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» KONKURZ «
„Potrebujeme repertoár,“ povedal som uprostred kopy starých harabúrd. Boli tu školské lavice, zrolované koberce,
skrinky, káble a počítače hádam aj z minulého storočia. Miestnosť bola bez okien a zhora na nás žmurkala neónka plná
mŕtvych múch. Školský sklad, ako to nazval pán učiteľ Pomuk,
náš manažér. Tu bude naša skúšobňa.
„Čo potrebujeme?“ Hugo prestal búchať do drevenej debničky, na ktorej obkročmo sedel.
„Pesničky,“ poučil som ho.
„Pesničky? To nestačí jedna?“ zdvihol hlavu Tóno, ktorý si
doteraz neprítomne brnkal jedným prstom na mojej gitare.
Teda na tej, ktorú mi dal pán učiteľ. Ja mám okolo krku zavesenú tatovu španielku.
„Fakt,“ pridal sa Hugo, „na tú súťaž by hádam stačila aj jedna.“
„Aspoň dve by sme mali dať,“ odpovedal som, „jednu svoju
a jednu prebratú.“
„Beatles,“ vykríkol Tóno.
„Jasné, že Beatles,“ prisvedčil som, „ale ktorú?“
„Nejakú ľahkú,“ utrúsil Hugo a zasa začal bubnovať.
„Celkom dobre to znie,“ povedal Tóno, brnkol na gitaru
a zaspieval: „Love, love me do...“
„S týmto dieru do sveta neurobíme,“ zahundral Hugo
a pozrel sa na mňa, „vraj sólovka.“
„Buďme radi, že máme toto, na začiatok to stačí. Budeme
hrať unplugged. Hlavne musíme cvičiť... Desaťtisíc hodín,“
doložil som.
„Unplugged,“ zahundral Hugo povýšenecky.
„Že desaťtisíc hodín, ja zdochnem! Ozaj, a manažér nepríde?“
opýtal sa veselo Tóno.
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»»» Španielka

Španielka je akustická gitara. Netreba k nej elektriku. Hodí
sa k táborovým ohňom. Má šesť strún – E, H, G, D, A, E.

„Manažér na skúšky nechodí, to je naša vec,“
odvrkol som, „dal nám miestnosť aj nástroje.“
„Nástroje!“ zahundral Hugo a buchol do debničky. „Potrebujem poriadne bicie s paličkami.“
„A metličky tak nechceš?“ opýtal som sa.
Nepovedal nič. Opäť začal búchať do debničky.
„Love, love me do,“ zanôtil Tóno.
Chytil som G dur a udrel do strún...
Brum, brum, brum, brum-brum..., ozve sa
mi zrazu za chrbtom. V tmavom kúte pri
dverách nestojí medveď, ale veľký kontrabas – po strunách mu behajú čiesi rýchle
prsty a vedľa neho sa vyškiera známa tvár.
„Lojzo!“ zvolám zároveň s Tónom.
„Čaute,“ povie Lojzo a pokračuje – brum,
brum, brum, brum-brum... K tomu začne spievať:
„Love, love me do, you know I love you...“
Najprv sa pridá Tóno a potom aj ja s Hugom:
„Love, love me do, you know I love you, love, love me do,
you know I love you...“
Spievame to stále dokola. Lojzo hrá a ja sa pokúšam chytať akordy – G dur, C dur, G dur, C dur...
„Ide to aj ďalej,“ Lojzo prestane hrať.
„Ďalej to ešte nevieme,“ priznávam.
„Potrebujeme ústnu harmoniku,“ vycerí Lojzo zuby, ktoré
sa mi zdajú ešte štrbavejšie ako v lete.
„Ja donesiem,“ zvolám natešený, že s Lojzovým príchodom
sa naša smutná besiedka zmenila na naozajstnú skúšku.
„Ty si suprový, fakt, ja som Hugo,“ postaví sa bubeník z debničky, „vitaj v Ge in use.“
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„Lojzo,“ predstaví sa náš nový basista a podá mu ruku.
Tónovi a mne iba zamáva, „ako sa to voláte?“
„Voláme, Lojzo, voláme! Odteraz si členom kapely,“ opravím ho, „Ge in use, akože Géčka v akcii, chápeš?“
Lojzo prikývne, ale nezdá sa mi, že by pochopil.
„To je jedno,“ mávne rukou, „názov nie je dôležitý.“
Akoby som počul pána učiteľa. Zdá sa mi, že názov je tým
viac dôležitý, čím menej vieš hrať. A naopak. Pán učiteľ je
dobrý muzikant – a vyzerá to tak, že aj Lojzo. No, z nás je tu
určite najlepší.
„Ale čoby,“ zvolá Tóno, „názov je najdôležitejší. Zober si
Beatles. S takým geniálnym názvom sa im to hralo.“
„Chcete hrať Beatles?“ spýta sa Lojzo.
„Na začiatok jednu beatlesovku a jednu našu,“ odpoviem,
„vieš, chceme vyhrať súťaž na našej škole – ZŠ Satinského má
talent.“
„To je všetko?“ zaškerí sa Lojzo.
„Ako to myslíš – všetko,“ opýta sa Tóno, „dve stačia, je to
prvý ročník, a keď vyhráme hlavnú cenu, tak sa ide do youtuberského tábora.“
„Kam?“ nerozumie Lojzo.
V tej chvíli si uvedomím, že Lojzo asi nemá doma internet.
„Lojzo býva v maringotke,“ vysvetľujem Tónovi, „tam
nemajú Youtube.“
„Už nie,“ uškrnie sa Lojzo, „s kolotočom je koniec. Lunapark skrachoval,“ Lojzo ukáže palcom dole, „apo chodí s muzikou a mama robí v Lidli. Bývame teraz u babky.“
„To je tatova?“ ukážem na basu.
„Bola, dal mi ju. On má novú.“
„A to si sa tým trieskal odkiaľ?“ zaujíma sa Tóno.
„Z Hruškovca,“ odpovie Lojzo, „ale apko ma doviezol na
dodávke.“
„Môžeš si to nechávať tu,“ poviem, „pán učiteľ to iste
dovolí.“
„Pán učiteľ?“
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„Pomuk, učí ma na husliach.“
„To je náš manažér,“ zasmeje sa Hugo a zabúcha do debničky pod sebou.
„Fíha,“ zhíkne Lojzo, „ty máš pravý kachón?“
„Čo?“ zadiví sa Hugo a pozrie sa pod seba. „Myslíš tú debničku?“
„Na tom sa dá zahrať všetko, ani bubny nepotrebuješ, a aj
sedieť na tom môžeš,“ objasňuje Lojzo, „odkiaľ to máš?“
„Má to od manažéra,“ odpoviem prv ako Hugo a prísne sa
naňho pozriem.
„Jasnačka, je to super nástroj,“ vraví Hugo sebavedome
a mňa si nevšíma.
„Hrávali na tom otroci, vieš?“ oduševní sa Lojzo.
„Jasné, že viem,“ odpovie Hugo rovnako zapálene,
„blues, čo?“
„Jasné, že blues,“ poteší sa Lojzo, že našiel spriaznenú dušu.
(S tým bluesom to Hugo fakt dobre trafil. Nie ako minule,
keď sa ho dejepisár opýtal, kto napísal Odyseu. Bez najmenšieho zaváhania tresol, že Kalmár. Neskôr nám prezradil, že
mal na mysli vlastne Homára.)
„Takže chápem to tak,“ pozriem vyčítavo Hugovi priamo
do očí, „že unplugged ti už nevadí?“
„Nikdy mi nevadil unplugged,“ zahlási Hugo suverénne.
„Ahojte, chlapci,“ ozve sa znenazdajky odo dvier, „som tu
správne na konkurze?“
Matilda! Predsa len prišla. V skúšobni zavládlo ticho.
Vyvaľujeme na ňu oči ako na zamrznutý komp.
„Povedala som ahojte, chlapci!“
Prvý sa spamätal Lojzo.
„Ahoj, ja som Lojzo, ale môžeš ma volať aj Fittipaldi,“ zazubil sa od ucha k uchu.
„Ja som Matilda, ale môžeš ma volať Maťa, som spolužiačka
týchto beatlesákov, čo sa ani pozdraviť nevedia.“
„Načo si prišla?“ Tónovi sa vrátila reč.
„Došla som na konkurz, sám si ma pozval, nepamätáš?“
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»»» Sólovka

Sólovka je elektrická gitara určená na rýchle sóla a super
efekty. Je úžasná. Podobne ako španielka má šesť strún.

„A kto ti povedal, že sme tu?“ vyzvedá Hugo
a šúcha si bradu.
Maťa sa pozrie na mňa. Cítim, ako ma tí dvaja
prevŕtavajú pohľadom.
„No čo,“ ledva dostanem zo seba, „veď sme
jej vraveli, že dáme vedieť, nie?“
„Ja som tiež došiel na konkurz,“ ozve sa
znova Lojzo, „a vzali ma. Ty chceš hrať na
čom?“
„Ja chcem spievať,“ odpovie Maťa.
„My si postačíme sami, však chalani,“ zahundre
Tóno a významne pritom potiahne nosom.
Ja som ticho.
„Veď ani Beatles nepoznáš,“ dobiedza Hugo.
„Čoby som nepoznala,“ nedá sa Maťa, „poznám.“
„Tak nám zaspievaj,“ vyzve ju Lojzo.
„Rada,“ súhlasí Maťa.
Postaví sa medzi nás a začne spievať –
Yesterday all my troubles seemed so far away...
Počul som Matildu spievať už viackrát, spoza dverí, keď som
sedel na chodbe a rozprával Tadeáškovi rozprávky, aby neziapal. Ale to bolo samé – mo mo mi mi bim bam bom vi ja vi
ja vi vi ti ti ti taaaaa. A potom už len Bodaj by vás vy mládenci
čerti vzali. Teraz ju po prvý raz počúvam zblízka.
Sedím na starej lavici, hompáľam nohami, na krku mi visí
gitara. Pozriem sa na Lojza. Opiera sa o svoj o hlavu vyšší kontrabas a uškŕňa sa. Ako to bolo? – Tak si nastúpte, pánko! Boli
to s ním super prázdniny. Hugo aj Tóno sa tiež usmievajú. Kedy
som tých dvoch stretol po prvý raz? Jasné, s Tónom som sa v prvej
triede pobil. Hugo nás od seba odtrhol. Nepamätám sa, z akého
dôvodu sme sa poškriepili, ale poznámku sme dostali všetci
traja – hrdúsil sa s kamarátmi na záchode – to nás pomerilo.
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... why she had to go...
Maťa si pri speve odhrnie z čela ryšavú šticu. Býva len dva
vchody odo mňa. Raz, to sme ešte chodili do škôlky, sme sa
hrali na dvore na preliezkach a ja som si udrel hlavu. Dotkla
sa mi vlasov. Na prstoch jej zostala krv – mamííí! – rozkričal
som sa, akoby som už aj umieral, a ozlomkrky som sa rozbehol
domov. Pri tej spomienke sa tiež usmejem.
Keď Maťa dospieva, ostaneme chvíľku ticho. Prvý sa roztlieska Lojzo:
„Bravó!“
Pridajú sa Hugo s Tónom a nakoniec aj ja.
„Maťa, to bolo suprové,“ pochváli ju Hugo.
„Fakt,“ pridá sa Tóno.
„To si sa kedy naučila?“ poškrabem sa za uchom. „Na
hodine to nespievaš, či hej?“
„Ale, doma z Youtubu,“ zasmeje sa Maťa, „tak čo, obstála
som v konkurze?“
Pozrieme sa na seba.
„Vitaj v Ge in use!“ zahlási Hugo tuším za všetkých.
„To akože géčkari v akcii?“ zachichoce sa Maťa.
„To ti už tiež stihol vytárať?“ Hugo ma počastuje opovržlivým pohľadom.
„No, ale názov je dôležitý,“ zvážnie Maťa.
„To aj ja hovorím,“ prikyvuje Tóno nadšene, „názov je názov.“
„Budeme ako Abba,“ rojčí Maťa.
„Oni mali dve baby,“ poznamená Hugo, „Alena nepríde?“
opýta sa s určitou obavou v hlase.
„Nie,“ odpovedá Maťa, „nechcela.“
„Tak budeme niečo medzi Beatles a Abbou, viac Beatles ako
Abba,“ Hugovi zjavne odľahne.
„Takže zatiaľ máme dve pesničky,“ zamiešam sa konečne
do rozhovoru, „Love me do a Yesterday. Obe od Beatles.
Potrebujeme ešte jednu vlastnú.“
„Urobíme rokenrol,“ navrhne Lojzo, „ A dur, D dur, E dur.“
„Z toho viem zatiaľ iba D,“ vravím.
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„To je ľahké, doučíš sa raz-dva,“ povzbudzuje ma basista,
„pomôžem ti.“
„A čo texty?“ spýta sa Tóno a priloží, „texty sú texty.“
„Texty spraví Berco,“ naša nová speváčka sa na mňa usmeje,
„on je náš rozprávkar.“
„Rozprávkar?“ krúti nechápavo hlavou Hugo a mne ide
srdce vyskočiť, že sa Maťa chystá všetkým prezradiť, ako trávim jej hodiny spevu.
„Nepamätáte sa?“ pripomína Maťa. „Učka ho tak nazvala,
keď čítal svoj sloh o vrabcovi.“
„Nepamätám,“ zamrmle Hugo.
„Ani ja,“ pridá sa Tóno.
„Ani ja,“ zahlási Lojzo.
„To bol sloh,“ snažím sa odvrátiť hroziacu funkciu, „texty
sa musia rýmovať.“
„No a?“ Hugo našpúli pery a zadíva sa do stropu. „Trebárs
mucha z ucha.“
„Alebo šťuka ruka,“ pridá sa Tóno.
„Škola volá,“ poponáhľa sa so svojím príspevkom aj Maťa.
„Tak vy niečo sklohnite,“ vyzvem ich, „keď ste takí majstri.“
Očividne mi však nikto nevenuje pozornosť.
„Alebo basa...“ Lojzo sa poškrabe za uchom...
„Basa hopsasa,“ zaberie Maťa.
„To je čo za blbosť,“ prevráti oči Hugo, „počúvajte – basa
kasa.“
„Jasné, iba na prachy myslíš, čo?“ kontruje Maťa. „Basa
krása.“
„Gitara,“ skúša Tóno, „hmmm, gitara...“
„Oštara,“ chytá sa Lojzo.
„To sa nerýmuje,“ umlčí ho Maťa, „gitara vytára.“
„A kto nájde rým na bubon?“ vyzýva Hugo.
Všetci stíchnu a premýšľajú.
„Bubon Kubo,“ vyhŕkne z Lojza a všetci vybuchnú smiechom.
„Hahaha,“ rehoce sa Hugo, „že Kubo, hahaha.“
„To je riadna haluz, bubon Kubo,“ opakuje Tóno.
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„Chichichi, chichichi,“ chichoce sa Maťa, „nesmejte sa,
chlapci, chichichi, lebo puknem, chichichi.“
A Lojzo sa červená, zuby vytŕča a chechce sa, až sa mu basa
natriasa.
Dívam sa, ako sa všetci od smiechu zadúšajú, šklbe mi
kútikmi, až to napokon nevydržím a hurónsky sa rozrehním,
až mi slzy vyhŕknu z očí.

»»» Basovka

Basovka je basová gitara.
Spolu s bicími drží rytmiku.
Má len štyri struny.
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BERCOV PRVÝ TEXT – KUBO
(ROKENROL)

Bol raz jeden Kubo,
čo umieral nudou.
Povedal mu tato –
môžeš robiť džudo.
Ale tento Kubo,
čo umieral nudou,
povedal, že nikdy
nechce robiť džudo.
Kubo, Kubo, Kubo,
ty si také čudo.
Bol raz jeden Kubo,
čo umieral nudou.
Hovorí mu mama –
môžeš hrať na bubon.
Ale tento Kubo,
čo umieral nudou,
povedal, že nikdy
nechce hrať na bubon.
Kubo, Kubo, Kubo,
ty si také čudo.
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