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Slavné májové dny 
Lodžie 31 04 až 
- Beata řekla: „Udělám kopřivový čaj.“ 
Tak jsem přestal zametat a pili jsme ho, 
sedíce na schodech Lodžie. Beata je na 
pohled obyčejná holka, obyčejně oblečená, 
jak tyhle holky chodívají. Ale když začala 
povídat … . A pak, večer, když zpívala … 
. 
Beata Bocek je z Těšína, tam se všechno 
míchá, protože půlka Těšína už je 
v Polsku. Beata je Polka, bydlí v Česku a 
zpívá většinou polsky, nikomu to nevadí. 
Na ty terase (trochu záblo odspoda, ale 
povídání se nedalo přerušit, jak bylo 
zajímavé) jen tak mimochodem pověděla, 
že mnohé písničky ještě, kromě polštiny, 
komponuje v dalším jazyku, podle toho, 
kam se právě chystá. Taky přiznala, že se 
naučila skromně. Na své cesty jezdí se 
spacákem. A ještě přibaluje kytaru, 
ukulele, flétny a hlavně harmoniku. Takhle 
přijela autobusem i do Lodžie. Česká 
písničkářka. 
Není to ta, která touží po soutěžích, 
cenách. Ani ne divácích, kteří zaplatí 
mnoho stovek a pak se vytahují, že 
„viděli“ LB, BB a další slavice. Beatiny 
písničky mají myšlenku. Třeba jako ta o 
staré skříni. Poutavé jsou i promluvy mezi 
písničkami.  
Poutavá je obyčejná holka, česká 
písničkářka Beata Bocek. 
V Lodžii nebyla taková sama.  
- V rohu Čestného dvora je pískoviště. 
Čestný dvůr jsou hospodářská stavení za 
Lodžií a samozřejmě dvůr. Teď je plný 

pampelišek, už by se mělo pomalu sekat. 
Nu do Dětského dne nejpozději. 
To pískoviště je překryté prkny. Bylo to na 
zimu, ale nějak se nechce ta prkna dávat 
pryč. Náramně dobře se tu sedí. Je tady 
první ranní sluníčko. A tak se tady pijou 
kafečaje, vedou řeči, schůzuje se tady, byla 
tu už i přednáška o barokní komponované 
krajině, i rande různých stupňů. 
Renda si sem přinesl čaj, černý papír, že si 
něco poznamená. Renda nemá hřeben a je 
to na něm vidět. Možná nemá ani na 
holiče. Nad kolenem má v kalhotech díru, 
ale sešpendlenou. Čekám, kdy si ten 
zavírák vrazí do stehna. Ale jsem mu 
nenabídl, ať si to zašije, ztratil by image. 
Renda (René) se jmenuje tuším Vitvar, 
jednou jsem to poplet, ale to není důležité. 
Renda má nějaká studia a měl i povolání, 
to taky není důležité. Renda je herec 
založením. Na Dušičky byl Smrťák, co 
vystoupil z  rakve a zavíral tam 
dobrovolníky, aby si to vyzkoušeli. Letos 
už byl řezník, Na Čarodění seděl na tom 
velikém havranovi a poletoval po Lodžii. 
Místo toho, aby si dělal ty poznámky, si 
povídáme. Mimo jiné vzpomíná, jak byli 
v Ostružně na faře a pomáhali Janě se 
zedničinou. Ona tam chystá  lesní školku 
Ostružinku. Rád bych o Rendovi víc, je 
zajímavý člověk, ale když jsem na chvilku 
odešel, tak na těch prknech usnul. 
 
Jičínský zámek 01 05 
Po půl osmé čekáme, až nám otevřou 
zámek. Úředníci ještě spějí. Pak skřípění a 
vrata do arkád otvírá ten usměvavý 
policajt. Standard: vyndáváme z auta stoly, 
rovnáme okolo nádvoří, skauti pomáhají. 
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Raduju se, že jsme provázky natahali už 
včera. Organizace se ptají, kde mají svoje 
místo a já se bojím odpovědět, protože to 
nevím.  
Tak řeknu tu větu, že tady platí vlčí 
zákony – kdo co urve, to má. Jen si 
pamatuju, že Apropo je v průčelí jako loni. 
Mají tu svou expozici pěkně barevnou. 
Rozdávám ubrusy. Dobrý pocit: když nám 
JMP látku odmítli, sám se ozval jeden pán 
a ubrusy nabídl. I přijela jen se 
sedmiminutovým zpožděním, to je na 
ženskou docela výkon. Jsem rád, že se 
chápe estetické stránky. Pavel mi vykládá, 
jak ho naštvali dva komunisti a že to 
musím napsat, ale já přemýšlel, kam dáme 
fotky a Pavlovo vyprávění jsem zapomněl.  
Později jsem si vzpomněl, jak Anastáz 
Opasek mluvil v rádiu na Vltavě o tom, že 
když se v padesátých letech za vlády 
komunistů v  kriminále někdo chtěl 
vyzpovídat, tak jedině když s  knězem 
vynášel kýbl s  fekáliemi. Tam byly 
bohoslužby přísně zakázány. Ale ten 
komunista asi Vltavu neposlouchá. 
Tož takhle mi začal svátek práce, když 
jsme v  arkádách chystali výstavu 
jičínských neziskovek. 
Pak už začali chodit lidi a já šel do Íčka 
vyjednat, kam budeme chodit čůrat. 
Roznášel jsem kafečaje, protože 
v arkádách je zima vždycky. Řehečské 
kvarteto prohlásilo, že pro Jičín hraje 
vždycky zadara. Prováděl jsem lidi 
v několika světových jazycích. Poláci 
řekli, ať raději mluvím česky. Holanďani 
měli zábavu z mé němčiny, ale dokázal 
jsem jim i říct, že se na bráně hraje 
divadlo. Jedné paní z Tuře se líbilo, jak 
jsou skauti samostatní. A jedním dechem 
pak mluvila o tom, jak v důchodu je 
důležité být mezi lidmi. Sympaťák 
s pěknou holkou z  Brna. Procházeli 
všechno s pořádně nabitými bágly na 
zádech a mne potěšil jejich zájem. Michal 
z PDZ předvedl na nádvoří skvělý tanec ve 
stylu Michaela Jacksona. S Honzou 
instalovali kuželník se zavěšenou koulí, 
aby ukázali, že můžou hrát i vozíčkáři. 
Studentky z gymplu hrály skvěle, příště ale 

asi budou potřebovat nazvučit. Bylo je 
spatně slyšet. U pečených bramborových 
Lodžií podle Valdštejnova receptu byla 
fronta.  
A pak – mezi čtyřkami v úžasném dekoltu 
vlnil se had – krajta. Ale možná to byla 
kobra a možná to nebyly čtyřky, ale víc. 
Skauti měli z břišní tanečnice oči na vrch 
hlavy a nechali se s ní a krajtou vyfotit. 
Prostě kultura v mnoha provedeních. 
Sázka na estetickou stránku, podle které už 
asi 73 roků vybírám spolupracovníky, se 
opět osvědčila. Na nádvoří zámku byla 
spousta pěkných užitečných holek. 
Zajímavé, že letos se přehlídka neziskovek 
posunula do sociální sféry. A tam pracují 
většinou sociální a psychologické dívky.  
S čestným zastoupením pana sochaře 
Doskočila, který na jičínské psychiatrii 
vede ergoterapii a arteterapii. Přivezl 
krásné výrobky klientů a ještě pěkně 
instalované. 
 

Antimony naboso 
Rovensko má okolo 1 200 obyvatel a 
pestrou odbojnou historii. Lidi se jezdí 
dívat na obrácené zvony. Dozvědí se, proč 
se městu taky říká Prstoseky (Za chybějící 
prst zaplatila pojišťovna). Z válečné 
historie je znám výsadek Antimony a za 
něj městu hrozil osud Lidic. Parašutisté při 
zatýkání spáchali sebevraždu. Starosta 
Josef Kouřil odmítl napsat seznam 60 lidí 
k zastřelení a nabídl okupantům svůj život. 
To bylo před 70. lety. Město se rozhodlo si 
celou událost důstojně připomenout. 
Pozvalo vojáky současné i historickou 
Rotu Nazdar, výsadkáře. 
Bylo to v sobotu 4. 5. Návštěvníci si 
prohlédli zbraně nejmodernější i 
historické, viděli seskok výsadku 
z vrtulníku. Byla odhalena pamětní deska 
starostovi Kouřilovi, zněla přednáška 
historika Stehlíka na téma paravýsadků za 
války. Byl film o Antimony i výstava prací 
žáků místní školy. 
Projevy byly jak bývají, nejnovější 
vojenská technika nebyla moc 
nejmodernější, výsadkáři skvělí, jeden se 
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dokonce při seskoku postavil na padák 
kolegy, ale všechno dobře dopadlo. 
Samozřejmě piva i klobás bylo dost, pršelo 
jen půl hodiny a ne moc. Akce se vydařila 
i proto, že pomáhala spousta lidí z obce. 
Však nejzajímavější jsou různé vedlejší, 
zdánlivě banální produkty. 
Děti malovaly výsadkáře, tanky. Čtvrťáci 
dostali za úkol definovat hrdinu. Jakub 
napsal: „Hrdinkou je třeba paní učitelka. 
Má odvahu na to, aby učila takovou bandu 
zlobičů … .“ Říkám, vznosných projevů 
byla spousta. Ale když tohle napíše 
desetiletý kluk, není to nad všechny 
projevy? 
Vojáků všelijakých bylo  mnoho, ale až 
později mi došlo, že mnozí mají jen 
vojenské blůzy z bazaru. Ale červené 
barety, nebo k tomu ještě i modrá saka, ta 
byla pravá. Měli je staří pánové – 
vysloužilci. Točili se okolo mladých 
výsadkářů a vzpomínali. Jeden pověděl, že 
má víc než dva a půl tisíce seskoků. To 
číslo řekl přesně, ale si ho nepamatuju. On 
ano. Aby ne. 
Pan plukovník Stehlík, který je taky doktor 
filozofie a vojenský historik, měl 
přednášku pěknou. Nezahltil fakty, ale 
rozebral, jak to opravdu bylo, jaká byla 
motivace těch mladíků. Zněla slova o 
vlastenectví a nebyla formální. Zmínil se i 
o hrdinstvích tady, v protektorátu. 
V diskusi se několik lidí vyslovilo, že jim 
chybí povinná vojenská služba. Třebas jen 
kratší, ale měli by jí projít všichni muži. 
Aby poznali jiný svět, než mamahotel 
doma.  
Těch holek, zdravotních sester - vojákyň, 
které předváděly velkou sanitu, vlastně 
malou polní nemocnici, jsem se nezeptal,  
proč šly do armády. To jsem měl. 
Ale jak se hlavní organizátorka, paní radní 
Matysová, na chodníku při těch projevech 
zula, to jsem si vyfotil. Ne z touhy po 
senzaci. Ale jako projev obdivu k celé 
organizaci, na které měla velký podíl. 
Vydržte v dámských střevíčkách tolik 
hodin. 
 

 Tiskovky  
13 O5 2013 (Kolej.) 
O platebních terminálech na radnici a 
jiných důležitějších věcech lépe jiné 
noviny. My o koleji. Zase musela to být 
občanská iniciativa, aby se pokusila 
Jezuitskou kolej, tento jičínský hřích, 
připomenout a na chvíli oživit. OS 
proVIZE (hlavně S. Synek, B. Tmějová, P. 
Pekárková) plánuje na 15. 6. Den 
otevřených dveří. Kromě exkurze chce tu 
uspořádat studentskou výstavu, 
připomenutí toho, co se tu dělo za 
posledních 23 let a další. 
Na tiskovce bylo cítit, jakou je kolej pro 
radnici přítěží. Pan tajemník se usmíval a 
věru, nebyl to úsměv přívětivý. Řekl, že 
platí přísnější zákony a že se pohybujeme 
na hraně. Pak zazněla slova, že je nám líto, 
že zastupitelstvo s tím není schopno 
pohnout, že do záchodů nechceme 
investovat. Ano, nákladem několika stovek 
tisíc byly tam už v této moderní době 
vybudovány záchody. Aby bylo možno 
pořádat alespoň akce na nádvoří. Asi by 
bylo dobré ověřit jejich funkčnost. Byl 
připomenut studentský workshop, na 
kterém hledáno využití. A hned zaznělo 
z úst zástupců lidu, že workshopem se nic 
nevyřeší. Už se ani neříká o tom, že se 
nenašel vhodný dotační titul. Už se říká, že 
dotační tituly nejsou vůbec. Brrrr.    
 
20 05 2013 (Házená) 
Házená dostala od města 400 000 jako 
odměnu za vítězství v celostátní nejvyšší 
soutěži. Novináři se dohadují s radními, co 
zajímá víc občany. Nebo z čeho budou mít 
Jičíňáci větší radost. Jestli z házené, nebo 
z možnosti platit za plyn a elektriku méně. 
Vyberte si. To by byla zajímavá anketa. 
Nejsou povoleny výjimky z tržního řádu. 
Škoda. Výjimka umožní vyřešit mnoho 
místních problémů operativně. Když ale 
on by o výjimku tím pádem žádal každý. 
Co s tím? 
Sv. Sekundina. Vzácný barokní relikviář 
s ostatky patronky města bude slavnostně 
přenesen od Jakuba k  Ignácovi a tam 
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uložen. Ukázalo se, že vedení města o tom 
mnoho neví. Mají politici jiné starosti. 
Malá o tom diskuse. Názor, že je to 
církevní záležitost. Poz. red. : Škrétův 
obraz, který představuje veliké kulturní i 
jiné bohatství, je taky církevní záležitost. 
Redakce poslala na radnici pozvánku na tu 
slávu s  vysvětlením. Někdy by se 
zástupcům lidu mohl ten patronát 
Sekundiny hodit. 
Ing. Martin Puš se kdesi vyjádřil kriticky 
k vedení města. Že prý město stagnuje. 
Současný starosta i místostarosta Hamáček 
vyjádřili před novináři proti tomu 
oprávněné výhrady. Dokonce zazněla věta: 
„Kolej padla, protože ji M. Puš potopil.“  
Vnímaví Jičíňáci si ostatně vytvoří svůj 
názor sami. Nepotřebují hodnocení 
současného odborníka na „revitalizaci 
Kuksu“ Ing. Puše. 
 
13 05 2013 (SPOZ pozvala novináře) 
Pan zastupitel a krajský manažer strany 
Mirek Matějka chválabohu pochopil, že 
novináři chtějí hlavně klást otázky a slyšet 
odpovědi. A tak mluvil méně, dal slovo i 
ostatním. Inu, my starci už víme, že je 
třeba se učit celý život, jak říkal Lenin. 
Díky. Mirku. 
Chtějí zrušit dětské oddělení v Jánských 
Lázních. Teď 400 pacientů. Petice. 
Vyžádání si slyšení u ředitele lázní, 
návštěva na  ministerstvu. „K ministrovi se 
dostanete jen přes politiky,“ řekl pan 
senátor Dryml. My tady víme, co 
znamenalo zrušení dětské léčebny 
v Železnici. Tehdy se říkalo, že aby se vše 
přesunulo do Jánských. Teď dochází i na 
ně. Paní petiční šéfka Řezníčková řekla, že 
jde o indikační seznam. Pan senátor 
opravil, že jde o úhradovou vyhlášku. 
Víme my, obyčejní lidé, o co jde 
doopravdy? 
V otázce na „virózu“ pana prezidenta, 
která vypadá jako opilost, zaznělo mnoho 
slov, ale žádná reálná odpověď. Tak jsem 
se při odchodu zeptal znova 
srozumitelněji: „Tak byl vožralej, nebo 
ne?“ Pan lékař Dryml se usmíval: 

„Nevím.“ Prostě se musíme učit, i co 
znamená úsměv politiků a úředníků.  
Ostatně Jelcin byl kdysi zachycen v ulicích 
Moskvy ve spodním prádle a tvrdil, že si 
šel pro pizzu.  
 

Kazdovi a jejich Světlo ve 
tmách 
Podivné místo, ten kostel Všech svatých 
pod Zebínem. Kolik už skvělých pořadů tu 
bylo. Dana recitovala Erbena, koncertů 
několik, vyšla odtud loni křížová cesta na 
vrchol Zebína. Vyšlo, nebo došlo sem 
několik průvodů jen v  poslední době. 
Kostel se opravuje, alespoň v nejnutnější 
míře, pokud se koruny seženou. Proč? Inu, 
našlo se pár dobrých duší, které se starají. 
Namísto toho, aby vykládali, že „se 
nenašel vhodný dotační titul“, tak konají. 
Nebudu jmenovat, třeba bych na někoho 
zapomněl. A kdo ví, zda by o to jmenování 
ti lidé stáli. Prostě tam, kde se nedaří 
úředníkům, tam nastoupí občanská 
společnost. 
Je dost logické, že Kazdovi, spolu s kolegy 
muzikanty, vystoupili s pořadem písniček 
Světlo ve tmách právě tady. Vedle Jakuba 
zpívala Petra Zelingerová. Vedle otce 
Mirka hráli J. K. Čeliš a Zdenda Wágner. 
Kostel připravila, včetně svíček a květin, 
Dana Rejmanová, úvodní slovo zasvěceně 
Pavel Kracík. A Jičíňáci šli si lípami na 
svou pouť za muzikou.  
 
 

Prochoroviny 

kulturní (skoro) měsíčník 
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Vydává B. Procházka, Sokolovská 
367, Jičín,  

 tel.:  493 523 492, 723 128 942 
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Nakonec téměř osmdesát se sešlo diváků. 
Bylo to v sobotu 18. května. 
Trochu s ostychem střídavě vystoupili 
zpěváci na kazatelnu, aby jejich hlas šel 
shůry. Mirek pořád ladil, protože 
v ovzduší kostela struny nedrží. Jan Křtitel 
počkal si na své sólo  a pak se předvedl. 
Zdenda hrál na svůj kontrabas, jak on umí. 
Petra pak řekla na Jakubovu angličtinu: 
„Vždyť jsem ho to učila.“ Zdena 
Svobodová přišla ke svým žákům (Jakub, 
Petra) s kytkou. Prostě skvělý sobotní 
podvečer.  
 

Ze společnosti 
Michail. Přišel mi zkopírovaný novinový 
článek. Je v  bukvách a tak jsem si 
kousíček dal přeložit strojem. Stroj 
vytvořil: „Doufám, že až umřu, bude mí 
přátelé nezničí obrázek. Bych to zlobí. 
Michail Ščigol.“ Není milej, ten 
překladač? Kdyby uměl i psát, hned bych 
mu zadal nějaká témata. Ale k Michailovi. 
Byl to článek z jakýchsi novin v ruštině. 
Jmenoval se Profil M.Š. Hlavně tam byly 
ale fotky těch kartinek France Kafky. A že 
Michail chystá výstavu v Kyjevě. 
Rotariáni. Rotary klub jičínský (14 členů)  
uspořádal bál a výtěžek (52 OOO) předal 
stacionáři mentálně postižených  Kamarád, 
oni za to uspořádají ozdravný pobyt. Když 
byli ti Kamarádi a Rotariáni na radnici, 
přišla i vzpomínka na jednoho ze 
zakladatelů Rotary, pana primáře 
Vladimíra Krátkého. I když jsme se někdy 
střetávali, Vladimír se mi občas vybaví. 
Škoda, že nejsou k mání jeho deníky, ve 
kterých popisoval listopadové a další dění 
v Jičíně. Včetně založení Občanského fóra, 
poté názorové rozdělení na ODS a OH.  
Skauti. Jsou skvělou součástí jičínského 
kulturního života. Přišli na brigádu do 
Lodžie. Měli pěkný stánek na představení 
neziskovek na 1. máje v zámku. Když četl 
Literární spolek pro nevidomé ze svých 
prací, kdo mu k tomu hrál? Skauti. Dvě 
kytary a akordeon. 
  

 

Kousky z deníku 
27 04 2013 Střídají 
se nálady. Radost z  vytištěných novin. 
Vytištěné  si skládám, piju kafe a nemusím 
na nic myslet. Pak kouknu do Lidovek a 
vidím, jak dopadá situace v ÚTR. Je tam 
v tom ústavu bývalý soused Radek 
Schovánek. Má na starosti digitalizaci. 
Vilém Prečan se o něm pochvalně vyjádřil. 
Jirku Lišku do ÚTR nezvolili.  
Ale zase, když přijdu do domova seniorů a 
vidím, jak skvěle funguje kavárna péčí 
Apropa, jde to s náladou nahoru.  
 
28 04 2013 „Vyvolávám“ 
fotky z baletního večera ZUŠ. Zasloužilo 
by si to skvělé vystoupení lepšího 
fotografa. Ale přece… . Nemožnost 
blejskat nutí mne nefotit scénu, ale 
vystupující, jak se chystají na scénu. 
Úžasné, jak  ty malé holčičky prožívají své 
vystoupení, jak to mají v tváři. A jak se to 
povedlo vyfotit. Sem dobrej. Já jsem 
dobrej. … To smím?  
  
02 05 2013 Škrábu z 
plotýnky na sporáku černé kousky, aby Há 
nepoznala, že jsem připálil topinku. Není 
to nic platné, byt je zamořen spáleninou. 
Než usednu ke klávesám, závidím 
počítačovi, že byl celé dva dny vypnutej. 
Já se takhle vypnout neumím. A kdybych 
se vypnul, nevím, zdali bych se zase 
dokázal zapnout. Ani nevím, jestli bych 
chtěl, bejt zase zapnutej. 
 
14 05 2013 Bestia triumphans 
Na Vltavě čtou Mrštíkovu úvahu o tom, 
jak se městská rada chová k  památkám v 
Praze. Používá tam v souvislosti se 
zástupci lidu slova z nadpisu.. Oni v rádiu 
vědí, co bylo v Jičíně včera na tiskovce? 
Blbost. Mrštík to psal v roce 1897. 
 
14 05 2013 Šmírák 
Konečně to někdo pojmenoval. Balet 
dělají převážně dívky a tak když fotím za 
scénou, musím fotit právě je. A baletky 
mají ty sukýnky krátké. Mluvím o zkoušce 
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na Beatles ZUŠky. Pan režisér řekl mi jen 
– a co vy tady děláte? Ale pan ředitel mi to 
do telefonu vybalil na rovinu – mám tu 
hlášení, že seš šmírák. Nezbejvá, než se 
těšit, že brzo můj starý Canon A 710 
doslouží. Nový si nekoupím. Protože tak 
pěkný fotky už žádný foťák nebude umět. 
(http://prochor.rajce.idnes.cz/Beatles_ZUS 
 

Kačenka 
- Koukám, když jdeme do ZUŠky, že má 
jiné boty. Pak v nich podklouzne. A 
pochlubí se: pod patou jedné boty má 
kolečko. Natka jí je půjčila výměnou za 
časopis. Zítra si vše zase vrátí. To jsou 
tedy vymoženosti! Boty – brusle.  
Jenže Kaččiny rodiče pro to nemají 
pochopení. Pěkně to slízla. Až mi jí bylo 
líto. 
- Kačenčina neteř Ninka se zase předvedla. 
Nakrmená, přebalená, slušivě ustrojená 
odmítla usnout. A řvala a řvala a řvala. 
Kopala nožičkama, mávala rukama, stále 
si chtěla sednout. Usednuta řvala dál.   

 

 

Příjemná cesta s kočárkem podél řeky 
Cidliny poněkud znepříjemněla. Ohlíželi 
se za námi kolemjdoucí Jičíňáci i jejich  
psové. Prababička znervózněla a já se bál 
cokoli  pravit,  rázem byl bych viníkem. 
Tak jsem se na toho řvoucího hajzlíka jen 
díval a při tom si  uvědomil, jak ho mám 
rád.  
Přecejen – myšlenka o komunikaci. Proč 
řve? Projev nespokojenosti. Důvodné? 
Nebo jen podvědomé, neurčité. Nebo že by 
už důkaz ženské rozmařilosti? Ne. Cosi 
cítí, neumí pojmenovat. Ani v myšlenkách, 
neřkuli slovy. Až později jsme usoudili, že 
by to mohl být stesk po mamince. 
Maminka je konstanta v jejím životě. 
Doma kašička, koupel a do kočárku 
v chodbě. Jezdil jsem a zpíval. Český 
folklór opět účinný. Dvě ukolébavky 
z klasiky, Pět písní o zámcích a pak co 
přišlo na mysl. Ninka do toho ani slovo, 
ani vzdech, ani notu. Jen v přítmí chodby 
dvě veliké důvěřivé naplno otevřené oči. A 
její od malička známý inteligentní výraz. 
Pak usnula tvrdě. 
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Tritol a Tuzemák. 
 
Když jsem slyšel v něděli tu ránu, jen jsem si pomyslel, proč si nedají 
pokoj. Ale pak, to už jsem se zabýval něčím jiným, došlo mi, že tohle 
k naší čtvrti patří. Ani ne už město, ani ne vesnice. Tady se semele 
ledacos. Taky se mnohé brzy zapomene, protože musí být místo na 
další rány, či všelijaké události. 
Obstaral jsem slepice, králíky, ale na motyku, či rýč jsem ani 
nešáhnul. Je přece neděle. A kdyby nebyla? Reju jen, když mám 
chuť. A snad už to takhle do konce života vydrží.  
Ale stejně mne ten podivný pocit ne a ne opustit. Ale kdyby se mne 
někdo zeptal, stejně mu nic nevysvětlím. Prostě proto, že některé 
věci ani vysvětlit nejde. Nebo to jen já neumím? 
Do kastrůlku dal jsem dvě sběračky polívky, ukrojil kousek uzenýho, 
když je neděle. Až venku mi došlo, že docela pěkně svítí, že by se 
rylo docela dobře, zejtra už třeba zaprší. Ale nerad měním, když 
něco začnu. A stejně k Ádovi musím, některý věci už sám nezvládá. 
Zvyknul si na naši pomoc. A je to brácha. 
Bylo odemčíno, tak to už se z postele vyhrabal, hulákám ahoj a tak, 
abysme začali v dobré náladě. Nic. Volám – taky nic. Asi na 
zahradě. Ale na stole v kuchyni stojí láhev rumu, zašpuntovaná, 
nenačatá,  kus papíru, byla to roztržená obálka. Tužka se skutálela 
na zem, tak jsem ji nejdřív sebral a pak čtu: „Doktoři jsou na nic, 
stejně mě nevyléčí. Tak ahoj.“ 
Vůl, brácha. Chodil? Chodil. Chutnalo mu pivo? Když přišla jeho 
doba, chutnalo mu tak, že až sám domů nedošel.  
Ale co já vím, co se mu v hlavě mlelo, když tu s tou rakovinou zůstal 
sám. Že odešla Mi – lenka, když už z něj nebylo co vytáhnout, to 
bylo dobře, alespoň měl na poslední dobu klid.  
A já? Proč já teď nepospíchám? Koukám na tu roztrženou obálku a 
přemejšlím. Místo abych … . Co abych? Nějak vím, že dělat se už 
nedá nic. Akorát ty věci, co se vždycky musej. 
Ale kde tedy je? Samozřejmě, nejdřív půda. To ve filmech bývá. Na 
půdě nic. Tak dřevník, stodola, tam jsou taky trámy. Vracím se do  
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baráku, nahlídnu do hořeního pokoje. Uklizeno. Bodejť. Co umřela 
máma, nikdo sem nechodí.  
Zahrada samozřejmě neposekaná, ale jak svítilo, tak pěkná. Vím, že 
sem rád chodil. Taky že jo. Vzadu  pod třešní, kterou stejně nikdo 
nikdy neotrhal, tam ležel. Podivně zkroucenej, jedno oko otevřené, 
dál nebudu popisovat.  
Na zaschlé krvi seděly mouchy. Vedle převrácená židle.  Bylo jasné, 
že nějaké zkoušení oživování bylo by zbytečné.  
Tak jsem ho trochu srovnal, jakoby opřel o strom, zahnal ty mouchy, 
narovnal tu židli a sednul si. Ty jeho bouchačky! Všechny ty 
výbušniny pronásledovaly ho celej život. Opepřoval s nima naše 
svátky. Dokonce na svatbě si nedal pokoj. Tak teď už je mi jasná i ta 
rána. Nakonec i ta láhev. Byla napsaná na papírku, když mu šla 
žena včera nakupovat. Nebyla pro něj, byla pro mne. 
Vůl. Proč mne pokouší, když ví, že se už pět roku nenapiju? Ale 
neměl bych na něj bejt zlej. Dávají mu na ty jeho bolesti všelijaký 
prášky, už mu to tak nemyslí. Nebo myslí až moc? 
Sedím na tý židli a držím u bráchy stráž. Semtex. Ten snad měl 
někde zašitej ještě z vojny. Nejspíš si uvázal tu krabičku, prej menší, 
než mejdlo s jelenem, na krk. Škrtnul a prej musel, jak jsem se pak 
dozvěděl, tři čtvrtě minuty čekat, než to přišlo. Tak tohle si nedovedu 
představit. To bych pro ten rum měl dojít. 
Ale sedím dál tu čestnou stráž. Divím se, že se občas ohlídnu a ten 
pohled na mrtvolu mi nevadí. Je to brácha. Vlastně byl. Zbyli jsme 
čtyři bráchové a ségry, podle věku jsem na řadě já.  
Koukám po stromech. Staral se, dokud to šlo. Prořezával. Teď už 
nějakej čas ne. Taky to podle toho vypadá. Kdo to udělá? Co bude 
s barákem? Tolik věcí je  a bude potřeba zařídit. Je to na mně. Jsem 
nejstarší.    
A místo toho sedím, mhouřím oči do slunce a nechce se mi vstávat.  
Pak se pomalu šourám k baráku a konečně trochu brečím. Z postele 
vytáhnu prostěradlo. Bylo ustláno. Mizerně, jak chlapi dovedou, ale 
ustláno. Ten vůl ještě ustlal s jeho smyslem pro pořádek. Držím to 
prostěradlo, koukám na láhev tuzemáku a myslím na to, že my čtyři, 
co jsme zůstali, že nikdo z nás by asi neustlal. Poslední pořádnej 
odešel. 
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