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Sarkastický písničkář XAVIER BAUMAXA vydal mezialbum: jedenadvacetiminutové tematické CD s
šesti písněmi a šesti básněmi. Vyskytuje se v nich Opičan Havel. Kdo to je? Xavier Baumaxa je díky
svým dosavadním čtyřem albům, vydaným v letech 2003–2009, na české písničkářské scéně pojmem.
Typické pro Baumaxu je mimo jiné prokládání písní veršíky, které byly připisovány Em. Rudenkovi.
„Objevili jsme nového básníka. Jmenuje se Opičan Havel a řekl bych, že je to taková štika v českém
básnickém rybníčku,“ pravil X. B. vloni, před vydáním alba Desperanto. Dotyčný Opičan Havel, jak
posléze na několika místech vyjevila nahrávka, ráčkuje jako Václav Havel a dikci má jako Václav
Havel. Baumaxa ho umí výborně.
I ten smysl Opičanových promluv je veskrze havlovský, ovšem jejich moralismus Baumaxa s
inteligentní brutalirozehraje tou naklání do sarkastické parodie. Od litvínovského písničkáře to nechce
být ani výsměch či kritika. Tvrdí, že Havla si váží a že mu jako jediný z českých politiků stojí za to, aby
se jím v tvorbě zabýval. Nejsem si však jist, zda tuhle Xaviho lásku u Havlů doma docení. Zejména
pak po vydání mezialba, či jak označit tu dvacetiminutovku s Opičanem Havlem, nazvaného ... a ten
Clintn, on mi hýkal.
Vše je na tom CD krátké: nejdelší píseň má tři a půl minuty, meziřeči několik sekund.
„Dagmarrrr, ehm, okus tento pokrrrm. Je to dobrrrééé,“ vyzývá Opičan v úvodu a spustí se titulní
píseň, v níž Baumaxa plejádu havlovských povzdechů, nádechů, výdechů „ehmů“, nedořečeností.
Leitmotivy výpravy s Opičanem jsou „Clintn“ (jedna píseň se pro změnu jmenuje Slintn) a narážky na
fet, na drogy. Opičan Havel je trochu „zmatlanej“ a celé to vyznívá jako poněkud „pod vlivem“. Ovšem
kontrolovaným. To se posluchači vyjeví až po několikanásobném poslechu, když vychytá detaily.
Nicméně žádná z „clintn“ písní nemá potenciál jako Nazzijazz, Na druhé straně plotu, Snížek,
Nowodobé kulty a další Baumaxovy špičkové kusy. Tedy možná až na Drbátko, hustý popěvek, kde
zpěvák sice taky havlovsky ráčkuje, ale „opičanství“ v ní jinak skoro žádné není: „Ty dívko s vlasy
nakrrrátko/ chtěl bych s tebou míti rrrobátko/ tak ukaž mi tvé vyvoněné drrrbátko/ a já jej navštívím
aspoň drrrobátko...“
Nejen v diskografii Xaviera Baumaxy, ale i jinak je CD ... a ten Clintn, on mi hýkal na samé
hraně únosnosti, avšak unést se to dá. Rozhodně by si tu stříbrnou placičku v pěkném papírovém
přebalu měla do svých fondů zakoupit Knihovna Václava Havla. Něco takového tam určitě ještě
nemají.

