
1. Máma, strejda a koně 

Pocházel jsem z hodně chudejch poměrů. Měli jsme jenom takovej malej domeček s jedinou místností.
Chodili tady o mě po vsi pomluvy, že jsme měli velkej statek, kterej táta kdysi prohrál v kartách, ale 
není to vůbec pravda. Odjakživa jsme bydleli v tomhle domečku postaveným z vepřovic, v jedný 
místnosti nás spalo 6 lidí, rodiče a čtyři fakani, uprostřed domku byla chodba, jak se tenkrát většinou 
stavělo. Na jedný straně byla světnice a na druhý straně chlív, ve kterým se většinou nacházely kozy a 
když se tátovi dařilo, tak i jalovice nebo kravka. Můj táta byl totiž handlíř, byl pořád někde v trapu a 
tak máma byla na nás doma vlastně sama. Byla silně věřící a s náma dětma měla vždycky obrovskou 
trpělivost,  všechno nám vždycky dovedla vysvětlit a dávala nám i takový rady do života, kterých se 
vlastně držím celej svůj  si život. Všechny už si samozřejmě nevybavuju, ale třeba jedno z nich bylo, 
že se nemám nikdy povyšovat, lidi mají podle ní od boha stejnej dar života a  silnější a chytřejší nemá 
žádný právo zneužívat slabšího. Ale na druhou stranu, kdo by se chtěl třeba vysmívat nebo tě 
zneužívat, tomu je třeba se tvrdě postavit, každý zlo je třeba oplatit, v tomhle byla  jinačí než ostatní 
věřící, nikdy neříkala nic o nějakém odpouštění nebo nastavení druhé tváře, jak tvrdil Ježíš.Tyhle její 
rady jsem měl uvnitř sebe schovaný po celej svůj život  a vždycky jsem jednal podle nich.  Jinak naše 
máma celkem nechávala naší výchově volnej průběh, spíš ty naše výstřelky jenom usměrňovala než 
aby je potlačovala. A tak jsme se vlastně vychovávali skoro sami, hodně času jsme trávili po loukách a
mezích, kde jsme pásli dobytek. No někdy bych se tam  rád vypravil, jestli ještě stojí ten náš rodnej 
dům. Jako kluk jsem tam totiž  po cestách a v okolí domu zasadil snad dvacet stromů a ty už musejí 
bejt teď asi pořádný dubiska.
Moje dětství bylo teda hodně chudý, ale často jem jezdil – jak říkala máma na ozdravení – ke strejdovi
do Hunčic. Strejda byl bohatej statkář a za ženu měl Němku Bettynu. To byla hodně pracovitá, taková 
kyprá ženská s hrozně velkýma kozama a jako správná Němka blonďatá. Strejdovo hospodářství bylo 
úplně jiný kafe než ta naše pastouška, měl několik koňů, krávy i ovce, na dvoře takovej krásnej 
starodávnej holubník, z kterýho vylítávali krásný běloučcí holubi. V létě vždycky strejda s tetou 
bydleli v chladnější části statku a na zimu se přestěhovali na jižní stranu, kde bylo tepleji. Vzpomínám 
si, jak jsme vždycky se strejdou plavili koně. Jednou mně taky strejda pustil do vody s hřebcem 
Bunčukem.  Plaval jsem s ním ve vodě, to ti byl hodně zajímavej pocit,cítil jsem střídavě teplo na 
stehnech od toho jeho koňskýho těla a chlad vody, jak se  vždycky  trochu víc zanořil do ledový vody 
a zase vynořil, cítil jsem pod sebou jak jeho kopyta víří vodu. Bunčuk nozdrama oddychoval a  frkal 
do vody. Byl to krásný pocit , ale zažil jsem to bohužel jednom jednou jako kluk. 
Pamatuju si, že jsem tam u nich vždycky snídal ještě teplej chleba s domácím tvarohem  a teta Bettyna
byla vždycky ráda, že  mi chutná. Hladila mě zezadu po vlasech a přitom se mi zlehka dotýkala těma 
velkýma prsama. Tam v Hunčicích jsem vždycky viděl věci, které se mi doma nepoštěstilo zažít. Třeba
se mi moc líbila jejich máselnice, ve který vyráběli domácí máslo. Nikde jinde už jsem pak něco 
podobnýho neviděl stejně tak jakotu jejich  velkou odstředivku na smetanu. Nebo třeba takový 
hnojiště, to nebylo jenom takový smradlavý místo kolem dokola rozblácený, tohle bylo hodně precizní
hnojiště, mělo jímku, do který se odváděla přebytečná močůvka, takže hnojiště zůstalo naprosto suchý.
A močůvka se pak samozřejmě rozlejvala  po poli jako hnojivo. 
A v padesátých letech mu to samozřejmě všechno znárodnili. Zrekvírovali koně, zabrali statek . 
Zástupce družstva Žahour, kterej přebíral statek a měl snad ten nejmenší domeček v Hunčicích. Přesně
takoví se hnali do družstva : bezzemci, nádeníci, podruzi. To byla ta  nová revoluční třída, budovatelé 
kolchozů po česku!! Ti všichni cítili příležitost si polepšit. A když strejda sahal po biči, nikdo přesně 
ani nevěděl, co s ním chce dělat, ten  Žahour mu  řekl  přesně tím tónem, jak to soudruzi uměli: 
„Venco neblázni, měj rozum, jináč to nejde!“ Ten tón byl rádoby přátelskej a bodrej, ale měl v sobě už 
tu pachuť bezvýchodnosti a definitivy. A strejda se pak už nezmohl vůbec na nic,  všechno to jenom 
sledoval prázdným pohledem. Že byl zbabělec to zrovna nebyl, ale povahou to byl takový ustrašený, 
vystihuje to jedno cizí slovo, který mám na jazyku, ale nemůžu si ho vybavit! Eufemistický? Ale ne, 
hovno, jinak.. Submisivní? Jasně, to je ono, strejda byl submisivní .I  svojí ženě se ve všem poddával, 
co já vím tak Bettyna vždycky řídila chod celýho hospodářství a strejda dělal přesně to, co mu 
stanovila.

2. Maruna, otec a zvířata



Vzpomínám si, že u nás na vsi byla jedna holka,  jmenovala se Maruna a ta se vůbec nestyděla. 
Chodili za ní dědkové, aby ukázala, jak nahá čůrá a ona to vždycky – 10ti letá žába – předvedla a od 
každého za to dostala stříbrnou pětikorunu. Jednou ji starší kluci přemluvili, že by mohla ukázat, jak 
se souloží s klukem. Ona že jó, vybrala si pět šest holek, které se mohly dívat, a taky Adolf, kterého si 
kluci zvolili, že to s ní předvede, si mohl zase pár kluků k sobě vybrat. Adolf za to dostal kudličku, 
míč, píšťalku a ještě jiný věci od kluků, za odvahu. Mě nevybral, ale stejně jsem se chystal sledovat to 
potajnu, schovanej za křovím. Viděl jsem odtud dobře: Maruna si podřepla, takhle roztáhla pičku a 
vtom mě uviděla: To neplatí, Sochor  nesmí čumět! A kluci mě hned odháněli Deš! Vypadni! Zmiz! 
aby si to nakonec  nerozmyslela a nepřišli o to. Ale přitom mi tajně na druhý straně dělali místo, abych
viděl. Tak teda napodruhý se Maruna schejbla a vyšpulila jí a Adolf s takovýmhle pinďourkem /ukázal
asi 2 cm do vzduchu/ se k ní přisunul. Už tam byl,  to neplatí! vykřikla Maruna  No a byli jsme 
vyškolení a nepotřebovali jsme psychologa a sexuologa a kdovíkoho ještě jako dneska. Tenkrát s tím 
žádnej nedělal žádnou vědu, žádná pedofilie ani neexistovala, nikdo doma ani nepíp a žádný traumata 
z toho nikdo neměl… No, nakonec se to tak semlelo, že mi ta Maruna po letech i připravila o panictví!
Poslali mě za ní, abych se nějak oklikou na to zeptal a ona se jenom překvapeně zeptala: Ty jsi ještě 
neměl holku?  A vzala mě pak na seník, bez všech okolků se přede mnou vysvlíkla a položila se přede 
mnou na to seno. To víš, já mladej a nadrženej, přilehnul jsem na ní, dvakrát jsem se hejbnul a bylo po 
všem. To mělo bejt jako všechno?, vyvalila na mě oči. Já na to jenom jako, že podruhý už to bude 
lepší. Podruhý? podívala se na mě: Jaký podruhý? žádný nebude, je ti to jasný ? Pak jsme se tedy 
kvapně rozloučili a pak už jsem jí nikdy neviděl. Akorát jsem pak zaslechnul, že skončila dost blbě. 
Vzala si chlapa, co jí mlátil a měl i  jiný ženský. Nakonec už to nevydržela a utekla mu s dvěma 
malýma dětma. Celá vesnice se pak od ní odvrátila, protože ten parchant jí všude pomluvil a udělal 
z ní běhnu. No to víš, pocházel z nějakýho bohatšího rodu a takovejm se holt věří úplně všechno… 
Můj otec, dej mu pánbůh věčnou slávu,  byl handlíř,chodil vždycky po jarmarcích s nějakou tou 
kravkou. Bylo jí většinou už tak  patnáct let a už moc nedojila, ale táta vzal pilník a zkrátil jí rohy, aby 
vypadala zase mladší, vzal kopřivy a našlehal jí vemeno, takže ho měla hned takhle nalitý, pěkný.. 
Kravku dobře prodal a ráno se milej kupec probudil a viděl kravku s takovýmhle mrňavým vemínkem,
ale táta už byl dávno v trapu. Jo táta uměl různý fígle, ale jednu věc jsem na něm obdivoval – měl 
hrozně rád přírodu.  Doma jsme vždycky měli  spoustu zvěře, všude kam se hnul, chodila ta hovádka 
za ním  a dávaly mu najevo svou náklonnost lísáním a otíráním se o nohy. Choval také všelijaký 
plemena psů a mezi nimi byl i jeden  kříženec vlka s německým ovčákem . To byl úžasnej pes, díky 
němu jsem se pak ještě jako kluk začínal zajímat o vlky. Přečetl jsem tenkrát o nich kdejakou knížku a 
začal jsem je obdivovat, jejich chytrost, plachost,  a také  věrnost, odvahu..  Moc se mi vždycky líbilo 
to jejich společenství - smečka, dokonale organizovaná podle pravidel, od kterých by se mohli učit i 
lidé, Vždyť ti vlci si ve smečce přesně rozdělujou svý role a ty pak dodržujou a proti tomu ty naše 
veškerý dějiny,, to je jenom  nenávist člověka k člověku, války, násilí, znásilňování.. ale to jsem už 
trochu odbočil- zkrátka ten můj zájem o vlky mi vydržel pak už celej život, celej život mám vlastně 
spojenej s životem vlka, cítím se jako vlk samotář a kdoví, když někdy vysvitne měsíc, třeba mi někdy
vyrazí na celým těle chlupy a někam vyběhnu na lov jako vlkodlak!", smál se.Jako ten jeden známej 
americkej herec!
Jack Nicolson,“, doplnil jsem ho.
„Vždyť po vlkovi mám  vlastně i tu mojí přezdívku -  Březí vlk, ale abych se vrátil k tomu 
polovičnímu vlkovi, kterýho jsme doma měli.  Jmenoval se Buck a jak už jsem říkal - byl to úžasnej 
pes. Od té doby věřím, že vybraný jméno může předurčovat i vlastnosti jedince nebo naopak jedinec 
dotváří své vlastnosti podle zvoleného jména. No nevím, jestli mi rozumíš, ale jak jinak vysvětlit, že 
ten Buck byl úplně stejnej jako ten hrdina z Londonovo knihy Volání divočiny?  odvážnej, bystrej, 
věrnej, miloval svobodu, když se mohl jenom tak volně proběhnout v přírodě, byl úplně 
nadšenej...Jednou mi hodně pomohl, vytáhnul mě z pěkný bryndy. Jednou takhle před vánocemi jsme 
spolu  vyrazili do lesa na jmelí. A našel jsem ho tenkrát dost, a už slejzám z poslední borovice a na 
kluzký větvi mi podjede noha. A spadnul jsem asi ze čtyř metrů na takovej vystouplej pařízek. Projela 
mnou šílená bolest, naštěstí jsem byl při vědomí – ale vůbec jsem se nemohl postavit na nohu Jediná 
moje záchrana byl Buck.Zavolám si ho tedy k sobě a pomalu mu vysvětluji:“Bucku, běž prosím tě 
domů a přiveď bráchu!“ On jenom pořád kňučí, líže mě na ruce a dívá se mi dlouho do očí, jako by mi
rozumněl.  Nikdy na ten jeho pohled nezapomenu. Pak se najednou zdvihnul  a upaloval pryč. No a za 



hodinu už mě brácha odvážel na trakaři se zlomenou nohou. A Buck kolem mě radostně pobíhal a vrtěl
ocasem , jako by se radoval, že se mu ta moje záchrana povedla . Tenkrát mi vlastně zachránil život. A 
tehdy – díky přátelství s Buckem -  jsem se vlastně rozhod, že budu mít celej život vždycky nějakýho 
psa..
Táta nebyl špatnej chlap..Vždycky když vyrážel mezi lidi, líbily se mi ty jeho každodenní rituály, měl 
bys třeba vidět, jakou pozornost věnoval obyčejnýmu holení!!   Začalo to už před samotným holením 
kdy si na takovym koženym pásku začal ostřit břitvu a když na kamnech připravená voda začala vřít, 
pustil se do holení. Vodu přelil z rendlíku do lavoru a rozložil si starou obdélníkovou dřevěnou 
krabičku s holením. Krabička byla obdélníkového tvaru, uvnitř měla dvě výsuvné desky se zrcadlem, 
které se daly rozložit do trojúhelníkové stříšky jako stan. Tak si to vždycky rozložil. V krabičce měl 
uloženou břitvu , holící štětku a misku s mýdlem. Štětku namočil v horký vodě a v mejdle, pak dlouho 
štětkou míchal a mydlil. Po tváři začal nanášet hustou mejdlovou pěnu a když byl jeho obličej už  celej
bílej, začal s hlučným  chroustáním břitvou odstraňovat to namydlený strniště. Fascinoval mně způsob,
jak stíral mejdlo z tváří,  svým léty zažitým způsobem, kdy holil tvář odshora dolů - od licousů 
směrem k bradě - symetricky, pravidelně a velice zručně! Byla vždycky radost to sledovat, břitvu při 
tom přikládal zvláštním charakteristickým pohybem, setřený mejdlo s vousy pak oplachoval v lavorku 
s teplou vodou. Postupně se jeho tvář zbavovala mejdlovýho nánosu, až břitva již neměla co holit. Pak 
si v  opláchl tvář, do ručníku ji utřel a se stejnou péčí očistil štětku a břitvu. Po ukončení tohoto 
každodenního rituálu zase všechno  zavřel do svý krabičky na holení. I když pak ke stáru už měl bojler
na teplou vodu, nikdy si už nevzal tu teplou  z kohoutku, pořád si hřál tu vodu v tom hrnci na plotně, 
aby ji měl vařící.  Jó takhle se holilo dřív, dneska už na to není čas, kdepak hřát si vodu, brousit si 
břitvu, …povzdechl si..
Některým věcem jsme prostě odepřeli jejich slavnostní ráz a ony zevšedněly!“, dodal jsem a hned , jak
jsem to dořekl, začal jsem se stydět, jak neobratně jsem to řekl. Ale třeba mě ani nevnímal, protože se 
zamyslel a řekl až  po nějaké chvíli:
Víš Richarde,  já už jsem hodně starej chlap, a vono se říká, že starý lidi se hodně vracejí do minulosti,
že hodně  vzpomínají a nekriticky obdivujou co bylo. Ale nikdo už mi nevymluví, že tady u nás v 
Sedmihoří to po válce bylo lepší než teď.  Několik  mlýnů  tu bylo, kovář, tři  hospody, škola, všechno 
tu ty Němci měli, než je vyhnali, vzpomínám si na to, když sem po válce přišel. A jak potom Němce 
odsunuli, všechno se rozkradlo, vybydlelo, moc dobře si pamatuju na tu sebranku, co se tady 
pohybovala a když už nebylo co ukradnout, šli zase dál.. Anebo jinej příklad - Reitenberk, ještě po 
válce – existoval tam Lázeňský a uliční řád, napsanej  už v českým jazyce, kde byly stanoveny 
pravidla, jak se v lázních návštěvník bude chovat. Ten řád mám ještě někde schovanej, možná bych ho
ještě našel, bylo tam přesně napsaný, že osobám podnapilým a osobám, jejichž zevnějšek vzbuzuje 
pohoršení je přístup na kolonádu nežádoucí, ležeti  na lavicích a schodech se  zapovídá, kočové 
nesměly práskat bičem, zapáchající náklady nesměly do města.
A dneska se třeba stačí projít po hlavní třídě, žádný pravidla nejsou, všude se flákají bezdomovci a 
všude  hloučky cikánů, a všechno je to na sociálních dávkách. Dneska totiž žádný pravidla nejsou, ve 
městech, ani ve státu, aby se těm nahoře dobře kradlo, za to můžou ti naši slavní politici, ale tím tě 
Richarde nebudu zatěžovat….
„ To já vím, že se všude krade,  vymyslili si proto i zvláštní nový slovo – tunelování!, dodal jsem. 

3.Vojta Peroutka

A po učení jsem se pak dostal do Plzně do Škodovky. Moc dobře si pamatujii na svýho předáka, Vojtu 
Peroutku, byl takovej drobnej, vlasy  ulízaný  takhle dozadu, ale pod nima hrozně bystrý vočka, Byl 
jsem tenkrát vyplačenej kluk z vesnice, co přišel do velkýho města. Vzpomínám si,že mě třeba chlapi 
poslali pro pivo a huspeninu a já při tom vůbec nevěděl, co to je huspenina, ale styděl jsem se zeptat…
Tak přijdu do hospody ke Křelovcům, jako dneska to vidím, byla tam plná hospoda lidí a takovej 
tlustej hospodskej v zástěře a na hlavě měl takovej orientální fez. Pivo měl v takovym dřevěnym 
soudku zapasovanym do stěny, pivo z něj teklo jenom čůrkem, děsně pomalu, ale měl ho jako křen. 
Pak zašel někam do kuchyně a přinesl mi sulc! Já trouba v huspenině hledal kdovíjakou plzeňskou 
specialitu a přitom to byl vobyčejnej sulc!
Ten Vojta Peroutka měl přezdívku Socan, protože byl členem sociálně demokratický partaje a za svý 
dělníky se dovedl prát, ne jako ty dnešní politici, co si hlídaj jenom vlastní zájmy! Obraceli se na něj 



vždycky se svýma žádostma, když chtěli třeba napsat dopis, tak Vojta jim to vždycky sepisoval, nebo 
jim pomáhal se stylizací.A taky to svý řemeslo uměl parádně, vím, že jednou jsem mu třeba vyprávěl o
svý rodině a prozradil jsem mu, že mám ještě malýho bráchu. Tak se jednom tak postavil k mašině a 
z kusu dřeva mi vysoustružil kouli. Normálně – jenom tak pro bráchu na soustruhu vysoustružil 
krásnou pravidelnou kouli! To už je docela kumšt, no ne? A  ten Vojta, ten si mně dost voblíbil, začal 
mi prozrazovat kouzla svýho řemesla především jaký na mašině volit otáčky, jak upnout obrobek a 
nástroj a obrábět rotační součásti , jak správně řezat závity  a  pečovat o obráběcí stroj. Zkrátka, 
všechno co bylo potřeba, aby se ze mě stal dobrej soustružník. Podával mi to tak nenuceně a kolikrát i 
s vtipem, vzpomínám si třeba, že tu mašinu srovnával s ženskou, že jsem si to pamatoval pak celej 
život.Ale tu svojí mašinu měl vypulírovanou, že všem těm svejm soustružníkům mohl bejt 
příkladem.Prostě předák jak má bejt! Víš v tý době už taky začaly ty rozmíšky, všechny ty sudeťácký 
rozbroje, Henlein už pomalu začínal vystrkovat růžky. A když všichni kolem začínali nadávat na 
Němce, snažil se je tlumit a vyzdvihoval německou kulturu, hlavně Goetheho a Schillera. Od něho 
jsem pochytil ten názor, že vždycky je třeba posuzovat člověka a ne národ, jakože každej národ má 
svý špatný lidi i ty dobrý. Uznával presidenta Masaryka, ale neměl rád Gottwalda, protože měl jenom 
silný slova a rád křičel. Neměl nějakej svůj oblíbenej národ,  měl docela rád  i Rusy, protože uznával 
jejich klasickou literaturu, povinně jsem tenkrát musel přečíst Zločin a trest nebo Vojnu a mír a to jsou 
přece pořádně dlouhý romány, ale třeba Ivana Bunina nebo Bulgakova a vždycky se mi pak ptal na 
obsah a co mě nejvíc zaujalo. Takovýmhle  způsobem ve mně pěstoval vztah ke čtení a ke knihám. 
Z německé literatury mi půjčoval romány od bratrů Mannů, Feuchtwangera nebo třeba filozofické 
knížky od Nietscheho a  psychologa Junga. A českou literaturu přímo zbožńoval, měl rád Karla Čapka,
Vladislava Vančuru nebo třeba Ivana Olbrachta. Snažil se mi  zasvětit i do poezie, jenomže tady 
nepochodil, na tu já jsem nikdy nebyl a nikdy jsem jí nerozuměl. Vojta Peroutka byl zkrátka na dělníka
ohromně sečtělej a snažil se ty svoje zkušenosti předávat dál.  
Dost jsem se tenkrát na něj vázal, byl jsem hodně mladej kluk a tenkrát v Plzni jsem se cítil sám, 
bydlel jsem u tety Marie a ta mi tenkrát připadla taková dost vyšinutá. Byla bezdětná a žila úplně 
sama, ven vycházela, jenom když si chtěla něco nakoupit. Doma měla takovej docela velkej oltář a 
tam se vždycky modlila. Mě k tomu nenutila, to ne, na tohle byla dobrá, vždycky mně nechala dělat, 
co jsem chtěl. Ale působila na mě dost depresivně, vždycky tam u sebe v pokojíčku měla pološero, 
svítily tam svíčky a do toho si teta polohlastě četla v těch svých breviářích. Ona za to v podstatě ani 
nemohla, nevyšlo jí to prej s jednou láskou, tak na mužský úplně zanevřela a upnula se k Ježíši Kristu. 
No a taky v tom jejím vyšinutí  hrála roli schizofrenie, ke který máme v našem rodě sklony. No 
z takovýhle lidí, co nežijou v našem světě, jsem měl odjakživa strach a tak jsem často chodíval za 
Vojtou, kolikrát jsem  tam dostal i  oběd.  Měl takovou dost svéráznou ženu a asi pět dětí, ale vždycky 
říkal, že pro mě se vždycky něco najde… Ten Vojta Peroutka vůbec neuznával lidi, co se schovávaj za 
nějakou funkci, neměl třeba rád flanďáky ani četníky, jakákoliv uniforma, mundúr nebo třeba talár pro
něj znamenalo znamení moci a nadřazenosti. Vždycky říkal, že za člověkem musí bejt vidět jeho činy 
a hlavně práce. Když jsem mu třeba vyprávěl o katechetovi Jasenským, co nás na měšťance vyučoval 
náboženství, kterej měl z blahobytnýho života v kléru tři brady, břicho tak velký, že ho skoro neunesl a
věčně si otíral kapesníkem zpocený čelo. Ale na nás měl jenom hubu a řezal nás za každou pitomost. 
Nesnášela ho v podstatě celá vesnice včetně mojí babičky, která když ho měla potkat, tak raději zašla 
za stodolu a šla loukou, než aby ho musela pozdravit. Vojta na to jenom tak kejval hlavou a když jsem 
skončil, tak prohodil:“ Tak…, tak je to správný“. Když takhle na něj vzpomínám, že měl vlastně 
jedinou špatnou vlastnost a to,že měl hrozně rád pivo. V pivu to von byl fakt fajnšmekr, pil jenom 
plzeňskou dvanáctku! Když jsem tam k nim na Doubravku přišel na návštěvu, poslal mě dycky 
k Beránkům pro pivo. Napustil mi plnej džbánek ledový vody a nezapomněl mi podat k tomu 
instrukce,  jak se džbánkem zacházet, vysvětlil mi, že musím krouživým pohybem pivo postupně 
odlévat a před hospodou ten zbytek vody vylejt.  Pivo pak bylo chlazený přesně podle jeho gusta.Jó 
Vojta Peroutka, povzdechl si: Takovýhle by měli bejt všichni mistři a svět by pak byl veselejší a 
snesitelnější místo  k bytí..

4. Pražské povstání 

Na konci války jsem bydlel u Rottů, to byla německá rodina, a dělali jsme zrovna nějakej mejdan, 
došlo nám pití, tak jsem se nabíd, že nějaký pití seženu. Sedl jsem  na tramvaj, ale kolem rozhlasu už 



jsem neprojel, bylo tam hodně lidí. Říkali, že jdou proti Němcům. Mezi nima byl taky jeden můj 
známej, nějakej Ludvík, s kterým jsme za války šmelili s masem. Ten mně hned pozdravil, podal 
mi nůž -  takovou kudličku, a řekl: Tak to máš pro začátek! Tak takhle to tenkrát začalo - na mejdan už
jsem se nevrátil!
Ludvík ten byl fikanej, udělal si v kabátu díru a zlato, co zabavil, si strkal za podšívku. Za opaskem 
nosil tesák, přes rameno malorážku a pajdal na jednu nohu: Takovej to byl gardista! Jo, to tenkrát 
nebyla žádná sranda, když někoho chytili, že krade, mohli ho na místě klidně i zastřelit! Chodili jsme 
tenkrát po domech a od domovníků jsme měli jména lidí, co spolupracovali s Němcema, to se dalo 
lehko zjistit. A když jsme na někoho natrefili, sbalili jsme ho a odvezli rovnou na Pankrác. Jednou 
jsme takhle vyhmátli ruskýho emigranta, co donášel Němcům, toho jsme ani nestihli na ten Pankrác 
odvézt! Všichni jsme mu hned dali ránu, i já jsem mu jí vrazil pažbou do obličeje a řekl jsem: Ty 
hajzle!, pak tam přišel nějakej starej chlap a řekl: Nechte ho, ten patří mně! a střelil ho pistolí do boku.
A byl jsi Ríšo někdy na zabijačce a viděl si, jak pumpujou z prasete packou krev? Tak takhle stejně, ve
stejných vlnách, to z něj vytejkalo, celá místnost byla hned plná krve! Jeho žena a děti křičely. Myslel 
jsem, že budu mít výčitky svědomí, za to že jsem ho vzal tou pažbou. A taky mi pak bylo líto tý ženy a
dětí. Docela jsem i dost o tom přemýšlel, jestli jsem ho měl vlastně mlátit, jestli to nebylo zbytečný. 
Jednou totiž, to jsem byl ještě malej kluk, jsem půjčil jednomu chlapovi boty a von se pak z nešťastný 
lásky voběsil! To víš bylo to  na malý  vesnici, ženský začaly lítat a křičet: Venca se voběsil! Tak jsem 
tam taky běžel a uviděl jsem na něm ty svý boty. Myslel jsem, že se pak zblázním, ten chlap mě chodil
strašit, kam jsem se hnul, na dvoře, ve stodole - všude jsem ho viděl, tejden to trvalo a teď najednou 
dám pažbou chlapovi, kterýho před mýma očima zastřelej a vono nic, nestalo se vůbec nic! Viděl jsem 
pak dalšího mrtvýho, dalšího, pak hromady mrtvejch, jak je házejí do nějaký díry hlava nehlava a 
vůbec nic to se mnou už neudělalo. Zvyknul jsem si, v tom byla ta válka hnusná..
A už jsem ti říkal Richarde vo tom katovi? Ne? tak to ti teda hned řeknu: To taky tak stojíme v 
Pankráckej věznici a někdo začal volat: Chytili kata!! Mají kata!! představ si, našli tam kata, kterej 
ještě před revolucí popravil dva lidi a úplně zbytečně,  vůbec už  nemusel! Všichni ho hned začali 
mlátit a křičeli na něj Pročs je zabil kurvo? a německej soudce, co stál vedle, křičel: Já mu nic 
nenařizoval! To von sám! Pak tam přišel chlap - mohl to bejt dozorce, protože ho znal a věděl, že to 
opravdu dělal, a ten řekl: Položte ho sem a sundejte mu boty! Položili ho a začali ho mlátit po 
chodidlech a Richarde, nekecam ti, za chvíli měl na nohou asi takhle silnou, asi dva centimetry vrstvu 
krve, takže to vypadalo, jako by měl na nohou galoše. Postavili ho a ani nemohl jít, jenom stál, přišel k
němu Ludvík, ten pajdavej, a řekl: Dej ty pracky dolů! von samozřejmě nerozumněl, tak Ludvík 
vyndal nůž a seknul mu po prstech, dva mu useknul a po druhý ruce taky, 2-3 prsty hned odpadly. 
Chvíli mu ještě nadávali a pak ho hodili do sklepa. Do rána prej vykrvácel. Jo v tom byla ta válka 
vážně hnusná, spousta lidí tenkrát ve válce brala spravedlnost do svých rukou.
Dělaly se tenkrát dost ošklivý věci, někteří lidé a zvlášt  ty co se nejvíc za války báli, využívali 
beztrestnosti a mstili se na Němcích. Třeba chlap - kdybys ho znal, v životě bys do něj neřekl, že to 
udělá - řekl jednomu zajatýmu Němcovi, : Sundej mu ty boty! a ukázal na známýho vedle, co měl 
takový ty kožený vysokačky, to víš, horko bylo tenkrát v květnu strašný, von je měl zapařený - to bez 
zouváku těžko sundáš!, Němcovi to nešlo. Ukaž dej to sem! vzal tu botu a sám mu jí sundal, rozmáchl 
se a Němce tou těžkou botou takhle praštil kramflekem přímo do hlavy. To víš, hned se zkácel k zemi 
a  tam hned bylo krve!  A ten chlap, jak ten Němec ležel tak šel k němu a chtěl ho ještě dokopat. 
Tenkrát jsem na něj zařval: Brzdi Franto! On se na mně podíval dost nechápavě, ale přestal s tím: 
Nechej toho, to ho chceš zabít?, řekl jsem mu. A on pořád na mně koukal jako na mimozemšťana  a 
řekl nechápavě: Co blbneš, Stando, vždyť je to Němec! Já ale byl vždycky pro to Němcům nic 
nedopouštět, ale musely to bejt spravedlivý tresty,   jenom těm Němcům, co si to zasloužili,  ale takhle
ubližovat bezbranejm,  tak to se mi tedy vůbec nelíbilo. Musel jsem takhle zasáhnout a riskovat 
konflikt s kámošem. Jo, takhle hnusná byla tenkrát ta válka..
Jako dneska si pamatuju ty německý holky, hlavy jim vostříhaly dohola a nechaly je rozebírat 
barikády: Rychlejš! Los!Los! řvali na ně a ty holky musely házet dlažební kostky a když už byly 
unavený a některá ji pustila, spadla jí na nohu, vzalo jí to prsty, ale voni pořád řvali Los!Los! a když 
některá padla vysílením, tak před ní dali lavor se studenou vodou a to víš, když dáš někomu v tomhle 
stavu napít, stačí lok studený vody a je po něm, většinou to nepřežije! A to ty holky pomalu nic 
neudělaly, akorát, že byly Němky a byly za války v Praze. To jednou, to bylo jiný, už bylo úplně na 
konci války, chytily dva parchanty z hitlerjugend, kteří  začali v tramvaji střílet do lidí.Celkem dost 



lidí tam tenkrát zařvalo.. Jak ty smrady  chytili, jednoho hned povalili na zem a udupali ho, šlapali po 
něm, až vypustil duši a druhýmu zakroutili krkem - dva chlapi ho drželi a dva mu rvali hlavu dokola, 
až mu zlomili vaz, normálně jako když huse zakroutíš krkem! A když jsme vyprávěli starýmu Rottovi, 
kterej byl Němec, že jsme viděli, jak jednoho  Němce voběsili na ulici, polili benzínem a ještě zapálili,
starej Rott neřekl vůbec nic, jenom se sesunul na podlahu, omdlel...  Němci byli tenkrát ke konci války
hodně zbabělí a stačilo říct: Na kolena a líbat českou zem! a Němci to hned dělali.

5. Šmelina

To bylo ještě za války, ale už se blížil její konec a mně sebrali  kvůli šmelině -  vezl jsem do Prahy 
prodat nějaký  maso z prasete a chytili mě s ním.Ve vlaku se na mě nalepí chlap, prochází vagon 
zepředu dozadu a sleduje lidi. Samozřejmě byl to udavač, co donášel  Němcům, a tihle kolaboranti  
kromě jiných věcí cestovali po vlacích a všímali si podezřelejch lidí. A já si takhle vyjel do Prahy 
s dvěma taškama prodat maso a ten chlap mě samozřejmě zblesknul.Pohledem si mě prohlížel a asi 
vytušil z mýho výrazu, že něco u mě není v pořádku, že mám určitě nějaký nekalý úmysly. Mě taky 
bylo hned jasný, co je zač – poznám přece tajnýho na sto honů! Říkám si pro sebe Mám dvě tašky, 
jsem sakra podezřelej!  A přemejšlím, jak z tý šlamastiky ven. Jednu tu tašku nechám na místě a 
nebudu se k ní hlásit, jako že mi nepatří a s druhou vyrazím na záchod, že se tam toho vepřovýho 
zbavím. Začnu to maso házet tím otvorem pryč, jenom ten nejlepší kousek je mi líto vyhodit, tak si ho 
strčím za košili, nakonec prostrčím tím otvorem i tu prázdnou tašku. Vracím se na svý místo jakoby 
nic, sednu si a snažím se nedívat na toho chlápka, ale ať dělám co dělám, čas od času se naše pohledy 
střetnou. Ta cesta mi připadá úplně nekonečná. Na Smíchově konečně vystoupím a tu tašku tam 
nechám na místě, jakoby mi nepatřila mažu si to pryč a vidím, že z vlaku vylejzá ten chlap a v ruce 
drží tu mojí tašku. Asi už mu to lidi prozradili, že mi patří. A tak zrychlím, ale to vepřový mě zbytkem 
kosti řeže do boku pod košilí, že už se to skoro nedá vydržet, ale ještě více zrychluju a slyším za sebou
Halt! Stůjte! Ohlídnu se a vidím toho chlápka, jak mě dobíhá a ptá se: Je tohle vaše?a podstrkuje mi 
před obličej tu mojí tašku. A tak mě tedy nakonec ten chlap chytil. U  výslechu mi pak řekli, že mám 
vysvětlit, proč jsem vezl do Prahy to vepřový maso a že mám právo i  lhát. Takhle jak mě slyšíš Máte 
právo lhát! Tak jsem si připravil báchorku o tom, že přes naší vesnici přejížděli Maďaři. Oni tak 
opravdu jezdili - měli vždycky takový ty vozy jako komedianti a na nich veškerej majetek. A jak 
Amerikáni - to víš Černoši! - natrefili na takovej průvod, tak to hned bombardovali hlava nehlava. Tak 
jsem jim tam nakecal, že jdu po lese a najednou tam proti mně běží to maďarský prase, tak jsem ho 
sebral. No jestli tomu věřili, nebo ne, to už nevim, v každým případě byl konec války, tak už na mě 
nebyli takoví zlí, bejt to jindy než na konci války, asi bych mohl  třeba přijít i o kejhák!  Dali mi na 
celu velkou asi jako tenhle pokoj. Tam už bylo asi dvacet vyplašenejch chlapů a hned se mě začali 
vyptávat, za co jsem tady. A sami mi začali líčit ty svoje osudy. V tý cele jsem pak zažil i 
bombardování. Bylo tam takový malinký okýnko a tím jsme viděli, že hned vedle nás vybouchla 
bomba. Rána jako hrom! Do mě hned vjel takovej strach, že jsem vletěl do takovýho nízkýho 
výklenku, kterej tam byl a převrhl jsem na sebe kýbl se sračkama, co tam byl schovanej! Nebyl tam 
totiž záchod a chodilo se jenom na ten kýbl, kterej jsem měl teď na sobě! No ani se nedá popsat, jak já 
tenkrát   smrděl !! Řeknu ti, Ríšo, zažil jsem tam ve vězení jenom tejden a úplně mi to stačilo! Bachaře
nám dělal takovej starej chlap, kterýmu se říkalo Franta Rámus, ten dycky vobhlížel cely, jestli je klid 
a jak to zkontroloval, přejel po těch železnejch vratech hůlkou – dělal při tom strašnej rachot. No a pak
mně nakonec pustili, to víš, hned jsem se rozjel domů a cestu od vlaku k nám, která trvá asi půl 
hodiny, jsem šel asi dvě hodiny, jak jsem se bál, že rodině něco udělali. A jak tam přicházím, tak tam 
vidím mámu, jak nese 2 kýble krmení pro prasata a v klidu jakoby se vůbec nic nestalo říká: - No, to je
dost, že jdeš, ná, tumáš - popadni to! A s úplným klidem mi vrazila mi do ruky ty dva kýble! A vevnitř 
na mě už čeká brácha a říká, že má pro mě prase, abych ho hned vodvez do Prahy prodat, než se to 
zkazí! Tak se mi, to dá rozum, nechtělo. Vymlouval jsem se, že se právě vracím z Prahy, kde jsem byl 
zavřenej kvůli prodeji vepřovýho masa, ale nakonec jsem se nechal ukecat a ještě naposledy jel 
prodávat maso, ale z Prahy už jsem radši hned rychle mazal pryč, protože všude už byly cedule Smrt 
šmelinářům!, tak jsem se docela bál.   
No přišel jsem si tenkrát k pěkným penězům, ale asi mi nebyly určený, protože jak jsem se tak bál, tak
jsem to tam ještě v Praze - asi milion a půl českejch peněz to bylo - spálil a marky jsem tam prodal 



pod cenou! A pak, když jsem přišel sem do pohraničí, tak jsem zjistil, že marky tady ještě platí. Tady 
se jima platilo ještě dlouho po válce!

6. Walter Hauser

Když jsem pak po válce přišel sem do pohraničí, byl jsem jeden z prvních osídlenců, kterej sem do 
obce přišel. Dosud tady  žilo německý obyvatelstvo a platil tady přísnej režim: bylo  v podstatě stanný 
právo -  v noci platil zákaz vycházení a myslím, že se nesmělo  chodit jinak než po hlavních cestách. 
Bylo zakázaný jakýkoliv shromažďování se, chodit do hospod, do lesa. Opustit obec bylo možný  jen s
povolením. Německý děti nesměly ani  chodit do školy, nevycházely žádný noviny, ani rozhlas 
nefungoval. Němci taky museli odevzdat veškerý zásoby  obilí, museli si vyměnit marky za koruny 
v předepsaným kursu.  
Fungovala tady správní komise, ve který byli Češi i některý Němci. Hned po svým příchodu do 
Sedmihoří jsem zašel na obecní úřad a tam jsem se jim přihlásil. Přidělili mi do tohohle  domku u lesa,
a já tak nějakej čas bydlel s německou rodinou, která měla bejt odsunutá .
A tak jsem se přistěhoval do baráku k rodině Němce – jmenoval se Walter Hauser, měl  i docela 
hezkou ženskou a dvě děti, jeho žena se jmenovala se Lotty a já jí říkal Lotynko. Chvíli jsme tady 
takhle spolu bydleli, voni se nastěhovali do podkroví, já si zabral přízemí. Ti Němci už dobře věděli, 
že půjdou pryč, chovali se přesně jako poraženej národ, byli takoví úslužný, ochotný, ty jejich děti 
pomalu ani nezlobily, asi jak se bály, co s nima bude dál.  Ale věřil bys tomu? Za tu dobu jsme se s tím
Waltrem docela i spřátelili, byl to docela dobrej chlap, na  to že to byl Němec,  ještě teď si na něj 
pamatuji – taková sušinka s  prořídlými vlásky, silný brejle,  vypadal, že by kuřeti neublížil, no  já se 
taky celkem docela snažil a povídal si s ním – na to, že jsem z války  ještě na Němce dost velkou 
averzi. Ale nakonec jsem se s sním docela i spřátelil,  věnoval mi i takovou velkou, snad metrovou 
plachetnici, kterou vyrobil pro svý děti, jednou mi jí dal, abych jí měl někdy  pro svého syna. Ne 
nemohl to bejt špatnej chlap! Měli jsme spolu i takovou domluvu-----,“, maličko se zarazil:“-  ale to ti 
budu vyprávět až zase jindy, pozdějš.. Na to ještě bude čas.“, řekl trochu záhadně, ale pak už 
pokračoval zase tím  svým obvyklým, lehce rozšafným tónem: 
A tak si jednou s Waltrem sedíme v sednici a najednou vtrhnou  do dveří dva chlapi, takhle nějak tady 
stáli najednou ve dveřích, přesně takhle jak mě teď vidíš, jak ti ukazuju.Úplně stejným způsobem si to 
vrazí  k nám do dveří jako tenkrát dozorce Franta Rámus ve věznici,bez zaklepání, suverénně a hned 
na nás spustí: Je tady Walter Hauser, má tady někde bydlet! Mluví tady vůbec někdo česky? A Walter 
chudák ani necekne,  pokorně se zvedne a jde hned rovnou k nim, už tuší…ale to víš já, ještě rozjetej 
z Prahy z povstání, vždycky horká hlava, pěkně  prchlivej  jako správnej Březí vlk jsem na ně 
vyrukoval, hned jsem na ně vystartoval : No pánové, to jste demokrati, takovýho slušnýho člověka 
byste sbalili, jenom,  že je to Němec? To teda takhle nenechám! Zvednu se a vyrazím jakoby k nim, 
ani jsem přesně nevěděl, co bych jako měl udělal, jenom mě to rozčílilo, a taky mi ho začalo bejt  
nějak líto, že má takovou hezkou ženu a ty malý hodný děti. Bylo to zvláštní, vůbec mi nevadilo, že to 
byl vlastně Němec! A zpoza dveří najednou  vystoupili  dva obrovský chlapi, jak se teď říká -  gorily, 
něco jako jejich ochranka, chytli mě hned takhle za lokty a přitáhli k jednomu z těch z těch lidovejch 
zástupců, postrčili mě přímo před něj, hrozně blízko před něj, přímo před jeho obličej, až jsem cítil, 
jeho zkaženej dech, jedl nějaký sirečky s cibulí, páchlo to z něj a trochu si šlapal na jazyk: Soudruhu, 
ty by ses chtěl protivit rozhodnutím řádně zvolených zástupců národních výborů??  A já už byl hned 
jako oukropeček a věděl jsem,  že je něco v nepořádku, s tou novou lidovou mocí jsem to neviděl moc 
růžově. Vždyť Richarde, co to může bejt za režim, když používá stejný metody jako gestapo?? 
Jeden z těch zástupců,  tomu co smrdělo z tý huby, byl starej Krůček, ten pak udělal velkou kariéru ve 
straně, mám takovej dojem, že se snad i na okres dostal..  Jó, milýho Waltra tenkrát sbalili, asi mu 
přišili, že spolupracoval  . Za války tady v okolí totiž působila německá tajná organizace Zeppelin. 
Nebyli samozřejmě tak slavní jako Werwolfové, ale bylo to něco podobnýho, po zajateckých táborech 
sháněli zajatce: Ukrajince, Litevce, Lotyše, Poláky a Rusáky, které pak školili k sabotážím, sběru 
informací, padělání dokumentů, narušování i diverzi -zkrátka k všemožný konspiraci, kterou měli 
škodit v týlu nepřítele. Po okolí měla sedm základen, jedna z nich byla taky nedaleko odsud 
v Leinbrucku, v hájovně u hajnýho Rotha. Když pak bylo ke konci války a Němci odcházeli, zametali 
za sebou všechny stopy. Podíleli se třeba na známý vraždě kavárníka Hannakama na Podhornu, kterej 
prej s nima spolupracoval. Vrahy dodneška nechytili. S četníkem Zábušem jsme jednou za hajným 



Rothem zajeli a ten Roth mu povídá Franzi, Zeppelin tady něco v lese schoval. Nechceš se na to 
mrknout? Tak jsme se sebrali, 5 – 6 chlapů nás bylo, vzali auto a a jeli s ním na to místo. Byly tam 
takový tři obdélníky čerstvě posypaný jehličím. Tak jsme tam začali kopat, odházeli hlínu a byly tam 
v zemi dvě velký bedny. Jedna byla samý výbušniny a ta druhá zase pistole, pušky a náboje. Určitě 
tam toho v lese ještě leží zakopanýho spousta.. Na konci války pak po sobě zametali stopy a chtěli 
odstranit hajnýho Rotha, protože o nich věděl, ale toho jsem dobře znal, to byl chlap jako holdegrón, 
vysokej bezmála dva metry, ten se z ničeho jenom tak nepodělal. Když si pro něho přijeli, už na ně 
číhal a začal na ně pálit z okna brokovnicí. Tak milí agenti zase odjeli s nepořízenou. Jednoho z nich 
dokonce postřelil a pak ho musel v nemocnici identifikovat. Ke konci války prej ti agenti ze Zeppelinu
chodili úplně volně po kolonádě v Reitenberku. Udával je tady takovej menší tlustej Ukrajinec, kterej 
se představoval jako plukovník Fesenko. Ten všechny ty agenty znal a postupně je udal četníkům. A 
ten Fesenko  asi prásknul, že s nima spolupracoval i Walter, jenže to je úplnej nesmysl. Walter byl za 
války raněnej, více než rok se pak kurýroval v lazaretu v Reitenberku a ke konci se jako vysloužilec 
vrátil domů k rodině do Sedmihoří.A jak by mohl u nich pracovat když byl raněnej a pak napadal na 
nohu.  Ne Walter s nima určitě nespolupracoval, vůbec na to nevypadal!
Když ho pak sebrali, už jsem se pak s ním  nikdy neviděl. Chudák manželka pak s dětma do toho 
Německa odcházela sama. Všem dali na ruce bílý pásky a nákladním vlakem je odvezli někam do 
internačního tábora a teprve potom do Německa... Dostali na odsun nějaký peníze a mohli si s sebou 
každej vzít asi padesátikilogramový zavazadlo.  Barák zůstal plnej jejich věcí, nábytku,porcelánu,  
zbylo tady taky jejich piáno, který si nakonec ode mě vzal učitel Štrunc, sbírka minerálů, celá 
knihovna německých knih, udělal jsem si  pak jejich seznam a nabízel jsem to v Reitenberku  a  řekli 
mi na to jenom Spalte to, kdopak by dneska schovával německý knihy! Dneska by se daly určitě 
prodat do nějakýho frcu nebo antikvariátu, ale tenkrát to nešlo, nikdo je nechtěl, jakoby ta knížka za to
mohla, že je německá?  Jo to tenkrát byla taková hnusná doba..

7. Přezdívka Březí vlk

Tebe jednou zajímalo Ríšo, jak vlastně vznikla ta moje přezdívka Březí vlk, ke který se váže i ten 
název hospody U Březího vlka. Vzniklo to vlastně úplnou náhodou.  Jednou jsme takhle přišli s Horou
a Brtníkem do naší hospůdky a ta byla plná Slováků, Maďarů a jiný sebranky, křičeli, hádali se mezi 
sebou, všude nedopitý panáky, rozlitý pivo, zakouřeno tam bylo, že nebylo vidět na krok..  A jak 
pozoruju všechnu tu  svoloč, která tam zaplnila celou naší hospodu , vyjede ze mě jenom: Já musím jít
pryč,  koukám na to tady jako Březí vlk! A všichni na mě hned vytřeští   voči, co to plácám, takovou 
blbost, vždyť jsem se  já trouba vlastně přeřek´ – měl jsem říct  Březí vlčice, no zkrátka vůbec mi 
nerozuměli, já měl jenom na mysli, že jsem teď vzteklej, rozčilenej,podrážděnej. Ve zvířecí říši  je to 
totiž docela vyhlášenej pojem vlčice, když je březí, tak je  děsně nebezpečná,  agresivní, útočná..  
Chtěl jsem prostě dát najevo, jak  se ta náplava, ti Rumuni, Slováci, všelijaký Rusíni roztahujou v tej 
naší hospůdce a já že musím jít pryč, jinak bych se asi musel poprat. Víš, mě by přitom ani nevadilo, 
že jsou to jiný národnosti, ale to že to byla samá náplava, zlatokopové, co všechno jenom ukradli, 
zdevastovali, vybydlili. Takovýhle lidi jsem nikdy nesnášel…  A po nějakej době zase přijdu do 
hospody a ti dva pitomci Hora s Brtníkem už mě čekají a jak mě uvidí  ve dveřích , hned začnou  výt 
jako vlci na celou hospodu Húú, húú, a volají na mě“Březí vlku, pojď si sednout! Húúú Húú“, jeden 
přes druhýho začali takhle houkat! Mysleli, že se nějak naštvu, ale mě to vůbec nevadilo a ani sem se 
tomu nebránil, protože vlky jsem měl rád. A ono se to potom  už nějak vžilo a nikdo  mi vod tý doby 
neřek´ jináč než Březí vlk. A když jsem potom přebíral hospodu a chvíli v ní čepoval,  začalo se tomu 
hned říkat U Březího  vlka a ten název už tej hospodě zůstal, vydržel  vlastně dodneška. 
Po válce sem pak přišel taky nějakej Rožboud. Asi už si se  někdy setkal s podobným typem lidí, co 
všechno znají, všude byli,  na všechno mají odpověď. Většinou se i dovedou dobře vyjadřovat a vůbec
jim nedělá problém lhát. Tihle lidé se vždycky vnutí do prostředí, kde jsou důvěřiví lidé, s úmyslem 
někoho ošidit nebo třeba získat nějakej lepší flek. Kočujou z místa na místo, kde je nikdo nezná a kde 
můžou zkoušet ty svoje čachry a fígle.  A tak se tady jednoho dne zničeho nic vyloupnul takovejhle 
frajer, vlasy ulízaný,  švihácky voblečenej podle poslední módy, ale vočka takový neupřímný, co 
jenom ujíždějí pohledem a nedívají se přímo.. Začal vo sobě říkat, že mě dobře zná, že pochází 
z vedlejší vesnice od nás a že jsme spolu vyrůstali a kdoví co ještě... Přijel až odněkad  z Prahy,říkalo 
se o něm, že dělal převadeče přes hranice, že to chtěl zkusit i tady v Sedmihoří. Převádět lidi? No 



nediv se Richarde, tady se převádělo přes hranice, po válce se tady objevilo pár pašeráků, jsme tady 
přeci jenom kousek od hranic. A mimochodem – točil se tady taky jeden z dílů Případů majora 
Zemana. Jmenoval se Bestie, bylo to podle skutečné události, jak převadeč okrádal a zabíjel lidi. Ta 
vražda  se skutečně stala, kousek odsud v hájovně Schober, ale to jsem trochu odbočil …No, prostě ten
Rožboud o sobě napovídal, že se vyučil u pražskýho vrchního Vitáska,obsluhoval prý U Dvou Koček a
U Zlatého Tygra a kdoví kde ještě, zkrátka za chvíli se vnutil  k nám do hospody a začal roznášet pivo.
To bys ho musel vidět, jak chodil nóbl oblečenej, móresy měl, jako kdyby přišel rovnou z Puppu. 
Vždycky o sobě vyprávěl, že před válkou měli rodiče uzenářství, ale on z živnosti utek, protože ho to 
vždycky táhlo mezi lidi, na plac. Já ale měl známýho a ten mi o něm všechno řekl! Prej jako kluci 
spolu chodili pást krávy, bosí za každýho počasí. A když byly první mrazíky, zábly jim v tom sněhu 
nohy, vždycky pak čekali, až kráva udělá kravinec, aby si v tom pak ohřály ty svý bosý nohy. A tak 
jsem mu to jednou snad i řekl, když jsem byl ožralej: Co ty mi tady budeš vyprávět, ty si na pastvě 
strkal kravám do hovna bosý nohy, aby ses vohřál!“
 Ale parchant to byl pořádnej. Tenkrát tady byl vedle v kasárnách pracovní oddíl, něco podobnýho jak 
o tom natočili ten film Černí  baroni. Ty pétépáci sem chodili dost často  na pivo. To víš peníze oni 
měli, za tu práci oni dostávali úplně  normální plat a většinou to všechno prochlastali. Ožrali se tam 
vždycky jako prasata a ten parchant Rožboud je šidil, počítal jim jeden účet třeba i třikrát. No přece 
Ríšo, co to jenom může bejt za člověka, přece vošidit vožralýho, to je jako vošidit malý dítě.  To by se 
mělo trestat! Tak na těch pétépácích se von tady nakapsoval. A jednou našel v lese u dráhy poklad! 
Jeho pes – vlčák začal štěkat u nějaký díry v lese, viděl, že je tam ještě kyprá hlína, tak zaskočil domů 
pro vercajk, párkrát kopnul a začal ze země tahat samý stříbrný předměty. Asi to zůstalo zakopaný po 
Němcích, když byli odsunutý. Tak se domluvil s jedním známým, chvíli počkali, ale pak už to čekání 
nevydrželi a rozjeli se do Prahy to prodávat. A přišli jim na to, takže milej Rožboud si šel sednout. 
Bylo potom velký zjišťování, kdo by jako mohl dělat po Rožboudovi hospodskýho, když bude 
zavřenej a někoho napadlo, že já, že jsem mu chodil pomáhat, že je lepší, když to bude někdo známej, 
tak se domluvili na mě a já to nakonec vzal. Hospoda se za mě pěkně rozjela, lidi chodili, často bylo 
úplně plno. No a teď si představ, že mi sem tenkrát nasadili i tajnýho. Zčistajasna se tady najednou 
objevil takovej nemastnej neslanej chlápek, ani ryba ani rak a začal jsem pravidelně chodit. Nikdo ho 
tady neznal a tu svojí živnost práskače tedy taky moc dobře neovládal, protože lidi si od něj většinou 
odsedali. Jakoby tušili, co je zač. Tohohle chlápka sem na mě poslali a taky i tuším kdo – starej 
Krůček. Moje hospoda byla vždycky místo plný lidí, vždycky to tady žilo. Měl jsem vždycky rád, 
když v hospodě hrála muzika, tak jsem si platil harmonikáře a kytaristu.Potrpěl jsem si na dobrou 
kuchyni a lidé si zvykli ke mně chodit na dobré jídlo. Dali si vždycky večeři a zábava se pomaloučku 
začala rozjíždět s počtem vypitých piv. To se ví, zábava se vždycky rozběhla, když hraje muzika, pak 
se dovedou i lidi víc vodvázat. Dávají si pak u baru i kořalku a hospodskej pak má hned větší kšeft. Je 
to ke spokojenosti obou stran, obsluhy i hostů. No a když se to většinou všechno pěkně rozjede, dají  
se k dobru i nějaký  ty protistátní písničky, začnou  padat i vtipy proti režimu. A tenhle fízl to měl 
vždycky všechno podchycovat a sledovat, jestli tu lidi nějak třeba něškodí režimu, jestli tu náhodou 
nesedí mezi náma nějakej buržoasní agent nebo diverzant. No co si budeme o tom vyprávět, byla to od
Krůčka - protože já si nemyslím, že by v tom měl někdo jinej prsty než zrovna on, byla to od něj 
pěkná blbost, na vesnici, sem do  Sedmihoří, kde se všichni znají, posílat tajnýho! Kdyby měl 
připravenej aspoň nějakej příběh, nějakou báchorku, proč sem přišel, co tady dělá a tak.., ale to on ne, 
většinou na tuhle položenou otázku jenom mlčel nebo od otázky odbíhal. Vždycky dělal problémy při 
placení, pil jako zjednanej a pak se při placení cukal, dělal problémy a dohadoval se, že tohleto a 
tamhleto neměl a nevypil a že ho chci při placení vošidit.Normálně bych byl s takovým pazdrátem 
brzy hotovej, ale už  jsme to vo něm tušili, že je to tajnej, tak jsem byl trpělivej. A on – parchant 
kolikrát i utek bez placení a pak jsem se dozvěděl, že po vsi vytrubuje..že sice má prachy, ale baví ho 
pít na sekyru, aby měli v hospodě radost, když jim to pak zaplatí… Takovej to byl parchant 
zlomyslnej. No tenhle chlap tady nebyl zrovna oblíbenej a ještě k tomu byl tak pitomej, že si tu jednou
u mě zapoměl kabát a v něm jsem našel jeho služební průkaz.Poručík Jan Lodr, stálo tam, dobře si to 
vybavuju, zrovna tak i ten jeho ksicht.Obtloustej, mastnej a takovej jakoby poďobanej vod neštovic.
No a pak si přišel pro ten kabát, teď už to bylo všechno jedno a tak jsem mu řekl jízlivě:“ Á soudruh 
poručík si jde pro kabát!“. On  sice poděkoval, ale hodně ošklivě se u toho tvářil a pak už ho 
v hospodě U Březího vlka nikdo nikdy neviděl.
Tak ten Rožboud seděl asi dva roky, než byla amnestie.



A jednoho dne se tady  v hospodě najednou objeví  starej Krůček. Je zajímavý, že s tím chlapem jsem 
se osobně setkal všehovšudy dvakrát a vždycky to znamenalo velkej průšvih. Jednou to bylo po válce, 
když přišel sebrat toho Němce Waltera Hausera a podruhý to bylo právě teď. A já už věděl, že je zle, 
když se někde objeví znenadání papaláš, nemůže to  přece znamenat nikdy  nic dobrýho! A najednou 
teda stojí ve dveřích starej Krůček, ten co zatýkal chudáka Waltera a šine si to rovnou ke mně, 
v těsným závěsu samozřejmě i nepostradatelná suita jeho věrnejch!
Věděl jsem už o něm, že to zatím dotáhnul ze zástupce národního výboru pěkně až na okres, že se 
z něho stalo mezitím velký zvíře. Ale neleknul jsem se ho, naopak spustil jsem na něj žoviálně: „Teda 
soudruhu, čemu vděčím za tak vzácnou návštěvu? Obsluho, to nejlepší pití na stůl! Křičel jsem 
teatrálně, i když jsem samozřejmě žádnou obsluhu neměl a čepoval jsem tu sám. Chtěl jsem tím situaci
zlehčit a šalamounsky navodit bodrou atmosféru,kterou mají komunisti tak rádi,  jako že ničemu 
nerozumím a jsem k nim přátelskej. Ale on se na mě díval s vážnou tváří a tím svým trochu šišlavým 
způsobem řekl jenom: „Soudruhu, jdeme za tebou  s velmi vážnou věcí. Máme tady na tebe  závažné 
udání!“
„A kdo si na mě mohl stěžovat, snad ne poručík Lodr, nebo samotnej Rožboud?“, bráním se.
„No jméno ti samozřejmě neprozradíme!“, suše mi sdělil Krůček.  
„No tak vidím, že už to máte pěkně připravený, že jste ten guláš už uvařili pěkně beze mě! A koho sem
chcete dosadit, snad  ne toho kriminálníka?“, vedu si pořád svou.
„Jestli myslíš soudruha Rožbouda, tak ten  má všechna potřebná oprávnění vést podnik veřejného  
pohostinství! „
„Já vím – oprávnění práskat a udávat, a tomu  vy tam nahoře vždycky ochotně nasloucháte. Nic jsem 
neudělal, hospodu mu nepředám..“, řekl jsem mu rozhodně.
„Tak tuhle tvojí odpověď jsem vůbec neslyšel,“ řekl mi na to úplně klidně on.:“protože tě znám, lidem
rozumím  a chápu, že když se jim něco oznamuje úředně, mohou být rozrušený a nějaké to nevhodné 
slovíčko jim ujede! „ pak ale najednou přidal na důrazu:“Ale mám tomu rozumět, že se nechceš 
přizpůsobit, že se nechceš podřídit našemu demokratickému zřízení? No jenom nám to tady pěkně po 
chlapsku řekni, na takové rebelanty má  naše vláda lidu  různé páky.“, pak zase trochu ubral a začal 
lidově:“ Měj  přece rozum, soudruhu a nepokaž si u nás tu svou dobrou pověst, vždyť se spolu známe. 
Víme o tobě, že jsi šikovnej zámečník. Bude pro tebe  lepší se vrátit k řemeslu!“  
No co jsem měl dělat? Vrátil jsem se do fabriky. Už jsem věděl, že systému, skupinový moci se 
nemůže jednotlivec protivit. Měl už jsem zkušenosti ze dvou režimů,byl jsem zvyklej  od  fašistů i od 
komunistů. Nikdy ne přímo, ale hezky oklikou se musí na systém! Krůček mi sice uniknul, ten byl na 
mně moc  vysoko a měl jsem prostě smůlu, že jsem na něj nikdy nenatrefil pěkně o samotě, ale  
nakonec ---synka si mi povedlo trochu pocuchat a toho hajzla Rožbouda jsem pak stejně nakonec 
dostal. To dá rozum - z hospody se mi moc nechtělo, to víš, byl jsem  tady docela zaběhlej, lidi se už 
naučili ke mně chodit, pomaloučku se vžíval i název hospody U Březího vlka, no co ti mam o tom 
vyprávět, vůbec  se mi nechtělo! Já si myslím, že mně udal ten sviňák Rožboud, že Krůčka uplatil, aby
mě dostal z hospody a na tom místě mohl zase rejžovat. No proč by taky jinak taková šajba osobně 
vážila cestu  z okresu až k nám na vesnici? Jak by  jinak propuštěnej kriminálník mohl dál pracovat 
v lidovym pohostinství? To dá rozum, že v tom byl Krček osobně zainteresovanej, no ne? No aby se 
mě zbavili, museli si na mě nasadit práskače, taková už to byla hnusná doba.
Ale na tu hospodu vlastně vzpomínám  v dobrym. Nechali mi namalovat docela hezkej obrázek , byl 
na něm vlk ve fráčku, jak nese pivo a v druhý ruce má šrajtofli s penězi. A přinesli mi ho ukázat, těšili 
se že budu zuřit, ale já byl tak překvapenej, že jsem vyvalil oči, mockrát mě pak napodobovali a 
předváděli to na každej zábavě, že jsem kolem toho takhle začal chodit a koukat na to jako na svatej 
obrázek. Nechal jsem si ho i zarámovat a měl jsem ho v té hospodě celou dobu, co jsem tam čepoval, i
potom co už jsem tam dávno nebyl, tam pořád visel na stěně,  celej potrhanej a zahnědlej od kouře. 
Tak  jim to tenkrát nevyšlo, chtěli mně naštvat a já to vzal jako  dárek a tomu Vlastíkovi, co to pro mě 
nechal namalovat,  jsem poděkoval. To si mi Vlastíku tím obrázkem udělal velkou radost!, řekl jsem 
mu.  No nevím, nevím  jestli  by to pro Rožbouda někdo  takhle namaloval, takovej pěknej obrázek…  
A mně může jenom těšit, že hospodě nakonec zůstal ten název U Březího vlka…

8. Marika



Jak mě pak odstavili z tý hospody, začal jsem dělat ve slévárně čediče ve Starý Vodě. V tý době už tam
pracoval Brtník a se mnou tam měl nastoupit taky Hora, takže jsme se tam zase měli sejít  my tři starý 
parťáci. Tam u formířů,  kde jsem začal pracovat, byla těžká dřina, ale zase se tam dalo docela dobře 
vydělat. Bylo to jako v každý slévárně , ještě teďka  slyším ten děsnej rachot,  vidím ty sluneční 
paprsky procházející zaprášenou a  špinavou halou a všude  se valící kouř z odlitků. Myslím, že bych 
to zvládnul ještě tedˇ,dobře si to ještě pamatuju, jak se dělala formířina: Na podlážku se posadil  rám a 
do něj se položily modely ze dřeva, ty se zasypaly pískem, nabouchaly pěchovačkou, znova se 
zaházely,  botama sešlapaly a  zarovnaly tyčí. Potom jsme rám  s pomocníkem obrátili, do novýho 
rámu jsem položil druhou půlku modelu, na modely jsem upevnil vtoky, znovu ubouchat, pak  jsem 
zatloukl  špice, jeřábem zvednul  horní část rámu už s hotovou pískovou formou, z rámu vyndat 
modely a pomocí špicí do sebe zase rámy správně zapasoval. Pak už byla forma celá hotová a po 
vyndání modelu v nich vznikla dutina, kterou pak celou zaplnil žhavej čedič. Jeřábem se nakonec  celá
forma  zvedla a položila na pás,  pak putovala až k litcům, kteří do ní nalili žhavej čedič. Vznikl tak 
čedičovej odlitek, kterej se musel postupně ochladit v tunelový peci.Nosil jsem starý froté tričko, 
montérky a v zimě vaťák, na nohách pracovní boty, kterým se říkalo perka. Měly  ocelovou špičku. 
Taky si ještě vzpomínám na všechny mý tehdejší kolegy: Prášek, Žižka, komunista Vopička, kterej 
nevyndával hořící startku ani když bouchal s pěchovačkou, další z nich byl Kafka, kterej na každym  
loudil cigaretu, vždycky jenom říkal :“Dej cigaretu!“, slovák Laco, anebo cikán Kováč, co se 
přejmenoval na Drechslera. Mistra nám dělal Venca Gajer, takovej připlešlej s modrýma očima, kterej 
byl výbornej mistr ale jinak byl děsně na ženský. Tak jsem si tam spokojeně dělal formířinu, říkam si, 
aspoň dočasně, než se zase vrátím do hospody . A najednou se tady zčistajasna vobjeví krásná holka, 
která tady začne dělat dělnici – připravovat jádra. Ty jádra se dělaly ze žlutýho písku, kterej se musel 
vtlačit do takový dřevěný formičky a kysličníkem uhličitým zmrazit . Říkám ti to proto, že ty jádrařky 
musely spolupracovat s náma formířema, ty hotový jádra se totiž používaly do některých složitějších 
forem. Povídalo se, že ta hezká  holka, jmenovala se Marika, se tady ve slévárně ocitla za trest, utíkala 
prej z domova a nedokončila snad ani učňák. Oni prej ani rodiče nebyli její vlastní, byla adoptovaná. 
Byla to taková jako napůl cikánečka, ale to bys jí musel vidět, jaká to byla čupr-holka, tmavý vlasy, 
v obličejí trochu snědší ale úplně modrý pomněnkový oči a nosík posetej pihama. A náhodou - moc jí 
to v těch montérkách slušelo, měla v nich takovej pěkně vypasovanej zadeček. Neměla sice skoro 
žádný prsa, ale to vůbec nebylo na škodu, nijak to nekazilo celkovej pěknej dojem.  Moc toho 
nenamluvila, vypadala  už zklamaná životem, jakoby už za sebou měla nějaký velký trauma. Vždycky 
mně měla tu svojí podlážku s hotovými jádry odvést, ale moc jí to ještě nešlo, neuměla si je tam 
vyrovnat a vyvážit, aby byly v rovnováze a aby nepadaly. Když jsem jí tam viděl, jak tam s tím zápasí,
tak mně to nedalo, přispěchal jsem na pomoc, protože jsem tam byl nejblíž a vlastně jsem tam byl 
tenkrát i nejmladší. Byl jsem i docela pohlednej, ještě jsem měl i nějaký vlasy, to sem ještě neměl na 
hlavě tuhletu svojí kedlubnu, no vždyť mi nebylo  v tej době ještě ani třicet let. Ona si nechala ty jádra 
vodvést, poděkovala a usmála se. A nějak jsme se spolu potom i spřátelili, já jsem se vlastně rozhodl, 
že jí budu chránit, vypadala tak nějak zranitelně, jako malý ptáčátko..Dovedl jsem si představit, že jí 
tam ty ty chlapi budou docela určitě voblbovat. Takoví chlapi ve slévárně jdou na všechno moc zhurta 
a já nechtěl, aby někomu třeba nenalítla, aby jí nikdo neublížil. Tam  byli týpci, no to bys musel, Ríšo, 
vidět: třeba takovej cikán Kováč, kterej běžně šahal ženskejm rovnou do rozkroku, a tos měl vidět, jak 
některý držely, no dočista jako ovce, nebo Balogh, kterej za každým slovem říkal jebať, nebo kuriť 
piču nebo třeba Šarkézy, kterej měl už ve čtrnácti letech dítě se svou učitelkou. No víc už ti asi ani 
nemusím popisovat, dovedeš si to představit, ne? Tyhle chlápci nebyli zrovna  zvyklí nechávat nějakou
mladou hezkou holku na pokoji, život ve slévárně není peříčko pro chlapa, natožpak pro takovou 
křehkou holku! Tak jsem byl vždycky na pozoru, ale dělal jsem tu svoji ochranu nenápadně, nedával 
jsem ty svoje sympatie moc najevo. Navenek jsem  hrál nezájem k ní, ale uvnitř mi to vřelo. Jenom 
jsem jí tu a tam s něčím pomohl a to mají ženský rády, musí se pak snažit sami. Jednou jsem se jí i 
takhle zastal u mistra a ten na mně jenom kulil ty svoje modrý voči a řekl Stáníku, nezbláznil ses? 
Vždyť tohle vůbec není holka pro tebe! 
Ale já se nenechal samozřejmě vodradit a skončilo to tak, že jsem si jí nastěhoval k sobě domů. 
Nebyla to tedy vyhlášená hospodyně, o domácnost se neuměla moc postarat, to musím uznat, ale nějak
mi to tenkrát ani nevadilo, byl jsem jako starej mládenec zvyklej se vo sebe postarat, ale vášnivá byla 
jen co je pravda! Byla nahoře úplně plochá a mně se aspoň v praxi potvrdilo to pořekadlo, že o co má 
ženská menší prsa o to je pak v posteli vášnivější! Pro ní nebyl problém všechno v posteli vyzkoušet, 



cokoliv zvrácenýho, ulítlýho, kolikrát mi třeba ve tři hodiny ráno probudila, že se chce se mnou 
milovat. Až si pak ze mě parťáci druhej den dělali srandu, když jsem nestíhal normy, říkali A co byste 
taky od něj chtěli, má přece mladou a náruživou holku!  No trvalo  to takhle jenom pár měsíců, ale 
bylo to tak intenzivní, že už jsem nikdy potom takovou ženskou neměl!
Skončilo to tak, že mi pláchla a myslel jsem, že mi při tom projela i peněženku, ale neztratilo se vůbec
nic, naopak jsem našel doma lísteček se slovy Promiň, nemůžu.. Marika.. Tak si myslím, že to tak bylo
nakonec dobře, že by nám to stejně nevydrželo, s ní to nemohl bejt běh na dlouhou trať, jakoby sme 
přepálili začátek a došel nám brzo dech. Měla v sobě nějakej problém, ale nikdy o něm nemluvila. 
Tyhle citově nevyrovnaný holky jsou nevyzpytatelný, jsou jako divoký toulavý kočky, v tu ránu ti 
utečou a vlastně  ani nevíš proč. Už prostě  mají ty svý návyky zažitý a ty nezměníš, nemáš šanci 
naučit  je žít jinak..
 
9. O ženách

Ty ses mě, Richarde jednou ptal, proč vlastně nemám děti a  proč jsem se vlastně nikdy neoženil?Tak 
na obě otázky jsou docela jednoduchý odpovědi. Ne,  že bych děti úplně nesnášel a nějak se jim bránil,
ale dával jsem tomu všemu volnej průběh, no asi jsem byl neplodnej, když dítě nikdy nepřišlo.. Prostě 
se nezadařilo. Vždycky určitej způsob života sebou nese určitý výhody na úkor nevýhod. Já jsem byl 
holt celej život ochuzenej o děti, ale obohacenej o svobodu. Mně nikdy  nikdo nic nenařizoval a 
vždycky jsem si dělal  co jsem chtěl.A co se týká manželství? Tahle instituce se mi odjakživa hnusila. 
Kolem sebe jsem měl dost odpudivejch a nešťastnejch případů, zástupy chlapů  co jsem kdysi zažil za 
svobodna, jiskrný, vtipný jsem pak viděl postupně uvadat pod svědomitou péčí svejch manželek , až se
z nich stali naprostý podpantofelníci, neschopní vlastního rozhodnutí bez konzultace s manželkou. 
Připadali mi jako roboti, jako zombie bez vlastní vůle, když jsem je chtěl vytáhnout  na pivo, blekotali 
něco v tom smyslu, jako že se jim to dneska nehodí nebo že nemůžou. A přitom kolik jsme toho spolu 
předtím vypili!  Ale co všechno  jsou někteří chlapi snášet, jenom aby si zajistili  pravidelnej sex?  Jó, 
ženský to maj vymyšlený náramně, ze začátku umějí bejt v posteli pěkně vášnivý,  aby si pak chlap 
myslel: Hmm, to jsem si našel pěknou dračici, to mám terno, na to jsem vlastně celej život čekal! A po
svatbě, kdy se ženská pod jistotou manželství uklidní, vášeň pomaloučku polevuje a začne se  
vymlouvat na chlapovo velký břicho a vyčítá mu, že třeba před časem byl na ní hrubej a ošklivej. Ale 
abych těm ženskejm jenom nekřivdil, za tohle vlastně ani nemůžou, tohle všechno mají v sobě 
naprogramovaný – když konečně klofnou samce, příroda je žene se s ním spářit a s potomkama se  pro
ní sex stává jenom nutným zlem.
 Já prostě manželství z těhle důvodů nikdy nechtěl, bál jsem se ho, byl jsem vždycky vlk samotář.Ale 
ženskejm, těm jsem se v životě nikdy nevyhejbal,  mě odjakživa přitahovaly všechny neřesti. Stačilo, 
aby třeba na zábavu zavítala nějaká nová neokoukaná ženština a už jsem ji zbejstřil! Jenom jsem 
zahlídnul  tu sukýnku, jak se pěkně roztáčí při tanci, jak pěkně pásne na zadek, vidět pak ty 
zvýrazněný vočka, jak na mě mrkají, pusinku, jak něco žvatlá, no, hned jsem byl úplně jako bejk, co 
jde po červený barvě a musel jsem za ní vyrazit! Kolikrát jsem takhle naběh za slečnou a celkem 
vždycky jsem byl úspěšněj. Zatancovali jsme si spolu a už jsme seděli naproti sobě! Vzpomínám si, že
jednou takhle k nám na vesnici dorazila pouť. No samozřejmě, nebylo to nic nóbl – jedna vomlácená 
střelnice, houpačky pro děti  a k tomu řetízák, aby se mohla i mládež vydovádět.A ke mně se donesly 
zvěsti, že s tou poutí dorazila i moc pěkná slečna. I po těch letech si pamatuju, že měla celkem světlý 
vlasy, který měla možná obarvený, modrý voči a na paži měla tetování – čínskýho mýtickýho draka. 
To bylo v tý době něco nehoráznýho! No byla to tedy pěkná kost, ale nejmenovala se vůbec exoticky, 
ale úplně normálně - Mirka! No já dycky měl pro tyhle orientální typy slabost, hned se ve mně 
odkudsi vynořil pud dobrodruha,  geny který po celou dobu někde dřímaly, celou dobu zústaly ve  mně
skrytý a nevyužitý, se objevily umě  vždycky až s podobnou ženštinou. A moje srdce hned všechno 
vidělo  moc romanticky a začalo bláznit. Chtěl jsem jí samozřejmě hned sbalit a ochránit a co já 
vlastně vím ještě  jinýho. No zkrátka, tahle holčina mnou pěkně zamávala. Ale zase předbíham.. Tak se
ke mně taky dostala ta zpráva o krásný holce vod kolotočářů a i když jsem ze začátku neměl vůbec 
v úmyslu zavítat sem na pouť, překonal jsem svou vrozenou nechuť, kterou jsem vždycky měl ke 
všem těm kolotočářům a světskejm a vyrazil na kolotoče vomrknout tu holčinu. Zprávy nelhaly. 
Kolem kolotočů si to promenádovala fakt čupr holka, na ruce s obrázkem čínskýho draka! Přišel jsem 
k ní blíž a do nosu mě hned praštil její parfém, bylo to jako by pro námořníka zavoněly květy  



z neznámých dálek,  z cizokrajných zahrad. Přemešlel jsem, jak jí mám oslovit a napadlo mě,že budu 
jakoby oslavovat narozeniny a v rámci tý párty budu platit pro všechny jízdu kolotočem. No já 
všechny svý ženský lovil podobně jako ten vlk a někdy jsem musel pro svůj úspěch i použít lest, 
předstírat nezájem, tu a tam i jemný zženštilý gesto nebo podle potřeby i hrubou atavistickou sílu. Ten 
večer jsem to pojal v duchu lidový veselice, kdo přišel a řekl, že chce třeba něco pro děti – všechno 
jsem platil, když mám ty narozeniny. A když se davy dostatečně vydováděly, věnoval jsem jí taky 
trochu pozornosti – jenom tak ledabyle a oklikou – aby si přeci jenom tak moc nevyskakovala! 
Koukala po mně dost  udiveně, asi jí překvapila ta rozmařilost, s jakou rozhazuju peníze. Jó Richarde, 
já jsem nikdy na peníze moc nekoukal, nikdy pro mě nebyl problém jak se říká pustit chlup!  Koupil 
jsem si broky a na tý vomlácený střelnici  vystřelil pár růži. Když jsem viděl, že pálím jako u Verdunu 
a kosím růže ostošest, troufnul jsem si i na srdce o šesti špejlích. Ženský srdce dovede pookřát, když 
vidí chlapa, kterej je smělej a kurážnej, a taky trochu něžnej.To srdce jsem jí tedy dal: To je pro vás 
slečno, za tu mojí oslavu, co jsem si tak krásně užil! Začali jsme si spolu povídat, říkala, že se přidala 
ke kolotočům, protože vždycky měla ráda volnost a svobodu.  Představa, že by měla chodit každej den
do práce, by jí  asi zabila. Já jsem jí taky něco povídal a nevím – možná jsem i sem tam něco o sobě i 
zalhal. Ale docela jsme si spolu rozuměli a pěkně si popovídali. Troufnul jsem si jí i pohladil po tváři, 
odvážnýmu přece štěstí přeje – a vyšlo to, trochu se zapýřila se a úplně zjihla! Nakonec jsem jí pozval 
i na procházku. Všechno tak nějak automaticky vyplynulo, no nakonec jsem se tam s ní i ten večer 
vyspal. Pod námi v údolí svítil ten lunapark, kolotoč se otáčel, blikaly světýlka. Hrála muzika, my 
jsme se do toho milovali. Slyšeli jsme, jak zezdola někdo volá Kde je Mirka? Kdybych byl režisér, 
zapojil bych tu scénu do nějakýho svýho filmu, byl to fakt krásnej a působivej obraz. Ale končilo to 
jako vždycky, za pár dní pak komedianti odjeli a já si ani netroufnul jí nabídnout, aby zůstala se mnou.
Přece jenom jsem respektoval tu její touhu po volnosti  a svobodě. No a takhle to vždycky nějak 
dopadlo i se všema ostatníma ženskejma.Ani já jsem vlastně neměl v úmyslu se nejak vázat. Na to 
jsem se příliš bál, abych nakonec nemusel sledovat tu postupnou proměnu krásný mladý ženský 
v protivnou a tlustou starou bábu.A nebyl ze mě ušlápnutej dědek, co se bojí vyrazit třeba na pivo!

10. Jak jsem nalít

Ale seznamování se ženskejma mě vždycky hodně bavilo, líbila se mi ta hra, ta postupná proměna tý 
ženský, když už nakonec bylo všechno jasné. Podle výrazu očí, pohybů rukou nebo barvy hlasu jsem  
už dovedl vycítit, že ta ženská mně chce.To zjištění mě naplňovalo vždycky velkou rozkoší, snad ještě 
větší než při samotným sexu. To  si ještě člověk mohl leccos představovat, pracovala moje  fantazie, 
v posteli už většinou ne, to už to nešlo…
Samozřejmě se na každou ženskou musela zvolit jiná taktika a tam kde někdy zabraly jemný lichotky 
nepůsobila zase smělá a odvážná hra. Zase se osvědčila ta moje strategie lovu Březího vlka. Jako vlk 
štve svou kořist, používá lstí, láká do slepých uliček,  chvílema jenom tak naoko ustupuje, pak znovu 
útočí, s podobnou cílevědomostí jsem vždycky dobýval ženský. Lehounkým naťuknutím jsem si 
vždycky ze začátku ověřil, co na kterou platilo a pak už jsem to rozjel naplno. Vždycky jsem se i 
k tomu snažil působit na  ženský třeba i tím, jak jsem vypadal, oblíkl jsem si třeba pumpky a baretku, 
a vyrazil jsem v nich na promenádu, aby  si ty ženský říkaly, co že je to chlápka, jak je zvláštně 
oblečenej, není to snad nějakej umělec, malíř? Někdy jsem se zase stalyzoval do role mafiána nebo 
pornoherce, rád jsem byl prostě mistr převleků...
Ale samozřejmě – neměl jsem vždycky  jenom úspěchy, můj snad největší propadák byl jednou 
v Praze.  To jsem parádně nalít jedný prostitutce, byla to zase taková ta polocikánečka, na tyhle jsem já
měl vždycky smůlu.. Jednou jsme tam v Praze popíjeli, znal jsem tam totiž ještě  pár lidí z doby, když 
jsem tam jezdil za okupace šmelit s vepřovým, jak už jsem ti jednou vyprávěl. Popíjím si takhle u 
stolu a přisedne si ke mně slečna, asi jsem byl středem pozornosti, nebo jsem tam něčím vyčníval, 
nevím, ale vybrala si zrovna mě a já se o ní přitom ze začátku ani moc nezajímal. Lichotilo mi sice, že 
si vyhlídla  zrovna mě, ale zrovna dvakrát se mi nelíbila a starýmu lovci taky vadilo, že sama za mnou 
přišla, že sama projevila zájem a že jsem si jí nevybral sám. Dala se se mnou do řeči a docela hezky se
usmívala, byla taková veselá a všemu co jsem řekl, se od srdce smála. Něco jsme spolu vypili a pivo 
všeobecně bejvá velkej malíř, stačí vypít pár piv, to pivo pak začne sládnout na jazyku a spolu s ním se
všechny slečny okolo většinou promění v krasavice. A mě to pivo tenkrát vymalovalo krásnou a 
povolnou slečnu, která seděla vedle a usmívala se na mě. No i mně se začala  pak nějak víc líbit. Já 



jsem se s tím nikdy vlastně moc nemazal, když jsem tedy  viděl její zájem, šel jsem hned do toho. 
Slovo dalo slovo,  plácli jsme si . Ukázalo se, že to byla obchodnice se svým tělem, tedy příslušnice 
nejstaršího řemesla, jak se říká, ale to mi v tu chvíli nějak nevadilo. Měl jsem tenkrát docela dost 
peněz, tak jsem ani na ceně moc nesmlouval.Vzala mě na hotýlek, kterej vedl takovej drobnej Číňan. 
Předem jsme mu museli zaplatit za pokoj a pití pro mě a tu slečnu.No byl to takovej neutěšenej levnej 
hotel, chodbičky malý a tmavý a stejnej byl i pokojíček, v kterým byla jenom jedna taková ušmudlaná 
manželská postel. Až jsem tam začal mít takovej divnej pocit, jako že se něco stane, že mi někdo 
okrade nebo snad i podřízne. Taky mi bylo i trochu špatně při pohledu na tu špinavou postel: Kolik se 
tu asi vystřídalo asi chlapů? No trošku jsem tam teda ztratil zájem, nicméně zaplatil jsem jí tu její 
požadovanou taxu. Pak se na mně tak divně podívala a řekla, že by potřebovala předem složit taky 
zálohu, říkala tomu kauce. Tyhle prachy  by prej měly sloužil k tomu, aby měla jistotu, že všechno se 
mnou proběhne  v klidu, já že na ní nebudu nějak hrubej nebo sprostej, nebudu jí ubližovat nebo snad 
nezničím pokoj a ona mi potom ty peníze vrátí. Nedávno prej tady byla jedna ze slečen surově 
zmlácená  a ten frajer prej i rozmlátil pokoj a pak někam zmizel. Majitel hotelu si tak předem zajištuje 
pořádek od klientů.Řekla mi i finanční obnos, kterej bych prej jako kauci měl zaplatit a tohle už byla 
docela vysoká částka, začal jsem se  trochu cukat. Peníze jsem sice měl, ale začínal jsem se o ně 
docela bát. Aha, tak tedy chvilku počkej!, řekla mi na to a někam odběhla. Za moment přišla 
s frajerem, asi svým pasákem. Byl to takovej nepříjemnej týpek, ale choval se ke mně docela slušně. 
Začal mě hned přemlouvat, ať se vůbec ničeho nebojím, přece mu nebudu kazit kšeft,on je přece také 
živ z těch peněz za slečnu, vždyt to přece není žádnej problém, ty peníze mi hned potom v pořádku 
vrátí, dělají to tak všichni k všeobecný spokojenosti obou stran. No celkem dlouho takhle do mě hučel,
až jsem mu ty peníze nakonec dal. Slečna pak řekla, tak to už je v pořádku, to si spolu můžeme 
konečně v klidu užít a řekla mně, ať se jdu umejt. Tak se jdu umejt a když vylezu z tý koupelny, tak se 
rozhlížím po pokoji a ta slečna je fuč! Vzala krovky!
Tak tam hned běžím dolů do tý recepce, kde byla vedle i hospoda, jestli tam někde není. A tam 
netrefím přímo na toho pasáka, co byl tam u mě na pokoji a hned to na něj vysypu, jakože mi z pokoje 
pláchla ta slečna a co to teda má znamenat, čekám na ní na pokoji a nic! Tak chci zpátky ty svoje 
peníze! A hned jak to na něj  tak spustím, hned se jich proti mně postaví tak pět šest. Ten frajer jde ke 
mně, přijde ještě blíž a docela výsměšně mně povídá: Tak ty mi chceš tady před parťákama namluvit, 
že jsem tě chtěl nějak podrazit, že dělám jako nefér obchod? Hele kamaráde, jdi pěkně zpátky na ten 
pokoj a počkej tam, musíš bejt pěkně trpělivej, když si chceš zapíchat! Směje se na mě,  provokuje mě 
a takhle mně při tom přejede rukou po tváři. No a já už chytnu fakt velký nervy, hned do mě vletí 
vztek, to víš – Březí vlk!, nevydržím  to, hned jak se mě dotkne, tak mu jí majznu  fackou pěkně na 
ucho. To byla vždycky moje oblíbená rána, málokdo jí dovedl ustát. I tahle rána sedla parádně a tenhle
pražskej Pepík se hned poroučí k zemi. Myslel si prostě, že si na něj netroufnu, ale to se přepočítal. No
ale v tu chvíli pak začne  pěknej fofírung, pustí se jich do mě rovnou pět!  Dva tři ještě vykryju a pár 
umístěnejch ran se mi taky povede uštědřit, ale po třetí ráně už jdu  k zemi. Pak už to jde  ráz na ráz, 
sotva se zvednu, už jí koupím znovu a další a pak už si jenom pamatuju, že ležím na zemi a ty 
parchanti do mě kopají hlava nehlava. A já se soustředím jenom na to, abych si rukama chránil oči a 
zuby. Dál už nevím nic..
Probudím se v parčíku před tím hotýlkem a tam si jenom instinktivně rukama osahám obličej, jestli 
nemám náhodou něco rozbitýho, samozřejmě všechny peníze mám fuč.. Pomalu se tedy zmátořím a 
jdu na ten hotel. Natrefím tam už jenom toho Číňana, tak na něho spustím. Ten se brání, že on o těch 
penězích nic neví, o žádný kauci taky neví nic. Začne se vymlouvat, že vede  řádnou živnost, oni si u 
něj pronajímají místnosti a co já s nima mám,do toho že mi nic není  a hned vyhrožuje policií. No byl 
jsem hodně pomlácenej, bolelo mě celý tělo a měl jsem co dělat, abych se tam znovu nesložil, no jak 
jsem slyšel o policii, tak jsem se pomalu začal klidit. Odjel jsem pak rovnou domů, ještě ve vlaku jsem
se bál že mě někdo vyhmátne a něco na mě přišije a doma jsem se z toho docela dlouho kurýroval…
Tak takovouhle boudu na mě tenkrát udělala ta slečna s tím svým pasákem a ještě jsem pak kvůli ní 
dostal pořádně přes držku. Tyhle napůl černý holky snad byly vždycky moje prokletí.
 A po nějaký době jsem se z denního tisku dozvěděl, že v Praze kriminalisti zajistili gang kuplířů 
a prostitutek, kterej se živil okrádáním klientů. Holky vylákali kunčofta na pokoj, kde ho vždycky 
pasák okradl, přesně jako to bylo se mnou  a k tomu mi seděli i ty názvy - hospoda Na náplavce a 
hodinovej hotel Oáza. No tak vidíš Richarde, chybělo málo a málem jsem se v tý svý touze po 
ženských stal obětí zločineckýho gangu! Mohl jsem bejt sice klidně nebožtík, ale stejnak ničeho 



nelituji. No sám se teď divím proč ti to teď vyprávím, vlastně jsem to ještě nikomu neříkal, neměl 
jsem ani proč se tím chlubit. Chtěl jsem ti ukázat, že i průšvihy taky patří k lásce. Když teď tak o tom 
přemejšlím, byla to vlastně moje jediná velká nakládačka, kterou jsem v životě zažil.Ale stejnak jsem 
na prostitutky nezanevřel,měl jsem pak jednu slečnu na telefonu, jak se teď říká callgirl. Stačilo 
zavolat a přijela eskortem přímo ke mně domů. A vůbec nebyla drahá, říkala že to dělá kvůli mně , 
z dobrý známosti.Možná mě měla i trochu ráda, protože si se mnou před tím i potom docela ráda 
povídala.Vždycky mě zajímalo, proč taková hezká holka vlastně dělá takový zaměstnání, kterým 
někteří opovrhují a ona se jenom tak pousmála a řekla: Víš já mám hrozně ráda sex a vždycky se těším
na to překvapení. Do poslední chvíle vlastně nevím, kdo mi otevře nebo vstoupí do dveří a jaký to 
nakonec bude. To mě na tom nikdy nepřestane přitahovat! 

11.  Facáček 

Teď mi napadlo - ještě ti vlastně dlužím ten konec,  jak to vlastně dopadlo s tím Rožboudem. Byl jsem
rozhodnutej se mu pomstít,  to dá rozum,  fyzicky, normálně mu dát přes držku, aby ze mě vyprchal 
ten vztek,to ponížení, který mi připravil pomocí toho komunisty Krůčka. Ríšo, možná tě to překvapí, 
ale já bejval velkej rváč - kolikrát jsem chytnul třeba první ránu, ale mně jen tak něco nepoložilo,  já 
bejval jako kočka – měl jsem devět životů! Mohl jsem už i po ráně ležet, ale dycky jsem se zvednul, 
dycky jsem se sebral! A když mi něco hodně naštvalo, hned jsem začal vidět rudě, hned jsem startoval,
no dyť víš - Březí vlk! Ale někdy jsem si zase počkal, až bude vhodná příležitost k pomstě. Žádnou 
nespravedlivost jsem si ale nikdy nenechal líbit. Vždycky jsem šel po odplatě a myslel jsem při tom  
na vlčí smečku.  Když totiž vlci chtějí dostat kořist, musí bejt setsakramentsky trpěliví, jejich 
organizace lovu je pověstná – spolupracují, někdy ženou kořist k potoku, někdy třeba do slepých 
soutěsek, kde oběť nemůže uniknout, ve sněhu se zase střídají vedoucí smečky, protože ti vepředu se 
víc unaví, často se zase část smečky skryje do zálohy a ostatní k nim kořist zaženou.Když narazí na 
zvěř, rozdělujou  se - jedni oběť  štvou, druzí obkličují.Vlci s oblibou  používají i lstí, vydrží číhat 
v záloze i několik hodin.  A na toho parchanta Rožbouda jsem si taky počkal, trvalo to asi rok, ale 
nakonec jsem ho stejně dostal! 
Tak ten Rožboud se vrátil za necelý dva  roky z toho kriminálu a jak se dalo čekat, vrátil se i do 
hospody, kterej už teď ale nikdo jinak neřekl než U Březího vlka. Udělal velkolepou oslavu svýho 
návratu, pilo se na jeho účet celej víkend, ale dlouho mu ta hospoda nevydržela, lidi už  tušili, jak to 
tenkrát asi bylo a přestali k němu chodit. A tak musel nakonec tu hospodu pustit.  
Jednou jsme pak hráli v hospodě ferbla s nějakým Matouškem,  to byla taky kór směšná figura. Míval 
asi takovouhle tlamu /poklepával při tom  na své vydulé břicho/ hlavu holou plešatou,  velkou asi jako 
támhleta naběračka, dolní pysk takhle předsunutej, vystrkoval dopředu bradu ale jinak  to bejval 
dobrej a vášnivej karbaník.Jo bejvaly to tady rázovitý dědkové, to my jsme proti nim slabej odvar…
A tak hrajeme s Matouškem a do hospody si to přihasí  ten Rožboud, jakoby nic, jakoby se 
nechmelilo. Nedal jsem najevo vůbec nic, když si přisednul a zeptal se, jestli může hrát s námi. Chvíli 
jsme tedy jenom tak hráli a pak mi napadlo, jak ho vyprovokuju. Rozdával jsem a -  podhodil jsem mu
kartu. Udělal jsem to šikovně, aby si toho všimnul. A chytil se, viděl  to a hned mi praštil těma  
kartama takhle do nosu. Tak jsem vstal a řekl mu Ty hajzle! Tohle máš od Březího vlka!  a takhle 
votevřenou rukou jsem mu jí praštil na ucho, to totiž bejvá úplně ta nejlepší rána - takhle pod bradu 
nebo na ucho /vstal a naznačoval úder na moji hlavu/. Rožboud rozmáchnul rukama a jak kolem stáli 
lidi, 2 - 3 po každý straně vzal sebou, ty lidi porazili i druhou řadu, takže naráz padlo takovejch 9 až 
11 lidí! Víš, co je to za ránu touhle lopatou takhle na ucho?  říkal a potěžkával svojí obrovskou pracku:
A všichni ty lidi co spadli, se zvedli a jakoby se vůbec nic nestalo se posadili, úplně beze slova, a  s 
nima i milej Rožboud, ten taky ani neceknul, i ostatní - celá hospoda pak byla ticho jako hrob - jeden 
facáček stačil! 
A to jsem měl ještě - mám takovej dojem - foxteriéra, ten se mnou chodil až do hospody a ten se mu v 
tom zmatku zakousl do stehna. A nikdo nic - to bylo takový vyvrcholení! Pak aby se neřeklo,  se mi to 
snažil oplatit, najednou vstal a šel na mě se židlí v ruce. Ale dva chlapi se hned zvedli a zadrželi ho: 
Hele Rožboud,nech toho, na něj nemáš šanci! těma slovama ho odpalistrovali, že si pak sednul jak 
beránek a  na nic se už nezmohl. 
 A pak když jsem se tam v hospodě ukázal za nějakej čas, plná hospoda hlučela a když jsem vešel, 
čekal jsem pěknej fofírung, nějakou odplatu, ale nebylo vůbec nic, všichni zmlkli, že by bylo slyšet i 



padnout špendlík, jenom z protilehlýho kouta se ke mně donesl něčí šepot „Přišel Březí vlk!“ a jenom 
koukali, co bude. Když viděli, že se nic neděje, tak se začali zase bavit, pěkně pomaloučku. Jó,  
respekt musí bejt!! 
A Rožboud ještě nakonec za mnou přišel, když odcházel pryč. Říkalo se, že sehnal zase nějakou 
hospodu v někde v Severních Čechách. Přišel se rozloučit a přiznal, že tenkrát udělal chybu, že to měl 
tenkrát řešit úplně jinak a ne stížností . Ale byl prej ve stresu, že se nemá kam vrátit. No koukal jsem 
na něj hodně překvapeně, ale nakonec jsem mu tu jeho nabízenou ruku vzal, ale říkal jsem si při tom: 
Čert tě vem, ty frajere, jdi si zase blbnout lidi někam jinam…

12 .Rusáci

Nikdy jsem neměl rád lidi, který využívali mizerný doby k vlastnímu obohacení. Co se neštítili 
žádnýho režimu a vždycky chytli vítr -  ne z přesvědčení, ale  jenom tak ze zištných důvodů.. Vždycky
mi tihle lidé vadili, připomínali mi houby na nádobí,   jako vodu nasákli  ideologií, fráze, kecy, co 
zrovna frčely a drze je užívali, aby měli z nich vlastní prospěch. A když je náhodou někdo zmáčknul,  
byli hned zase suchý a ochotní přijmout novou dávku a podle situace se třeba přeorientovat a obrátit 
kabát. Kolik jsem takových lidí už zažil, vyskytovali se úplně ve  všech režimech i  politickejch 
stranách. Nesnášel jsem třeba, jak  za války třeba Češi lezli do zadku Němcům. A když pak zase 
Němci prohráli, tak se spousta lidí na nich úplně zbytečně mstila, třeba i  na lidech, co vůbec nikomu 
nic neudělali.  A za bolševika to bylo taky patrný, kolik se k nim jenom po převratu přidalo lidí, kteří 
před tím o komunismu nemohli ani slyšet a najednou pak  přehlíželi procesy padesátých let jako by se 
nechumelilo, normálně schvalovali vykonstruovaný procesy a nadávali na reakcionáře, že jim to po 
právu patří. Bylo vždycky nechutný, co tihle lidé dovedli vymyslet, aby se zavděčili mocným, aby se 
zalíbili.
Jo život dokáže vytvářet komický situace.  Pamatuju se třeba, že i u nás v tom mrňavým Sedmihoří, 
když zemřel ten masovej vrah Stalin, tlampače hlásili Naše sluníčko nás opouští a podobný jiný cancy,
přesně už si to samozřejmě nevybavuju.  Myslím, že v tom měl prsty zrovna ten hajzl starej Krůček, 
nebo někdo z těch jeho nohsledů – lezoprdelníků. Když zase umřel Brežněv, tak zase visel jeho portrét
v agitační místnosti, přes roh měl ten černou pásku, nalevo a napravo dvě hořící svíce a členové 
závodního výboru se pak k tomu portrétu chodili uklánět, aby se s ním rozloučili. Pieta prostě musí 
bejt! Tohle všechno vymejšleli podobní lidé,  toho všeho byli schopni tihleti patolízalové. Já jsem se 
s nima nikdy nemazal, vždycky jsem pro ně měl jenom slova pohrdání,  nazýval jsem je lezoprdelníci. 
Já jsem měl vždycky rád úplně v obyčejný lidi, co si vždycky šli svojí cestou, měli svoje zásady a pro 
určitý materiální výhody na ně nezapoměli a nikdy se k nim nedali zviklat. 
Ale teď jsem trochu odbočil, vrátím se zase do těch padesátých let a politických procesů. Stalo se 
spousta svinstva, lidi se báli jeden druhýho, báli se udání jako za Němců, spousta lidí se na těch 
procesech naopak přiživilo a spousta hrdejch chlapů zase skončila v lágrech nebo natvrdo na  
popravišti.  A pak se najednou objevil ten plešatej - Chruščev a upozornil, jak se dělaly chyby a 
všichni tihle lidé to po něm opakovali, i ty co nemohli třídního nepřítele jinak  ani cejtit a horovali pro 
ty nejtěžší tresty pro reakcionáře. Taky dobrý byly šedesátý léta,  to taky byla legrace! Všichni tihle 
lidé najednou křičeli Dubček! Smrkovský!. Najednou i  někteří věrní z okruhu kolem Krůčka začali  
obracet, co kdyby se to náhodou otočilo. A pak přijeli Rusáci a byl najednou všemu konec. Lidi začali 
blbnout, zamalovávat nápisy obcí, aby snad tankům ztížily orientaci nebo co, to byla ta celá naše 
slavná revolta! Spousta lidí se chtěla rozjet do Prahy na demonstrace, chtěla jít proti Rusákům, třeba si
lehat před tanky .. Říkal jsem jim, že je to naprostá blbost, úplně zbytečný, ti mocní nahoře už si  to 
přece všechno předem domluvili. S tím přece obyčejnej člověk nic nesvede! A taky že jo! Nikdo s tim 
nenadělal vůbec nic, pár článků sice vyšlo, že celý svět protestuje, že je to zásah do suverenity našeho 
státu, ale nikdo z mocností tenkrát nic neudělal, zrovna jako před okupací …
I k nám do Sedmihoří přijeli Rusáci, usadili se v lese za obcí. A jednou mě někdo klepe na dveře, pes 
štěká, jdu votevřít. Ve dveřích stojí dva ruští vojáci, slušně podraví Zdravstvujtě tovarišč, pažalujsta 
dajtě vodu! A ukazují mi dva kanistry vody, kterou potřebujou naplnit. Jeden z nich je takovej 
Rusáček, snad devatenáct let, má ještě drobet uhrovatou tvář a docela hezký rysy, druhej zase takovej 
tatarčík – má dost zešikmený voči a taky  dost mladej, že jsem si říkal: Tohle přece nemůžou bejt 
žádní nepřátelé! Ty za to přece nemůžou, že musejí někam do Čech krotit kontrarevoluci. Tak  jsem ty 
kluky pustil dovnitř, aby si nabrali vodu. A k mý smůle asi někdo procházel kolem a viděl mě, jak je 



pouštím dovnitř, udělal z toho hned aféru a za chvíli se pak hned o mě šuškalo po celým Sedmihoří, že
spolupracuju s Rusákama. Takovejm pomluvám se člověk těžko dovede ubránit a tak přijdu zase do tý 
naší hospody, ztichne to tam a začnou si zase něco šuškat. Tak si dám pár piv a paňáků na kuráž,  
postavím se k výčepu, pěkně dopředu, ať na mě každej dobře vidí a zakřičím: Říká se tady vo mě, že 
spolupracuju s Rusákama, že s nima kšeftuju, nebo co. Přišli za mnou dva ruský vojáci a chtěli po mně
vodu. Dal jsem jim. Chce mi tady někdo namluvit, že jsem udělal něco špatně? Má někdo zájem si se 
mnou o tom popovídat? A byl klid, chlapi si mezi sebou jenom něco polohlasně mumlají. A po chvilce 
jeden z nich řekne jenom: Ale prosím tě Stando, nikdo ti tady nic nevyčítá, pojď si sednout  a dej  už 
s tím pokoj! Podívám se tím směrem a von to je Venca Šauša, kterýmu se tady odjakživa přezdívalo 
Hupšup, protože byl do všeho moc hrr a všechno dělal tak nějak ve fofru.  Tak ten jedinej měl odvahu 
mi takhle odpovědět a přitom bys ho musel Ríšo vidět, jak vypadal co to bylo za týpka! Měl úplně bílý
voči a takový mívají  ty úplně největší mrdácí. Vždycky chodil takhle po vesnici, bradu vystrčenou a 
ty jeho bílý voči sledovaly, kterou by přefiknul.Žádná mu neunikla! Tak ten Venca byl z těch chlapů v 
hospodě úplně nejhubenější, ale kuráž měl, to se muselo uznat! Ale to já jenom tak na okraj, abych ti 
ho trochu přiblížil..  No koukám, že jsem zase odbočil, chtěl jsem povídat vo těch svejch patolízalech, 
kabátníkách a lezoprdelnících, kterýma je tak prolezlej českej národ. Jakoby tohle bylo naše nějaký 
prokletí, dědictví po nadvládě Habsburků  nebo snad komunistů, lézt do zadku každý vrchnosti..
A vůbec nejhorší byli tihleti lidi po revoluci, to otáčeli úplně všichni. Pamatuju si, že jsme jeli ve 
vlaku s Vlastou Povondrou, on byl sice straník, ale jinak  docela slušnej chlap.  Tak s tímhle Vlastou 
jednou jedu vlakem. Zrovna byla revoluce, padnul režim  a myslím, že bylo už po generální stávce. 
Vypadalo to, že komouši už brzo půjdou od válu. A naproti nám si přisednou tři kluci – studenti, na 
sobě trikolóry a nadšeně povídají o tý svý revoluci. Prý už to brzo padne a konečně bude demokracie. 
A ten Vlastík, který se dost vyznal v těch partajních věcech, se na ně jenom tak podíval a klidně jim 
řekl: „No nevím, nevím..,kluci. Budete to mít těžký, komunisté možná  odstoupí, ale strana má spoustu
lidí po krajích, okresech, v každý továrně – říká se jim nomenklaturní kádry. Ty lidi mají svý známosti,
spoustu peněz, přeonačkují se a založí si firmy, znova vlezou do politiky a budou zase vládnout.“ No, 
dívali se na něj nechápavě a nevěřili  mu z toho nic, protože  ty mladí samozřejmě toho ještě  málo 
věděli o životě, nezažili  jako já tolik převlíkačů kabátů, který jsem  viděl za éry našich devíti 
presidentů.Vlasta měl tenkrát velkou pravdu, ta mladá generace to má těžký, protože otěže svírají tihle
lidé, ty převlíkači kabátů,co jsou jako ty houby na nádobí nasáklí vždycky tím, co letí, co zrovna 
frčí,ideologií, náboženstvím.. Tihle  patolízalové se objevujou u všech národů, ale tady v Čechách je 
jich snad nejvíc. Teprve až všichni vymřou, potom teprve to bude v našem státě za něco stát, až to 
vezměte do rukou vy, mladí.. Jako bych už tenkrát tušil, že to takhle musí skončit, že se tolik let po 
revoluci pořád budeme plácat v takový morální bídě! No jak myslíš, že to dopadlo třeba u nás 
v Sedmihoří? No stejně jako všude jinde – starostu nám dělá mladej Krůček, dříve kandidát KSČ a 
perspektivní stranickej kádr a po revoluci najednou kovanej demokrat! Kdepak  tihleti lidí musí 
všichni vychcípat a teprve pak se  českej národ konečně pohne  trochu dopředu!


