
Charles Bukowski

Chinaski a Bukowski

(1)
Neměli jsme už skoro žádný prachy, a tak Connie

napadlo, že bychom mohli ten pokoj do dvora na čas
pronajmout.

„Ale ne jen tak někomu,“ povídám. „Musí to bejt
někdo fakt pořádnej – víš, jak to myslim?“

Connie věděla. Vždycky jsem obdivoval psance,
hajzly, svině a kurvy. Nemám rád hošíky s hladce vy-
holenou tváří, kravatou a teplým místečkem. Mám
rád šílený, zoufalý chlapy, chlapy se zkaženejma zu-
bama a vymlácenou palicí, chlapy, který se nechovaj
tak, jak se sluší. Zajímaj mě. Jsou výbušný a neustále
něčím překvapujou. Zajímaj mě víc zvrhlíci než svatí.
Dokážu se uvolnit mezi vandráky, protože sám jsem
taky vandrák. Connie a já nemáme rádi zákony, mo-
rálku, náboženství, pravidla. Nechceme, aby si nás for-
movala společnost.

„Jasně že ne jen tak někomu,“ řekla Connie. „Hele,
Chinaski, ty dobře víš, že pokud mám ve svym bytě
pronajmout někomu pokoj, pak jedině pořádnýmu zmr-
dovi. Na nikoho jinýho nejsem zvědavá.“

Byl jsem rád, že jsme v tom s Connie zajedno.
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(2)
Jakmile jsem toho chlápka v baru uviděl, okamžitě

jsem pochopil, že je to náš člověk: smrděl jak kanál,
měl půl roku neumytý mastný vlasy, hnusný pivní
panděro a zpustošenej obličej plnej furunklů, do kte-
rýho bylo vepsáno: Jo, přesně tohle s váma udělá
zkurvenej život.

„Vstaň, ty sráči,“ vyzval jsem ho.
Típnul mi cigáro o předloktí a vstal. Od zadku mu

visely hemeroidy jako psovi ocas. Napálil jsem mu ji
rovnou do ksichtu a on mě vzal kolenem do břicha. To
nás sblížilo, takže jsme si zase sedli. Řek mi, že se
jmenuje Charles Bukowski, je spisovatel a taky že je
druhej tejden bez bytu.

„Znáš Shakespeara?“ zeptal jsem se ho pro kon-
trolu.

„K čemu?“ povídá. „Ležíš doma na posranym gauči,
flaška prázdná, máš agónii – a ten chlápek ti vypráví
nějaký kraviny o mrtvym králi. To je na hovno.“

Líbil se mi.
„Měl bych pro tebe kvartýr,“ povídám mu. Na sirky

jsem napsal adresu a podal mu je. „Přijď si to zejtra
vomrknout.“

(3)
Přišel tak zlískanej, že na Coonie okamžitě udělal

skvělej dojem. Levou nohavici měl odshora dolů úplně
prochcanou.

„Maucta,“ povídá. „Máte tu něco k pití?“
„Je fajn,“ usmívala se Connie. Odšroubovala pla-

catku a podala mu ji. „Ale nemáš vysokou školu, že
ne?“ ujišťovala se.

16



„Ne, proboha!“
Napil se, přešel místnost a vyzvracel se za radiátor.
„Jsem největší světovej spisovatel – a meju v piz-

zérce nádobí,“ povídá. „Dokážete to, lidi, někdo pocho-
pit?“

„Jasan,“ řekl jsem.
„S klukama z vejšky mi to nikdy nešlo,“ svěřovala

se Connie. „Jsou jako bláto. Maj doma čisto. Dvakrát
do měsíce luxujou – dokážeš si to představit?“

„Ne,“ povídá.
„Lížeš kundu?“ zajímala se dál Connie.
To mě vytočilo.
„Prokrista, Connie,“ povídám, „tenhle chlápek je

Charles Bukowski... Jasně že líže kundu! Proč mu
kurva dáváš takový pitomý votázky?“

„Ty děvko,“ povídá Bukowski. „Kde máš ložnici?“
Rukou jí zajel pod šaty a potom jí prstem rozevřel

pusu a plivnul jí do krku. Byla z něj úplně hotová.
„Jednou jsem šukal vačici,“ pochlubil jsem se. Trochu

mě znervózňovalo, že si mě nevšímaj. Otevřeli si dru-
hou placatku a líbali se. Byly to docela dlouhý polibky.

„No a?“ povídá Connie, ale vůbec se na mě nepodí-
vala. „V čem byl problém?“

„Její starej byl doma,“ řekl jsem.
Nikdo se nezasmál.
„Hanku?“ řekla. Pořád byla ke mně zády. „Skoč na

chvíli ven a kup nějaký pořádný pití.“

(4)
Když jsem se vrátil s chlastem, Bukowski právě

chcal do mýho akvária a recitoval přitom Conrada Ai-
kena.
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„Hej!“ zvolal jsem. „Co si kurva myslíš, že jako dě-
láš?“

„Nech ho,“ povídá Connie. „Nám dvěma je jasný, že
chčije do akvária, ale von si podle všeho myslí, že sází
na hlavní klusáckej dostih.“

Teprve teď jsem si všimnul, že se drží za břicho 
a je celá zkroucená.

„Co se ti stalo?“
„Chtěl někomu pořádně nakopat prdel a vylízat

kundu,“ rozzářila se. „Nakonec to poplet, ale mě to 
i tak děsně vzrušilo!“

Bukowski mezitím slezl z akvárka, kleknul si a za-
čal mi lízat řiť.

„Nevim, co si jako myslíš, že děláš,“ povídám mu.
„Ale děláš to dobře.“

Pochopil jsem, že ten chlap je vážně třída.
„Já myslim, Hanku, že ho berem,“ uzavřela to ra-

dostně Connie.
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