Mám své oblíbené řeznictví, které se nachází na rohu Moszkva tér s Dékán utca, kam se tu a tam vracím, tak jako se člověk vrací ke vzpomínkám z dětství. Ideálně usmažená hurka namočená v hořčici a zajedená soustem nakládané papriky tu svou chutí připomíná nejproslulejší literární zákusek namáčený v čaji, a to přestože neroztáčí kolotoč vzpomínek, nestává se impulsem k sepsání objemného epického díla o sedmi svazcích, neboť člověk neví, nač by měl vzpomínat: krámek na nároží Moszkva a Dékán se totiž nachází mimo čas, a to stejnou měrou mimo ten ztracený i ten získaný. To, co tu mohu pozorovat, je jen autobus linky čtyřicet devět, který tudy projíždí každých deset minut, a když míjí výlohu řeznictví už potřetí, znamená to, že jsem se zase zamyslel nad prejtem a přitom ani nevím, jaké myšlenky mi zaneřádily hlavu tentokrát.
Chtěl bych, aby ten krámek existoval navěky – to je moje skromná představa o nesmrtelnosti. Čas se nenaplňuje, neplyne, smrt nepřichází a já vcházím do krámku na rohu Dékán a Moszkva, objednávám si hurku s hořčicí, paprikou, kvašenou okurkou a chlebem a setrvávám v čase. Není jasné, co se píše za rok, a není nutné se nad tím ani zamýšlet, není kam spěchat, budoucnost nemá sebemenší význam, ať si autobus číslo čtyřicet devět projíždí za sklem výlohy třeba do skonání světa. Jestliže ale jednoho dne tohle řeznictví zmizí, tak bych si přál, abych ho tím, že o něm dnes píšu, zachránil před upadnutím v zapomnění.
Jen na takových tržnicích, jako je ta na Bosnyák tér nebo v prvním poschodí tržnice na třídě Vámház körút, si ještě můžete objednat k hurce sklenici piva nebo kalíšek hruškovice, ale to už jsou doopravdy poslední bašty, přestože si vzpomínám, že v krámcích s nápisem „Hús, Hentesáru“ bývaly na prodej miniaturní lahvičky, decilitrová balení levné pálinky: třešňovice, višňovice a hruškovice, a pochopitelně to nebyla ani značka Zwack, ani žádná Vilmos, ale prostě takové, jaké pije běžný občan Maďarska, který se rozhodl zajít si do řeznictví na lehký oběd s klobásou. Sám si na to dobře vzpomínám, protože jsem si kdysi podobné lahvičky dával ke kuřeti obalovanému v zelném těstíčku v řeznictví na Városház utca, hned vedle Ferenciek tere, v samém centru města. Je to moje druhé nejoblíbenější řeznictví, kde jsou řezníci ještě šarmantnější než na Dékán utca a ještě bezstarostněji si ve velkých dlaních pohazují s kusy kotlet a krkovic a předvádějí je nerozhodným starším dámám, které touží proměnit svých pár forintů za zboží nejvyšší kvality. Pamatuju si, jak jsem tu kdysi měl kuřecí prsíčka obalovaná v těstíčku se zelnými kousky, zakusoval jsem to kulatou nakládanou paprikou a zapíjel deci pálinky.
Ani na Dékán utca, ani na Városház utca si už k hurce nebo ke kuřeti nekoupíte deci pálinky ani pivo Borsodi v plechovce. Netuším, kdo za tím stojí, jestli nějaké maďarské orgány hygienické správy nebo předpisy Evropské unie, ale pokud za to může to druhé, stává se ze mě v tu ránu zatvrzelý euroskeptik.
Luxus spočívající v zapíjení hurky pálinkou si člověk může stále ještě dopřát v prvním poschodí tržnice na Vámház körút, a to nejspíš proto, aby si němečtí turisté, kteří sem podnikají masové nájezdy (znají němečtí turisté jiné způsoby návštěv cizích zemí než masové nájezdy?), mohli dopřát trochu té exotiky. Ale hurka ze zdejší tržnice nesahá ani po kotníky hurce na Dékán utca, což mohu prohlásit s plnou zodpovědností. Ať si klidně němečtí nájezdníci na tržnici nakupují předražené papriky, pálinku a salám. Ať se jen nechají zlákat do restaurace v prvním poschodí, kde posmutnělý stařík vydává žalostný skřípot na svých cikánských houslích a kde je gulasch suppe daleko dražší než v každé poctivé kisvendéglő. Ať jen klidně bloumají po galerii v prvním poschodí se šňůrou stánků s jídlem a pitím, s příšerně mastnými polévkami a přesoleným zelím, s nakyslým vínem v dvoulitrových plastových lahvích a s langoši smaženými na ne zrovna nejčerstvějším oleji.
Maďarský způsob stravování však v sobě skrývá něco víc než jen smutek a melancholii; je to zoufalost, snad nikde jinde na světě se totiž nepodávají tak velké porce, dokonce ani v Americe, v zemi, kde je největší snad úplně všechno, třebaže tam nejsou největší ani porce jídla, ani melancholie.


