Česká republika

Českej nácek
"Kuba málem přišel domu zbitej."
"Proč?"
"Asi třicet nácků je napadlo...měli zbraně..."
"A kluci?"
"Bylo jich jen pět, Bona zbili... náckové je pronásledovali až do centra
města, bili je v tramvaji, nikdo nic neřek, řekli to policajtům, ti nic
neudělali..."
"Ahh..."
"Pak vymlátili číňanům bufet..."
Konverzace přes půlku světa o tomhle tématu. Napadlo mě, co je vlastně
českej nácek zač.
Českej nácek je odvážnej člověk, kterej dokáže ve velký skupině zaútočit
na pár kluků, o kterejch si něco myslí, když má zrovna chuť se poprat.
Důležitý je, aby bylo nácků víc, než těch napadenejch.
Českej nácek je motherfucker, kterej uteče, když by se měl někomu
postavit tváří v tvář a vysvětlit mu vlastníma slovama, jak to myslí. Vlastní
slova totiž nemá.
Českej nácek je policajt, kterej je rád, že jinej českej nácek dělá jeho
národnostní a rasovou práci tak, jak by jí on chtěl dělat, ale nemůže.
Českej nácek je taky sliz, kterej říká, že cikáni v Letech byli rádi a byl to
vlastně takovej jejich způsob rekreace. Ti, který tam nebyli rádi, měli mor a
tim pádem se přece před nima společnost vedená českejma
kolaborantama a německejma vetřelcema musela chránit. Českej nácek
dává nade vše národní zájmy. Kdyby ale přijely tanky, ať už z Východu
nebo ze Západu, tak se rozbrečí, skočí na první tank, kterej uvidí a dá se
okamžitě k okupantům.

To nejhorší, co by se mu mohlo stát je to, že by skočil omylem na českej
tank.
Českej nácek je českej vlastenec - proto obdivuje Adolfa Hitlera.
Českej nácek má rád zbraně a násilí, když to samý někdo použije na něj,
tak se rozbrečí.
Českej nácek by se nejradši postavil na Gibraltar a střílel po lidech, který
do Evropy připlavou přes úžinu . Připadá mu to správný, protože náš
národ musíme chránit.
Problém je, že nikdy nebyl za hranicema Česka, takže se tam neorientuje
a taky neví, kde ten Gibraltar je. Neví ani, co to je.
Českej nácek ale na druhou stranu ví všechno. Ví, že černoch je z opice,
kdežto běloch je z bělocha. Ví to, protože tak to je.
Českej nácek vám s vážnou tváří řekne, že na český vlajce se odrážej
židovský symboly a je s tím potřeba něco dělat. Jako důkaz předloží Main
Kampf a Dänikenovy kraviny vo mimozemšťanech.
Českej nácek se zabalí do český vlajky a vyrazí na ulici. Je hrdej, že je
Čech a projevuje to tak, že křičí "Kdo neskáče není Čech." U toho
skáče.
Českej nácek je taky ubožák, kterej nikdy nikomu nepomůže. Když vidí, že
parta lidí někoho bije, tak nepomůže, ani na policii nezavolá, zavolá radši
svoji přítelkyni a řekne: "Představ si lásko, právě jsem viděl skupinu lidí,
jak někoho bijou do krve!"
A ona mu řekne: "Doufám, že si se do ničeho nemíchal."
Ivan Derer, pátek 7. březen 2008 09:02
Českej nácek kdysi v hospodě zjistil, že moje spolužačka studuje
židovské gymnázium. Zaradoval se, že konečně vidí někoho od té

nepřátelské podrasy a vykřikl "Židovka!". Pak si mocně lokl z půllitru,
naklonil se k ní blíž a řekl: "Židovka, jo? Vy jste ty ... No ty! Ty ortopedický
a líbáte futra v mešitách, že jo?!". Český nácek je především v drtivé
většině případů hlupák...
7.3.2008 9:59:41, honza vurbs
Stupidita je "color blind"
Meho 10 leteho syna jiz nikdy nepremluvim aby hral fotbal.
Aspon ne tady v Arizone.
Jako syna ceskych emigrantu ho mrskli do tymu Mexickych kluku. Po 3
tydnech v tymu ho nejen ignorovali ale take mu vynadali do "fucking
American" Fucking Gringo" a nakonec ho chteli zmlatit. A take se stalo.
On,muj syn, povahu po tatovi a fyzicky silnejsi nez nejaky prumerny
Mexican ale nemohl preprat 5 kluku mexickych,kteri ho pekne dokopali.
Muj syn si moc nestezoval ale od te doby nechce hrat fotbal a jeste se
nestal rasistou. Je to velice chytry kluk. Dnes je mu 13.
Kdyz jsem si stezoval na svem "narodnim vybore" v Arizone,tak se me
vysmali.
Pro ne emigrant,jako emigrant. Vyridte si to mezi sebou. Takze ja jako
Cesky emigrant proti tisicum v mem malem Arizonskem mestecku mam
asi takovou sanci jakou jsem mel v 1968 v Cechach,kdy melo byl 11.
Ale ne. Mel jsem to lepsi
Mohl jsem hrat fotbal a nikdo me za to nenapadl. Mozna ze jsem mel
napsat na Cesky conzulat..ale co radar?
10.3.2008 7:52:37, Petr

Václav se rád fotí

"Angelo, těmahle rukama ho uškrtim!" "Klid, George, klid..., co se tak
rozčiluješ?!" "Vždycky, VŽDYCKY, když se dem fotit, objeví se najednou
zničeho nic tenhle typ a stoupne si vedle mně!"
"Kterej, tenhle s tim knírem?"
"No jo, to je von, jsem z něj už úplně na mrtvici!"
"Cha, já ho znám, je fakt děsnej."

"Jednou se nám cpal do Bílýho domu. Řek jsem naschvál, abych ho urazil,
ať teda toho "Slováka" pošlou. on se neurazil, ale vecpal se dovnitř a začal
mě peskovat!" "Klid, pane prezidente, sssss..."
"Néé, žádnej klid, já řešim Irák, terorismus a Střední východ a on furt
hučí něco o hrubym národnim produktu!" "He, ehm..., George, nekřič
tak nahlas!"
"Jak nahlas, ať to slyší, třeba už mi dá pokoj!"
"Pane prezidente, pane prezidente, dívejte se do objektivu, jako tady pan
prezident!"
"JA SE ZBLÁZNIM! To je jak když jsem byl malej a máma mi dávala
vždycky za příklad toho největšího ŠPRTA!"
"He, jo jo, tuhle jsem s nim chtěla mluvit, jak řek, že to globální oteplování
způsobený lidma je falešná lež, ale když to vzal, mluvil rusky a řikal, že je
v Mongolsku, tak jsem to radši vzdala."
"Teď za mnou přišel kvůli vízům. VÍZŮM!!! Já mám na zádech
severokorejskej jadernej arzenál, a tenhle chlap chce, abych zrušil
víza pro Čechy a při tom mě peskuje kvůli slabýmu dolaru.JÁ NEVIM
PROČ JE SLABEJ DOLAR!"
"Ssssss, pane prezidente, sssss..."
"Pane prezidente, dívejte se taky do objektivu, jako JÁ!"
"NÉEEEEEEE!, to je SEN!!"
"Tak mu něco slib, ať ti dá pokoj."
"To nejde, já mu něco slíbim a on pak bude mít záminku za mnou chodit!"
"Hm..., to je fakt, jak tak na něj koukám, bude to těžký, ahhh, má tam bejt
prej eště dva roky...počkej, řikal si hrubej produkt?"
"Jo, vždycky začne s něčim jinym, ale pomalu to stočí k tomu produktu."
"Já bych tedy prosil velice velmi, dívejte se konečně do toho objektivu, tak
jako JÁ!"

"Angelo, pomoc..., prosím."
"Klid, George...Já se budu, pane prezidente, dívat do toho objektivu – AŽ
BUDU JÁ CHTÍT!!"
Ivan Derer, čtvrtek 30. listopad 2006 21:33

Čech a Evropská unie
Jsem zpátky v Evropě. Jsem ve Finsku. Jsem na letišti Vantaa a radostně
vnímám skutečnost, že při příletu z Paříže mě u východu z letiště nepruděj
žádný policajti ani celníci, míjim opuštěný kukaně, kde kdysi úředníci
mlátili těma razítkama do pasu a dnes už si holt musej hledat jinou práci.
Stojim u informací a mám celkem hezkej pocit. U vedlejšího okýnka
najednou uslyšim češtinu.
" BUS, jsem řikal...sakra, BUS, TRAM." přepisuju foneticky...
Čekám, až mi slečna z informací zjistí co potřebuju a během toho čekání
sleduju, co se vedle u přepážky děje.
"ČECH! Rozumíte! Jsem ČECH!"
"Right, you are Czech, how can I help you." řiká slečna.
"Chci BUS!" říká muž, který se představil jako Čech. Řiká to česky. Fini
uměj anglicky, trochu německy, rozumněj občas rusky nebo švédsky, ale
česky ani slovo. Ugrofinština se prostě se sladkou slovanštinou minula
mimoúrovňově.
Vidim, že Čech dostal mapu a kouká na ní bezradně.
Rozhoduju se, že mu pomůžu. Dostanu informaci, kterou jsem potřeboval
a přesunuju se k vedlejší přepážce.
"Nechcete pomoct?"
"NE, teda jo, zeptej se jí, kde jezdí autobus do centra."
Ptám se slečny u přepážky, jak se dá dostat do centra. Ukazuje mi to na
mapě a já informaci předávám dál.
"A kolik to stojí?"
Ptám se slečny kolik to stojí a předávám informaci spoluobčanovi ze Srdce
Evropy.

"COŽE, TŘI ŠEDESÁT? To si dělá legraci, ne. To sou vydřiduši. ŘEKNI JÍ,
ŽE CHCI NĚCO LEVNĚJŠÍHO!"
Koukám se do země. Začínám se trošku přiškrcovat.
"Dělej, zeptej se!"
"Máte něco levnějšího..." řikám a HAMBA MÉ FACKUJE.
"Ne," řiká ona a dívá se mi do očí. Dívám se do hlubokých tmavěmodrých
očí a vidim zužující se zorničky.
Cejtim jak rudnu. Je mi neskutečně trapně.
"Co TRAMVAJ, tady nemaj tramvaj?!"
"Nemaj, do centra jedině autobusem za těch tři šedesát." řikám a dívám se
do země.
"Co pěšky?!"
Nevěřim vlastnim uším. Zvednu oči a dívám se Fince do tváře.
"Jak je to daleko do centra, prosimvás?"
"Dvacet kilometrů."
Předávám informaci.
"To snad neni možný, TAKHLE DALEKO TO UDĚLAJ, kdyby to bylo deset
nebo osum, ale tohle! To sou vydřiduši!"
Dívám se zpět slečně do tváře. Co by řekla, kdybych to přeložil? Vidim, že
je už ve tváři taky pěkně červená.
"Jak je to s tim BUSEM?"
Ukazuju krajanovi na mapě, kde staví autobus a přemejšlim o pomoci
bližnímu. U toho se celej hambou a vzteky klepu, navíc je mi zima, protože
je jenom třináct stupňů a tak se pomalu začnu vzdalovat, až se vzdálim
úplně a vylezu na chodník.
Vítáme Vás v Evropské unii, stojí na ceduli.
Ivan Derer, pondělí 18. červen 2007 15:09

krajan
... nedavno jsem sel neco koupit do mercada, na ulici, kde bydlime
(malaga, esp) a pred vylohou stal takovej vyhublej shrbenej chlapik, s bilou
holi a ceduli s napisem ve spanelstine: "jsem z ceske republiky, jsem
slepy, nemam praci, prispejte mi neco" ... nedalo mi to, zeptal jsem se a
fakt to byl cech. na jednu stranu jsem byl rad, ze vidim krajana, na druhou
jsem si rikal - moc dobrej vobraz ceska ten chlapek jako nesiri, ta cedule
nejak podvedome spojuje jeho trabl s ceskem, co si asi ty andalusani
pomysli vo cesku? ... ale pak jsem dospel k nazoru, ze to je egal - pro ne
stejne jsme vsichni - cesi, rumuni, cikani, ukrajinci, ... - jedna velka banda
pristehovalcu z vychodu ... 20.6.2007 11:13:33, juan

Tři týdny v Česku
Jaký to bylo, když jsem se vrátil.
Na letišti tma a zima.
"Ahoj..." líbáme se. Jsou to skoro tři roky odloučení, s přestávkama.
"Co to je za počasí?"
"Normální."
Doma pes. Děti. Rodiče a sousedi.
Kamarádi.
Pivo a panáky. Kafe s rumem. Slivovice. Veselá nálada.
"To už tady teďka budeš furt žít?"
"Nevim..."
Svetr. Tlustý ponožky. Bunda.Čepice. Věci, který jsem nepotřeboval.
Stání na červenou. Pára od držky.

"A co ted budeš dělat?"
"Nevim..."
Vietmanec z obchodu v baráku se směje od ucha k uchu. Zvedám jeho
dcerku do vejšky. Ta vyrostla, řikám si.
"Dobrý, dobrý..." opakuje on.
"Nesouhlasim s tim, co si napsal..., pro tebe jsme tady všichni zmrdi...,
uráží mě to," říká mi známa v hospodě.
"To jsem nepsal...," přemejšlim vo tom. Nemyslim si to. Ale co když to z
ňákýho textu zarezonovalo?
Parta z hokeje. Příjemná pani vedoucí v černošický putice u stadionu.
Plzeň 12.
Kuba si zlomil ruku. Stojim s nim v nemocnici na převazu. Narváno.
Přivážej starý zraněný lidi na vozejkách. Parkujou je mezi čekající lidi.
Vobčas se vo ně někdo přerazí.
"Už to nevydržim," naříká děda připoutanej k vozejku. Babičky se na něj
dívaj.
Zvedám se z ledu. Nechápu, kde to sem. Nevim, kde sem. Jazyk narazí na
krev a vyražený zuby.
Smůla. Pak mi známej řekne, že jsem se choval na ledě jako zmatená
liška.
Slivovice.
Zubaři. Otisky. Reminiscence z dětství. Jsou dobrý. Rychlý. Je to jasnej
pokrok.Umrtvovací injekce. Necejtim nos. Chvíli si řikám, že asi dejchám
jen tak kůží.
Virtuální smrt. Starobrno, který nemaj. Dobrý lidi. Jedu na na nosiči podél
popelnic. Co když mě chytnou policajti!
Rychlý auta. Moderní reklamy.Politika. Změněný části města. Za tak
krátkou dobu?!

Hrajeme na Bábě.
"Nefunguje vodposlech! Nefunguje vodposlech! NEFUNGUJE
VODPOSLECH!"
Netrefim se do prvního songu.Koukám na lidi. Najednou mám děsnej
strach, že to nezvládnu. Mrazí mě u srdce.
"La calle es nuestra casa!!!" křičim. V pravý ruce začíná to brnění a de to
do celýho těla.
Musim se držet oběma rukama mikrofonu. Jsem omámenej hudbou.
Chodim mezi lidma. První českej joint.Asi zbytečný. Únava. Smrad z
hospody.
Plavu dva kilometry.Nahý těla ve sprchách. Smrad chlóru. Pohledy.
Běžim podél řeky. Musim k vodě. Deset kilometrů každej den.
Zahánim smutek, stres a šílenství. Sportem, alkoholem a psanim.
Samoterapie. Ale už nemůžu nic psát. Připadám si, že už jsem všechno
napsal.
Letenky do Austrálie před měsícem dvacet, teď dvěstě. Hledám. Počítač
chcípnul. Hard Drive Pointsec locker.
Virtuální kiss. Double kiss od Rity. Pohledy lidí v hospodě. Začátek nebo
konec?
Jedu na snowboardu. Vidim, jak spadla. Bežim k ní. Nemůže dejchat.
Zvedám ji.Sundavám ji prkno.
"Táto, já si nic nepamatuju." Táhnu
prkna do hospody.
"Jedno pivo a kolu." Lidi se dívaj.
Dívá se z vokna a slzy ji tečou po tváři. Kouká se na fotky, co jsme dělali
před půl hodinou.
"Já si to nepamatuju!!" Panika. Kde je tady doktor.

Držim jí v náručí a piju pivo. Brečim. Otřes mozku.Pomůže helma, když
člověk spadne na držku?
Krknu si.
"Ted si vzpomínám, jak sis krknul, když jsme šli nahoru. Jo, a jak jsme
jezdili modrou."
Paměť je zpátky. Du si pro další pivo.
N-sides v Motole. Zpěvák zpívá o holce, co s nim vyjebala.Ňáká jiná holka
mi koupí panáka.
"To sou gumídci," řiká.
Vánoce.
"Proč děláš ten bramborovej salát v lavóru na prádlo?"
"Proč furt sedíš u počítače?"
Kousla mě do hlavy, když jsem s ní nesouhlasil. Ivan
Derer, neděle 23. prosinec 2007 16:40

jo, helma...
helma pomůže, když člověk spadne na držku. ;-)
23.12.2007 18:22:46, Adam Obr
Venkovská varianta samoterapie je alkohol, psaní a okopávání
brambor. V lepším případě cesty lesem.
Zbytek příspěvku jsem během odpoledne zcenzurovala. Ale děkuju.
23.12.2007 22:19:35, Olga

Kyslík je všude
Řikáme tomu doma "kyslík." Možná že se budou ještě dlouho kreativci z
marketingu Telefoniky snažit, ale už jim to nikdo neodpáře. Ale proč mě to
napadlo. Slyšel jsem dnes na Rádiu 1, že v novym čísle Respektu je
kromě jinýho taky článek o tom, jak zmíněná firma Kyslik slibuje něco, co
potom nesplní. To se ale bohužel děje v dnešnim světě "tržního byznysu"
všude.
Sedim v hospodě s kamarádem, co má v Česku firmu.
"Pondělí, děsná spousta práce, nestíhám, NEJDE TO!"
"Co se děje."
"No, musíme slíbit uplný nesmysly, abychom ten kšeft dostali, a pak se v
tom takhle plácáme."
"Aha..."
"Kdo to neslíbí, nemá šanci tu práci ziskat!"
Souhlasim s nim, je to tak.
Firma, kde dělám já, na "short listu" slibuje neuvěřitelný věci. Když se pak
kontrakt vyhraje, všichni si voddechnou, lhací týmy jedou na další
zákaznický RFQ (Request for quotation - výběrový řízení) a chudáci
pracovníci dostanou na stůl nesplnitelný termíny, nedodělanej software a
úplně novej hardware a stojej před zákazníkem, kterej si představuje, že
co se dohodlo, to se fakt stane.
Tyhle situace vyvolávaj neuvěřitelně silný emoce.
Známej, co je multimedialistou, taky nestíhá. Má málo času, prostě
nestíhá.
Slyšim u něj stejnou větu.

"Vostatní to taky nestihnou, tak proč by ten kšeft měl získat někdo jinej,
než já."
Zákazník Telefoniky OU TŮ se diví, že neni všechno tak, jak si myslel,
když ten mobil pořizoval, a začne mluvit s robotama v zákaznickym centru
Kysliku. Po deseti minutách, kdy si z něj roboti dělaj legraci, jeden z těch
solidnějších unaveně řekne, že ho teda přepojej na humanoida. Tam řekne
další robot, že humanoidi sou všichni zaneprázdněni a vyvěsí telefon.
Já sedim na schůzi a zákaznici na mně křičej.
"Jakto, že to eště nemáte hotový, ve výběrovém řízení ste slíbili, tohle,
tamdleto, todleto..."
"Děláme co můžeme."
Nemůžu říct, že já jsem nic neslíbil, že vim, že to byla lež a nebo
přinejlepšim úplně blbej odhad situace. Drží mě vodítko korporace.
"Budete platit PENÁLE!"
"Jasně, klidně!"
Jak tohle bude pokračovat dál??
Budou firmy při výběrovym řízení řikat, že už to maj všechno hotový?
Budou mobilní operátoři lákat zákazníky nabídkou, že jim budou posílat
měsíčně paušální poplatek na konto?
Bude muj známej řikat, že má hotový video, eště než bude vlastně vědět, o
čem to bude?
Připomíná mi to dávnou špatnou zprávu z Ruska, kde bylo z ňákýho
důvodu potřeba otočit řeky, aby tekly opačně, zespoda nahoru.
Ivan Derer, pondělí 20. listopad 2006 13:01
Obchodnici dokazu naslubovat
Pracoval som v jednej firme, kde obchodnici dokazali naslubovat hory-doly
az tak, ze sa im podarilo naslubovat veci, ktore boli technicky takmer

nemozne. Naviac nedokazali ani poriadne od zakaznika (statna zakazka)
zistit, co vlastne vsetko chcu. Projekt sa natahoval o pol roka, o rok...
Nakoniec sa jeden z programatorov nastval, pretoze sa uz po x-ty krat
menilo to, co malo byt spravene a behom cca dva tyzdnov obehal
vsetkych zodpovednych, aby zistil, co vlastne chcu. Projekt sa pohol,
dotycny programator bol povyseny na project managera (paradoxne z toho
prilis stastny nebol, pretoze si "pri obehavani uzil") a zodpovedni
obchodnici pracovali vo firme dalej akoby sa nic nestalo.
26.11.2006 19:57:35, technocrat
Kauci jako ochranu před temínově realizačním podvodem. Vybírat
PŘEDEM citelnou kauci a když něco neklapne dle smlouvy tak je to smůla
dodavatele, kauce propadá ve prospěch odběratele. Dodavatel by byl
nucen domluvit s odběratelem realné podmínky nikoliv slíbit i to co
nemůže dát a pak, až je to napůl hotové a zaplacené to "odkecat".
Obchodníci by se umírnili ve slibech jelikož, odborníci by se po pár
vybouchlých termínově a požadavkově nesplnitelných projektech rozprchli
a obchodníci by neměli co nabízet.
Dodavatelé by si dobře rozmysleli, aby do smlouvy co nejpřesněji
specifikovali zadání klienta a neumožnili mu jen tak kličkovat.
28.11.2006 20:44:17, HB

Jak jsem u Irenky hledal elektronku s haknkrajcem

Irenka má chalupu, kterou měl dřív její děda, než spadla střecha a děda
umřel.Děda ale neumřel, protože na něj spadla střecha. Nevim jak umřel.
Jistý je, že sbíral elektronky.
Prohlížim si stavení. Vypadá hezky a v obejváku rostou kopřivy. Stodola
jako z obrázku.
"Děda sbíral elektronky," řiká Irenka.
Lidi sbíraj všechno, známej sbíral brouky, teď sbírá pouštní ještěrky...
"Daj se tam najít i elektronky s haknkrajcem!"
"Fak jo?"

Vždycky, když použiju tenhle výraz údivu, vzpomenu si na známý z
Ameriky, který přijeli poprvý do Česka a nevycházeli z údivu, jak tady malý
holky mluvěj sprostě.
"No jo...hele, jestli chceš, můžeš si ňákou najít."
"Heh...fak jo?" Nevim jak bych víc vyjádřil svoje potěšení, že si můžu najít
elektronku s haknkrajcem.
Ve skutečnosti se mi ale moc nechce hledat elektronku...
"No jasně, kde je žebřík...tady je žebřík!"
Nevěřícně se sleduju. Asi teda fakt polezu na půdu hledat elektronku.
Aktivně si přistavuju žebřík a lezu na tmavou půdu.
"Vem si baterku!"
Eště, že jsem si ji vzal, protože na půdě je tma. Bez baterky bych těžko
nějakou elektronku našel.
Představuju si, že za mnou třeba eště někdo na půdu vyleze a bude se
mnou hledat.
Třeba vyleze i Irenka. Je to vzrušující představa být na cizí půdě s cizí
ženou a hledat takový zajímavosti.
Dole uslyšim bouchnutí a vrznutí dveří do stodoly.
Aha, takže všichni odešli a já jsem teď ve stodole sám a svítim si do
starejch šuplíků.

"A najdi nějakou elektronku i pro Petra," slyšim Irenku a potom její rychlý
kroky pryč.
Přemejšlim, co se mi to zase stalo. Dívám se kolem sebe do krabic.
Všude je záplava elektronek.
Vrhnu se do první krabice. Elektronky z USA, elektronky z
Československa, vsechny elektronky...sakra, ale furt žádná s tim
haknkrajcem.
Z dálky slyšim, jak se lidi před barákem bavěj; já ovšem hledám
elektronku.
Eště nemám ani pro sebe, NATOŽ PRO PETRA! Ježiš, nesmim
selhat! Musim přinýst ty elektronky s hákovym křížem. Furt nic.
Elektronek jak sraček, ale s tim křížkem žádná!
Dejchám prach půdy a potim krev. Všechno to padá na hromady
starejch katod a anod. Izolátory, jističe, starý kabely,
držáky....aaaaaahhhhh.
Pohání mě šílená představa, co se stane, jestli žádnou elektronku s
haknkrajcem nenajdu. To bude malér!
A navíc, ne že nebudu mít pro sebe, ale ani nesplnim úkol a Petr taky
vostrouhá!
Pomalu se sesouvám na kolena.
Že bych se pomodlil? Otče náš, jež jsi na nebesích, pomoz mi najít
alespoň jednu, nejlépe dvě, starý elektronky s vyobrazením nacistického
symbolu.
Řikám si, že s Nim bych měl mluvit spisovně...
Nic.

Tma.
Vrhnu se znovu do krabic. Jako smyslů zbavený se přehrabuju v
hromadách elektronek. Cítím kolem sebe vír energie.Hučí mi v uších, teď
to musí přijít!
Na dně jedný krabice je něco, co vypadá jako elektronka, ale nemá to
skleněnou hlavu. Vidim, že je tam něco napsáno švabachem.
Dám si baterku mezi zuby, držku mám stejně roztaženou do křečovitého
úsměvu, a stírám padesátiletej prach.
WEHRMACHTEIGENTUM...hurá.
Najednou dole vidim malou orlici a pod ní....ACH! Děkuji Bože, jež jsi na
nebesích!
Štěstím bez sebe lezu z půdy, v kapse svůj poklad. A co Petr. Ale, to je
fuk, dám mu tuhle a já prostě žádnou mít nebudu.
"Tak co, našels něco?"
Vítězoslavně vyndavám z kapsy svůj úlovek. Čekám výbuch obdivu
kombinovaný s výbuchem zvědavosti.
"Ukaž, co to je?
"No přece, elektronka s haknkrajcem," řikám.
"Ňáká malá, né..."
"No...hm..."
Pokládám elektronku na stůl. Nikdo si mě nevšímá. Dívám se na svoje
zaprasený kalhoty.
"A teď si zahrajeme kvarteto," slyšim Irenku.

Zdá se, že se řítim do dalšího dobrodružství.
Ivan Derer, středa 20. srpen 2008 10:33

Post derer omne animal triste
Mám rád tyhle články, kdy přeskakuju řádky, abych užuž věděl, jak to
dopadne, a když to dočtu, tak jsem zas nakrklej, že už je konec.
Takže se přimlouvám za pokračování – speciálně by mě zajímalo, kdo
vyhrál v tom kvartetu, a jestli ty karty byly taky s haknkrajcem.
20.8.2008 12:35:09, Franz

Rodinná pohoda
"Tady čtu, že velké firmy mají obřízky,co to je za nesmysl." "Prosimtě
ukaž...néé, to neni obřízka, tady píšou, že maj obří zisky."
"Já se zbláznim..." Máme rodinnou pohodu.
Z kotlů na sporáku stoupá dým. Děti se potácej po bytě jako zombie.
"Voni se vůbec neučej, chápeš to?"
Díváme se na sebe. Já to chápu, taky mě nikdy nebavilo učení.
"Vycházej jim pětky z dějepisu!"
"A co teď berou?" ptám se a vzpomínám si, že minulej rok braly jména
egyptskejch bohů a faronů v časovym období tisíce let.

"Vladislava druhýho...," slyšim výkřik odněkud z pokoje.
Nevim, kam bych ho zařadil. Google. Aha, to je ten, co dostal jako dárek
ten znak se lvem.
Vidim, že přicházej kamarádi našich dětí. Tmavý postavy v kapucách,
vypadaj, jakoby byly naklonovaný.
Z pokoje toho nejstaršího duní hip-hop.
T přišla z práce, má blbou náladu.
"Běž jim NĚCO říct!"
"A co?!"
"Já nevim, něco...!"
Chvíli je mezi náma ticho podkreslený rytmickejma úderama do bubnu.
"Vezmu si nůžky a ustřihnu ti uši, vezmu si mačetu a bude z tebe suši."
Najednou hudba ztichne.
"Šli na balkon hulit a nebo hrajou Counterstrike..."
"Já se z něj zbláznim!"
"No jo, děsný, v devatenácti letech..."
"Jsem ho netahala devět měsíců, aby SI TEĎ BĚHAL V
POČÍTAČI A STŘÍLEL!"
"CHA! Běž mu to říct."
"Pudu..."
Koukám nevěřícně, jak směřuje k pokoji. Otevře dveře.
"Jsem tě netahala devět měsíců, aby si teď tady seděl a STŘÍLEL!"
Chvíli je ticho.Nevidim do pokoje, sakra, to musí bejt výraz! Ale nemůžu
ani vstát, protože mám záchvat smíchu.
"To mě uráží,"uslyšim z pokoje dřevěnej hlas.

"No, vidiš, a mě uráží, že máš pětku z dějepisu a sedíš tady shrbenej a
střílíš! A ty se nechechtej!" otočí se ke mně.
Zavře dveře.
"Dáš si kafe?"
"Jo, ale souhlasíš se mnou, že jo."
"To víš, že jo. Je to děsný, ale když na ně budeš řvát, tak to bude taky k
ničemu."
"Tak já du..." prostřední dcera.
"CO, kam deš?"
"No, za holkama, na Flóru." "COŹE. Vychází ti pětka z dějepisu a ty deš
za holkama na Flóru?"
"Chceš do kafe mlíko?"
"Jaký mlíko, řekní jí NĚCO, vona de na Flóru."
"A co jí mám říct - aby nešla na Flóru?" Slyšim
bouchnutí dveří.
Sedíme u stolu v kuchyni. T má hlavu v dlaních. Neustále kvílej telefony,
bereme každej druhej. Co furt všichni sakra chtěj?
Dělám kafe. Najednou vidim, že přede mnou stojí na stole obrovitej koláč.
"Co to je za koláč?"
"Jsem koupila cestou..."
"Už zase, zase mi podstrčíš sladkost, abych byl tlustej a nemohoucí."
T se potutelně usmívá.
"Ty bys byla nejradši, aby mi žralok ukousnul nohy a zbytek těla aby vážil
stopadesát kilo."
"To ne, mě by stačilo, kdybys byl tlustej, aby ses nikomu nelíbil a nikam
nechodil."

"Aaaaa...." koukám na svý břicho a na plyšovýho Homera, kterýho jsem
dostal k Vánocům.
Mám pocit, že břicho je nějaký vobrovský.
"Neee, nechci koláče, nechci ANI CUKR DO KAFE!"
"Nedělej scény."
Ukusuju koláč a piju kafe. Příde pes a kousne mě do achilovky.
Otevřou se dveře a postavy v kapucách se potácej opačnym směrem.
"Kam deš?"
"Ven."
Díváme se s T na sebe.
Konečně si užijem rodinnou pohodu. Ivan
Derer, úterý 8. leden 2008 13:53
Skoda. Je to uz i u vas.
Neziji v Cechach, ale vase kultura me zajima.
Ted ale vidim, ze vase kultura v tomhle pripade "rodinna" je vlastne
prebrana od nas. Psal o tom uz Allan Watts v " The Culture of CounterCulture". Nejde o globalizaci ale Los Angelezaci.
"Are you Los Angelized yet ?" ptam se vzdalenyho pribuznyho. A jestli jste,
tak naco cestovat ?
Vase zeny se opici po nasich zenach, vase TV "ape" nasi TV a ted jak Vas
tak ctu, vase rodiny jsou hodne podobny nasim rodinam.
Tady na Zapade to neni spatny. A to co je spatny by snad nemelo byt
vzorem vsem tem ostatnim...... 8.1.2008 16:04:17, Jindrich Hrdlicka

Jsem homosexuál
Sedíme s Paulem v hospodě U Stálého zdraví.Tam, kde se kdysi ve
velkym distribuoval nuselskej perník a dveře si podávali vrazi s
nádražákama.
Už jsme toho prošli dneska dost a tak už spíš jen vopatláváme půlitry.
"Am four percent."
"Ale neee, tohle pivo je 3, ne-li míň procent," hudrám a zvedám sklenici.
Moje stupidita mi nedovoluje poznat, že to co právě teď probíhá je asi to
nejtěžší, co můj kanadskej kámoš za ten půlrok v Česku prožil.
Sme v Amsterodamu. Koukám kolem sebe jako vejr. Mám ČSSR zarytý až
u míchy a najednou tohle!
V coffe shopu Paul ubalí jointa.
Moje ČSSR hlava mi to nebere, ty jídelní lístky se vzorkama hašiše.
Deme se projít a najednou vidim, že jsem sám. Je mi to jedno.
Sedim někde na patníku a pozoruju exotický lidi.
S tim časem je to těžký, mám pocit, že se kolem mě převaluje v
obrovskejch chuchvalcích.
Po deseti hodinách zjišťuju, že Paul sedí vedle mě.
"Kdes byl?" ptám se.
"Ale, byl jsem si koupit lubrifikační gel."
"Na co potřebuješ lubrifikační gel?"
"To...no, to je k zvlhčení sliznice."
Moje zkurvená ČSSR hlava mi to nebere.A jak by to mohla brát, v ČSSR
přece žádný homosexuálové nebyli, maximálně teplouši z vyprávění vtipů.
Jak bych si to moh spojit?
Sme na vejletě. Přídem do baráku a dem spát do jedný místnosti.

Svlíkáme se.
Paul si lehá a na hlavu si dává obrovskej polštář.
Cha, divnej styl spaní... jak by mě mohlo napadnout, že se asi nechce
dívat, jak jsme před nim v trenkách.
Sme s Paulem v rockovym klubu Borát na Újezdě.Trávíme tam celý noce.
Paul se baví s ňákejma chlapama. Usmívaj se
na mě. CO TO JE?
V práci se mě všechny ženy ptaj: A jakej je ten Paul?
"Je hrozně hezkej," odpovídaj si samy a zasněně se dívaj z okna.
"Je v pohodě," řikám. Nechápu, co na něm viděj.
Všechny ženy po něm jedou. Když mluví, dívaj se fascinovaně na jeho rty.
"A proč chodí tak zanedbanej, on snad nemá žádnou ženskou, nebo co?"
slyšim v různejch obměnách jednou tejdně od nějaký ženy, co by
eventuálně, možná, asi teda..., měla zájem.
Stojíme na ulici.
"Neměl bys chodit domu, můžeš přespat u mě," řiká mi. Vidim ho dvakrát.
"Ne, fakt já musim domu."
"Takhle vožralýho tě T stejně domu nepustí." "Musim,
musim..." huhlám.
Sme u nás doma. Paul si vzal pivo a odešel do obejváku. Du tam za nim.
Po chvíli příde i T.
"Chtěl bych vám něco říct...ehmm,"
"Co je Paule, chceš snad u nás bydlet, nebo co...ha, ha, ha...eh." "Ne, to
ne," zakloní se a vypije lahev piva naráz. "Dej mi eště jedno."
Du pro pivo. Co s nim dneska je, dumám.
Sedíme znova v obejváku.
Paul se nadechne.
CRRRRRRRRRRR!
CRRRRRRRRRRR!

Zvonek u dveří. Má zvuk, jako když jede vlak.
Koukám se na Paula jak drtí láhev v ruce. Du otevřít. Ve dveřích stojí
tchán s baťohama. Někdy u nás přespává.
Vrátim se do obejváku.
"T, přišel ti táta."
T se zvedne a de se přívítat.
"JÁ SE POSERU!" kvílí Paul.
"Co děláš, co blázníš, proč ti vadí...?
"TO SE MI SNAD ZDÁ!"
Vůbec nechápu, co se děje. Paul dokopne pivo a vybíhá z bytu.
Další dva dny jen slyšim zprávy, jak někde chlastá a žere pilulky.
Nakonec jsme zase spolu.
"Am four percent."
"Ale neee, tohle pivo je jenom 3, ne-li míň procent," hudrám a zvedám
sklenici.
"Ježišmarjá, jseš blbej nebo co, já jsem čtyřprocentní, jsem homosexuál,
chápeš to!"
Koukám na něj s votevřenou držkou.
"Ty jseš homosexuál?" zeptám se pro jistotu. Co mám teď říct?
Zírám na něj.
Hodí vlasama a zakryje si obličej půlitrem.
Hlavou mi jede propaganda - HIV, smrt, HIV, drogy,HIV, HIV... Vidim, že
mám dopitý pivo. Vyschlo mi v krku.
"Klidně se napij vode mě," řiká Paul.
HIV,HIV,HIV,HIV...drogy, nemoce, žloutenka, jehly...použitý jehly.Všechny
jehly.
Vemu jeho půlitr a dopiju, co tam je.
"Tak co, dáme si eště jedno?" dívá se na mě.

"No jasně, určitě!"
Paul se po třech letech v Česku nakazil virem HIV a vrátil se domu, do
Quebeku.
Podstoupil léčbu, která je v Quebeku asi nejlepší na světě a platí ji stát. Po
dvou letech u něj virus HIV nebyl zjistitelnej.
Poslední zpráva přišla, když se ženil. Vzal si
za ženu ženu.
Ivan Derer, sobota 19. leden 2008 11:09

Coming out
Hezký text, zajímavý popis toho v posledních desetiletích milionkrát
skloňovaného "coming outu."
Ale abych řekl pravdu, nejsem o nic blíž pochopení. Furt nechápu, co
homosexuály pudí k tomu, aby ostatním sdělovali svou sexualitu. Proč ze
všech možných tolerovaných i pronásledovaných odrůd sexuálních
úchylek, co jich na světě je, prakticky jen homosexuálové cítí potřebu dělat
"coming out"? Co je nutí přijít k bližnímu a říct mu "šukám chlapy, doufám,
že ti to nevadí"? Exhibicionismus to není, ale co to tedy je? Strach z toho,
že se to dotyčný dozví sám a vyloží si to špatně, a z toho plynoucí potřeba
"být krytej" tím, že mu to řeknu první? Nebo snad optimistická naděje, že
osobně to dotyčný přijme líp než z doslechu?
21.1.2008 1:16:00, Jonáš
taky jsem teplej :(
jenomze s tim mam problem, jak to prijme okoli, tak spis trpim, po klukach
pokukuju, ale vetsinou zustava jen u onanie :(
19.1.2008 14:58:55, jirka

Národnost slovenská

"Všichni si napíšou národnost česká a Dérer si napíše slovenská." říkala
vždycky před vysvědčenim naše třídní pani učitelka. Nevěděl sem, co jsem
komu udělal, že zrovna já se musim takhle lišit. Záviděl jsem Dvořákovi,
Burdovi a Albrechtovi, že si píšou v pohodě národnost česká a nikdo se na
ně nevotáčí a potutelně nepochechtává.
Když jsem měl ve třídě konflikty, který občas končily rvačkou, dozvěděl
jsem se, že jsem SLOVÁK a tim pádem to nejhorší, co může bejt.
Spolužáci, co byli dřív kamarádi, si na mě vymejšleli veselý rýmovačky,
některý si pamatuju dodnes. Někdy to trvalo i tejden, kdy jsem byl za
SLOVÁKA a cestou na hajzl jsem několikrát zakopnul o nastavenou nohu.
Když jsme jeli s rodičema na Slovensko za příbuznejma, na ulici s
chalanama jsem se dozvěděl, že jsem Čech. Potupné "Česi, Česi..." jsem
slýchával spoza rohu. Kamarád Ďuro mi řikal, že by mi TO (nevim co)řek,
ale jelikož jsem Čehůn, tak mám smůlu.
Už jsem byl vytrénovanej, takže jsem jen pokejval hlavou. Moje národnost,
případně místo bydliště, mi byly naprosto ukradený.

Čas timhle všim trhnul a já odjel do Bratislavy s žádostí o vyvázání ze
svazku Slovenský republiky. Tušim, že to bylo kvůli tomu, abych moh
získat český akcie v kupónový privatizaci.
"Prečo chcetě prísť o slovensků príslušnosť" ptala se mě úřednice a já jí
tenkrát řikal, že nechci, že bych chtěl mít oboje, ale jelikož to politici takhle
zařídili, musim si holt vybrat a jelikož žiju v Čechách, připadalo mi logický,
že asi teda to musí bejt ta příslušnost česká. Navíc si pamatuju, že v tý
době na mě šla hrůza ze slovenskýho boxera s obrovskou bradou. To
jsem ale bohužel netušil, co se skrejvá v českym ekonomovi s knírem.
S orazítkovanejma dokumentama jsem se stal čistokrevnym Čechem a pár
let jsem měl pokoj. Až do tý doby, než jsem se jednou v Americe dozvěděl,
že mě náš hostitel lituje, že se u nás válčí. Chvíli mi trvalo než jsem
pochopil, že si myslí, že jsme Jugoslávci.
A pak už to jelo.
"Ty zkurvenej Američane! DI DOMU," dozvěděl jsem se při vstupu na
fotbalovej stadion Maracaná. Rána pěstí šla tenkrát naštěstí vedle.
" Ty jseš z Holandska, že jo?" zeptala s mě prostitutka, co si ke mě díky
svejm bussines reasons přisedla u kiosku na Copacabaně.
"Ne, jsem z Česka."
"Kecáš, jseš NĚMEC."
Ve Vídni mi nějaká stařena začla spílat, poté co jsem řek, že jsem přijel z
Prahy.
Když jsem získal možnost volit argentinskýho prezidenta, přišlo mi
zajímavý, že po mě nikdo nechtěl, abych se zřek toho českýho, což bych
samozřejmě okamžitě udělal.
"Nazdar RUSÁKU," zdraví mě pravidelně chlapík, co sedává před dveřma
do baru, kam občas chodim.
Nejsem sakra Rusák, řikám si, ale jelikož jsem vycvičenej, nechám to bejt.

"Fandili jsme Český republice a ty to tak pohnojili," řikali známí z kiosku po
tom turnaji, co proběhnul v minulym roce.
"Já jsem ale BRAZILEC, a ty to taky teda nevodehráli nejlíp," řikám s
úsměvem.
"CHA, se podivej na ten svuj blbej evropskej ksicht, cha...prej Brazilec,"
začínaj se kamarádi napruzovat.
Vidim, že jsem brnknul na národnostní a navíc na fotbalovou strunu a že
eště párkrát brnknu a přátelství se změní v nenávist.
Vero z bufáče v Buenos Aires to potvrzuje.
"Mám ráda Brazílii, jedinej problém je, že tam žijou Brazilci," jede si
ukazovákem pod krkem a zarputile mi nedává pivo, když si o něj řeknu
portuñholem.
Koukáme v baru na fotbal, nastupujou Američani a Argentinci.
Prostředníky letěj nahoru při americký hymně, z televize je slyšet, jak
všichni na stadiónu pískaj a v baru taky všichni pískaj.
Přemejšlim nad národnim cítěnim, vůbec nad slovem NÁROD, nad tim, jak
tuhle vlastnost člověka dokážou politici hezky využívat ve svůj prospěch a
potom se kvůli tomu musej nějaký jiný lidi vraždit.
Fuck off NÁROD.
Ivan Derer, čtvrtek 5. červenec 2007 21:11
Díky Ivane
tvůj příspěvek mě tak dojal, že jsem si musel vstát od počítače a jít si
namíchat Mojito. Teprve kombinace Fidelova rumu, třtinovýho cukru a
máty z balkónu mě zase postavila na nohy.
Kreténi se bohužel vyskytují všude, ale jediný, co pomáhá, je začít u sebe
- vymazat si sám podobný kraviny z harddisku a na provokace nereagovat.
Teprve když jsem začal pracovat pro švýcarskou firmu (a tam
nacionalismus a xenofobie leze lidem z uší), uvědomil jsem si, jak blbě a
přezíravě se chováme my češi ke spoustě dalším národnostem, pustil

jsem to, a je mi líp. Když se mě na to v zahraničí někdo zeptá, řeknu mu
teď, že jsem tady sám za sebe.
Každej člověk je (právě jenom) tím, čím se cítí být, nic jinýho nefunguje. Jo
a myslím, že čechem se skutečně začneš cítit v momentě, kdy odejdeš do
ciziny a začne se ti stýskat...
9.7.2007 0:18:08, Kocour
Trefny:-)) mne se stalo neco podobneho, mati prazanda jak vysita, otec
poctivej moravak, no a co narodoveckej cert nechtel, narodil jsem se a do
14 zil na slovensku:-) Doma se mluvilo cesky, venku normalne slovensky.
Celou dobu az do rozpadu byl klid, pak jsem se pro lidi najednou stal
Cehunem a po prestehovani do Cech pro zmenu Slovakem. Zajimavy na
tom bylo, ze podobny poklady jsem slychaval zasadne od ty doby, co jsem
zminil, ze nasi jsou z Cech (na Slovensku), resp. ze jsem bydlel na
Slovensku (v Cechach).
Podle reci nebylo nic poznat..
Nakonec to vsechno nebylo bez nasledku, delam ted hlavne s ostatnima
'jinejma', Cinanama, Indama, Rusama, Anglanama, couram po svete a
hlavne frcim na exotickejch kuchynich, o kterych bych mozna, byt
'cistokrevnym' Cechem, ani nemel paru:-)) 9.7.2007 23:00:22, Hoholba

Předbíhání
Popsal jsem příběh, kterej se mi v neděli stal. Potom jsem se rozhod, že to
sem nedám. V pondělí jsem si přečet v Minulém týdnu(Respekt č.49), že
se něco podobnýho stalo v Česku. Dva předbíhající lyžaři zmlátili třetího,
kterej je vokřiknul, aby nepředbíhali. Tak jsem se rozhod, že to sem dám.

Stojim ve frontě na policajty už hodinu, poté co jsem vystál hodinu na
check-in. Všeobecná stávková hladina pozemního personálu letiště je
vidět na délce fronty.
Snažim se duchovně oprošťovat ode všeho...
Stojim.
Najednou za sebou zaregistruju divný pohyby. Dva Francouzi si povídaj
úplně náhodně poblíž fronty, jejíž konec neni vidět.
Pozvolna se slizce vsakujou do fronty za mě.
Jeden, ten v růžový košili, jakoby odskočí k stánku s kravinama a vrátí se
už normálně do řady, vypadá to, že tady stojí už hodinu, jako my všichni.
Druhej, co má jen nátělník, aby mu byly vidět svaly, se jakoby zajímá vo to,
co za pitomosti ten růžovej v krámu viděl.
Plyšový netopejry ve fotbalovejch dresech, nic jinýho tam nemaj...řikám si.
Hlavou mi začne blejskat moje minulost v řadách. Stál jsem v nich docela
velkou část života a vždycky jsem to viděl. Lidi, který maj pocit, že sou
něco víc než my ostatní, co normálně stojíme ve frontě.
Čekával jsem i třeba dvě hodiny, aby mě ňákej vlek vytáhnul na kopec míval jsem prostě rád lyžování. Vždyky mě fascinovali šikovní sympaťáci,
který se úplně přirozeně dokázali vsáknout do davu těsně před poslední
ohrádkou.
Pak už to bylo všude. Ve frontě v hotelu, ve frontě na melouny, ve frontě
na cokoliv. Viděl jsem to znovu a znovu.
Jednou ječící ženská v hotelu, kterou musel ihned recepční začít chlácholit
a nás ostatní co neječíme, nechat čekat, podruhý solidní businessman,
jehož čas na letišti byl pravděpodobně dražší než můj. A dražší než všech
lidí za mnou. Furt dokola.
A tak mi to všechno proběhlo hlavou, počkal jsem si, jestli zareagujou lidi,
před který se chlapi vsákli a když se nic nedělo, otočil jsem se.

"Proč nejdete do řady?"
"Kník, blé, mesié, šanzelizé, depardié..."
"Proč nejdete do řady, jako tady všichni lidi?"
"Ale naše letadlo za chvíli odlétá." To
neměl růžovej řikat...
"To si děláš legraci, VŠEM lidem v týhle řadě za chvíli vodlýtá letadlo!"
"No, ale my...víte..."
Do debaty se zapojí chlapík, co stojí přede mnou. "Já tady čekám už
hodinu na stejnej let jako vy," řiká dvojici krajanů.
Už vidim rudě. Těch sedum let v Latinos mi asi zvedlo impulsivitu.
"Go to the end of this fucking line!" vykřiknu.
Slyšim, jak lidi v řadě ztichli. Perifernim zrakem vidim všude ciferníky, jak
se na mě otáčej.
"But...can I talk to my friend in french..."
"NO, go to the end, wait like everybody else!"
Jsem úplně sám nad sebou překvapenej, jak dokážu vyvolat skandál.
Cejtim, jak se mi hrne krev do hlavy.
Nátělník ukazuje letenku. Vidim na ní to samý, co mám na letence já a
spousta dalších lidí v řadě.
"You won't miss this flight, they always call the last passangers off the
queue, " snažim se, ale hlas mám zvedlej.
Vypadaj, že mi chtěj něco vysvětlovat. V dálce se rozbrečí ňáký dítě.
"Don´t tell me fucking nothing. Get out of my face to that line end, like all
the others!" křičim přes celou místnost.
Růžovej řiká něco nátělníkovi do ucha. Nátělník vypadá zarputile a ukazuje
svaly. Já se klepu zlostí.

Nakonec chlapi zmizej.
Řada se pomalu uklidňuje a já taky. Brazilka za mnou brečí, asi má šok.
Začínám mít výbornej pocit, že si chlapi vodnesli můj celoživotní vztek na
svejch růžovejch bedrech.
U poslední ohrádky si za mě z ničeho nic stoupne babička. Kouknu se na
ní. Usmívá se na mě a kolem se kutálej ciferníky, co udělám.
Otočim se zpátky.
Mám úctu ke stáří.
Ivan Derer, pátek 7. prosinec 2007 11:15
kouření zakázáno
Čekaly jsme na dost plném nádraží na přestup v Jaroměři (2 ženský s
dětma) a kousek před nás přišel chlapík celkem drsně vypadající se
stafordšírským teriérem toho času bez náhubku a zapálil si cigaretu. Chvíli
jsem v sobě bojovala s tím, jestli to vydržet, nebo ho požádat, aby
nekouřil, že se to na nádraží nesmí. Srdce v krku, a pak jsem zbaběle
požádala kolem procházejícího nádražáka, jestli by tomu pánovi mohl říci,
že se na nádru nesmí kouřit. Tak on k němu šel a řekl:"Pane, tamhletý
pani (a ukázal na mě) vadí, že tu kouříte". On odhodil cigaretu, zašlápl ji a
odkráčel, přijížděl mu totiž přípoj. Uf. Na tuto příhodičku jsem si vzpomněla
při čtení Vašeho článku.
7.12.2007 22:56:25, ivka
dobrý dvakrát (aby nebyla reakce krátká)
Já jsem jednou takhle začala řvát na paní ve středních letech (jako jsem
možná teď já)ve frontě na košíky v sámošce, ale zapomněla jsem, že mi
operovali hlasivky a nemůžu mluvit. Takže se mi z krku vydralo jen děsivý
sípání a chroptění. Přesto jsem nemohla přestat a chrčela jsem tam na ní
ty nadávky a okolostojící se na mě soucitně dívali a já chroptěla dokud
jsem se zoufale nerozbrečela.
Zkrátka jsem ten vztekl nemohla vyřvat...

8.12.2007 1:22:22, Kateřina S.
frontový cholerismus tady v asii jsou fronty a nastupování do MHD
vždycky zkouškou nervů - dělá se to tu tak: usmějí se na slabý článek
frontového řetězu jakože chtěj projít krze frontu, ale pak si to asi
rozmyslej a zakotvěj ve frontě. Furt. Neustále. A jakobynic. Místňáci
neprotestujou, jsou zvyklí - asi si říkaj, když jsem blbej a nepředbíhám,
je to moje chyba. Já šílim! 16.12.2007 7:16:31, lucie kellnerová
kalvachová

Open office
"We are the champions, we are the champions...," slyšim už podruhý pár
metrů od sebe.
Neee, proč si ten vůl nevezme ten mobil sebou na záchodl!
Kliknu na email.
"Učiňme z našeho kanclu ještě lepší místo pro práci," usmívá se na mě
přívětivě slečna z Lidských Zdrojů.
V otevřenym kanclu pracuju celej život. Nejdřív jsem pracoval jen s
několika lidma, ale jak se společnost po informační dálnici rozjela,
postupně se počet lidí, se kterejma trávím svůj den, začal svyšovat a dnes
jsem se dopracoval až k hodnotě 100. Ale nestežuju si, protože jsem viděl
i kanceláře, kde sedělo dohromady pětset lidí, celý jedno patro
mrakodrapu bylo vybořený pro tu krásu. Nestěžuju si vlastně na nic. Je mi
to jedno, prožil jsem v tom tolik let, tak co.
"Víš, miláčku, drahoušku, lásko..."
Kolegyně za paravanem mluví potichu, ale tím víc je to slyšet. Úplně
mi to odmotává myšlenky směrem k její lásce. "Ano, sejdeme se

tam, jako vždy. Lásko..., a miluješ mě?" Predstavuju si, že láska
zrovna sedí někde na záchodě.
"Tak pusinku. Pusinku," říká kolegyně a cudně se usmívá.
"NATÁHNĚTY TY KABELY A POTOM JE POTŘEBA JE
POŘÁDNĚ PŘIZEMNIT," vykřikne někde někdo. Musí bejt za rohem,
vůbec ho nevidim.
Jaký kabely, říkám si. Co to je asi za kabely....
"NE, TAK NE, MUSÍTE DĚLAT OBLOUKY V POLOMĚRU..."
Se z těch kabelů zbláznim, co mi je do ňákejch kabelů.
"That guy is full of shit, doyouknow whatImean..." Kolega mluví do
telefonu. Jeho hlas se mi protíná s pisklavym hlasem ženy, která napříč
celou místností vyřizuje seřízení nějaký technologie.
We are THE CHAMPION - jež..., chlap se eště nevrátil z hajzlu. To snad
neni možný. Musím si Fredie Mercuryho poslechnout znova.
Proč si vůbec lidi dávaj na ty mobily songy? Proč tam nemaj normální
zvonění?
Kolem přejde chlap, co používá mobil jako vysílačku. A mám tady metahovor, protože slyšim i skřípavej hlas toho člověka se kterym se baví.
Eště, že jsem to neslyšel u zamilovaný kolegyně.
"E foda, porra,"
"E mesmo, mas foda se e vai tomar no cu."
"Beleza..."
"Que beleza, quero resultados..."
Chlap odejde a já přemejšlim, že mi zanechal v hlavě lomoz způsobenej
představou nějakejch potřebnejch výsledků a slušný dávky běžnejch,
každodenních sprostejch slov.
Chvíli je ticho.
Připadám si jak Ferda Mravenec, když šel ven a myslel si, že prší.

Obrovskou místností se ozývá jen šumění prstů na klávesnicích.
Začnu teda taky.
SSSSSSSSssssssssss
WE ARE THE CHAMPIONS!!! Neee, už zase, Fredie...protrpim si další
refrén známé písně. Sakra, co ten chlap dělá tak dlouho na tom hajzlu!!!
Je mi to jasný, šel tam spát. Chvíli přemejšlim, že tam za ním dojdu a
hodím mu mobil do kóje. Pak mě napadne, že bych to určitě hodil do kóje
k někomu jinýmu.
Na začátku místnosti se objevuje Juan. Juan je že Španělska. Při fotbale
děsně prasí a pak furt křičí, že ho někdo prasí. Furt se hádá. Potřeboval by
bejka a do kapsy obrovskej rudej hadr.
"Tak ty dodavatelé SI DĚLAJ, CO CHTĚJ," zvyšuje se intenzita zvuku tak,
jak se ke mně přibližuje.
"TO SI NENEcháme líbit!" prochází kolem mě. Dupe jako slon.
DUP.DUP.CARAJO.
Dívám se na právě otevřenej email na obrazovce počítače.
Učiňme z naší kanceláře ještě lepší místo k práci.
Začtu se do toho.
Nemám si dávat nohy na stůl, že prej je to životu nebezpečný. To sou
novinky. Nohy si na stůl nedávám, protože tam na ně neni místo...
Kouknu kolem. Lidí strnule seděj a prsty jim kmitaj po klávesnicích. Není
divu, že hned přes chodbu má firma neustále placenýho doktora, protože
deset hodin vytržet strnule sedět je podle mě větší fyzickej výkon, než
uběhnout hodně kilometrů.
"Ahh, lásko, to jsi zase Ty, jak se máš?" Jeee,
proč ji zase volá...
Špit, špit...lásko...špit..." Jejich lásky sliz se mi vtírá do uší.
We are THE CHAMPIONS!!! Úplně nadskočim na židli. Už je to nejmíň půl
hodiny, co chlap odešel. Zvednu se a zmáčknu telefon.

"Haló!"
"NO KONEČNĚ! KDE jseš celou dobu.."
"No, hm...hele, já..."
"Víš, jak si včera říkal o tý holce, tak to je teda fakt kus!"
"Hele, já nejs..."
"To jsem si užil, kamaráde, to teda fakt díky za tip. To je síla, to je
neskutečný, chápeš."
"Chápu!"
"To je...já nevím jak bych to řek...já jsem z toho úplně celej rozrušenej."
"Hele...já."
"HUCH!."
"Já nejsem Gustavo."
"HECH!"
"Slyšíš, já nejsem chlap, se kterým si chtěl mluvit." "JECH!"
Položím mobil a sednu si zpátky na svy místo.
S obchůzky kanclu se vrací Španěl Juan.
"Šest nahejch žen a basa piva k tomu" křikne na kolegu Roberta. "Jasně, a
všechny panny," odpoví mu Švéd Robert a skloní se zpátky nad obrazovku
počítače.
Koukám se znova na email, kde se na mě rozverně usmívá krásný robot a
říká mi, jak se mám v takovymhle kanclu chovat, aby byl este krásnější,
než je dneska.
TO UŽ SNAD ANI NEJDE!!!
We are THE CHAMPIONS.
Ivan Derer, čtvrtek 1. listopad 2007 16:25
ty jo…
Tady v japonsku jsou teda všechny offices open. I vládní úřady, finančák a
zdravotní pojišťovna. Ale mám pocit, že je tu víc kázně. Já jsem si to teda
taky už zkusil a nikdy jsem nepochopil, jak by mohla ta maličká výhoda

dokonalé přehledné kontrolovatelnosti vyvážit tu katastrofální nevýhodu,
že v takovém prostředí se prostě nedá pracovat. Nerozumím tomu, jak
kdokoli může na takovém open floor opravdu odvést nějakou skutečnou
práci. Možná, že to vlastně možné není a všichni to navzájem jeden před
druhým maskují a zakrývají horečným tlučením do klávesnic… jo, to bude
ono, že mi to nedošlo dřív, ušetřl bych si dost frustrace.
1.11.2007 17:00:07, david mervart
taky je mi nás všech líto
Minulý zaměstnání, open space - a byly tam myši. Vždycky jste uslyšeli
nejdřív šílenej řev z jednoho rohu haly, pak úprk uplé sukně na vysokých
šteklách uličkou a následné půldenní debaty o myších. kancelářskej
humor. Pak přestaly fungovat monitory a tiskárny, protože myši překousaly
kábly (zajímavý, že kábly od myší ty svině nechávaly na pokoji). Pak přišla
deratizační jednotka a byl klid. A já jsem podal výpověď.
Jinak dík za článek. Jak říkají Stereo MCs - we belong in this world
together.
1.11.2007 20:38:01, Franz
ja to vydrzel 3 roky
Celkem 800 lidi, ctyri patra po 200... pak jsem vnitrne explodoval a vzal
nohy na ramena... Dnes, kdyz mam nejake pochybnosti o zvolene ceste,
staci, abych si znovu precetl sve tehdejsi
"autoterapeuticke" zapisky, viz [http://ufounvefirme.blogspot.com], a jsem
zase v pohode. Kdyby to nekoho zajimalo, doporucuju cist odzadu, ty
posledni prispevky uz nejsou nic moc. Hodne pevnych nervu vsem open
space vazalum! :) 2.11.2007 15:15:22, (byvaly) ufoun ve firme

Blbec
Pamatuju si, že kdysi jeden českej herec pronesl větu, že nejhorší je
srážka s blbcem. Já musim říct, že poslední srážku s blbcem jsem si užil
tak, že eště teď cejtim bolest v oblasti mimickejch svalů.
"Řikej mi BLBEC" řek mi Klébr, kteryho jsem potkal o víkendu na mejdanu
v Bello Horizonte. "Proč?"
"No, protože jsem blbec - velkej, silnej, šikovnej, inteligentní. Blbec."
Kouknul jsem na Geralda, mýho dlouholetýho znamýho. "Fakt, je to
děsnej BLBEC, ale máme ho všichni strašně rádi!" Klébr se usmál.
"Představ si, co jsem jednou udělal Geraldovi. Vidim, že v práci usnul.
Znáš, to on si sedne a usne s hlavou dozadu a hubou otevřenou. Když
jsem to uviděl, přitočil jsem se k němu a vší silou jsem ho třísknul do
hlavy."
Kouknul jsem na Geralda. Se smíchem přikejvnul.
"Utíkal jsem pak na záchod, kde jsem se zamknul a zalykal se smíchy.
Vědel sem, že mi to Geraldo vrátí, ale prostě stálo mi to za to. Chápeš to,
že jo!"
Přišlo mi to legrační, ale řikal jsem si, že bych asi dveře vyvrátil a Klébra
nacpal do hajzlu, kdyby mi tohle udělal. "No, a jednou jsem si zase všim,
že Geraldo spí..." Já jsem si všimnul, že mi začínaj cukat koutky.
"No, vzal jsem z kuchyně v práci z ledničky dort a vší silou mu ho napálil
na obličej."
"Pak jsem běžel na hajzl a zalykal se smíchy. Věděl sem, že mi to Geraldo
vrátí, ale zase mi to stálo za to." Vidim, jak se Geraldo zase směje.
"Cha, to je strašný" řikám. Přemejšlim, co bych s Klébrem udělal já. Asi
bych mu zbytky dortu nacpal do nosu, když by se snažil dostat ven z mísy.
Pracovní doba, nepracovní doba.

"No a..." nadechnul se Klébr znova.
To už jsem se fakt musel začít nahlas smát. Jakou hrůzu zas ten BLBEC
vymyslel.
"Seděli jsme zase jednou takhle v kanclu a kromě mě a Geralda tam byl
ešte Jefferson.
"Najednou vidím, že Geraldo zase spí. Domluvili jsme se s Jeffersonem,
že ho on majzne otevřenou dlaní přes čelo, já budu stát u dveří do kanclu
a až rozzuřenej Geraldo poběží za náma, zabouchnu mu ty dveře před
nosem."
"Probíhá akce, Jefferson vší silou plácne Geralda přes čelo a běží. A mě v
tý chvíli napadne geniální věc! Nezavřu ty dveře až před Geraldem, ale
rovnou před Jeffersonem!
Dvojice kamarádu beží za sebou. Jefferson je už skoro u dveří.
Ohlíží se za pronasledujícim rozzuřenym Geraldem."
"Zavřu dveře. Jefferson pokračuje v běhu, hlavou přímo do dveří..."
"To je strašný! Ty jseš fakt blbec," řikám a mám co dělat, abych to
vyslovil. Spolu s mimikou toho blbce je to lepší než Simpsonovi.
Do debaty se pritočí Klébrova manželka.
"Představte si, co udělal mě. Dohodnul vejlet, dvěstě kilometrů odsud. Řek
mi, ať jedu sama napřed, že tam za mnou přijede. Pozval i spoustu
známejch. Když jsem mu v poledne volala, řikal, že se jen trochu zdrží.
Známý se mě už taky začli ptát, kde je."
"V pět večer řikal, že je ňákej zaneprázdněnej."
"V šest jsem mu volala a on už měl vypnutej telefon."
"Chápete to, spunktoval vejlet dvacítky lidí do hodně vzdálený vesnice a
pak úplně bezdůvodně nikam nejel, nikomu nezavolal, nevomluvil
se...prostě zmizel."
Kroutim nevěřícně hlavou. "Jak s nim můžeš žít!?"
"Ale já ho mám děsně ráda! Všichni ho máme rádi."

Vidim, že se Klébr zhluboka nadechuje. NEEE, co to zas bude!
"Jednou jsme dělali instalaci alarmovýho systému v nějaký nemocnici.
Stojim tam u mříže a koukám na televizi."
"Najednou vidim, že na mě spoza mříže a prosklenejch dveří někdo kejvá."
"Co je."
"Chlap ukazuje na zámek mříží...nic neřiká, jen ukazuje prstem."
"Hm, řikám si...tak mu votevřu, že jo..."
"Votevřu mříž a dveře za ní a najednou vidim, jak spousta divnejch lidí v
místnosti vstala a s šílenym výrazem se vrhla k otevřenejm dveřím."
"Proletěli kolem mě jako vitr!"
"Copak jsem moh´ vědět, že to je psychiatrie?!"
"Chytali ty blázny po městě několik dní!" Začíná mě
bolet břicho smíchy.
"Nejhorší je, že jedinej ten blázen, kterej na mě kejval, tam zůstal..."
Dostávám pomalu křeč do bránice. Vidim, ja se Klébr znova nadechuje.
Rychle se zvednu a du se projít na zahradu. Další dávku už bych asi
nevydržel.
Hlavou mi zní jeho hlas a zároveň souhlas všech ostatních.
"My ho máme všichni hrozně rádi.!
Ivan Derer, středa 26. září 2007 16:47
Hezky cteni
Cekal jsem tedy i basnicku uprostred, tak snad priste. Ty rad cpes lidi do
hajzlu, ze jo?
26.9.2007 20:51:28, yogumin basnicku???
Jak si na to prisel?? Ty ctes moc GLUMA!!! Lidi do hajzlu necpu rad,
protoze se tam blbe vejdou.
26.9.2007 20:55:15, Ivan Derer Vidis Gluma bychom mohli
nacpat do hajzlu. A pak se mu jako strasne omlouvat, ze jsme
to tak nemysleli a tak.

26.9.2007 20:58:34, yogumin Ach jo, Yogumine to je zase desna
predstava, jak spolu cpeme Gluma do hajzlu a pak se mu vomlouvame,
ze jsme to nechteli, ze nas to mrzi atd...
26.9.2007 21:04:44, Ivan Derer Ja se mu stejne divim clovek s tak
vyvinutym ekonomickym myslenim a taha se porad s 60ti kilovym
handicapem. To jsou dva pytle cementu a deset kilo brambor navic. Tak
ho jenom placneme pres celo, az zase usne v praci s votevrenou hubou.
26.9.2007 21:06:15, yogumin
hele, posledni
Glumuv prispevek v naky debate vypadal tak, ze ho vyrazili z prace.
Myslis, ze si delal legraci, nebo ze fakt ted bude mit este vic casu na
blogy?
Skoda, ze se debata stocila k podzemni prisere, snad to nikdo nepochopi
tak, ze by snad mel blbec neco spolecnyho s Glumem!
Musim rict, ze tedka ctu to jeho sci-fi a pripada mi vyborny!
26.9.2007 21:12:25, Ivan Derer Bojim se ze ted bude mit vic casu
na blogy... Sakra, kde ted je? Uspava zrovna deti nebo co?
Taky jsem monitoroval jeho dnesni zvysenou aktivitu komentaru u te nove
bloggerky :) No jo, nas kocour ted taky zacina blbnout.
Ctyri dny uz nebyl doma.
26.9.2007 21:18:00, yogumin
prosimte nenaznacujes nahodou, ze Glum je tedka nekde s tvym
kocourem?
26.9.2007 21:28:07, Ivan Derer Zeptam se
Gluma
jak dlouho nebyl doma. A jestli rekne ctyri dny, tak je to jasny! Posledne
kdyz se kocour vratil asi po tydnu, tak mu tak divne smrdel kozisek. Ja
toho Gluma fakt budu muset nacpat do toho hajzlu!
26.9.2007 21:36:49, yogumin
Glum tady evidentne neni
Nebo se zasklil. Tak zkusim vyvolat Petra II - ten ted ale toka na eroticka
tematka v sousedni svetnici. A prohlasuje se za krasavce zdejsiho blogu.
26.9.2007 22:04:19, yogumin

Vyvolat Petra II
Neee, ja se bojim duchu!! I kdyz sou krasny, jako PetrII
Glum se zasklil, to je jasny, buhvikde zase lita...snad nespadnul omylem
do naky sopky!
26.9.2007 22:09:21, Ivan Derer Si
děláte srandu...
...ale už vás chvíli sleduju.
26.9.2007 22:12:46, petr II Petre II tak co rikas Ivanovu novemu
prispevku, a kterou popsanou lapalii bychom zde mohli vyzkouset na
nejakem bloggerovi? Co myslis? 26.9.2007 22:21:08, yogumin Ani
nevím...
...sem teď nějakej roztržitej, od tý doby co jsem se zakoukal do zrcadla
26.9.2007 22:27:20, petr II
Petre II
Nech toho. Kdybys vedel jak vypadam ja, tak bys do konce sveho zivota
chodil s pytlem prehozenym pres hlavu. 26.9.2007 22:30:46, yogumin S
tím Glumem...
...jste si dovolili dost, ale já mám zálusk na pana Premysla.
26.9.2007 22:34:29, petr II A jakou proceduru vymerujes panu
Premyslovi? Doufam, ze to bude neco akcniho. 26.9.2007 22:39:05,
yogumin Až uspí děti, tak nám to nandá...
...a v práci určitě skončil, protože to kvůli psaní blogu flákal nekřesťansky.
26.9.2007 22:50:21, petr II

Jeden den Ivana D.
Rok před příjezdem známejch tanků. Koukám do kalendáře, že už je to
čtyřicet let, sakra!
To to letí. To už by se dalo vodsedět i pár vražd z lásky.
Nebo leta za šíření protisocialistické propagandy, který se v normální
společnosti řiká kultura, jako to měl Ivan M. Jirous. Ehhh... spustim nohy z
postele a koukám na moře. Koukám dobrejch pět minut.
Vlny se převalujou, pláž je pustá, ale rybáři už pracujou.
Vezmu dočtený Magorovy Dopisy z vězení a položim je na poličku vedle
ostatních knih, který jsem za poslední rok přečet. Neni jich moc. Dřív jsem
čet kurva víc!
Otevřu skříň a hledám tam nějakej nesmysl.
Ze skříně na mě vypadne jiná kniha.
Zvednu ji ze země.
Je to kniha o modré planetě, která je spoutaná zelenym řetězem.
Cejtim vrásky na čele, jak se prohlubujou.
Knihu mi přivezla manželka přes půl modré planety jako dárek k 40.
narozeninám, přestože jsem jí ze všech sil prosil, ať to nedělá. Neni nad to
mít někoho fakt rád, cha!!!
Vezmu knihu a du si udělat snídani. Cejtim, jak se mi kniha vysmívá - Cha,
si mě tolik nechtěl, že jsem tě nakonec lehce dostala!
Přemejšlim, jestli to mám otevřít. Vim, že den je zkaženej, ale zažil jsem za
těch čtyřicet let přece spoustu horších věcí, třeba jsem spadnul z pěti
metrů na beton, sbíral houby ve vosim hnízdě a nebo se účastnil
předvánočních večírků různejch firem.
Otevřu to na konci, protože mi zůstal zvyk ze čtení odpudivejch věcí, kterej
jsem získal při čtení Rudýho práva, který nám kdysi nosili do školy.
Vždycky mě štvalo, když tam někdo přede mnou vyluštil křížovku, co byla
na zadní straně.

Zjistim, že místo ochrany přírody bych se měl věnovat svobodě. Dívám se
ven na ostrovy a rybářské lodě plující směrem na Jih, kde se poslední
dobou objevily i vzácný velryby Jubarte.
Tak jo. Kašlu na přírodu. Co jinýho se dá sakra dělat, že jo! Co je
jednodušího, než se starat jen vo sebe. Du do toho! Rodina je už stejně
pryč...
Ze zapnutýho počítače na mě vylezou mravenci. Přemejšlim, proč tam
sakra lezou, ale asi proto, že tam je teplo.Trochu mi to propojí to s tim
globálnim oteplovánim. Mám pocit, že hmyz to tady po nás vezme, až se z
povrchu Země sami odpravíme, jestli nás teda dřív nesetřese sama.
V knize narazim na radu, že bychom měli vypínat zbytečně svítící žárovky.
Povzdechnu si, zvednu se a zmáčknu vypínač.
Žárovka praskne a zhasne.
Sednu zpátky na židli a přemejšlim, že budu muset do obchodu pro novou.
Ach neee...
Piju kafe a čtu zprávy. Nevim, proč to dělám. Ale jak už jsem řek, den je
zkaženej, tak je to fuk.
Na Respektu se taky nic moc neděje, jen pan Veselý zvedá lidem
adrenalin. Já bych k tomu řek, že cestu k řešení konfliktu mezi Izraelem a
Palestinci ukázal dneska všem žid Dorian Paskowitz, 87 letej americkej
surfař, žijící na Havaji, kterej koupil patnáct surfovejch prken i s
vybavenim, prošel s nima izraelskou vojenskou bariérou u města Erez a
daroval je palestinským dětem, který dva tejdny předtim viděl na fotce
jezdit na ňákym dřevu z vohrady.
A zase ty zprávy, Radar, Reforma, Tlustý, Hovorka, Bush, Moskva,
radikálové, terroristi, celebrity...z knihy se na mě při tom usmívaj sluníčka
hned vedle citátů ňákýho Longborna, kterej mi svym jménem připomíná
Longbotoma, což už je jen kousek k lobotomii.
Proč timhle ztrácim čas?! Už jsem přišel vo čtyřicet let a ještě jsem se
nepoučil!? Měl bych už vědět, co je v životě důležitý, ale nevim nic.

Vzpomínám, jak mi známej řikal, že ve čtyřiceti prudce roste počet
sebevražd mezi muži. Že to je vo moc horší, než kolem třicítky...Cha, hned
mě napadá, jak jsem před dvěma lety dostal knihu od Václava Rýčla.
Kniha výborná, příběh strašnej...tak jsem musel každej večer chodit ven z
bytu na ulici do baru, abych se ujistil, že život je přece jen veselejší.
Čtu si už poněkolikátý rozhovor s Magorem, kterej je taky pěkně
posmutnělej. V parlamentu sedí bachař z komunistickýho superkriminálu,
kterej si u vězňů zvyšoval respekt mučenim. Nechápu to. Jakto, že chlap
neni zavřenej někde na samotce v okovech?
Nakonec se podívám na blog primáře Nešpora na Aktuálně. Čtu to rád i
když je to pro mě trochu něco jako církevní obřad. Mám pocit, že bych
svojí přítomností neměl dokonalý lidi obtěžovat. Navíc si myslim, že realita
života je někdy tak neúnosná, že si lidi čas od času přece musej trošku
náladu uměle zvednout alkoholem.
Vylezu na pláž. Na pláži rybáři sbíraj malý mořský korýše, který potom
používaj jako návnadu. Korýši mizej, protože je furt někdo sbírá a lidi
chčijou do vody. Korýše to otravuje.
Koukám zpátky na balkón, kde někde leží kniha, kde se řiká, že mi to
může bejt jedno, že problém vyřeší volnej trh. Takže na to kašlu a běžim
podél pláže směrem tam a zase zpátky.
Nohy se mi bořej do písku a tak přemejšlim o tom, že díry pod pískem
zahuběj za rok víc lidí, než žraloci.
V kanclu je všechno stejný, žlutý zdi, stoly, kde spolu sedí dvacet lidí a
zíraj do obrazovky. Kdo nezírá, sedí v prosklený místnosti a kouká na zeď,
kde někdo jinej ukazuje na zdi nějaký grafy a tabulky. Představuju si, jak
všechny lidi uvnitř fackuje známá volná ruka trhu, něco na způsob Thing.
Trošku mě to pobaví.
Chvilku přemejšlim, že změnim práci. Moje druhý já ale podotkne, že
všude to je stejný.
Zapojim se do Matrixu a pustim si do sluchátek Nicka Cavea, Deanna
pomalu přejde na Where the wild roses grow... jeee, snad tady nemám

hned The weeping song, leknu se, že by to náladě fakt nepřidalo.Naštěstí
následuje Omalley´s bar.
Volám kolegům do Mexika, jak to vypadá před příchodem hurikánu Dean.
S hrůzou zjišťuju, že stupnici síly hurikánů pomáhal sestavovat Simpson.
Snad to nebyl ten z malýho města v
Springfield´s state! Hledám, co to je za stát. Nakonec zjišťuju, že to je
právě jen ten Springfield´s state, kterej původní settlers označili za New
Sodom, protože je zmátla ta historie z Bible.
Zbytek dne je tvořenej telefonátama, emailama, schůzema a kafem z
automatu. Nic zvláštního.O lidech v kanclu už psala Kateřina Kadlecová v
neděli a na D-fens se tomu věnujou fakt profesionálně.
Jeden zajímavej rozhovor mám se spolupracovníkem z Peru. Řiká, že na
poslednim zemětřesení bylo hrozný to, že trvalo hrozně dlouho a lidi v
panice pobíhali po ulicích a křičeli. Vidim před sebou obraz od Muncha.
Už je tma a du z kanclu. Uklizeč mě zdraví na hajzlu a ptá se, jak se
mám. Už čtyřicet let fakt skvěle, řikám a usmívám se. "A nezapomeň
zhasnout světlo," řikám vtipně, při vzpomínce na knihu.
"Cože" řiká von.
"Ehh, nic..."
Pokejvá hlavou a de mejt hajzly.
Jedu do baru na pláž, kde se ke mě hned přitočí místní sympatická
číšnice.
"Víš, já mám hrozně ráda čokoládu, nechceš si dát taky něco
sladkýho?" "Ne," řikám.
"Já čokoládu zbožňuju."
Pokejvu hlavou a vona de pro drink. Koukám na ní a najednou mě něco
napadne. Někde jsem čet, že ženy maj radši čokoládu než sex.
Tak se zeptám.Řikám si, jestli to neni blbý...
Staví mi caipirinhu na stůl a naklání se ke mě.
"Můžu se zeptat...ehhh..."
"Jo, a co jako..."

"No, čet jsem na internetu, že ženy maj radši čokoládu než sex, máš to
taky tak?"
Narovná se, podívá se trochu za mě a obličej se jí rozzáří.
"NO JASNĚ, čokoláda je výborná, když se mi rozplývá na jazyku."
Oči jí svítí.
Nečekal jsem tak radikální souhlas, chechtáme se společně.
Tak aspoň něco jsem se během toho dne dozvěděl. Přemejšlim, koho
bych se eště zeptal, ale v okolí vidim samý chlapy. Ty by mě akorát poslali
někam s takovejma otázkama.
Ale mě ta otázka připadá důležitá. Připadá mi důležitější než globální
oteplování a nebo kniha, která na mě teď čeká doma. Že bych se zeptal
autora knihy, jestli má radši sex nebo ekonomický růst?
Co by mi odpověděl je jasný, CHA, ani se nemusim ptát.
Du domu a koukám, že na balkóně už zase lítaj netopejři. Připadá mi fakt
legrační, že tam vždycky dám pití kolibříkům, ale přes noc všecko vypijou
netopejři.
Jakoby v tom byla nějaká životní pravda a já jí ani na prahu stáří nedokážu
objevit.
Ivan Derer, úterý 21. srpen 2007 20:41

Posilam blahoprani :-)
P.S. Sam jsem do te knihy s retezy take parkrat nahlid. Ale cte se mi to asi
jako Engelsuv Antiduhring, z ktereho jsme na vejsce museli psat konspekt,
aby z nas byli "socialisticti lekari" ... ;-)

A je zajimave, ze stejnou obavu o svobodu jako V.K. sdileji take prislusnici
britske politicke sekty "zivoucich marxistu" ...
[http://www.lidovky.cz/ln_noviny.asp?c=A070622_00]
22.8.2007 10:51:50, M. Šuta – suta.blog.respekt.cz
Pane Suto
kliknul jsem na ten clanek. Vsechno tam je. Cet jsem shodou okolnosti
reakce na zminenej rozhovor ve Financial Times v nasledujicim vydani.
Clovek, kterej kdysi s ochrancem modre planety mluvil v Praze tam rika,
ze mu padala celist, kdyz mu ceskej prezident rikal, ze v Praze neni
znecisteny ovzdusi, protoze on tam v pohode hraje kazdej den tenis.
22.8.2007 12:02:50, Ivan Derer
2 Ivan D. - asi nam chybi spravny stranicky pohled :-) asi nam
chybi ten spravny stranicky pohled :-) Jak se rika v StBackym
serialu o Honzovi Zemanovi: ... musis veci videt politicky ...
22.8.2007 12:50:05, M. Šuta - suta.blog.respekt.cz

Guruové
Přišla ke mně to ráno v kanceláří. Měla na tváří svatý úsměv a v ruce
amulet. "Trápí tě něco?" řekla s úsměvem, za který by se opilý svatý
nemusel stydět. "Ne, díky...je mi jen po ránu blbě." "Neměl by si pít tolik
alkoholu...a mysli víc pozitivně." Podíval jsem se ji zpříma do očí. Řekl
jsem: "ANO."
Valí se to na nás ze všech stran. Guruové, kteří nejlíp vědí, co je v životě
důležitý, jak se život používá, jak to všecko je, tak se na nás smějí ze
všech sloupů pouličního osvětlení. Ne že by na těch sloupech viseli, ale
sou tam nalepený, takže jejich svatý ksichty sou zdeformovaný tvarem
sloupu.
Jejich tváře vyzařují lásku, jejich mluva je bezbřehá a milosrdná.
Uleví nám v našem neštěstí. Uleví nám od tíhy života. Naše duše jsou v
nebezpečí, dokud je oni za příslušný obnos nezachrání.
Mám rád setkání s nimi.
Jejich ksicht se skrabatí do nechutnýho šklebu, když nabízej spasení.
Kdo spasení nepřijme z jejich alternativních a duchovních rukou, je hlupák.
Umí přivolat déšť a předpovídat budoucnost. Jsou politology našich duší.
Naše duše by se bez nich cítily osamělé a opuštěné.
Naše duše, které tíhnou k realitě života, je potřeba omýt v kádi
alternativního duchovna a vhodit je na pekáč somnambulního huhu.
Dokážou nám například nabídnout astrální bezpečnostní službu, případně
konfigurovatelný personalizovaný amulet, který vám řekne správný čísla
Sazky a Sportky a naučí vás zadarmo reklamu "Vitana vaří za vás ."
Naše datum narození přece přesně určuje, co se nám stalo, co se nám
právě děje a co se nám stane za dvacet let, jestli se toho vůbec dožijeme.

Nabídnou nám prodýchání do minulých životů a prodýchání do sebe sama,
uvědomnění si sebe sama a toho, kam jdeme, kdo jsme a jestli naše
sexuální čakra je konsistentní, případně jestli náhodou není v rozporu s
naší aurou.
Vezmou nás do lesa si povídat s astrálama, můžem si je klidně pohladit po
hlavě.
Zbaví lidi rakoviny a nechaj je umřít s nádorama. Jen aby chudák náhodou
nešel k doktorovi, to by se mu mohlo přitížit.
Přiletí za náma až z dalekých krajů a řeknou nám, že můžem mít hodně
žen i manželek, ale důležitý je duchovno, takže je jedno, co si ženská
myslí, hlavně že je poslušná a poslouchá osvíceného manžela, který je
přece nositelem pravdy.
Pravda není nic subjektivního, je to objektivní. Tak to je. Oni to vědí a my
ubožáci, ploužící se v bahně zaprasenýho životního dvorku, odkud
vodešla prasata a za chvíli tam přídou krávy, my to prostě nevíme.
Je potřeba nám všem vzít naší víru a nahradit ji vírou, o které oni vědí, že
je správná. Jak to vědí, to nevíme, ale budeme jim věřit, že se nesekli.
Nebudeme se dál trápit myšlenkama na Boha, na to, proč jsme tady, jakej
to má smysl, nebudeme sami bádat, ale vezmem to zkratkou k nejbližšímu
zřídlu čiré životní moudrosti, ze které potom budeme zbytek života pít
pramenitou láskyplnou životní pravdu.
Přišla ke mně druhej den ráno v kanceláří. Měla na tváří svatý úsměv a v
ruce amulet.
"Trápí tě zase něco?" řekla s úsměvem, za který by se i opilý svatý musel
stydět.
"Ne, díky...je mi jen po ránu blbě?"
"Neměl by si pít tolik alkoholu...a mysli víc pozitivně!" Podíval jsem se
ji zpříma do očí.

"Fuck off and kiss my arse" řek jsem a votočil se k počítači.
Ivan Derer, středa 26. březen 2008 07:57

kde je chyba? popíjím si pivko, dělá mi to dobře, cítím se fajn - chceš taky
jedno? - thanks, good felow! drbu se svým amuletem, dělá mi to dobře,
cítím se fajn - chceš taky jeden? - Fuck off and kiss my arse!
26.3.2008 10:00:32, čukča
Cukco
Asi ve mne.
26.3.2008 10:05:34, Ivan Derer

Naši čtenáři.
V Austrálii pokousal žralok surfaře k smrti během včerejšího dešťivého
rána. A v pekle českýho internetu ubožáka rozkousali "naši čtenáři", který
v životě nevytáhli nikdy nic ani za humna svojí chýše a na svět se dívaj
skrz ruce a monitory zapatlaný od vlastního spermatu.

Neměl tam co dělat, když prší, kdo by chodil do vody, UMÍRÁ SE ZA
VLAST, ne pro radost, má, co si zasloužil...atakdál. Projíždim diskusi, kde
v záplavě nicků jeden jedinej člověk používá svoje jméno a to je právě
ten, kterej jedinej píše normálně. Ten, kterej přímo na stejný pláži kdysi
surfoval. Ten, kterej píše, že počasí neni pro tenhle druh sportu
rozhodující, ale spíš jak vysoký sou vlny.
(rap) Je ale vidět, že
volové a krávy, co
trávěj životy v hovnech
svý hlavy,
vědí přesně o co de a jejich největší problém je, že video neukazuje
chudáka, jak se zmítá v čelistech příšery.
Spořádaní občané se měněj na australský surfaře a znalce východního
pobřeží Austrálie s hlubokejma znalostma povahovejch rysů žraloka i jeho
oběti, včetně tvarů pobřeží a lokálních specifik. Jejich zkušenosti jim
potom dopomůžou ke kvalitním názorům typu: Surfaři by si měli zespoda
prkna nakreslit žraloka, on by se lek a utek by...
V zápětí ovšem nastupujou "los politicos" a začnou se zmítat v politickejch
vášních. Kdyby tak Topolanka radši sežral žralok! Paroubka krokodýlům!
Škoda, že to nebyl ODSák.
Modrá banda, rudý vrazi.
Nad mrtvym australskym surfařem se "naši čtenáři" spravedlivě rozjedou
na tobogánu český politiky.
Dou do krve..., ale ta neteče.

Snažej se navzájem urazit co nejvíc, ale nejde to. Je to vyčerpaný.
Sprosťárny už neurážej.
Je to vydechlý, jako sama česká politika, která může vyvolávat emoce
snad jen právě v lidech, který oduševněle seděj na pupku světa, kde se
vaří to nejlepší pivo.
Některý reakce sou tak stupidní! Autoři si je teda sami ohodnotěj jednim
hlasem...
TOTO JE KVALITNI NAZOR!
Kdo na tohle přišel?!
Nad diskusema visí najednou pět nejvíc hodnocenejch reakcí. Tyto názory
naší čtenáři považují za kvalitní! Kouknu na spravodajský servery. Názory,
které "naši čtenáři" považují za kvalitní, sou většinou stupidní nadávky.
V diskusích jedou svatí muži, vlastenci a tatrmani kombinovaný s
politologama, který máj kvalitní názor na všecko, ale jsem si jistej, že o
životě nevěděj nic.
Premejšlim nad mladým klukem, kterej pravděpodobně vyrost v oceánu
tak, jako kdysi český kluci vyrůstali na hřišti nebo na ulici před barákem,
než si sedli k obrazovkám, a vo zemi v srdci Evropy nikdy nic moc
nevěděl.
Určitě ani neslyšel o "našich čtenářích."
A proč by měl?
Připomíná mi to debatu pod zprávou o havárii brazilskýho Airbusu v Sao
Paulu v minulym roce. Někdo se tam vyjádřil, že: "...cestující určitě při
přistání zatleskali, ha, ha, ha..."

Je řešení tohle všecko zablokovat? Určitě ne!
Říká nám to, co je ve společnosti za zmrdy, takže si aspoň člověk nedělá
iluze a může se vždycky dobře připravit na nejhorší.
Ivan Derer, středa 9. duben 2008 17:20
Český nácek. Guruové. Naši čtenáři.
Trochu to vypadá, jako kdyby právě tihle za všechno mohli. Jako
kdybychom od nich něco očekávali, a oni nás zklamali, podtrhli, nasrali do
alelujá.
Ivane, lidi přece jsou svou většinou šunt. Proto píšeme, abysme se z toho
nezalkli. Víš to Ty, vím to já. Myslím, že Tě trápí ještě něco jinýho a víc
než náckové, všelijací guru a internetové publikum.
Nemohl bys zkusit napsat text, který by to pojmenoval přímo?
9.4.2008 18:26:08, Michal Matoušek

A to jsem myslela, že klávesnice zapatlaný od spermatu a mozky po
lobotomii mají jen diskutéři na Novinkách a třeba v Aha nebo v jiným
bulváru. Když se podíváte na tuto diskusi na Aktuálně
[http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/forum]
(odkaz asi příliš dlouhý, ale vy to šikulové jistě nějak zvládnete se tam
dostat), zjistíte, že i do Aktuálně lezou onanisti nejvyšší (či nejnižší
kategorie) - chtěla bych vidět, jak vypadají. Kdyby se neskrývali za
anonymy bez tváře a identity, asi by psali jinak. Jojo, halt není svoboda
projevu jako svoboda projevu. Kde se ti "žumpaři" pořád berou?
10.4.2008 1:14:27, ren
ren...

To je presny. Jak vypadaj?
Kdyz je potkate na ulici, nevsimnete si jich, uvidite je vedle sebe v tramvaji,
ale nezaujmou vas.
V praci Vam otevrou dvere a prohodej par vtipu.
Uplne normalni lidi...
10.4.2008 7:50:04, Ivan Derer
Já jsem jednou
uviděl na Novinkách hlasovací tlačítka na téma, jestli se podaří nebo
nepodaří policii nalézt ostatní části těla zavražděné holčičky, přečet jsem
si reakce tý lůzy tam a úplně nasranej jsem psal na nějakej syndikát
novinářů, či co. Po pravdě řečeno jsem ale vůbec neměl lízt na Novinky.
Co to vůbec je za "noviny", který jako jednu z hlavních zpráv dne napíšou,
že v Austrálii kousnul žralok surfaře (nic proti Austrálii ani surfařům)? Co
od toho očekáváš?
10.4.2008 10:00:50, Petr

Medvědi
Téma posledního velkoformátovýho Respektu mě nadchlo. Medvědi na
Slovensku. Jsem se do tohodle "problému" před dvaceti lety zamotal uplně
brilantnim klasicko-českym způsobem. Eště teď, když na to myslim, musim
se nahlas smát.
Sme taková veselá skupinka fakt typickejch českejch turistů.
Z nádraží rovnou do hospody. Z hospody spát někam do autobusový
budky. Když nejdem do budky, většinou začne pršet.
V budce to fakt smrdí, ale jelikož dem z krčmy, je nám to jedno.

Nejsme vlastně turisti. Ale nejsme ani trampové. Jsme ňáká divná
kombinace těhle dvou forem . Kamaráda si jednou stará pani na Kokoříně
spletla s Henlainovcem. Dostala úplně hysterickej záchvat, že se vrátili.
Stojíme před vstupem do Vrátné doliny a děláme vtípky o medvědech. Je
to velká legrace, až nás uvidí medvěd, je potřeba začít pískat na píšťalku,
pak prej uteče. Píšťalky ale nemáme. Tak budem pískat na rty, hvízd,
hvízd. Úplně vidim, jak až to medvěd uslyší, hned odběhne.
Vykračujeme si pohodlně po asfaltovym chodníčku až k místu, kde
najednou červená turistická značka mizí prudce nahoru.
Furt si děláme legraci z těch medvědů. Medvědí stopy a medvědí trus!
Slyšels vo tom, jak medvěd skočil na chlapa zezadu. Hahaha. Chtěl asi ty
řízky z chlapova batohu. V našich batozích by chlupáč našel maximálně
pivo. Hehehe.
Nepamatuju si úplně presně ty dialogy, ale je to z tohodle ranku.
Opilej medvěd nám připadá skvělej.
Lezeme do kopce. Kolem je najednou hlubokej les. Slunce svítí, je skoro
poledne.
"Hele, a kde budem vlastně dneska spát?"
Zdá se, že někomu z nás došlo, že na horách nejsou nainstalovaný budky
z autobusovejch zastávek.
"Je tady cestou značenej srub, tam přenocujem." Plán vypadá dobře. Sice
budem muset strávit noc jinde, než v hospodě, ale snad to přežijem.
Je už odpoledne a stojíme u dřevěný salaše. Otevřou se dveře a my
zíráme na množství lidí uvnitř.
"Tady nemůžete zůstat, už je tady přelidněno," řiká nám žena ve dveřích.
Otáčíme se. "A dávejte pozor na medvědy," řekne ještě a zavře dveře.
Mám pocit, že zasouvá nějakou silnou dřevěnou petlici. Ježkovy zuby,
URČITĚ PROTI MEDVĚDŮM.

Stojíme před srubem a koukáme na sebe. Začíná nám to pomalu
docházet.
Pokračujeme přes hřeben Malé Fatry. Les šumí a já začínám mít pocit, že
z lesa je slyšet krvelačnej smích medvědů! Úplně cejtim, jak si nás jejich
hlídky předávaj.
Už se mezi sebou moc nebavíme. Pomalu šlapeme na vrchol hory a
díváme se okolo, odkud se na nás vyřítí grizzly. Známe souboje medvěda
a hrdinů z Mayovek. A tim pádem víme, že lidi napadený medvědem
nemaj valnou šanci na přežití, teda pokud nejsou hlavní hrdinové. A to my
teda určitě nejsme.
Všeobecnou medvědí psychózu dokresluje následující příběh:
Deme po pěšině a já najednou vidim, že se kamarád přede mnou zastavil.
Poskočí mi srdce. MEDVĚDI. Už nás maj!
Najednou vidim, že proti nám dou dva lidi a jeden z nich ma na zádech
obrovskej batoh.
"Co je? Proč si se zastavil?" ptám se. Vidim, jak si mne oči. Trošku hůř vidí
na dálku.
"Člověče, jsem myslel, že ten chlap je medvěd! Že jako na mě de
vztyčenej medvěd s těma tlapama jak v cirkuse!"
"Ježišmarjá."
Neni co dodat. Nemůžeme TADY spát pod širákem. Představujem si, jak
nás v noci sejmou. Vyloupnou nás ze spacáků jak buráky! Kde budem
spát. NEVIM, všude jen hory a hlubokej les. Slunce zašlo. Nad horou se
objevil obrovskej černej mrak. SE
ZBLÁZNIM, kromě toho, že nás sežerou medvědi, tak eště navíc
zmoknem! NEZMOKNEM, na troud nás spálí blesk! To se mi snad zdá!
Běžíme po kopci. Jak to bylo s tim bleskem? Koukám dokola, jestli je něco
větší než já. Hlavou mi bleskne, že když mě napadne medvěd, bude větší
než já a tim pádem zabije ten blesk jeho. Na chvíli se tim uklidnim.

Rychlym krokem scházíme z hřebene. Musíme se dostat do vesnice. Ve
vesnici nemůže bejt medvěd. Co by sakra dělal medvěd ve vesnici.
Těsně před západem slunce se dostáváme do malý vesnice a dem do
hospody. Padá z nás stres z medvědů, pijeme s místníma borovičku.
Po desátý vylezem z pajzlu a dem spát ke kostelu. Myslim, že jsme
původně šli k hřbitovu, ale pak jsme se rozhodli, že budem spát na
cestičce u kostelní zdi.
Ráno se budíme, je krásnej den.
"Hele, v noci tady děsně vřískaly slepice, úplně mě to probudilo" řiká
známej.
"Já nic neslyšel, to se ti muselo zdát."
Vidíme, že po chodníčku k nám pomalu de babička. Krásná slovenská
babička. Zastaví se u nás. "A čo vy tu robítě." řiká a usmívá se.
"Ale, nic, jsme šli...jsme neměli kde spát, tak jsme tady..."
"Vietě, po tomto chodníčku chodí medveď na sliepky, mali stě
šťastie, že dněs tuná něšiel..." Babička se usmívá a de dál do
kostela.
"Neřikal si, že si slyšel vřískat slepice?"
"Nojo člověče, vřískaly jak kdyby je z toho kurníku vyndaval ňákej
medvěd."
Ivan Derer, pondělí 27. srpen 2007 21:44
medvěd panda jdu ze zahrady a dole pod kopečkem panda, no jak tele,
ale tlustý. Při bližším ohledání to byla baba sousedka v černé dlouhé
sukni a bílém triku, tmavovlasá, která sehnutá s vystrčenou mohutnou
zádí hledala něco na zemi. Ta iluze byla dokonalá. Jinak medvědi útočí
spíš na popelnice než na lidi, kolem hotelů a kontejnerů k nim

náležejících se často motají nejen ožralové, ale i medvědi, oba druhy k
nerozeznání i akusticky. No a u nás prej bude zákonem stanoveno, že
musíte večer (snad jen mimo město, aspoň hlavní) mít rozsvícenou
baterku (vpředu i vzadu), aby si vás myslivec nespletl s kancem. Zejména
nesmíte večer provádět žádné čuňárny, tím méně v lese nebo na jeho
okraji.
28.8.2007 13:03:42, lucina

Proč jsou nejšťastnější?

Nejšťastnější na světě jsou Dánové. Někde to psali . Když odhlédneme od
definice štěstí, která je určitě jiná na západě, na východě nebo uprostřed,
zajímalo mě, co se v zemi Hamleta a karikatur děje, že to lidí vnímaj tak
šťastně. V několika krátkých zastaveních se pokusim dotknout kořenů toho
štěstí.

Před přistáním vidím v moři spousty větrnejch elektráren. Bílý větrníky na
hladině vypadaj úplně jako obrovská umělecká instalace.
V restauraci vytahuju svoje eura a koukám na ceny. "TY VOLE! Pizza za
sedumdesát!"
"Co blbneš, my tady nemáme euro," říká Ole.
"Ne? Jakto?"
"No, lidi to nechtěli, tak neni."
"Aha."
"A co to tady máte vlastně za věc, království nebo takovou tu divnou
demokracii?"
"No, máme královnu a parlament. Ale budeme mít krále , ten je dobrej.
Dělal u navy seals."
"Fakt jo?" Nezbývá mi, než se divit.
"Jo, je fakt dobrej."
Jsme v metru. Vlezu do vagónu a chytnu se tyče. Dveře se zavřou a
vagóny se daj do pohybu.
"Hele, víš že to nikdo neřídí?"
"Co jako nikdo neřídí?"
"Tuhle soupravu nikdo neřídí, můžeš se támhle kouknout, jak to vypadá v
tunelu."
"COŽE, tohle neřídí chlap?" Genderově správně by bylo "člověk," ale tak to
prostě ze mě vypadlo.
"Ne, to jede samo."
Koukám dopředu a fakt vidim, jak se tam míhá tunel. Nakonec stojim u
okna, před kterym ubihaj koleje.
Sahám na sklo, abych se ubezpečil, že to neni řidič. Mihne se mi hlavou,
že to je nějaká dokonalá animace .

Neni, je to prostě nejmodernější metro na světě.
Když vylezu ven, všude jezděj lidi na kole. Vidim, že jsou udejchaný, ale
fakt je, že maj červený tváře ze kterejch je trochu vidět něco jako radost ze
života. Aha...
Stojím před vlezem do Christianie . Vždycky jsem o tom jevu jenom četl,
teď to prozkoumám!
Projdu kolem starejch pomalovanejch baráků do centra asi
nejlukrativnějších pozemků ve městě, který si zabrali hippies, a sednu si
do baru.
Kolem vidim jednoznačný lidi.
K snídani si dávaj obrovský jointy. Tráva roste vedle baráku. Pes přišel a
sed si vedle mě na lavici.
Chtěl jsem mu dát napít piva, ale odmítnul.
Decentní pán si drolí hašiš do cigára, dáma v letech si čte noviny.
Du si pro další pivo kolem stánku s různejma drogama. Eště, že už mi není
dvacet, to už bych odsud asi nikdy nevylez.
Sednu si zpátky a sleduju směny peněz za drogy a rychlý pohyby
překupníků. Pamatuju si ze školy, že make peace no war a nevim teda,
proč se tak skrejvaj, vždyť nedělaj nic špatnýho...všude je spousta
spokojenejch konzumentů.
"WHO ARE YOU!?"
Jej, to jsem se lek. Přede mnou stojí najednou krutě vypadající potetovanej
nejšťastnější chlap na světě.
"Jsem z Česka, za kamarádem...,"odpovídám a sleduju automaticky jeho
ruce.
"Všichni si tady myslej, že seš POLICAJT!"
"Neee.., to neee..."
Decentní pan se mi chechtá. "Hehehe, všichni si myslíme, že seš policajt."

Jak je to možný? Jdu si pro další pivo...
Potom se dozvídám, že asi před rokem tady policajti dost prudili. Ale to
bylo asi potom, co si účty vyřizovaly drogový gangy ze středního východu
a na zemi pak zůstali nějaký mrtví.
Známej, kterej se vrátil z Kolumbie, pořádá tzv. housewarming, ohřívání
domu, než v něm bude bydlet.
Decentní návštěvníci se scházejí přesně. Tričko a botky Converse mám
jedinej já. Luxusní róby a prima hodinky.
Moc se sem nehodim. Maj neuvěřitelnýho robotka na produkci skvělýho
piva. Divám se na ten automat, prej to stačí jen strčit do zásuvky...
"Tak, a teď se rozdělíme do skupin a každá skupina namaluje obraz."
!!!
Koukám dokola na účastníky mejdanu, který se začínaj srocovat do skupin
a vyndavat odněkud štětce.
Ahhh, to je normální teambuilding, ale NIKOMU to nevadí, jenom mě.
Všichni jsou šťastný, jenom já jsem smutnej.
Možná se teď, právě v tomhle okamžiku, dotýkám toho zdroje štěstí, kterej
ale bohužel díky svý český duši nejsem schopen spatřit.
Vzniknou tři obrazy, a jeden z nich je docela dobrej.
Organizace je dokonalá, všechno přesně klape, hudba je děsná.
Ťukáme si. SKOL(psáno skål), vykřiknou všichni.
Investigativně zjišťuju, proč zrovna "skål."
"No, když JSME dobyli Anglii, pořádaly se různý oslavy a tak jsme vždycky
zajatcům usekli temeno hlavy, vyndali mozek a do lebky nalili víno.
SKULL! A až do dna!"
"Tak se to ňák ujalo, nebo co..." Řikám si, že je dobře, že se to neujalo
komplet celý.

Na pouti jsem byl kdysi jako dítě mockrát. Teď zjišťuju, že tady se chodí na
pouť celej život. Já tam byl naposledy asi v roce 1978. Houpal jsem se
tenkrát na lodi.
Nevěřím, že jsem na pouti. Tivoli. Jdeme na koncert místní hvězdy, něco
jako je Helena Vondráčková v Česku.Na pouti jsou bary a tak si jeden
může dát pár tuborgů a pak se nechat srazit ze stometrový vejšky nebo
zažít nějakou jinou atrakci.
Před pódiem musí bejt nejmíň deset tisíc lidí. Neuvěřitelná atmosféra. Nad
hlavama nám prolítá rollercoaster a ze strašidelnýho zámku na mě mává
Frank and Stein.Koncert začíná, lidi šílej, já svoji hudební preferenci radši
tajim. Lidí se radujou.
Jsme v lokálním baru, asi 30 kilometrů od Kodaně.
"Kup mi panáka, já si s tebou zatancuju," říká holka tak kolem dvaceti s
obličejem Sophie Loren.
Panák už najednou stojí na stole.
"Ne, fakt sorry, asi nekoupim." Rozumí a mluví anglicky, jako úplně všichni
Dánové. Podívá se na mě s nijakym výrazem a tančí dál. Najednou
odněkud příde chlapík, vezme panáka a dá jí ho. Sleduju, jak se líbaj a
posléze odcházej pryč z lokálu.
Můj kámoš Ole se směje a říká, že to nikdy neviděl. Ale prej byl v tomhle
baru za poslední dva roky jen jednou, a se mnou už za dva dny dvakrát.
Dotýkám se snad tady těch kořenů, který z Dánů dělaj nejšťastnější lidi?
"A co přistěhovalci?" Henrik se
zamyslí.
"Je to problém, 67 procent všech kriminálních činů maj na svědomí občani
jinýho než dánskýho původu. Ale když provedou něco obzvlášť
barbarskýho, pošleme je zpátky do země jejich předků, i když se už
narodili v Dánsku."
"Hm..."

Na pláži se lidi opalujou a koupou. Voda je teplá a čistá.
Bufety jsou bílý a zavřený.
Nakonec se zeptám Charlott.
"No, já si myslim, že prostě děláme to, co chceme dělat."
"Jsme svobodní!"
Mám pocit, že tohle trochu dává smysl.

dánské štěstí
Souhlasím....ale přidat svoji trochu do mlýna taky musím. Ještě bych
dodala, že jistě značný podíl na "štěstí" Dánů má jejich schopnost pěstovat
si "hygge". A vysoká spotřeba antidepresiv. A být přesvědčem o tom, že
nikde na světě prostě není lépe, než v Dánsku. Stačí se podívat do jejich
Sangebog, z toho zpívají i malé děti. Svůj pocit národnosti mající navrch si
pilně pěstují.
Ostatně, téměř kult krále a královny si pěstují taky pěkně. Ovšem, krále se
podle mě jen tak nedočkají. Margarethe moc nevypadá, že by ji ty
vykouřené tuny tabáku nějak devastovaly.
Až zas půjdete do Christianie, tak doporučuji projít ji až úplně dozadu (k
vodě), tam jsou nejzajímavější domy. Z toho, že je člověk policajt
podezřívají skoro každého. Háček je v tom, že za branou Christianie téměř
všechny pravomoci dánské policie končí. Dokud neuděláte krok ven,
můžete si na sobě zkoušet skoro,co chcete.
1.9.2008 16:16:09, Petra Z.

Rumunská procházka

"A museli jsme použít, jak my říkáme, buldozer..."slyšim úryvek hovoru.
Dívám se na krajinu. To je Rumunsko s českým přízvukem. Jediná česká
kolonie na světě. Banát.
Ladný křivky kopců. Žádný zbytečný špice velehor.
Opuštěná elektrárna v horách. V Ceauşescovejch panelácích stojej na
balkóně kozy. Z balkónu upadlo zábradlí, hlavně aby kozy nespadly dolu.

Potom si ale říkám, když tam v paneláku bydlej...
To mi utkvělo v hlavě ze včerejšího příjezdu.
Teď ale odcházíme na procházku.
Je mi horko do obličeje, ale zima na hlavu. Sníh se blíží, ale slunce a teplo
se jakoby odmítá vzdát.
Dívám se do dálky, kde jsou vidět hory Srbska. Nejbližší město je desítky
kilometrů někde tim směrem. Je takový ticho, že po dlouhý době zase
slyšim hrozně nahlas svůj tinitus.
Jdeme do kopce a před každou salaší hledáme klacky proti psům. Když
salaše přejdeme, klacky zahazujeme. Premejšlim, jestli by nebylo lepší ten
klacek sebou táhnout pořád.
Ale asi ne.
Lehneme si na louku. Koukám do údolí na pustinu. Listnatý lesy vypadaj
na podzim hezky, připomíná mi to trochu barvy Argentiny. Smrkový
monokultury tady evidentně nikdo neměl ambici prosazovat.
U vodnich mlýnků sv. Petra máme další zastávku. Stavení je rozdělený na
mlýn a místnost pro tažný zvířata, aby při čekání na svůj náklad
neprochladla. Na dřevu je vyrytej nějakej českej nápis typu
byljsemtadyfranta.
Někdo spí, někdo jí, já teda jim. Domácí sýr, co jsme dostali včera spolu s
kyblíkem kyselýho zelí.
Je to dobrý. Pokračujeme do kopce a na pole.
Na poli stojí v dálce na horizontu postava. Připadá mi obrovská, velká jako
strom. Když přijdu blíž, zjistim, že to je opilej děda.
"Ztratil jsem koně, jednoho žlutýho, druhýho černýho..."
"Koně jsme neviděli."
"Jsem se včera trochu napil, dnes mě žena vyhnala i s koněma...," začíná
děda svůj příběh.

Posloucháme a odcházíme, jenom Marek si s dědou dává sraz v baru. Že
by děda koně našel mi připadá nepravděpodobný, že příde do baru je dost
možný.
Děda pořád mluví. Bezzubý dásně se pohybujou v rytmu příběhu.
Po patnácti kilometrech pochodu vcházíme do vesnice. Na barácích visej
obrázky rumunskejch politiků. Jsou všude a já dumám o úspěchu takový
propagandy, kdy obrázky nesympatickejch lidí hyzděj všechno v okolí.
V hospodě sedí parta Čechorumunů. Pijou a jejich hlasitej hovor je slyšet
daleko od hospody. U druhýho stolu sedí samotnej chlap. Okamžitě je
nám jasný, že to je kandidát na senátora, eště navíc, když si s pivem
jdeme sednout před hospodu a chlap tam visí na obrázku s oranžovym
pozadím.
"Je to jasný," řiká Ivan,"to je von. Sedí tam sám, protože se s nim nikdo
nechce bavit."
Koukám na chlapa z plakátu a pak na toho v hospodě. Buď to je..., a nebo
neni on. To je jasný.
Čechorumuni vyběhnou z hospody, kopou do míče, kterej tam nechali děti,
pokřikujou a ujížděj na svejch bryčkách a náklaďácích pryč.
Jdeme si koupit chleba. Na zdi je cedulka, kde je česky napsáno - zákaz
kouření. Za mnou jde majitel.
"Kdo tady kouřil?" ptá se.
"Nevím," odpovídá holka, která nás obsluhuje.
"Jebem ti oko, mhmmh...." přejde do tichýho mumlání a potom ostříhá
Ivanovi hlavu.
Vracíme se jinou cestou, z dálky je slyšet halekání chlapů, kterým říděj
krávy nebo jiný zvířata.
Halekání klouže po kopcích a šplhá do těch dalších. Tímhle způsobem se
nese až k nám. Nikoho nikde vidět neni.

Lehnem si na louku. Někdo spí, někdo jí.
Přijde pes. Sedne si na cestu a čeká. Když vidí, jak se zvedáme, pomalu
odchází z našeho dosahu.
Ivan mu hodí chleba. Pes jí.
Je noc a my jdeme lesem. Šlapu a tmu bych moh klidně vnímat i hmatem.
Je to jiná tma než ta umělá ve městě. Tohle je tma místa, kde nic neni,
jenom příroda, která se pomalu ukládá ke spánku před zimou, o který si
radši nepredstavuju, jak drsná asi tady bude.
Ve vesnici se už všechno ví.
Jdeme na návštěvu. Do světnice se stěží vejdeme. Je tady krásně
přetopeno.
Domácí je vožralej a svojí velkou rukou, plnou práce, se opírá o zeď, nebo
jí zaplejtá do druhý velký ruky. Já sedim na posteli, babičce u nohou.
Domácí paní vysokým hlasem od kamen rekapituluje náš den, podává
nám nový informace a nabízí jídlo. Po těch třiceti kilometrech v horách je
to dobrej pocit.
"Je to, jak my tady říkáme, dálka..." říká paní domácí.
No, bylo to daleko, ale vůbec mi to nepřišlo.
Ach ten krásný Banát..
Jsem moc rád, že tento článek čtu, navíc v této podobě. Bánát znám celý
a velmi dobře neb tam již tři roky jezdím pravidelně. Většinou značit
turistické trasy pro Člověka v tísni, ale někdy jen fotit, nebo jen tak být a
vnímat tu jedinečnost. Zachovalá česká kultura a zvyky mi pomáhají ještě
lépe vnímat náš národ a jeho vývoj jako celek. Spíše než hory, řekl bych
kopce, velká to story, hladí tak hladce. Doporučuji všem ten unikát zažít,
popovídat s paňmáma, pantátama jak bejvávalo..dokud to je možné. Vždy
rád říkám o Indii: indický neklid do mě vlil klid. Co bych řekl o Banátu?
banátský lid má v sobě tak lidský a krásný klid. Děkuji autore!

20.11.2008 18:46:37, Pepa Hrubec

Bůh nákupu
Psal jsem o tom před dvěma lety. A napíšu o tom zase.Proč ne. Je doba,
kdy se bůh nákupu znovu vožírá naší krví.
Nakupujte. Je krize, takže je všechno levný! Nakupujte! Nakupujte srágory,
který vytvoří pod stromečkem z Belgie hromadu.
Nákup dárků k určitému datu je zajímavej fenomén. Historicky zajímavý
dny jsou přetransformovaný v panický nákupy na poslední chvíli.
Nejlepší jsou zoufalci, který 24.12. trávěj bloumánim po strašnejch
obchodních domech. Nakonec koupěj otřesnou blbost, ale uleví se jim.
Prima růžový spoďáry a peruánskej svetr z bodavý, čínský, umělý vlny.
Sedum ponožek a vývrtka ze zlata.
Boty, který budou všem malý. Náušnice, který se nikomu nebudou líbit.
Děti budou zespoda stromečku z Belgie odhrnovat hory darů, balicí papír
divoce lítá všude kolem.
Prskavky nehořej, lidi se cpou salátem.
Nakoupeno je i všechno žrádlo.
Masivní davy lidí stojí na eskalátorech se zadumanými výrazy. Přemýšlí o
bohu nákupu?
Je pěkně vypasenej. Je vyžranej.
Na hlavě má červenou čepičku s bambulkou a červenej nos. Je vožralej
krví nakupujících. Kape mu po bradě a v ruce drží mobil.

Na mobilu mu neustále pípaj reklamní sdělení od Kyslíku. Hrajte o BMW!
Chceme víc vaší krve.
Čím větší rodina, tím víc krve padne na Vánoce.
Myslí nakupujících se honí chmury; mám všechno nakoupeno? Bůh
nákupu zatne svoje tesáky do krku svý oběti a pošeptá jí, že ne.
Automobilový průmysl je zasažen finanční krizí; kupte si kurva auto!
Všechno je levný, kupte si pod stromeček sto litrů benzínu a dva barely
ropy!
Ježíšek na maximum.
Ježíš na tuhle prudu kouká a říká Tátovi, že snad tohle není možný. Přece
jsem pro tohle neumíral!
Táta si zapálí viržinko a zeptá se ho, jestli už koupil Marii něco pod
stromeček.

JIŽNÍ AMERIKA

Vánoce v sirotčinci

"Ahoj, jak se máš?" "Nevim. " Devítiletej kluk se na mě dívá nepřítomnýma
očima. Koukám se na něj. Nevim co bych asi tak řek. "Jak jseš tady
dlouho ?" "Od včerejška." řekne on. Koukáme na sebe a mě stejká ve 35
stupňovym vedru horkej pot po obličeji. Jeho Vánoce začínají smrtí rodičů.
Se sirotčincem na okraji Ria, v jedný z těch divočejších oblastí města,
Duque de Caxias, lidi z firmy kde dělám spolupracujou už leta.
Jezděj tam jednou za čas, přivezou peníze, několik nadšenců postavilo
střechu a vybavilo jednoduchej dům věcma jako je lednička, pračka a
sporák.
Vždycky jsem věděl, že tam jezděj, ale nikdy jsem se nezůčastnil. Měl
jsem pocit, že se na mě budou dívat jako na gringa, kterýho spíš zajímá

nafotit si favelu zevnitř. Navíc jsem byl taky asi línej někam jezdit. Teď
jsem se ale rozhod, že pojedu. Budu rozdávat dětem dárky. Připadá mi to
neuvěřitelný. Mám trochu pocit, jako bych si jel odčinit svoje hříchy.
Děti se na nás vrhnou. Během krátkýho okamžiku mám na krku tři
usoplený malý černý děti a další tři mě tahaj za tričko.
"Strejdo, strejdo, já chci taky nahoru."
Nemaj nikoho. Nemaj mámu ani tátu, kterej by je držel ve vzduchu a hrál si
s nima. Žebraj vo něco, co je pro spousty dětí, speciálně v Evropě, tak
samozřejmý. Aspoň na tu krátkou chvíli chtěj zažít ten pocit bezpečí, když
se ocitnou v náručí někoho dospělýho, někoho jinýho, než vychovatelky.
Tričko mám zaprasený a děti sou veselý. Vánoční výzdoba se kroutí v
polednim vánočnim vedru.
Procházim sirotčincem. Pár pokojů, postele vedle sebe. Plyšový hračky
dominujou prostoru.
Děti se předváděj, ale pořád je cejtit ta jejich touha po tělesnym kontaktu s
dospělou osobou. Jejich mozky cejtěj, že by měli mít u sebe někoho
dospělýho, s kym by byly někde jinde, než v ubytovně. Třeba doma.
"Strejdo, poď, ukážu ti, kde si hrajem."
Asi tříletá holka s vlasama spletenejma do barevnejch culíků mě tahá za
ruku. Du s ní. Byla by to teda fakt dobrá fotka. Dvoumetrovej bílej gringo a
půlmetrová černá holka dou ruku v ruce po prašný cestě sirotčince.
Vypadá to, že jsme zosobnění Vánoc. Děti sou nastoupený v řadě a
dáváme jim dárky. Každý dostane jeden. Každý dítě, od tří do dvanácti let,
stojí a dychtivě sleduje hromadu dárků. Kterej z nich asi dostane?
Myslim na orgie, který se dějou v Evropě, a abych nechodil daleko, tak i u
mně doma. Děti se vrhnou pod strom, svítěj jim oči, se zarputilym výrazem
trhaj zuřivě papír a hromaděj dary, který pak stěhujou z obejváku do
pokoje hodinu. Před tim ovšem eště probíhá tříměsíční krutá kampaň,
během který sou vyčerpaný rodiče, v zájmu svátků pokoje a míru, nucený
zakoupit věci, nad kterejma zůstává rozum stát.

Dávám dárky. Míč, panenku, auto...dětem se štěstim úplně kroutěj
obličeje. Zase se chtěj nosit, dokonce i osmiletý, devítiletý. Nebo aspoň
obejmout. Vypadá to, jako by ta chvilka vytvoření pocitu rodiny byl ten
největší dárek, kterej jsme přivezli.
Většina dětí se jsem dostane tak, že rodiče zemřou, nebo dítě někde
nechaj. Poměrně nebezpečnej životní styl v chudinských čtvrtích
spolehlivě plní podobná zařízení. Ty většinou vedou dobrovolníci, kteří
jsou odkázáni hlavně na dary a minimální pomoc státu. Komunita v okolí
potom pomáhá při vytváření jiných životních hodnot dětí, než je
banditismus.
"Nechceš mi hodit ten míč? " ptám se kluka, se kterym jsem zapřed
původní rozhovor. Ale nejde to. Je totálně dezorientovanej. Neví, co se to
s nim děje. Proč je najednou z ničehonic tady.
Postiženej sedmiletej Julio drží nerozbalenej dárek a dívá se nechápavě
před sebe.
Dorozdáváme dárky a děti se už motaj se svojí novou hračkou po malym
prostoru kuchyně. Předváděj nacvičený tance, dvě holky zpívaj moderní
brazilskej song. Dva kluci se perou o starý kolo v rohu malýho dvorku.
"Strejdo, pohoupej mě." Moje kámoška, co mi ukázala místo na hraní.
Houpu holčičku na houpačce. Houpačka vrže, jak to známe z filmů.
Zaklání hlavu dozadu a zalyká se smíchy.
Ivan Derer, středa 20. prosinec 2006 19:13

Ve favele

Je to už rok, co sem píšu. Když jsem řikal manželce na tu dálku, že jsem
napsal přes sedumdesát článků, propukla v laskavej smích. Řikal jsem si,
že bych to asi měl oslavit. A jako na zavolanou se ozval známej, Ivan da
Mata (v překladu Ivan z Lesa), že má zrovna 53. narozeniny. Tak sláva,
dáme si na tuhle dvojitou oslavu pár sklenic. Jedinej problém je, že Ivan
žije ve favele.
Historie favel je hezky popsaná na Wikipedii, ve zkratce snad jen tolik, že
první favely v okolí Rio de Janeira vznikly koncem devatenáctého století,

kdy veteráni z občanské války ve brazilském státě Bahia přišli do města a
zabrali pozemky, na kterých si mohli postavit skromná obydlí.
V té době to bylo přes deset kilometrů od města, dnes je to přímo v centru.
Když jsem poprvý přijel do města a začal pracovat, nemoh jsem pochopit,
že na šedesát procent plochy města se nedá jen tak vstoupit. Řek jsem
kolegům, že se stavim na jedný akci, kde zrovna firma, kde dělám,
dokončovala práce.
Unisono jsem se dozvěděl, že je jim líto, že jsem s nima byl tak krátkou
dobu.
Jel jsem tam tenkrát a tísnivej pocit po vstupu na "zona de perigo", což je
česky "nebezpečná zóna" už mě nikdy, do dneška, neopustil.
Pochopil jsem až tehdy, že tohle je něco jinýho, než vyžehlená Evropa. Že
se tady protnul středověk s moderní dobou, ale neni jasný, co vyhrálo.
Šel jsem do baráku a za chvíli přišel hlídač, abychom nechodili ven, že tam
právě před vchodem někoho zastřelili a on tam sedí a umírá a že bychom
se mohli zbytečně připlést do ňáký lapálie, až přijedou policajti.
Za ty roky jsem se do "zona de perigo" vypravil nesčetněkrát a vždycky
jsem měl ten pocit někde dole pod hrudní kostí. Stres, že někde blbě uhnu
autem a pak budu rád, že se z favely vymotám živej i když bez auta.
Ale přitom, 95% obyvatel jsou prostě jen chudý lidi. Zbývajících pět procent
ale drží celý město pod krkem.
Takže jedu na oslavu narozenin Ivana z Lesa, u kterýho si nikdy nejsem
jistej, z čeho žije. Ale radši se neptám a navíc, stejně bych se to
nedozvěděl.
Jedu kolem mezinárodního letiště a musim zavřit větrání na vnitřní okruh.
Ten smrad, co de z favel v okolí letiště, je neúnosnej. Představuju si
vždycky decentní Evropany nebo sebevědomý Američany, jak jedou z
toho letiště a dělaj ty udivený ksichty a zavíraj vokna.

Zase ten stres, že někde blbě odbočim. Koukám ve tmě na cedule, který
sou prostřílený, takže nejde pořádně číst, co je na nich. Vzpomínám, jak
mi známej řikal, že lez někde na stožár a najednou po něm odněkud začali
střílet. Pak mi řikal, že takhle banditi "zastřelujou" nový zbraně.
Povede se mi přejet Duque de Caxias a dostávám se k odbočce na Sao
Joao de Meriti. Hned na križovatce stojej favelový kurvy. Neeee, nevidim
pořádně do zatáčky, holky se potácej přímo na křižovatce. Aspoň, že je
tady furt teplo, tak jim aspoň neni zima. Tohle teda musí bejt práce! A já si
furt stěžuju na tu svojí... řikám si.
Konečně jsem ve Villar de Telis a pokračuju po hlavní. Všude mraky lidí.
Napadá mě, že když jsem přijel v roce 2001, děti se učili, že má země 160
miliónů obyvatel. Dneska je oficiální číslo 190. Nechápu, jak to někdo
může spočítat.
Přejedu část, kde jsou obchody, opravny a různý prodejny. Vidim zevlující
policisty, jak mávaj samopalama. Vim, že tady už se role, kdo je bandita a
kdo policajt, daj těžko určit. Některý favely a jejich ekonomiku, což je
hlavně obchod s drogama, zbraněma a "ochranou" říděj policajti.
Přemejšlim o novym filmu "Tropa de elite"(Elitní jednotka), kterej de zrovna
do kin a je právě o tomhle. Ten film má neuvěřitelně výbornej marketing,
protože téma je žhavý a mezi lidma se šíří zpráva, že se policejní složky
pokusily uvedení filmu zabránit. Je mi jasný, že film bude mít nejlepší tržby
v historii Brazílie.
Dostávám se konečně na prašnou cestu. Všude vychrtlí psi, vychrtlý děti a
pasoucí se koně. Opodál hoří hromada odpadků. Je tma a na cestu mi
svítěj světla z pouličních barů, což sou vlastně jen přístřešky, kde je velká
lednice a pár židlí.
Zase nevim přesně kudy, přitom už jsem tady byl! Dezorientace je
příšerná. Všechno je stejný, neni se pořádně čeho chytit. Přemejšlim, jak
jsem tady byl poprvý. Měl jsem jméno ulice a myslel jsem si, že všichni
budou vědět, kde to je. Cha, nikdo neví nic. Navíc to neni ulice, kam jedu.
Je to prostě taková cesta.

Míjim skupinky černejch lidí v kraťasech, což je jedinej kus oblečení, kterej
se používá celej rok.
Konečně jsem před barákem. Všude kolem jen příbytky z neomítnutejch
cihel, Ivan z Lesa má docela "normální" dům. Slyšim už hluk zábavy, du
nahoru a ocitám se mezi lidma. Ivan mě de pozdravit. Hned poznám, že už
je úplně vožralej.
Kolem vidim jeho známý. Vidim úplně černý lidi. Takhle černý lidi jsem v
životě neviděl! Když si podáváme ruku, je to krásnej kontrast běloby a
uhelný černě. Dostávám pivo a maso a sleduju výjevy. Je děsnej hluk,
všichni strašně křičej. Překřikujou si navzájem svoje příběhy. Nádhera.
Zdá se mi, že se na mě dívaj trošku podezřívavě, ale pocit pod hrudní
kostí nemám.
Lidi se tu nedělej podle politický příslušnosti, ale podle toho, kdo komu
fandí.
"Tady vládne Flamengo a Botafogo," řiká Ivan a sedne si ke mě.
"A co Vasco a Fluminense?" ptám se.
"Ty jsou v menšině, ale občas se vyskytnou," řiká. "Dáš si whisky?"
"Nemůžu, řídim," řikám já a abych ho zklidnil, zhluboka se napiju piva.
Přichází chvíle, kdy se krájí dort. Je to vrchol každý oslavy narozenin.
Ivan z Lesa už sotva stojí, ale vypadá smutně. Jeho manželka mi řiká, že
pil celej den a vůbec nic nejed, takže mu schovala láhev.
"Neměla bys ho trápit, má narozeniny..."
"Jo, ale pak se vo něj zejtra budu muset celej den starat, bude naříkat jak
je mu blbě a ani se nezvedne z postele..."
Najednou slyšim výkřik. "Uááááá!"
Ivan z Lesa stojí nad dortem a mává obrovskym nožem. Teď se probodne,
že mu Regina schovala láhev, leknu se. Nebo probodne jí!

Místo toho Ivan z Lesa zabodne nůž do dortu a začne celej dort sekat na
kusy. Ženy se k němu vrhnou a odstavěj ho od dortu. Scéna nemá chybu.
Dort je výbornej jako celej večírek a lidi se pomalu začínaj loučit a potácej
se pryč.
Dám si eště jedno pivo a zvednu se.
"Ivane, ty jseš úplně můj bratr," mumlá Ivan z Lesa a usíná ve stoje.
Sbírám svoje věci a loučim se s Reginou.
"Jdi s Bohem..." řiká a líbáme se navzájem na tvář.
Lezu do auta a pomalu vjíždim do noční favely.
Přemejšlim o večírku, usmívám se a vůbec žádnej stres nepociťuju.
Ivan Derer, středa 3. říjen 2007 13:07
Slumy
Před sedmi lety jsme si zkrátili cestu městem po železniční trati přes slumy
v pakistánské Quette - blbej napad, ten pocit si zive vybavim doteď.
Hromady odpadku, spina, prach a apatie, mistni se po vas divne koukaj
nebo uhybaji ocima, protoze nevi kam si vas maji zaradit a jak na vas maji
reagovat. Takové město tisíců bezdomovcu, br, za hodinu jsme z toho byli
venku, ale někdo tam prožije celej život...
5.10.2007 13:02:16, Kocour

Bezdomovec
Uviděl jsem na pláži bezdomovce, jak prudí ňáký turistky.

Proč je prudí, blbec, asi mu řeknu, ať je nechá... idiot... je špinavej jak
prase.
"Seš špinavej jak prase," uslyšel jsem vedle sebe. Chlap ze stánku mi
podával pivo.
"Jo, díky!"
Vzal jsem pivo a podíval se na sebe. Začal jsem se čistit, ale moc to nešlo.
Mezitím bezdomovec začal prudit lidi, co seděli vedle mě a povídali si.
Do prdele, za chvíli je u mě, měl bych jít pryč...
"Dáš si este jedno, synu...?" Zase jsem nepochytil, jak mi to vlastně
prodejce piva řek.
"Jo."
Viděl sem, jak se bezdomovec dívá, stěží stál na nohou, na zadku měl
obrovskou posranou skvrnu a řek bych, že se tak dva roky nemyl. Byl
hubenej, ale na rukách měl svaly a jizvy.
Přehmátnul ke mně.
"Jak se máš, pohoda?"
"Jasně," cvaknul jsem plechovkou a upil piva.
"Dáš mi napít, mám žízeň..." Podíval jsem se na plechovku a na jeho
držku a ucejtil smrad.
"Jo, napij se..."řek jsem a odevzdal plechovku.
"Hej, amigo," křiknul jsem na prodejce piva, "dej mi este jedno."
"Tady máš, synu..."

Koukal jsem na něj a on na mě. Vzal jsem plechovku a otevřel ji. Cejtil
sem, že mi docházej síly a tak jsem ji vypil na ex. Beze slova jsem dostal
další. Začlo to bejt všechno lepší.
"Ty děláš boj, že jo," řek bezdomovec. Zamyslel jsem se nad svym
životem a popravdě odpověděl, že jo.
Začal dělat přede mnou kroky a výpady. Vypadlo zněj, že dřív učil kung fu.
Roky chlastu to z něj nedostaly, i v tom stavu měl POHYBY.
Sednul si ke mně a řek:
"Když jsem byl kluk, uviděl jsem jednou holku, z vedlejší vesnice, krásnou,
jako obrázek."
Do prdele, teď mi tady začne vyprávět příběh svýho života...
"Šel jsem za ní a řek jsem ji, že se mi líbí. To bylo ňákejch sto kilometrů
vodsud, v horách. Bydlel jsem se svejma sedmi bratrama v cihlovým
baráku dvakrát tři metry, uprostřed džungle.
Když jsem se vrátil, všichni se mi smáli. Stočil jsem se do klubíčka v rohu a
usnul. Byl jsem šťastnej. Druhej den, když jsem ji viděl, usmála se na mě.
Byl jsem zase šťastnej. Ji bylo třináct, mně patnáct. Šel jsem za ní a zeptal
se ji, jestli mě chce. Usmála se a řekla, že jo. Šel jsem za jejím otcem do
vedlejší vesnice a řek jsem mu, že chci jeho dceru. Řek mi, že na ní
musím bejt hodnej. Vod tý doby jsme spolu žili.Někdo mi dal cihly a já
postavil malej domek.
Chodil jsem pracovat do lesa, po večerech jsem učil kung - fu, který jsem
se naučil z knih, a chodil domů pozdě. Byli jsme šťastný, vždycky, když

jsem přišel pozdě domů, usmívala se na mě a hladila mě po tváří a zpívala
krásný písně.
Vždycky jsem měl připravenou večeři, i když se neurodilo, když prostě
nebylo co jíst a byl hlad. Kupoval jsem ji korálky na trhu za vesnicí a někdy
jsem jel i do města, pro nádobí, vějíře k šatům a peříčka papoušků pro
ozdobu.
Jednou jsem přišel a říkala mi, abych se nezlobil, že ji hrozně bolí hlava a
nemůže být se mnou.
Potom ji hlava bolela víckrát, vždycky, když jsem přišel domů, říkala, bolí,
ale vzala jsem si prášky a je to dobrý.
Říkal sem, aby šla k doktorovi, ale nikdy mě neposlechla. Říkala, že
prášky ji bolesti zbaví.
Podíval se na mě a řek: "Víš, přišel jsem vo to, co jsem měl v životě nejvíc
rád."
Koukal jsem na něj.
"Umřela před třema lety, přišel jsem vo to, co jsem v životě nejvíc miloval."
Podíval se mi upřeně do očí a šel pryč.
Říkal jsem si, co jsem to za vola, že jsem ho chtěl vokřikovat, aby
nevobtěžoval ňáký posraný turistky.
Dal jsem si eště pivo, abych nabral sílu a šel domů. V noci se mi chtělo
strašně spát, ale nemoh jsem usnout. Povedlo se mi to až k ránu, když
začli zpívat ptáci. Zpívali furt stejnou písničku. Furt dokola. Tak jsem
radši vstal, dal si kafe a koukal z balkónu na jezero a hory. Na jezeře už
zase pádlovali. Furt pádlujou.

Obloha byla tmavě modrá, úplně nejmodřejší, a socha Ježíše Krista byla
bílá proti tmavý hoře a modrýmu nebi jako ta nejkýčovitější fotka.
Ivan Derer, pondělí 2. červen 2008 08:22

Martial arts
Stalo se mi něco podobného.Dva měsíce jsem chlastal a pak si
uvědomil,že tím nikomu a ničemu nepomůžu.Vrhl jsem se na karate.Je to
28 let a cvičím do dneška.
2.6.2008 12:23:07, kengura

Darovat krev
Ve městě se válčí a je málo krve. Jelikož jsem krev dával už v Čechách,
du na transfuzní stanici Hemorio v centru města. Mám trochu zvedlej
adrenalin, co se tam bude dít.
Po dokumentačních formalitách dostávám dotazník, podobnej jakej znám z
Čech.
Baví mě, ten dotazník. V Čechách mě speciálně bavila otázka, zda jsem
měl přisáté klíště. A nebo zda trpím Creutzfeld-Jacobsovou nemocí. Už
pouhý jméno nemoci ve mě vzbuzuje hrůzu. Když koukám na ten
dotazník, přemejšlim kolik děsnejch nemocí může člověk mít.
Měl ste někdy rizikový sexuální styk? Další oblíbenej dotaz. Jak se to
sakra pozná?

Žil ste v Anglii? Do konce života už nemůžete dávat krev, jako můj
kamarád Neil, co je z Novýho Zélandu a v Londýně strávil pracovní rok.
Potenciálně ste se totiž nakazil od nějaký šílený krávy.
Brazilskej dotazník je ještě komplexnější.
Máte partnera, kterej je vystavenej nákaze AIDS? Tak to máte smůlu, že
chcete dát krev. Až po deseti letech, co se s nim rozejdete, můžete zase
přijít.
Tetování? Tak to je na rok.
" Tak se posaďte," řiká pani doktorka na předodběrovym vyšetření a
nandavá si rukavice. Jéee, co mi bude dělat?!
Vyndavá jehlu a já si sundavám triko. Jsem takhle zvyklej z Prahy.
"Proč si sundaváš triko?"
"No, jsem myslel, že..."
"Tak se zas oblíkni a ukaž palec."
Ukážu palec a doktorka mě do něj píchne jehlou. V Čechách se odebírá
nejmíň do dvou ampulek a ze žíly.
"Už máš určitě namoradu (milenku), používáš kondom?" "Nemám, jsem
ženatej," ukazuju levou ruku.
Pani doktorka se na mě podezřívavě dívá. Vyndavá tlakoměr a omotává
gumu kolem ruky.
"Nekecej, že nemáš milenku, takovej gringo jako ty..."
Se zbláznim, jsem přišel dát krev a teďka se tady budu hádat s doktorkou,
jestli mám nebo nemám milenku.
Tlak je změřenej a pani doktorka něco píše.
"Chodíš do nočních klubů?"
"Nechodim."

Dívá se na mě podezřívavě. Já přemejšlim, kde jsem všude se svejma
brazilskejma kámošema byl, ale přece to nebudu teďka vysvětlovat
doktorce na transfůznim odděleni!
Konečně jsem propuštěnej a sedim spolu s další spoustou úplně
dokonalejch a zdravejch lidí v čekárně. V televizi se pitvoří Xuxa. Řiká se o
ní, že to je bejvalá prostitutka, která se přetransformovala na bavičku
malejch dětí. Jelikož malý děti sou velká cílová skupina výrobců pitomostí,
Xuxa se stala jejich ikonou. Prodá všechno. Koukám na ní a najednou
vidim, že na monitoru bliká moje číslo.
Vlezu dovnitř. Místnost je obrovská proti těm v Čechách. Lidi seděj v
řadách napojený hadičkama na přístroje a kolem běhá doktor a spousta
sester. Čekám na obligátní dotaz, jestli chci z pravý nebo levý ruky. Na
pravý ruce mám lepší žíly...
"Gringo, támhle je volno..."
Motám se po místnosti a bojim se, že zakopnu vo nějaký hadičky.
Samozřejmě, jako vždycky v životě všechno jinak, dostávám místo na
levou ruku. Z levý je to vždycky na nic! Teče to pomalu.
Lehnu si a nastavim ruku. Vidim, že vedle leží černoch a černošská sestra
bere do rukou velký jehly. Vidim na jejim čele kapky potu, v místnosti neni
úplně nejlepší vzduch, ale musim říct, že jsem to čekal horší. Zas tak
velkej rozdíl proti Čechám to neni.
Jehla zajede do ruky a krev teče. Ležim a čekám až příde taková chvíle
"nadlehčení". Chodí to tak mezi dvěma a třema deci. Když jsem byl
poprvý, překvapilo mě to.
Koukám vedle na černocha. Je úplně bledej a potí se. V podstatě úplně
bílej černoch.
Přicházej sestry a rychle mu dávaj nohy nahoru.
"Dobrý?" ptaj se.
Přejede si volnou rukou čelo a kejvá hlavou, ale vypadá, že omdlí.

Já koukám na igelit, kterej se plní mojí krví a číslo, který ukazuje, kolik už
toho ze mě vyteklo. Vidim, že číslo se přestalo měnit. Jasně, to je vono!
Neteče to. Rozevírám a zavírám pěst. Trošku se to hejbe. Sestra kouká na
čas.
"Musíš to stihnout do deseti minut, jinak to můžem vyhodit. Krev se v
tomhle vedru děsně rychle kazí." Snažim se.
"Proč gringo de dát krev? To jsem eště neviděla."
Řikám: "Abych nemusel do práce," a vona se usmívá a já taky a taky
cejtim, jak se mi s ubývající krví zlepšuje nálada.
Nakonec to dopadne dobře. Bílej černoch už taky dostal lepší barvu.
"Tak díky," řiká sestra a odpojuje hadičky.
"Neni zač," řikám já a přemejšlim, jestli mojí krev dostane policajt, bandita
nebo oběť a pak si řikám, že to je jedno.
Čekám, že mi eště někdo něco řekne, ale na to už neni čas.

Ivan Derer, sobota 14. červenec 2007 12:48
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Dostal jsem se k tomu zas tak nějak divně náhodně. Kámoš Bruno mi
jednou při obědě vyprávěl, že běžel poslední maraton.
Že jak furt chodil do práce a jen seděl u počítače, tak byl tlustej jak
Američan, což je pro Brazilce velká urážka.
Že se teda rozhod před třema lety běžet a už teď takovej neni.
"Za měsíc se běží půl maraton, můžeš to zkusit."
"Chceš snad říct, že jsem tlustej jak Američan?"
"Né, to ne, ale prostě pošlu ti link a uvidíš."
A teď tady stojim na startu tratě, která vede podél pobřeží celýho města.
Města, který je tak sladký, že úplně pálí v krku. A tak mě napadlo, že bych
moh zprostředkovat dvě věci najednou. Totiž to, co se honí člověku hlavou

při dvouhodinovym běhu, a to, jak vypadá pobřeží města, jehož jméno v
českym překladu znamená Lednová řeka.
Start je na Sao Conradu.
Dívám se na moře a hory, které obklopují pláž. Hned nad námi je jeden z
nejvyšších kopců v okolí, Pedra da Gavea.
Vzpomínám, jak jsem tam lez. Nevim ale, jestli je lepší lézt a bát se, že
člověk spadne, a nebo bežet a bát se, že chcípne. V davu lidi tančej,
zpívaj, protahujou se. Prší, je hnusně. Nemám registraci, bojim se, že mě
nepustěj na trať. Jsem undergroundovej běžec.I botky jsem si koupil až
na poslední chvíli a ani nevim, jestli sou to botky na běh a nebo botky do
společnosti. Dneska je to všechno už nějaký propojený.
Dav lidí se dává do pohybu. Patnáct tisíc registrovanejch účastníků a pak
asi tak dva tisíce takovejch jako jsem já. Ty se většinou rekrutujou z lidí,
který nemaj šedesát realů na registraci. Já jsem byl akorát línej někam
chodit pro číslo.
Běžíme po Avenidě Niemayer, která se klikatí nad mořem. Koukám dolu
na vlny, neni to nic moc, ale jezdit by se dalo. Místo toho tady
BĚŽIM.
V druhý zatáčce je cedule. Vidim teda, že mám už KARMU dva kilometry.
Když to takhle lehce pude dál, tak tu karmu 21 udělám bez problémů.
Blížíme se k hotelu Sheraton. Lidi vylezli z favely, co je naproti, a mávaj.
Děti chtěj podávat ruce.
V bufetu u ulice chlapi popíjej první nedělní lahváče. Vykřikujou na dav
běžců rádoby vtipný hesla a běžci plejtvaj silama, který jim budou v závěru
chybět tim, že jim vtipně odpovídaj.
Probíháme skrz vstup do jedný z nejnebezpečnějších favel v Riu, Vidigal.
Koukám nahoru na baráky a přemejšlim, že bych si udělal fotku. Bojim se
ale, že by se mi na můj blesk vrátilo zpátky do objektivu olovo.
Nakonec si fotku udělám. Je to špatný, objektiv je úplně zamlženej vod
mýho úsilí.Kolem mě běží pes. Má na zádech číslo. Aha, tak pes nebyl
línej si jít udělat registraci. Neuvěřitelný. Jak vyplnil ten dotazník a kam si

umístil ten čip pro kontrolu dodržování trasy?? Brzy mě předběhne a mizí
vepředu. Nemůžu se udržet smíchy. Co když do cíle vběhne první?
Pořadatelé nebudou vědět, co maj dělat a nakonec ho prohlásej vítězem
závodu! Jak k tomu přídou profesionální maratónci, co si přijeli z celýho
světa pro body?! Dobíháme na Leblon. Po obou stranách silnice stojej
davy lidí a povzbuzujou. To jsem nikdy nezažil, vždycky jsem to viděl jen v
televizi.
Tričko už mám durch a beru si vodu z přistavenejch kontejnerů. Někdo mi
řek, že mám pít vodu, jinak budu dehydratovanej. Já mám ale pocit, že se
budu akorát víc potit.
Sme na Ipanemě a za chvíli u Arpoadoru. Tady jsem se naučil jezdit na
vlnách, nostalgicky vzpomínám a tim se přenesu, bez toho aniž bych si
toho všimnul, na Copacabanu. Přede mnou je pevnost, kde je vystavenej,
kromě jinejch zbraní, československej kulomet, ukořistěnej během druhý
světový války někde v Itálii. Psát o týhle pláži asi moc cenu nemá. Asi
nejznámější pláž na světě.Míjíme Help, největší diskotéku ve městě, kam
normální holky nechoděj.
Jednou jsem seděl v restauraci před timhle největšim bordelem v Jižní
Americe a viděl souboj na nože dvou prostitutek. Bylo to lepší než nějakej
akční film z Hollywoodu.
Vzpomínky mě přenášej až na konec Copacabany, kde se zahybá do
tunelu směrem do Botafoga. V tunelu z neznámýho důvodu začnou běžci
houkat. Jako malý děti se bavěj hlukem, kterej tak vznikne. Myslim, že mi z
toho rupne lebka. Proč tak řvou, ty idioti?!
Vybíháme z tunelu.
Vidim, že moje karma je 12 kilometrů. Jsme kousek za půlkou.
Podle informací, který mi choděj do mozku z těla, jsem si myslel, že jsme
kousek před cílem.
Asi mě čekaj fakt perný chvilky.
Botafogo je příjemná čtvrť. V zátoce se ale bohužel koupat nedá, je to
děsně špinavý.

Eště šest kilometrů, slyšim výkřik. Běžim a běžim. Po asi dvaceti minutách
slyšim další, úplně stejnej výkřik. To je děsný.
Když je mi nejhůř, myslim na sex. Odpoutám se tim od reality a tělo jede
dál.
Přede mnou je největší turistická atrakce, po nejnovějšim Sedmym divu
světa. Cukrová homole. Sedmej div je schovanej v mracích.
Sme na Flamengu. Mám pocit, že moje tělo je už oddělený od myšlení.
Trochu se bojim, abych nezačal bejt moc spirituální. To by byl konec. Jak
konec, duchovno je to, k čemu máme všichni dospět.
Duchovní síla...astrální energie...
Asi teda ne. Vemu si kelímek s vodou a vyliju si ho na hlavu. Astrální
myšlenky zmizej a já koukám před sebe na Aterro, pláž před Flamengem.
Attero vzniklo tak, že podobnou horu, jako je Cukrová homole, nějakej
generál za vlády lampasáků přikázal rozbombardovat a postavit tam park
a letiště.
Povedlo se. Velká země, velké věci.
Poslední kilometr. Chlapovi, co běží vedle mě, děsně hvízdaj boty. Hvízd,
hvízd...to si sakra nemoh vzít jiný boty. Zjišťuju, že jsem na chlapa
naštvanej. Hvízd, hvízd...zařezává se to do vyčerpanýho mozku. Nemůžu
rychlejc, abych ho předběh, a pomalejc nechci...sakra ,hvízd.
Cil. Probíhám špalírem lidí, co tleskaj a mávaj. Karma 21kilometrů.
Musim přelýzt nějaký ploty a zátarasy, aby mě pořadatelé nezprudili, že
nejsem organizovanej.
Medaili nedostanu, ani diplom, ani sušenku. Cha, tak proč jsem to vlastně
dělal.
Abych zistil, co se mi při dvouhodinovym běhu bude honit hlavou?
A co jsem teda zistil.
Akorát, že mě po tom běhu bolej nohy. Ivan
Derer, pondělí 3. září 2007 14:44

Nevis, jak dlouho se leti do
kosmu? 4.9.2007 15:02:02, PK
Do kosmu?
Myslim, ze se tam leti celej zivot.
4.9.2007 17:27:18, Ivan Derer Re:
Do kosmu?
Myslim do vesmíru, jak tam vodlít Gagarin. Já to vždycky bral, že tam byl
za chvíli, ale dneska mě napadlo, že tam třeba letěl strašně dlouho. Jaks
psal, že za hodinu se nedá nic stihnout...tak jsem se zmát.
Všichni na starý kolena běháte maratóny, triatlony a podobně.
Doufám, že zůstanu normální.
4.9.2007 18:09:37, PK

Sequestro express
Jde o "rychlej únos," kdy vás banditi vtáhnou do auta a během několika
hodin s váma objedou hodně obchodů a bankomatů. Na konci cesty je
potom výše všech vašich kont snížená o denní limit výběru, z kreditních
karet se kouří a o vašem dalším osudu rozhoduje životní ruská ruleta.
Měl jsem štěstí, že jsem timhle nemusel projít.
Ale můj kámoš Marcos musel.
Jestli nemůžete číst o násilí, o ponižování a bití obětí přepadení nebo o
smrti nakonec, nečtěte to dál.
"Kde je Marcos?"
Marcel vběhnul do kanclu se zapnutym počítačem.
"Nevim, asi je v zácpě..."
"Nemá cenu se radit, když tady Marcos neni!"
"Hm...kde sakra je, vždycky je přesnej."

Schůzi jsme ukončili a šli si po svejch. Druhej den jsme zjistili, proč Marcos
nepřišel.
Když ráno vyšel z bytu a mířil k autu, přitočili se k němu dva s pistolema.
Přinutili ho nasednout a rozjet se. Chlap na zadnim sedadle odjistil pistoli a
přiložil mu ústí hlavně ke krku.
"Něco zkus a tvoje držka bude na přednim skle, ty zkurvysynu. Ty sračko!"
vykřiknul ten, co si sednul na sedadlo spolujezdce.
Marcos poznal, že jsou sfetovaný.
Začal se třást.
"Aby ses neposral, holčičko, buzerante, synu kurvy!"
"Nezkoušej na nás, že si nepamatuješ PIN."
Marcos horečnatě přemejšlel...ježišmarjá, jak to bylo, ty čtyři čísla!
Osum, čtyři...ne, počkat....osum, tři...čtyři...
"Zastav, támhle je bankomat.ROZUMÍŠ, ZASTAV, TY SRAČKO, TY
ZMRDE!"
Utřel si krev a až potom ucítil naplno bolest ve tváři. Nemoh pochopit, proč
ho bijou....
"Tak dělej! A žádný problémy, rozumíš...víme, kde jsou tvoje děti, jestli je
chceš eště někdy vidět, tak nedělej VŮBEC žádný problémy!"
Jeho tělo opanoval třas. Nemoh se hejbat, nemoh ze sebe vydat ani zvuk!
Nepřipravenej byl během pár sekund přesazenej z normálního života do
pekla z krve, masa a kostí.
"HEJBNI SE!"
Marcos vylez z auta a doklopýtal k bankomatu. Kolem chodili normální lidi
a slunce svítilo na třepotající se vlajky členských států Mercosur.
Utřel si pot z čela.

Strčil do bankomatu kartu. Tu operaci udělal za poslední rok snad stokrát.
Zadejte PIN.
Marcos zmáčknul první číslo a zvednul zrak k chlapovi naproti.
Čekal snad, že se nad nim slituje?
Osum...čtyři...tři....ne, tak to nebylo.
Zrušil transakci.
Znova.
Osum...čtyři...zavřel oči a risknul to.
Nesprávný PIN, opakujte transakci.
Marcos viděl, že bandita zvednul bradu.
Nesprávný PIN, NESPRÁVNÝ PIN!
Vrátili se do auta.
Marcosovi se spustili slzy.
"Přísahám, že si to nepamatuju!!! Nemůžu si vzpomenout!" "KDO
MYSLÍŠ, že ti tohle uvěří, ty zmrde, co to tady na nás hraješ, ty
zkurvenej šmejde!"
Marcos ani moc nevnímal bití; zkoušel si vzpomenout na PIN svojí druhý
karty.
Ucejtil bodnutí do žeber.
"Jeď!"
Pomalu se blížili k turisty vyhledávané pláži. Turisti už na ní leželi. Marcos
viděl děti a muže skotačící na písku, ženy ležící opalující, mladý gringos

po nočnim tahu, dávající si svýho prvního vyprošťováka, holky po noční
směně...
Když zadával PIN, byl si jistej, že tenhle je dobře.
NESPRÁVNÝ PIN.
Marcos tomu nemohl uvěřit, druhá karta, na kterou tolik spolýhal...
Sednul si do auta. Zevnitř bylo vidět hezky ven. Zvenčí nemoh nikdo říct,
co se uvnitř odehrává.
"Otevři hubu!"
"Ne, prosím vás...NE."
Ucítil kov na patře. Nemoh dejchat.
"TY ZMRDE!!!!"
"Nezabíjej ho!"
"Zabiju ho! Dělá si znás legraci! Vypadnem, ze mě si nikdo nebude dělat
kašpara!"
"Počkej..."
Marcos moh zase začít normálně dejchat.
"Otevři trochu okýnko..."
Bylo ticho. Otočil mírně hlavu a uviděl, že bandita vzadu si balí cigaretu.

Bylo ticho a Marcos si vzpomněl na děti...na rodinu. Na to, jak se eště
včera s manželkou pohádal kvůli kravině. Na to, jak křičel na starší
dceru kvůli tomu, že si nechala udělat piercing. "Dej si..."
"Ne, diky, nekouřim."
Bandita si potáhnul a Marcos ucejtil marihuanu.
"Dělej, zabijem ho!"
"Ty bys hned všechny zabíjel, dej si radši," řek bandita vzadu a podal tomu
silně nervóznímu vpředu cigaretu.
Marcos slyšel, jak nasává dým a najednou na nic nemyslel. Nemyslel
prostě na nic. Bylo zase ticho. Banditi kouřili a nic neřikali.
A v tu chvíli se mu to vybavilo.
"Vzpomněl jsem si!"
"Tak deme..."
Když tam čtyřmístný číslo dával, vůbec se nebál. Věděl, že je dobře.
Vybral denní limit a vrátil se do auta. Předal peníze. Ale věděl, že to
nebude takhle lehký.
"Dobře, tak a teď si pudem koupit něco na sebe..."
Zaparkovali u chodníku a vešli do obchodu. Marcos bral věci, který bandita
vybíral.
U pokladny si vyměnil s pokladníkem pohledy. Sklopil oči. V zátylku cítil
pohled a namířenou pistoli z auta.

Vrátili se do auta.
Možná to teď skončí...
"Jeď dál..., támhle zastav!"
Kousek od Copacabana palace. Marcos si vzpomněl, jak tady byl před pár
tejdnama na Stounech.
"DĚLEJ, zastav!"
Vlezli do obchodu s elektronikou. Bandita začal vybírat věci. Marcos
se odvážil zvednout zrak. Díval se přímo do očí zaměstnance
obchodu. Dívali se na sebe jen pár sekund. Marcos ale věděl...,
během tý poslední sekundy uviděl, jak se prodavači rozšířily zornice.
Trvalo to jen pár minut, než dokončili nákup.
Zaplatil a podepsal účet.
Vyšli ven.
Marcos zaregistroval projíždějící policejní auto.
Sedli si do auta.
Uslyšel ránu a auto se otřáslo. Zášlehy přicházeli zepředu a tělo bandity
sebou škubalo a krev stříkala Marcosovi na ruce a tričko.
Přední sklo vpadlo dovnitř.
Marcos se ohlýdnul. To, co bylo vedle něj, už nebylo člověk.
Uslyšel naříkání bandity na zadnim sedadle. Teď přicházely zášlehy z
boku.

Schoulil se na sedadle řidiče a nic neříkal.
Potom bylo ticho.
Marcos nemoh pochopit, proč ho tak dlouho, tak strašně dlouho, nechávaj
v tom autě.
Ivan Derer, středa 16. červenec 2008 17:34
Pro Ivana Derera
Kolik těch přepadení jste osobně zažil a jaký přístup byste teda
doporučoval vy?
17.7.2008 7:32:04, divizna
divizno zazil jsem tri prepadeni. Jedno z nich jsem i popsal minulej rok
v Breznu tady na RB, druhy v jedny svy knize.
Je to dost slozity, ale pokusim se to shrnout.
Pokud de jenom vo penize, mobily, sperky(zeny), auta, atd...vsechny
veci v klidu odevzdam(bez rychlejch pohybu) a necham banditu at jde
radostne pryc. Kvuli zminenejm vecem nema cenu bojovat a zvysit
riziko poraneni nebo usmrceni. Potom muzu jit na policii, coz ale treba v
Brazilii nema valnou cenu.
Pokud ovsem jde o zivot(a to si myslim je potreba v krizovy situaci poznat),
je potreba utocnika znicit.
Vzdycky mi vadil strasnej pocit podrizenosti a naprosty nadvlady utocniku
nade mnou. Mel jsem z toho deprese.
Tak jsem zacal chodit na Krav Magu a musim rict, ze stacily tri mesice
abych ziskal pocit, ze az se mi to stane znovu, tak budu mit aspon neco, s
cim muzu prijit, kdyz to bude nutny.
17.7.2008 8:36:18, Ivan Derer
spořilov byt v přízemí na spořilově, sluníčko svítící do postele a klučina
celý od krve, stojící naproti posteli. řek jenom, něco posereš a zabiju vás.

vylezl jsem z postele, dal mu všechny peníze, mobily a pak stál v rohu,
jak nařídil. vyslík se do trenek a pomalu si oblíkal moje věci. ruku měl
řízlou pořádně, tak mu to moc nešlo a krev pořád hodně tekla. pak si
obul caty, zapínané na pár háčků, které jsem si kupoval právě proto, že
nemaj tkaničky. došel k oknu v kuchyni a vyskočil, kudy přišel, prostě už
ani slovo a byl pryč. v tu chvíli se v posteli spustil hysterický pláč a já šel
k budce zavolat poldy. měl jsem štěstí, postávali u komerčky na náměstí
a jeden mi cestou ke mě domů vyprávěl, že se ten kluk pokoušel dostat
do i tam a pak i do trafiky o kterou se asi říznul. poseděl asi půl hoďky v
kuchyni, poslech si nás, vzal si kontakt a šel. krvavé hadry jsem měl asi
týden v pytli, než letěly do kontejneru. jeho boty, které si vyzul pod
oknem, ležely v trávě, dokud jsem se neodstěhoval 20.7.2008 8:18:41,
Honza

Policajti a kouzelnej dědeček
Kolikrát už jsem se s nima setkal. Nejdřív v Čechách a potom i tady. Tři
setkání, během jízdy z Rio de Janeira do Buenos Aires, se ale hezky
vymykala běžný rutině.
Cesta je asi 2500 kilometrů dlouhá a při celodenní jízdě trvá dva dny.
Dálnice tady nejsou, jen kus mezi Riem a Sao Paulem. Jízda je
vyčerpávající, protože přetížený silnice sou většinou ucpaný a nejmíň
jeden pruh je vždycky zablokovanej kamiónama.
Řikám to proto, že ke konfrontaci s policií jsem byl tentokrát ještě navíc ve
fyzické nevýhodě.
Do Porto Alegre, hlavního města jižního státu Brazílie, Santa Catariny, je
to fakt peklo. Předjíždění je někdy vysoce adrenalinová záležitost. V
podstatě po okresce se řítěj přetížený kamióny, náklaďáky, autobusy a
mezi tim se proplétají osobáky.
Z Porto Alegre už je to lepší, ale na druhou stranu se dostanete do
prostoru, kde nic neni. Široké pláně brazilského jihu zalévalo odpolední
slunce a já, vystresovanej z druhýho dne jízdy, myslel hlavně na to, jak
projedu Uruguay a snad o půlnoci už budu doma v Buenos Aires. Ale pak
na mě začala zase padat deprese z obrovskýho velkýho prostoru. Párkrát
jsem to zažil a je to dost nepříjemný, bejt sám někde, kde nic neni.
A tam jsem je potkal poprvý.
Viděl jsem auta a policajty. Všimnul jsem si, že na mě něčim mířej. Děsně
jsem se lek, že na mě mířej samopalem. Pak jsem si všim, že maj
pistolovej radar.
Zastavil jsem a poslušně vylez z auta. Nechápal sem, proč sou TADY, kde
nic neni! Proč nejsou tam, kde jede neustále tisíce aut o život? Řikal jsem
si, že za poslední hodiny jsem potkal tak dvě, tři auta.

"Víš, že je tady osumdesátka?"
"Jakto, normálně je stovka, ne?"
"Na TAKHLE označený silnici, je osumdesátka," řek jeden a ukázal mi,
pravděpodobně dopředu připravenej obrázek.
Aha, takže někde do obrovskýho prostoru umístili značku a po padesáti
kilometrech měřej, to se mi snad zdá!
Všimnul jsem si šumnění stromů. Všimnul jsem si taky, že jeden policajt
má krásně vyleštěný boty a druhej je má špinavý. Koukal jsem na jejich
odznaky, ale čísla na nich jsem neviděl.
"To je na řidičák," řek ten, co měl vyleštěný boty.
Zase bylo ticho. Nevěděl sem, co mám říct. Na zadnim sedadle policejního
auta ležely pušky. Na horizontu se objevilo auto. Ten, co měl špinavý boty,
vzal radar a namířil ho na auto. Auto zpomalilo a projelo. V autě jsem viděl
zvědavý obličeje.
Přišel a podal kolegovi radar.
"Dostaneš pokutu."
"Nemám peníze, je to sto kilometrů do Uruguaye, už nemám peníze."
"Dám ti protokol, a ty se s tim stavíš před hranicema na služebně a tam
dostaneš složenku, my stejně nesmíme peníze brát."
"Tak jo, a kolik to bude stát?"
"Normálně by to bylo 500 realů, ale jelikož sou sváky, dostaneš dvacet
procent slevu."
Slevu na pokutu, cha! To mi přišlo vynikající!
Dostal jsem protokol a pokračoval v cestě. Přemejšlel sem, jestli mám
protokol hodit z okna a na všechno zapomenout, nebo přece jen si pro tu
složenku dojít. Nakonec jsem před hranicema začal hledat služebnu.
Našel jsem jí. Bylo to jak z westernu. Omlácenej barák, za barákem koně a
vedle u cesty zaparkovanej starej ford.

Vlez jsem dovnitř a dveře děsně zavrzaly. Pod oknem popadaný mrtvý
mouchy. Plechovej nábytek, kterej jsem viděl i na různejch českejch
služebnách. Nikde žádnej zvuk. Jenom vítr někde mlátil s oknem.
Najednou jsem si připadal, jako ve filmu. CO SE TADY TEĎ STANE??
Otevřely se dveře, co vedly dál do baráku.
Díval jsem se na indiána oblečenýho do policejní uniformy. Dlouhý černý
vlasy mu padaly pod lopatky a u pasu se mu kejvala obrovská pistole.
Díval se na mě a uplně beze slova si sednul za stůl.
"Dobrý odpoledne," řek sem.
"Brý..." řek on.
Dal jsem mu papír. Beze slova ho vzal a začal vypisovat složenku. Potom
promluvil.
"Víš, že je tady někdy děsná zima, hlavně v červenci se tady teploty blížej
k nule."
"Jo, já myslel, že tady nikdy nemrzne."
Podíval se na mě hrozně pronikavě. Já sklopil zrak a potom ho znova
zvednul. Všimnul jsem si velkýho nápisu na zdi.
- Když mluvíš, měj na paměti, aby tvá slova byla lepší, než ticho - Bylo
ticho přerušovaný jenom zvukem klávesnice.
"Seš z Československa, hm, tam máte toho prezidenta spisovatele, že jo."
Nechápal sem, jak mohla Václavova sláva dojít až sem!
"Už ne, už je tam jinej."
"Tak toho neznám..."
Podal mi složenku a já vypad ven a pokračoval v cestě.
Přes Uruguay už to bylo úplne po tmě. Mosty do Argentiny zabarikádovaný
odpůrcema stavby papíren u Gualeguaychú. Zajížďka dalších třista
kilometrů. Mám už přeludy. Zastavim na krajnici a chvíli spim. Pak

pokračuju. Jsou asi tři ráno. Zastavěj mě vojáci. Chtěj, abych doručil ňákou
obálku na další stanoviště po deseti kilometrech. Přebírám zabalenou věc.
Přemejšlim, co to asi tak je. A kolik dostanu let, až to u mě najdou ty jiný
vojáci. Naštěstí nic, předávám obálku a ve čtyři ráno vjíždim do Buenos
Aires.
Špatně odbočim a ztratim se. Poprvý v životě nevim, kde jsem a jak se
odtuď dostanu, kolem dokola jen beton a neznámý názvy čtvrtí. Jezdim
tam a zpátky. Mozek už mi vůbec nefunguje, jsem fakt úplně hotovej, jedu
jako robot.
Vidim, že pod mostem je policejní hlídka. Snad mi pomůžou...
Když dobržďuju, dochází mi, že za svuj omyl budu platit. Jak jsem si já
pitomec moh myslet, že mi policajti, v pět ráno, POMŮŽOU!
"Doklady."
"Prosim vás, nechte mě, jedu dneska patnáct set kilometrů, ztratil jsem se,
potřebuju k centru..."
"Jsem řikal DOKLADY," řek, zvednul brokovnici a odjistil ji.
Viděl sem, že druhej de se zvednutou brokovnicí okolo auta. Všimnul jsem
si, že ten, co mluví, vypadá jako venezuelskej prezident Chávez. Už jen to
ve mně probuzuje odpor.
Roztřesenou rukou podávám doklady. Přiznávám se, že mě opanovává
strach. Unavenej mozek neni schopnej ani pořádně fungovat španělsky.
Úplně cejtim, jak je všechno zpomalený. Jak česká myšlenka hrozně
pomalu putuje hlavou a někde na půl cesty se mění ve španělský slovo.
"Nemáš argentinskej řidičák..."
"Mám mezinárodní a svuj českej, to stačí."
"NE, to nestačí, auto tady necháš, nemůžeš řídit bez řidičáku."
Svěsim hlavu. Nic mě nenapadá.Vim, že mám pravdu, ale co s tim. Vidim
jen hlavně brokovnic.

"Kolik máš u sebe?"
Koukám se Chávezovi do naducanýho obličeje. Řek bych, že mu sotva
bylo dvacet. Dívám se mu na číslo, ale nedokážu už zaostřit.
"Sto dolarů."
"Tak mi je dej a můžeš jet."
Vyjíždim od policejního stanoviště a jsem v úplně stejný situaci, jako před
půl hodinou, akorát mám o sto dolarů míň a jsem přepadenej policajtama.
Zajedu za roh a zhluboka dejchám. Musim zklidnit roztřesený ruce a
pokusit se napnout mozek. Musim se odsuď nějak dostat.
Najednou vidim, že na rohu stojí děda. Nikde nikdo, jen děda s kloboukem
na rohu liduprázdný ulice.
"Buenos, jak se dostanu do centra, prosim vás?"
"Buenos, synu, to musíš támhle na světlech zabočit doleva a po padesáti
metrech je tam vpravo nájezd na magistrálu a ta tě zavede do centra."
"Gracias," řikám a zařadim jedničku. Popojedu pár metrů a eště se chci
dědy na něco zeptat.
Ale na rohu už nikdo neni.
Udělám co mi řek a za půl hodiny jsem doma.
Za těch dvacet hodin jsem poznal hodně policajtů a jednoho kouzelnýho
dědečka.
Ivan Derer, pondělí 7. květen 2007 00:33 Az kdyz jsem si to precetl
podruhe pochopil jsem, ze jde o zazitek z Latinske Ameriky. Napoprve mi
to prislo jako z Ceska... jenom ty vzdalenosti nejak nesedely... Cloveku se
musi dat najevo, ze je tady akorat kvuli placeni dani, ale jinak je Nikdo...
7.5.2007 10:52:25, yogumin

Indiánské dilema

Hakani měla smůlu. V roce 1995 se narodila s postižením a ve dvou letech
nebyla na stejné úrovni, jako ostatní děti a tím pádem byla odsouzena k
smrti.
Narodila se totiž na jihu Amazonie, v oblasti obývané kmenem Suruuarrás.
Podle zvyků kmene, připravili rodiče Hakani timbó - jed, který vzniká
louhováním jednoho druhu amazonské liány.
Ale ve chvíli, kdy měli vykonat popravu vlastního dítěte, rodiče sami vypili
odvar, který pod dohledem starších kmene pro svoje dítě připravili.

Dvojitá sebevražda šamany rozlítila. Hněv se přenesl na zbytek kmene a
celková davová psychóza přinutila nejstaršího, patnáctiletého bratra
Hakani, Aruaji, aby práci, kterou zbabrali rodiče, sám dokončil.
Aruaji vzal nůž a Hakani probodnul.
Zdálo by se, že tady by už děsnej příběh mohl skončit, ale jakoby vždycky
mohlo být ještě hůř, než právě je, příběh pokračoval dál.
Když probodlou Hakani Aruaji pochovával, ozval se z malé truhly pláč.
Aruji truhlu otevřel a sestru vyndal.
Opodál stojící Kimaru, jeden z prarodičů Hakani, ostudu neunesl. Vzal svůj
luk a šípy a vystřelil na bezvládnou vnučku v náručí jejího bratra.
Trefil se jí mezi rameno a hrudník, vzal nádobu s jedem a spáchal
sebevraždu.
Ani střela šípem nedokázala přerušit nit života malé indiánky.
Dál už se nikdo o dokončení popravy nepokusil a Hakani se dostala do
péče manželského páru protestantských misionářů, kteří se pokoušeli
kmen evangelizovat.
Ukázalo se, že trpí hypotyroidismem, což je nemoc, která se v dnešní
době dá už dobře léčit.
Šťastný konec příběhu. Hakani je dnes adoptivní dcerou misionářů, kteří
ovšem museli podstoupit pětiletý soud, protože antropologický ústav s
překaženou popravou nesouhlasil s tím, že celá věc ohrožuje indiánskou
kulturu.
Podobně šťastný ale nebyl konec mnoha tisíců indiánských dětí v
Amazonii, jenom za poslední desetiletí.
Jenom Ianomamis, kmen který je všeobecně pokládán za nejbližší bledé
tváři, usmrtil za poslední dva roky kolem dvou stovek dětí.
Důvody jsou vždy stejné. Vrozené vady, zaostalost, nemoce... Indiánské
kmeny poměrně nemilosrdně udržují kulturní tradice a zákony přírody a
pro postižené jedince v takovém společenství není místo.
Teď co s tim?

Jako bledá tvář, v podstatě teď eště bledší než jsem normálně, si řikám, že
to je barbarství a je tomu potřeba bránit. Nezajímá mě celkem, jak bych to
moh asi v lese velkym jak Austrálie dělat.
A co kdybych se najednou octnul ve vesnici a šel bych říct náčelníkovi, že
nesmí popravovat postižené děti?
Možná by mě rovnou neprobodnul, ale jsem si jistej, že by mě nepochopil.
Můj svět, tvořenej věcma, který indián nezná, mě nenaučil slova,
kterými bych mu vysvětlil, že se něco takovýho dělat nemá. A že bych
já pochopil ten jeho?! Svět, kde bytosti nejsou jen lidi, ale taky rostliny,
stromy, zvířata a lesní duchové...kde bytost s postižením je prostě
"zbytečná"... možná bych se snažil, ale správný závěry bych si učitě
neudělal. Ani bych nevěděl, co je správný.
Takže postupující technologická revoluce to udělá za mě. V posledním
desetiletí se řada vesnic, které byly dřív ukryté hluboko v lese, dostává
vypalováním a kácením blíž bledé tváři. Kontakty sou častější a kulturní
výměna kvete.
V indiánských vesnicích se objevují satelitní antény a z vesnice do vesnice
už se bojovníci líp než pěšky dostanou na motorce.
Kdo by si špinil ruce s postiženym dítětem, když se může dívat v televizi
na novelu.
zdroj přiběhu: JB ecologico, Globo Brazil. Ivan
Derer, pondělí 13. srpen 2007 15:27
jsme humanističtější?
Jak už bylo zmíněno v některých reakcích, volbě, zda si ponechat
potenciálně postižené dítě, je vystaveno i u nás mnoho párů čekajících
potomka (zajímalo by mě, kolik??). Rozdíl je tom, že pokud vyjdou testy
špatně, je konečné rozhodnutí ponecháno na nich, ale určitý
psychologický nátlak tam je. Když byly v obdobné situaci kamarádky,
lehce se mi to radilo. Když poslali na odběr plodové vody mě, byly to horké

chvilky. A i u toho odběru je jedno procento rizika, že to dítě zabijete. A
stejně, když by ty výsledky dopadly špatně, je vám nabídnuta jen možnost
to dítě nechat zabít.
Rozhodnout se musíte dost rychle.
14.8.2007 14:04:56, antimon
Pár poznámek bych si dovolila.
1.Všimla jsem si, že když se někdo z našich mladších cestovatelů vrátí z
poznávací cesty "primitivních" národů, velice často prohlásí, že se mu líbí,
jak jsou v tom -z našeho pohledu- mále, šťastní.
Třeba ti původem lidojedi v Indonésii.
2.
U jedné z asijských kontinentálních kultur bylo zvykem, že se starý
člověk jednoho dne sebral a odešel do pouště. Uřídit si svoji smrt. Síla,
že?
3.
Kdybychom přivedli někoho (třeba i chytrého kouzelníka) z toho v
článku pojednávaného kmene do nemocnice k dlohodobě nemocnému
(třeba v kómatu na umělých plicích a umělém všem) nebo do domu s
pečovatelskou službou se stoletými lidmi anebo koneckonců i do našeho
blázince s vypolstrovanými celami....... potom toho indiána odvezli rychle
domů a jenom chtěli, aby demokraticky řekl svůj názor na naši civilizaci.....
Co by asi řekl?
Já bych byla pro, abychom podobným kulturám do jejich
záležitostá nelezli, ať jsou nám jakkoli cizí. Globalizace?
15.8.2007 8:37:31, Františka Tommy Jak to je?
Behem poslednich par dnu, co jsem se o tematu clanku bavil s par lidma,
se vsichni priklaneli spis k "cistici" funkci indianske kultury, ktera by se
mela nechat na pokoji. 17.8.2007 22:14:35, Ivan Derer

Odvaha
"Dělej, vypadni, ty děvko!" "Prosím, nechte moje děti!" "Neslyšela si,
vypadni z toho auta!" "Už jsem venku mami, ale Joao nemůže ven!"
"Prosím, počkejte...MŮJ SYN!" "Chceš abych ti ustřelil hlavu." "João,
prosím,...počkejte..." João Helio uz byl skoro z auta venku, akurát se mu
nohy zamotaly do bezpečnostního pásu. Jeho matka se ho snažila
vysvobodit, ale bohužel se jí to nepodařilo. Čtveřice banditů naskákala do
ukradenýho auta a pozavírala dveře. Šestlileté dítě chycené do
bezpečnostních pásů zůsalo viset ze zadních dveří auta a auto se prudce
rozjelo.
Šílená jízda s umírajícím dítětem u zadního kola pokračovala sedum
kilometrů. Řidič schválně dělal prudký manévry, aby se zbavil
neočekávaného problému u zadních dveří .
Auto se řítilo hustě obydlenou zónou, kolem policejních stanovišť a
autobusových zastávek. První indicie, že dítě bylo mrtvé, pozdější policejní
vyšetřování stanovilo na čtvrtej kilometr jízdy, kde se na patníku našly
zbytky mozku.
Po sedmi kilometrech auto zaparkovali a banditi se vydali do baru.
Zbytky těla dítěte se ani neobtěžovali odstranit. Policie si čtveřici, 18,19,17
a 16 let, pracující pro prodejce kradenejch aut na předměstí,vyzvedla pár
hodin po činu a v novinách se objevily výpovědi policistů, který jsou NA
VŠECHNO zvyklí, že něco takovýho eště neviděli a zároveň fotky ze
zadržení bandy, kde je jasně vidět, kolik to stálo policisty přemáhání, aby
vrahy na místě neumučili.
Šokující událost hnula celou zemí a prezident se během svojí dovolené
musel vyjádřit, že není pro posouvání hranice trestní zodpovědnosti na
šestnáct let z dnešních osumnácti. To proto, že jeden člen bandy je
nezletilej.

Další byly zamyšlení normálních lidí, který nechápali, jak to, že auto nikdo
během těch sedmi kilometrů nezastavil. Přišlo se na to, že na policejních
stanovištích byly postavený nepojízdný auta a většina řidičů se divoce
jedoucímu mučícímu stroji snažila vyhnout a ne se přiblížit a zkusit ho
zastavit.
Těžko se potom dalo orientovat v množství zpráv a názorů, který se v tisku
objevily. Mě zaujala věc, kterou nikdo příliš nekomentoval.
Matka dítěte, když byla už schopná vypovídat, řekla, že to byl JEDEN člen
bandy, kterej byl bezcitnej a chladnokrevnej. Na fotkách je jasně vidět,
kterej to byl. Věřim tomu, že VĚTŠINA bandy neměla takovejhle konec
akce vůbec v plánu. Věřim dokonce tomu, že toho, co se stalo, litujou a
kdyby měli dostatek odvahy, možná mohli přemluvit chlapa u volantu, aby
chvíli - pár sekund!- počkal a mohli uvolnit dítě z pásu.
Chyběla jim ale právě ta odvaha.
Odvaha nechyběla panu Velíškovi, střihači Novy, který byl zastřelen poté,
co se zastal přepadené ženy. Mediálně známý připad z Prahy nechci
znova otvírat, ale použiju ho jako přechod z jedné vlny na druhou, protože
otázka, jestli se člověk má při přepadení bránit, pomáhat přepadenému,
nebo se do ničeho nemíchat, je právě ve městě, kde žiju o moc živější než
v Čechách.
Pokud jako oběť přepadení zareagujete, vysloužíte si okamžitě kulku.
Policie varuje, aby se přepadení vůbec nebránili a odevzdali všechno, co
maj. Kriminálníci sou často ve většim stresu než oběť a tak se jim prst na
spoušti děsně chvěje. Rychlý pohyby můžou spustit útočníkovu akci a
ukončit tak přepadenému život kvůli dvaceti dolarům. Známý maj většinou
dvě peněženky, jednu připravenou pro bandity.
Když se to stalo mě, odevzdal jsem všechno. Potom jsem v hospodě
chrchlal, že jsme měli bojovat. Možná bychom měli třista dolarů a nebo
bychom taky možná už neměli životy...

Pokud de vo jakýkoliv VĚCI, nemá cenu se kvůli tomu dostat do problému.
Kreditky se zablokujou, prachy se voželej a auto...zaplatí pojišťovna, a
stejně už mělo problémy s motorem.
Ale pokud je útok veden proti životu, ať už vlastnímu, nebo cizímu, myslim,
že je člověk povinnen to rozeznat a reagovat.
Chci tim všim říct, že člověk je povinnen, dřív než začne spontánně
jakkoliv jednat, nejdřív zhodnotit situaci, jetli de o život a nebo ne.
Povinností každýho surfaře je jít pomoct kamarádovi napadenýmu
žralokem. Lehce se to píše, ale když na to ve vodě myslim, nevim, jak
bych se zachoval. Ale modlim se, že mi snad něco dodá odvahu.
Největší odvahu ale bohužel projevujou úplně bezcitný lidi.
Dvanáctiletej Carlos byl hrát Counterstrike v herně kus od baráku. Cestou
domu se stavil u kámošů přibližně stejnýho věku a trochu se sfetoval
lepidlem. Přišel domu a ubodal babičku, která ho vychovala, nůžkama.
Potom uklidil byt a odešel znovu do herny hrát Counterstrike.
Když se ho následně ptali, proč to udělal, odpověděl, že neví. Při výpovědi
neuronil ani slzu.
Carlos skončí v pasťáku a je pravděpodobný, že po osumnácti se znovu
dostane volnej mezi normální lidi.
Takže mezi náma choděj lidi, který maj proti nám, co dokážeme něco
cejtit, máme emoce, strachy, komplexy, velkou výhodu. Jejich citová nula,
ať už vytvořená drogou nebo vrozená, jim umožňuje jednat chladnokrevně
a efektivně. Nedělaj chyby, nemaj co ztratit.
My ostatní máme ale taky výhodu, že nás je totiž víc. Takže to akorát
někdy chce tu odvahu najít a v těžkej situacích zkusit uvažovat chladně.
Lehko se to píše, sakra, já vim, ale musel jsem to napsat, přemejšlim o
tom už roky.
Ivan Derer, neděle 25. únor 2007 12:43

Chce to jen sebrat odvahu a potlačit cit
Nedávno jsem se z přízemí domu koukal, jak parta (3-4ks) mlátí dva
ukrajince, sušinky. Mozek mi běžel na plné obrátky, zda se z domu vyřítit
jednat, přičemž jsem nebyl schopen vymyslet adekvátní smysluplný
postup. Mezitím již ukrajinci leželi na zemi a již pouze lídr skupiny je
častoval kopanci, protože to musel být krásný pocit, jak že se ta noha noří
do měkýho. Lidi, kteří sledovali výjev z okolních domů mlčeli, nicméně
alespoň zavolali policii. Lídr s nepřítomným pohledem dál rozstřikoval krev
a já věděl, že ačkoliv jsem se kdysi rval slušně, na tohohle vyhazovače
nemám. Sebrat odvahu a potlačit přemýšlení a cit k vlastní osobě a jít. To
je má rada pro příště. Snad se seberu. Jsem rád, že se najdou lidi, kteří o
tom alespoň přemýšlejí. Chlápek po chvilce (celá situace trvala asi 3
minuty) nechal ukrajince ležet a v klidu odkráčel. Od znalce tamních
poměrů vím, že se jedná o vyházovače, který je zkrátka hovado... Sebrat a
jít, když tak těžké je žít...
26.2.2007 11:05:05, asf
Nekdy by stacilo, kdyby lidi pouzili svy podelany prenosny telefony, ale
oni neudelaj kolikrat ani to.
26.2.2007 13:31:43, Petr

Přepadení
Když jsem psal článek Odvaha, věděl sem, že dřív nebo pozdějc si budu
muset naživo prožít některý situace, který popisuju. Že to ale nebude ani
tejden, kdy si pocity vyzkoušim fakt naostro, to jsem teda nečekal.
Přijel za mnou známej z Prahy. Měl cestu ze Sao Paula do Atlanty a tak se
na víkend stavil.

V Sobotu ráno jsme vyrazili na Corcovado.
Kristus Vykupitel shlíží na město a skoro by se chtělo říct, že místo
žehnání by spíš potřeboval lomit rukama. Turismus těhle míst mě ubíjí, ale
cesta džunglí je hezká a nahoře je hezkej rozhled.
Na Copacabanu jsme se dostali až kolem pátý.
Dali jsme si jídlo a koukali okolo.
Kurvy u vedlejšího stolu prudily číšníka, že našly v jídle vlas, ať jim teda
přinese další jídlo.
Číšník jim ho přines a pak šel za mnou, že to byl pravděpodobně jejich
vlas.
Pokejval jsem hlavou.
Koukal jsem na obrovskej kotouč Měsíce, co se vyhoupnul nad jasnym
obzorem.
Dělal se na něm ňákej flek. Po půl hodině byla Měsíce půlka.
"Hele, něco se děje s Měsícem."
Dojedli jsme a vydali se pomalym krokem podél stánků s jídlem,drinkama,
umělcema..., mumrajem, kterej v Sobotu večer opanuje hlavní pláž města.
Zatmění Měsíce sledovali podél pláže desitky lidí.
Byl to hezkej úkaz, ale možná, že jsme vlezli do pasti taky díky tomu.
"Nekouknem se k vodě," řek Aleš.
Proskenoval jsem pláž. Děti se psama, lidi hrajou volejbal, fotbal...neviděl
jsem nikde nic podezřelýho.
Z Měsíce už zbejval jenom srpek a pláž se i díky končícímu dni nořila do
tmy.
Šli jsme k vodě a sedli si do písku tak, jak to bežně dělám už šest let. Moře
je krásný.
Kus vedle nás se líbali lidi a děti se honili se psama.
Aleš mi řikal, jak ho někdo málem zabil v LA baseballovou pálkou.
Povzdech jsem si údivem.
Pustil jsem pozornost. Udělal jsem dvě chyby během minuty. K vodě
jsme vůbec neměli jít! Podcenili jsme zatmění Měsíce a tmu, která
nastala.

Vypnul jsem radar, kterej mi automaticky naskočí, když přijedu do Rio de
Janeira.
Neustále kontrolovat, co se kolem vás děje je nutnost. Vypnul jsem
tenhle smysl a zahloubal se do vln.
Nevim, kde se tam černej chlap vzal. Musel přijít zezadu z boku. Poslední
sken jsem udělal tak před dvěma minutama a nikde žádný podezřelý lidi
nebyli.
Najednou stál přede mnou.
"Tady toho!" řikal a ukazoval na mně.
Vědel jsem hned, že to neni v pořádku. Pomalu ale přecházel kolem nás a
jako by se s někym, kdo byl za náma, dohadoval. Já z něj nezpouštěl oči.
Teď vim, že se rozhodovali zaútočit.
Během další sekundy jsem nabyl jistoty, že máme dvě až tři sekundy času
na to se zvednouta začít utíkat k promenádě, asi tak sto metrů. Ale
zároveň jsem tušil, že když se zvednu a začnu utíkat, i kdybych vykřik
něco česky, Aleš to nepochopí a spozdí se o těch rozhodujících pár
sekund.
Bylo mi hrozně smutno, že jsme tu šanci promarnili.
Banditi sou dohodnutý. A my bohužel ne. Další chyba. Stačí se předem
dohodnout, že něco křiknem česky a to znamená, že se běží...
Chlap se otočil a vrátil se přede mě. Podíval jsem se doprava. Byli tam
další dva a vlevo vzadu další dva. My pořád seděli na písku.
Sáhnul si dozadu za kalhoty a přiblížil se ke mně.
Teď jsem už věděl, že je to fakt v prdeli.
"Mole, mole (Klid, klid)," šeptal. Nezapomenu na to šeptání už nikdy.
Nevnímal sem, co se děje kolem mně, viděl sem, že Aleš dává ruce nad
hlavu.
A dál mi hlavou běželo: Má tam vzadu, kam sahá, pistoli?

Přiskočil ke mně a kleknul mi na nohy. Ve stejný chvíli mě jinej zezadu
chytnul pod krkem celym predloktim a zatáhnul. Věděl sem, že jestli se
začnu dusit, musim reagovat.
Ale pak sevrení povolil a stlačil mě na zem.
Nesnášim dotek muže. Když se mě dotkne muž, je mi děsně hnusně.
Teď mi bylo eště o moc víc hnusně.
V týhle chvíli jsem si myslel, že nás zatáhnou do favely a budou chtít
výkupný.
Ale bylo to naprosto nelogický. Museli by nás táhnout přes osvětlenou
Copacabanu plnou policajtů.
"Dělej, dejte mu na krk nůž!" vykřik ten, co mi teď klečel už i na břiše.
Cejtil sem, jak mi někdo třetí přikládá čepel na krční tepnu.
Uplně automaticky jsem zved ruku a vzal zezadu chlapa za ruku, abych
se podíval na zbraň.
Ve špatnym světle jsem viděl, že je maximálně sedmicentimetrová.
Fantastický bylo, že se bandita vůbec nebránil a nechal mě, abych zistil,
co maj za trumf.
Vzápětí jsem měl jasno, že když nůž do mě poprvý vrazí, musim
vysmeknout hlavu z povolenýho sevření a zničit chlapa, co sedí na mně.
Bylo vidět, že má nůž v ruce spíš na bodnutí, než na podřezání, což mě
trochu uklidnilo.
Aleše jsem nevnimal. Byl zticha jako já.
Cejtil jsem zrychlenej dech tří chlapů, co mě drželi.
Pořád to vypadalo, že chtěj jenom prachy a telefony, takže jsem se
nehejbal a čekal, kdy do mě vrazej nůž, abych začal bejt akční.
Muj telefon nešel vyndat. Stupidní velkej Nokia 9500 se zasek v kapse.
Tlak čepele na krku zesílil.
Druhý dva už měli Aleše vykradenýho a zbejval furt můj telefon.
Že já kretén používám takovejhle mobil, nadával jsem si v duchu.
Podařilo se mu vyndat přístroj a přicházela jasně rozhodující chvíle.

Bude jim to stačit, nebo nás na závěr pobodaj??
V tý chvíli už jsem věděl, že pistoli nemaj. Kdyby jí měli, už by jí vytáhli a
nepoužívali by nůž. Vědel jsem taky, že ten, kdo táhne celou akci, je
chlap na mym břiše. Dva chlapi, co mě drželi zezadu, byli pomocníci.
Cejtil sem, že se čepel na krku třese. Budu muset zabít chlapa, co na mě
klečí a doufat, že se zbytek bandy rozprchne.
Asi jsem měl dostatek informací na potenciální boj o život.
Ten ale naštěstí nepřišel. Tlak na krku zmizel a chlapi se utekli do tmy
trochu odlehčené načervenalym kotoučem zatmělýho Měsíce.
Nemám telefon. Aleš nemá dvě kreditky, dvěstě euro, sto dolarů a telefon.
Jediný zranění je muj bolavej krk.
Kdybychom vyskočili a začli se bránit, možná bychom těch pět chlapů
přemohli, ale spíš ne...
Takže tak. Neni mi moc dobře, ale můžu jít na pivo a ne v nemocnici na
teplej čaj. Život de dál normálně.
Ale někdy stačí chvilka a celej život a tim i život lidí, co jsou na vás závislý,
se změní k nepoznání.
Jedna věc by mě ale zajímala.
Přivolal jsem si to na sebe svym prvnim článkem, nebo to byla ňáká
předtucha?
Ivan Derer, pondělí 5. březen 2007 12:04
jsem myslel, ze tenhle blog ma byt o necem
muzu vypravet neco podobnyho ze zizkova, ale prislo by mi to jako ztrata
casu
5.3.2007 14:56:25, Jakub

Pro Jakuba ze Žižkova
Chlapče ze Žižkova, jestli ti to příde jako ztráta času, tak se jeď do Ria
podívat, nechat se přepadnout a možná svůj ukvapenej názor na to, co se
stalo tátovi, rychle změníš...čuz
5.3.2007 18:02:48, RiO
clanek je i spravny navod k reseni podobnych situaci Dekuji autorovi,
text je i navodem ke spravne reakci v takovych situacich: i ve stredni
Evrope je nutno pocitat s bezcitnosti a zakernosti pri "streetfightingu". Viz
priklad taxikare a mistra karate p. Pechy: "Zakaznik" nasedl na Vaclavaku,
nechal se odvezt na Cerny most a zde hrozil ridici nozem. P. Pecha utok
odrazil, nacez byl okamzite zakerne zastrelen. Vrah dosud nebyl
dopaden...
6.3.2007 7:42:48, orna

Mrtví na výstavce
Indiánská "La Docella" (panna) byla, spolu s dalšími dvěma dětmi,
obětována zhruba před půltisíciletím v oblasti sopky Llullaillaco, na
severozápadě dnešní Argentiny, během, jak věří vědci, uctívání pravidelné
každoroční sklizně kukuřice. Panna a děti byly, podle vědců, uspány
alkoholem a ponechány smrti na ledovém úpatí vulkánu ve výšce přes 6
tisíc metrů. Určitě si ani oběti, ani vykonavači, v té době určitě všeobecně
kladně přijímané vraždy, nemysleli, že se dneska budou na výsledky celý
akce dívat zástupy turistů.
"Jen dneska ráno jsme měli 700 návštěv a včera taky stovky," řiká ředitel
archeologického muzea v Saltě, severozápadní provincii Argentiny.

Mumie je udržovaná v skleněný komoře, kde mrzne a je tam málo kyslíku.
Další dvě děti, šestiletá dívka a sedmiletý chlapec k vidění nejsou, protože
je eště vědci studujou.
La Docella je tak dokonalá, že kolem jejích úst jsou k vidění stopy koky,
kterou indiáni užívali, a dodnes vlastně užívají, jako pomůcku k životu v
extrémních výškách.
Od roku 1999, kdy byly mumie objeveny, se zástupci několika místních
indiánských kmenů snaží o to, aby byly pochovány anebo aspoň
nevystavovány.
Na to běloch kašle. Běloch se dostane k pětset let starejm indiánskejm
mrtvolám, rozřeže je, přeměří a když už to dál nejde, tak je zašije a
vystaví. Maj přece na krku zachovalý ozdoby a i jinak vypadaj výborně!
Při čtení článku mě napadla paralela. Neni nad to si většinu věcí, na který
si chceme udělat názor, představit na vlastní kůži.
Takže já včera fakt tu jízdu nezvlád. Vlny byly tak velký, že když jsem
koukal zespoda na ostatní surfaře, měl jsem pocit, že na mě koukaj z
vejšky třípatrovýho baráku. Jen tak tak jsem se z toho dostal, ale stálo mě
to dost sil, dostat se proti lámající vlně. Jsem za ní a vidim, že jede další,
eště větší. Nebudu to zdržovat - pohřbí mě to pod pískem pláže. Propadnu
se skrz dutinu na břehu a příboj na mě naloží pár metrů písku.
Po pěti stech letech, až budou v Grónsku pěstovat šeříky, protože tam
bude teplo, kdežto na jihu se moře stáhne, protože tam bude naopak zima,
se archeologové vybavený moderní psychotronikou prohrabou na bejvalý
pláži Trindade až k baru a do střechy zarazej orientační ceduli. Moře bude
vidět jen dalekohledem a vedoucí týmu si přes lebku bude muset
přetáhnout kapucu, aby mu nebyla zima.
Při následnym kopání všude okolo najdou zachovalý tělo hluboko v písku.
Nandaj to na nosítka a předložej před vedoucího expedice.
Jde o jasně rituální pohřeb, chlap má na sobě trenky, který se v tý době
používaly při rituálu jízdy na velkejch vlnách, což mělo znamenat, že se

snažil bejt dospělej, ale nešlo mu to a zároveň tak oslavoval příchod jara.
V kapse má peníze té doby, aby moh zaplatit převozníkovi, kterej ho
převeze na druhou stranu oceánu. Kam, to neni jistý. Nohy má spoutaný
umělohmotnym provazem, kterej drží na jedný noze suchej zip s nápisem
Billabong, což je nevyjasněná modlitba z tý doby.V horní dásni má zlato,
takže muselo jít o důležitou osobu. Neobyčejně zachovalé sliny kolem úst
obsahují stopy alkoholu, takže dotyčnej musel bejt před rituálnim pohřbem
umrtvenej chlastem.
Tak co s nim?
No nic, ho vystavíme, normální ne?!
Takže sedim ve skleněný komoře bez kyslíku a kolem mě prouděj davy
návštěvníků. Koukaj na mě, snažej se co nejvíc přiblížit ke sklu, aby se
mohli co nejvíc potěšit tim pohledem. Některý si mě i fotěj, asi to pak
budou ukazovat při nějaký slavnostní příležitosti, například nedělním
obědě v kruhu rodiny. Děti trošku ustrašeně, ale přece jen klepou na sklo v
domění, že obživnu...
Ach jo.
A co kdyby přišli indiáni do velkýho města, vzali si pár mrtvol z nejbližšího
hřbitova, třeba v Recoletě se daj sebrat jak housky v supermarketu, a pak
by si je v horách vystavili s tim, že de o takovou zajímavou výstavku
mrtvejch gringů. Tak to by si šli asi sednout do vězení.
Jakoby ani po těch stovkách let ty bledý lidi nedokázali myslet na to, že
jsou prostě věci, kterejm nerozuměj ani kdyby to "poznali" do posledního
kousku kůže.
Ivan Derer, neděle 9. září 2007 23:08

Něco úplně jiného
Zmíním se úplně o něčem jiném, co nemá přímou souvislost s tímhle
článkem, ale musím. Dnes ráno jsem se probudil do hnusného snu, občas
je mívám, buď je válka nebo jiné hrůzy. Znáte ten živý pocit, kdy se
probudíte, ale duchem jste ještě někde jinde a ještě chvíli trvá než se
vrátíte do reality.....a bylo to v Brazílii!!!!, porušili jsme něco jako posvátná
místa a potom už nevím, ale nebylo to hezký...já už toho Derera nebudu
číst :-)
10.9.2007 9:50:06, Vašek71

Oko za oko
Nahý indiáni ve větvích stromu drží samopaly. Maj válečný barvy na tváři a
ve tvářích jim je krásně vidět odhodlání. Vláda sice vyhlásila jejich území
za chráněnou oblast, ale to neznamená, že je jejich země opravdu
zachráněná před bělochem. Píše se rok 2007.
Plíce planety. Kdo vymyslel tuhle děsnou floskuli?
Je to kromě výrobny kyslíku taky domov lidí. Žijou tam taky lidi, kterejch se
civilizace tak, jak ji známe a milujeme, vůbec nedotkla. Eště je nenašla a
neučinila šťastnejma.
Maj svoje zvyky a náboženství a ty bělošský fakt nechtěj.
Vládní výzkum ukáže, že je sice na oblasti Amazonie 727 chráněnejch
území, ale další výzkum a fotky ze satelitu ukážou, že ve dvaceti
procentech těchhle rezervací pokračuje ničení lesa úplně stejně, jako dřív,
než se dostaly na seznam.

Potom nastoupěj příznivci ničení, kterejm se taky někdy říká muži pokroku
a zvyšování produktu, a řeknou, že výzkumníci sou anarchisti a že to neni
plošný kácení, ale selektivní, což je vlastně pro prales eště příznivější než
kdyby se tam vůbec nekácelo.
Pak se ozvou pěstitelé krav, že potřebujou zvětšovat stáda a kráva se
prostě v lese nezorientuje. Musej přeci ten les vypálit, aby mohli vytvořit
bezva louky a nasytit hladovou populaci. Takže větší část pralesa neni
vykácená, jak by si někdo moh myslet, ale vypálená. Že tam bydlej lidi, to
zemědělce nezájímá, musej přece nasytit jiný lidi a vydělat peníze, aby
mohli vypěstovat víc krav a pro ty zase musej vypálit jejich životní prostor.
Výzkumníci se nesměle ozvou, že přece ty fotky sou jasný a že když to
bude takhle pokračovat dál, za pár let se nebude dát dejchat.
Politici, uplacený dřevařskou a sedláckou lobby, výzkumníkům okamžitě
utáhnou opasky a veřejnosti vysvětlej, že výzkum neplatí, protože jeden z
vědců je placenej z USA a jeho kolegyně má nemanželský dítě.
Nervózní veřejnost si oddychne, že žádný nebezpečí od životního
prostředí nehrozí a okamžitě se přeorientuje na nejnovější informace ze
světa fotbalu.
Území je tak veliký, že zákon se na něm moc těžko vymáhá. Vláda nemá
peníze na armádu vojáků, který by poslala do lesa chránit zákon před
divokejma dřevorubcema nebo pěstitelema soji.
Během tohodle kecání mizi každej den stovky hektarů pralesa a s nim i
vzácný druhy rostlin, zvířat a...lidí.
Pro indiány neni strom " dřevo." Je to pro ně živá bytost, kterou někdo, pro
ně bezdůvodně, zaživa upálí a nebo seřízne motorovou pilou.
Smrt čeká každýho bělocha, kterej by na území kmene Uru-euwau-wau ve
státě Rondonia, chtěl prudit s kácením nebo ničenim lesa.
Oko za oko.

Zatimco na jinejch chráněnejch územích se zvyšuje ničení lesa o desítky
procent ročně, na území zmíněného kmene je to jedno procento za rok
2006.
Ivan Derer, čtvrtek 25. leden 2007 17:02

You Tube? V Brazílii ne.
Před třema měsícema mi známej poslal video brazilský modelky
Daniely Cicarelli, jak se s někym miluje ve vodě na pláži ve Španělsku.
Video šlo okamžitě na You Tube a během konce roku začali vznikat videa
parodující zmíněnou situaci. Úplně bych na to zapomněl, kdybych včera
nezjistil, že rozhodnutim soudu byly největší brazilský poskytovatelé
internetu nucený ZABLOKOVAT You Tube pro přibližně 5 milionů jejich
uživatelů.
Telekomunikační společnosti Brazil Telecom a Telefónica potvrdily
elektronickej filtr You Tube. Akcí byly zasaženy hlavně Ig, Ibest a BrTurbo.
Další telekomunikační společnosti(Telecom Italia, Embratel, Global
Crossing)zablokování teprve čeká a s ním i další poskytovatele Internetu.
V páteřních sítích telekomunikačních společností, které provozují spojení
mezi Brazílií a zbytkem světa, je You Tube identifikovaný jako posloupnost
čísel. Ve všech routerech zmíněných firem je, anebo v krátké době bude,
zmíněná posloupnost čísel zablokovaná. Pokud se Brazilec bude snažit
You Tube navštívit, objeví se mu zpráva, že společnost na základě zákona
číslo 7.2007, v procesu 583.00.2006.204563-4, blokuje přístup po blíže
neurčenou dobu.

Připadá mi to neskutečný. Připadá mi to, že to snad nemůže bejt pravda.
Doufám, že to je OMYL. Že zejtra někdo napíše, že to byl vtip.
V Číně vláda cenzuruje Internet z ideologickejch důvodů. Cenzuruje
svobodný šíření myšlenek a chrání tak svý občany před zhoubnym vlivem
informovanosti. Někdy mám pocit, že to ani nikomu nevadí, všichni se
dohodnou a obchod kvete.
Svym způsobem to chápu, i když s tim nemusim souhlasit.
ALE TOHLE!
Modelka a conferéncierka, proslavená svojí blbostí, de laškovat s
milencem do vody na pláži u Cádizu a někdo jí u toho nafilmuje. Co si asi
mohla myslet, že si jí tam nikdo nevšimne??!!. Video de logicky na jeden z
nejoblíbenějších webů současnosti. Všichni to uviděj. Modelka i Milenec se
zhrozej, co to udělali, a podaj udání na neznámýho autora. Soud to začne
řešit. Modelka a Milenec křičej, ŽE TO JE SKANDÁL.
Výsledkem týhle neuvěřitelný PITOMOSTI je to, že občani čtvrtý největší
země světa maj cenzurovanej internetovej hit poslední doby.
Kam až pude schopnost zhovadilejch celebrit zasahovat do života
normálních lidí? Jsou lidi, který ani nevěděj, kdo je Cicarelli, ale pracujou s
YouTube každej den!
Přitom video už na YouTube nenajdete, bylo "removed by author".
Jsou tam jen již zmíněný parodie. Mám pocit, jakoby Daniele Cicarelli,
potažmo brazilskejm institucím, vadilo, že si z ikony brazilskýho
celebritismu dělaj lidi legraci!
Chtělo by se mi říct spolu se spoustou známejch: FODA SE Cicarelli.
FODA SE Tribunal da Justiça do Sao Paulo.
V překladu to znamená, že by mohla slavná modelka i její milenec
společně se soudem v Sao Paulu jít přesně tam, kam si myslíte.
Leda, že by to byl všechno reklamní trik. ACH JO!!!
Ivan Derer, úterý 9. leden 2007 08:03

Alkohol
Když jsem před nedávnem potkal Neth, známou, který jsem před lety
prodal auto, trošku jsem se obával. Auto přece jen nemělo úplně všechny
čtyři pohromadě. Ale Neth se na mě z dálky smála a když jsme pak seděli
v bufetu, řekla mi, že auto už prodala. Bylo děsně neekonomický. Jezdilo
totiž na benzín.
Díval jsem se zaraženě.
" No, když jsem s nim jela do Niteroi k vodě, stálo mě to 25 realů!"
"Hm."
"Nemohla jsem jezdit často, maximálně dvakrát za měsíc."
"A co si udělala?"
"No, auto jsem prodala a koupila jiný. Teď ale můžu k vodě do Niteroi
jezdit každej tejden."
Pousmál jsem se. Teď mi Neth bude řikat, že ušetří pár Realů tim, že má
nový auto, dumal jsem přechytrale.
"Auto je Flexi, to znamená, že může jezdit buď na benzín, nebo na alkohol.
Navíc mám eště přepínač na plyn. Kdybych brala benzín, byla bych
blázen! Benzín stojí 2,8 realu ( asi 28 korun) a alkohol 80 centů (asi 8
korun). Takže mě teď cesta do Niteroi stojí 8 realů."
"No jo, ale to muselo bejt dost drahý, takový auto."
"Ne, Flexi auta sou úplně stejně drahý jako ty na benzín. Nechápu, proč
vůbec eště lidi kupujou auta jenom na benzín."
Díval jsem se Neth do sympatickýho černýho obličeje. Vytáhla cigaretu,
hodila si nohu přes nohu a naráz vyprázdnila sklenici piva a řekla si o
další.

Nechtěl jsem zůstat pozadu, tak jsem taky dopil. Nemusel jsem ani nic
řikat a další sklenice stála přede mnou.
"Ale to auto určitě jezdí děsně pomalu a špatně akceleruje."
"Řikaj, že motor má o 25 procent nižší účinnost, když je v něm alkohol, ale
já vůbec nic nepociťuju." řekla Neth a napila se.
Já jsem si právě řikal, že začínám ten alkohol pociťovat. Ale rychle jsem
dopil a mávnul na číšníka, přece se nenechám v pití alkoholu zahambit od
třicetiletý černošský kadeřnice!
Dokouřila a hodila cigáro na chodník. Zničehonic přiběh odněkud pes a
chtěl cigáro sežrat. Nepovedlo se mu to.
Rozloučil jsem se s Neth. Ona šla do práce a já se potácel k domovu.
Druhej den jsem si šel na den pučit Flexi auto. Vybral jsem si Astru a
vyrazil. Koupil jsem plnou nádrž a zaplatil třetinu toho, co platim normálně.
Ujel jsem možná sto kilometrů a rozdíl mezi benzínem a alkoholem správněji ethanolem, jsem neobjevil. Auto se chovalo úplně normálně.
Začal jsem si víc všímat cedulí u pump. Cena alkoholu byla ve většině
případů fakt kolem jedný třetiny ceny toho nejlevnějšího benzínu.
Přestal jsem chápat oblibu benzínovejch aut. Nemaj vůbec žádnou
výhodu!
Kouknul jsem na internet, jak argumentuje benzínová lobby. Ahhh, starý!
Cukrová třtina se musí ke zpracování dovážet náklaďákama na naftu.
Vzduch se v Sao Paulu pročistil díky zavedení autobusů jezdících na
alkoholovej diesel. Zvětšující se nároky na pěstování cukrové třtiny
povedou k ještě většímu ničení pralesů. V Brazílii leží ladem stovky tisíc
hektarů úrodné půdy, kde se nepěstuje nic, takže neni potřeba nic kácet.
Když se bude pěstovat děsně moc cukrový třtiny, nebude se pěstovat
kukuřice a rejže, a lidi začnou chcípat HLADY. Musel jsem se usmát
zrovna nad touhle stupiditou. TO SAKRA OLEJÁŘE NENAPADNE NĚCO
CHYTŘEJŠÍHO?!

Základy k dnešnímu světovému prvenství Brazílie ve využití obnovitelných
zdrojů pohonných hmot položila už v sedumdesátých letech vojenská
vláda systémem dotací výrobcům alkoholu a většim zdaněním produktů z
ropy. Dnes Brazílie podepisuje dohodu s Japonskem o dodávkách
ethanolu a americkej prezident přijíždí zjišťovat, jak to funguje a dohadovat
zvýšení dodávek ethanolu z Brazílie do USA.
Auto jsem vrátil a cestou domu si koupil láhev Cashaçy, brazilskýho
alkoholu, vyrobenýho z cukrový třtiny. Držel jsem láhev v ruce a
zamyšleně ji odzátkoval.
Přičichnul sem. Krásně voní! Napil jsem se a surová pálivá chuť mi
zaplnila útroby. Jako, když si dám v Čechách panáka slivovice. Ivan Derer,
neděle 29. duben 2007 14:15

Výhody benzínových aut
Výhodou benzínových aut je opravdu vyšší výkon a krouťák, ale ne u
nízkoobjemových motorů, ale u těch vysokoobjemových, atmosférických.
Takže se bavíme o motorech ve sporťácích, u auta do města nebo na
dovolenou nebo na víkend to fakt nejde poznat. Úpravy, které je třeba
provést, jsou naprosto banální a každá automobilka i servis je zvládne.
Škoda, že v Evropě nemáme vybudovanou infrastrukturu (pumpy,
distribuci), i když u nás by "eko" auto stálo dvakrát tolik jako normální...
Ke splodinám - emise CO2 by se teoreticky neměly příliš lišit, fyzika
spalování sloučenín uhlíku se prostě ošulit nedá, ale odpadají jiné škodlivé
látky, které jsou v benzínu, mnohdy jde o karcinogení látky. Oxidů dusíku
je také méně, stejně jako mikročástic, tedy prachu. A co je důležitější,
spalování etanolu je mnohem dokonalejší než benzínu, byť se z něj získá
méně energie, ale v reálu to fakt nejde poznat...
29.4.2007 21:46:00, QT

Ano, přesně o tom jsem přemýšlel, když asi před pěti lety byla obrovská
nadúroda brambor a k ní ještě dumpingové dovozy z Polska, takže tisíce
tun našich brambor se musely nechat shnít ...
30.4.2007 0:08:15, Kráťa
Představa hezká, ale ...
... prodražovalo by to výrobu auta. Tak, jako benzínová mají katalyzátor,
rumová by musela mít dekaramelizátor!
30.4.2007 11:04:10, Kráťa
Nevím
jestli v tom nemají prsty olejáři, ale četla jsem na BBC, že podle jistýho
americkýho výzkumu, kdyby jezdila všechna auta na etanol, tak se zvýší
koncetrace přízemního ozonu ve městech a zdravotní následky by byly
ještě horší, než je tomu u benzínu.
30.4.2007 11:39:40, Daniela
Dražší eko auta a přízemní ozon
V Evropě jsou eko-auta dražší, protože se jich prodává málo a lidi si je
kupují hlavně kvůli image (viz. náš Bursík, co se vozí hybridem od Toyoty
před kamerou a ministerstkým BMW 7 mimo kameru...), takže za to jsou
ochotní zaplatit víc. Žádná daňová úleva na eko auta není, petro firmy taky
nemají důvod to
podporovat, takže to tak bohužel je :-(
Nevím, jestli z etanolu vznikne víc přízemního ozónu, ale dá se to velmi
snadno spočítat. Spalování je chemický proces, paliva a vzduchu (tedy
kyslíku, ale nasává se vzduch, proto z aut ochází oxidy dusíku). Etanol je
výrazně jednodušší než benzín, takže by se to jistě dalo pohodlně
vypočítat a hlavně v katalyzátoru dobře regulovat, ale jsem ze školy už
dávno a chemií se neživím, takže bych výpočet přenechal někomu
povolanějšímu. Ale osobně o tom pochybuji, zvlášť když spalování etanolu
probíhá lépe než u benzínu.
30.4.2007 13:09:01, QT

Kokainová velryba
Komunisti z FARC jezděj do Ameriky pro dolary ponorkou.
Největší odběratel kokainu od kolumbijskejch soudruhů jsou USA. USA
bojujou v Kolumbii proti pěstitelům koky.Je to zvláštní kruh, ale je vidět, že
kolumbijský komouši jsou neuvěřitelně flexibilní a dokáží se výborně
přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu.Do boje za stále rostoucí
HDP kolumbijského polostátu v džungli tak nastupují podmořské
samohyby.
V osumdesátých letech byl nejjednodušší a nejbezpečnější přesun drogy k
rozpustilýmu amíkovi přes mexickou hranici.
Tento pašerácký chodníček je už ale dnes kontrolován lokálními
mexickými gangy, takže se džunglový komouši museli přeorientovat na
dodávky po vodní hladině.
V devadesátých letech tak postupně získávaly na oblibě přesuny drogy do
USA pomocí rychlých člunů. Čluny byly schopné dosáhnout rychlosti 90km
za hodinu a tak americkým pobřežním strážím mizely v modravé karibské
dáli stejně rychle, jako mizí českým dopravním policistům betonovochemicko- energeticko - obyčejný kapitalisti na dálnici D1.
Tento způsob dodávek byl ukončen poté, co byly lodě amerických
pobřežních hlídek vybaveny radary a počet hlídkujících lodí vzrostl
dvojnásobně.
Komouši začli drogy vozit legální cestou, kdy do konteinerů s květinami,
plody džungle a masem, míchali balíky drogy. Americkou odpovědí na
nový systém byla instalace silných radarových systémů, které byly
schopné prohlédnout skrz železo a identifikovat balíky drogy od
pomerančů.
V této chvíli pravděpodobně došla komoušům trpělivost.
Výroba jedné ponorky příjde zhruba na 2 milióny USD.
Jediná možnost, jak takovou věc na moři odhalit, je pouhým okem.
Kolumbijský a emerický agenti číhají s dalekohledy na vynořující se roury z
PWC, které slouží k obnovení zásob kyslíku v ponorce. Radarové

obrazovky na lodích pobřežní stráže ukazují v případě ponorky stejné
obrázky, jako kdyby se mikrovlné paprsky odrážely od stáda delfínů nebo
od velkých mořských živočichů, jako jsou například velryby Jubarte.
Ponorky se pohybují těsně pod hladinou moře rychlostí 13 kilometrů za
hodinu. Protože nejsou vystaveny velkému tlaku, mají poměrně
jednoduchou ocelovou konstrukci, která drží trup ze dřeva a skelné vaty.
Konstrukce stroje trvá přibližně jeden rok. Dokážou ujet 1500 kilometrů na
jednu nádrž a když jim dojde nafta, v pohodě dotankují někde v
mezinárodních vodách, kde už čekají rychlé tankovací čluny soudruhů.
Velikost se pohybuje od 13 do 25 metrů a dokážou vézt až 10 tun kokainu
v ceně asi 250 miliónů dolarů.
Posádku tvoří většinou dva lidé, v případě vetších „velryb“ maximálně čtyři.
Apanáž pro pilota za jednu úspěšnou dobrodružnou cestu je asi 40 tisíc
USD.
Na jednu zadrženou „velrybu“ připadá dalších devět, které ke svému cíli
dorazí. V případě takového lukrativního zboží, kterého kilo v Kolumbii stojí
asi 5000 USD, ale v Americe zhruba pětkrát víc, jde v případě odepsání
jednoho kusu „živočicha“ o zanedbatelnou ztrátu a velmi uspokojivé
podnikatelské riziko, které se do konečné ceny stejně nakonec promítne.
Jenom by mě zajímalo, s čím příjdou kolumbijský komunistický drogový
potentáti ve chvíli, až na „velryby“ začnou spojenecký jednotky házet
bomby.
Že se do falešný velryby trefěj v jednom z deseti pokusů a populace
velkých vodních živočichů u břehů Střední Ameriky se začne rychle
zmenšovat, to je už možná na jinej článek.
Zdroje: Veja Brasil, US coast guard. Ivan
Derer, čtvrtek 22. květen 2008 14:17
taky si myslím, že je to jenom
divadýlko...
OT nedávno jsem potkal plk.Komorouse v elasťákách a bundě s nápisem
DEA na zádech. Jel jsem kolem něj na kole, on běžel. Vypadal jako

záporák z Hollywoodskýho filmu...prototyp chlápka, co pevně věří těm
idiotskejm kecům o drogovém zlu...
22.5.2008 15:28:28, Jiri Nemcik
No, p. Němčíku,
to jste se snad vyznamenal: idiotský řeči o drogovým zlu?? To snad
nemyslíte vážně ;-)) 22.5.2008 16:51:56, Jiří
2 jiří
neexistuje žádné drogové zlo. Droga je v poměru k člověku jako automobil.
Automobil Vás taky doveze někam, podobně jako Ayahuasca nebo LSD,
ale cestou se můžete zabít, když jste pitomec nebo potkáte pitomce...
[http://diseyes.lycaeum.org/fresh/pabaya.jpg]
Což nemění na tom, že si dnes myslím, že nejlepší je čistá mysl...
Jirka Němčík, ten co sere na kecy šéfů protidrogovejch jednotek
22.5.2008 17:21:51, Jiri Nemcik
Droga jako automobil?
slušná demagogie, Němčíku... A to říkám i s vědomím, že není droga jako
droga, existují i drogy lehké a tvrdé, více či méně nebezpečné. Ale k
poškozením organismu dochází tak jak tak...
22.5.2008 17:37:34, Jiří
2 Jiří
Myslím, že když jde o drogy, spousta lidí začne vidět rudě s představou
svých zfetovaných dětí v nějakym průchodu a přestává přemýšlet
racionálně.
Drogy byly, jsou a budou, dokud tu bude lidstvo.
22.5.2008 19:27:16, Jiří Němčík

Lampasák z Karibiku.

Prezident Venezuely Hugo Chávez minulý týden vzkázal bolivijské opozici,
že pokud se bude snažit svrhnout vládu Evo Moralese, může počítat s
blíže nespecifikovanou venezuelskou intervencí do vnitřních záležitostí
země koky. Bratrská láska k indiánskému odboráři v čele Bolívie sahá u
Cháveze stejně daleko, jako jeho obdivná láska ke kubánskému Bohu. Na
letišti v Caracasu nejsou taxíky. Vylez sem z haly zase s tou tváří plnou
nejistoty a začal hledat taxíky, jak sem na to zvyklej.
Nikde žádný nebyly.
Jak to, že na letišti nejsou taxíky!? přemejšlim zoufale a koukám okolo.
Vim, že Caracas je hodinu cesty od letiště, v horách. Jak se tam dostanu?
Autobusy taky nikde nevidim.

Du si vybrat peníze a nevim, jestli na cestu z letiště potřebuju sto tisíc
bolívarů, nebo ani dvěstě tisíc nebude stačit.
Vybral sem sto tisíc a znovu vylez před betonovou halu. Cejtil sem na sobě
ňáký svinstvo a po chvíli sem zistil, že sou to pohledy estébáků. Klouzaly
po mně ty jejich pohledy, jak slizký úhoři.
Další věc, kterou sem ucejtil vzápětí, byly pohledy lidí.
Otočil sem se a uviděl velkou řadu lidí na chodníku. Jinde u takovýhle řady
stojej taxíky a odvážej lidi pryč. Tady nic.
V dálce se vynořil taxík, pomalu pokračoval podél chodníku plnýho lidí a
zastavil asi padesát metrů ode mně.
CHA, teď to chci vidět, jak se ty lidi vrhnou k němu, začnou se cpát dovnitř,
utrhnou mu dveře, narvou se dovnitř, nepude to, taxikář vyleze, začne
křičet, dostane po držce..., pustil sem fantazii na plný pecky.
NIC.
řada lidí smutně kouká na taxík. Nic se neděje.
Osmělil sem se a trochu nepatričně se vydal podél lidí k taxíku. Pripadal
sem si, jak věšák na pohledy lidí.
"Buenas, vemeš mě do Caracasu?"
"Jo, jasně, sedumdesát tisíc."
Hodil sem batoh na zadní sedadlo. Když sem si sedal, podíval sem se na
chodník.
Na ten pohled jen tak nezapomenu.
Z velkýho davu lidí se muj pohled setkal s pohledem paní ve středním
věku, která držela za ruku dítě.Pomalu kroutila hlavou. Přejel sem očima
co nejrychlejc to v tomhle zpomalenym filmu šlo, na dítě a v jeho očích
sem uviděl strach. Vrátil sem pohled zpátky na ženu a uviděl, že mi chce
něco říct.
Zistil sem, že mi na dálku řiká, abych tim taxíkem nejel.

Gravitace mě ale posadila na sedadlo.
To, že můžu psát tyhle řádky znamená, že mě taxikář neodvez do
caracaskýho slumu, že mě tam nezavřeli do železný bedny, nechtěli
výkupný, který by nikdo nezaplatil a nenechali mě tam chcípnout.
Pokud se někdy rozhodnete jet do Venezuely, ať už kvůli karibskýmu
dobrodružství nebo návštěvě nejvyššího vodopádu světa (Angel fall 980m), domluvte si dopravu z letiště.
Statistika unesenejch lidí přímo z letiště falešnejma taxíkama, je děsná.
"Kam to teda vlastně jedem?" optal sem se po hodině, kdy sme se propletli
favelama a vjeli do džungle.
"Musíme jet po starý."
Úzká silnička se klikatí, blížíme se k úrovni mraků.
"Caracas je 1600 metrů nad mořem, furt teď prší" řiká taxikář.
Hodinu je ticho. Koukám pod sebe na mraky a nad sebe na mraky. Párkrát
musíme zastavit, protože silnice je úzká na jedno auto.
Furt nechápu, že TOHLE je cesta z letiště do hlavního města. Mám pocit,
že za chvíli budem muset zastavit, protože nám před auto spadne z liány
Tarzan.
"Hele a ..., hmm, kam to ..., jak to vlastně jedem?"
"Sem ti řikal, že musíme po starý cestě, dálnice vod včerejška neni, kus ji
upad!"
Konečně mi to došlo. Dřív sem nerozuměl.
Uklidnim se a rozpovídám se.
Taxikář taky začne mluvit. Nestěžuje si na život, ale na zřízení, má pocit,
že v jeho zemi začíná nesvoboda, že vláda nepracuje pro lidi, že dolar má
už dva roky pevnej kurs, takže vznikli veksláci...
Po ctyřech hodinách sme ve městě. Prší tak, že neni vidět. Po silnici teče
řeka.

Město s největšim počtem vražd na počet obyvatel na světě.
A• ŽIJE MÍR!
PEVNĚ, BRATRSKY, V BOJI PROTI IMPERIALISMU.
Dejchá na mě minulost z česka. Tyhle děsný KECY!
Pamatuju se, že sem už jako dítě cejtil upřímnou nenávist vůči těmhle
zhovadilostem.
ZE VŠECH SIL, UBRÁNÍME MÍR!
Žena v šátku, pionýr a dělník, se samopalama.
Vlezu do hotelu, dám si lahev Heinekenu a pustim televizi.
Z bedny zírá prezident Venezuely ze svýho 24h programu. Tvář
napruzenýho tlustýho dítěte se roztahuje po úhlopříčce televize.
Voják. Výsadkář.
Záběry do auditoria ukazujou ženy, co slzí, když ON mluví. Muži mají
trochu provinilé, trochu ustarané, výrazy. Všichni na povel tleskají a ON
blahosklonně reční. Cokoliv řekne, je přijímáno s nadšenim. Muži se stydí,
že nejsou tak chytří, jako ON. Mají pochyby, ty jim ON objasní a vyvrátí.
Koukám na to a pomalu mi povoluje brada.
"Mám svoji teorii" řiká.
Rozjásané publikum utichá.
"Mars, ta naše rudá planeta, nebyl vždycky pouští!" "Aaaahhh"
vydechnou ONI.
Zbystřim, že Vůdce má i základy astronomie.
"Byla to normální, prosperující planeta, bohužel ji zachvátil
IMPERIALISMUS a proto...," odmlčí se a smutně dodá, " se z ní stala
planeta mrtvá a nehostinná!"
"AAAhhhh, " ženy drtí v rukách kapesníky a muži s vytřeštěnými obličeji
dávají najevo svoje souhlasné překvapení.

"Aaaaaaaa" vydechnu překvapeně já a láhev Heinekenu mi padá z ruky.
Druhej den čtu v novinách, že objem obchodu mezi Venezuelou a jejim
úhlavnim nepřítelem - imperialistickými USA - za poslední tři roky vzrostl
trojnásobně.
Když du večer po ulici a do baru, vidim nejkrásnější ženy, jaký sem kdy v
životě viděl.
Když jedu na víkend z města k moři, lidi jsou dobrý.

AUSTRÁLIE

Sydney

Cestu přes kontinent je dobrý začít v Sydney. Sydney je totiž dobrý místo.
Na letišti mi vezmou salám. A to jsem se na něj fakt těšil! "Chceš si kus
ukrojit a sníst, než to vyhodim" řiká mi zaměstnanec Karantény. Dal bych
si...sakra, ale je mi to blbý sedět tady mezi těma všema lidma a žrát
salám...
To je jak v Buenos Aires, kde jsem seděl u na letišti u rentgenu a pil
slivovici. Ty mi bylo tenkrát fakt líto...
"Nechci, díky."
Řídit vlevo je strašný, chci dát blinkr a pustim si stěrače. Když se mi to
stane popátý, začnu si připadat jak blázen a pak čím dál víc. K autu du

zásadně z druhý strany než je volant, pak se chvíli divim, že tam neni a
pak se chytnu za hlavu.
Sedím na zemi v přístavu a koukám na krásnou stavbu, kde se scházej lidi
navečer do opery a říkám si, este že to tenkrát prudiči nedokázali zastavit.
Hněv veřejnosti, kterej se vysliznul po zveřejnění návrhu se podařilo
odvrátit a dnes je tahle stavba symbolem celý Austrálie.
Myšlenky mi ujedou k situaci v Praze. Tady se určitě problém s hněvem
pobouřený politický veřejnosti vyřeší tak, že místo chobotnice postavěj
chobotničku...ach jo.
Koukám znova na obří mušle.Ale co když sem se ty mušle hoděj, protože
okolo je oceán, kdežto do Prahy se chobotnice nehodí, když tam není ani
moře?
HLAS: Autore! Vy se neumíte vyjádřit? Neumíte v této kritické chvíli
českých dějin zaujmout stanovisko? Zdá se, že se snažíte být se všemi
zadobře a váš názor není vyhraněný a přesný. Je nejasný.Velcí duchové
minulosti zaujímali vždy jasná stanoviska, i když jim to mnohdy přinášelo i
trampoty.
Zvednu se z chodníku a vlezu do prvního otevrenyho pubu v Rocks.
Stoupnu si k baru a dám si australský pivo. Lidi jsou veselý jako všude na
Jih od rovníku.
"Hele, líbíš se mojí kamarádce."
"Cha, co to je za nesmysl..." Jak bych se moh někomu líbit?
Kouknu do rohu místnosti, kde na mě kouká parta lidí.
"Dělej, poď si k nám sednout."
Holky vypadaj hezky, začínaj bejt pěkně vožralý.
"Poď si zatančit."
Kapela hraje hitovky z celýho světa, lidi šílej, já se jen tak pohupuju. Srazil
jsem láhev piva chlapíkovi s páskou přes oko. Rychle jsem šel a koupil mu
nový.

"Cheers mate."
Já jsem fakt rád, že jsem jeho "mate." Ťukáme si.
Holky si už sahaj navzájem na prsa.
Du si radši stoupnout zpátky k baru. "Dej si se
mnou Jagermeister s Redbullem" Ta chuť je
strašná.
"No vidíš, a teď pudeme tančit."
"Nejdu." Cejtim, že tenhle drink mě stáhne dolu na zem.
HLAS: Autore! Dávejte si pozor, co píšete. Určitě víte, že v prostředí blogu
Respektu se objevuje množství moderních sociologů, takže by se vám
mohlo lehko stát, že budete označen za narcistního dobrodruha!
Vezmu věci a du spát.
Druhej den se děda, co pučuje surfový prkna, podezřívavě dívá do mýho
pasu. "Ty jseš z Česka?"
"Nojo, a co?"
"Dneska už tady bylo pět Čechů, tady je ňáká česká konference?"
"Cha, nevím vo tom."
"A co tady děláš, prázdniny?"
"No jo, jedu za kámošem do Perthu."
"Perth," děda se zasní. "To jeďte nahoru na sever, tam je to georgeous,
lovely."
"Nevim...možná."
"Ale dávej bacha na mořský krokodýly, těm by ses líbil, taková exotická
pochoutka, český maso."
Jéee, tak se budu eště líbit krokodýlům, to je hrůza...

Vlny jsou na Bondi beach dobrý, voda Tasmánskýho moře je zelenomodrá
tak, jako oči všech australskejch blondýnek. Je krásně teplá.
Slunce svítí a kolem sjíždí vlny spolu se mnou spousta Australanů. Jsem
šťastnej.
HLAS: Autore. Tak zase jsme se nic nedozvěděli. Nevíme, jaký je počet
obyvatel Sydney ani to, v jakém podnebním pásu se nalézá. Politologové a
ekonomové by chtěli vědět, jaký je zákonodárný systém Nového Jižního
Walesu, případně jaké je HDP na hlavu. Z vašeho článku jsme se
dozvěděli, že vás baví jezdit na...ehm..prkénku na vlnách, jako nějakého
tahiťana, a že si radši stoupnete do baru, než do muzea. To je trochu
málo. Co tomu všemu říkáte, autore?
"Hm..."
Ivan Derer, pondělí 4. únor 2008 08:55

Bondi FM
Zminovana Bondi Beach ma uzasny radio, o kterym je treba vedet:
[http://www.bondifm.com.au/stream/player.php.] To je link pro PC, Mac
useri si musi preladit... Souvisejici text uz jsem zapomnel.
Pamatuju si, ze se mi libil...
7.2.2008 23:47:45, HV

Classic Meelup Triathlon 2008
Lou Jack mi řek, že můžu vyhrát boty. Boty potřebuju, tak jsem do toho
šel.
It´s really technical...ahh, to asi znamená, že se jede do obrovskýho
kopce!

Sme v poslední vlně závodníků.
Vlny sou na plavání dost velký...ach jo.
Start. 1 km plavání na začátek.
Mám adrenalin až v tlamě. Dělá se mi úplně blbě, jak mi ho tělo pumpuje
do mozku.
První metry vlastně jen běžíme proti vlnám.
Zabírám a vlna mě hodí do vzduchu. Tak zaberu znova a napiju se vody z
Indickýho oceánu. Není špatná.
Mám silnej pocit, že se na to vykašlu. Ale to bych vypadal dost nemožně,
eště by o mně napsali do novin, že českej reprezentat po prvních padesáti
metrech odstoupil.
Doplavu k první bóji. Povolili neopren, takže se plave lehce. Neopren drží
nohy nahoře.
U bójky se už voda vaří. Všichni závodníci chtěj točit do druhýho ramena
petisetmetrovýho trojúhelníku co nejblíž bójce.
Plavu dál od nich, nestojim o rány a kopance.
Stejně jich pár schytám.
Při otočce se mi povede chytnout vlnu zpátky a dostávám se znova do
skupiny.
Lou Jack už je někde vepředu.
Šetřim síly. Na konci zjistim, že zbytečně.
Druhej okruh už je docela příjemnej. Rekreačně si plavu a rozhlížim se
okolo i dolu. Přemejšlim o závodu na Rottnest island. Trenér řikal, že je
vidět dvěstě metrů na dno, kde plavou žraloci, želvy a rejnoci.
Běžíme z vody. Je křišťálově čistá a nebe je křišťálově kýčovitý.
Sundám neopren. Koukám, že ňákej chlapík jede na kole v neoprenu.
Nechápu to, bude vařenej jako kosti.

Podaří se mi předjet jednoho atleta, on mě hned předjede. Já nechci
závodit, chci to jen dokončit, ale nechci se dívat na něčí zadek!
Předjedu ho znova a šlápnu do pedálů. V kopci mě předjede a ujede mi.
Jsem rád, jsem sám.
Po třech kilometrech do kopce prudkej sjezd z kopce. Jedu šedesátkou.
Najednou mě předjíždí poměrně rychle skupina sportovců.
Konečně se mi povede taky někoho předjet. Asi padesátiletou ženu.
Vzápětí další, asi šedesátiletou ženu.
Mám dobrej pocit, že nebudu poslední. A myslím taky na ty boty!
Po třiceti kilometrech seskočim z kola. Cha! Tělo se vytvarovalo jak z
moduritu do polohy bicyklisty a teď se má přetvarovat do polohy běžce.
Modurit se twistuje a guma v těle natahuje.
Trvá to tak kilometr.
Běžíme po pobřeží. Premejšlim, že triatlon se musí dělat na takovejhle
krásnejch místech, protože to hezký prostředí pomáhá zapomenout na
fyzickej hnus.
Barvy moře jsem takhle krásný nikdy neviděl. Na druhý straně kopec,
červená hlína a bush, ze který vyrůstaj eukalipty.
Vidim, že proti mě běží chlap v neoprenu. Vypadá v pohodě. Jakto, že se
mu nevařej kosti?
Najednou se proti mě vynoří Lou Jack. Je vo kolo napřed. Mám pocit, že
snad všichni sou vo kolo napřed.
Zničehonic vykřikne "CUKR!"
Zpanikařim. Měl jsem si vzít někde cukr? Čekaj mě muka smrti bez cukru,
nebo co? A kde se dává cukr?
Zaměstnává mi to mozek celý jedno kolo. Po závodě se dozvim, že to je z
Ferdy Mravence.
Druhý kolo si moc nepamatuju, jen že mě předběhnul jeden dědeček.

8 kilometrů je pryč.
V cili je už i nejlepší triatlonista Západní Austrálie Sean O´Neil.
Řikám si, že k němu pudu a zeptám se ho, jestli nechce můj podpis.
A je to.
Při večerním vyhlášení výsledků a následný loterii se těšim, že vyhraju
boty.
Nevyhraju ale nic.
Sakra.
Ivan Derer, úterý 4. březen 2008 08:51
triatlon
Uz dvakrat jsem se zucastnil Novokninskeho triatlonu. Zazivam podobne
pocity, krasna krajina, 13 leta sportovkyne, kterou predjizdim na kole s
pocitem, ze nebudu posledni. Zavod ma pravidlo, ze pokud se plave s
ploutvemi na nohach, musi se s nimi i jet na kole a bezet. Porad mi vrta
hlavou, jak je sestrojim, abych neporusil pravidla a vyhral.
4.3.2008 10:03:42, Lukáš Kalous takze
doporucuji Novokninsky triatlon
[http://www.vlaska.cz/?clanek=22]
4.3.2008 10:10:08, Lukáš Kalous

Nymfa z Nullarbor plain
Ten den začal jako každej jinej. Nebe bylo modrý a horkej vzduch se tetelil
na horizontu silnice. Vítr zvedal prach z chodníku u hotelu, kde jsme trávili
poslední noc. Poslední noc - nejde o ní napsat nic hezkýho.Jen
nezakouřenej bar se spoustou obrazovek na dostihový sázení a pár lidí,

který se zapomněli ve všeobecnym klidu tohodle Jihozápadu. Dopili jsme
svoje piva a vydali se spát. V hotelu nikdo nebyl. A nebo se nám to jen
zdálo? Byla to továrna na mladý duše, přepříčkovaná sádrokartonem, ze
kterýho v pravidelnejch intervalech vylejzali švábi.
"Tohle je snad nejlepší ubytování za poslední tejden," zachrčel jsem a
usnul. Láhev Pepsi Coly mi vypadla z ruky. Na podlaze se udělal flek.
Takže ten den jsme zabalili svoje hadry a vylezli před dům.
Lidi už byli na ulicích a ležérně se pohybovali. Vnímal jsem ten klid, jako
sekeru v zátylku.
"Tak si dáme aspoň kafe s Jimem Beamem...ahhh, nebo radši jen kafe."
"Pamatuješ, jak jednou Márty v sedum ráno chtěl po číšnici na americkým
středozápadě Jima Beama k snídani? A když řekla, že alkohol nepodávaj,
tak on řek, že si dá klidně Tullamore?"
"No jo, golden times, mate."
Dopil jsem kafe a díval se směrem na Západ. A najednou se mi zdálo, že
ta cesta, co je před náma, má v sobě něco, co nikde jinde neni.
Pocejtil jsem lehký mrazení v zádech.
"Kámo, musíme si dávat pozor na policajty, sou všude."
"Jasně mate (čte se majt, znamená kámo), to MNĚ nemusíš vysvětlovat, já
mám s policií zkušenosti ze čtyř kontinentů."
"Tady maj ale furt vodjištěný zbraně, mate..."
"No worries, mate, to my máme přece taky."
Přestřelky s policajtama, to je přece jenom zdržení a to my, co se
chystáme na přechod největší neobydlený oblasti australskyho
Jihozápadu, si prostě nemůžeme dovolit! Je to luxus.
Sme desperados a to je to, co se počítá.

Nevšimli jsme si jich. Stáli schovaný za křoviskama a z předního okýnka
na nás z dálky koukala hlaveň pistole. Ani jsme nestihli vytáhnout naše
kvéry.
Díval jsem se na displej policejní pistole.Stálo tam 141. Tak tenhle chlap
voddělal už 141 lidí...
"Hallo mate, everythings fine?"
"Ehhh...do know..."
Sme desperados, ale tohle bylo silný kafe. Začlo se mi dělat blbě.
"You committed offence, and the offence is..." Cejtil sem, jak se mi po
spánku začíná spouštět kapka potu. Díval jsem se na police officera a
neodvážil jsem se ani zvednout ruku a utřít si tvář.
"...speeding!"
Sklopil jsem hlavu. V mysli se mi objevil poslední výjev z filmu Butch
Cassidy & Sundance Kid. Další byl silnej provaz ve tvaru smyčky, visící na
nejbližšim stromě.
Roztřesenej jsem ukázal svý dokumenty.
Vzal je a šel s nima k autu. Ukázal to kolegovi, kterej nás sledoval furt s
namířenou pistolí.
Po chvíli se vrátil.
"You will be charged"...hang, electric wheelchair, injekce - běželo mi
hlavou..."440 dollars."
Díval jsem se mu zblízka do tváře. Měl nakrátko ostříhaný vlasy a
perfektně padnoucí uniformu. Byl to greenhorn. Nepoznal, koho má před
sebout.
"All right" řek sem.
"And watch'ya speed, it's 110 all the way..."
"Jasně, cheers."

Tak tohle bylo tak tak. Kopnul jsem tam rychlost a vyrazil. Oblak prachu se
za náma zvednul a v pískotu našich gum jsem slyšel hvízdání větru.
Do Port Augusta jsme dorazili k večeru. Ve městě nikdo nebyl. Po ulicích
se ani neváleli vychrtlí psi a dveře všech barů byly zavřený, jako kdyby
tam poslední opilci zakopali smrt a zabouchli za ní dveře.
Šli jsme do cukrárny a dali si horkou čokoládu. Jsme desperados.
Starej hotel na rohu vedlejší ulice se zdál otevřenej. Vlezli jsme tam a sedli
si k pultu. Se sklopenejma hlavama jsme olizovali ze rtů prach cesty a
jazykem naráželi na vyprahlý patra.
"Dej nám dva drinky, starej."
Zpoza baru se vynořil asi dvacetiletej číšník. Díval se na nás.
"Jistě...hned to bude."
"Máte volný pokoje? " zaskřehotal Lou Jack.
Bylo vidět, že se barman vyděsil.
"No... ano, pánové."
"Tak naval klíče a dej nám další drink."
V pokoji byly postele a ve zdi díra, kterou v noci určitě choděj do pokoje
krysy, dívat se na ty hříšníky, co tady spěj.
"Narvu tam botu, mate."
"Ti jí ty krysy sežerou a zejtra nebudeš mít v čem chodit, mate."
Sešli jsme dolu do baru. Dali jsme si drink a mlčeli. Už jsme dneska
všechno řekli.
V baru se strhla rvačka. Dva bodyguards drželi chlapy daleko od sebe.
Bylo mi jasný, že tady je to každej den nebezpečný. V hornickym městě je
v noci jedinej votevřenej bar...
Se zájmem jsem sledoval konflikt. Bylo mi jedno, proč vzniknul.

Jeden z účastníků konfliktu si přisednul k nám. Stisknul jsem pevně nohu
vedlejší židle.
"I hate inappropriate behaviour, mate...," řek a díval se mi zblízka do očí. V
jeho tváří se dalo vyčíst, že žije pod zemí a ve vráskách, který měl opilostí
vyrytý do hloubky, do jaký se denně spouští, jsem uviděl kousky olova.
"I hate inappropriate behaviour, mate...," řek jsem já.
Poklepal mi po rameni a vrátil se do rvačky. Bodyguard si ho nevšimnul.
Chlap dostal ránu, a ten, co mu ji přišil, mu řek, že je "bloody
motherfucking arsehole."
Zvedli jsme se a šli ven kouřit. V baru se kouřit nesmí, ale rvát se tam lidi
můžou.
Kolem nás se proháněl vítr. Byl to vítr z Nullarborský planiny, která ležela
přímo před náma. Chladnej a suchej vítr, kterej přilepí jazyk k doutníku a
nenechá nikoho na pochybách, že tam někde je život studenej a levnej.
Přisednul si k nám chlap. Byl připitej a vlasy mu stály do všech stran.
"Bloody idiots, mate."
"Yea.." Hodil jsem mu zapalovač.
"Co vy dva děláte v takový shithole, jako je Port Augusta?"
"Going West, mate."
"Ahhh...jeďte do Alice Springs, nejezděte na Západ."
"Proč? A co je v Alice Springs?"
"Nic, ale dělal jsem tam dolníka, než jsem přijel dělat dolníka sem."
Zapálil jsem si doutník, kterej mi vítr z Nullarbore plain sfouknul.
A ucejtil jsem zase to mrazení.
"Už ste slyšeli vo Nullarborský nymfe?" řek najednou. Kejval se se svym
cigárem do rytmu větru.
"Ne, co to je?"

"Žije tam, na pláni, každej ji viděl..."
Koukali jsme na chlapa. Potáhnul si z cigára a pokračoval.
"Zeptejte se lidí u roadhousů, lidí u pump..., všichni ji viděli, má na těle
dlouhý černý chlupy."
"Je hodná, nebo zlá?" řek jsem a přitáhnul si zip u krku.
"No, to záleží, mate...ale je tam."
Dotáhnul jsem doutník a hodil ho na zem. Mrazení na zátylku se
zvýraznilo.
Zvedli jsme se a vrátili se do baru. Chlapi už se rvali venku.
Kopli jsme tam poslední drink a šli spát.
to be continued... on blog. RESPEKT.CZ
Ivan Derer, pátek 15. únor 2008 08:52

Dvě věci Tvůj text nedovysvětluje, přestože o nich celou dobu mluví: proč
člověk nemá křídla - a co by si s nimi počal, kdyby je měl.
25.2.2008 14:14:32, Michal Matoušek

