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O prospěšnost 
alkohol smu

Na volební schÛzi místního v˘boru stanice N. se ãlen svazu
Mikula dostavil oÏral˘ jako doga. Masa pracujících kfiiãela:
„To je nepfiípustné!“ Av‰ak jeden ze zástupcÛ okrskového
oddûlení âeky vystoupil na obhajobu Mikuly a vysvûtlil, Ïe
opilství je spoleãenská choroba a Ïe do v˘boru mÛÏe b˘t
zvolen i kofiala.

Od na‰eho dûlnického dopisovatele

7
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Prolog

„Vyveìte to opilé individuum! To je nepfiípustné,“ volala
masa pracujících.

Pfiedseda se stfiídavû zvedal a zase usedal, jako na pérku.
„Tímto pfiedávám slovo,“ zakfiiãel a rozpfiáhl ruce. „Ticho,

soudruzi!“
„Pfiedávám slo… soudruzi, ticho! Soudruzi!… Já vás pro-

sím, vyslechnûte zástupce okrskového oddûlení âeky…“
„Pryã s Mikulou,“ kfiiãel dav, „proti takov˘m ÏivlÛm je tfie-

ba ráznû zakroãit!“
¤eãník se vynofiil zpoza pfiedsednického stolu. Na jeho

obliãeji se pohupoval vlídn˘ úsmûv. Davem probûhla je‰tû
poslední vlna rozhofiãení, neÏ docela ztichl.

„Soudruzi!“ zvolal fieãník pfiíjemn˘m barytonem.
„JiÏ vzhÛru, psanci této zemû! 
v hromu zní rachotu. 
V odpovûì temnû
hlasy zní milionÛ: UÏ jsme tu!“
Takov˘ pfiístup mase neobyãejnû zalichotil.
„Páni, on mluví ve ver‰ích!“
„Chlebodárãe ná‰!“ vykfiikla nûjaká stafienka a zavzlykala.

Hned nato ji vyvedli a tajemník pokraãoval:
„Naã ten povyk, slavné shromáÏdûní?“
„KvÛli Mikulovi,“ odpovûdûla masa.
„Pryã s ním! Hanba!“
„Soudruzi, právû o Mikulovi chci mluvit.“

8
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„Správnû, jen do nûj! Alkoholik jeden!“
„Pfiedev‰ím si musíme poloÏit jednu základní otázku. Je

zde pfiítomn˘ Mikula skuteãnû opil˘?“
„CoÏe?“ znovu zahuãela masa.
„Nu dobrá, je opil˘,“ pfiipustil fieãník. „O tom, drazí sou-

druzi, není pochyb. Pak tu ale vzniká jedna závaÏná otázka
spoleãenského rázu. Co je, abych tak fiekl, pfiíãinou toho, Ïe
je váÏen˘ ãlen svazu Mikula opil˘?“

„Nûkde slavil,“ odpovûdûla masa.
„Omyl, milí spoluobãané, v tom to není. PÛvod tohoto zla

musíme hledat mnohem hloubûji. Ná‰ Mikula je opil˘, neboÈ
je… nemocn˘.“

Masa stála jako opafiená. Brunátn˘ Mikula otevfiel jedno
velmi zakalené oko a vydû‰enû pohlédl na fieãníka.

„Inu je to tak, milí soudruzi, alkoholismus totiÏ není nic ji-
ného neÏ civilizaãní choroba. Nijak se neli‰í od tuberkulózy,
syfilidy, moru, cholery a… a proto dfiív, neÏ zaãneme fie‰it
Mikulu, se zamysleme nad tím, co to vlastnû opilství je a kde
se vzalo. Kdysi dávno, soudruzi moji drazí, velik˘ kníÏe Vla-
dimír, zvan˘ pro svou lásku k alkoholick˘m nápojÛm Rudé
sluníãko, zvolal: ‚Pití je na‰e radost!‘“

„Ten na to kápnul!“
„Pfiesnû tak. Teprve na‰i historikové náleÏitû docenili v˘-

rok velikého kníÏete a také si sem tam pfiihnou, protoÏe, jak
sami fiíkají: ‚Vodka mysl rozjasní, historii objasní!‘“

„A co bylo s kníÏetem?“ ptala se masa, kterou v˘klad evi-
dentnû zaujal.

„Umfiel, holoubci moji, vodka ho zabila,“ vysvûtlil s lítostí
v hlase v‰evûdoucí fieãník.

9
–––––––

BUL_ZLOM.QXD:Sestava 1  23.11.2010  9:24  Stránka 9



„Byl to svatej muÏ!“ vypískla nûjaká stafienka. „I kdyÏ sÈa-
tej, pfiece svatej.“

„Netahejte nám sem ty sv˘ náboÏensk˘ bludy, teta,“ za-
protestoval fieãník. „My tu Ïádn˘ svat˘ nepotfiebujeme. Kde
jsme to skonãili, soudruzi… Ano, od smrti kníÏete Vladimíra
se v burÏoazní spoleãnosti uÏ devût set let v jednom kuse
chlastá. Pijou v‰ichni bez rozdílu, u‰etfieni nejsou ani kojenci
a sirotci. ‚Umírnûné pití, dlouhé Ïití!‘ nabádal vûhlasn˘ bás-
ník burÏoazního období Ivan Sergejeviã Turgenûv. A pak tu
máme celou fiadu nejrÛznûj‰ích lidov˘ch pfiísloví opûvujících
alkoholismus, jako napfiíklad ‚alkohol ne‰atí, ale zahfieje‘, ‚fieãi
se vedou, vodka teãe‘, ‚vodka podporuje zpûv, voda hnûv‘,
‚alkohol rozvazuje jazyky‘. Kdo si vybaví dal‰í pfiíklad?“

„âaj není vodka, nedá se pít na litry!“ odpovûdûl povzbu-
zen˘ dav.

„Správnû, merci. ‚S jednou lahví daleko nedojde‰‘, ‚i ta
slípka musí pít‘, ‚pil – umfiel, nepil – umfiel taky‘, ‚kdyÏ si tro-
‰ku pfiihne‰, problémÛm se vyhne‰…‘“

„Co s námi bude, ví jenom BÛ-Û-Ûh…“ zavyl zpit˘, poklim-
bávající Mikula.

„Îádám nemocného soudruha, aby na schÛzi nezpíval,“
fiekl zdvofiile pfiedseda. „Pokraãujte, soudruhu.“

„‚Bude‰-li pít zboÏnû, synu,‘“ pokraãoval zástupce âeky,
„‚nedostane‰ kocovinu‘, ‚nepudeme spát, aÏ ráno v ‰est, kaÏ-
dej flamendr má v tûle ãest‘, ‚po kalí‰ku dáme, pak si zazpí-
váme, po kalí‰ku, po kalí‰ku‘, ‚hoja hoj, hoja hoj, alkohol je
síly zdroj‘, ‚ejchuchu‘!“

„Kampak?“ vy‰tûknul pfiedseda. Pût lidí se pokradmu vy-
plíÏilo z davu a proklouzlo dvefimi.

10
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„UÏ to nemohli vydrÏet,“ vysvûtloval fieãí strÏen˘ dav, „pfie-
svûdãil je. BûÏeli do v˘ãepu, dokud je je‰tû otevfieno.“

„No prosím!“ hfiímal fieãník. „Sami vidíte, jak hluboce je
tahle spoleãenská choroba zakofienûná.

Av‰ak nezoufejte, soudruzi. Vezmûte si napfiíklad na‰eho
vûhlasného samorostlého génia osmnáctého století Lomo-
nosova, kter˘ velice rád experimentoval nejen s lihem, a pfie-
ce z nûj vyrostl vynikající vûdec a soudruh, kter˘ má dnes
pomník pfied budovou univerzity v Mochové ulici. Takto bych
mohl uvádût je‰tû mnoho pfiíkladÛ slavn˘ch lidí, ale uÏ nechci.
Tímto konãím svÛj projev, nyní pfiejdeme k volbám…“

Epilog

…naãeÏ masa pracujících zvolila do místního v˘boru vûhlas-
ného alkoholika, kter˘ hned druh˘ den sedûl namol opil˘ na
nádraÏí a bavil okolní ãumily historkami o tom, Ïe pít je do-
voleno, jenom je tfieba to dûlat s rozvahou.

Z téhoÏ pfiíspûvku dûlnického dopisovatele

15. dubna 1925, Gudok

11
–––––––

BUL_ZLOM.QXD:Sestava 1  23.11.2010  9:24  Stránka 11



Knihčep í

Na jedné Ïelezniãní stanici jsem nav‰tívil pojízdnou knihov-
nu, kde knihovník v „rudém koutku“ provozoval i v˘ãep.

Od na‰eho dûlnického dopisovatele

„Raãte! Tamhle je volno. Hned vám to tam utfiu. Co si dá-
te? Piveãko nebo nûjaké poãteníãko?“

„Vasjo, knihãepní se ptá, co chcem… KníÏku nebo pivo?“
„Pro mû ãa… ãasák a chlebíãek.“
„âasopisy nevedeme.“
„KurÀa‰opa, jak nevedeme?“
„Takov˘ v˘razy si vypro‰uju.“
„Já dÛra… dÛraznû protestuju!“
„Buì vod t˘ lásky a hoì nám sem dvû velk˘ piva!“
„Azbuku, dílo soudruha Bucharina, máte?“

12
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„Zrovna ho pfiivezli. To si dáte, je to lahÛdka! Gerasime
Ivanoviãi, jednoho Bucharina a jedno svûtl˘!“

„Slaneãky s kaviárem.“
„Ty slaneãky byly pro vás?“
„My bysme chtûli nûco ke ãtení.“
„A co by to mûlo b˘t?“
„No, tfieba toho Gogola.“
„Vy ho chcete domÛ? DomÛ nepÛjãujeme. Konzumovat,

chci fiíct ãíst mÛÏete jenom tady.“
„Objednal jsem si fiízek. Jak dlouho na nûj je‰tû budu ãe-

kat?“
„Hned. Nevím, kam dfiív skoãit. Erfurtskej program vám

za chvíli pfiinesou ze skladu.“
„Zdar, pánové!“
„No nazdar! My jsme tu uÏ vod rána. âteme na zdraví!“
„Koukám, Ïe uÏ máte pûknû naãteno. âím jste se tak zfií-

dili?“
„Kritikem Bûlinsk˘m.“
„Tak na kritika!“
„Na zdraví pfiedsedy na‰eho koutku! A poprosím dva

exempláfie stoliãn˘.“
„Moment! Doneste nám ‰unku. A pro kluka nûco o Kom-

somolu, aÈ se vzdûlává.“
„Mohu nabídnout Dûjiny hnutí.“
„No tak sem s tím Hnutím, aÈ si kluk poãte.“
„Já ze v‰ech spisovatelÛ nejvíc zboÏÀuju Trjochgorného.“
„Slavnej ãlovûk. Zdobí v‰echny zdi, dokonce i na lahve se

dostal.“
„Ná‰ Gerasim Ivanoviã poskakuje jako orel.“

13
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„Dobroditel ná‰! KaÏdého ob‰Èastní, kaÏdému donese…“
„Uãinûn˘ andûl!“
„Gerasime Ivanoviãi, jménem skupiny ãtenáfiÛ pfied vámi

smekám.“
„Nemám ãas, chlapi… Pij… totiÏ ãtûte, prosím.“
„âlovûk umfie a ne‰tûkne po nûm ani pes…“
„Zmizí pod drnem… uÏ nikdy se nepoveselí… s kamará-

dama!“
„Nalej… nalej nám!“

7. fiíjna 1924, Gudok

14
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E g y p t s k á
mumie

Vyprávûní ãlena odborové organizace

Spoleãnû s pfiedsedou na‰í odborové organizace jsme se vy-
dali na sluÏební cestu do Leningradu.

Poté, co jsme v‰echno obûhali, mi pfiedseda povídá: „Hele,
Vasjo, co kdybysme za‰li do Národního domu?“

„A proã jako?“ ptám se.
„Ty jsi trouba,“ povídá mi pfiedseda, „copak neví‰, Ïe Ná-

rodní dÛm je zdrojem nezávadné zábavy i odpoãinku, v sou-
ladu s ãlánkem devadesát osm zákoníku práce?“ (Pfiedseda
zná zpamûti v‰echny paragrafy, takÏe je povaÏován za pfií-
rodní úkaz.)

Tak jsme ‰li. Zaplatili jsme vstupné, jak se slu‰í a patfií,
a zaãali jsme aplikovat ãlánek devadesát osm. Nejdfiíve jsme

15
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samozfiejmû vyrazili na „kolo smrti“. Je to takov˘ obrovsk˘
kolotoã, kter˘ se otáãí kolem kÛlu. Zniãehonic dokáÏe na-
brat neuvûfiitelnou rychlost, ãímÏ vymr‰tí kaÏdého ãlena
odborové organizace, kter˘ se na nûj odváÏí. Je to veliká
legrace, ov‰em pokud se let vydafií. Ten mÛj byl komick˘.
Pfieletûl jsem nûjakou sleãnu a natrhnul si pfiitom kaÈata.
Pfiedseda dopadl hÛfi. NejenÏe si originálním zpÛsobem vy-
kloubil nohu, ale dokonce se mu v letu povedlo pfierazit ma-
hagonovou hÛl pfiihlíÏejícího pána. Pfiedseda jeãel hrÛzou,
a jelikoÏ je to pofiádn˘ kus chlapa, srazil pfii dopadu nûkolik
lidí k zemi. Zkrátka a dobfie, uÏ jsem si myslel, Ïe budeme
muset volit nového pfiedsedu. On se v‰ak vztyãil jako socha
Svobody, zatímco pán s rozbitou holí kolem sebe plival krev.

Pak jsme se vydali do kouzelné komnaty, kde se otáãí
strop i zdi. Tam jsem se rozlouãil s pivem, které jsme si
s pfiedsedou dali v bufetu. Sbohem, dvanáctistupÀov˘ leÏá-
ku! V Ïivotû jsem nezvracel tak jako v té zatracené komnatû.
PfiedsedÛv Ïaludek byl kupodivu silnûj‰í.

KdyÏ jsme odtamtud vy‰li, prohlásil jsem:
„Kamaráde, já na ten tvÛj paragraf ka‰lu. Celej ten zdroj

nezávadné zábavy a odpoãinku ãíslo devadesát osm mi mÛÏe
bejt ukradenej!“

„KdyÏ uÏ jsme zaplatili, musí‰ se jít je‰tû podívat na slav-
nou egyptskou mumii,“ odvûtil pfiedseda.

Vstoupili jsme do místnosti, kde se v modrém svûtle ob-
jevil mlad˘ muÏ a oznámil: „A teì vás, váÏení obãané, ãeká
setkání s nevídan˘m fenoménem. Uvidíte egyptskou mumii,
která k nám byla dovezena pfied 2 500 lety. Pfiedpovídá bu-
doucnost, pfiítomnost, a dokonce i minulost, je rádkyní v tûÏ-

16
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k˘ch Ïivotních situacích a mezi ãtyfima oãima poradí i tû-
hotn˘m Ïenám.“

V‰ichni jsme vydechli údivem i hrÛzou a vûfite nebo ne,
pfied na‰imi zraky se objevila mumie v podobû Ïenské hlavy
s hieroglyfy. Mladistv˘ vzhled mumie mi vyrazil dech. Takhle
ãlovûk nevypadá, ani kdyÏ je mu sto, natoÏ 2 500 let.

Mladík nás zdvofiile vyzval: „Teì mÛÏete klást otázky. Nû-
jaké jednodu‰‰í.“

V tu chvíli se pfiihlásil pfiedseda a poloÏil první dotaz:
„V jakém jazyce by ty otázky mûly b˘t? Já totiÏ egyptsky ne-
umím.“

Uvadûã bez váhání odvûtil: „Rusky.“
Pfiedseda si odka‰lal a zeptal se: „Povûz nám, váÏená

mumie, co jsi dûlala pfied únorov˘m pfievratem?“
Mumie zbledla a pravila: „Byla jsem na ‰kolení.“
„Tak je to tedy… A stála jsi, váÏená mumie, nûkdy pfied li-

dov˘m soudem? A pokud ne, tak proã?“
Mumie jen mlãky zamrkala, naãeÏ moderátor vykfiikl:

„Myslíte si, soudruhu, Ïe za sv˘ch patnáct kopûjek mÛÏete
mumii takhle terorizovat?“

Pfiedseda se v‰ak dostal do ráÏe: „Jak˘ má‰ vztah k bran-
né povinnosti, milá mumie?“

Mumie se rozplakala a povídá: „Byla jsem milosrdnou se-
strou.“

„Co udûlá‰, kdyÏ v kostele uvidí‰ komunistu? Ví‰, kdo je
soudruh Stuãka? A kdepak teì Ïije Karel Marx?“

Moderujícímu mladíkovi je jasné, Ïe mumie úplnû ztratila
hlavu, a tak se snaÏí zachránit aspoÀ toho Marxe: „Je po
smrti!“

17
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„Omyl! Marx Ïije v srdcích proletariátu!“ vy‰tûkl pfiedseda.
Vtom zhasla svûtla a mumie se vzlykotem zmizela v pod-

svûtí. Obecenstvo oslavovalo pfiedsedu: „Hurá! Dûkujeme za
odhalení fale‰né mumie.“

Chtûli mu dát hobla na poãest. Pfiedseda se v‰ak takové
poctû radûji vyhnul a my jsme vy‰li z Národního domu, ná-
sledováni povykujícím davem proletáfiÛ.

10. záfií 1924, Smûchaã

18
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–––––Géniu

Tajemník okrskového oddûlení âeky, kter˘ se zúãastnil
spoleãné schÛze odboráfiÛ stanice Na znamení na Donûcké
Ïeleznici, nejenÏe jiÏ pfiedem prozíravû pfiipravil závûreãné
usnesení, ale dokonce i sepsal protokol o tom, jak schÛze
probûhla. Jeho genialitou byli v‰ichni ohromeni.

Od na‰eho dûlnického dopisovatele Hfieba

I
Tajemník sedûl v nádraÏní ãekárnû a okusoval pero. Pfied

ním leÏel velk˘ list papíru, rozdûlen˘ ãarou na dvû poloviny.
Na levé stranû bylo napsáno „Vyslechli jsme“, na pravé
„Usná‰íme se“. Tajemník zanícenû zíral do stropu a ti‰e
mumlal: „Tak tedy… ta záleÏitost s montérkami. ¤íkám to
správnû, soudruzi?“ „Naprosto!“ odpovûdûl si tajemník sbo-
rovû. „Dobfie, pí‰i tedy: Vyslechli jsme a na základû vyslech-
nutého se usná‰íme…“

19
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Tajemník namoãil pero a zaãal ‰krábat: „Pfiijmout ve‰kerá
opatfiení v zájmu nepfietrÏitého pfiísunu montérek, zásobit
jimi v‰echny bez rozdílu pohlaví ãi vûku.“

„Souhlasíte s usnesením, soudruzi? Je nûkdo proti?“ otá-
zal se tajemník svého kalamáfie.

Ten nic nenamítal, takÏe tajemník mohl napsat: „Jedno-
hlasnû schváleno.“ A sám se hned také pochválil: „Bravo,
Hlaviãko!“

„A co tu máme dál?“ pokraãoval tajemník. „Fond vzájemné
pomoci, to je jasn˘ jako facka. Ve fondu zkrátka nejsou pe-
níze, to je… taky jasn˘ jako facka. Stejnû jako to, Ïe nikdo
nevrátí vãas, co si pÛjãil. TakÏe pí‰eme: Vyslechli jsme
zprávu o fondu. A usná‰íme se: V‰emi prostfiedky podporo-
vat rozvoj fondu vzájemné pomoci, plnû a bez v˘jimky za-
angaÏovat na budování fondu cestující sbûfi a dále pfiijmout
opatfiení smûfiující k nav˘‰ení finanãních rezerv prostfiednic-
tvím uvûdomûlého navracení pÛjãek v fiádn˘ch termínech,
a to zcela a bezv˘hradnû. Je nûkdo proti?“ otázal se Hlaviã-
ka vítûzoslavnû.

Ani skfiíÀ, ani Ïidle nemûly nic proti, takÏe mohl napsat:
„Jednohlasnû schváleno.“

Otevfiely se dvefie a vstoupil HlaviãkÛv znám˘.
„Mazej vodsaì,“ vykázal ho Hlaviãka, „mám práci, pí‰u

protokol ze schÛze.“
„Z té vãerej‰í?“ zeptal se pfiíchozí.
„Ze zítfiej‰í,“ odpovûdûl Hlaviãka.
Známému spadla ãelist a ode‰el s pusou dokofián.
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II
Zasedací místnost praskala ve ‰vech a oãi pfiítomn˘ch sle-

dovaly pódium se stolkem, karafou, mal˘m zvonkem a sou-
druhem Hlaviãkou. „Prvním bodem na‰eho programu,“ zaãal
pfiedseda, „je problematika montérek. Hlásí se nûkdo o slo-
vo?“

„Já, já, já…“ dvacetkrát se ozvalo ze sálu.
„Prosím, soudruhu, tady,“ hlásil se Hlaviãka zpûvav˘m hla-

sem. 
„Pfiedávám slovo soudruhu Hlaviãkovi,“ pronesl uctivû

pfiedseda.
Hlaviãka si odka‰lal a s palci zaháknut˘mi po stranách

vesty spustil: „Soudruzi, kaÏd˘ uvûdomûl˘ odboráfi ví, Ïe mon-
térky jsou nepostradatelné.“

„Správnû! V ãervnu jsme fasovali válenky!“ zahuãelo to
sálem.

„Nepfieru‰ujte, prosím, fieãníka,“ fiekl pfiedseda.
„A proto je, milí soudruzi, tfieba pfiijmout ve‰kerá opatfiení

v zájmu nepfietrÏitého pfiísunu montérek.“
„Má pravdu! Bravo!“ neslo se sálem.
„A v lednu nám zase poslali hadráky!“ 
„Ticho!“
„Navrhuju nemarnit ãas zbyteãnou diskuzí,“ fiekl Hlaviãka,

„rovnou pfiejdeme k závûreãnému usnesení.“
„A kdo má usnesení?“ otázal se pfiedseda trochu zasko-

ãenû.
„Já,“ pronesl Hlaviãka skromnû a v mÏiku usnesení pfieãetl.
„Je nûkdo proti?“ zeptal se ohromen˘ pfiedseda. Cel˘ sál

naráz ztichl.
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„Pi‰te: Hlasování se nezdrÏel nikdo,“ obrátil se pfiekva-
pen˘ pfiedseda na tajemníka schÛze.

„Není tfieba, soudruhu, já jsem uÏ v‰echno zapsal,“ ozval
se Hlaviãka a oãi mu záfiily.

Celé shromáÏdûní vstalo jako jeden muÏ a upfienû na Hla-
viãku zíralo.

„Ten se, paneãku, vyzná,“ zvolal kdosi nad‰enû, „ne jako
ti na‰i burani!“

* * *
KdyÏ schÛze skonãila, nad‰en˘ dav provázel Hlaviãku po

ulicích, matky zvedaly své dûti nad hlavy a fiíkaly: „Podívej,
to je Hlaviãka. Jednou bude‰ taky takovej.“

15. ledna 1925, Gudok
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