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1. Příjmení českého avantgardního prozaika, vedoucího představitele Devětsilu. 

2. Příjmení českého avantgardního básníka, vedoucího představitele levicových směrů 

1.poloviny dvacátého století. 

3. Avantgardní umělecký směr, který vznikl v roce 1916 v Curychu. 

4. Název ryze českého uměleckého směru , který je směrem hlásajícím: „Je to způsob, jak 

nahlížet na svět, aby byl básní. 

5. Přezdívka, kterou používal básník Jirous. 

6. Příjmení teoretika českých avantgardních  směrů první poloviny dvacátého století. 

7. Dramatický  žánr používaný v divadlech malých forem. 

8. Příjmení českého básníka, jehož některé texty zhudebnila skupina Plastic people…. 

9. Příjmení amerického básníka z období beat generation.  

10. Příjmení německého básníka ze začátku 20.století. 

11. Křestní jméno českého samizdatového básníka Pánka. 

Urči, co má společného tajenka křížovky s autorem knihy …a bude hůř. 

Prohlédni si autorovy vlastní internetové stránky a doplň si informace o jeho tvorbě a životě: 

 

 

 



 
 

 

 

Otázky a úkoly k níže uvedeným ukázkám z knihy Jana Pelce …a bude hůř. Kniha má tři části a každá 

z ukázek tvoří první strany jednotlivých dílů.  

1. Kniha má tři části a každá z ukázek tvoří první strany jednotlivých dílů. Urči, proč mají 

jednotlivé části názvy: Děti rodičů, Děti ráje a Děti cest? 

2. Každý z dílů je uvozen citátem jiného autora. Jaká je souvislost citátu s úryvkem? 

3. Urči, kdo je vypravěčem úryvku. 

4. Popiš, jak si představuješ, že vypravěč vypadá. 

5. Urči dobu, ve které se odehrává děj knihy. 

6. Urči, kde se úryvky odehrávají. 

7. Pokus se najít významy slov z první části: retko, drábiš, šestsettrojka, kapela, veme kliku, 

mechárna, vylitej. 

8. Pokus se najít významy slov z druhé části: jabčák, pako, vodvod, dát Brežněva, rumajzl, 

buzerplac, vomete, dát si písta. 

9. Zapálit si marušku, camradlo, úlovek z polovačky, dát si tykadlo. 

10. Uveď autory světové literatury dvacátého století  

11. Vyhledej, kdo knihu zfilmoval a na jakých festivalech byl film promítán. 

 

 

Ukázka č.1 knihy …a bude hůř 

Nedoporučujeme ke čtení těm, kteří předpokládají, že život ostatních vypadá jen jako jejich vlastní, že 

druzí jednají, myslí a mluví jako oni sami, a není-li tomu tak, odmítají to brát na vědomí, místo aby je 

to pobídlo se hlouběji touto skutečností zabývat.   

VĚNOVÁNO      PANU      P.T.    

v tuto chvíli jistě aspoň někteří pánové seriózní, počestní a usedlí (za každého režimu a roční a denní 

doby) se zvedli od svých zaručeně spolehlivých aut, manželek a televizorů,  aby burácivým hlasem 

tragédů vznesli obžalobu proti cynismu a amorálnosti nejmladší generace  

VÁCLAV HRABĚ    

Děti rodičů    



 
Olin dostal strašnou chuť na retko. Nespokojeně zavrtěl zadkem na zadní sedačce drábiše a pokusil se 

vyhlídnout přes hustou mlhu ven. Jeho pohyb vytočil fotříka k novým litaniím. "Tu školu sis vybral 

sám, taks tam moh taky vydržet. Nebyla tak těžká a nakonec v prváku jsi byl v horní polovičce třídy. 

Uběhnou tři měsíce a ty seš samá pětka. A ještě ty vlasy, rifle a drzost. Co si myslíš, že seš? Pán si 

představoval, že si nechá narůst dlouhý vlasy, vezme si roztrhaný kalhoty a svět si sedne na zadek? Až 

přijedeme domů, tak ti ty kalhoty hodím do kamen a půjdeme spolu k holiči. Nechám tě ostříhat, jako 

jsem já." Spokojeně si prohrábl svého ježečka, který by vyhovoval i vojenským potřebám. To víš, jen 

přes moji mrtvolu, ušklíbl se v duchu Olin. Chuť na cigaretu se vrátila. Zapálit si tak před fotrem, to by 

byl rachot. To by bylo čistě na infarkt. Konečně se mlha protrhala a auto sjelo do Zátce. Ještě kousek 

a doma už nějak veme kliku, aby si moh dát na zahradě retko.  

"Už jsem mluvil s Penclem, s ředitelem našeho podnikového učiliště. Vezme tě rovnou do třeťáku, 

abys neztratil zbytečně rok. Ale s podmínkou, že to všechno doženeš. A to si piš, že to doženeš. Z 

učiliště domů a tam budeš pokračovat. Až do osmnácti máme na tebe právo a do osmnácti budeš 

poslouchat, ať se ti to líbí nebo ne. Pak si můžeš jít, kam chceš, nikdo tě držet nebude. Ale ten rok a 

půl bude tvrdá vojna. Měl jsi šanci vystudovat, něčím se stát. Když ale nechceš, tak se o to musíme 

postarat my." Přede dvěma roky jsme jeli přesně touhle cestou, ale v opačným směru, poprvé do 

Bolky. Trabant nespokojeně řval pod nákladem dvou kufrů, které mně matka vnutila s sebou. Byl 

jsem nejšťastnější kluk pod sluncem. Intr a domů jezdit jen jednou za měsíc. To bude havaj. Konec 

těm denním kázáním, co smím a co nemůžu, věčnému dovolování, kdy a do kolika můžu ven. Konec. 

Je mi patnáct pryč, tak co se ještě do mě serou. Teď už je všechno jenom moje věc. Jenže intr mně dal 

za pár dní novou facku a moje sny o svobodě nakopal do prdele. Vycházky jen na příděl, podle 

prospěchu a bodování čistoty pokojů. Ještě tak ušly soboty a neděle, kdy v intru skoro nikdo nebyl a 

dalo se chodit ven, do kolika člověk chtěl. Zpátky se lezlo okýnkem na hajzlu ošetřovny. Ale kam jít, 

když v tom obludným městě jsem nikoho neznal a pivo mi tehdy ještě nikde nenalili? Celej prvák jsem 

se snažil si namluvit, že to bude lepší. Ale po prázdninách, z kterých jsem musel měsíc strávit na 

povinný praxi na strašným zapráskaným statku, mně všechno vzalo chuť. Druhák jsem prolezl jedině 

pomocí častých a vydatných fotříkových návštěv. Z intru se stalo peklo. Vesničtí synci, s nimiž jsem 

bydlel, se už viděli na postu mechanizátorů, techniků v družstvech, kterým vládnou jejich fotříci. 

Jediná zábava byly praxe, jezdili jsme na ně po třech ze třídy vždycky na týden. Vycházelo to tak 

jednou za měsíc a půl. Sice jsme házeli hnůj za kravínem, ale večer se dalo jít do hospody, anebo si 

koupit flašku burčáku a nadrat se. Jezdil bych furt. Ale nešlo to. Ke konci roku jsem se seznámil s 

Honzou a začala ta vytoužená havaj. Chodil o ročák vejš. Před rokem ho vylili ze stejný školy v 

Budějicích, ale vlivný tatínek na ministerstvu zařídil naši školu. Kašlal na všechno. Díky tatínkovi a 

učitelům posraným po prověrkách po osmašedesátým měl o maturitu postaráno, i kdyby to mělo být 

na Slováči, jak říkal. Konečně začaly ty vysněný hospody, a na ty jsme měli jednoduchou fintu: Honza 

jako šťastný majitel osmnácti let si dal pivo, já limonádu a pili jsme napůl z jednoho korbelu. Poprvé 

jsem se ožral tak, že jsem nedošel na intr a spadl v parku na hubu. Byla z toho první důtka, zvednutý 

prst s výhrůžkou vylití z intru. Pak další a další opice, ale už v mezích možností. Sbalili jsme dvě 

pinglice, teda spíš Honza je sbalil. Ta moje byla starší o dvacet let. Škola se vybarvila dorůžova a 



 
prospěch mi k překvapení mýmu, a hlavně učitelů, stoupnul. Fotřík si mnul ruce a vysvětloval si to 

svýma pedagogickýma návštěvama, při kterejch mi hrozil, že mě přerazí, když neprolezu. Na sobotu a 

neděli jsme s Honzou vyráželi na disky a koncerty v okolí. Slyšel jsem poprvé hrát Plastiky a nechal si 

růst háro, nosil orvaný džíny a věřil, že k těm lidem, co se mnou dřepí v lavicích, nepatřím a patřit 

nebudu. Na jedný disce v Josefově Dole jsme sbalili dvě Polky a potom kapelu. Ředitel a fotřík za 

oknem kožního flusali na sklo tuny nadávek. "Jste hanba školy!" řval ten vůl, a mně se chtělo smát. 

Tenhle průser smrděl už těžce vylitím, ale v den, kdy kvůli nám měla zasedat školní rada, se před 

školou objevila nablejskaná šestsettrojka. Livrejovanej šofér otevřel dveře, z nich vylez napucovanej 

panák - Honzův fotr. Chvíli strávil v ředitelně a zase odfrčel. O kapele už jsme na škole neslyšeli ani 

slovo. Druhák jsem prolez a ve třeťáku se přišel rozloučit Honza. Opravdu jel maturitu udělat na 

Slovač. Vyjeveně jsem se ho ptal, jestli umí psát slovensky, aby moh dělat písemky. Vysmál se mi:   

"Až přijde maturita, hodím se marod a napíše to za mě asi ředitel nebo jinej přiblblej poskok. Nejhorší 

je, že budu muset ještě na vysokou, ale snad tam bude prdel." Honza odjel a intr se ponořil do 

posraný šedi. Nuda a zase nuda. Synci z gruntů kroutili nade mnou hlavou a považovali mě za podivný 

zvíře, který ve třeťáku na mechárně nepozná krávu od bejka. Petr, můj spolubydlící, si rval vlasy: "Ty 

seš blbej, o zemědělství toho ví víc moje pětiletá ségra než ty za tři roky. Ale tvoje chyba, víš, jaká je 

to krása, když takhle v pět ráno, když se začne rozednívat, vylezeš z baráku a ponoříš se do ozimů 

vonících rosou?" Měl vždycky přitom zaražený oči. Psal básně. Sral mě jako všichni ostatní, stejně 

jako moje budoucnost u krav. Vymyslel jsem si plán. Přestanu se učit, nechám se vyhodit a půjdu do 

Prahy na metro. Těch osm hodin vždycky nějak přeflákám a pak vyrazím do hospůdek na Malý Straně, 

na koncertík do Nerudovky, o kterejch tolik básnil Honza, večer pak s buchtou, která bude mít kozy 

jako vozy, do vinárničky, kde budeme umlsávat slaný mandle a znuděně poslouchat sračky populární 

hudby. Byly to krásný představy. Vydržel jsem s nima ležet na posteli celý dny. První část se podařila, 

jsem vylitej. Metro a Praha jsou zatím v nedohlednu. "Šel bych dělat na metro," odhodlal jsem se 

konečně. V drábiši, rodinném jmění, zmlkl hrůzou i motor. Fotřík reflexem zastavil pár cenťáků od 

osamělý hrušky. "Cos to říkal?" zeptal se do vyděšenýho ticha. "Já ti dám Prahu! Měl jsi možnost, 

když se ti doma nelíbí, bydlet na internátě, ale teď to vezmu do rukou já, rok a půl," utěšoval se. "Rok 

a půl budeš mít vojnu, žes to neviděl. Do smrti na to nezapomeneš. To si piš. A vyčítej to jen sobě!" 

Mlha zase zhoustla. Bylo vidět sotva čumák auta. Před námi se objevilo rozplizlý červený světlo. "Co 

tady dělají koleje?" zeptal se fotřík mlčící matky v roli navigátora. "Nevím, možná že jedeme špatně." 

"Špatně? Jak to, že špatně? Přece koukáš na cestu a na cedule, ne?" U okýnka se zastavila postava ve 

světle zelené uniformě: "Tuda nět. Tuda nět." "Překládej!" zařval na mě fotřík vyděšeně. "Říká. že 

tady není cesta, že je tady vojenskej prostor. Doupov." Za vojáčkem se objevil důstojník. Ten už se s 

náma tolik nesral, vytáh fotříka ven, vzal mu doklady a dlouze nadával. Konečně po půlhodině nám 

dovolili zmizet. Náladička v autě by se dala krájet. "Tak tohle se ti povedlo, to teda jo. Jestli napíšou 

do práce něco špatnýho, tak nedostanu ten flek mistra. Nedostanu!" mlátil fotřík svou zrůdně velkou 

tlapou do volantu. "A všechno kvůli tobě!" Zbylých třicet kilometrů jsem byl zavalen tunami výhrůžek, 

ke kterým se připojila i matka, aby vyklouzla ze špatný navigace. Konečně jsme zastavili před 

barákem. "Běž si vybalit věci a potom spát." Hodiny nad našimi hlavami ukazují sedm. "Nazdar, 



 
bráško," zdraví mě v mým pokoji nohatý okatý stvoření, Hanka, jinak moje ségra. "Tenhle pokoj 

máme odteďka společnej. Tak to přikázala hlava rodiny. Spát budeme nahoře každej ve svým pokoji, 

naši budou usínat dole," káže se šaškovskou pózou. Ještě že je tady. Jedinej člen rodiny, ke kterýmu 

něco cejtím. "Proč ta reorganizace, to nevíš, co?" "Ale jasně že vím, poslouchala jsem včera za 

dveřma," říká s přehledem. "Aby měli jasno, kdy chodíš spát. A pak taky kvůli tomu, že v přízemí se dá 

kdykoliv otevřít okno a odejít třeba o půlnoci." Zmlkne a otevírá nějaký sešit. "Hanko, běž na chvíli do 

kuchyně." "Jistě, tati," říká pokorně a jedním okem na mě mrkne. 

 

Ukázka č.2 knihy …a bude hůř 

Děti ráje    

SKALÁKOVI     

Na každém člověku je něco krásného, Zajímavého nebo pozoruhodného. Jsme ale bohužel příliš 

mazaní, nebo lhostejní, abychom to objevovali.  

JAN  HANČ    

Děti ráje    

Sahám pod sedačku do plastikový tašky pro láhev jabčáku. Dlouhý lok zvolna prostupuje hrdlem a 

naplňuje žaludek slastnou chutí. Ještě čtyři stanice a vrátím se tam, odkud mě před rokem odvezli. 

Zkouším přitisknout rozpálený čelo na špinavý sklo okýnka a nechávám zblbnout očí míhající se 

krajinou za oknem. Rok - co znamená rok v tom přiblblým životě? Několik - radši víc - opic, spoustu 

šichet v rachotě, jedna až dvě chřipky, pár sejšnů a vandrů. Pár buchet na mejdanech s roztaženýma 

nohama, se zavlhlýma smradlavýma kundama. To je všechno, rok v prdeli. Docela se tím utěšuju, je i 

o něco líp. Je lehký vymazat z lidskýho života rok strávený v pakárně. Vtom se ozve nade mnou, jak 

boží hlas, hlas primáře pakárny: "Nesmíš se rozčilovat." Dobro, pánko doktor. Beru znova do ruky 

studenou a skleněně neosobní láhev a nechávám žaludku znova okusit tý slastný chuti. "Hlavně se 

neopijte hned první den," říkal taky doktor.  "To víš, vole, a budu střízlivěj," říkal jsem já, ovšem jen v 

duchu.  Konečně vlak brzdí ve čtvrtý stanici - panečku, Klostrdlá... Městečko založený toulavými 

mnichy, později zpustošený řádem německých rytířů, osvobozený maršálem Koněvem, o pár let 

později poručíkem X, kterej zatím ještě nemá bystu na náměstí. Městečko má čtrnáct tisíc obyvatel a 

mě. Vystupuju se zavřenýma očima a klopýtám svý dva kroky k hospodě s poetickým názvem Na 

nádraží. Otevřu dveře a krátkozrace přes oblaka kouře mžourám do lokálu vonícího zvratky a pivem. 

"Jé, Olin," zařve někdo od zadního stolu a hned se sborově, jak na spartakiádě, ozve skandování: 

"Pako, pako..." Jsou tady snad všichni. Výkvěti společnosti, jak nás nazval onen příslušník, kterej mi 

pozdějc vykop zub. Kachny, Pejza, Josef, Vojťák, Pedro a další a další. Ksichty a ksichty, snad chybí jen 

Fašista, Kuplíř, Pepek, ale co by to bylo za návrat, kdyby někdo neseděl. "Nazdar, votroci," zdravím 

slušně. "Nazdar, vole," řvou oni pod úrovní státem uznaného paka. Beru židli a pivo Pejzovi.  "Tak 



 
čau," pozvedám půllitr, piju pivo na ex a dívám se na držky, který se nezměnily. Mně neznámej pingl 

nese už třetí tykadlo a já pořád ještě odpovídám na dotazy. Dost mě serou; každej z nich má za sebou 

pár let pasťáku, basy či pakárny, a ptají se jak novici v klášteře. "Pojďte k Boučkům," navrhuju, abych 

se zbavil dotazů. Všichni bez keců vstávají a někdo dokonce platí i za mě. Hned venku mě Pejza chytí 

za ruku. "Oline, víš, já bych taky potřeboval bejt pako, za rok mám jít k vodvodu, jak to mám 

zmáknout?"  "Začni myslet normálně."  Čumí na mě, jako by ho převálcoval buldozer.  "To znamená, 

že když vidíš támhleta hvězdu nad branou PTS, tak to není jejich rudá hvězda, ale hvězda na obloze. 

Když ti někdo řekne: seš normální, tak ty mu řekneš: ne, jsem pako třetí generace komunismu."  

"Aha," říká nejistě. "Ba ne, Pejzo, sežeň si žiletku. Až budeš mít náladu - a když na to nemáš žaludek - 

já tě máznu a naučím říkat, co je třeba. A neboj, to nebolí, akorát teče dost krve, na který je blbý, že 

je tvoje vlastní." Konečně jsou pod kopcem vidět Boučkovy, chce se mi řvát, ty hospodo zaslíbená, 

pivem a rumem oplývající. K smíchu. Ale hluboce pravdivý. Ta hospoda, poblitá a poflusaná početnou 

generací našich fotrů, to je poslední oáza v tyhle zemi, hospoda, kde se nikdo nebojí říct, co si myslí, 

kde nesedávají fízlové, možná ani bonzáci, jen svobodný krásný lidi, jako jsem já a oni, zničený od 

chlastu, s vypitýma mozkama, bez minulosti... U pípy se zdravím s Packou, jako by od našeho 

posledního setkání uplynul den. Ale holt Packa má už trénink, vždyť kdo z jeho hostů nezmizel aspoň 

na rok? Dáváme si na přivítanou rumajzla.  

Ani ho nestačím vychutnat a už mě Pejza táhne do "garsonky". Tak jsme nazvali zadní místnost 

Boučků, o který se jeden špatně podplacenej hygienik vyjádřil, že je to smetiště. Všichni mu chtěli 

rozbít hubu, ale mně se to líbilo. Copak nejsme na smetišti? Jdu za Pejzou a z garsonky se ozývá 

mohutně znějící hymna "NÁS":  "Když makovičky zrály, tak všichni hašiši na světě se smáli a zpívali 

viktória."  Stojím jak vůl a z očí mi chčije jak malýmu parchantovi. Teprve teď vím, že jsem se vrátil, že 

jsem doma! Tonda Hašiš hned citlivě nasazuje mojí nejoblíbenější:  "Sotva jsem se narodil / na 

bludnej kořen šláp / do školy moc nechodil /přesto je ze mě chlap."  Refrén už s nima řvu jak na 

vojenským buzerplace:  "Sedím si na pavlači / mám pivo, to mi stačí / ale připadá mi k pláči / že žeru 

žrádlo psům. / Moh jsem bejt dávno ženatej / blbej tlustej baňatej / s nějakou courou copatou / za 

její lásku platit / celou vejplatou!" Hašiš ještě ani neskončil, a už se ke mně vrhá Špína a věší mi na krk 

něco ze svý spousty korálků. "Teď seš zase náš," cintá si přes pysk a vůbec netuší, že přesně tohle 

cejtím. "Olinka přijde za chvíli," dodává kuplířsky a táhne mě ke stolu. Shodou okolností si sedám 

vedle Hašiše, kterej mi, jako nejvyšší poctu, sune svýho ruma. "Dík," ucamrávám ruma a čumím mu 

do očí, jestli v nich nezbylo něco z tý nenávisti, kterou ke mně měl prej za to, že jsem mu ožral a 

přeříz nezletilou sestřenku, jak tvrdili on i ona. A já vůl jí celej večer držel hlavu nad posranou mísou, 

aby se jí líp blilo. Nestačím vysondovat Hašišovu náladu po tom roce, protože přichází Olina. Nasazuju 

jí dvojitýho Brežněva.  "Olí," šeptám jí do vlasů.  "Ahoj, pakouši," odpovídá mi stejně něžně ona.  

Odtahuju ji od sebe a neubráním se tomu přiblblýmu vzpomínání. Olinu jsem poznal před šesti roky. 

Tehdy jsem šel pod zelezničák na ryby a našel jsem pod mostem spící mladou holku. V jedný ruce 

měla baterku, v druhý kudlu. To utekla poprvé z domova. Od těch dob se zdejchla aspoň stokrát. Její 

matka, velká komouška, ji za to už taky nejmíň stokrát poslala k psychoušům. Prali do ní injekce a 

prášky, ale ty krávy nepochopily, že Olinin průser je v tom, že chce mít doma matku, a ne krávu 



 
poslankyni, která i doma cintá o tom, jak líp se máme a jak to bude krásný, až jim to vybudujeme. 

Když už to Olina nechtěla poslouchat, ale řádně matku nasrat, vždycky jí řekla:  "Vůbec se tátovi 

nedivím, že s tebou nemoh vydržet. Mít v posteli ženskou, která mu říká při šoustačce, co slyšela na 

schůzi, nemusí bejt slast." Držíme se s Olinou za ruku a druhou cintáme pivo. Je mi fajn. Olina je první 

a snad jedinej člověk na světě, s kterým je mi dobře i bez zbytečnejch keců. Nikdy jsme spolu nespali, 

nesouložili, nechodili, ale přesto se potřebujeme jak siamský dvojčata. Když nemám Olinu, je mě jen 

půl. Kurva, kdo o tom psal. Snad Vonnegut nebo kdo. Je to pocit na hranici lidskýho chápání. Teď 

jsem opravdu šťastnej, teď taky vím, že to byl zbytečnej rok života, nestálo za to ho žít. Rok bez Oliny. 

Chlastám jak prokopnutej a i v tom pitomým špinavým půllitru plavou Olininy oči. Když se vracím z 

hajzlu po desátým pivu, někdo na mě houká od vedlejšího stolu.  "Nazdar, Josef!" "Čau, Oline, dřepni 

si na chviličku, mám pro tebe zajímavý zprávy."  

Josef je jedna ze záhad tyhle posraný země. Deset let krimu za sebou a od těch dob, co ho znám, a to 

už jsou nejmíň tři roky, nikde nemaká. Jak je to možný, jen pánbůh ví. Má perfektní přehled o všech 

fízlech.  "Vo co jde, Josef?" Usměje se, pak si dá písta a pomalu spustí:  "Pamatuješ Vodstrčila, toho 

fízla?" V mozku se mi odvíjí starej film starý nenávisti. Vodstrčil po mně šel a vůbec po nás všech jak 

slepice po flusu. Pár lidí dostal do krimu, pár do pasťáku a já jeho ženu do postele. Byla to kráva, 

přiblblá nadržená slepice, a noci u ní jak vystřižený z Hitchcocka. Starej ve službě mlátil mý kámoše, 

děti ve vedlejším pokoji, ve skříni parádní uniforma a moje dlouhý špinavý vlasy na rameni jeho ženy, 

která šeptala: "Kdyby se to dozvěděl, voba by nás voddělal."  "No, pamatuju, a co má bejt?" povídám.  

"Ta jeho kráva se mu přiznala, žes ji pigloval, a von prohlásil, že tě vomete, hned jak vylezeš. A hlavní 

věc - povejšil a teď dělá náčelníka přes mládež na vokrese. Tak jestli ti smím radit, máš dvě možnosti - 

buď se vyser na mejdany, fotbálky, sejšny - anebo vem kliku. V krimu to bejvá horší než v pakárně," 

říká Josef a přitom mi rukou prohrabuje zálibně vlas. "Do prdele, Josef, copak žijem na Sicílii nebo 

kde?"  "Ne, v Československu, vole! Měl jsem kámoše, kterej nasral Slavíka, bachaře z Ostrova, to 

jméno si pamatuj a nikdy nepřetahuj budíček. A Slavík mu řek, že ho za to vomete. Ten kámoš 

spáchal sebevraždu, při který si zlomil ruku, nohu, pár žeber a prorazil lebku, vole. Nebuď naiva, vole, 

a spíš vem tu kliku. To je nejjistější řešení, Oline. Copak jsi zapomněl na Myslivečka, kterýmu policajt 

prostřelil lebku kvůli fotbalu, a za rok byl venku? Nebo se z tebe v tý pakárně stalo vopravdu pako?" 

Jdu zpátky k Oline a v hlavě mi znějí slova - vem kliku, vem kliku. Poprvé mi to někdo doporučil, 

poprvé o tom uvažuju, doprdele, kurva svět. Co bych kde hledal? Co bych kde hledal bez Oliny, Oty, 

Pejzy a toho všeho tady? Jsem nasranej a vůbec nevnímám Olinu. "Co, co jsi říkala?" "Máš kde spát? 

Nebo pudeš domů? Tvoje ségra u mě už párkrát byla a ptala se po tobě." "Ne, dneska bych nerad, 

snad až pozdějc a střízlivěj. Nevíš vo nějakým chrápání?"  Olina se usměje. "No jasně, mám prima 

vigvam, kde tě nikdo nenajde a budeš tam mít privé.". Dopíjím dalšího rumíka, postavil ho Pejza. Asi 

si myslí, že ho podřežu ještě dneska, páko. Hlavou mi stoupá příjemná opilost a lidičky překrývá opar 

mlhy. Řvu s Hašišovou kytarou:  "Na zdi visí tuberáckej chrchel / ještě se tam teplej vobrací / na tvých 

střevech voběsí tvou mámu / rozumíš..." Pak už je jen tma a já cítím, jak ten někdo, kdo mě táhne 

ulicí, je Olina.  "Olinečko moje," a hned mě popadne děsná chuť na ženskou. Už rok jsem žádnou 

neměl.  "Olinečko, lásko moje, já chci ženskou, víš?" "Až zejtra, Oline, se po něčem podíváš," její hlas 



 
ke mně doléhá z hrozný dálky. "Ne, já chci dneska," hulákám a hned mě napadá písnička a s řevem 

spustím:  "Dejte mi kurvu, nebo si vocas urvu." Olina dodává:  "Kurvu mu dali, vocas urvali. A už pojď, 

ať se vychrápeš." Vleče mě do jejich paneláku, po schodech do sklepa. "Mlč, teď už musíš držet 

hubu," říká mi něžně a otevírá nějaký plechový dveře. Po žebříku se slizkýma špriclema slízáme pod 

sklep. Olina z kapsy vyndává flašku.  

"Na, lokni si, ať se ti líp spí," a pak mě táhne k hromadě dřevitý vlny. Padám do ní a před očima se mi 

dělají hvězdičky. "Oli, co je s Milanem, proč se celej večer neukázal?" "Oline, na Milana se vyser, ten 

už k nám nepatří." Máchnu do tmy, ze který vychází Olinin hlas, pěstí:  "Ty svině, Milan je kámoš, když 

se voženil, má právo se na nás vysrat, rozumíš?" "Rozumím," říká Olina a já jsem rád, že jsem se 

netrefil. Cítím, jak mě hladí po vlasech, a já se pomalu propadám do snů. Ráno se probouzím 

nepříjemným pocitem vlhkosti. Kolem mě samá dřevitá vlna. Sahám si do rozkroku, je ještě drobet 

vlhkej. Kurva, zase jsem se pochcal, budu se muset s tím chlastem trochu krotit, ledviny už nejsou 

nejnovější. Kurva, kde to jsem, říkám si a vstávám, přičemž si dám děsnou petelici o strop do hlavy. 

Stojím přikrčenej jako vůl a čumím. Kolem mě je sklep asi metr dvacet vysokej, plnej trubek 

vodovodu. Aha, Olinin bejvák, vrací se mi včerejšek. V podřepu, jak pako, hledám dveře a po chvíli je 

nacházím v zadním traktu. Vycházím z baráku, kolem mě spěchaj lidičky do práce. Ksichty ztuhlý 

nevyspáním, plný nenávisti spěchají za kusem žvance. Kurva, tak takhle dopadnout - to nikdy! Copak 

jsem se narodil, abych dřel? Narodil se, nevěděl proč, vystudoval, nevěděl jak, oženil se, nevěděl s 

kým, umřel, nevěděl na co. Tak tímhle se stát? Robotem, co ráno vstává, celej den pracuje, uléhá, 

plodí děti, protože to nějaká společnost potřebuje? Copak jsem zabil fotra řetězem? Ale krim je horší 

představa. Vyrážím směrem k bufíku. Jdu kolem obrovitých králíkáren na robotu, kolem nástěnek, 

který už dvacet let hlásají, jak budeme dnes pracovat, tak budeme zítra žít. Když se kouknu kolem, 

napadá mě, že naši fotříci se taky nepřetrhli. V bufíku je narváno existencema, jako jsem já. Je dobrý 

je vidět, člověku se hned zvedne nálada. Dávám si pivko a marsky za poslední pětku, co mám v kapse. 

"Jé, Olin," řve jako vždycky Špína. "Kde jsi spal, vole?" ptám se ho. "V parku, ale to byla taková kosa, 

píčo, to si nepřej zažít!" "A kde ty, vole?" "V garsonce, krávo americká," říkám schválně sprostě a 

upíjím první pivko. V žaludku to zabolí, ale za chvíli se rozleje příjemný teplo. Zkouším první cigaretu. 

"A, pakouš je Olinin chráněnec, ale" stejně ti ji jednou voklátím," dodává Špína se závistí. Chci mu 

vysvětlit, že s Olinou nespím, ale nechávám toho, je to vůl. Ve dveřích se objevuje Pejza. " 

 

Ukázka č.3 knihy …a bude hůř 

T l  B  l  M  U    

Jenže slunce nás vylepšilo. Člověk může říct, že slunce je často velký žlutý prášek od nebeských 

psychiatrů a podává se, aby se zahnal smutek a nastala nálada. Slunce je někdy lepší než švýcarský 

Noveril nebo americký HCI. Slunce je také žlutý froté ručník, který nás sám utře, a jak fén, který nás 

vysuší. Slunce nám také skočí do srdce a ohřeje nám ho, když ho máme studené jak psí čumák. 



 
OTA  PAVEL     

Děti cest    

 

Olin vystoupil z autobusu Čedoku, vytáhl krabičku zmačkaných Marsek a s chutí si zapálil. Jeho 

čtrnáctidenní spolucestující za šest tisíc tvořili hloučky a nadšeně básnili nad španělskou lehce 

nadýchanou architekturou, nad nazelenalým mořem. Jejich děti, poněkud inteligentnější, se sháněly 

po zmrzlině a koka-kole, protože vedro bylo vražedný. Z hotelu vyšel malej uhrovitej studentík, kterej 

zájezdu velel. "Přátelé, přátelé," vykřikoval kleštěneckým hlasem, "do hotelu budeme moct až za půl 

hodiny, tak se nerozcházejte. Po té půlhodince dostanu klíče, které vám vydám, a vy mně zase 

odevzdáte pasy, abych vás mohl přihlásit." Studentík si důležitě povytáhl kalhoty a zmizel zpátky v 

hotelu. Olin si zapálil novou marušku a vešel do hotelu. Jugoš za pultíkem se na něj usmál. "Taky 

Čech?" zeptal se Olina a hned svoji otázku přeložil do němčiny. Nepočkal na odpověď a pokračoval: 

"My se vždycky sázíme, jestli s Čechama přijede jako vedoucí ještě větší hovado než minule a kolik 

vás uteče. Ale tenhle novej je tedy super jasnej favorit na obr blba. Ten má šanci tak..." "Nedal by sis 

pivo?" přerušil Olin jeho sázkařský tendence. Jugoš uznale pokejval hlavou a z lednice za sebou vytáhl 

dva lahváče. Zručně je otevřel o roh stolu a jedno podal Olinovi. "Plzeň to nejni," Olin se napil a jen 

stěží zdržel škleb, který mu deformoval ksicht. Takovou břečku nečepujou snad ani na Slováči, 

pomyslel si. Zapálil si novou cigaretu a po pultu strčil před Jugoše pas. "Přihlas mě a dej mi klíče." 

Jugoš se dal do smíchu: "Tak ty seš první, minulej rekord je osm, jen do toho." Podle pasu 

zkontroloval seznam a dal Olinovi svazek klíčů s velkým kovovým číslem. "Bydlíš sám. Přijď zase na 

jedno, budu ti vyprávět, jak mladej řádil." Olin sbalil klíče, vzal tašku a stoupal do prvního patra. "Tak 

první věc je z krku," pomyslel si. "Pas mi zůstal. Teď ještě stovka dalších a snad to klapne..." Na pokoji 

se zamknul, z tašky vytáhl tubu s pastou na zuby a nůž. Tubu rozpáral na boku jak velkou rybu a z 

útrob jí vyndal ruličku, zabalenou v igelitu. Když ji pečlivě omyl, prosvítalo přes obal sto marek. Další 

menší kolegyně stovky se tlačily za velkou. Roztrhl igelit a bankovky schoval do pasu. Rozhlídl jsem se 

po místnosti a připadal si jak v blbý detektivce. Kam ty prachy a pas strčit, všechno mi připadalo tak 

nápadně praštěný, že by to musel najít každej vůl. Pod koberec, mezi žebra topení, za obraz, pod 

slamník, všechno je debilní; až na hajzlu jsem našel malý čtvereček ve stěně, který šel otevřít. Sloužil 

při opravách vodovodu. Zastrčil jsem pas co nejhlouběji do skelné vaty a cítil, jak se drobounké 

střípky zakusují do kůže. Zavřel jsem víčko a zkoušel ty střípky vymýt. Vtom někdo rázně zabouchal na 

dveře. Vykleštěný hlas vykřikoval moje jméno. Nechal jsem ho chvíli řádit a pak otevřel. Uhříky ve 

tváři byly rudé vztekem, jen velký na čele se bělal, přeplněný hnisem. Potřeboval by už vymáčknout, 

napadlo mě. Asi na to nemá čas. Měl jsem svědivý pocit v prstech přistoupit k němu a vymáčknout 

ho. Nápad mě rozesmál. "Čemu se smějete, okamžitě mi odevzdejte pas. Přihlásit vás mohu jen já, od 

toho jsem tady." "Ještě něco, anebo to je všechno?" zeptal jsem se. "Prozatím všechno. Váš pas," 

natáhl ruku. Zavřel jsem mu dveře před nosem. Vysoký hlásek, který zůstal za nimi, přeskakoval z 

céčka do áčka. Olin vytáhl z kabely plavky a malý camradlo, z kterýho vykukovala špička teleskopu. 

Tašku kopnul pod postel a vyklonil se z okna. Vejška pod ním nebyla tak strašná. Stoupl si na parapet 



 
a skočil. Dopadl na všechny čtyři jak kočka. Otřel si ruce. Z velký dálky k němu doléhal hlásek: 

"Okamžitě mi vraťte pas, nemáte právo." V malém krámku jsem si koupil litřík červeného a nějaké 

oplatky a zahnul směrem na pláž. Byla narvaná naháči, kteří si tělo na těle užívali dary léta. Dary léta 

a moře, které si mohou dovolit, když jim to někdo dovolí. Třeba za flašku... Ne, zakázal jsem si na to 

myslet už v autobuse. Je to debilní nadávat, nadávat něčemu, co jim asi vyhovuje. Jak jinak by to 

mohli tak dlouho snášet. Ne, nemyslet na to. Proč kritizovat šťastné, proč? Kdybych to jednou chtěl 

napsat, tak tam ten otazník nedám schválně. Nechal bych to "proč" ležet na bílé ploše papíru jen tak, 

jako patník na silnici, který se taky neptá, proč zrovna vedle něj musí ležet mrtvola. Olin prošel pláží, 

kde na něj mávaly paže několika lidí z autobusu. Proč? Pláž končila přechodem písku ve skály, na 

kterých bylo naháčů podstatně míň. Procházel mezi nimi, skákal přes kameny, napůl utopené v moři. 

Konečně se skály uvolnily a lidi zmizeli. Olin si sednul, zapálil retku a čuměl na nekonečnost moře. 

Blbý moře, slaný moře, plný kudrlinek jak prstýnky ve vlasech. Jsi jen blbý moře, blbý a hloupý, smál 

se Olin a převlíkal se do plavek. Připadal si stejně jako jeho pradědeček, který taky třeba stál 

zahalenej v kůži a nadával tak, aby ho neunesla podmanivá nekonečná krása moře, pak připlula velká 

ryba a spolkla ho. Odrazil jsem se a skočil do vln pod skálou. Vyplaval a z kníru odfoukl vodu. Udělal 

jsem několik temp, pak se rozhlíd, jestli se někdo nekouká, a vodu ochutnal. BYLA SLANÁ! Olin se 

vyplaval a vrátil se na svůj kámen. Chtěl nahodit prut, ale rozmyslel si to. natáhl se na břicho, do 

koutku si zastrčil marušku a napil se teplého vína. Za chvíli usnul. Probudilo mě tisíce píchání v 

zádech. Cítil jsem, jak se mi jehličky slunce zarývají do kůže. Převalil jsem se na břicho a protíral 

spánkem slepené oči. Pomalu se zjevovaly věci: moře, kameny... bílá skvrna vedle mě na kameni se 

zaostřila do těla přenádherné holky. Lekl jsem se, znovu oči zavřel, ale smích mě donutil je otevřít. 

Opravdu vedle mě leželo přenádherné nahé stvoření. Spadla mi sanice a na kamenné držce jsem se 

snažil vyladit něco jako úsměv. Muselo to vypadat strašně. Vedlejší kámen se zasmál ještě víc. "Dej mi 

napít toho uvařenýho vína," řekla si mořská panna německy. Podal jsem jí zteplalou flašku a moje oči, 

jako by nepatřily mně, bloudily po černým klínu blondýnky. Napila se a vrátila mi láhev. Dal jsem si 

velkýho loka. "Šoupnem se do stínu?" ptá se znova. Kejvu hlavou. Sedíme ve stínu, hulíme a 

chlastáme. Zjišťuju, že ta moje němčina není zase taková sračka. Bere mě za ruku. "Pojď si zaplavat." 

Vstávám a plavky mě tlačí zpátky na šutr. Sundávám si je za perlivého smíchu mořské... panny tam už 

neumím přidat. Plaveme a objímáme se ve vodě a já myslím na mořské želvy, které se milují 

čtyřiadvacet hodin, tak dlouho, že když přestanou, některé vysílením umírají, a ty, které to přežijí, 

mnoho dní potom nejsou schopné pohybu. Chtěl bych bejt želva a umřít. Ale jsem jen přihlouplej 

člověk, a proto znovu vylejzám na skálu, cintám nesmysly v řeči, ve které neumím myslet, neumím se 

smát. Dopíjíme flašku a mořská se mě ptá: "Nepudeme na pivo, Olin? Říkám to jméno dobře?" Ne, 

ale to je jedno.  Prošli jsme zpátky pláží sardinek a sedli si na terasu nóbl putyky a hotelu. "Dvakrát 

pivo," houkla na pingla hlasem, který je zvyklý v hospodě poroučet. Tlustej pingl přinesl dvě papiva. 

Zhluboka jsem se napil. Ještě jsem neutek a už dělám takový píčoviny. "A Olin, to je ruský jméno, ne," 

ptá se mě. "Asi." "Jak je to vůbec u vás, u nás se furt v novinách mluví o útisku, disidentech, 

zavřenejch, je to pravda?" "Proč neodpovídáš?"  Zase to "proč" a tentokrát s otazníkem. Co si to 

vůbec ta husa dovoluje, ptát se "proč" s otazníkem, co jí mám říct? Že ty lidi, kteří jsou zavíraní a 

protestujou, jsou ti jedni a ti samí, že zbytek mlčí, protože má děti, postavení, práci, kterou mají rádi, 



 
normální lidskou touhu po chatě, autu, majetku a jiný debilně nutný chutě? Mám jí říct, že jsem se 

snažil nemlčet, ale když šlo do tuhýho, tak jsem se poslušné zařadil do stáda, protože strach z 

kriminálu byl silnější než já? "Četla jsi Kafku?" "Ne, ale Marxe. Patřej ti dva k sobě?" "Ano, ti dva psali 

pro sebe. Bez Marxe nepochopíš Kafku a Marxe bez Kafky." Usměje se na mě. "Seš moc složitej." 

Dáváme si nový pivo, když se pod terasou ozve vykleštěncův hlas: "Okamžitě mi vraťte pas," 

poskakuje pod terasou studentík. Mám chuť vymáčknout mu uhříky pěstí. "Krajan?" ptá se zase dcera 

Kafky a Marxe. Vlastně syna K. a M. "Jo, ale blbej." S panovnickým gestem si panna žádá pingla a 

upozorňuje ho na uhříka. Pinglík na pero vybíhá a uhry mizí a zůstávají v mé tváři jako Kainovo 

znamení. Dáváme si nové tykadlo a moře se halí do temného hávu cudnosti. Vypráví mi o Německu, o 

jeho bezpráví a výhodách, kterých je zatraceně málo, o hnutí zelených, ve kterém dělá můj krajan, o 

hnutí, které bijou policajti. Vypráví a vypráví a já vím, že mluví druhý břeh moře, který spí v černi, na 

druhém břehu, který neznám. Druhý břeh je nekonečný, je tam, kam přijdu až po smrti; ale kam 

přijdou oni? Skoro mořské panny? Přeju jim to, ale nezaslouží si to. Přál bych jí žít tam. Dívám se na 

její filmovou tvář a malý mozek, anebo je to opačně: můj malý mozek se dívá na její svobodnou hlavu. 

Nevím, nevím, a dvaatřicet českých pánů sklání hlavu na Staromáku, přes který jde hlídka VB se 

dvěma PS-VB a jedním psem. Nevím, ale tuším, že odejdu, a utíkám tam, kde mě nikdo nikdy 

nepochopí. Je umění nechat se zavřít? ptá se Vaculík Havla a já se ptám: je umění zůstat, nebo jít??? 

Dávám si nový pivo a slibuju si, že už o tom nebudu přemýšlet. Už je moc pozdě nad tím koumat. Pivo 

je hnusný, ale mozek uklidňuje. Mořský o něco rychleji. Oči jí svítí a plácá nesmysly. "Pudeš se mnou 

spát?" ptá se. Kroutím hlavou a ona krčí rameny. "Škoda, líbíš se mi, ses nějakej nemocnej, že 

nemůžeš?" Kroutím znovu hlavou. Tentokrát lžu. Jsem nemocnej - na hlavu. Balím si camradlo. ale 

panna mě chytí za ruku. "Nechoď, prosím tě, nechoď!" Vede si mě na pokoj jako úlovek z polovačky. 

Ale je krásná a to bude to hlavní. Krása, a na mozek se vysrat. Svlíká se a dva rozkošné prsíky se jí 

pohupují do rytmu. Líbí se mi čím dál tím víc. "Pojď..." Olin opatrně odstrčil blonďatou záplavu ze 

svého ramene. Popotáhla nosem jak malá holčička, které berou hračku. Usmál se na ni a zpod postele 

vytáhl hromadu zmuchlanejch hadrů. Oblékl se a opatrně odešel. Vrátný v kukani na něj spiklenecky 

mrknul. "Člověče, jak to děláš, je tady už měsíc a zkoušelo to s ní snad sto lidí, a nikomu nedala. A 

najednou tobě dá a ještě za tebe platí. Vy Češi musíte být dobrý koně. Ale tohle byla náhoda, my 

Jugoslávci jsme stejně lepší." "Jo, to byla náhoda," krčím rameny a nechávám ho rejpat se 

problémem, kdo je lepší kůň. Špína by mu to vysvětlil. 
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