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Ve víru vá‰ní a sociálních zápasÛ
KdyÏ Dlouh˘ Ferda vstoupil do mansardy, uzﬁel Malého Sovûta
na otomanu, zpola sedícího, zpola leÏícího. Hlavu mûl zvrácenu nazad pﬁes pol‰táﬁek a mocnû chrápal. JeÏto byl zahalen
v jak˘si pestr˘ pohovkov˘ pﬁehoz a na hlavû mu sedûl na‰i‰ato
bíl˘ turban, ãinil dojem orientálního vládce, kter˘ usnul po
divok˘ch orgiích. Pﬁistoupiv blíÏe, spatﬁil Ferda na stole jednu
vypitou a jednu poloprázdnou láhev koﬁalky a vedle nich útrÏek
papíru, na nûmÏ byl naãmárán jak˘si záznam. Ferda sebral papírek a namáhavû slabikoval:
l) Zabrat radnici.
2) Vynadat Dá‰e, Ïe se líbala s ﬁezníkem.
3) Zlikvidovat agenta západního kapitalismu ‰kolníka Koldu
a jeho prodejného psa.
4) Spoutat Kurandu a vypít mu rum.
Pát˘ bod byl skoro neãiteln˘, ale pravilo se v nûm cosi o ãínské císaﬁovnû a ãajovém ‰álku ze zeleného nefritu, z ãehoÏ
Ferda poznal, Ïe Mal˘ Sovût se dostal do posledního, to jest
ãínského stadia, a síly ho opustily, neÏ dopsal v‰ech pût pozoruhodn˘ch bodÛ programu. Ferda pﬁistoupil k pﬁíteli, chtûje jím
zalomcovat, a tu zpozoroval, Ïe turban je vlastnû mokr˘ ruãník,
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je mínûn jako obvaz a sedí jen vratce na hlavû. Nadzvednuv jej,
spatﬁil dosti znaãnou bouli na ·otkovû temeni. Pak se teprve
vyjevenû rozhlédl po pokoji a zdûsil se pokácen˘ch Ïidlí, rozevﬁeného a protrÏeného de‰tníku, stﬁepÛ nûjaké velké hlinûné
nádoby a jin˘ch stop, jeÏ nasvûdãovaly ne-li bitvû, tedy velmi
Ïivé zábavû. Ferda se posílil hlubok˘m lokem z lahve na stole,
a aniÏ se zdrÏoval rekonstrukcí zloãinÛ, které se tu patrnû odehrály, bûÏel do kuchynû, vyrachal z kredence ml˘nek a pikslu
s kávou a postavil vodu na plynov˘ vaﬁiã. Jak pﬁipravoval vzpruÏující nápoj, víﬁily mu zmatenû hlavou dojmy posledních vteﬁin: Paﬁízková, ﬁezník, paraple, boule, pes, kalhoty, Kolda, stﬁepy, ãínská císaﬁovna … a snaÏil se z toho vyvodit logick˘ závûr.
Ferda se nikdy pﬁesnû nedovûdûl, co se dálo a stalo pﬁed jeho
pﬁíchodem, aãkoli druh˘ den podrobil Dá‰u pﬁísnému v˘slechu. A Mal˘ Sovût se na nic nepamatoval. VraÈme se proto o dvû
hodiny zpût a naãrtnûme nûkolika v˘razn˘mi tahy podstatu
tajemství turbanu, paraplete, stﬁepÛ a nataÏen˘ch nohou na zahrádce.
Jde o intimní oslavy vítûzné revoluce, jeÏ propukly ihned,
jakmile Mal˘ Sovût rezignoval na veﬁejné vystoupení. V 17.10
pou‰tí Eman Pancíﬁ Prahu, vyzve hlasatele, aby nekecal, a rejdû chvíli po stupnici, najde stanici, kde hrají Bachovy sonáty.
Dá‰a prohlásí, Ïe tam „stíraj prima swing“, a vyzve Emana k tanci.
Mal˘ Sovût tleská do taktu. 17.33 Mal˘ Sovût tanãí s Dá‰ou
tarantulu, Eman tluãe smetákem do kamen. Sovût ho napomíná, aby mu neotloukl havraní stﬁíbro z rour. Eman pak tancuje
kozáãka, drÏe smeták v pﬁedpaÏení. 17.45 loví Eman z koÏí‰ku
druhou láhev slivovice. Pﬁipíjí se vítûznému lidu a Mal˘ Sovût
pak furiantsky v˘skne a mr‰tí skleniãkou o zem. Eman ho napodobí, ale tu se jme Sovût naﬁíkat nad nenadálou ‰kodou.
První skleniãka byla totiÏ dávno prasklá a Sovût si ji schovával
pro podobnou pﬁíleÏitost. Pak Sovût peãlivû zamete stﬁepy
smetáãkem a veselice pokraãuje. 17.58 si Eman a Dá‰a pﬁipíjejí na tykání, Sovût jim Ïehná. 18.02 Mal˘ Sovût prohla‰uje
káravû, Ïe povinn˘ ceremoniál líbání trvá pﬁíli‰ dlouho. Mluví
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pﬁitom slovensky a ãásteãnû rusky. 18.15 se Sovût halí do pestrého pﬁehozu a cituje ãínské básníky, jmenovitû Li-Po. Poté
zvedá ãí‰i a slavnostnû provolává: „Li-ãung-chsien-‰en.“ Byv
dotázán, co to znamená, stydlivû prohla‰uje, Ïe je to vzpomínka na jednu sleãnu ze ·anghaje. Eman k tomu poznamenává, Ïe
je to blbost a Ïe Mal˘ Sovût nikdy v âínû nebyl. Sovût se urazí
a brblá. 18.20 si Eman a Dá‰a pﬁipíjejí na vykání za úãelem nového polibku. Sovût zaãne prskat, zapomene na ãínská mystéria a pojednou se dává do kﬁiku, Ïe reakce musí b˘t rozdupána
na ka‰i, Ïe jí na‰e para‰utistické oddíly vpadnou do zad a Ïe
ani tisíc pitomejch ﬁezníkÛ tomu nezabrání.
Poté vzal z kouta paraple, pﬁistavil Ïidli ke skﬁíni, vylezl
nahoru, a posadiv se na skﬁíÀ do dﬁepu, roztáhl de‰tník. Pﬁed
uÏasl˘mi zraky ﬁezníka a septimánky vydal Mal˘ Sovût bojovn˘ ryk a seskoãil z almary za potlesku obou divákÛ. Dopadl
dost tvrdû, sedl si na zem a zády prudce vrazil do skﬁínû. Pﬁi
tom se zakymácela stará slovenská váza, jeÏ zdobila ‰atník,
spadla para‰utistovi na hlavu a rozbila se na kusy.
Dopravili naﬁíkajícího Sovûta na gauã, Eman mu odbornû
zamáãkl bouli a Dá‰a obvázala hrdinovu hlavu mokr˘m ruãníkem. Sovût, zcela vysílen pﬁede‰l˘mi v˘kony, zaãal podﬁimovat. Na chvíli se je‰tû probral, zamumlal, Ïe si musí udûlat program na zítﬁek, ãmáral na kus papíru a pak definitivnû pohasl.
Eman mínil, Ïe je tﬁeba nechat ho trochu prospat a Ïe by se mûli
jít projít do zahrádky, aby ranûného neru‰ili z dﬁímoty. Venku
pﬁed vilou usedli na laviãku, nic nedbajíce mrazivého únorového veãera: hﬁál je destilát a mimoto se v jejich hrudích zaãaly
rozhoﬁívat i duchovní plameny. Eman drÏel Dá‰u pevnû kolem
pasu, vlepil jí dal‰í polibek a ﬁekl:
„Ty se mnû moc líbí‰.“ Po chvíli mlãení dodal zpytavû: „A jak
jste na tom vlastnû s profesorem?“
„No co?“ pokrãila Dá‰a rameny, „nic.“
„Vy nejste tento?“ radostnû zvolal Eman.
„Prosím tû,“ u‰klíbla se Dá‰a zrádnû, „vÏdyÈ on je o tﬁicet let
star‰í.“
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„Vo tolik ne,“ soudil Eman, „ale skoro. Mnû se moc líbí‰,“
opakoval, „ale nevím, jestli sem ti dosÈ dobrej.“
Dá‰a se tajemnû usmála a Eman v polotmû vidûl, jak jí zajiskﬁily oãi.
„Dybys potﬁebovala Àák˘ sádlo,“ ﬁekl nûÏnû, „nebo kus vepﬁového, tak jen ﬁíct. To ti v‰ecko seÏenu.“
Dá‰a se jen úÏe pﬁivinula k svalnatému ﬁezníkovi a ten ji
s chutí znovu políbil. Sevﬁel ji pﬁi tom s takovou vehemencí, Ïe
Dá‰a pokládala za taktické trochu pﬁitlumit jeho Ïivelnou touhu. Vyvinula se proto z objetí, a hledíc k zataÏenému nebi, pravila ‰eptem:
„Hele, támhle je hvûzdiãka.“
„Seru ti na hvûzdiãky,“ ﬁekl Eman vroucnû, „já chci tebe.“
A pﬁitiskl ji znovu k sobû s rozmachem hodn˘m prvního milovníka obce Horní Horky a teprve hluk pádu Dlouhého Ferdy,
kter˘ jim pﬁelétl pﬁes nohy, ukonãil opojné spojení vesnického
chasníka s intelektuální kráskou. KdyÏ ‰erá postava Dlouhého
Ferdy zmizela ve vratech, usoudila Dá‰a, Ïe pan tﬁídní teì bude mít peãlivé, kolegiální o‰etﬁení, takÏe se mohou nenápadnû
vytratit, aniÏ by se rozÏehnali s hostitelem.
Eman doprovodil Dá‰u aÏ na zaãátek námûstí. Dál si únoroví
milenci netroufali, aby nebyli spatﬁeni a poznáni. Jejich mladá
láska mûla zatím zÛstat tajemstvím vzhledem k moÏn˘m komplikacím s tﬁídním profesorem a rodiãi.
Rozlouãili se v úzké uliãce a Eman pak vykukoval za rohem
tak dlouho, aÏ Dá‰a zmizela ve vratech patricijského domu
U andûla. Poté se ﬁezník dal na pochod uliãkou, hvízdaje si
jak˘si vítûzn˘ pochod. Cítil, Ïe je zamilován, a jásal, neboÈ mu
slíbila na zítﬁek rande. Bylo nutné nûkam zapadnout a oslavit
to. A tak se Eman vrátil, pﬁe‰el pﬁes most a dal se stromoﬁadím
k onûm konãinám, kde stál elitní bar Na dolívce. Jedinû tento
podnik mu pﬁipadal vhodn˘, aby tam dÛstojnû zakonãil dne‰ní zdaﬁil˘ veãer.
SotvaÏe oba zamilovaní opustili zahrádku pﬁed vilou, v níÏ
pﬁeb˘val jejich spoleãn˘ pﬁítel a manû i zakladatel jejich ‰tûstí,

135

