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Tak nám došel benzín… To je dobře paní Mulerová, řekl by asi Švejk. Hašek mě
napadá, když stojím v nekonečné frontě aut linoucích se k jedné z mála benzinek v okolí,
která má ještě životodárnou tekutinu do plechových miláčků a řidiči jen doufají, že nedojde
předtím, než přijdou na řadu, a že budou moci natankovat neomezené množství - nejen
obvyklých cca 20 litrů, protože není výjimkou, že místní nenasytné přibližovadlo doslova
sežere i více než 30 litrů benzínu na sto kilometrů (naše super-úsporné auto asi 10 l). Fronta je
- jak jinak než po mexicku „přirozeně“ – v jednosměrkách přes několik bloků a zatáček do
protisměru a na její plynulost dohlíží všudypřítomní policisté. Ti okamžitě ucítili díru na trhu
a pokoutně prodávají za náležitý bakšiš benzín bokem - se slovy „je všechno v pořádku?“.
Tenhle fígl jsem ale já - hlava nechápavá - pochopil až u cíle, kdy jsem se dostal k jejich
zaparkovanému autu, s dobře zásobeným kanystrem v kufru.

Během celkem krátkého, asi dvouhodinového, čekání mám čas rozjímat nad
tragikomickou situací, v jaké se Mexiko ocitlo. Jak málo stačí, aby naše pohodlná civilizace
visela doslova na vlásku. V tomto případě na novém (nastoupil začátkem prosince)
ultralevicovém a populistickém prezidentovi (mají tu prezidentský systém, navíc má aktuálně
pohodlnou ústavní většinu kam oko dohlédne), který rozhodl o uzavření produktovodů (od
poloviny prosince), aby tak bojoval proti krádežím pohonných hmot z potrubí za více než 30
mld. USD ročně. Při této příležitosti navíc hodlá přeorientovat zemi ze závislosti na
dodávkách z rafinérií od „ne“- přátel z USA na přátele z Venezuely. Za těchto okolností má
být zajištěno zásobování obrovské země pohonnými hmotami celými 500 cisternami, které
má státní ropná společnost aktuálně k dispozici. Situace má okamžité fatální dopady na ty
nejchudší Mexičany (voliče nového prezidenta, jak by se dalo očekávat), kteří tím přicházejí
nejvíc zkrátka, protože např. na zavřené benzince nikomu přední sklo, nebo celé auto neumyjí
a na ulicích už jsou tyto služby pokryty a navíc jsou stejně postiženy výpadkem provozu.

I takto vypadá Mexico City, supermoderní čtvrť Santa Fe (Svatá Víra) na okraji města, kde
ještě nedávno byl slum. Město vykoupilo pozemky a nechalo volnou ruku architektům, díky



čemuž vznikla nezvyklá kombinace a změť výškových budov v horském terénu obklopených
slumem čnícím v padesátimetrové výšce na dosud neodstřelených skálách okolo.

Díky čekání znovuobjevuji neobvyklé dimenze města, jednak neuvěřitelné množství
zeleně v bohatých čtvrtích, přes kterou není moc vidět na konec druhého bloku a s tím
související nedělní ranní koncert tisíců ptáků a vůbec zvuky přírody, což nedaleko centra
megalopole nečekáte. Vůbec na rozdíl od našeho středoevropského poklidu překvapí Mexiko
množstvím a intenzitou zvuků, často jimi přímo přetéká.

Nejde ani tak o hluk velkoměsta. V Mexiku se určitě méně troubí než v takové Itálii a
sanitek a jiných výjezdů s houkačkami tu je také výrazně méně než v naší domovině. Jednak
si každý takový luxus nemůže zaplatit a navíc než se sanitka proplete v obvyklé dopravní
zácpě, byl by pacient v nemocnici rychleji i na trakaři. Snad za to může i všudypřítomná a
méně zkrocená příroda, která je nejen vidět, cítit, ale hlavně intenzivně slyšet téměř všude,
kde jsme měli možnost být. Od neuvěřitelného překřikování ptáků, zvuků džungle přes
všemožné cikády, až po zvuky oceánu či nekonečných bažin. Snad kvůli tomu, je v těchto
končinách i člověk a jeho projevy hlučnější, snad se i tím obrňuje před opravdu nebezpečnou
přírodou - jedovatí hadi, štíři, pavouci běžně navštěvují lidská obydlí. Možná i proto tady
neexistuje institut nočního klidu. Přírodní zvuky přeci taky nemají konce, takže co byste to
měli mít ve velkoměstě jinačí – che. Tudíž když vám v protějším novém a luxusním věžáku,
zejména před Vánocemi, pořádají firemní večírky se značně hlasitou hudbou a bujarými
projevy do tří do rána ve všední den, můžete si tak akorát postesknout, proč musíte trčet
v posteli a nemůžete být uprostřed nespoutané zábavy.

K dokonalosti dovedený administrativní servis na mexické čerpací stanici. Pokud chcete na
benzince fakturovat, tak často nezbývá než zazvonit či se dobouchat, či zahalekat na určené



okénko v patře, aby vás fakturující zaměstnanec zaregistroval a otevřel okénko, spustil košík
na potvrzení od pumpaře a vaše fakturační údaje. Pak čekáte, až se okénko opět otevře, aby
vám vydali váš doklad nebo proběhly doplňující dotazy, např. zda bylo placeno hotově či
kartou. Rád vzpomínám na jednoho staršího memonita (náboženská skupina příbuzná amišům,
žijící na jihu a severu Mexika), který zarytě odpovídal: „Penězi chlapče penězi,“ až to
obsluhu znechutilo a zkrátka tam něco napsali. Memonité ovšem nemají bankovní účty, takže
byla otázka vlastně zbytečná a ani já nechápu v čem je zrovna tenhle údaj důležitý.
Povšimněte si obligátní panenky Marie Guadalupské.

Se zvuky jsou mladí Mexičánci vychováváni odmalička. I houpačky jakoby tu povinně
vrzaly. Jedny celkem rozsáhlé máme nedaleko, hlídá je jeden policista a jeden civilní
zaměstnanec, já bych to vrzání nevydržel a houpačky namazal, ale jim to více než tři roky
nevadí, zkrátka to patří k věci. Snad i proto se není čemu divit, že když se blížím ke
školce/škole je to ohlušující „židovská“ školka/škola, jak by se u nás řeklo – lomoz, řev - co
má být zpěvem atd. Pokud je v naší školce nějaká akce s rodiči (povinná školní docházka
začíná ve třech letech, kdy se začínají učit číst, psát a angličtinu), je to zpravidla provázeno
čilým šumem a družnými hovory, protože ani rodiče nejsou úplně tiší. Neodmyslitelnou
součástí takovéto fiesty je náležitý hudební doprovod s pořádně nadimenzovaným
soundsystémem, pro školku o třiceti dětech, kde by stačilo nějaké malé „šumítko“.
V momentě, kdy má akce začínat, začínají zvukové a další přípravy, které nekončí ani
v průběhu produkce. Proto když dětičky tančí nebo něco předvádějí, pověřená učitelka
„odbornice“ hledá ve svém mobilu, kdeže je ta píseň v tom přístroji schována. Díky tomu
můžeme slyšet veškerý repertoár – zpravidla oblíbené mexické odrhovačky ala naše produkce
polky třetí kategorie - které paní učitelka poslouchá. Situace obvykle vyústí v hromadění
dalších odbornic/pomocnic okupujících jeden a týž mobil, kde jsou přece ony písničky
nahrány. Občas až reakce samotných dětí ubezpečí manažerky zvuku, že je to ten správný
song.

Náš Tonda je ve druhé řadě, druhý zprava…blonďák zvaný „güerito“.



Mobilománie je tu příšerný mor, asi jako všude na světě. Hlavně letí What´s up, který mají
úplně všichni a bez něj tady nic nezařídíte i ministerstva frčí jen přes tuhle aplikaci.

Doslova zvukově nabito bývá i v hromadné dopravě, zvlášť zajímavé je metro, kde
jsou na každé stanici zavěšeny obří plazmové obrazovky a na nich běží nekonečný proud
klipů, což je někdy doplněno i světelnými efekty, podle vkusu příslušného přednosty stanice. I
příjezd a odjezd souprav doprovází píšťalkový koncert. Další kapitolou je gastro produkce
nabízená konzumujícím v restauraci nejrůznějších kvalit, občas obecenstvo platí, jaksi
dopředu, aby hudebník šel o dům dál, ale je to trochu risk, že to bude interpretováno opačně a
to je potom radost poslouchat. Zajímaví jsou také v centru se vyskytující flašinetáři, mající
snad zcela záměrně falešný a disharmonický repertoár, snad aby se kolemjdoucím zželelo
těchto kunštýřů v jinak celkem pěkných „cechovních“ uniformách.

Venkovská škola. Pro celou vesnici s minimálně několika sty obyvateli to jsou tři třídy,
poslední v samostatné budově je vidět jen zčásti.

Pochopitelně se na hlučnosti ulic dozajista podílí i místní obchodní model, kdy když se
člověk neozve, nic neprodá, nevyžebrá, zkrátka musí být slyšet, aby takový pouliční prodejce
či poskytovatel služeb něco vydělal a tomu se pochopitelně přizpůsobuje i kamenná
konkurence. Krom různých pokřiků a oslovování nemůže chybět ani hlasitá hudba, čím
hlasitěji tím lépe – nejvíce mě baví obchody cílící na lidi v autech, zpravidla s dražším
sortimentem – které mají hudbu dost nahlas, aby byla slyšet i v okolo projíždějících vozech.
Důležitá je i jedinečnost, aby bylo zákazníkům zřejmé, o co jde, a proto tu má každý svůj
skřek – např. něco jako hluboké, táhlé, hrdelní – Áááááááá, znamená „gas“, tedy prodejce
plynu - ať už „klasických“ bomb či cisternu s plynem, plnící nádoby k tomu určené na
střechách domů. Podobně se prodává v cisternách pitná voda, nebo po naší bohaté čtvrti
křižují rozpadající se koráby všech možných výkupčích, kteří od vás vykoupí od nábytku,



nefunkčních spotřebičů až po prázdné flakonky od parfémů. Popeláři zase zpravidla zvoní na
zvonec, ale i každý člověk co tu sbírá odpad se svým dvoukolákem má své hrdelní, zpravidla
neidentifikovatelné a dost jedinečné, hrdelní projevy. Pouliční brusiči nožů a jiní pouliční
řemeslníci používají různé vábničky v podobě okarín. Mobilní prodejci tamales (místní
knedlíky z kukuřičné kaše v kukuřičném listu) zase jezdí s nahranou odrhovačkou
vychvalující jejich jedinečné, čerstvé, teplé a skvělé tamaly, jež právě zavítaly přímo k vám,
což se nejlépe nese ulicemi kolem desáté večerní. I takové žebrání se zpravidla neobejde bez
zvukového doprovodu a ti co nemohou, či už nemohou, mluvit alespoň naráží mincemi do
plechovky či jen s nimi potřásají. Zajímaví jsou i prodavači v metru, kteří zpravidla, snad po
stavovsku, začínají podobnou intonací jako u nás průvodci v muzeu či na hradě. Nejdříve se
rozhlédnou, zda tam není policista, vzpřímí se, zhluboka se nadechnou a spustí: „Při této
příležitosti…“ Zkrátka základ je pořádné PR.

Klasický  pouliční prodej s levnějším sortimentem než v kamenném obchodě. Polovina
populace vydělává méně než 170 Kč denně při pracovní době mezi 10 až 16 hodinami denně,
šest dní v týdnu. Volno je pouze v neděli. Dovolenou si mohou vzít v průměru pět dní v roce.

Samotnou zvukovou kapitolou jsou tržiště, kde platí přímá úměra čím chudší, tím
hlučnější. Všechny ty výkřiky prodejců a hudební produkci rámuje a dává tomu takový až
transcendentální rozměr svého druhu „kázání“ linoucí se z nejvýše rozmístěných tlampačů na
sloupech. Připomíná mi to projevy plukovníka Kurtze z legendárního filmu F.F: Coppoly
Apokalypsa. V těchto „kázáních“ jsou lidé vyzýváni, aby ve jménu zdraví a při těch a těch
obtížích užívali to a to, či jiná podobná moudra prodávající pochybné elixíry života, lásky a
nevím čeho ještě.



Na venkově je vždy na hlavním náměstí zeleň s altánem a jedna strana je vždy rezervována
čističům bot.

Místy mi připadá, jako by tu vše mělo svůj zvukový rozměr, každý dopravní policista
ráno co ráno a večer co večer při špičce sborově specificky píská na píšťalku a do toho různě
máchá pažemi, takže neznalý řidič netuší, zda má stát či naopak jet, ale ve skutečnosti je to
jen povzbuzování – dělej to, co dělají ostatní. Zkrátka když budou potřebovat, skočí
projíždějícím do cesty a takto je naznačena, a řekl bych vynucena, změna. Podobně hvízdají
všemožní „parkovači“ posetí po parkovištích, kteří k tomu často přidávají ještě klepání na
kapotu. Jakoby zvukem - zhmotňovali prostor. U nás se každý asistent při parkování postaví
do zorného pole řidiče a ukazuje vzdálenost od překážky či mu ji slovně popisuje, tady se
postaví k zádi automobilu, může to být i kamion a klepe do kapoty nebo nějaké části
vyluzující zvuk, při největší nouzi najde nějaký klacek a buší tím do plachty či něčeho, aby
řidič přesně věděl, jak daleko ještě může zajet. Takový asistent klepe a klepe a jakmile
doklepe, tj. náhle prudce mezi klepáním klepne, znamená to „dost – stát“. Tahle finta je pro
neznalého oříškem, který se mimochodem stal osudný mému bratrovi při couvání na



parkovišti. Pak nastala situace, u níž jsem bohužel nebyl přítomen, kdy jeden tvrdí, ale ty jsi
klepal a druhý, ale já pak doklepal…. Inu jiný kraj… Na druhou stranu ani v našich končinách
by pojišťovák neřešil, zda je vinen ten, kdo ukazoval či řidič.

Obvyklé cestování na korbě, asi je to zábavnější než na sedačce, nebo hlídá náklad před
krádeží anebo jsou „na nože“.

¨
Při policejní honičce či zásahu nestačí majáček, protože ten mají policisté zapnutý

nonstop a ani siréna nic neznamená, protože tu pouští policie při průjezdu každým blokem – a
to i v noci! Že po vás něco chtějí, vyjadřuje policista neidentifikovatelnými skřeky do puštěné
sirény. Člověk si řekne, co to jsou za divné zvyky, ale přece jen jde o bezpečnost. Jednak aby
lidé věděli, kde je zrovna policie, tj. tam je bezpečno, pokud právě potřebuji, vím kterým
směrem se vydat/utíkat, a naopak - zločinci kliďte se, už jedeme. Když se totiž něco opravdu
přihodí, obvyklá reakce policie je, že si to máte vyřídit sami a moc se nedivím, protože být
policistou, či třeba čestným politikem, je tu doslova ruská ruleta. Mimochodem během
prezidentské kampaně byla bezpečnost velké téma, protože za posledních 12 let bylo
zavražděno asi milion osob. Sice statistiky vykazují jiná čísla, ale realita je výrazně brutálnější,
protože daleko více lidí zkrátka zmizí a pak je tady také hodně masových hrobů, jen ve státě
Veracruz naleznou průměrně dva týdně. I prezidentská kampaň samotná byla dosti krvavá,
během ní bylo totiž zavražděno více než 800 nepohodlných kandidátů na různé funkce. A i
když jste přežili, neznamená to, že máte vyhráno. Vzpomínám na statečný projev kandidátky
na starostku, jejíž předchůdce byl 14 dní před volbami zavražděn. V projevu řekla, že
kriminálníčkům neustoupí a udělal chybu, ve funkci doslova přežila jen týden.



Zelené ulice v luxusní čtvrti v Mexiko City. Pravda, lidé žijící s okny do ulice do takového
třetího, místy až pátého patra si moc sluníčka neužijí.

Ale ještě jednu veselejší s policií. Nedávno jsme jeli na výlet s našimi českými přáteli,
kteří do Mexika přejeli z pobytu v USA a mají tři podobně staré děti, jako jsou naši kluci,
v poklidu jedeme za sebou. Jakožto „zkušenější“, takříkajíc mexický mazák jedu první v naší
lehce otlučené, postarší Nissan Tiidě a za mnou oni v novém SUV. Jedeme přes vesnice,
protože mi cesta po dálnici už připadala nudná. Ale to jsem se trošku přepočítal, protože
samozřejmě víkendoví výletníci jsou ideálním terčem pro policejní kontroly, které jsou tu
docela časté. Ne že by se měřila rychlost – to tak od oka, nebo že by kontrolovali způsobilost
řidiče (to dělají jen v noci, jako by se přes den snad ani nepilo, i když je pravda, že mimo
nálevny čtvrté cenové se alkohol dopoledne neservíruje), ale důvodem je snaha vyrazit ze
zastaveného nějaké peníze za skutečné či smyšlené přestupky. My s touhle praxí zkušenosti
dosud neměli, protože auta s diplomatickými značkami nesmí zastavovat, kontrolovat ani
pokutovat, ale to druhé vozidlo mělo značky obyčejné. My jsme projeli, ale naše společníky
zastavili, pohotově jsem si toho všiml a zastavil dvacet metrů od nich. Terez mi říkala, abych
počkal, že je určitě hned pustí, ale já se po chvilce nedal a i s vědomím, že naši přátelé neumí
španělsky - ne že bych byl přeborník ve španělštině - jsem se je jal zachraňovat. Po
obligátních přátelských frázích mi policista sdělil, že se dopustili přestupku, protože použili
navigaci v mobilu, a že je to na odtah vozidla. To už jsem věděl, že v překladu znamená -
dejte peníze, jinak tohle nové auto skončí neslavně – a to už si každý rozmyslí. Tak jsem ho
požádal, aby jim dal pokutu, ale on – to je na odtah, když to tak šlo potřetí, tak už jsem tu
z mého pohledu patovou situaci nevydržel a řekl jsem mu narovinu, kolik že chce peněz, ale
to jsem neměl dělat. On se ihned ohradil, co že si dovoluji, a že jsem neslušný, a že on peníze
nechce a pokud chci, tak že on mi naopak půjčí. Zkrátka jsem přeskočil několik bodů
obvyklého vyjednávání k závěru a to se tady neodpouští. Naštěstí má kamarád mexického
přítele na telefonu, který ho ze všech průšvihů vyseká nebo pro něj přijede. Tenhle servis mu



jako řediteli poskytuje americká nadnárodní korporace. Přítel na telefonu něco sdělil
policistovi a on neváhal a bez mrknutí oka jej propustil a já jsem si zbytečně natropil, protože
mi policista ještě pořádně vyčinil, že jsem, stejně jako všichni cizinci, neurvalý a neslušný a
abych si na to dával pozor. Inu jiný mrav…


