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Nejznámější vypravěči historek z druhé polovice bolševické éry v Československu jsou bezesporu Michal Viewegh a Petr Šabach. Někdy i neprávem (zejména v případě Šabachově - neplatí to ale zase už o filmech, které na jeho náměty vznikají) jim bývá vytýkána shovívavost vůči tehdejší době a nepěkná česká choroba zvaná laskavý humor. Není nic protivnějšího než laskavý humor a až sevřené Václavovy rty vystřídá na Hradě chápající úsměv Zdeňka Svěráka, utíkám do USA.
    Pokud jde o aspoň trochu humornou literaturu, nepamatuji si, že by tady byla nějaká humorná kniha, která by nabízela k té  laskavosti nějakou rozumnou protiváhu., chybí mi krásná sarkastická, ironická – chybí mi kniha, nad níž bych se případně smál nejen relaxačně, ale taky očistně. Možná taková je a unikla mi, možná tady byly takové pokusy – a neměly dostatečnou úroveň uměleckou, co já vím. Každopádně, teď je tu Jiří Pilous (podle profilu v knížce * 1958, pod pseudonymem Puluh-Pilstein má za sebou už prózu Hádala se duše s perem, BB Art 2001) se svou - s nejvyšší pravděpodobností autobiografickou – knížkou, která má ambici být tou protiváhou. Pilous byl, jak se z knihy zdá, vždycky trochu problémový samorost a nebudeme si zastírat, že problematický samorostlý je i jeho román. Malé dějiny posranosti popisují autorovo potýkání se s životem v „reálném socialismu“ od doby tání, kdy byl školákem, do druhé půle 80. let, kdy dokončí vysokou školu a chvíli učí na několika středních školách (knížka končí nástupem do zeleného, dvoustránkový epilog pak stručně shrne vojnu, návrat do civilu a obligátní tečku – 17. listopad). Románem ta kniha ovšem není, jen sledem historek. Kdyby ovšem -   
   Protože vás chci docela vážně přinutit k tomu, abyste si knížku přečetli, musím přerušit výčet chyb a povědět to jinak: ano, Se srpem v zádech má snad všechny chyby, které krásná próza mít může. A přece je pozoruhodná kdoví, jestli by neměla být čtena povinně. Jejím kladem je totiž odzbrojující autentičnost a upřímnost, se kterou se Pilous (hru na rozlišování autora Pilouse a hrdiny Pilsteina si tady i dále odpouštím, jestli to Pilous jen hraje, má to u mě) vyrovnává v první řadě sám se sebou: často je trapným hrdinou opožděným ve vývoji, kterému ledacos dochází později, než by mělo, sám je vcelku posraný - a jenom takovému jsem ochoten věřit i ten zbytek. Superhero by neměl šanci, vyjukaný mládenec je ale důvěryhodným „nosičem" atmosféry doby: A je to vzduch, že by s dal krájet; v sedmdesátých letech jako by se navzdory fyzice i Brownův pohyb zastavil...
   Jenže ta autenticita má i druhou stránku, autenticita musí být podpořena taky stylem vypravování – a tím nemyslím jazykovou stránku, tam je Pilous autentický a věrný, až se Ustav pro jazyk český chvěje – v tom není příliš mnoho místa na zcizování, na předesílání děje, na atorské komentáře typu: pointa k téhle scénce přijde v závěru, dejte si tam pozor. A stejně tak: na zadní straně obálce se o Pilousově dílu píše:    
„Zbabělost je zde zbabělostí, trapnost trapností, nechutnost nechutností, zmrd zmrdem...).“ Ale fakt?
Zmrd je tu zmrdem, ale Srp (šéf Jazzové sekce) je tu Srubem (šéfem Swingové sekce). V autorském komentáři si Pilous vyhrazuje právo měnit jména po libosti – s ohledem na žijící protagonisty románu, jednak aby neublížil, jednak proto (u veřejně známých jmen),že má „mizerného právníka“. Jenže mezi námi, ve velké většině případů jsou jména zaklíčována jen pro srandu. Někdy to sranda je, jindy ne. Samozřejmě skupina Paralympik ... kdo by si to nechal ujít? Nás mladší to samozřejmě prudí, zvlášť nás mladší z malých měst, kteří se nemají koho zeptat, kdo byl tenhle a kdo tuten.

V desíti letech četl hrdina Fíglerovy Bobry z Vydří a vedl skautskou kroniku, pak se potkal s bigbítem, koketoval s katolictvím, dokonce tak, že uvažoval o vstupu na teologickou fakultu, vystudoval ale matfyz a pak učil na několika středních školách.  A jako poctivý zapisovatel vlastního osudu musel do lana příběhů vetkat červenou nitku sexuálních frustrací, neúspěchů i úspěchů. V zásadě ale zůstává tím kronikářem. 
Musím říct, že můj pocit z toho je poněkud rozpačitý. Na jednu stranu jsem za to rád, je to svědectví, dá se to dobře a rychle přečíst – a je vidět (i když to možná Pilous nebude chtít slyšet), že četba Fíglera stejně zanechá stopy, i když bývalý skaut hraje fúzi, mluví sprostě, kouří, chlastá a souloží s kdekým. Na druhou stranu si uvědomuju, že kdyby se nebál stylizace, kdyby se nebál všechny ty příběhy „ukrást“ a pozměnit směřovat je k pointám, zkrátka opravdu literárně je zpracovat, mohl Pilous napsat tu zlou, sarkastickou,  ušklíbenou knihu, na kterou čekám.
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