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Incident v dom U Dvou Sumc
Volné pokra ování prvotiny Literární klasikové

Zatímco kou tan il nad plameny sví ek v jemn osv tlené
komnat , ze vzdáleného konce chodby se ozvalo: „Tak, už jsme
na zámku.“ D ti se radovaly. Jejich k ehké hlásky však nem ly
té nejmenší potuchy, že budou v následujících chvílích, spolu
se svými itními otv rky, podrobeny p et žké zkoušce.
Radostné d tské hlásky zap í inily, že v oné jemn osv tlené
komnat po al sedící Neruda laskati své chlupy obrostlé
bradavky, nyní již vcelku ztvrdlé. Ztvrdlé tém stejn tak
jako jeho úd, jež za al r st do obludných rozm r v o ekávání
nadcházejícího pot šení s d ti kami.
Zpoza dví ek Nerudovy komnaty se ozvalo zabrání za kliku.
Dítka spolu s N mcovou vstoupily do komnaty zpustlého
Nerudy, zrovna když se chystal zapo ít t ít své p irození,
našt stí ješt schované v kalhotách, což pon kud zmírnilo
Nerud v šok z p istižení tém „in flagranti“ d tmi a
N mcovou.
Dítka netušila, že je celou cestu chodbou do Nerudovy
komnaty mlsn pozoruje z prot jší místnosti na druhé stran
chodby onen slovutný spisovatel Jaroslav Hašek. Momentáln
si za dve mi potají a tiše t el svého Švejka o své mohutné
p lky. N mcová o n m však moc dob e v d la, a proto
p istoupila k jeho dve ím, zatímco Neruda lákal šokované d ti
do své kom rky, vyhrnula suknici, p itiskla sv j obnažený
itní otvor ke klí ové dírce a skrz ni vyloudila na Haška táhlý,
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mastný a pat i n smradlavý pšouk, jenž se zcela nenadále p i
zk ivení její tvá e námahou vy inul z její odulé zadnice.
Barunka s Vilímkem stáli te již uprost ed komnaty a byli
pon kud zaražení. N mcová po vykonání p ekvapení pro
Haška p isp chala k nim. Naskytl se jí pohled šokovaných d tí
pozorujících podivné, rytmické pohyby na Nerudov ohanbí.
Tu Neruda p istoupil k d tem a vystr ivše oud p irozený ješt
více, sve ep prohlásil: „Kam s ním?“ Hlas se mu t ásl
zadržovanou chlípností. Neruda byl znalec a pravý gurmán.
Necht l se p ipravit svou nedo kavostí o slasti, které plynuly
ze zdrženlivosti a trp livosti p i kratochvílích podobným té,
která m la co nevid t za ít. Neruda byl sice zkušený, ale již
dlouho byl pouze na oby ejných starých syfilických babkách a
již dlouho se nedotknul dítka. V d l, že si to bude vy ítat, ale
bestie cloumající v jeho oudu si nedala poru it. Tato Píse
kosmická m la za následek to, že se na tvá i ky šokovaných
d átek vy inul p íval horké a husté smetany Nerudovy. Byla
to jeho vlastní receptura, namíchaná dny a dny od íkání sem
tam uvoln ném n jakou tou neschopnou babkou.
Sou asn s tímto aktem zarachotil za d tmi zámek práv
p ibouchnutých dve í. N mcová si byla moc dob e v doma
toho, k jakému zvrhlíkovi zamkla své d ti. Chvíli zalitovala,
ale pak si vzpomn la, jakou výplatu že jí to Neruda slíbil.
Zaradovala se a seznala, že za takovouto výplatu by své d ti
str ila klidn i pod kola jedoucího fiakru. A ptá se chlípný a
nedo kavý tená , jaká že to byla výplata? Inu, výplata to byla
pro ženu jako je N mcová více než velkorysá. Výplata od
Nerudy byla v podob mohutného klouzání (pravda, ob as
bohužel i prokluzování) jeho mohutného pyje v jejím nemytém
a tudíž hnijícím l n . Posílena a rozveselena myšlenkou na
svou výplatu, N mcová pomalu došla ke dve ím, za kterými se
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schovával Hašek. Ob asných tlumených, ale na rozlehlé
chodb stále hlasitých výk ik hr zy svých d tí si nevšímala.
Vždy si jen ekla, že s každým Nerudovým výst ikem a
výk ikem jednoho z jejích dítek bude její výplata ješt více
bohatá a št d ejší. N mcová otev ela dve e do Haškovova
kumbálku a p istihla jej na zemi v záchvatu epileptickém.
Onen chudák jej dostal zrovna p i vyvrcholení své samohany.
Hašk v organismus se n jakým podivným zp sobem
zablokoval a jeho miniaturní pyj neustále prýšil. N mcová
pojala podez ení, že to zp sobil její plyn, který p ed chvílí na
Haška vypustila, protože pokaždé, když ve svém oblíbeném
hanbinci U Gréty pro pedofilní lesbi ky vypustila podobný
mazanec ze své zadnice, u slabších povah to m lo stejné
následky jako nyní zde s Haškem. Tento podivný zázrak
p írody v podob svíjejícího se Jaroslava N mcovou natolik
rozohnil, že bez otálení strhla ze sebe své roucho stejn tak jako
svoji suknici a z jejích korpulentních pysk po ala pod velkým
tlakem tryskat žlutá mo , jenž zcela cílen dopadala a t íštila
se o sk ípající zuby zvrhlého tlouštíka, který nyní práv v tyto
okamžiky své agonie doplácel na svou neukojitelnou vilnost.
Jeho pyj ješt stále ejakuloval, z ejm však již jen krev.
N mcové to p ipomn lo k iš álovou studánku, kde nejhlubší je
v es a tak jako ty lan po ala hltav polykat tento výživný,
hutný a pro N mcovou i chutný mok, jenž byl kv li své
konzistenci více p íhoden jako nap íklad omá ka ke knedlík m
než jako pitivo.
Mezitím v komnat pán Nerudy probíhala zábava v plném
proudu. A to doslova. Barunka nesta ila ani polykat, a tak
musela p ijímat onen p ebytek do svých plic, jen aby jí Neruda
z nespokojenosti nepo al už asi po tvrté natrhávat kone ník.
Vilímek byl slabou ký a nevydržel. Pomalu umíral v kout
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místnosti na ztrátu p emíry krve z natržených (spíše
roztržených až rozšklebených) úst. Avšak stále žil a vnímal, co
se d je v komnat . Barun ino usklad ování semene v plicích
m lo jediný možný výsledek a sice ten, že si rázným trhnutím
vystr ila Nerudovu bestii ze svých pr dušnic (tak byl
mohutný!!!) a po ala zvracet stranou tak, aby Nerudu
nepozvracela. Neruda ji však za to uhodil a pronesl: „Kurvo,
toho jsem se snažil dosáhnout a nyní má veškerá snaha p išla
vnive ! Cht l jsem, abys mi to vyhodila na ohanbí! Za to tvoje
prdel pozná st edov k a skon íš, jako tady neposlušný
Vilímek!“ Tak pravil tento romantický klasik…
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