé polévkové menu. Malé, střední,
velké a obrovské misky připravené na polévku dršťkovou, zeleninovou, houbovou, boršč či bramboračku. A ovšem, každý den
vprostřed toho všeho: žurek! Ten nesmí chybět nikdy. Moje
restaurace se bude jmenovat DRUHÝ DEN.
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