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Tato kniha je dokumentem,
popisujícím neskutečně strašné podmínky
u jednoho československého cirkusu roku 1977,
které vznikly hlavně tím,
že ředitel cirkusu chtěl ušetřit, aby se zalíbil
a vedení cirkusů jej příští rok vyslalo do Švédska.
...Stejně jel do tehdejšího východního Německa.

PRAHA

Okolnosti kolem nástupu

Pondělí 14. března 1977
	Moje radost, že již nikdy nebudu muset jít do Tomosu, byla pokažena hned v pátek 11. března po mém příchodu domů. Nalezl jsem expres doporučený dopis, ve kterém mi bylo sděleno, že Československé cirkusy a varieté si přejí, abych sám donesl pracovní posudek. Tedy další gumážku. (Jak jsem již mnohokrát pronesl: „Kdybych věděl, kolik to bude gumážek, tak bych se do toho v životě nepouštěl.“)*
V pondělí ráno jsem tedy vstal o půl hodiny dříve, než jsem původně zamýšlel, vzal část věcí potřebných pro mou budoucí existenci v maringotce a vyrazil opět do Tomosu.
Chování mé bývalé soudružky vedoucí mě však nemile překvapilo. Musím se přiznat, že jsem nikdy nevěděl, kolik se za jejím předstíraným milým chováním a nuceným úsměvem skrývá hnusu a svinstva. Teď, když už jsem nebyl jejím podřízeným, kterého potřebovala, její přívětivost a úsměv zmizely a z místa, kde seděla, se rozléval hustý, mazlavý hnis. Nezbylo mi než znechuceně odejít.
Dokázal bych ještě tolerovat fakt, že mě udala na StB a okradla na penězích, co to šlo. Avšak za to, jak se mnou teď jednala, by bylo pověsit ji za její páchnoucí přirozenost na strom zcela nepostačující.
Nu což. Šel jsem tedy do ČCV a vyřídil si poslední záležitosti ohledně mého nástupu. Pak jsem zkusil štěstí u podniku Rapid, kam jsem chtěl kdysi nastoupit a můj pracovní posudek zde byl uložen. Zde jsem se naopak setkal s překvapující ochotou a během asi jedné minuty bylo dohodnuto, že můj pracovní posudek ještě dnes do ČCV pošlou.** Byl jsem tím velmi udiven.



Počernice

Na zimoviště v Horních Počernicích jsem se dostal daleko snáze, než jsem očekával. Místo očekávaných čtyř hodin trvala cesta jenom jednu a půl.
Ve vrátnici mě poslali do kanceláře, kde jsem proseděl značnou dobu a pak mi přidělili mobilizační byt.
Byl jsem vždy pevně přesvědčen, že dovedu udělat pořádný bordel. Byl jsem na to dokonce i hrdý. Avšak když jsem nahlédl do přidělené maringotky (abteilu) č. 12 424, má hrdost rázem zmizela a byl jsem nucen zahanbeně uznat, že nejsem zdaleka ani béčko, ale přinejmenším Y (ypsilon).
Též i všude kolem maringotek byl nepředstavitelný bordel. Znám dobře skládku, která je přes silnici naproti. Jako popelář jsem tam jezdil dva roky dvakrát denně. Ale ani ta zdaleka nedosahuje takových kvalit. Byla sice uzavřena z důvodu, že tam poletují papíry, ale to byla jen průhledná záminka. Tomu, kolik papírů poletuje zde na zimovišti, těžko uvěří člověk, který to neviděl.
Moje maringotka však byla ještě téhož dne vyklizena. Vděčím za to Julovi, který se slovy „To je nič.“ vyházel vše na hromadu přede dveřmi.

---
*)   Stručný a neúplný seznam gumážek je na poslední straně.
**) Zde je zajímavé spojení dvou zcela vyhrocených paradoxů! (Rovnováha). Vyskytne se ještě.
Dá se říci, že ubytování v maringotce je o něco málo lepší, než když je člověk na horách.
	Moje maringotka je dle mě „hradební“* – na pravé straně je opatřena spouštěcí deskou proti podlézání. Obývám zadní část. Přední část zatím není ani vyklizena.
	Skříň v mé části je zamčena bez existence klíče.

Úterý 15. III. 1977
Ráno jsem vzal další potřebné věci a pak jel z Florence podnikovým autobusem (je to nový Robur – celkem pohodlná doprava až na to, že motor strašně řve) opět na zimoviště ČCV.
Poznatky z tohoto dne:
pro vodu se chodí do maštale
do kantýny se chodí přes sloninec, kde je pět slonů
záchod pro malou potřebu je prakticky všude
záchod pro velkou potřebu je poměrně velký prostor u plotu a zde stojící vyřazené vozy.

Středa 16. III. 1977
Nařezal jsem si prkna do skřínky – spodní dva regály chyběly a stěna byla vyříznuta, takže zde byl průchod či spíše průlez spojující obě části maringotky. Díra je z druhé strany překryta papundeklem.
Přidělili mi spolubydlícího. Je to cikánský baron Mejla, klempíř, který dělal v lese. Máme však jen jeden klíč dohromady, s čímž budou značné problémy. Ředitel se sice zaručil, že obstará druhý, avšak neobstará.

Čtvrtek 17. III. 1977
Dnes jsem byl naposled v Praze – za otcem. Jak to často bývá, nejezdily tramvaje a stálo mě to 30 Kč za taxíka.
Večer jsem se vrátil do Počernic a spal v maringotce, neb doma mě už nechtěj. Moc velká zima nebyla. Jinak bych v tričku s krátkým rukávem pod dvěma dekama nevydržel. Akorát mi poněkud vadí, že postel je kratší než já a tudíž se nemohu natáhnout.

Pátek 18. III. 1977
Dnes jsme byli ve Žďáru nad Sázavou. Odvezlo se tam několik (asi devět) vozů, vyměřil se plac (prostor pro stan) a zatloukly se kolíky – zatlouk jsem jich dvacet pět a půl a měl jsem toho celkem dost. Celkem mě překvapilo, že trambus s dvěma vleky dokáže jet sedmdesátikilometrovou rychlostí.
Müller** by si měl vzít příklad z restaurace v Křížové – asi dvacet kilometrů před Žďárem:
Guláš s osmi, polévka, pivo – to vše dohromady 9,20, slovy devět dvacet.
Odpoledne jsem byl v Počernicích koupit si něco k jídlu – sehnal jsem jen chleba. Aspoň něco, třebaže jsem si měl koupit radši dva.
Jinak jsem shledal, že Počernice jsou snad nejsmradlavější vesnice vůbec – zhruba na padnutí.



---
*)   dle odborného názvosloví fasádní
**) dnes již nebožtík

Sobota 19. III. 1977
Ráno mi málem odvezli maringotku do Žďáru. Už byla zapojena za V3S, ale odpojili ji. Radši bych jel, neboť tyhle Počernice mě už vůbec nebavěj. Dnes jsme celý den pálili zde se povalující svinstvo. Vozili jsme ho kolečkama na oheň u plotu. Byla to slušná hromada.

Odpoledne jsme vyklízeli jeden abteil – asi šest koleček do skladu a čtyři na oheň. pořád nedovedu pochopit, jak někdo dovede udělat takový bordel.

Neděle 20. III. 1977
Celou noc pršelo. Ráno se mi vůbec nechtělo ven (již druhou noc jsem spal v „šatech“ alias svetru). Pořád nemám žádné topení. Má to však tu výhodu, že jak se choulím zimou, nevadí mi nedostatečná délka postele. Spím s ledviňákem, dnes poprvé dokonce pod třema dekama (od poloviny noci). Bylo mi pod nima sice poměrně teplo, ale byla tu jedna nevýhoda. Nashromáždilo se příliš mnoho tepla a jím se začaly vysoušet matrace, řádně prochcané od bývalých uživatelů. Je to značně cítit.
Dnešní pracovní náplň spočívala v tom, že jsme tahali různý krámy sem a tam.
Konečně byla vyklizena skříň v naší maringotce. Dostali jsme elektrický vařič, ale vůz není napojen na elektřinu, takže je hodně platnej. Mně to ale celkem nevadí.
Dnes jsem si také umyl poblitou stěnu u hlavy – někdo se vyblil na hoření palandě, do kouta, teklo to dolů a zaschlo.
Ráno jsem dojedl chleba a teď nemám nic k večeři. V Počernicích jsou dvě hospody zavřený a ve třetí nic nemaj. Ale nejen chlebem živ jest člověk.

Pondělí 21. III. 1977
Dnes jsem byl dvanáctsettrojkou se stanmistrem Kuřetem v Praze. Nějaký stěhování ledničky a jiných krámů. Mezitím mi ale odvezli maringotku. Cikánský baron Mejla přišel také později – byl s nějakým papírem na vojenské správě.
Rozhodli jsme se, že se nějak dopravíme. Ve dvanáct hodin jsme vyrazili pěšky směrem na Žďár. Těsně za Prahou (velkou Prahou) nám zastavilo auto a odvezlo nás k první odbočce na Český Brod. Pak jsme šli dál pěšky. V 16.20 to Mejla vzdal a vydal se na vlak domů. Já jsem šel dál a podařilo se mi chytit stop do Kolína. Pokračoval jsem opět pěšky směrem na Čáslav. Těsně před Čáslaví, u železničního přejezdu, jsem drze zabušil na T 601 (trabanta). Odvezl mě na nádraží. Odtud jsem jel vlakem do Žďáru. Jelikož byl plac poblíž kolejí, nečinilo mi jeho nalezení žádné potíže.
Cesta trvala 11 ½ hod., ušel jsem asi 40 km pěšky, ujel 30 km stopem a 87 vlakem.
S maringotkou museli jet dost rychle, protože jsem měl skoro všechny věci na zemi, dokonce vypadaly i regály ze skřínky.



MORAVA

Žďár nad Sázavou

Úterý 22. III. 1977
Takže konečně jsme z Prahy. Žďár je hrozné město, kde kromě jednoho kostela není ani jedna starší stavba. Ale zato tu jsou příšerný fabriky, jako například Žďas, který nás budí v za pět minut šest svými sirénami, a když se večer vracíme z hospody, jsou ulice přeplněné průvody dělníků a dělnic vracejících se z odpolední směny. Ale nějaká změna je občas třeba a tak jsem docela rád.
Ceny jsou i zde uspokojivé. Dopoledne jsem byl u Bílého lva v bufetu – polévka, skopové na česneku, dva rohlíky – 6,50 Ksč.
Dnes se ňák tak celej den nic nedělalo, teprve k večeru, když jsem se umyl, převlékl do sunlightu a chystal se vyrazit do města, si vyzpomněli s prací. Složili jsme sloupy, roznosili lana a runtové tyče. Čistotě mého relativně čistého oděvu to příliš neprospělo.
Pak jsme vyrazili do putyky. Bylo nás pět. Nejdříve jsme šli do Pardubické pivnice. Tam jsme si dali jednu pardubickou dvanáctku a šli jsme do putyky, myslím u Labutě. Zde čepují havlíčkobrodskou desítku, což je dobré pivo. Zprvu jsem měl hrozný strach toto pivo pít, neboť jsem se obával strašné kocoviny a průjmu, jako mívám například po smíchovské desítce, ale po pár dnech jsem si jej nemohl vynachválit – žádná kocovina ani průjem po něm totiž není. Zde jsme se též dohodli, jak se budeme nazývat: Ufon, Čáp, Mejla, Čárlí, Pompi. Po zavření jsme se pokoušeli jít dále – ke Lvu, ale nebyli jsme vpuštěni.
Od maringotky na WC je to 307 kroků (též pro vodu).

Středa 23. III. 1977
Dnes jsme stavěli sloupy a šapito. Sloupy nám málem spadly, protože je tu měkká, rozbahněná půda a kolíky v ní špatně držej. Stavěli jsme asi až do půl sedmé nebo eště dýl. Teď už se to prý nebude rozebírat na tolik kusů, neboť čtyři díly šapita zůstanou natrvalo přiřetězovány ke kopuli a další stavení bude tedy snazší a jednoduší, ale to jsou jenom kecy, neboť se to bude rozdělávat eště pětkrát.
Nějaký náš řidič měl bouračku – vrazilo do něj osobní auto, ve kterém usnul řidič – tři mrtví. Dokonce i trambus je nepojízdný. Prej lítaly hlavy a ruce, takže to asi bylo hezký.
V maringotce u July a Paďourka hořelo – od elektrického vařiče. Paďourkovi shořelo sváteční sako.
Večer jsme byli opět v putyce u Labutě (já, Čáp, Čárlí). Pak jsme chtěli jít opět ke Lvovi, ale opět jsme nebyli vpuštěni. Chtěli jsme jít také do Astry, ale tam zavírali.
Dnes v noci jsem poprvé topil – elektrickým vařičem, neboť jsme byli poprvé napojeni na elektřinu.
Mejla jel večer do Prahy. Vzal si s sebou omylem dámské boty, tak je jel vyměnit.
Dnes poprvé vařila cirkusová kuchyň. Celkem to šlo. K obědu byla sekaná, knedlík, zelí, kteréžto jídlo později dominovalo asi z 80 %, maximálně s tím rozdílem, že místo knedlíků byly brambory.
V kuchyni bylo napřed jídla dost, pak míň. Zato však začalo mrznout a já jsem nosil kuchařce vodu, takže jsem měl opět slušné porce. Když však pak v Havlíčkově Brodě mrznout přestalo, porce se několikanásobně zmenšily a chtěli po mně, abych platil místo 14ti 21 Kčs denně. Takže mi nezbylo, než přestat do kuchyně chodit.

Pátek 25. III. 1977
Byli jsme třikrát v restauraci „Na Smíchově“. Je to cirkusu nejblíž a již proto dost nesympatické. Záchod je zde tak plný, že by člověk musel konat potřebu ze štaflí a nápisy jako: „jsem buzerant a žeru hovna“ svědčí o tom, že zdejší obyvatelstvo je pravděpodobně poněkud zvrácené.
Pak jsme byli u Labutě a nakonec ve vinárně U Bílého lva. Vstup 8 Kšc. Litrová láhev vína 32,60 Kč, čehož jsme náležitě využili, ale nejlépe Charlie, který usnul na židli. Já jsem vypil jedenáct piv a jeden a půl litru vína. Byl jsem (v poměru k tomu, co jsem vypil) celkem střízlivej, ale ne zas příliš, neboť jsem ke konci pořád tančil, takže ostudy bylo dost.

Sobota 26. III. 1977
	Láďa dnes mistrně zneužíval dětské práce. Zavolal: „Kluci, kdo z vás umí jezdit na kole?“ Když přiběhli, nechal je složit auto železných nesmyslů na galérku. Když končili, řekl jim: „Kluci, až to budete mít hotový (ti si přitom určitě mysleli, že dostanou volňásky), tak támhle je další auto.“ Tak je nechal složit tři náklaďáky.
Zatím jsme přesvědčeni, že něco podobného nedokážem, ale také se to naučíme.
Večer jsme zase prolezli pár hospod (též IV. c. sk. nad náměstím, kde jsme dosud nebyli) a pak jeli (vezla nás Čápova panička z minulého večera*) na zábavu do Hamrů. Vstup 15 Ksč, pivo došlo. Bylo to vcelku ubohé a hrozné vedro. Pobíhaly zde tisíce patnácti až šestnáctiletých dívenek.
	Zvítězili jsme a těžko nás někdo překoná, když Jindra vysomroval prádelní hrnec guláše s knedlíkama a ten jsme pak pojídali sběračkou, lžící na boty, rukama a jinými vhodnými nástroji. Jindra měl dokonce tu drzost, že dvakrát šel pro přídavek, který mu také dali. To se událo v prostorách, kam je vstup pouze ve společenském oděvu.
	Lidé se tu velmi divili i tomu, když jsem při výpadku elektrického proudu, jak je mým zvykem, vytáhl z tašky svíčku a rozsvítil ji. Tady na to zřejmě ještě nejsou zvyklí.

Neděle 27. III. 1977
Odpoledne jsme byli na nádraží – Smíchov 12° – 3,50 Kčs a pak u Labutě – v pět hodin jsme už byli pěkně vožralí, dělali jsme výtržnost v cukrárně, kde jsme se domáhali horkého rumu apod.
Čáp hrál na kytaru v manéži, ale nelíbilo se to ředitelovi, tak jsme pokračovali v maringotce.
Vyrobil jsem si lustr – 1 l láhev od vína, svíčka, to vše pověšené za špagát ke stropu.
Dnes přivezli slony.

Úterý 29. III. 1977
Ráno jsem zaslechl hlas celtmistra, který oznamoval, že budeme stavět sněhuláka. Považoval jsem to za blábol. Když jsem však vylezl ven, zjistil jsem, že je všude sníh.
Rychle, ač obráceně jsme pověsili runty (to jsou ty plachty kolem) a ve stanu se topilo. Přivezlo se dřevo – odřezky odněkad, metrové dříví a koks, rozdělal pořádný oheň a roztopily koksové koše – ty se přivezly dvanáctsettrojkou – nakládaly se a vykládaly postranními dveřmi, čímž interiér vozu značně utrpěl, ale zřejmě to nevadí a koše byly stejně k ničemu.
Ještě před třemi dny jsem si myslel, že nikdy nedokážu zneužívat dětské práce. Dneska jsme však již nechali malé kluky odnést trambus metrového dříví asi sto metrů daleko přes pěkné bahno.
Celý den jsme pokračovali ve stavení galérky (to je ten vnitřek s lavičkama) a prakticky jsme ji dodělali. Fasovali jsme grog** či spíše sladkou vodu.
K večeru jsme lezli po šněruncích nahoru ke sloupům, kde jsme uvazovali takové hadry, které mají být, aby nezatejkalo, nyní však proto, aby neunikalo teplo.
Číča říkal, že mě bude učit číslu klíčníka. Až prý bude čas, ale ten nikdy nebude.
Večer jsem byl s Petrem – Vaskou na Smíchově.

Středa 30. III. 1977
V půl šesté jsem se šel vymočit. Vrátil jsem se a půl hodiny klepal zimou, protože venku byl pěkný mráz.

---
*)  Tato panička pak jezdila za Čápem každý den až do našeho odjezdu na Slovensko, a utratila s ním celkem asi 5 500 Kčs. Občas má někdo štěstí, i když z toho byl úplně vyčerpán a zhubnul o devět kilo. Jak jsme se pak dozvěděli, chtěla za ním jet i do Maďarska, ale nepustili ji přes hranice.
**) Grog sice pořád slibovali i další dny, ale už nám nic nedali.


Od této chvíle už nemám čas
				na každodenní psaní, neboť
				pořád jenom pracujeme.
				Nicméně za měsíc se k tomuto
				spisování opět vrátím, a také
				v následujícím čase, a své
				zážitky zpětně sepíšu.




Následující dni jsme stále běhali kolem šapita. Vylévala se voda, která tvořila pytle ve střeše, shazoval se sníh, utahovaly provazy, sundávaly a nandávaly se runty a podobně.
Potom jsme vyfasovali uniformy a šli do manéže. Hrálo se zde 1. – 3. dubna, celkem pět představení. Nebyly prakticky žádné zkoušky, ale dopadlo to dobře. Zvláště s námi byli velmi spokojeni, neboť prý neviděli, že by to někdo napoprvé tak dobře zvládnul.
Pompi – Prcek si sice vyfasoval uniformu, ale do manéže nešel. Druhý den si sbalil věci a jel domů. Byla to na něj příliš těžká práce. Také sem nastoupil jako kuchař, a rozhodně si nepředstavoval, že bude v mrazu stavět šapito a dělat poskoka v manéži.
Zde ve Žďáru bylo velké štěstí pro cirkus, že někoho napadlo zkusit ještě před prvním představením, jak do sebe pasují platle – dřevěné desky, které se kladou v manéži na zem jako podium. Samozřejmě nepasovaly a již před plnícím se hledištěm se pilou upravovaly, aby je vůbec bylo možno složit. Teprve pak jsme se šli převléct do uniforem a začínalo se tedy asi o tři čtvrtě hodiny později.
Nové platle jsou též velmi originální. Místo, aby byly z prken, jsou z fošen přibitých na trámy a váží tedy nejméně dvakrát víc. Ředitel hned prohlašoval, že do Maďarska má připraveny dva programy, z nichž jeden na platlích začíná a druhý končí, takže se platle nebudou nosit při každém představení, ale všechny jeho sliby jsou stejné.
Zde ve Žďáru jsme jako uniformy měli červená saka a zelené holínky na nohou (gumové). Zní to dost divně, ale holínky byly vskutku zapotřebí. Koně se totiž vodili přes potok, a u něj byla pěkná bažina. Takže nebylo nic divného, když se člověk oblečený do červené uniformy rval po kolena v bahně s koněm, který vůbec nebyl tak krotký, jak by člověk řekl. Já jsem hned od počátku měl to štěstí, že jsem vodil koně č. 4 neboli Gorala. Tento kůň byl ze všech nejdivočejší, a tak, když mě trochu pošlapal, umožnil jsem ho vodit jiným. Pěkně ho vedl například Petr, i když to bylo později v Maďarsku. Chytil se koně a kůň ho vlekl za sebou, či spíše vedle sebe. A jak tak vlál po boku koně, vrazil do krasojezdkyně Milušky, kterážto letěla tři metry vzduchem a přistála zádama na vyštosovaných platlích. Jiný člověk by měl přinejmenším zlámaný značný počet žeber, ale ona, jako tvor, který je zvyklý padat, se jenom otřásla a usmála.
	Co se týče vostud, udělal jsem ještě jednu vostudu ve vinárně u Bílého lva. Předváděl jsem zde iluzionistické číslo. V mírné opilosti jsem roztrhal fusekli na dvacet jedna kusů a rozdal mezi hosty. Nutno podotknouti, že tyto ponožky byly z nekvalitního materiálu, a ačkoli jsem je měl poprvé na sobě, začaly se již povážlivě trhat samy.
Co se alkoholu týče, zjistili jsme, že pokud děláme v manéži v podnapilém stavu, představení nám daleko rychleji uteče.

	Značné těžkosti na této štaci způsobil nový celtmistr a nová galérka. Na rozdíl od Kuřete, se kterým se dalo dobře vyjít, se s Flaksem dost dobře vyjít nedalo, a nová galérka je příšerné monstrum, které by mohlo sloužit spíše jako základy Eiffelovky. V porovnání se starou galérkou, která se dala postavit za dvě hodiny a topí se s ní v Počernicích, váží tato asi čtyřikrát tolik a její první postavení trvalo týden. Přes svou ohromnou váhu je však nanejvýše chatrná, neboť při její výrobě nepočítali s tím, že se bude stále rozebírat a skládat. Sice nás hned ujistili, že se z ní hned všechny zbytečné věci vyhází a vše se podstatně zjednoduší, ale k žádné zásadní změně nedošlo a nedojde.
	Zde jsme bourali šapito ve čtyřech lidech a sloupy nakládali v šesti – pomohli nám dva medvědáři a i tak to byla pěkná dřina. Je to podstatně méně než oněch šestnáct, jak je předepsáno. Je sice pravda, že když z ředitelství v Praze viděli, jaké je nová galérka monstrum, napsali na papír, že nás má být dvacet, ale tím nám příliš nepomohli.
	Tak nás zatím voblbujou, kolik bude v Maďarsku Maďarů, že tam budeme jenom poroučet a nebudeme muset chodit do manéže. Také nám vykládají nesmysly, kolik peněz si vyděláme bokem a kolik budeme mít kurev.

	Po pravdě řečeno není chození do manéže vůbec naší povinností.
Správně by mělo být:
20 lidí na stavění a bourání
8 lidí do manéže (nás je 5 a bude ještě míň)
6 lidí na forkolonu – tlučení kolíků a pomocné práce.
Tedy celkem 34 lidí. Jenomže nejlíp se šetří na lidech a tak to musíme všechno stačit v šesti.



ČECHY

Havlíčkův Brod

	Zde byl malý plac, ale přesto tu bylo opět po kotníky bahna. K dispozici jsme měli WC a sprchy na sportovním stadionu – stačilo mi nahlédnout a již jsem tam víckrát nešel. Julovy záchody se dají používat pouze tím způsobem, že si člověk na prkýnko stoupne, ale pořád jsou čistší než na tom stadionu.
Zde nám pomáhali stavět čtyři lidi od Humberta – doktor Čára, Enžíla, Homola a Maďar. Maďar ukradl v noci v panelácích jedenáct párů bot a měl z toho nějaké problémy s VB.* Ostatní se pohádali s vedením a už je pracovat ani nenapadlo.. Doktor Čára – advokát chudých a Enžíla tu však zůstali ještě několik dní a prováděli bontón po restauracích.
Zmíněný doktor Čára je zajímavý šílenec. Když přijde do hospody, celá hospoda se válí smíchem, personál ho chce nechat odvézt na záchytku a lidé ho prosí, aby neodcházel.
Z našich pohostinských vystoupení je možno uvést návštěvu taneční vinárny, kde jsem tančil s mladým Urbanem polku, což prý byla nepředstavitelná a hrozná vostuda a pak naši návštěvu na zábavě na Ostrově. Tehdy jsme byli napřed v kavárně na sedmi dvanáctkách a pak v tomto výše zmíněném lokále. Zde jsme byli od deseti do čtyř hodin, což představuje nejméně dvacet havlíčkobrodských desítek. Pro pivo Chodil Čárlí**. O pivo si říkal německy, takže ho dostával bez fronty. Vzpomínky na to, co se dělo na zábavě, jsou velmi nejasné. Matně si vzpomínám, že zde byly nějaké problémy s tajnou policií. O tom, co se dělo na parketu, se však údaje různí. Shodují se pouze v tom, že někdo z nás zůstal uprostřed parketu ležet.
---
*)   Maďar si prý nikdy v životě nic na sebe nekoupil – vždycky všechno ukrad.
**) Jelikož pracoval osm let jako číšník, pili jsme pivo, které bylo odborně přinesené.
Druhý den ráno se mě snažil vzbudit stanmistr a ředitel, ale neměli žádný úspěch. Otevřel jsem teprve v deset hodin Mejlovi, když přišel od malé tlusté cigánky, kterou sbalil na včerejší zábavě.
	Jinak jsme zkoumali funkci ještě těchto hospod: U Karla IV. – IV. c. sk., V ráji, hotel snad Černý orel aj. Jejich funkce však není nejlepší.
	Na velikonoční sobotu jsem přestal chodit do kuchyně. O velikonočním pondělí jsem už byl pořádně vyhládlý a marně jsem se snažil koupit něco k snědku. Že je velikonoční pondělí, jsem se dovtípil až po hodné chvíli, neboť zde u cirkusu člověk „neví dne ani hodiny“.
	Se stravováním jsem to měl vůbec ztížené. Jednou jsem byl s Čárou a Enžílou na snídani v hospodě na Rynku. Stála 40 Kčs a trvala do půl dvanácté. Cítil jsem ji ale dost dlouho. Rozhodně déle než krajíc chleba se sádlem, jak dávali v kuchyni.
	Zde se stavělo nové šapito. Napřed se ale roztáhlo na zem staré a na něj teprve nové, aby se neušpinilo. Jelikož je nás „dost“, můžeme si takové zbytečnosti dovolit.
Zde opět napadl sníh a bylo ho dost – asi deset cm. Pod šapitem však nechtěli topit, aby se nezačoudilo. Místo toho pozvali hasiče a chtěli sníh spláchnout vodou, což se ukázalo jako nápad zcela choromyslný. Střecha se zatížila dalšími tunami vody, kterou jsme museli pracně vylévat. Nakonec prasknul sloup a několik lan, bourala se už úplně postavená galérka a vše se složitě a blbě spouštělo dolů.
Zde v Havlíčkově Brodě byla dost hádavá nálada. Pohádal se například Láďa s Vrbou ohledně sprostých nadávek Vrbovy ženy, já s Macháčkem kvůlivá vrácení peněz za kuchyň, Humberťáci s vedením cirkusu, neboť nejsou na takovou práci zvědaví, nadřízený mě nazval zkurvencem apod.
Ačkoli bylo vyprodáno, nehrálo se, vrátilo vstupné, sbalil stan a jelo se dál.



Cesta vlakem

Zde v Havlíčkově Brodě se nakládalo na vagony. Bylo to asi 38 vagonů nebo 144 náprav či spíše ještě více – prostě celý vlak. Byly to klanicové vagony 14 – 18 m dlouhé a nakládaly se dva až tři vozy na vagon.
Měli jsme odjet v deset hodin večer, ale neodjeli. Nádražákům se nelíbilo, že vozy nejsou k vagonům řádně přidrátovány. Nádražní policie proto večer a v noci hledala nějakého našeho vedoucího přepravy. Posílal jsem je na druhý konec vlaku a přitom jsem klidně močil z vagonu na zem.
Druhý den ráno jsme tedy drátovali vozy a asi v deset hodin nebo ještě později jsme vyjeli. Byla to vcelku romantická cesta. Vítr mlátil dveřma a my jsme pozorovali krajinu. Jeli jsme v Čápově maringotce, neboť jen on měl kamna a byla solidní zima. Zásoby na cestu sestávaly z několika lahví alkoholu (zvláště Enciánu za 11 Kčs), čtyř uhláků uhlí ukradeného na nádraží, nějakého toho žvance, kytary a rádia. Uhláky s uhlím podávali kluci Jindrovi při posunování na jedoucí vlak a on je vskutku obratně chytal.
Jeli jsme – Čáp, Vasko, Jindra a já. Mejla odjel z nádraží do Prahy a Čárlí jel již předtím domů do Prachatic.
Když teď měl strojvůdce jistotu, že všechny vozy jsou dokonale připevněny, nedbal na žádnou opatrnost a jel, jak ho právě napadlo. V důsledku toho jsme se museli celou cestu střídat v držení kamen a když se kluci pokoušeli vařit grog, v tu ránu se octnul na stropě. Podařilo se nám rozbít okno maringotky, ale povedlo se jej slepit leukoplastí, takže se nic nestalo. Jindra cestou házel z vlaku bouchací kuličky, či spíše menší granáty ze suříku a hliníkového prášku například mezi děti na hřiště*, doprostřed křižovatky v Bratislavě a na jiná vhodná místa.
Zajímavé bylo, že pokud vlak zastavil, spousta lidí přebíhala z jednoho konce na druhý a ačkoli se vlak vždy nečekaně rozjel, všichni stačili naskočit.
Na vlaku se objevil černý pasažér. – Jel schovaný pod maringotkou. Cigán Emil, který nastoupil k cirkusu v Habeši (Havlbrod), ho vzal k sobě do maringotky a prohlásil, že je to jeho kamarád.
Do Komárna jsme přijeli asi o půlnoci. Strojvůdce se s námi rozloučil několikerým mohutným škubnutím a pak byl klid. Ráno jsme vstali a šli do nádražní restaurace na snídani. Zde čepují 12° Zlatý bažant. Nebyl jsem však schopen vypít ani čtvrtinu piva, protože chutnalo jako kyselé mléko a to já nepiju. Připomnělo mi to, že české země jsou už někde daleko za námi.
Celý den jsme vykládali vozy, což byla hrozná práce, protože klanice se sundávaly a nandávaly až u rampy pomocí drátů. Vykládka dopadla celkem dobře, akorát ploťák zapadl kolem do mezery mezi vagonem a rampou, která tu je značně a nestejně velká a museli jsme ho vytahovat heverem.



SLOVENSKO

Komárno

Když jsem přijeli na plac, byli jsme celkem překvapeni, neboť plac nebyl a teprve se vyráběl buldozerem, bagrem a dvěma Tatrama 148. Plac sestával z naházených kusů betonu a jiného podobného svinstva. Proto kolíky nešly zatloukat Pionýrem**, ale musely se tlouct ručně. Do oněch betonových bloků to šlo dost špatně.
Zase nás ovšem utěšovali, že v Maďarsku budou zatloukat kolíky Maďaři, což také budou, ale pouze k naší škodě. Za zatloukání kolíků se platí diety cca 57,60 Ft denně. Maďaři jsou placeni od jejich podniku, který je v Budapešti, ale na nás se musí ušetřit. Kdo zatlouká kolíky, nechodí do manéže, takže manéž zůstane na nás. A navíc kolíky jsou zatlučeny za jednu až dvě hodiny, kdežto pět představení, což je průměr na štaci, představuje sedmnáct a půl hodiny práce.
Při stavění samém:
Aby se neušpinilo šapito, rozházelo se po zemi zbytečně moc slámy. Zase se znovu přivazovaly řetězem čtyři velké díly šapita ke kopuli, protože v Havlíčkově Brodě se řetěz pod váhou sněhu potrhal. Hroznej bordel byl při stavění galérky, neboť při bourání v Havl. Brodě se vše naházelo na sebe bez ladu a skladu. Sice už ve Žďáru jsme byli ubezpečeni, že se vše označí a očísluje a tvrdí se to dosud, ale pokud budu vědět, nic takového se nestane.
První představení byla ubohost sama. Prakticky nebylo číslo, které by bylo bez kiksu a také byl nepředstavitelný zmatek při skládání platlí. V H. B. se jimi totiž zakrývaly louže, aby se po spuštění nenamočilo a neušpinilo šapito, a tak se jejich pořadí zcela změnilo. Opět se začínalo o něco později, neboť jsme dostavěli přesně před začátkem a chvíli trvalo, než jsme se převlékli do uniformy. Další představení už šly.
---
*)    do dětí jako když střelí
**) To je takovej řvoucí a klepoucí se hnus. Je to sice švédský a stálo to prý 25 tisíc devizových korun (?), ale já nejen že bych za to nedal ani korunu, ale také by mě nikdo nepřinutil s tím dělat.
Stavěli jsme prakticky v šesti lidech, neboť Cigána a jeho kamaráda není možno počítat, a byli jsme hotovi za dva dny.
Cigán je mi nesympatický tím, že stále podlézá celtmistrovi. Furt vykládá, jakej je to dobrej mistr a platí mu chlast. A jak mohu pozorovat, je nesympatický i jemu.
Naproti cirkusu byl výčep IV. c. sk. Šílenej pajzl, kde se všechno svinstvo hází na zem, hulákaj vožralý Maďaři, cigáni atp.
Cigán se v tomhle pajzlu skamarádil s nějakým Maďarem, který snad dělal jednu sezonu u cirkusu (na Slovensku) a byl tak blbej, že jsem žasnul, jak je to vůbec možný.
Cirkus utrpěl solidní vostudu, neboť Cigán se svým kolegou vykradli v noci lahůdkářství – krám, kterej je nejblíž cirkusu. Přišlo se na ně celkem jednoduše, protože tam nechali svetr, který si půjčili od Mejly, že je jim zima. Místo uvedení na falešnou stopu se tak usvědčili sami. Oba je tedy velice rychle chytli, třebaže Cigána až za hranicema v Maďarsku.
Onen černý pasažér, jak jsem vyrozuměl z jeho řeči ve výčapu, byl asi před třemi týdny puštěn z kriminálu, kde seděl šest let, dle jeho řečí snad za vraždu, nebo něco podobného (živého ho nedostanou – už má něco za sebou). Hned po propuštění vykrad byt nějaký holce, hned ho chytli a on jim utek z vazby oknem bez dokladů. Pak jel z Brna do Břeclavi nákladním vlakem a v Břeclavi přestoupil na náš vlak. Pravděpodobně seděl společně s Cigánem.
A tak přišel Mejla o dva svetry, které jim půjčil.

Než jsme odjeli z ČSSR, byli jsme se všichni řádně opít. Napřed v hotelu Europa, pak ve vinárně Peklo – přímo u hranic. Cedulky na stolech „REZERVOVANÉ PEKLO“ nám hned připomněly naši práci. Ona práce mi zase připomíná léčení alkoholismu zde (v pekle) – večer se vožrat a ráno jít pracovat do lomu. Vožrali jsme se zde solidně. Čárlí se chtěl opět rvát, jak je jeho zvykem, Mejla dokonce vytahoval kudlu, ale vše dobře dopadlo.
	Druhej den na mě přišla šílená kocovina. Třikrát jsem zvracel při práci, či jednou pracoval při zvracení, nebo nějak podobně. Nakonec mi pomohlo zajímavé pití, které nabízel Evžen – voda s octem a cukrem – celkem solidně to postaví na nohy, zvláště ve vedru. Vzpomněl jsem si, že něco podobného dávali také Ježíši Kristu, když byl ukřižován.

	Bourali jsme od rána až do noci. Ráno jsme naložili sloupy, lana a kolíky. Pak jsme si nakoupili nějaké jídlo a jeli ke hranicím.
	Celkem jsme se těšili, třebaže jsme už přestali věřit slibům a žádné iluze o tom, jaké to bude v Maďarsku, si už neděláme. Tady mělo být také dvanáct až dvacet brigádníků a nebyl tu ani jeden. Též nám slíbili 500, pak 400 Kč odměny. Opět nám slibovali grog a samozřejmě jsme zase nic nedostali. Zato náš mistr byl pěkně vožralej – litr rumu bývá na člověku znát. Dále nám slíbili 70 % výkonnostního a hrozné spousty peněz v Maďarsku.
Neuvidíme.
	Zde v Komárně byly opět slušné mrazy. Mysleli jsme, že v těchto končinách bude teplo a ono nikoli. Jinak je zde asi 80 % Maďarů, dvojjazyčné nápisy, sádlo o 1,50 Kčs levnější (8 Kčs místo 9,50 v Čechách) a o 0,40 Kčs dražší sůl. Jelikož se však na chleba dává sádla nepoměrně více než soli, slušně na tom vyděláváme.
	Na celnici jsme čekali značnou dobu a tak jsem se zde nevymočil jenom naposled před odjezdem, jak jsem prohlásil, ale i napředposled. Prohlídka nijak dokonalá nebyla – také se jim asi nechtělo v tom bordelu moc hrabat. Přes hranice mě pustili sice bez námitek, ale hned toho velmi litovali a velice se obávali, jaké maléry z toho vyplynou.
Mejla musel jet opět do Prahy, neboť mu stále nevyřídili papíry.



Před odjezdem do Maďarska

Co se týče našeho pobytu v Československu, ještě to celkem šlo. Mohli jsme se dosytosti najíst, dokonce i peníze na chlast se vždy u někoho našly, ba dokonce jsme měli na hospodu čas, a někdy nás nechali i vyspat. V Maďarsku již nic z toho nebylo.
Vybavení cirkusu, který jel do Maďarska, bylo víc než ostudné. Neexistuje zde nic rezervního, nic navíc. Vše je akorát do počtu, většinou však méně. Málo kolíků, málo provazů, šeklů, kladek, lanek, karabin, absolutní nedostatek jakéhokoli nářadí. Když člověk potřebuje kus drátu, řeknou mu, aby si ho našel někde na zemi. Všechno je zcela nevyhovující a neexistuje, aby jedna věc mohla být dána na dvě místa. Třebaže se u cirkusů vždy počítalo s unifikací – vše bylo stavěno ze stejných dílů, které se mohly zaměnit, nyní již nic takového neexistuje. Cirkus sestává z mnoha tisíc částí, z nichž každá patří jen na své jedno místo a nikdo neví které, neboť označení všech věcí je slíbené a zaručené. Navíc každá věc patří pouze jedním způsobem, který není možno ani trochu změnit. Není možno ji otočit, protože je vymyšlena tak nesmyslně, že pak nepasuje.
Sloupy jsou zohýbané a namlácené – jsou ze dvou kusů, které se do sebe skládají a pak od sebe roztrhávají traktorem. Lana na nich jsou nastavovaná a opět každé lano jde jen na jednu stranu, takže se sloupy musí zvedat a otáčet, aby to vyšlo, lana znovu nastavovat a podobně.
Staré šapito propouští, takže za deště je jedno, jestli je člověk pod ním či nikoli. Nové runty jsou z osmi dílů, z nichž každý je jiný, ačkoli dříve bylo šest dílů stejných. Nové runty navíc nepasují, ale to nevadí. Ještě horší však bylo, když se staré runty přešily na nynějších šest vchodů. V Komárně celtmistr vůbec nepřišel na to, kam patřej, a tak se věšely dvakrát a navíc před postavením galérky ze střechy traktoru.
Ve Žďáru se nám galérka do starého šapita  nevešla - není divu když měří 40 m a šapito bylo šito jako 38 m, ale to nikterak nevadí a v Maďarsku chtějí opět stavět staré šapito. Jelikož runty na nová schodiště nešly – původně byly čtyři vchody po zemi, díry se zadělávaly spoustami pytlů, aby netáhlo.
Úplný div však bylo zakládání hlavní chodby. Stavěla se sice „jen pro kolaudaci“ ve Žďáru, ale jak jsem dobře prorokoval – „chodba bude a my nebudem“. Celtmistr totiž vůbec nedokázal pochopit (a nejspíš dosud nechápe), jak se má stavět a přitom si nedal poradit. Tak se vždy stavěla zcela nesmyslnými způsoby tak dlouho, až to vyšlo. Je podivné, že to vyšlo vždycky. Tímto způsobem se zpočátku stavěla celá galérka a vůbec vše. Teprve později – částečně již v Komárně nás nechával, ať stavíme sami, a tak byla pro duševní zdraví vážným nebezpečím pouze ona chodba plus nějaké ty novoty. Nicméně nesmyslným způsobem se stavět muselo a stavět musí.
Jinak co se týče poměrů u cirkusu, viděli jsme, že jsou zde samé sliby, ale ani jeden se nesplnil. První podraz byl již ten, že místo slíbené šesté třídy dávali k podpisu smlouvu s pátou třídou – tedy místo šesti pět Kčs na hodinu (hrubého) a hodiny navíc počítali velmi podivně. Ale o tom až později. Jinak tu byly ty jejich hrozné sliby ohledně počtu lidí a přitom jsme museli všechno oddřít v šesti, a stálé ujišťování, jak se vše zjednoduší, což se zajisté nestalo, ale přímo naopak.
Nyní nás ujišťovali, že se samozřejmě změní plán, že se nebude jezdit bez přejezdu*, že se spousta štací vynechá, prostě, že všechno bude úplně jinak. Nyní jsme odjížděli do Maďarska ujištěni, že je tam spousta Maďarů, které osobně znají z loňska, kteří pracovat umějí a v práci se vyznají, že jim nebudeme vůbec stačit a že na první stavění máme osm dní.
---
*) tj. bez přejezdového dne – po hře se zbourá a druhý den se již hraje v jiném městě



MAĎARSKO

Komárom

Když jsme přijeli na plac, byli jsme velmi zvědaví, jestli zde vůbec jsou nějací ti slibovaní dělníci. Z původně slibovaných osmnácti postupně slevili na šestnáct, pak na dvanáct, v Komárně říkal Flaks, že jich osm nebo deset viděl, pak že jich šest až osm čeká, a teď, když jsme přijeli, jich bylo pět, a to ještě převážně osmnáctiletých kluků, kteří v životě nepracovali. Hned nám slíbili, že další přijedou, a to nejméně pět. My jsme však už věděli své.
Dva z těchto Maďarů pracovali u tohoto cirkusu už loni. Je to Boxer, který nemá sílu ani jako osmileté dítě, a který loni utekl hned na začátku i s uniformou, a bláznivý Kopas, který se nechal ostříhat dohola, aby nemusel chodit do manéže.
Na nějaké sliby, že budeme stavět jednu půlku a Maďaři druhou, si už nikdo nepamatuje, a tak jsme zase dřeli sami a Maďaři se jen koukali. Z oněch osmi dnů na stavění zůstala polovina, tedy tři. Nicméně jsme zde měli jeden den volna – byl to první volný den od nástupu k cirkusu.
Prolezli jsme pár hospod a také několik obchodů.
Coca–cola (0,2 l) stojí v hospodě 4 – spíše 4,60 Ft (v krámě 3 Ft).
Köbáňské pivo* (Köbányai sör 10,5°) 8,50 Ft (v krámě 5,20). Ve většině hospod je hudba. Vstup se neplatí a těžko by jej někdo za něco takového platil. Zaplivanej pajzl – u nás stěží IV. c. sk. je však zde označen jako II. c. sk.
Dát si v hospodě něco k jídlu není radno. Čárlí si dal gujáš a donesli mu něco, což kdyby u nás v hospodě někomu dali jako gulášovou polévku, nejspíš by jim to vylil na hlavu, ale zde to stojí asi 18,60 Ft. Podrobnější popis je dále.
Varování, že je zde špatný chleba, byla zbytečná. Chleba je sice bílý, ale chuť má lepší než náš. Není totiž tak suchý – dávají prý do něj podmáslí. Také cena – zde v Komárom 3,80 Ft/kg, na pozdějších štacích dokonce 3,60 Ft/kg, je víc než dobrá.
1 l mléka stojí 5 Ft.
Litrová láhev Coca–coly 12 Ft. Je to sice dvakrát levnější než u nás, ale vzhledem k tomu, že je to nejlevnější limonáda, to tak moc levné není.
Láhev minerálky stojí 5 Ft, což je úplně hrozné.
Po městě jsou stánky, kde prodávají lángoše, což je něco jako vdolek, může se to mazat česnekovou vodou a solit a chuťově i cenově – 1,50 Ft je to velmi dobré.
Asi dvakrát nebo třikrát jsme navštívili termální lázně, kde jsme střídali studenou a teplou. Zdejší lázně jsou velmi pěkné. Je zde nepravidelný bazén s ostrůvkama a jako všude v Maďarsku sirovodíková voda. Flaks nás ujišťoval, že tohle nic není, že v každém městě jsou lepší, ale jak jsme později shledali, nejsou.
	Čáp se dostal do dost trapné situace, když zde v lázních asi půl hodiny vykládal, jak by se nechal svést od Trubičky**, netuše, že sedí vedle něj.
S Jindrou jsme si prohlédli opevnění. Je to taková podivná pevnost s vodním příkopem, přes který jsme se také brodili. Jelikož jsem si na to vyhrnul kalhoty, dost lidí se pak divilo, jak můžu mít kalhoty mokré jen v okolí kolen a jinde ne. Nějaký dědek nám nabízel litr vína za 30 Ft, ale jelikož jsme u sebe neměli peníze, nevíme jaké bylo.
---
*)   chutná jako naše hodně špatná desítka
**) Druhý buzerant cirkusu. Hlavní buzerant je soudruh tajemník Petr Macháček.

Při prohlídce města jme měli možnost pozorovat návyky. Viděli jsme starou babku – seděla na zídce, opírala se o hůl a z kapsy jí koukala láhev kořalky. Také jsme byli svědky, jak několik dědků propadlých hazardu kupovalo u stánku jeden los za druhým. Původně jsme si chtěli koupit pohlednice, ale dostat se k okýnku bylo zcela vyloučeno.
S Čárlím jsme se byli podívat na Dunaj. Šli jsme přes bažiny a vesnici až na konec města – od cirkusu pět kilometrů. Dunaj vypadá vcelku pěkně neb jsou v něm pěkné ostrovy a ostrůvky. Cestou jsme viděli staré domky s křivými zdmi a rákosovými střechami – rákos a orobinec roste v bažinách podél Dunaje, vahadlové studně, hospodu – vinárnu ze starého špejcharu apod. Jinak se zde uplatňuje jeden hrozný nápad – elektroměry jsou venku v zasklených výklencích, což vypadá vrcholně hnusně.
Také zde byly dva hraniční problémy. První byl, když jsme chtěli jít přes hranice na pivo – dost velká tlupa, ale nepustili nás. Druhý, když se Mejla pokusil přejít hranice. Na podniku mu stále nevyřídili papíry, tak si nechal přes hranice (z Maďarska do Československa) převézt pas a nalepil si tam fotku, na což přišli, den ho drželi na celnici, a pak jel opět do Prahy.
Když jsme byli ještě v Komárně, ředitel nám slíbil, že když stačíme postavit do představení, dostaneme hned po přejetí hranic dva litry čeresně. To samozřejmě ihned odmítl a po nějakých hádkách nahradil slibem 50 Ft. Teprve po dlouhém hádání nám dal 100 Ft, což ovšem stejně nestačí ani na jeden litr.
Holka, která dělala u slonů nejvíc a nejlépe, jela domů – důvody jsou různé.



Esztergomi

Pondělí 25. dubna 1977
	Dnes jsme přijeli sem do Ostřihomi. Je to z Komárom asi šedesát kilometrů.
První dojmy:
Most vyhozený do povětří sovětskou armádou za druhé světové války, veliká „Bazilika“ na kopečku pár metrů odtud.
Nalézáme se na ostrově tvořeným Dunajem a jeho ramenem Kis Duna (Malý Dunaj).
Byl jsem s Petrem v jedné putyce II. c. sk. Zde měli pivo Tavaszi 12°B, které stálo 13 Ft (krámová cena 8 Ft) a bylo tak neskonale hnusné, že je ho možno přirovnat pouze k českému pitu. Pak jsme byli v kořalně (Italbolt nebo krátce řečeno Italbordel). Opilci se tu hádali, rvali a policajti (rendešér) dělali denní pořádek. Nakonec jsme byli v Riu, což je celkem solidní podnik. Mají zde rakouské pivo Brau AG Märzen 12°, které je také solidní, avšak jeho cena 16,20 Ft už je méně solidní.
Dnes jsme dělali čtrnáct hodin, zítra sedmnáct hodin – není to žádná slast, stavět v pár lidech.
Zde v Esztergomi to vypadá skutečně jako ve městě. Komárom je naproti tomu vesnice o mnoha kilometrech čtverečních, kde jsou samé vesnické domky a vily.

Středa 27. 4. 1977
Nějaký to courání po městě a okusení dalších druhů piva:
Braustolz spezial deutsches pilsner 12,5 – 13°B, 9,70 Ft (7,80), DDR
O. K. Beer Okoczim 12,(5)°, 9,70 Ft (7,80), Polska.
Dnes večer po představení byla v zadním vchodu šapita diskotéka. Napřed to vypadalo, že vůbec nikdo nepřijde, ale nakonec se sešel skoro celej cirkus. Nic moc to sice nebylo, ale aspoň něco. Vytáhl jsem láhev vína, kterou jsem měl ještě ze Slovenska, a bylo to poprvé a naposled, co jsem v Maďarsku pil víno. Ceny vína jsou zde totiž takřka astronomické a navíc obvyklý obsah alkoholu 10,5 % je náš vkus 16 % u hořčáku nepostačující. Maďaři sice měli nějaké jablečné víno za 20,50 Ft a dokonce nám dali ochutnat, ale pít se to nedalo.
Neopomněli jsme si prohlédnout zdejší baziliku. Je to něco tak hrozně velkého a tak vyzývavě to trčí nad městem, že snad ani není možné ji pominout. Dle psaní je 118 m dlouhá a kopule je 100 m vysoká. Prohlédli jsme si i podzemí. Je asi 9 m vysoké, je pod celou bazilikou, ale je to prakticky jen prostor a jinak nic.
Také jsme zde trochu lezli po zdech. Prolezl jsem zbytky hradu. Spíše jsem chodil po jeho obvodní zdi, která je slušně vysoká. Do hradu je to asi 15 m, ven na svah asi 30. Pak jsme se ňák tak přes zdi a po zdech dostávali na takovou orientální věžičku s kulatou kamennou střechou. Cestou od ní Čárlí skočil asi ze 3,5 m, což bych od bývalého hostinského nikdy nečekal.
Na zpáteční cestě k cirku jsem se vsadil o pivo, že oblečený přeplavu Kis Duna. Doplaval jsem ke dvou dívkám, u nichž jsem však neuspěl. Když jsem je objímal, říkaly pořád hideg, hideg, kteréžto slovo se prý má říkat, když chce člověk studené pivo. Nezbylo mi než jim sníst slané tyčinky a jít dál. Maďaři jsou vůbec nějaký divný – my se pečem v tričkách a oni choděj stále v kabátech.

Pozapomněl jsem napsat, že jsme stáli na hřišti. Na takovém nějakém tréningovém fotbalovém hřišti většího sportovního areálu. Proto se tu vyskytla taková jedna podivná činka. Podařilo se mi ji vzepřít jednou rukou, což se mi líbilo, a tak jsme ji s Čárlím naložili a odvezli. (Odhadoval jsem, že váží 45 – 50 kg.) Později jsem ji dal k dispozici artistům. Ti ji pak v Hatvanu zvážili a zjistili, že má 55,5 kg. To už jsem byl ale zesláblý a mohl jsem si akorát říkat, že kdysi jsem byl ve formě. Nakonec ji (také v Hatvanu) přejeli traktorem a bylo po čince.
Když se zde bouralo, přišlo několik brigádníků. Moc platní ale nebyli. Jelikož nikdy tuhle práci nedělali, nevěděli, co maj dělat, my jsme jim to vysvětlit neuměli, a Maďaři sami nechtějí vědět co a jak. Nicméně byli placeni daleko lépe než my  – 100 Ft ani ne za pět hodin.



Vác

Z Esztergomi jsme jeli asi 105 km, neboť jsme museli jet přes Budapešť. Přes přívoz by to bylo asi 45 km. Cesty přes Budapešť využil Boxer, který vyskočil z auta a utek.
Po postavení cirkusu jsem se šel vykoupat. Dunaj nebo nějakou vodu, což tady prý mělo být, jsem však nenašel, a tak mi nezbylo, než se vykoupat v močále. Voda byla poněkud mazlavá, a tak jsem alespoň nepotřeboval mýdlo. Též jsem si zde i vypral.
Záchod zapomněli přivézt, a tak se chodilo mezi vozy.
Objevili jsme, že v obchodě prodávají kakao. Je sice kukuřičné, ač údajně mléčné, ale přesto je dobré a cena 2,80 Ft za půl litru přijatelná. Později jsem si ho kupoval dost často. Také zde prodávají takovou rosolovitou smetanu. Dva dcl však stojí 5 Ft, což si již dovolit nemohu.
V krámě mě švihli o 10 Ft, ale jelikož jsem dostal od tajemníka konečně peníze za kuchyň – 150 Ft, nemohu si stěžovat. Už jsem vůbec nečekal, že je dostanu.
Zde ve Vácu jsme zažili 1. máj. Celkem se nelišil od jiných dní. Jediná sovětská vlajka visela jako prostřední a nejvyšší na cirkusové bráně našeho sovětského cirkusu Praga (mezi čs. a maď.).
Holka, která spadla v Esztergomi ze slona – nemohla se ani zvednout ze země, dosud nehraje, nebude hrát ani v Gödöllö ani vůbec a místo ní bude Berousková.
Jedno odpoledne jsem jezdil s reklamou. Řidič říkal, že je tak vožralej, že ani neví, kde je, ale žádnej malér nebyl.



Gödöllö

přejezd z Vácu asi 29 km
Jeli jsme ráno od půl šesté, takže jsme se nevyspali a hned jsme začali stavět. Postavili jsme vše až na lavičky a runty a teprve v jedenáct hodin večer jsme se mohli jít umejt k hydrantu.
Zdejší plac byl velmi pěkný – bývalý zámecký park. Zámek je klasicistní a značně zničený. Z části je používán jako domov důchodců, zčásti jako sovětská kasárna, takže se nemáme jako na zámku (což je heslo cirkusu), ale možná o něco lépe. Prolézal jsem i další části parku. Je velmi pěkný, velké silné stromy, loučky a podobně. Líbil se mi víc než park na Konopišti. Nalezl jsem tam také dvě složené fůry semlbáby, takže soudím, že tato potrava babičkám nejede.
Jezdí sem elektrický vlak z Budapešti – něco jako pozemní metro, ale nám nic platné.
Mají zde čepované Kinizsi sör za 5,40 Ft. Je vcelku dobré, třebaže míra je přímo špatná. Jinak jsou zde i ve Vácu výčepy na stojáka, kde je pivo za 4,50 Ft, ve Vácu měli též import sör za 6,50 – nejspíše slovenské.
Způsob čepování připomíná spíše benzínovou pumpu* než hospodu, ale opilci hlučejí stejně.
V obchodním domě jsem se koukal na boty a usoudil, že mi nezbyde než chodit bos, neboť ceny jsou nedohledné.



Hatvan

v překladu šedesát, z Gödöllö asi 26 km
Zde chtěli hrát bez přejezdu. V těch pár lidech a s tou hroznou galérkou (galejkou) je to sice šílenství, ale co se dá dělat. Také jsme včas nepostavili a museli vracet vstupné. Hned zuřili a řvali o sabotáži a přípisech do Prahy a podobně. Flaks si stěžoval, že jsme líný. Taktéž svolali schůzi, kde nám bylo řečeno, že nic neděláme a eště si stěžujeme. Čárlího, který dal výpověď, prý vůbec nepustí, schody a hlavní chodba se rušit nebudou, bude nás eště míň a bude se jezdit bez přejezdu. Jedinou závadu shledali v tom, že je na nás Flaks prý příliš kamarádský.
Solidně jsme se naštvali, zvláště já. Dostal jsem sto chutí sebrat se, jít k Dunaji a přeplavat hranice. Nějak se nám to tu nelíbí, neboť dřeme jako bílý, a přitom jsme (i když jen nepatrně) chycený vod sluníčka.
Mejlovi konečně vyřídili papíry, takže opět přijel. Když však viděl, jak to tu vypadá, vzal si peníze, otočil se a jel pryč. Jediné, co stihnul – s Láďou a snad eště s někým se dali do řeči s třema cigánkama, které jim přes plot ukazovaly své horní a spodní vnady.
Cigán Emil, co byl v Komárně, prý dělá v zimovišti u Humberta.
---
*) zdejší pivo tedy není točené, ale mačkané
V krámě zde mají topolčianské pivo TOPVAR 12°B za 6,60. Je výborné a köbáňského piva se po něm napít nelze.
Čárlí se solidně vožral s Chobotem, pak si vzal deky a šel spát ven. Deky se mu však ztratily a nemohl je najít. Našel je teprve druhý den ráno na keříčkách.
Dostal jsem od Ládi boty – letní polobotky. Jsou sice značně velké – nejméně 46, spíše 47*, ale jedny noviny a silné ponožky to spraví. Také je dobré při chůzi roztahovat prsty u nohou a tak docílit větší šířky chodidla. Kde on tyto boty sehnal nevím, neboť on má nohy jistě menší než já. Jinak si plánuju, že si půjčím od Jindry kombinačky a zašiju své černé zimní polobotky, ale k tomu se už nedostanu.
Celou dobu nás tu ubezpečovali, že přijede osm lidí z Prahy a že tudíž mají lidí dost. Nakonec přijel jeden, ač i tomu jsme se velice divili.



Jászberény – Jazzberry

příjezd 9. máje 1977 – asi 27 km
Krajina je zde tak placatá, že když člověk ráno vylézá z příkopu, připadá mu to jako horská túra. Z vodovodu teče sirovodíková voda a je to tu stejná velká vesnice jako Komárom.
Včera v Hatvanu jsme měli zbouráno ve tři čtvrtě na jedenáct a dnes v sedm hodin postaveno. Tato větší rychlost byla možná jen díky tomu, že se konečně vyhádalo rozdělení na českou a maďarskou půlku a Maďaři tedy museli také dělat. A třebaže jich bylo (s brigádníkama) dvakrát víc než nás, byli daleko pomalejší, neboť vůbec nevědí co a jak, neb se to dříve vůbec nechtěli naučit. Musí s nimi tedy dělat Flaks, což je pro nás ovšem velké ulehčení.
Láďa měl velkou radost, neboť jeho žena si za posledních 300 Ft na žrádlo koupila boty za 280 Ft.
V hospodě mají ten blbý zvyk, že všechny vypité láhve nechávají na stole a podle nich pak počítají útratu. A tak člověk čumí na stůl a říká si, kolik by měl peněz, kdyby ty flašky vrátil.
Měli zde Borsodi sör 10,5°B, 5,20 Ft (8,50), které je daleko lepší než köbányaiské, ale hned jim došlo. Kamil od medvědů pil pivo Szlovák 12°B, 6,60 Ft. Jak ještě zjistíme, těchto slovenských dvanáctek je tu spousta.
Pomalu mizí naše počáteční potíže – člověk uměl počítat jen do tří, a když chtěl šest rohlíků, tak musel jít dvakrát. Nyní už znám i číslovku deset.
Také jsem si prošel „město“, které připomíná spíše středověkou vesnici. Malé domky z kotovic – cihly ze sušené hlíny a slámy (formát cihel asi 27x13x13), rákosové střechy – vrstva rákosu je průměrně asi 22,5 cm – 15–30, zahrady obehnané plotem z ležatě kladených prken a téměř všude ještě používané vahadlové studně (u těch je řetěz dole nastaven dřevěnou tyčí, takže se nemáčí a nerezne). Omítky na domech jsou samozřejmě také hliněné. Některé či spíše většina rákosových střech má hřeben překryt taškami, některé jsou celé porostlé mechem, jiné mají hřeben zpevněn prkny. Domky mají po straně podloubí, většinou na cihlových, u starších stavení na dřevěných sloupcích. Tato podloubí jsou skoro vždy vymalována válečkem a bývají zde pověšeny obrázky. Z kotovic se zde staví dosud, o čemž svědčí hromady nových, připravených ke stavbě. Dlažba zde žádná není. Jen ušlapané bláto a sem   tam   nasypaný   popel.  Poněkud  zarazí,  když  po  takovéto  cestě  jede  obyvatel  výše 
---
*) 34 cm dlouhé
popsaného domku na motocyklu posledního typu a obsahu 750, ač si zde nemůže dovolit ani desetinu možné rychlosti.
Jinak se zde také přestavuje – ničí, takže za takových patnáct až dvacet let tu nejspíš nic nezbyde. Například jsem viděl chlapa, jak vysekává větší otvor pro okno – samozřejmě to hnusné třídílné. Původní okenní otvory byly překlenuty kotovicemi formátu obyčejné cihly. Koukal na mě dost blbě, když jsem si prohlížel kus vybourané kotovice – asi jako na člověka, který v životě neviděl cihlu.
Viděl jsem zde opět elektroměr v zaskleném výklenku, ale naštěstí to zde není zvykem.
V barokním kostele jsou děkovné destičky z mramoru, pověšené na šňůrce u hlavního vchodu. Je jich zde asi sto padesát. Nápisy na nich zní většinou HÁLÁBOL nebo KÖSZÖNEM  – děkuji. Je zde též gotický kostel – gotické jsou však už pouze opěrné pilíře.
Zdejší říčka je šíleně špinavá, a stojí u ní podivný vysouvací autobus.
Také jsou zde termální lázně, kde jsem však nebyl. Vstupné je osm forintů, což je dost, a abych se tam dostal zadarmo, musel bych přebrodit onu šíleně špinavou říčku, což se mi nechtělo.
Do cirkusu zde přišla kontrola a dost věcí se jim nelíbilo – musely se uzemnit sloupy, natřít zábradlí, schůdky a žlab u hajzlu, dostal jsem nové záclonky a podobně. Též zde byly fotografky a fotily nás na nějaké maďarské legitimace. Jaromír – Jarolím pěkně spadl s drátu při odpoledním představení a jinak se nic nestalo.
Povšiml jsem si, že naše strava se značně liší od stravy ostatního lidstva – chleba, voda, občas nějaké to pivo nebo zmrzlina.



Szolnok

přejezd přes 60 km
Cestou jsme se zastavili u nově postaveného domku. Byl přízemní, čtvercového půdorysu se stanovou střechou, typ, který byl u nás v největší oblibě asi před patnácti lety. Třebaže to tedy byl poměrně nový typ, byl postaven z kotovic a nad okny byly místo překladů či travers trámy. Dosud jsem si myslel, že se zde alespoň něco staví z pálených cihel, ale jak ještě zjistím, ty jsou zde prakticky neznámé.
Naprostá většina zdejších obyvatel jsou cikáni – zde u cirkusu asi 98 %. Pobíhá tu strašná spousta dětí, některé jsou prašivé a všechny se stále perou a řvou. Skoro všechny cikánky – od jedenáctiletých výše jsou těhotné, čtyřleté děti chtějí cigarety apod. Cigánky o mě sice jevily zájem, zvláště jedna tlustá, na zrzavo obarvená s krvavým levým okem, ale radši jsem nerozuměl ani tehdy, když jsem jim rozuměl a riskoval poluci, při které jsem se málem utopil.
Poprvé za dobu, co jsem u cirkusu, jsem pil teplý čaj – u Petra (můra Vasko). Vařič mi nejde od té doby, co jsme v Maďarsku, a stejně nemám žádnou nádobu na vaření. Počítal jsem sice s tím, že najdu nějaké vhodné smetiště, kde si vyberu, ale nepoštěstilo se mi.
Zdejší chleba je poněkud podivný. Když se zmáčkne střída, je slyšet, jak z ní uniká vzduch, a jakmile ji člověk pustí, hned se vrátí do původního tvaru. Ale jíst se dá a to je to hlavní.
Jelikož nám došly prostředky k obživě, pokoušeli jsme se lovit ryby. Samozřejmě jsme nic nechytli.
Domorodci zde loví ryby zajímavým způsobem (na řece Zagyvě). Na loďce je rameno s kladkou a po té se spouští síť na čtverhranném rámu 5x5 m. Provaz se navíjí šlapáním jako na kole, ale rukama.
Práce nám už příliš nesvědčí a začínáme magořit. Čáp už má halucinace a tvrdí, že brouci dělají nálety na šapito, Čárlí se při utahování šapita divil, že se to šponuje apod.
Zde jsem měl podruhé volno – půl a jeden den. Brodil jsem se bažinama u řeky Zagyvy. Na to, že jsou uprostřed města, jsou pěkné. Hnízdí zde velká kolonie havranů a nedávno zde musela být velká voda, neboť hladina byla o čtyři metry výše. Druhý den jsme byli s Medveděm v termálních lázních. Voda je mazlavá, hnědá a přírodně rozhodně nevypadá. Pak je zde padesátimetrový bazén s obyčejnou vodou, takže jsme opět střídali studenou a teplou jako v blázinci.
Ve městě je celkem pěkný barokní kostel (františkánský), kde je veliké množství halábolů (děkovných destiček). U jednoho výklenku asi sto sedmdesát, celkem cca osm set.
Také je zde termální artézská studně. Celkem mě překvapila, neboť jsem si ze školy představoval, že artézská studně je takový to co tryská do vejšky, něco jako vodotrysk nebo gejzír. Ono však netryská, ale teče čůrkem asi jako z pípy, ale je to horký.
Zdejší hrad mě taky zklamal – je v zahradě, je to kus čtverhranné věžičky vysoký čtyři metry a široký tři metry. Zbytek to sice je, ale opevnění těžko, a pokud vím, mnoho chatařů má Karlštejny podobné.
Volna jsem využil též k tomu, že jsem se svezl na koni – v manéži při čísle. Celkem to šlo, spadly mi boty, z nich jedna za pistu a nemohl jsem ji najít.
Po výplatě jsem si koupil ke snídani čtyřicet deka uzeného, takže jsem se po dlouhé době zase jednou trochu lépe najed.
Také jsem si koupil dvaapůlmetrový bič za 180 Ft. Flaks s ním zkoušel práskat a hned mi ztratil práskačku, ale takový detaily mi nevaděj.
V jednom krámě byli velice drzý. Vrátil jsem jim láhev (tříforintovou od marky) a oni nejen že mi za ni nevrátili peníze, ale ještě ji chtěli zaplatit. Nechybělo moc k tomu, abych jim to tam poněkud rozmlátil.
Z hospod je tu nějaká Košická hospoda, kde mají čepované pivo, které je prý hnusné. V jiné hospodě či spíše cukrárně mají lahvové pivo Primus. Je to košická dvanáctka za 6,60, zde 9,70, na korunkách je nápis Cassovar 12° a docela ujde. V jiných hospodách mají opět jiné druhy slovenských dvanáctek, ale ty jsme neochutnali. Velmi pěkná je zahradní restaurace Tizsa. Je to 1. c. sk., 10,5° Köbáňské stojí 9,60, 12° Kinizsi (6,60) 12,10. Hudba je zde na rozdíl od ostatních hospod celkem slušná a otevřeno je něco málo přes půlnoc. Cestou po putykách jsme také omylem vlezli do nějakýho lampasáckýho klubu, odkud jsme však byli ihned vyhozeni. Jinak je večerní hledání otevřeného podniku typicky pražské*. Pořád se chodí a člověka nikam nepustěj protože zavíraj, ačkoli maj ještě dvě hodiny času.
Jeden den jsem mezi dopoledním a odpoledním představení trénoval v manéži s mladými artisty. Bylo to možné ovšem jen díky tomu, že zde stojíme asi pět dní a tudíž je více volného času.
Džíny zašívám červeně, neboť jinou niť už nemám.
Zapršelo a bylo pěkný bláto, neb je to tu samej jíl. Shodli jsme se na tom, že na botách nosíme 6 kg.
Právě se tu maturovalo, a tak tu pobíhala spousta lidí s květinama, mládenci a dívky v krojích apod.
Přibylo další číslo – půlměsíc, a je to značně ubohé.
Jinak zde kromě třech sovětských kasáren nic nebylo.
---
*) tzv. náčumy



Cegled

Je to sem asi třicet kilometrů, hrálo se bez přejezdu a kupodivu se to krásně stihlo, třebaže teď máme práci navíc – dávají se další čtyři úhlopříčná lana.
Voda je zde hrozná, či jak by řekl Petrův švára, nejedlá, neboť obsahuje i na zdejší poměry neobvyklé množství sirovodíku. Když jsem šel do města koupit si něco k obědu, snědl jsem cestou 1 kg chleba. Autem by to byly asi tak dva rohlíky, což je však stejně dost daleko. V hospodě mají čepované Kinizsi sör za 5 Ft, ale napoprvé došlo zároveň se mnou.
Zkoušel jsem jít po drátě, ale ušel jsem asi jen dva metry. Bodeť by mi to šlo, když jsem tak udřenej, že sotva stojím na nohou.
První hra se odehrála na trávě, neboť nesehnali piliny. Byla to vcelku zajímavá změna a tygři na zeleném podkladě vypadali moc pěkně. Reklamě cirkusu to však neprospělo, neboť na druhém (odpoledním) představení bylo asi třicet diváků. Tito diváci však na tom byli o něco lépe, neboť dokonce viděli, jak vozíme a hrabeme poněkud opožděně přivezené piliny. A nebyly to obyčejné piliny, ale odpad z nějaké podpatkárny – nepovedené podpatky, různé odřezky a ještě horší svinstvo.
Zde jsme se solidně vožrali. Já jsem se za celou dobu svého pobytu v Maďarsku vožral akorát tady, ale zato pořádně. Dal jsem si deset piv před odpoledním představením, dvě o přestávce, pět před večerním představením, jedno o přestávce a nakonec eště asi tři a půl piva. Pili jsme čepované Kinizsi sör za 5 Ft, čepované Köbáňské za 4,20 Ft a nakonec lahvové Köbáňské. Lidé jsou zde zvyklí pít v hospodě ve stoje, a tak jsme si mohli pohodlně sednout. Zajímavý a poněkud nezvyklý pohled byl na zdejší kořalkový baby tupě zírající před sebe. Po těch sedmnácti až osmnácti pivech jsem v manéži vypadal pěkně. Vlnil jsem se jako elektron podle Bohrova modelu, nějaká  uniforma mě vůbec nezajímala a tak jsem byl oblečen dle svého zvyku do svých džín s kytkama*, trička a přepásán šátkem. Podařilo se mi hodit asi pětikilový železný hák do lóží mezi děti. Nic se nestalo, ale nikdy bych nevěřil, jak se dokážou děti krčit. Při nešení šaška nabodnutýho na koště jsem plakal, což se líbilo a tak jsem to dělal i v následujících představeních. Představení proběhlo přes značnou opilost všech manéžáků naprosto bezvadně, bez jediné chyby, a tak si nikdo nestěžoval.
Co se pohrom týče, podařilo se mi ztratit sedmdesát forintů a druhá část maringotky vyhořela. Cítil jsem sice nějaký smrad ze spálené gumy a vypnul u sebe pro jistotu proud, ale jelikož hořelo vedle, moc jsem tomu nepomoh.

Město sestává z mnoha přízemních domků se secesní fasádou – je podivné, že na těch sušených cihlách drží. Pak je zde velký klasicistní evangelický chrám a jinak nic.
Chobot se den po mně vožral ještě daleko víc – dal výpověď a vypil tři flašky vína. Nemohl se ani hnout, ležel na sbaleném runtu, pak na zemi, a nakonec jsme ho museli odnést do maringotky.
Chobot sice již od Žďáru opakuje denně mnohokrát svůj výrok: „Máme se jak na zámku, chceme tu bejt eště nejmíň dvacet let.“, nyní však k tomu dodává, že se mu tenhle zámek přestává líbit.
---
*) Moje kytkový džíny jsou asi tři až čtyři roky starý**. Jsou to tmavě modrý padžíny s velkejma zelenejma kytkama, který mi v hospodě přišila bývalá sekretářka generálního ředitele ČCAV, kterážto mi také toto nesmyslné místo u cirkusu doporučila,
**) rozumí se celek, vlastní džíny jsou daleko starší



Dunaújváros

Cesta sem měřila asi 126 km a příkopy byly plné krav. Aby se řidiči nemuseli tolikrát točit, tahali po třech vlecích. Při pohledu na takovou čtyřicetimetrovou soupravu jsem uvažoval o možnosti srážky s vlastním vlekem. Jel jsem s Jindrou v jeho cirkuse Praha V3S* a značně si přitom otlačil zadní část těla. Přijel jsem na plac jako první a posvačil jsem Tmavý nitrianský ležiak 12°, 6,60 Ft a Köstritzer Schwarzbier 13 – 14° za 7,80 Ft (Gdr). Pak jsem se vykoupal v Dunaji – zaplaval jsem si přes jeho asi sto padesát metrů široké rameno k nějaké ceduli, na které bylo nejspíše napsáno, že se tam nesmí, a zpět.
Když jsem přišel od Dunaje, začal Flaks řvát, abych roznes runtovky a provazy. Šel jsem tedy do města. Zdejší město sestává ze spousty novostaveb, chatrče jsou tu ovšem také. Dostal jsem se také k řeckokatolickému kostelu, kde byly škvírou ve dveřích vidět ikony. Zde se se mnou dal do řeči jednadvacetiletý kluk. Uměl polsky, ale jelikož já nikoli, domluva byla dost těžká. Učil se zde na maturitu, kterou měl dělat zítra, a chce studovat teologii. Pozval mě na oběd, ke kterému mi dal fazole s párkem z konservy a adresu do Německa. Je to adresa na evangelickou misii ve Stuttgartu. Tato misie posílá evangelické knížky v rodném jazyce. Ukazoval mi jich asi třicet, malých brožovaných v maďarštině.

Evangéliumi Iratmisszió
D – 7   Stuttgart 80,
Hopfauerstr. 44.
Tel. 73 29 26. (Stuttgart)

Mohu říct, že to byla dobrá duševní vzpruha v době, kdy mi již pomalu dochází trpělivost. A také jsem více zatoužil po duchovním životě, který tu dost dobře není možný.
Naše vozy měly sice jet jako první, ale jely jako poslední. Mně přivezli maringotiho obyvatelný přívěs v půl jedenácté, klukům v půl třetí. Jelikož jsme neměli vozy, byli jsme večer u ohně, spíše u ohýnku, a Maďaři spali zabaleni v runtech. Ředitele na baterky Hanuše to vůbec nezajímalo, neboť ho prý bolely zuby. Řekl sice, že máme vstávat v osm hodin, ale stejně nás budili v šest.
Přibyla nám další práce – osm kladek na šněrunky. Jsou sice úplně k ničemu, protože bez nich se to utáhne víc, ale kdyby nebylo podobných zbytečností, byli bychom se stavěním dříve hotovi a měli bysme volný čas, a to se nesmí.
Záchod zůstal rozbitý na cestě, takže byl všude.
Na začátku představení bouchla žárovka a sklo se sypalo na Mrázkovy, kteří zrovna lezli po žebříku nahoru.
Při novém čísle – peržích – je to solidní číslo, začal foukat pěkný větříček. Šapito se pěkně nadouvalo a lidé prchali ze stanu ven. Medvědí číslo tak slabé ještě nebylo. Bylo 31°C a hrozné dusno. Patnáct kilometrů odtud byl vítr ještě větší, neboť lámal stromy. Kdyby byl takový vítr tady, měli bysme po starostech.
Mají zde jugoslávské Jelen pivo 12°B za 9 Ft, které je celkem dobré. K jedné snídani v trávě jsme si koupili Salonní pivo 10,5°B z Pětikostelí, které však za moc nestojí. Odkud bylo zdejší čepované, nevím.
Vypral jsem si v Dunaji vrchovatý lavór prádla. K Dunaji je to sto padesát čtyři schodů a slušný kopec. Je zde sedm teras po osmnácti až dvaceti schodech a Čápa napadlo, že by po nich chtěl lyžovat. Jak, to nevím.
---
*) auta jsou polepený plakátama už od Hatvanu
Koupil jsem si desku – Beatles – Rock´n´roll za 380 Ft. Prodavačka mluví polsky, a když jsme jí řekli, že jsme Češi, vyjmenovala nám několik polských měst, odkud bychom snad mohli být.
Zmrzlina se zde musí platit jen ve dvouforintech, což je blbá votrava. V parcích sedí lidé u stolků a hrají karty.
Ňáký Maďaři dělali interwieW s Číčou – nejspíš si dělali srandu.
Bubyho (traktoristův) syn spadl někde v Čechách z hromosvodu, jeden den mu amputovali jednu nohu, druhý den druhou.
Chobot tu chce zůstat, neboť mu vyhrožují, že bude muset dělat osm měsíců v Počernicích. Čárlímu slíbili, že ho pustí z příští štace, pak že v pondělí, a pak, když z radosti, že pojede pryč, propil všechny prachy*, ho přemluvili, aby tu zůstal a dělal reklamáře.
Na place jsem našel dětskou lopatku. Jednou jsem s ní pojedl v restauraci a pak ji věnoval Jardovi na dřevěné uhlí.
Flaks si stěžoval řediteli, že Čárlí a já taháme kluky do hospody.
Většina ženskejch je těhotná. Zřejmě zde byly také zavedeny nějaké nesmyslné přídavky či státní kupčení s dětmi.
Už jsem solidně naštvanej. V manéži jsem toho dost povoral a zapomněl jsem si i koupit něco k jídlu na neděli. Už se chystám co nejdřív zmizet. Nejspíš v Györu přes Dunaj.
Flaks řval, že nedostaneme žádný výkonnostní.
Ten novej kluk, co přijel do Hatvanu, je teď nastěhovanej u mne. Je to zedník Josef, hrozně se bojí ostudy, kdyby se vrátil, a stydí se za to, že pije vodu. Je to typ, jaký je mi nesympatický – tučné, měkké tělo, kryté tenkou látkou.
Jiné stručné charakteristiky:
Čárlímu jde dost o peníze – jako hostinský je na ně zvyklý. Když se ožere, chce se prát.
Čáp je každopádně frajer. Charakterizuje ho jeho nejpoužívanější výrok: „No je tohle možný?“ a samé vole.
U Petra obdivuju jeho klid. Sice ho bolely záda, ale pořád dělal, dle mého soudu ze všech nejvíc. Na všechno říkal: „Já vím.“ a „To chce klid.“
Jindra je správně voraženej šílenec, který si počíná všude naprosto suverénně. A třebaže se k němu buzeranti jen hrnou, je děvkař.
Z Maďarů je nejlépe možno popsat Juriho, nebo jak se jmenuje. Je to maďarský frajer – beatový a motocyklový vůl. Pořád seká machra, a co udělá, jest strašné. Před děvkama nosí platle sám, sice jenom za oponu, kde už je neudrží a pustí, ale hlavně, že je vidět, jakou má sílu. Bubeníkovi protrhává bubny, aby ukázal, jak umí hrát, rozbíjí si hubu na motorce, aby bylo vidět, jak umí jezdit, a podobně.

Zbouráno jsme měli ve čtvrt na jedenáct (za tři a tři čtvrtě hodiny), což je zatím nejlepší čas. Přitom se utrhlo oko od tahového lana na sloupu. Sice ho navařej, ale tak blbě, že se hned ohne a později nejspíš opět uletí, ale to už mi nebude vadit.
Poslední dobou lidé stále více propadají alkoholu. Každý den stojí u bufetu až do noci a pijí to hnusné köbáňské pivo, dokud jim dávají.
Zde v Dunaújváros jsem se také podruhé napil čaje.
---
*) A vožral se skutečně solidně, neboť celou noc padal z palandy a z maringotky a ráno naříkal, že má otlučenou hlavu a nemůže otevřít ústa.



Székesfehérvár

– Stoličný Bělehrad a asi 65 km
Cedule se jmény měst musí být v těchto končinách pět metrů dlouhé, aby se tam název města vůbec vešel. Na začátku Székesfehérváru je opět sovětský objekt se zákazem fotografování. Podobné objekty vídáme při každém přejezdu a zákaz fotografování je zde v Maďarsku nejpoužívanější dopravní značkou. Tato značka má takovou převahu, že ostatní jsou proti ní zcela zanedbatelné, a pokud si řidič nevezme foťák, nemusí žádné dopravní předpisy znát. Také k cirkusu jezdí jeden sovětský zil za druhým do nějaké plnírny pro bomby s plynem.
V Maďarsku se jezdí velmi pomalu, ačkoli jsou zde všude rovné a široké silnice. Nejen koně a auta, ale též cyklisté. Při pohledu na zdejší cyklisty mě napadl onen starý vtip: Indián kouká na cyklistu a říká: „Líná bledá tvář, i když jde, tak musí sedět!“ Dosud jsem neviděl cyklistu, který by jel rychleji než 10 km/h. Jednoho, řítícího se patnáctikilometrovou rychlostí, zde sice ještě uvidím, ale to bude v noci a účelem rychlosti funkce dynama.
Nyní se však dostáváme do civilizovaných končin, a tak i rychlost automobilů zde stoupá.
Nové domy mívají hráběma škrábanou omítku ve čtvercích o hraně třicet až čtyřicet centimetrů.
Ačkoli je Maďarsko země, kde se města staví z bláta a dláždí cihlama, je Székesfehérvár město, které je postaveno z pálených cihel a ne z hlíny, slámy a rákosu. Historické centrum je dokonce velmi pěkné. Z centra je vyloučena doprava, a tak je možno si v klidu prohlížet zdejší památky. Je zde dokonce gotická kaple sv. Anny z roku 1470, ve které jsou odkryty kousky fresek s rostlinnými motivy. Pak je zde bazilika, ve které byla korunována a pohřbena spousta uherských králů. Nic původního jsem na ní neshledal, neboť je to barokní kostel. Před vchodem je vyznačeno něco jako půdorys čtyřapsidové rotundy s jednou apsidou čtyřhrannou, ale to nemá s bazilikou také nic společného. Na stropě jsou fresky, ve kterých jsou otvory zakryté mřížkami, což silně připomíná vafky. Když člověk přijde do kostela, stojí před velkou skleněnou stěnou, skrz niž se dívá, a dál se nedostane. Prošel jsem šest nebo sedm kostelů a shledal, že madony mají dlouhé nosy. Sv. Zuzana má ve výklenku jen devět halábolů, ale k její cti je nutno říci, že její pramen dává docela obyčejnou pitnou vodu bez síry. Z nově postavených kostelů je tu především Procházkova kaple postavená v letech 1927 – 29, s kupolí o průměru třicet metrů a výšce padesát dva metrů. Zajímavé je, že zde slavějí Jana Nepomuckého (16. V.) a dokonce je to jeden z velmi významných svátků.
Zdejší vykopávky nic moc nejsou. V centru je spousta pěkných barokních domů, jinak je všechno zase secese. Když jsem tak uvažoval o tom, že jiný sloh snad ani nemaj, dostal jsem se do Leninovy ulice a měl jsem možnost spatřit opravdu tvrdý socialistický realismus.
Na jednom kostele otloukali omítku a místo u nás obvyklých pytlů měli na lešení rákosové rohože.
S mladými artisty jsem byl v kině na Zlatém věku rock´n´rollu. Jim se to vůbec nelíbilo, neboť jsou příliš mladí a prakticky už ani nevěděj, co to rock´n´roll je. Vstup byl 13,50 Ft.
Solidně jsem se pohádal s Flaksem. Bylo domluveno, že vstáváme v šest hodin. V šest hodin řval, že je sedm, ve čtvrt na sedm řval, že je tři čtvrtě na sedm. Tento obrácený chod času se mi nezamlouval, a tak jsem ho ujistil, že je půl desátý. On řekl, abych neodmlouval a dělal.
Dále:
„Držte hubu.“
Nedržel.
„S takovým volem, jako jste vy, se vůbec nemíním bavit.“
Nějaké námitky.
„Neserte mě.“
Zítra má být svolána schůze, kde se má tohle řešit.
Dva mladí artisté (peržisté) stavěli šapito, což mě celkem udivilo. Chtějí si prý vydělat na magnetofon.
Uherák – csemege stojí 140 Ft/kg.
Teprve teď mě pálí podruhé paprika, kterou mi nabídl Jindra cestou do Dunaújvároše. Z toho vyvozuji, že jsem již osm dní nedefekoval, neb nemám co.
Na onu schůzi neměli čas, a tak to byly jen takové nechutné řeči ve stoje.
Vymysleli si solidní buzeraci – mejt maringotky. Sebral jsem se tedy a šel do města. Bosý jsem prošel město a pokračoval kolem rybníků, které jsem všechny obešel. Šel jsem ve vysokých kopřivách, brodil se po pás ve strouhách, prolézal křovím, chodil po loukách a bodláčí. Kolem rybníků je spousta škeblí. Dříve byla voda výše a škeble jsou teď v hlíně – zaschlém bahně. Na loukách jsou podivné díry – zřejmě zde při vysoké vodě vytryskly prameny. Na této asi patnáctikilometrové cestě jsem také přišel k domku, před kterým pobíhali tuším dva lovečtí psi a dvě divoká prasata. Možná, že to byla hájovna, možná že nikoli. Po návratu do města jsem ochutnal léčivý pramen Csitári kút. Je silně minerální a s velkým obsahem kysličníku uhličitého.
Maďaři mají pravděpodobně opravdu větší platy, neboť na bosého člověka se koukají dost divně, stejně tak jako na člověka, který si ulamuje z bochníku chleba. Jediní bosí lidé jsou zde zaměstnanci cirkusu Praga a cigánské děti.
Mají zde pivo Steffl Export – rakouské Lager Beer 12 – 13°B za 10 Ft., Cseh Import 12°B za 7,30 Ft a v restauracích známé jugoslávské Jelení.
Jednou ráno nás probudil hrozný randál. Vedle cirkusu očkovali všechny psy z města a okolí nebo něco podobného.
Elektrikář nám často loupe perníček a jinak je relativní klid.
Jelikož jsme zde stáli více dní (asi pět), měl jsem opět čas trochu trénovat artistiku. Opět jsem cvičil na trojúhelných kruzích – zde v Székesfehérváru jsem se na ně pověsil posedmé za dobu, co jsem u cirkusu, ale to mi stačilo, abych se naučil zadní nabalení.
Zde jsem také poprvé a naposled jedl vitamíny, přesněji vitamín C, neboť se mi poštěstilo nalézt na ulici u plotu citron.
Zdejší velká pozoruhodnost je zámek Bory–vár. Nachází se v severovýchodní části periferie a je dostupný pouze autobusem č. 26 nebo 32. Je prý v soukromém majetku vdovy po profesorovi Borym (1879 – 1959), který jej za čtyřicet let postavil.
Celý hrad je postaven z cihel a betonu, ale přitom to sedí a má docela úroveň. Celkem měří asi 80x30 m, vnitřní nádvoří asi 15x30(40) m. Zhruba se dá říci, že vychází z romantismu, ale má v sobě mnoho orientálního a vlastního.
Dost podivná je však vlastní koncepce – celý hrad je jen okrasou zahrady a k bydlení slouží malá vilka vedle. Všechny prostory hradu jsou využity jako galerie a jsou zde stovky soch a obrazů. Tématicky čerpají hodně z I. světové války*. Také jsou zde vystaveny na zahradě či zasazeny do zdi zbytky bomb a střel.
Na hradě mi poněkud vadí použití porcelánu. Barevné porcelánové koule zasazené do zdi se mi rozhodně nelíbí, a kašna vykládaná rozbitými talíři je nápad sice zajímavý, ale podivný.
Nakonec jsem si prohlédl zdejší hřbitov. Na hrobech jsou ponejvíce kalichy, jinak kříže a taky hodně stromečků.
---
*) V Maďarsku je vůbec hodně pomníků upomínajících na I. světovou válku.
Když jsem se onehdy brodil bažinama a pak ve městě začal psát dopis do hospody, přišel Jindra a tak jsme se ňák tak courali. Dozvěděl jsem se od něj, že dnes umřel Polach – drezér slonů. Včera zastupoval za Urbana, který jel do Čech na pohřeb. Jeden den tedy dělal inspektora manéže, a je po něm. A přitom na to vůbec nevypadal. Večer při představení mi dokonce dal chleba s máslem a se salámem (ptal se, jestli se neurazím – jak by se moh někdo při zdejších příjmech urazit kusem jídla). V půl třetí v noci ho chytil imfark, převezli ho do nemocnice, a v půl desáté umřel. Všichni to považují za spravedlivou odplatu, neboť byl velký straník a často žaloval do Prahy. Jeden den byl program bez slonů, a pak zase vše při starém.
Na poslední den jeho života se stala dosud neobvyklá příhoda. – Slonice se vykálela a vymočila při představení v manéži. Bylo to plné kolečko a koberec jsme museli vytáhnout sušit na slunce.
Poslední představení v Székesfehérváru bylo zadané pro sovětskou armádu. Konferovalo se sovětsky, byl velký politický projev o přátelství mezi našimi národy, držela se cca dvacetivteřinová minuta ticha za „tragýčesky pogýblého taváryšče Polacha“ apod. Publikum mohutně tleskalo, nosilo květiny a nejméně pět minut nevědělo, co má dělat, když jsem se při nešení mrtvého šaška místo pláče z plna hrdla smál*. Ani já jsem však netušil, že je to mé poslední představení v Maďarsku.
Po představení jsme šli hned bourat. Bourat po večerním představení není sice zvykem a dnes jsme měli dokonce tři představení za sebou – třináct pracovních hodin, ale poslední dobou po nás chtějí čím dál tím více.
Při bourání přišel ředitel na baterky Hanuš a začal šíleně řvát, že nedostaneme žádné výkonnostní, neboť nejméně tři muzikanti nám šlápli na runt. Vynadáno dostal i Flaks, třebaže se hájil, že jsme to my tři, kteří to vždycky děláme, kdežto Maďaři to mají v pořádku. Ředitel řval a řval. Nejméně desetkrát opakoval, že to nestálo deset korun, ale statisíce, že nemůže být žádné výkonnostní, svoje „ale to přece takhle hoši nejde“ apod. Také nám řekl, že po jednatřicátém můžeme klidně jet domů, že prý má Maďarů dost. Když se vyřval, pokračovali jsme v práci. Za trest mu přejeli traktorem oj od vozu, takže mu v maringotce popadaly všechny věci a jelo se dál. Bourali jsme do tří hodin do noci, takže jsme  celkem dělali sedmnáct a půl hodiny.
Zde v Székesfehérváru jsme dostali maďarské gumážky k pobytu a podepisovali jsme prohlášení, že zcela nahrazují cestovní pas, což je úplná blbost.



Veszprém

Spát nás nechali asi dvě hodiny, pak převezli do Veszprému a začali jsme opět s prací. Byli jsme mile překvapeni, když jsme zjistili, že zde dosud nejsou zatlučené kolíky. Maďaři si s tím dali podstatně méně práce než my v manéži, kde jsme za jedenáct her odpracovali asi čtyřicet hodin. Je sice pravda, že je zde tvrdo – kolíky se zatloukají do tvrdé vápencové skály, ale ani pak není tlučení kolíků naše práce a pokud bychom je jeli tlouct, měli bychom nárok na diety – což je asi 57,50 Ft. A tak nás donutili tlouct kolíky a navíc zadarmo. Zatloukli jsme kolíky na sloupy a na lana, což nebyla zrovna snadná práce, neboť ty jsou nejdelší a ohýbaly se špičky a štípaly hlavy. Při vztyčování sloupů Maďarům kolíky vylezly a nechybělo mnoho, aby se všechny sloupy složily na hromadu. Je zajímavé, že ještě loni nechal na tomto place, tento  cirkus,  třebaže  pod  jménem Safari, vyvrtat díry pro kolíky sbíječkou, ale letos se musí 
---
*) slušný úspěch jsme měli také při jednom představení, tuším ještě v Česku, když jsme se šaškem upadli
ušetřit úplně na všem. Šetření zabíhá do hrozných mezí. Když někoho napadlo, že by se zároveň s kolíky mohly nabrousit dva krumpáče, bylo to okamžitě přísně zakázáno, neboť takový výdaj si cirkus nemůže dovolit. Nicméně se sloupy postavily a šli jsme do města.
Při tomto posledním přejezdu byla menší bouračka. Když jedno auto s vleky předjíždělo druhé, všechno se to vorvalo a vodřelo.
Z Maďarů tu utekl Cigán. Nosil na zápěstích bandáže, takže vypadal, jako kdyby podával kdovíjaké silácké výkony, ale přitom neunesl ani gitter – mříž.
Ráno jsme vstali a v sedm hodin opět začali pracovat. Kolíky stále nebyly zatlučeny a tak jsme je opět tloukli my.
V devět hodin měla být výplata, se kterou každý počítal, a i kdyby nepočítal, tak by také neměl ani forint, neboť z toho, co dostal, mu těžko mohlo něco zbýt. (Například já jsem měl na jeden a půl měsíce 2300 Ft = 1150 Kčs. 1150 Kčs : 1 ½ = 700 Kčs na měsíc.) Avšak ředitel si náhle vyzpomněl, že výplata nebude, protože je to sabotáž a v továrnách se prý výplaty také nevyplácí, a že nikdo z cirkusu nedostane peníze dříve, než bude postaveno.
A tak byli všichni celý den o hladu. Akorát českým dělníkům se poštěstilo, neboť se nad námi smilovala kuchařka a dala nám zbytky bramborového guláše od včerejška.
Tento nesmyslný tah měl zřejmě vzbudit nelibost vůči nám, ale pokud jsem si všiml, byla nelibost namířena směrem zcela správným.
Výplata byla po šesté hodině, když již byly obchody zavřeny, takže si nikdo stejně nemohl nic koupit.
Hned se objevily nějaké nesrovnalosti – výkonnostní počítají podstatně jinak, než bylo slibováno a 184 hodin za 31,5 dne je míň než málo. Výše výplaty – 2925 Ft  = asi 1450 Kčs není také příliš vysoká.
Po výplatě jsme seděli u mě v maringotce a dohadovali se, jestli půjdeme do manéže. Všichni říkali, že nepůjdou, já do poslední chvíle, že nevím, ale nakonec to dopadlo obráceně a byl jsem jediný, kdo tam nešel.
Jelikož u mne v maringotce byl také Jindra, dostal po chvíli vynadáno, jak to, že jako řidič sedí ve voze s dělníky.
Jak jsme tak seděli, přišel ředitel a opět vyhrožoval, jaké hrozné přípisy o sabotážích pošle do Prahy. Ujistil jsem ho (myslím, že již podruhé za mou éru u cirkusu), že takových nesmyslů můžu napsat čtyřicet stránek za den a lépe. Také mi opět řekl, že zítra mohu jet, načež jsem mu odvětil, že s tím počítám a že si balím.
Druhý den jsem vstal časně ráno a šel si prohlédnout město. Panorama hradu je nádherné, i když zblízka zde celkem nic neobvyklého není. Na přelomu století postavené kostely s pseudorománskopaskvilní fasádou a několik barokních paláců. Návštěvnost třech kostelů při bohoslužbách (středa 1. 6. 1977 v šest hodin ráno) byla 4 – 1 – 4, takže by zdejší věřící nemohli ani hrát fotbal. Domy v podhradí jsou kamenné a vzhledem k tomu, že celé město stojí na vápencových skalách, bude z kamene nejspíš většina domů.
Na poslední snídani jsem si koupil dvacet deka šunkového salámu, tři velké rohlíky a dvě piva, což mě stálo 47,40 Ft. Pojedl jsem na lavičce v parku a pak si šel prohlédnout zdejší zoologickou zahradu. Ta je celkem pěkně položena v údolí mezi vápencovými svahy. Ze zvířat se mi nejvíc líbili černí američtí vlci – mají ohromně silné kosti nohou. Také se mi líbila kombinace v jedné ohradě. Byla zde pro ozdobu postavena vahadlová studně, aby to jako bylo stylové, a tato zvířata: dva osli, čtyři cápové ovce s pěknými rohy, jeden domácí bůvol (bílý), a sedm uherských dlouhorohých skotů. Kombinace jiné ohrady mě však vůbec nenadchla – tapír a daňci. Mají zde takové podivné malé krávy, což má být nejspíše zpětně vyšlechtěný pratur a také tarpany. Je zde čtrnáct lvů (osm samců, šest samic), kteří by však  Ivana Ringela (krotitele u cirkusu) nejspíše příliš nenadchli. Vypadají spíše jako buldoci a navíc jsou buď vyzáblí na kost, nebo rozteklí po zemi. Mají zde hodně halstrómků (dingo pralesní), hnědí medvědi vypadají podstatně čileji než cirkusoví, kdežto bílý s cinkem na oku nikoli. Poněkud mě překvapilo, že bizoni mají plné koryto vajec. Jinak je zde potto, mungo a prý horská gorila. Ta je však v kleci, která není ze železných tyčí, jak je obvyklé, ale z jäklů 4x4 cm, mezi kterými jsou přibližně stejné otvory. Jelikož jsou mříže navíc natřeny na bílo a ono zvíře sedí za rohem, může návštěvník akorát získat dojem, že tam někde něco je. Někdo ze zoo nejspíš pěstuje sokolnictví, neboť jsou poblíž cesty umístěny asi čtyři pařezy, na kterých sedí orli se sokolnickými poutky na nohou. – U nás by tam asi dlouho nebyli. Celkem vzato není tato zoo nic moc, ani nejhorší.
Když jsem přišel ze zú, bylo mi řečeno, abych si šel pro pas a jel. Cestou jsem však potkal Medveďu a ňák tak jsem se loučil s medvědářema. Evžen byl tak vožralej, že neudržel ani flašku s pivem v ruce a pořád mu padala na zem. Také byl dost nakašlanej, neboť za osm přejezdů a osm oprav pneumatik mu jako řidiči autobusu s vlekem zaplatili 141 Ft – 70 Kčs, to je asi 8,50 za přejezd cca šedesát kilometrů a jednu gumu. S Medveďu jsme vzpomínali, jak jsme blbli a tak podobně, a že jsme vlastně byli dobrý kamarádi. Dojalo mě to a teklo mi pomalu víc slz než opačně piva. Ale co se dá dělat. To, že je blbej ředitel, ještě neznamená, že musím bejt blbej já a tady zůstat.
Tak jsem si všechno sbalil a šel pro pas.
Ředitel na baterky však hned křičel, že nikam nepojedu dokud nebude mít Maďary, žvanil něco o nějaké čtrnáctidenní výpovědní lhůtě, vykládal, že nic neděláme, neboť kromě stavění, bourání a manéže se po nás prý nic nechce, že prý všechno oddřou Maďaři, ječel, že vůbec neděláme tolik hodin, kolik máme zaplaceno – 184, protože se to musí počítat úplně jinak. Do toho se přidal Berousek a pištěl nějaké nesmysly o továrnách.
Žádná domluva nebyla možná, a tak mi nezbylo, než jet bez pasu. Schoval jsem si věci a vyrazil. Cestou jsem si ještě vzpomněl, že jsem zapomněl  na boty. Běžel jsem tedy zpátky, potkal Petra, dohodl se s ním o nich a šel.



NÁVRAT

Do Česka

Prošel jsem městem a pokračoval po silnici. Kousek za městem jsem chytil trabanta, který mě odvezl do Zircu. Kousek za Zircem pak wartburga a jel do Györu, kde jsem chtěl přeplavat Dunaj. Domluva s řidiči celkem žádná nebyla, sice mluvili německy, ale tato řeč se mi jeví jako nenaučitelná. Wartburg řídil starší pán, a třebaže jsme jeli mírně kopcovitou krajinou a silnice byla dost klikatá s nepřehlednými zatáčkami, jel stále na plný plyn. Jak jel rychle, nevím, neboť tachometr svým způsobem jízdy už dávno zničil, ale dost. Cestou jsme jeli kolem jedné pěkné velké zříceniny a velkého zámku. Když jsem chtěl v Györu u benzínové pumpy vystoupit, řidič mi již podruhé naznačil, abych seděl, že jede dál někam směrem na Bratislavu.
Sice to poněkud měnilo mé plány, ale nějak mi to bylo jedno. Jestli projdu, nebo neprojdu, na tom celkem nezáleží. Když mě chytěj, nepříjemnosti z toho bude mít cirkus, ne já. A tak jsem dorazil do Mosonmagyaróvár.
Vydal jsem se pěšky na hraniční přechod Rajka (asi 17 km). Teprve pozdě jsem si všiml, že je to těsně u rakouských hranic a tudíž stejně zašpérované. Kdybych tu chtěl plavat, musel bych natřikrát, a to se mi v té zimě nechtělo. Také jsem už byl značně unavený a ospalý. Prošel jsem Rajkou a kousek za vsí, pár set metrů od hraničního přechodu, jsem si lehl na tři hodiny do pole a prospal se. Na nebi svítil úplněk, což byla velmi nepříznivá okolnost, ale co se dalo dělat.
Ve dvanáct hodin jsem vstal a vydal se na cestu. Obcházel jsem velkým obloukem celnici, napřed polema a pak po polní cestě. Prošel jsem pod špačkárnou, kde nikdo nebyl, a vypadalo to, že už je to dobré, ale hned jsem zakopl o dráty a vylétly rachejtle. Hned přiběhli maďarští pohraničníci, kteří ode mne byli v okamžiku zakopnutí asi padesát metrů. Trochu na mě řvali, trochu na mě stříleli, rozkazovali mi sednout, což trvalo dost dlouho, neboť jsem jim nerozuměl, svázali mi ruce koženým řemínkem a prošacovali mě. Pak mě dvě hodiny pečlivě střežili a čekali na posilu.
Přijel gaz a náklaďák, na který mě naložili a odvezli na nějakou jejich, zeleným emailem vymalovanou posádku. Zde mě opět prošacovali a pak nějak tak vyslýchali. Napřed tlumočil nějaký přiblblý Slovák, který si myslel, že uspěje, když bude klást otázky, které si zapamatoval z televizních seriálů. Když jsem ho ledabyle odbýval a nemínil se s ním příliš bavit, přivedli jiného, se kterým byla celkem řeč. Popsali dost stránek a všechno si psali několikrát, kdyby jim to náhodou někdo vygumoval.
Dost dobře jim nešlo do hlavy, že jsem mohl spát jen tak v poli, a že jsem věděl zcela přesně, kde jsem, s mapou, podle které by nejspíš nenašli ani Budapešť.
Také se mnou prováděli rekonstrukci. Odvezli mě na kraj vesnice a chtěli, abych šel přesně tak, jak jsem šel. Vadilo jim, že tu vopičárnu neberu příliš vážně a nejdu po stejný straně silnice, kvůli čemuž jsme se kilometr vraceli, a rozčilovali se, když jsem jim říkal, že si takové blbosti nepamatuju.
Když vše náležitě prošetřili, nějací civilové, kteří mi říkali Oroszlán, což znamená lev, mě odvezli osobním autem do nějaké věznice v Mosonmagyaróvár. Zde jsem dostal ke snídani ohřátý kousek lečokolbásy s hořčicí a chlebem a k podpisu papír, na kterém byl seznam věcí, které u mě našli.
Bylo to myslím:
občasný důkaz
povolení pobytu v Maďarsku
hodinky
automapa
200 Kčs
	asi 45,40 (70) Ft v drobných, které byly rozepsány na jednotlivé druhy mincí, jako 
   bývá vzadu na složenkách
	fekálpapír
	jehla a nit.
Ilegální sáček a pytlík od mléka, do kterých jsem si chtěl dát věci při plavání přes Dunaj, nenapsali, neb jim jejich použitelnost nebyla známa a považovali je zřejmě za odpad.
Měl jsem možnost odpočinout si chvíli na kavalci, poté mi nasadili okovy a byl jsem gazem odvezen  do vazby na vrchní velitelství pohraničních sil v Györu. Jeli se mnou opět oni civilové a nějací ti po zuby ozbrojení vojáci.
Cestou přibrali tlumočníka. Byl to starý pán, špatně slyšel, ale česky uměl dobře. Zase jsem mu vyprávěl nějaké ty věci. Když jsem mu řekl, že jsem bral za květen 2925 Ft, nedokázal pochopit, jak to člověku může stačit na jídlo. Když jsem mu říkal, že v Československu je 7 – 9 měsíční výpovědní lhůta*, nechtěl tomu věřit a říkal, že u nich je to (také podle věku) čtrnáct dní až dva měsíce. Tomu, že se u nás bez dokladů nesmí ani před barák, vůbec nevěřil, neboť v Maďarsku se nekontroluje. Také mi říkal, že maďarské úřady mají zvykem chovat se k Čechoslovákům slušně, což jsem pozoroval a dost jsem se tomu divil.
Dostal jsem docela slušný oběd. Nějakou takovou paprikovanou polévku, smažená játra  s bramborama a meloun. Zdálo se mi, že se k tomuto jídlu meloun moc nehodí, ale když
---
*) ve skutečnosti 8 – 10 měsíční, neboť první měsíc se nepočítá
jsem ho ochutnal, shledal jsem, že nejen k tomuto. Ač vypadal jako obyčejný meloun, chutnal jako okurka s třemi kilami pepře*. Moučník mi snědli strážní, ale zato mi dali dva talíře polévky, takže to celkem šlo.
A pak jsem hodně dlouho čekal, neboť jeli do Veszprému (což vyslovují jako vesprím) do cirkusu pro můj pas.
Do pasu mi dali přes celou stránku razítko, že tam jako nesmím, dali mi podepsat nějaké protokoly neznámého obsahu, vrátili mi obsah kapes, odvezli mě na hranice do Vámosszabadi a poslali na druhou stranu. Přešel jsem na Slovensko do Medveďova a odtud jel třemi autobusy, osobním vlakem, bratislavskou električkou a rychlíkem do Prahy.
Cestou jsem na Slovensku povečeřel maďarský guláš, což je název stejně nesmyslný jako anglický boršč nebo vídeňský biftek, neboť guláš je v Maďarsku věc neznámá a je nutno se smířit s tím, že guláš je naše národní jídlo. To, co se v Maďarsku prodává pod názvem gujáš, nemá s gulášem nic společného, vzhledem se podobá vodě z rajského salátu, plavou tam dva malé kousky masa, jest chuti mdlé, nevýrazné a stojí asi 18,60 Ft. Jedl jsem sice něco, co bylo guláši trochu podobné, ač to bylo s těstovinovými pokrutinami a bylo to vcelku dobré, ale zde zase název neměl s gulášem nic společného, třebaže si z něj pamatuji pouze, že to bylo nejlevnější jídlo na jídelníčku (cena 15,60 Ft).
Mohu říci, že po dobu mého zadržení se mnou bylo jednáno neobyčejně slušně, což bylo nejspíše ještě podepřeno tím, že jsem po celou dobu zachovával naprostý klid. Překvapilo mě, že jim vůbec nevadilo ani mé oblečení**, při pohledu na něž po překročení hranic padali lidé do mdlob. Prostě je Maďarsko země nesrovnatelně větší svobody a zcela jiného přístupu k lidem.



Pro věci

V Praze jsem posečkal pár dní, a pak, když byl cirkus v Györu, vzal jsem soukromý pas, kde vyhošťovací razítko nemám, a vydal se zpátky pro věci. Pro velký bordel na pražských nádražích jsem jel z Libně osobním vlakem do Kolína, tam jsem si koupil lístek do Komárna, neboť do zahraničí prodávají jenom někdy a v některou hodinu, a jel. V Komárně jsem vystoupil a chtěl si koupit lístek do Györu, ale zaslechl jsem nějaké volání. Byli to známí z hospody, kteří jeli do Budapešti, a tak jsem nastoupil zpátky do vlaku a jel dál. Pokecal jsem, popil pár hltů piva a hořčáku, vyhnul se jedné kontrole a ušetřil jízdné. Vystoupil jsem v maďarském Komárom a do Györu jel stopem. Je zajímavé, že v Maďarsku se dá stopovat přímo skvěle, kdežto v Československu je stopování pro lidi mého typu zcela vyloučeno.
V Györu jsem se napřed podíval na nádraží, jak mi jede vlak, což nebylo zrovna snadné vyluštit, a pak hledal cirkus. Našel jsem ho vcelku snadno, neboť byl poblíž. Promluvil jsem se známými, vyvrátil fámy o tom, že jsem zavřenej a že mě už nikdy nepustěj, a vůbec se nebavil s Macháčkem, který vykřikoval, že takového idiota jako jsem já neviděl, protože každé malé dítě přece ví, že se přes hranice bez pasu jet nedá. Vzal jsem si věci sbalené do dvou tašek a prostěradla, a šel na nádraží, neboť jsem neměl v úmyslu se v tomto městě, kde už jsem byl jednou zavřenej, příliš dlouho zdržovat.
Cesta zpátky dopadla celkem dobře. Dovlekl jsem ty svý hrozný zavazedla na nádraží a vlezl do vlaku. Ve vlaku hrála tlupa vojáků karty o peníze a popíjeli víno. Zřejmě jsou na tom maďarští vojáci po finanční stránce poněkud lépe než českoslovenští.
---
*)   kilami = kilogramy! Neplést s Ki-lami = bůh kocoviny na Velikonočních ostrovech.
**) kytkový džíny, fialovej hnus a francouzský šátek kolem pasu
Když jsem v Komárom vystoupil, zjistil jsem, že bych na vlak musel čekat skoro sedm hodin. Sebral jsem si tedy věci a šel na silniční přechod, což jsem neměl nebo měl dělat, ale je to celkem jedno.
Když mě na celnici spatřili, kterak kráčím s černým stetsonem na hlavě, s dvěma taškama a velkým bílým rancem na zádech, měli hned velikou radost. Hned se jali prohlížet všechny mé věci, ranec dokonce dvakrát. Zprvu jim nešlo do hlavy, jak můžu vézt tolik cestovních potřeb, když jsem jel do Maďarska jen na pár hodin. Ještě více se však divili, když jsem jim to vysvětlil tím, že jelikož jsem byl vyhoštěn bez věcí, musel jsem si pro ně přeci dojet. Také se divili, že mě vůbec mohli do Maďarska pustit, a poněkud jim nešlo do hlavy, že jedu na jiný pas. Pak se tu ale objevili celníci, kteří mě znali z minulých dnů, a ostatní už pomalu také začínali chápat.*
Prohlídka trvala jednu a půl hodiny a byla opravdu důkladná. Prohlíželi úplně vše, včetně mého klobouku a kapes. Podařilo se jim dokonce nalézt stovku, o které jsem si už dávno myslel, že jsem ji ztratil. Nebýt jich, tak bych ji zcela jistě nenašel.
Napřed mi chtěli zabavit polovinu věcí. Především knihy, nad nimiž se velmi podivovali, co to je a k čemu to je. Pak všechny popsané papíry, peníze – dost je udivil volně pohozený štos obsahující 2140 Ft, a jiné. Nakonec mi ale vše, včetně oné nezapsané stovky vrátili a propustili mě. Vrátili mi úplně vše, do nejmenší drobnosti, nejspíše proto, abych se už pro nic nevracel.
V Komárně na nádraží jsem zjistil, že stejně musím jet tamtím vlakem a nezbylo mi než přes čtyři a půl hodiny čekat. Mohl bych sice jet o čtvrt hodiny dříve, ale dvakrát přestupovat se mi nechtělo.
Cesta ve vlaku nebyla nejhorší. Pojídal jsem rumunskou brynzu, kterou nabízeli Súdánci, zapíjel ji jugoslávskou domácí rakijí a občas přikousl zeleninu či domácí klobásu ze Slovenska od Moraváka. Podobnou mezinárodní mišmaš nabízel hotel Interkontinental tuším na silvestra nebo poblíž za 200 Kčs. (Tenkrát jsem na to lepil plakáty.)
Do Prahy jsem přijel asi v jednu hodinu. Tentokrát už mě nešení těch krámů ani trochu nebavilo. Cestou jsem byl kontrolován pohlavními orgány VB. Opět se mi hrabali ve věcech a jejich jednání bylo na rozdíl od celníků krajně neslušné a hnusné.



Dokecy aneb závěr

	Co se týče naší maďarské existence, proti Maďarům jsme měli značné nevýhody. Třeba tu, že jsme pro neznalost maďarštiny nemohli využívat dětské práce jako v Československu. Dokonce ani když jsme pracovali s Maďary dohromady, jak tomu bylo zpočátku, nedokázali jsme jim vysvětlit, co mají dělat, a oni o to ani nestáli a jenom se koukali, jak pracujeme.
Když jsme poukazovali na to, že by aspoň někteří z nich mohli chodit do manéže, po dlouhém hádání jsme toho dosáhli. Moc nadšeni jsme ale nebyli, neboť jenom stáli u opony jako buzeranti a šuškali si něco do ouška. Místo aby oponu alespoň otevírali, musela se otevírat i s nimi. A pokud přece jen něco dělali, byla to událost, jako když se jim například podařilo pustit gitter (mříž) do obecenstva.
A přitom brali daleko víc peněz než my. My Češi jsme měli v Maďarsku základní plat 2200  Ft,  Maďaři  3500  Ft.  Avšak  když  jedou  oni  do  Československa,  jde jim 2000 Ft na
---
*) někteří mě znali z Medveďova, podobně jako v Medveďově odtud, neboť se vždy po nějaké krátké době střídají

knížku a u nás berou 3000 Kčs diet. Takže celkem 2000 Ft plus 3000 Kčs = 8000 Ft. Maďar, který jede do Česka, tedy bere třikrát víc než Čech, který jede do Maďarska.
Čsl. cirkusy platí zcela jistě ze všech cirkusů nejhůř. V době, kdy platily diety do Bulharska, dostávali Češi 5,5 leva na den, kdežto Bulhaři 9 leva. Nyní se platí diety pouze do kapitalistických zemí, aby, když někdo poukáže na to, že Češi nemají ani na chleba, mohli říct, že to není plat, ale pouze diety, kdežto celý „plat“ mají jejich zaměstnanci doma.
Pokud jsme byli v Česku, měli jsme smlouvu na 5,95 Kčs hrubého na hodinu. Dále si vymysleli šestidenní pracovní týden, takže pracovní doba je prý sedm hodin a pět minut denně. Hodiny však byly počítány dost divně. V měsíci březnu mi za osmnáct odpracovaných dnů napočítali devadesát tři hodin, což znamená, že stejně neplatěj oněch sedm hodin a pět minut, ale asi jenom pět hodin denně. V dubnu, za dobu co jsme byli v ČSSR, mě okradli, když počítám opět oněch sedm hodin a pět minut, o tři dny, tři hodiny a třicet minut. Když uvážím, že jsme pracovali dvanáct až čtrnáct hodin denně, tak mě okradli podstatně o víc, a když uvážím další fakt, že výplatu mi vůbec nedali, tak úplně nejvíc.
Z oné slíbené odměny 500, pak 400 Kčs, jsem samozřejmě nedostal také ani korunu, a odměnu 200 Kčs za květen jsem taktéž neviděl.
V době, kdy jsme byli v Maďarsku, na hodinách vcelku nezáleží, neboť dle smlouvy jsme měli základní plat, ale stejně nám místo odpracovaných dvanácti hodin počítali průměrně šest hodin denně. Tedy opět méně než je jejich oficiální pracovní doba.
Když spočítám skutečný hodinový plat, vychází mi v Československu 3,51 Kčs/hod, v Maďarsku 4,02 Kčs, z toho za květen 3,83 Kčs.
V ČSSR jsem neměl žádný volný den, v Maďarsku pak jeden v dubnu a jeden a půl v květnu.
Jinak nás ani nenechali vyspat a neměli jsme ani čas se umýt nebo si vyprat.
Podmínky tedy nejsou nijak pěkné. Vedení cirkusů však počítá s jednou věcí. Nějaké lidi seženou, a když ti utečou, tak seženou jiné. V Československu se nenamáhali sehnat víc než šest lidí – na jeden měsíc to musí stačit. V Maďarsku to však bylo těžší. Za loňskou sezonu se u tohoto cirkusu vystřídalo 181 dělníků, z toho 6 Čechů. A 175 Maďarů, kteří pobíhají po tak malé zemi, jako je Maďarsko, a vykládají vše nejlepší o československém cirkuse, udělá svoje. Sehnat nějaké lidi bylo v Maďarsku daleko obtížnější než očekávali.
Zpočátku slibovali, že se vše změní, neboť takový počet štací (63) není s onou nesmyslnou galérkou možný, mluvilo se o tom, že jelikož jsou v Maďarsku tuto sezonu tři cirkusy a tudíž špatná naděje na výdělek, pojede se nejspíše do Rumunska, ale když viděli, že to jakž takž jde, usmyslili si, že plán měnit nebudou a pojede se po dvou dnech „bez přejezdu“. To znamená do noci bourat, přejezd, hned začít stavět, jak se postaví, představení, druhý den další dvě představení, opět do noci bourat, přejezd a zase od rána stavět. Tedy samá práce a spát je možno pouze každou druhou noc. Sice tvrdili, že je možno se vyspat za ty dvě hodiny při přejezdu v maringotce, ale to je představa dost naivní, neboť jak má člověk spát, když se musí držet oběma rukama postele, aby nespad, a pak se to ani nesmí.
Za těchto podmínek jim ovšem všichni Češi utekli (až na jednoho) a zůstalo asi šest Maďarů. Co bylo dál, nevím, ale cirkus je věčný a vždycky to nějak dopadne.
Já jsem ani nečekal tak dlouho. Stačilo mi, když jsem zhubnul o šest kilo, a více jsem jim už věnovat nemínil.
Docela dobře jsem udělal, že jsem přestal chodit do kuchyně. Na rozdíl od jiných podniků, kde se na závodní kuchyň obvykle něco málo doplácí, zdejší kuchyň musela pro podnik vydělávat. A tak v Maďarsku stouply ceny za oběd do závratných výšin, a jídlo stejně nestálo za nic, neboť kuchařka dostávala z vybraných peněz na nákup potravin jen nepatrnou částku. Navíc pak zavedli ten systém, že pokud kuchyň při přejezdu nevařila, peníze se nevracely, ale jednoduše propadly.  A tak bylo jediným štěstím zaměstnanců, že ½ kg sádla zde stojí pouze 10,40 Ft.
Zajímavý je fakt, že po přejezdu hranic nám byly odebrány pasy a vedení cirkusu bylo přesvědčeno, že když nás zde drží bez dokladů, nemůžeme jim utéct a budeme tu dělat až do konce sezony. Když jsem tak pozoroval, jak se lidé smiřují se stále horšími podmínkami a jak podléhají výhrůžkám, pochopil jsem věc, která mi již dlouho nešla na rozum – obchod s bílým masem.
Moje povaha je však značně odlišná od povahy normálního člověka, a tak se poněkud zmýlili. Pas nepas, výhrůžky nevýhrůžky jsem se sebral a prchal pryč, aniž jsem spatřil Blatenské jezero, známé slavným psem Baškervilským. Vždyť původně jsem si myslel, že zde budu mít čas číst, a že si přečtu spoustu solidních věcí. A pak jsem měl za celou dobu čas přečíst akorát osm stránek.
	Co se týče životní úrovně, jsou na tom Maďaři jako země podstatně lépe než my. Pokud pracují, neboť pracovní povinnost zde na rozdíl od ČSSR není, berou ve forintech třikrát víc než my v korunách. Podle oficiálního kursu banky by to znamenalo, že mají o 100 % více. Kupní síla forintu je však podstatně nižší – asi 0,50 Kčs, a tak jsou na tom lépe pouze o 50 %. Dovážené slovenské nebo české pivo tedy přijde Maďara levněji než nás doma. Jinak pro Čecha je chleba a sádlo levnější, mléko a sýry dražší, uzeniny asi nastejno, konzervy hrozně drahé – 400 g luncheon meat 45 Ft, zelenina neuvěřitelně drahá, kořalka levná. Džíny levnější, boty drahé. Elektrické spotřebiče levné. Podraz (holič) je příšerně drahý, ale to nemusí myslícího člověka zajímat.
O jejich vyšších příjmech svědčí i to, že Maďaři jsou značně tlustí, podobně jako dříve Češi.


Své zaměstnání u cirkusu rozhodně nepovažuji za chybu či za nějaký špatný krok. Poznal jsem mnoho nového, zejména další zaměstnání, kterému se mám pro příště vyhnout. Když se mě při odchodu ptali, co budu dělat, řekl jsem: „Nevím, ale nejspíš něco ještě horšího.“ Takový je můj osud.


P.S.

Čsl. cirkusy mi dosud dluží:
848 Kčs za duben (dle výplatní pásky)
200 Kčs za květen
  x   Kčs za červen – průměrný plat – ušlý zisk, neboť pracovní poměr mi rozvázali teprve
1. července
  80 Kčs – cesta zpátky rychlíkem II. tř. (nárok dle smlouvy)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem cca 3000 Kčs



Dovětek

Pokud někdo tvrdí, že práce u cirkusu jsou galeje, je to nesmysl, neboť na galejích se 
pracovalo pouze osm hodin denně.



Poslední strana


Stručný seznam gumážek:

5 různých dotazníků
výpis trestního rejstříku
potvrzení o zažádání o předešlý
lékařské potvrzení od zubařky
	"	"     od obvodní lékařky
	"	"      – EKG
	"	"      – rentgen plic
životopis
4 (2) fotografie
průkaz o vojenské neschopnosti
potvrzení o odevzdání předešlého
pracovní posudek
výuční list
atd.

Doslov po letech

Tuto svou knihu, kterou jsem po letech „náhodou“ objevil při hledání něčeho úplně jiného, předkládám v pokud možno nezměněné podobě. Jen jsem změnil dnes již nic neříkající název Mé problémy s ČCAV (aneb cirkusové paměti). Šlo o parafrázi na ČSAV – ale kdo dnes o Československé akademii věd vůbec ví? A pak jsem ještě číslovky, které byly v originále z lenosti či z úsporných důvodů psány skoro všechny číslicemi, vypsal slovy, aby text tolik nepřipomínal učebnici matematiky.
Možná jsem ve své knize měl trochu popsat pro cirkus typické kastovní rozdělení na světské (tedy ty, co se u cirkusu narodili) a chrapouny – tedy ty ostatní. Úplně nejnižší kastu pak tvoří bílí chrapouni (tedy „neromští“), kam jsme patřili i my. Na tomto kastovním zařazení se ani lety strávenými u cirkusu nic nemění, a tak, jak se podmínky u cirkusu zhoršovaly, jsme slyšeli lidi pracující u cirkusu třeba dvacet let říkat například: já tady nebudu, nevím, co tady vlastně vůbec dělám – vždyť jsem chrapoun, a navíc bílej chrapoun! Něco jsem měl možná trochu podrobněji vysvětlit. Někomu třeba nepůjde do hlavy, jak jsem mohl dojít k tomu, že bych měl být v květnu placen za 31,5 dne. Výpočet je prostý: 31 kalendářních dní + 2 státem placené svátky – 1,5 dne volna.  ...Ale nechci do knihy po letech zasahovat.
Je pravdou, že vzdělání dětí cirkusáků značně trpí, a zábavou dospívajících cirkusových dívek mimo jiné bylo chodit za záchod, když byl obsazený, a dívat se, jak to padá dolů do hrnce. Ne všichni artisté však byli až takoví ignoranti. Jardovi Io jsem dokonce půjčoval Hovory k sobě od Marca Aurelia. (Mezi knihami, kterým se celníci tolik podivovali, jsem tehdy měl například i Učení staroindické od Františka Čupra.) A velice jsem obdivoval „starou“ Mrázkovou, nádhernou padesátnici, která prý kdysi spadla a zlámala si skoro úplně všechno, ale dostala se z toho, a teď prováděla na hrazdě bez problému obtížné cviky, které jiné artistky nesvedou, cviky, které jsou víceméně považovány za mužské cviky.
Také mi po letech připadá, že jsem psal až příliš slušně, že jsem mohl knihu zpestřit různými detaily, například popsat, jak medvědi sice dostávali do pití brom, ale zjevně na ně nepůsobil, a tak se za oponou, místo aby si nasedli na koloběžku a vjeli do manéže, často pustě pářili. Nebo jak se zřízenec od slonů zřídil, přistavil si ke slonici stoličku, na které sedí tygři v manéži, a osouložil ji. Ta se tomu nebránila. Porovnáme-li mužské a sloní rozměry, možná si toho ani nevšimla. Podobných neslušností jsem vynechal víc. Dokonce jsem ani nepopsal příhodu z vlaku, když jsem se vracel do Maďarska pro věci. Doma jsem si vzal nějaké džíny s rozjíždějícím se zipem a v nacpaném nočním rychlíku pak spal na chodbičce na zemi. Když přišla průvodčí, vstal jsem a podával jí lístek. Přitom jsem si všiml, jak mi pod rukou s lístkem  z poklopce čouhá přirození na celou délku. ...Ale procvakla mi lístek, takže se nic nestalo.
Vlastně jsem ani pořádně nevykreslil postavu July, tlustého, v předdůchodovém věku, mentálně retardovaného, s visícím habsburským pyskem a stále tekoucími slinami. Jednou, když uklízel s vyfasovaným novým hadrem záchod, podíval se napřed na znečištěné prkénko, pak na čistý hadr, a po chvíli uvažování to tam shrábl rukou. U žen měl větší úspěch než my, mladí silní kluci. Měl totiž jednu nespornou přednost – pokud si ho nějaká odvedla domů, použila ho a vyhodila, měla téměř naprostou jistotu, že už nikdy nenajde její dům. Proti někomu s takovou výhodou byl mladý kluk, i kdyby dokázal ohnout stanový kolík o přirození, zcela bez šancí.
...Takový výkon jsem sice neviděl, ale viděl jsem na vlastní oči, jak Láďa vytáhl stanový kolík ze země v zubech. Je pravda, že si ho předtím vykýval, aby nedržel moc pevně v zemi. Ale i tak ten nejkratší cirkusový kolík od runtových provazů představoval šestnáctikilovou železnou tyč o průměru čtyři centimetry, na konci roztřepenou údery palic při zatloukání. Něco takového vzít do zubů – br!!!
Když už je řeč o těch kolících: třebaže, jak píšu, zatloukání kolíků ve skutečnosti vůbec nebyla naše práce, časem jsem v něm získal takovou zručnost, že jsem si kolík lehce zabodl do země, pak vzal do každé ruky po osmikilovém kladivu na cca metrové násadě, roztočil ruce s kladivy jako větrný mlýn, a kolík tímto obouruč způsobem zatloukl. Tenkrát jsem na tom po fyzické stránce vůbec nebyl špatně. ...Když přišla do cirkusu fotografka a viděla mě cvičit na kruzích, chtěla fotit mě, a ne artisty, protože prý cvičím líp. Zadní nabalení, cvik, o kterém říkají artisté, že je to cvik, který bolí, mě nebolelo, a ještě dlouho po návratu jsem dokázal udělat zadní váhu i s pohorkami na nohou nebo v kanadách...
Na druhou stranu se dnes, po těch letech, už mnoha věcem tolik nedivím. Díky větším znalostem psychologie například chápu Julovy úspěchy u žen a vím, proč homosexuálové „letí“ zrovna na děvkaře, díky větším znalostem historie zase tuším, proč asi byli jezuité v prosazování kultu Nepomuckého všude na světě úspěšnější než u nás, kde lidé stále ještě věděli, co to bylo zač.
Výplatu jsem ovšem ani po letech nedostal...

        listopad 2003
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