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Jak byli s Bradem Pittem v New Yorku

A pak se jim začaly dít samé neuvěřitelné věci. Vyhráli pět Českých lvů, jednoho Kristiána,

jednu Terezínskou cihlu, dva Ledňáčky a 100.000 slovenských korun na bratislavském

festivalu. Pořád je někam zvali – a oni poměrně brzo uvykli večeřet chlebíčky se šunkou,

zapíjet je Bohemia sektem. Pak ale přišlo pozvání do New Yorku. 

Budař si koupil nové sluneční brýle, Morávek fotoaparát Kodak – a jeli. Na první pokus

neodletěli – byli příliš vyjukaní, přišli k odbavovací přepážce o 24 hodin dřív. Šli se vyspat

do parku, odletěli na druhý pokus. V letadle se pořád báli, že je nikdo nebude čekat

na letišti. Ale čekal. Mohutný černoch v bílé uniformě. Vzal Budařovi batoh a dovedl

chlapce k hrozně dlouhé limuzíně, přidržel dvířka. Morávek nechtěl nastoupit, pořád

Budařovi říkal, že je to určitě nějaký omyl. Ale Budař byl jak omámený, neviděl, neslyšel

– nastoupil. Tak Morávek nakonec taky. Celou cestu nahlas přemýšlel, kolik v New Yorku

stojí kilometr. Nakonec ho musel Budař kopnout – tak přestal. Jeli dlouho. Zastavili

u hotelu, který měl tolik hvězdiček, až to vypadalo, že to vůbec není možné. Vystoupili,

zjistili, že limuzína byla zdarma – načež jim dvě tahitské tanečnice u vchodu zuly boty,

sundaly ponožky a omyly nohy. Chlapci suše polkli a dali každé dívce dolar. Respektive

Morávek dal dolar, Budař třicet korun. Málo si vyměnil – bál se, že mu nevybyde. 

Na pokoji měli tři televize, internet a bazén. Napřed se pohádali, kdo bude mít postel u okna,

pak volali Milošovi Formanovi, že se s ním chtějí sejít. Pan režisér jim řekl, že je v Cannes,

ale jinak že by se s nimi viděl rád. Pak se ho ptali, jestli už od nich dostal kazetu s filmem.

Poslali mu ji před týdnem zdarma. Pan režisér kazetu dostal, musel si k ní ale přiobjednat

videopřehrávač s evropskou normou cca za osm set dolarů. Tak šli na Manhattan. 

Cestou potkali Woody Allena, Jima Jarmusche a Tarantina. S každým se vyfotografovali 

– a každého také nezapomněli pozvat na svůj film. Všichni slíbili, že přijdou. Dlouho pak

hledali poštu, aby to zavolali maminkám – věděli, že maminky to zaručeně pošlou dál. 

Pak byla ta projekce. Kino z dálky vypadalo jako malý stadión – a byla před ním fronta.

Když se přiblížili na dohled, vyběhla jim v ústrety ředitelka českého centra a volala:

Alelujá! A každého objala. Pak se fotili s polskými fanynkami a pozdravili se s ředitelem

festivalu. Pan ředitel jim řekl, že když ten film viděl poprvé, málem se počural – ale ať to

nikomu neříkají, že je to trochu trapné. Načež šel na pódium uvést promítání – všem v sále

řekl, že když ten film viděl poprvé, počural se. Pak americké publikum hrozně chlapcům

tleskalo, smálo se od první minuty s takovou vervou, až v sále nebylo slyšet vlastního

slova – natož filmový dialog. To ale nevadilo – film měl titulky. Na závěr byly ovace. 

Po představení k nim přistoupil Brad Pitt, Woody Allen i Jim Jarmusch a řekli jim, že mají

talent – načež se s chlapci znovu vyfotografovali – tentokrát už jejich vlastními

fotoaparáty. Pak chlapce pozvali na pizzu, ale nebylo to nic moc. 

Druhý den vstali, koupili si všechny noviny, co se v New Yorku dají sehnat – ve třech byla

jejich fotografie. Tak šli do Central Parku, lehli si tam na trávník, četli si polohlasem

ve scénáři Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště a smáli se, až se zajíkali. 

Začalo pršet, ale oni si toho ani nevšimli. 
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