
Básník kdy!tak u!
neumí tu vn"j#í hru,
v d$ev"né plechovce
koleno jeho srdce
dozlatova p$edva$ené
v láku jiker %ervoto%e
dr!í otvírák - nu!



Znovu v !ándígáru a znovu do turi"ick#ho byra. Cel# den 
jsem shán$l jízdenky, abychom mohli v Bombeji po%kat na 
leti&ti na 't$pánku. P(íb$h v !echách neuv$(iteln#, v Indii 
tak b$)n#, )e je na n$j ka)d# zvykl#. Rezerva%ní ofis, vlaky v 
Indii nefungují tak, )e by %lov$k p(i&el na nádra)í, koupil si 
lí"ek a nasedl do vlaku. Nejlépe p(ijít na nádra)í n$kolik dní 
dop(edu a jízdenku si rezervovat. Ne, )e by %lov$k p(i&el k 
ok#nku a (ekl „prosil bych jízdenku“. Musí vyplnit formulá(. 
!ty(i fronty, dav %ekajících lidí, na p(epá)kách nápisy jenom 
v Hindí, kterejm nerozumím. Mívají *eciální frontu pro 
cizince, "ejn$ jako rezervovanej ur%itej po%et mí" ve vlaku, 
tak)e to b#vá leh%í. Volím proto frontu k p(epá)ce %. 4. 
Kdy) ji vy"ojím, oznámí mi ú(edník za ní, )e tato fronta je 
jen pro )eny. A )e musím do fronty k p(epá)ce %íslo jedna. 
Fronta %íslo dv$ je jen pro vojáky. Kdy) jsem jel na nádra)í, 
v&iml jsem si, )e na seda%ce p(ede mnou je napsáno „Pro 
d+chodce“. Napravo „Pro )eny“, za ní „Pro slepce“.Drkotám 
na nádra)í a p(ed"avuju si, jak sna)iv# údr)bá( p(em#&lí, na 
koho v&eho je&t$ zapomn$l a se &pi%kou jazyka mezi zuby 
maluje písmeno za písmenem. „Pro bojovníky za svobodu“ 
p(idal je&t$. P(epá)ka %íslo jedna je pro v&echny, kte(í nemají 
)ádnou vyjímku. Stojím dvacet minut. Na konci se dozvím, 
)e vlak u) vyjel ze "anice a nem+)u si lí"ek rezervovat. „Ale 
jd$te dovnit(, támhlezatou dámou, ta umí anglicky, ta vám 
poradí.“ Deru se tedy dovnit( ú(adu, za sklo. Dáma mi radí, 
abych si rezervoval vlak do D. a z D. do Bombeje. A a, si 
vy"ojímfrontu na p(epá)ce %íslo %ty(i. !ty(i? Jen pro )eny? 
Kroutím hlavou. A tak "ojím. Kdy) se do%kám, vybalím na 
ú(edníka sv+j po)adavek. „To nejde,“ praví. „Pro%?“ „Flat.“ 

„Co)e?“ „Flat.“ Jakej byt proboha? „Flood,“ pí&e mi na kus 

papíru, povode-. V Bombeji za%al monzum, jsou záplavy, 
vlaky prej nejezd$j. „P(ij.te si pozít(í.“ D$kuju p$kn$. A) zase 
nebudu v$d$t, jak "rávit p+l dne, p+jdu si sem po"át. Olga 
tvrdí, )e kdyby to neza)ila na vla"ní k+)i, nev$(ila by mi 
takovej p(íb$h. Tak p(idám je&t$ jeden. Pravdivej. 

Mohl by se jmenovat Po&,ácká pohádka. To je povídka od 
Karla !apka o tom, jak po&,ák "rávil snad n$kolik let tím, 
)e se sna)il doru%it dopis, na kterém nebyla *rávná adresa. 
Spolu)ák Tomá& mi poslal balí%ek s DVD%kama %esk#ch 
film+, abych je v Pún$ mohl promítnout indo&+m. Den co 
den se po balí%ku ptám. Dopisy mi p(i&ly zatím t(i. První mi 
hlída% od brány donesl p(ímo do pokoje. V&ak jeho %íslo bylo 
na dopise napsáno, "ejn$ jako na v&ech o"atních. Pak asi 
usoudil, )e jsem v Indii u) do" dlouho, abych poznal mí"ní 
mravy. „Hele, myslím, )e ti p(i&el dopis,“ zak(i%ela na mne v 
noci z motorky *olu)a%ka. Informace se &eptandou potvrdila 
a nakonec jsem dopis objevil v byt$ *rávce dív%í koleje. M$l 
ho asi na pián$. T(etí zásilku mi nechali u v#b$r%ího dvacek 
ve &kolní jídeln$. A pak jedné noci vracím se z projekce a p(ed 
m#ma dve(ma n$co le)í ve tm$. Chci to odkopnout nohou, ale 
na poslední chvíli se leknu, )e by to mohl bejt t(eba n$jakej 
kousavej brouk, tak se zarazím a v$c si prohlídnu zblízka. 
Je to zmuchlanej papírek. /e by mi n$kdo takhle v noci 
p(ede dve(ma, pohozenej na zemi, nechával vzkaz, mi p(ijde 
nepravd$podobn#, ale pro ji"otu ho rozbalím. A opravdu. 

„Honzo, vyzvedni si doporu%en# dopis. Tv+j Po&,ák.“ je na 
tom kousku papíru propiskou na&krábáno. Stavím se na 
brán$. 0íkaj, )e musím na po&tu, do m$"a, zejtra v deset ráno. 
P(ijdu p(esn$ na desátou, *olu s davem, %ekám, a) po&tu 
otev(ou. Chlapík (iká, )e tady m+j po&,ák neni, )e se jmenuje 
Nilé& (nebo tak n$jak) a )e za ním mám p(ijít k zadnímu 
traktu po&ty ve dv$. Strávím n$jak %as mezi tím, chodím 
po m$"$ a fotím, ve dv$ lezu do t(ídírny dopis+. „Nojó, 
Sure&, tak se jmenuje ten po&,ák,“ (iká mi Nilé&. „Ale ten 
p(ijde a) za hodinu.“ Zase jdu bloumat ulicema a za hodinu 
klepu zase na nebeskou bránu. Sure& si prohlédne lí"e%ek, 
zachmu(í se a vy"oupá po praskajících d(ev$n#ch schodech 
n$kam mezi balíky dopis+. Za deset minut je zpátky. „Tak 
ho má& ve &kolní jídeln$.“ Hm ehm, odka&lu si a doufám, )e 



mi a!o" ten kuriózní lí#e$ek nechají, na památku, suven%r 
pro Tomá&e. Ale nevypadá to. „Mohl bych si ho nechat?“ 
za&kemrám. „Ani náhodou,“ trhá chlapík lí#e$ek na kousky, 
nebo' to pravd(podobn( je ú)ední dokumment. To myslím 
úpln( bez legrace. V zemi s velkou mírou negramotno#i je 
ú)ední dokument skoro v&echno, co je napsané. Kdy* jsme 
si v D*ó&imátu vym("ovali peníze u veksláka zlatníka, #r$il 
mi do ruky utr*enej kus papíru. „Napi&,“ pravil lámanou 
angli$tinou. „Co?“, reaguji. N(co na m( kejvnul. Tak dob)e. 

„$2+ USD“ pí&u a tázav( se na n(j koukám. „Podepi&.“ 
Mrsknu autogram, !okojen( lí#e$ek schovává. Zajímalo by 
m(, kde indická vláda bere na armádu a na jadern% zbran(, 
kdy* tu dan( neplatí zdá se nikdo. Kdy* jsme po)izovali 
v(ci na film, z projektu, pot)ebovali jsme ú$ty. „Jó ú$et? Tak 
to bude dra*&í o t)iná,iprocentní da",“ )ekli nám mnohde. 
N(kde )ekli, *e nám ú$et dát nem-*ou, ale *e nám daj vizitku 
s podpisem, *e to #a$í. A prej to ú$etní #a$ilo. 

Andrea s Vladem po odvypráv(ní tisíce takov%ch hi#orek 
dodali, *e u* se neroz$ilují. .e si zvykli. A *e zpátky v 
Bratislav( budou v jednání s ú)edníky nadáni nekone$nou 
trp(livo#í. 

Tak*e turi#ick% byro, prosba k vy#avení povolení ke v#upu 
do Centrálního komplexu /ándígáru. „Musíte si od toho 
ud(lat n(kde $ty)i kopie. Je#li chcete povolení i na zítra, 
p)ij0te zítra.“ Kola by nám p-j$ili, ale museli bychom je 
za hodinu vrátit. Za #o rupií. Nakonec Olga najde n(kde 
p-j$ovnu cyklorik&- a za patná, rupek na den jednoho po)ídí. 

„Cht(la jsem mu dát dv( #ovky, ale )íkal, *e patná, rupií je 
p-j$ovn% na den a *e co si vyd(láme navíc, je na&e.“ Patná, 
rupií! Sedm korun padesát!

 Zkou&ím na tom jet, ale v*dycky po p(ti metrh do n($eho 
nabourám, ke smíchu shromá*d(nejch rik&ák-. Neudr*ím 
rovn% sm(r. Za to Olga válí a první kus ce#y mne veze. Lidi 
na nás mávaj, pok)ikujou, mo*ná poprv% v *ivot( vid(j )ídit 
*enskou a b(lo&ku k tomu. Tu a tam n(kdo jede na motorce 
nebo v aut( paraleln( s náma a sna*í se konverzovat. 

Central Complex. P)ipomínám, *e to jsou #avby od Le 
Corbusiera, vla#n( v&echny t)i #átní moci pokop( - zákono-
dárná (1e Assembly), v%konná (Secretariat) i soudní (High 
Court) v jednom zelen%m areálu. Soud je rozesmát% úlet 
p)ipomínající mo*ná trochu v$elín, parlament má centrální 
v(* podobnou chladící v(*i jaderné elektrárny (která ho 
doopravdy in!irovala, mimo jin% i tím, *e mohl po#avit 
ohromnej dóm bez nutno#i sloup-), a vláda vypadá jak 
továrna. A mo*ná to jsou i metafory. Je u* pozd(, za chvíli se 
bude zavírat, do vlády nás necht(j pu#it. P)ichází rozesmátej 
sikhskej d(da s jedním zubem. „Va&e fousy se 2
mi líbí, mladíku,“ zavolá na m( bod)e. Zdá se, *e je krom( 
vládního ú)edníka i neoficiálním pr-vodcem. Mám rado#, *e 
kone$n( vidím Sikha, kterej není chlípník, a nad(ji, *e nám o 
t(ch barákách poví n(co víc, *e to je d(da, architektonick% 
nad&enec. S na&ím papírem se no)í do nitra Sekretariátu a *e 
zkusí zatla$it na nad)ízen%. Za dvacet minut se vrací bez 
papíru, *e nic. Vede nás a!o" na prohlídku kolem Assembly 
Building, mává na osamopalené hlída$e jako na #aré známé a 
vede nás do parku kolem budovy. Okouzluje nás svojí 
dobrosrde$nou veselo#í. Neu#ále nám po*ehnává a )íká, *e 
jsme dob)í lidé. „Mám pro vás taky dárek. Nebojte se.“ 
Vytahuje bro*uru o komplexu, tu dává Olze, mn( zrcátko, 
sikhskej symbol pé$e o fousy a turban. Jeho p)íze" je neutu-
chající. P)ed náma v tráv( se mrskne ohromnej had. „To jsi asi 
byla moc hodná, Olgo, ud(lala jsi mnoho dobr%ch skutk-, *e 
ti ten had neublí*il.“ Objímá nás. Ale za$ínáme b%t podez)í-
vav%. Chce abychom se s ním vyfotili, s jeho dárky, s otev)e-
nou bro*urou, se zrcátkem. Pak jdeme dál, trávou, není to 
vla#n( ani tak park, jako taková polod*ungle, po ce#i$ce, 
za$ínaj záhony u*itkov%ch ro#lin, kuku)ice a tak, vojenské 
le*ení voják- hlída$-, jeden se !rchuje z barelu, vesele na 
sebe s d(dulou pok)ikujou, pár ps-, jak kdybychom byli 
n(kde na venkov( a ne v areálu parlamentu. Nakonec vylejzá-
me dírou v plot(. „Tak a te0 vás d(ti vezmu do ubytovny 
poslanc-, m-*ete si ud(lat fotky ze #)echy, je to taky od 
korbisijéra“ praví bod)e pán s dokonalou francouzskou 
v%slovno#í. I na #)e&e nás po)ád objímá, zvlá&' Olgu. 
Poházen% zpuch)el% k)esla, mo*ná je&t( p-vodní korbá$ikov-
sk% vybavení, tady na hromadách vy#aven% de&ti.  



„A te! si, Olgo, dáme dole dobr" #aj,“ vyslovuje pe#liv$ a bod%e, 
u& n$jakou dobu nemluví na mne, jenom na Olgu, a kdy& se 
zamra#ím, poznamená „ty taky... samoz%ejm$.“ V parlamentní 
jídeln$ se u& na n$j dívaj trochu divn$. On se je sna&í ignorovat. 

„N$co vám uká&u,“ vytahuje z ta'ky igelitovej pytlík. Je plnej 
fotek. Pasovejch. Skoro sam" &ensk". N$kolik set, mo&ná tisíc. 
Rozkládáme si je po (ole, fotku za fotkou. Ze zadní (rany 
napsáno „Milému Narandierovi ve v$#nou památku va'í 
dobroty,“ „Nemohu zapomenout na na'e p%ekrásné shledání, 
mnoho 't$(í v &ivot$,“ a tak podobn$. A)opravdu, ten nával 
lásky a pozorno(i v #lov$ku budí vd$#no(. Ale za#íná mi bejt 
jasn", &e onen podivnej feti'i(a bude chtít fotku i po nás (&e 
nemám já, mu moc nevadilo, Ol&inu si s povd$kem vzal, 
musela samoz%ejm$ n$co napsat na druhou (ranu), vytahuje 
je't$ malej blo#ek, a* mu Olga n$co napí'e. Proli(ovávám 
(ránku za (ránkou, #tu, co)je napsan" anglicky. „Na'e 
okouzlující setkání na autobusovém nádra&í a)va'e milé dárky 
mn$ uvád$jí v hlubokou vd$#no(. Nikdy na vás nezapomenu, 
podpis, email.“ A zji'*uju, &e sv" turi(y nepotkává jenom tady, 
v Komplexu, ale na v'ech turi(icky v"znamn"ch mí(ech v 
+ándígáru, dokonce i na nádra&í. Stovky zápis,. Vypadá to, &e 
má propracovanej sy(ém rituál,, náhlé zázra#né setkání, 
dárek, prohlídka turi(ické památky s mo&no(í fotografování, 
#aj, darování fotky, zápis do bloku i na voln$ lo&en" papír, 

pozd$ji ve#e%e #i náv't$va doma. -acuju ho na (ar"ho 
mládence, ale tvrdí, &e má &enu a dv$ d$ti. Samoz%ejm$, &e 
Olga musí napsat do blo#ku, jak ho má ráda, podepsat se a 
p%idat email. Pak vytáhne slo&ku samo(atn"ch papír,, podá jí 
prázdn", a* n$co napí'e i na n$j. Olga nakreslí obrázek. „From 
O. to N.“ pí'e. „Napi' ty jména cel",“ vyvolává to v n$m trochu 
nelibo(, nakonec jí dává papírek s p%edepsan"m textem. 
P%ed(avuju si, &e to je text na volném papí%e, aby se dal dát za 
rám a pov$sit na ($nu. Získává snad onen podivn" pán lep'í 
mín$ní o sob$ tím, &e si nechává psát sv$de.ví o své dobrot$? 
Spáchal snad v minulo(i n$jak" h%ích? +eká ho soud a bude 
ukazovat, &e tisíc lidí o n$m %eklo, jak je dobr" #lov$k, tisíc 
podobenek &en, nikoliv nalezen"ch na ulici, ale s osobním 
v$nováním? A &e prej mu m,&eme poslat fotky, co jsme /olu 
vyfotili. „A poslal vám je n$kdo, Narinder-ji?“ ptám se. „Ale jo.“ 
Vytahuje z ta'ky obálku s fotografiemi, na fotce objímá 
n$jakou Korejku, v jak"si re(auraci. Zase se lepí na Olgu, 

„Nezapome0 Olgo, &e jakkoliv ti projevuju lásku, je to jen #i(" 
úmysl, proto&e t$ mám rád a proto&e B,h exi(uje,“ %íká, kdy& 
se odtáhne. Lou#íme se, nasedáme do sv"ho rik'i. „Co d$láte 
ve#er, d$cka, nechcete zajít na ve#e%i?“ „To asi ne. Chci b"t dnes 
se sv"m man&elem sama,“ posílá ho k #ertu Olga, skoro 
utíkáme. „Tak)jí to dob%e ud$lej, a* je /okojená,“ lou#í se s 
náma první nechlípn" Sikh, kterého jsem v Indii potkal. 



Druh! den má ona pr"jem a asi nejen to, já ne tak hroznej, 
tak vyrá#ím do Central Complexu. Kone$n% vy&aven! 
ono potvrzení, $ty'ikrát okopírovan!. Nejd'ív &epuju p'ed 
budovou vlády. Kulometníci u pytlovejch zátaras" mne s 
papírem pu&%j, malinká vrátni$ka na $er&v!m vzduchu, 
kde ka#dej musí vy&át frontu, m"j papír napíchnou na 
(pi$ec a napí(ou mi dal(í lej&ro, propu&%j mne do areálu, k 
t! &avb%, která vypadá ve fragmentech jako Kon%v. P'ed 
vchodem papír ukazuju podruhé, d"kladn% mne (acujou, 
dokonce musím i zapnout po$íta$, abych ukázal, #e funguje 
a není to pekeln! &roj (je!). Nebo se cht%j jenom podívat na 
barevn! obrázky? P'id%lujou mi vojáka se samopalem, m"#u 
dovnit'. Nejd'ív jdeme v p'ízemí do kanclu Chief security 
o)ciera nebo tak n%co. Pozorn% si pro$te m"j pas, dvakrát 
okopíruje papír, kterej mi dali na vrátnici. Vysv%tluje, #e 
krom% &'echy nem"#u nikde fotit! To sice nem"#u, ale na 
zdi p'ímo p'ede mnou visí papír s kódovejma slovama pro 
(ifrovanou komunikaci. Vyveden! jako pe&robarevn! ru$n% 
malovan! obrázek &romu. Voják mne vede dál, do pát!ho 
patra. Nem"#eme vejtahem, tak jdeme krytou rampou, která 
mí&o schodi(t% se klikatí nahoru cel!m barákem. Corbusiera 
za$ínám milovat. Hrubej beton, $tvercov! ok!nka, sna#ím 
se nasát ka#dej detail. V pát!m pat'e jdeme zase za n%jak!m 
ú'edníkem, tentokrát do kanclu, kterej mi ze v(eho nejvíc 
p'ipomíná 12 opic od Terryho Gilliama. V"bec myslim, #e 
Gilliamova kyberpunková e&etika musí bejt hodn% &'i#ená 
Indií a Bombejí zvlá(*. První noc v Bombeji jsem si p'ipadal 
totáln% jako v kyberpunku. Nepopsateln!. Tady kancl s 
hromadama papír", berou si ten m"j, dvakrát okopírujou a 
zalo#ej do (anonu. Pe$liv% zase zkoumaj pas. Voják mne vede 
dál, m"#eme jet v!tahem, p'epln%n!m vládními ú'edníky, ale 
zase v detailech, $íslicích pater atd. neuv%'iteln% krásn!. Jsme 
na &'e(e. Odsud si m"#u ud%lat fotku. D%kuju p%kn%. 

V parlamentu mne fotit nenechaj v"bec, ani neuv%'itelnou 
sv%telnou ceduli u v&upu, n%co mezi Bauhausem, pixelartem 
a úchylnou (edesátkovou e&etikou. Zase bezpe$no&ní 
prohlídka, v%ci musim dát do sk'í+ky, a jde se do dómu 
jaderné elektrárny. VOLE! V #ivot% jsem nevid%l krásn%j(í 
parlament. A #e nemám fotku, ani nevím, jak p'esn% 

to popsat, nejde 'í, nic jin!ho ne# “Je-te tam!” P'ítmí. 
Trochu sv%tla od &ropu propou(tí otvor “chladící v%#e”, 
v n%m venitlátor s lopatkama, jinak osv%tlení decentní. 
V(echno v hrub!m betonu a kovu, mí&y p'ekryt!m 
pls*ovit!m kobercem, m%kk!m jako sametová aku&ika 
toho pohádkov!ho sálu. Vylezu si k lavici, ze kter! obvykle 
asi h'ímá p'edseda vlády. Za ní dve'e, vedou do malink! 
mí&no&i, která má vchod ze dvou &ran, nízkej &rop, n%co 
mezi jeskyní a jadern!m bunkrem. A mo#ná to tak i je. 

Druhej den má téma $lov%k a &roj. 

Kdy# zalezu do univerzitní knihovny, abych na(el n%co o 
Corbusierovi, najdu jedinou knihu, Talks With Students. Je 
útlá, brzy budou zavírat, nechám si ji okopírovat. Chlapík 
kopírova$ je neuv%'itelnej. Sedí na sk'íni vysok! zhruba 
jako kopírka. Ta je na kole$kách. Sko$í na tu svoji sk'í+ku, 
kopírku si p'itáhne mezi nohy, jako kdyby to byl (evcovskej 
verpánek nebo kolovrat nebo nevim co, pro&% to je ná&roj, 
ne p'í&roj. Proli&uje kní#ku, .o$ítá &ránky, na&aví po$et 
kopií, &ránky prolo#í pr&ama a v#dycky mezi tím, ne# 
kopírka projede &ránku, jedním z t%ch pr&" (kubne a oto$í 
ve zlomku vte'iny na dal(í &ránku. Nejd'ív lich!, pak oto$í 
papíry a ud%lá &ejn!m zp"sobem sud!. Napro&o bezchybn% 
je celá kní#ka okopírovaná za n%kolik minut. 

Venku si kupuju kafe. Prodava$ u &ánku se mne ptá, je&li 
chci slab! nebo siln!. Siln!! 'eknu zmo#enej celodenním 
objí#d%ním knihoven a dohadováním se s rik(ama, kde to 
jako m"#e bejt, abych do národní knihovny p'ijel p%t minut 
p'ed zavíra$kou, a poslali mne do t!hle univerzitní na druhej 
konec m%&a... T!khe, siln!, p'isv%d$í prodava$. Zapnej 
automat Nescafé, $eká a# do kelímku nate$e zhruba p"lka, 
ona kávová esence, pak kelímkem ucukne a zbytek hork! 
vody vyte$e mimo. Siln! kafe.

(úryvek z bloku text! vznikl"ch v Indii


