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Kumbhméla, pračka hříchů
MILITANTNÍ SEKTY
" Hééjj! Hééjj!" slyším od stanů sekty nága bábá. Polonazí, divoce vyhlížející muži s
dlouhými dredy se připravují k očištění. Vše probíhá ve vojenském drilu. Starší sekty s holí
dohlíží na novice a občas je preventivně přetáhne po zádech. Je čas holení vlasů. Holiči se
mohou přetrhnout a břitvy ukrajují půlmetrové dredy. Na zemi se kupí jako hadí klubka
nemyté vlasy a divocí " dredaři" mění image na vyrovnané, holohlavé hinduisty, nastupující
cestu oddanosti. Nabuzení chlapi se předvádějí a nadřazený starší je naštvaný, že mu bourám
útvary. Hrozí holí a nejraději by přibral i mě. " Fik, fik, chroust," skřípe břitva, a na hlavách
už není ani chlup.
Pozor, něco se děje. Sádhu velí k odchodu k řece. Houf sta noviců se řadí do útvaru a svižným
krokem se přeskupuje ke ganze. Teď jsou všichni o poznání neróznější. Je třeba doholit
neoholené a rozdělit novice podle pořadí, ve kterém budou vstupovat do řeky. Bití přibývá a
já už nedokáži rozlišit systém složitého přemisťování osob. Sektuhlídají policisté, sádhuové i
starší. tady už přestává legrace a nefotí ani japonští žurnalisté. Rituál je uvnitř sekty
vygradován až na samou mez a největší cavyky se dělají s čuráním noviců, které je nutné
provést za hranicí kruhu. Všichni novicové už jsou zkrotlí a je možné přejít k očistě v ganze.
Áááách...to je úleva, s křikem se vrhají popelaví muži do kalné řeky a ta z nich smývá popel a
všechny hříchy...
HRA S PENISY
Procházím mezi stany skupiny nága bábá a muži se na mě mračí. Jsou nevrlí z věčného
otravování fotografů a kameramanů z celého světa. Odprejskni, nebo dej prachy, já tě pak
pomažu popelem a můžeš si udělat jednu fotku. tak nějak by se dalo rozvést
minimalistickégesto většiny sádhuů. Co s tím? Prachy mě přestalo bavit rozdávat. Sádhuové
jsou zkažení jako všude tam, kam přijedou bohatí běloši, a poté co jsem dostal výchovnou
ránu holí do baťůžku, jsem obezřetnější. Sedám si na čaj mezi nahé chlapíky, co jsou v
pohodě, a nic po nich nechci. Srkáme čaj, občas se vzájemně ukloníme a je nám dobře.
Chválím jim dredy i parádní prsten nasazený na kořeni penisu. To si zaslouží dárek. Ne
peníze.Nasazuji penisovému parádníkovi náhrdelník z Latinské Ameriky na sádhuovskou šíji,
a jsem jeho. " Tak, teď ti něco ukážu," naznačuje chlapík a já nestačím žasnout nad
divadýlkem, které přede mnou rozehrává.
Bambusová hůlka v jeho rukou není nic divného. Když si na bambus navine penis a udělá z
něj ulitu, začne mě produkce zajímat. Když své přirození překroutí o sto osmdesát stupňů,
jsem fascinován, a když přirození , z něhož je nyní uzel namotaný na holi, prostrčí dozadu
mezi nohy a kolega mu na hůl vystoupí, nedokáži zakrýt svůj obdiv. " To ale není všechno,
podívej se na kamaráda," říká a před očima mám najednou třiceticentimetrový šourek- to je
pro změnu kýla! Kroutím hlavou, ale jako bych ponoukal dalšího, který si zastrčí penis do
šourku a předvádí jogínské pózy. " Proč to všechno?" ptám se. " Je to výraz askeze a odříkání
si sexu," vysvětlují mi naháči skupiny nága bábá. Zvláštní, ale asketou nebudu, rozhoduji se
pevně.

BAMBUSOVÁ POLICIE
Přes dvacet tisíc policistů zajišťuje pořádek na největším shromáždění světa. Přes dvacet tisíc
píšťalek a bambusových holí. ...Indický policajt je ale úředník s bambusovým klackem a
úředník v Indii je fenomenální post. Radostné a uznávané povolání.
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