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Klec se ří tí do šach ty, pře pl ně ná tě ly ha ví řů, smra dem pro

po ce ných fá ra ček a alko ho lo vý mi vý pa ry. Je ti cho, ni ko mu 

se ne chce mlu vit. Je pon dě lí, od po led ní šich ta a na víc by la 

v pá tek vý pla ta, tak že vět ši na mě la hla vu v kumš tu, buď 

z chlas tu a ne bo z to ho, jak ho do ma sta rá zdu pa la, že při 

 ne sl tak má lo. Šol se zhoup la, signa lista za halto val zvo nem 

a spus til můst ky. Ozva lo se mamrá ní, pro to že se ni ko mu 

ne chtě lo vy stu po vat a na víc ješ tě fa chat. „A za se sme v té 

skurve né ďu re! Aby to smrt ka po je ba la!“ ozval se ved le mě 

je den stě no vý ha víř, z kte ré ho ješ tě táh lo jak ze su du. V ru ce 

měl už při pra ve ný ige li to vý sá ček s ta bá kem. Po sa dil jsem 

se na fi rungy, vy hr nul si lí mec blů zy ke kr ku, pro to že od 

šach ty ne pří jem ně táh lo. Če kal jsem na klu ky, až se všich ni 

dá me do hro ma dy a po tom pošma ru jem do re ví ru. Ko lem mě 

si po se da lo pár ha ví řů, kte ří též če ka li, až se da jí do hro ma dy. 

Rva li si do no su angli čák a dá va li si na slivku. „Dej si, Ivan!“ 

na bí zel mi stě no vý kra bič ku s angli čá kem. „Nechcu,“ ří kám, 

„ne dě lá mi to dob ře.“ Vždyc ky, když jsem si šňupnul angli
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čá ku, tak jsem měl z to ho tý den rý mu. Kdy si, když při šla 

mó da na do le šňu pat, tak chla pi vy rá bě li do ma růz né svinstva. 

Pomle li na ka femlýnku ba ču ne bo ta ra sa, tak aby o tom ne

vě dě la sta rá, roz tlouk li men tol a ně kte ří ex per ti tam při dá

va li i klou zek. A s tím jsem si prá vě zni čil sliz ni ci. „Ne máš 

na slivku?“ Mys lím ně co špe ci. „Mám, ale je to dru hák od 

so bo ty, s ru mem.“ „Fajn,“ ří kám. Ten bu de ako rát dob ře ule

že ný. Vyhrábl ně kde z fá ra ček ige li to vý sá ček a po dá vá mi 

ho. By la v něm kou le ta bá ku, vel ká asi ja ko dět ská pěst. Za

pa ře ný ješ tě ne byl a dob ře vo něl ru mem. Za lo žil jsem si a po

ma lu pře žvy ko val. Klu ci se schá ze li je den po dru hém ja ko 

švá bi na pi vo. Chy běl ješ tě Jar da. Po slal jsem ho naho ře na

fa so vat no vý brček. Při je la po sled ní šol a v ní s po sled ní mi 

opoz dil ci i Jar da. Ří kám: „Kur va, kde se smý káš! My tu 

mrznem jak ču rá ci.“ „Ivan, pro miň, ale mu sel jsem si sko čit 

do kan tý ny na jedne ho bu bá ka, po tře bu ju pus tit ro su.“ „To 

potře bu jem vše ci.“ (Ozval se chrchla vým hla sem Ton da.) Šli 

jsme do re ví ru za se bou ja ko hu sy. Lez li jsme do svážné a já 

jsem za se bou sly šel fu ně ní a mamrá ní na ten skurve ný ži vot. 

Mys lel jsem si to sa mé, ale byl jsem po ti chu. Asi po půl ho

di ně jsme do ra zi li na čelbu. Str ha li jsme ze se be pro po ce né 

ko ši le a po se da li si na oko ry. Ja ko kaž dou šich tu jsme vy táh

li fa so va né sva či ny a kdo měl chuť, je dl, ne bo mamral, že 

ta ko vou sva či nu si mů žou str čit do pi če, ne bo ať se s ní za

du sí ře di te lo va sta rá. Ja rek si roz ba lo val strou ček čes ne ku, 

bez kte ré ho by se u ně ho ne obe šla žád ná sva či na. Čes nek on 

žral i sa mot ný, a pro to jsme mu ří ka li česne ko vý král. Ton da 

s Pet rem za dě lá va li na slivku. „Ivan, ko lik té al py tam mám 

vlet?“ ptá se Ton da. Ří kám: „Na mi xuj to, aby to mě lo gra dy.“ 
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Vlil do sáč ku sko ro tři čtvr tě al py, čímž to řád ně po hno jil, 

pro to že z to ho by la mo čův ka. Pe tr měl v kap se ješ tě tře ťá ka 

od pát ku, tak ho při mí cha li a na slivku to by lo ako rát. Ton da 

mi po dal sá ček, na lo žil jsem si, ale mu sím říct, že ten to krát 

ten mi šung klu ci kap ku pře hna li. Po chvil ce vnit řek hu by 

skra ba těl ja ko sle pi čí ža lů dek, ale pak si člo věk zvy kl. De ba

to va li jsme o všed ních chu jo vi nách, kte ré kaž dý za žil přes 

dva vol né dny. Cel kem nic mi mo řád né ho se u ni ko ho ne udá

lo, ako rát Tondo va sta rá do sta la krá my a Ja rek byl nadře ný 

jak ho bel, tak že si to ho moc ne pa ma tu je. Ako rát já s Pet rem, 

jak se zdá lo, jsme by li hod ní. Ře kl jsem klu kům, co nás dnes

ka če ká za úko ly. Mě li jsme se pro bít na ši bík a zbý va ly nám 

je nom tři met ry na pro bi tí. Bý va lo od jak ži va zvy kem, že za 

kaž dé pro bi tí po sta vil ve dou cí na úse ku litr. Chy ti li jsme se 

ro bo ty a když jsem předvrtá val zku šeb ní vývrt, abych zjis til 

přes nou vzdá le nost, tak jsem zjis til, že se mě ři či sek li o je den 

me tr. Je jas né, že úpl ně přes ně ne jde od had nout přesnost, ale 

ohro že ný byl náš litr. Né že by jsme zas tak o ně ho stá li, jed

na lo se je nom o to, že jsme to pro bi li my. Špe ku lo val jsem, 

jak by to by lo nej lep ší udě lat. Svědry jsme mě li je nom na dva 

met ry dél ky, což by lo na hov no, pro to že to zna me na lo, že 

bu de me mu set dě lat dva odpa ly a ča so vě to ně jak ne vy chá

ze lo. Je di ně zů stat přes čas. Řek jsem svůj plán klu kům a nic 

ne na mí ta li. Vr ta lo se nám bl bě, pro to že čelba by la roztla če ná 

a to jsme vě dě li, že lá do vá ní bu de stát za hov no. Na čelbu 

při šel upo ce ný stře lec a ptal se mě, jak to vy pa dá, ko lik má

me ješ tě dovrtá vat. Ří kám: „Ješ tě pár dír a lá du jem, nic se 

ne sta rej!“ Do ra zi li už ta ky no si či stře li va. Ří kám střelco vi: 

„Jo sef, je to tro chu kom pli ko va něj ší, než jsem si mys lel, ale 
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po dle mne by se to da lo zvlád nout.“ Vy svět lil jsem mu svůj 

plán a když sly šel, že bu de me mu set zů stat kap ku přes čas, 

tak se na dul jak ho lub a vy prs kl: „Já tě je bu s ce lým tvo jím 

přesča sem! Mě su ši už od šich ty, kur va, a enom to tu bechnu, 

tak mě ne ní.“ Ří kám: „Ne du pej, Jo sef! Nás též su ší a též  

by sme se rá di vi dě li v kultu rá ku u pi va. Po šich tě, jak to pro

bi jem, fa su ju litr, tak si dáš s ná ma a ně ja ké to pi vo též urve

me, i kdy by to měl být bu bák.“ „Iď ko ňo vi do pi če!“ ří ká. 

„Tak mě po lub vřiť, ty chu ju!“ ří kám mu já. Dovrta li jsme 

a lá do vá ní nám šlo znač ně líp, než jsme před po klá da li. To ho 

si vši ml i stře lec. Odpá li li jsme přes ně v půl ce šich ty. Oto čil 

jsem se na střel ce: „Ták, Jo sef, je půl ka šich ty, teď vy škrá bu 

čelbu a bu de me se s klu ka ma do kon ce šich ty škrá bat po ku

lech, pro to že mi lost pá na su ší. Jsi ja ko ko je nec, kte rý se do

ža du je ma mi né ho cycku!“ Ne ří kal nic a pro bí ral se špi na vý

ma ru ka ma v ko leč kách ša chetní ho sa lá mu. Vstal, švi hl sva

či nou o pás: „Kur va! Dob ře! Aby sis ne mys lel, že sem ta ké 

kur va, tak to zro bim, ale pa ma tuj si, že z té flaš ky te ho moc 

mět ne bu de te!“ Ří kám mu: „Já po šlu chla pa do skla diš tě a ty 

za jdi pro zby tek pal ní ků.“ Na dik to val jsem mu po čet a Jo sef, 

se spuš tě nou vargou, od po cho do val. Když se vrá til, už jsme 

po ma lu dovrtá va li. Chlap se stře li vem byl na čelbě, už da le

ko před ním. Pro bi tá dí ra mu se la být mi ni mál ně me tr krát 

me tr, ji nak to ne by lo uzna né ja ko pro bítka. Rych le jsme na

lá do va li, ale ne byl jsem si jis tý, jest li odpal ode jde, pro to že 

by la ta dy prav dě po dob nost, že vy fukne do ši bí ku. Stře lec 

oto čil klič kou a já jsem nastře žil ucho. Po dle rá ny to vy pa

da lo, že je odpal na čelbě. Dí val jsem se na zví ře ný prach, 

kte rý rych le mi zel smě rem na čelbu, což zna me na lo, že jsme 
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pro bi li. „Fajn!“ ří kám. „Ho ši, ma žem!“ Všich ni se s ne do čka

vos tí za mnou hna li a sví ti li lampa ma na čelbu, ja ký je vý

sle dek. Přes prach a kouř ne by lo ješ tě po řád ně vi dět, co to 

udě la lo. Když jsme by li asi pět met rů od čelby, tak na nás 

ze la dí ra asi me tr vy so ká a asi půl met ru ši ro ká a po do ba la 

se přes ně ob ráz ku, kte rý s vel kou ob li bou ma lu jou ma lá děc

ka po stě nách. Klu ci za tím na táh li vzdu cho vou ha di ci do 

čelby a já jsem řek Jarko vi, aby při tá hl no vé ho brčka, pro to že 

by la dob rá pří le ži tost ho vy zkou šet. S brče ním jsem ne měl 

pro blém, pro to že čelba by la ta ko vá hlu ši na. Klu ci za tím tlouk

li do čelby svědra ma a za půl ho di ny by la čelba sko ro ob na

že na. Jo sef stál u štu su a je nom posvi co val. Při šel štajgr a ří

ká: „Kur va dob ře, Ivan, já sem si mys lel, že to nepro bi je te, 

tak jsem tu ani přes šich tu ne šel.“ Ří kám: „Ty si mys líš, že 

jsme ně ja ké vy trha né pr de le?! Ne bo co? Dou fám, že na úse ku 

už sto jí řád ně vychla ze ná flaš ka.“ „No ja san,“ ří ká. Ří kám: 

„Ho ši, ba lí me zbruj a va lí me ku šach tě.“ Byl ako rát čas jít. 

Když se při šlo pod šachtu br zo, tak to stá lo za hov no, pro to

že se mu se lo stát v kli du, kde byl po šich tě abnormalní smrad 

z pro po ce ných fá ra ček a hlav ně smrad z gu má ků. To se mi 

ně kdy zve dl i ža lů dek, a to ne jsem žád ná fajnu la. To sta či lo, 

když jsi se po sta vil v kli du ved le ně ko ho, kdo měl po 

šestnáctce a je nom tro chu za ru šal gu má kem. To jsi ne vě děl, 

kde s hla vou. Jit do pře du ne bo do za du, ne při pa da lo v úva

hu, pro to že jsme by li na so bě natla če ní jak sar din ky. Co by lo 

úpl ně nej hor ší, to když do zor ote vřel dvé ře, to ja ko kdy by do 

ha ví řů vjel blesk, za ča li se všich ni tla čit k šach tě. Dvé ře by

ly úz ké a bě da to mu, kdo se do stal ke stě ně. Byl kumšt se 

od tam tud do stat. Kdy by ně kdo spa dl na zem, tak jsou schop
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ni ho ušla pat. To by ly hlav ní dů vo dy, proč jsem ne rad cho dil 

s osád kou br zo pod šachtu. Sta či lo, když jsi při šel pět mi nut 

po vpuš tě ní a vy fá ral jsi v po ho dě. Da li jsme si sraz v kan tý

ně. Když jsem při harco val s dvě ma flaška ma vod ky, stá li 

všich ni po sluš ně u sto lu a kaž dý měl před se bou už sko ro 

vy pi té ho bu bá ka. Ja rek, ten sa mo zřej mě chy běl. To by lo u ně

ho nor mál ní a člo věk už si na to zvy kl. V ro bo tě ne byl ta ky 

moc rych lý, ale v kaž dé osádce se na jde ně kdo ta ko vý. Všich

ni ne mů žou být dob ří. Ja rek měl dob rou po va hu a ko li krát 

jsem si ří kal, že se ani na šachtu ne ho dí. Než při šel, stu do val 

prá va ně kde v Br ně a pak mu sel ode jít. To se stá vá stu den tům 

čas to. Měl dob ré srd ce a hlav ně sral ko mou šům na hla vu. 

Ří kám: „Tak co, ho ša ni, jak je?!“ Než sta či li ně co říct, tak se 

ozval Jo sef: „Kur va, Ivan, ne du pej a otví rej tu flaš ku, bo su ši 

jak cyp!“ Jo sef byl od na ro ze ní spros ťák a hlav ně ho furt su

ši lo. Když měl vy pi té, byl dob rý. By la s ním sran da a v hos

po dě vy kři ko val: „Kur va, rych le mi dej te pi vo, bo střizli vím!“ 

Když pak přes noc ne bo v ro bo tě vystřizli věl, stal se z ně ho 

mr zout. Ote vřel jsem flaš ku, na kte rou měl Jo sef při le pe né 

oči, a po dal jsem mu ji. Po pa dl ji a na sá val. Ton da ho po zo

ro val a když vi děl, že ne mí ní skon čit, tak za řval: „Ivan, kur

va! Ber mu tu flaš ku, ne bo on ju vy že re!!“ Jo sef po lo žil flaš

ku, za pil to bu bá kem, pak si odříhnul, usral si a pro hlá sil: 

„Kur va, ne by lo mi nic, a je mi lepši…“ Za ča ly se mu lesk nout 

oči a to by lo zna me ní, že je spo ko je ný a nic mu ne chy bí. Ří

kám mu: „Tak co, Jo sef, ješ tě mám jít ko ňo vi do pi če?“ „No, 

viš Ivan, já to tak ne mys lel. Šak mě znáš.“ „No, prá vě pro to,“ 

ří kám. Ko neč ně se ob je vil Ja rek. „No, při šel si ako rát včas, 

pro to že Jo se fo vi šma ku je.“ „Zas?“ ptá se Ja rek. „A kdys vi děl, 
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že by mu nešma ko va lo?!“ „No, to je fakt.“ Ozval se Jo sef: 

„Kur va, syn ci, jak šma ku je chlast a ci ga re ty, tak vim, že to je 

se mnu eš tě dob ře. A sem tam se sta ré do ve du za vr tat aji do 

bymdlo cha. Kur va do pi če a jak to všech no pře sta ne šma ko

vat, tak po tom to je všech no v pi či.“ Flaš ka ko lo va la a já jsem 

otví ral dru hou. Pe tr do stal ná pad, že by sme ji moh li do ra zit 

v kultu rá ku, což ne byl špat ný ná pad, pro to že ten bu bák stál 

za hov no. Po šich tě, jed no ho na ex, to by la po chout ka, ale 

po tom halt. Ří kám Pet ro vi: „Za vo lej tam, ja ké če pu jou pi vo. 

Jest li bu de de sít ka, tak se na to vy se rem. To rad ši tu flaš ku 

do ra zí me tu, u bu bá ku.“ Ne byl jsem sám, kdo ne měl rád de

sít ku z kultu rá ku. By la to ně ja ká břeč ka, po kte ré na dru hý 

den bo le la hla va a mu sel jsi cho dit věč ně na haj zl, pro to že 

jsi měl srač ku jak bič. Pe tr se vrá til a hlá sil, že v kultu rá ku 

če pu jou de sít ku. Je di ný Jo sef se ne vzdal a pro hlá sil, že jsme 

skur ve né fajnovky a že ví me hov no, co je v ři ti měk ké ho. 

Po pa dl flaš ku, dal si po řád né dva lo ky, za pil je bu bá kem 

a ja ko vždy si od ří hl, usral si a od po cho do val.

Jed no ho dne, když jsem ra porto val s ve dou cím na úse ku, 

ozná mil mi, že náš ko lek tiv do sta ne kom bajn. Pro to že po dle 

ně ja kých no vých směr nic je tře ba mít nej vět ší důl ní děl nic kou 

kva li fi ka ci, byl jsem vy bra ný ješ tě s jed ním star ším pře dá kem 

na tří tý denní kurz. Po tom to kurzu nám bu de udě le na kva

li fi kač ní tří da 9. By la to ten krát čest mít nej vět ší kva li fi ka ci, 

pro to že s tím si mo hl člo věk už le da cos do vo lit. Hlav ně si 

mo hl do vo lit po slat do pr de le usmo le né ho štajgříčka, kte rý 

na stou pil čer st vě na šachtu a všech no bral tak, jak mu to 

na ho ře na ku ka ly tu pé moz ky. Ta ko vý bl be ček, kte rý ne měl 

o ha vírně se be men ší pá ru, do ve dl být do těr ný ja ko ště ni ce. 




