
Tenhle příběh, který vám chci  vyprávět, se stal v Čechách v brzké porevoluční době, kdy se všechno 

kolem bouřlivě měnilo,  ještě neexistovaly mobilní telefony ani internet a lidé, když si chtěli spolu 

popovídat, říkali si to pak hezky z očí do očí. Tahle doba zastihla našeho hrdinu v důležitém životním 

předělu: po letech se vrací do svého rodného města, mění práci a zjišťuje, že výraznou roli v jeho 

životě začíná opět plnit  ženský element.  Vše se zdá být jasné, ale pak se to zašmodrchá, jak už to 

v životě většinou chodí. Nic není nikdy tak jednoznačné, jak zpočátku vypadá.. 

 

I.    

 

V přeplněné nádražní hale se spěchajícím davem prodíral asi 30-ti letý muž. Čepici měl hluboko 

zaraženou do očí a ve tváři lehce pohrdavý výraz.  Chystal se cestovat vlakem  a tímto způsobem dával 

najevo svou nechuť k případné konverzaci, která mohla ve vlaku lehce vzniknout. Nebyl dnes naladěn 

příliš optimisticky a neměl zájem se při jízdě s nějakým cizím strejdou vybavovat zrovna o počasí 

nebo politice. Chtěl být sám a vypořádat se se svými starostmi, které mu v poslední době vznikly.   

Směřoval k pokladně. Pohledem zjistil, že u okénka stojí tak tři čtyři lidi. To mu přidalo dalšího 

pesimismu, protože fronty vůbec rád neměl. Znamenaly pro něho zbytečně ztrácet čas s lidmi, kteří 

stojí velice blízko něho, ale jsou mu naprosto cizí. Také byl senzitivní na jakékoli nepříjemné 

smyslové vjemy, stačilo, aby ucítil cizí pot a jeho představivost hned začala pracovat na plné 

obrátky. A nemohl za to -  v duchu hned viděl třeba svého souseda ve frontě - tlustého chlapa - 

kopulujícího se svojí manželkou a zapáchajícího tím svým odpudivým potem! Z tohoto důvodu 

nenáviděl fronty. Dnes sice nikdo ve frontě nesmrděl, zato  tady byl jiný problém:  starší žena, která se 

rozhodla zdržovat.  Byl to zřejmě ten typ ženy, která své nedostatky v intimním životě nahrazuje 

důležitostí v životě veřejném a pracovním. Potřebovala nutně zjistit jakési informace ke své slevové 

kartě a kladla pokladní sérii otázek. Trpělivá pokladní jí informace sdělovala, ale k nelibosti stojících 

se dáma vyptávala dále a zástup lidí narůstal. Z fronty se již začaly ozývat první tlumené projevy 

nesouhlasu. Když konečně dáma zjistila vše potřebné a obdržela lístek, bez jakýchkoli projevů omluvy 

nebo lítosti drze opustila své stanoviště. Ve frontě to opět zahučelo nesouhlasem, protože někteří si 

všimli, že zapomněla i poděkovat. „A co takhle poděkovat?“ připomněl někdo. Matrona však kráčela 

beze slova dál s drze vztyčenou hlavou! 

Konečně postoupil k pultu a prohlédl si slečnu, která vydávala lístky. Vypadala docela sympaticky, ale 

smutně. „ Prosil bych jednou do Chodové Plané beze slevy, ať tady taky nezdržuju!“ zahlásil. 

Ale ona na něho jenom obrátila své unavené oči schované za brýlemi a řekla:“ To by vůbec nevadilo, 

já jsem zvyklá, je to přeci jenom moje práce!“ Obdržel lístek, poděkoval a uložil si drobné a jízdenku, 

poodstoupil a zamířil k nástupišti, podezřívavě sledoval své okolí i s procházejícími chodci. Bezděčně 

při tom pohyboval rty a tímto způsobem se hýbal i jeho knír, který se snažil maskovat menší předkus. 

Muž ale přesto nevypadal odpudivě, příjemný výraz jeho tváři dodávaly jeho zelenohnědé oči, které 

měly jakoby rozjasněný pohled a dodávaly tak jeho osobě výraz jakéhosi podmanivého charisma, 

které společně s jeho vtípky zajišťovalo jeho oblibu ve společnosti. Vždy se spíše nechával unášet tím 

lepším a veselejším, co přináší život, a to horší se snažil odsouvat. Jako svobodný a bezdětný 

mládenec si to dosud mohl dovolit, proto se vyhýbal  i jakýmkoli vážnějším vztahům. Proplouval tak 

životem poněkud flegmaticky, cestou nejmenšího odporu. Nechtěl se ničím vázat, tak na 

sebe nechával působit sled zážitků, které si pečlivě vybíral. Z těchto důvodů hodně cestoval, chodil do 

společnosti, sportoval.  Chtěl,  aby jeho život měl drajv, jak si svůj životní styl nazval. Dnes však bylo 

jinak. Jindy optimisticky naladěný muž se dnes tvářil zachmuřeně.   

Usedl do kupé. Netečně přejížděl pohledem po okolí. Vždycky ho bavilo sledovat spolucestující ve 

vlaku a představovat si sledovaného v různých situacích, zvláště při pohledu na hezké děvče mu cesta 

pěkně utekla. Dnes se však přistihl, že se v myšlenkách nesoustředí, vzdaluje se a je magneticky 

zatahován  úplně  jinam. Cítí se uražený a ponížený, vykopnutý z města, kde žil přes pět let. Po ztrátě 

svého pracovního místa se teď se vrací z krajského města domů.  Ukončil  to tady docela neslavně 

a takhle si svůj návrat věru nepředstavoval! Vrací se po pěti letech domů, začít znova a bohužel – bez 

iluzí! V krajském městě, odkud byl vyexpedován, působil jako učitel zvláštní školy. Ačkoliv měl 

k pedagogické práci, tedy k buzeraci, jak si tehdy myslel, odpor, po střední škole se nechal zapsat 

k přijímacím pohovorům na pedagogickou fakultu a shodou různých náhod ji absolvoval. Stal se 

učitelem, i když jeho soukromý život byl přímo v ostré disjunkci k chování kantora. Litry vypitého 

alkoholu a excentričnosti v intimním životě z něj činily přímo prototyp chování antiučitele! Jako 



svobodný mládenec, kterým dosud ve svých 32 letech byl, vedl tedy dvojí život – svůj kantorský ve 

škole a potom pestrý společenský život,  rozdělený jízdou tramvají přes půl města. Ve svých 

alkoholických rauších se nevyhýbal ani návštěvám restaurací nejnižších cenových skupin, ve kterých 

se to hemžilo životními zkrachovalci ze všech možných i těch nejnižších společenských vrstev. Když 

štamgastři hospody U Kulatý báby, ke kterým patřili muži – většinou alkoholici a asociálové, říkali po 

nějakém tom pivu a paňáku: „Jak takovejhle člověk může učit malý děti?“ Vždycky jenom klidně 

odpovídal: „Ále nikdo přeci nemůže mít děti radši než já?“ Nelhal… 

Seděl ve vlaku a sledoval oknem ubíhající krajinu. Vzpomněl si, že si kdysi do svého deníku napsal: 

„Za špinavým oknem osobáku, míhá se lhostejný svět, ve kterém mi tolik chybíš, tvoje oči, vlásky, 

zoubky! Přijeď, svět bez tebe mi připadá prázdný, jalový.. „To bylo  asi před pěti lety, byl  zamilovaný 

do dívky jménem Pavla a docela dost to tenkrát prožíval. Teď stačila jedna vzpomínka a už byl 

v duchu zase zpátky: Jako tenkrát vidí slavnostně vyzdobený sál,  v rozích rozsvícené lampiony a 

barevné konfety, ubíhající od stěn k lustru, na stěnách naivní malby a retušované fotky hudebníků 

s ulízanými vlasy, které měly navodit náladu 30. let, v jehož duchu se ples konal. Sedí mezi muzikanty 

kapely Plesanka a  připravuje se na svojí produkci. Už přicházejí první  hosti -  v předpotopních 

kostýmech a ve společenských oblecích.  Tu ji zahlédne. Má předválečný klobouček a pod ním 

dobově zakroucené špičky vlasů, černé lesklé oči jako dvě třešně, rtěnkou obtažené rty a šaty velmi 

těsně obepínající tělo se všemi tušenými vnady. Uviděl samotnou královnu plesu! Třetí písničku měl 

sólo a když na něho dirigent ukázal, stoupl si, trošku se zaklonil a začal kouzlit medově hluboké tóny, 

jak to dovede jenom barytonsaxofon. Nenápadně pohlédl ke stolům. Dívala se.  A ostatní saxofony a 

housle tiše přizvukovaly a zpěvák zpíval Saigon je prístav krásnych žen, Saigon je našej lásky sen.. O 

přestávce již seděl vedle ní. Vzala pivní tácek a napsala na něj Stýskalo se mi! Ne, nedalo  se jí odolat. 

A tak Píseň pro kočku, zpíval v doprovodu celého orchestru pouze pro ní. Cítil důraznou oční 

komunikaci.   Pak hrála další kapela, tancoval s ní a pral se o ni s vlezlým bastardem, který si ji také 

usmyslel dostat. Štvalo ho, jak se s ním směje, ty ústa, ten úsměv měly patřit  jemu, po něm se jí přece 

stýskalo! Přišel k nim a toho otrapu lehce, ale dostatečně důrazně odstrčil a zase tancoval s ní. Začal 

vyprávět,  vtipkovat, vůbec se nestyděl a dařilo se mu. Pak už věděl, že bude patřit jemu.  Točilo se 

kolem ní docela dost zájemců o tanec, mezi nimi i jeho kolega - basák Mejla z kapely Robust, kde 

hraje ještě teď.  Všem dovolil si s ní zatancovat, všem kromě toho houževnatého trpaslíka, toho k ní 

nepustil!  Byl konec plesu. Svítalo. Trochu nenápadně, aby si toho ostatní nevšimli, ji vzal za ruku a  

zeptal se Půjdem?  Byl již den, jasné veselé ráno, když dorazili k ní na kolej, kde přespávala. Podala 

mu klíče a šla se mýt. Po chvilce se vrátila nahá s vlasy ještě pořád zatočenými do těch špiček. 

Vklouzla pod peřinu, kde ho našla čekajícího a beze slova se k němu přitulila. Poprvé polibky, hlazení 

a milování. A když skončili, řekla: „To jsme se krásně milovali. Milovat se s tebou chci, ale chodit 

s tebou asi nebudu. Nemám moc ráda muzikanty!“ Položila mu hlavu na prsa a spokojeně vydechla. 

Po dvou měsících  ji uviděl s tím prckem z plesu, venčili společně jejího baseta a ona se k němu lísala.  

Vzpomněl si, jak se tam na plese s ním chichotala, a byl to tak plastický a ošklivý obraz, že už pak za 

ní nikdy nepřišel. Trvalo hodně dlouho, než ji pustil z hlavy, a už se nikdy nechtěl takhle spálit. 

Vlastně Pavle tenkrát nalít, hrála s ním falešnou hru, popletla mu hlavu a pak si klidně zmizla s jiným.  

Uběhlo pět let,  jede stejným vlakem a dívá se oknem podobně odcizený i teď. I to okno je vlastně 

stejně špinavé jako tenkrát.  Na železnici se za ta léta vlastně  vůbec nic nezměnilo, vedení drah sice 

prohlašuje, že chce být moderní prosperující společností a pro tento účel přijímají speciálně vyškolené 

manažery, ale vlaky jezdí špinavé dál jako by se nechumelilo. Přemýšlí, co se změnilo za ta léta v jeho 

životě. S Pavlou se tenkrát rozešel a později měl další krátkodobě vztahy, které však rychle 

skončily. Pět let měl se ženami smůlu, ale mohl si za to vlastně sám. K ženám se choval spíše opatrně, 

odtažitě a někdy hrubě, protože se nechtěl zase zklamat. Také mu vyhovovala jeho nezávislost, která 

umožňovala žít si docela zajímavý mládenecký život. Trocha koketování, flirtování a občas se 

zapomenout s ženou přes noc, ale jinak se snažil si je k tělu moc nepřipouštět! 

Vlak mezitím dosupěl do  stanice jeho rodném města  a s příšerným pískáním tady končil svoji jízdu. 

Počkal, až si vystupující vyloží zavazadla a myšlenkami stále jinde pomohl snésti kufr jedné velice 

sympatické paničce. Na uctivé děkuji  řekl „Prosím!“,  a ani si nevšiml, že se na něho usmála. Ve 

střízlivém stavu byl k ženám obvykle zdrženlivý. „To byla naše holička Lidka, fešanda, co?“ Řekl mu 

jeden ze spolucestujících,  který s ním společně vystoupil z vlaku.“Hmm..“ zamumlal a nevěnoval mu 

sebemenší pozornost.   



Opět se tedy ocitl ve svém rodném městě.  Kráčel od nádraží a přemýšlel, co teď bude dělat. Má 

možnost jít na podnájem, od kterého mu známý půjčil klíče a který již v minulosti příležitostně 

využíval, když potřeboval tu a tam přespat. Tam se mu ale nechtělo, nebyla tam ani televize a číst si 

třeba knihu – no na to by neměl rozhodně náladu! Ani se nehrnul domů ke svojí matce,  určitě by měla 

spoustu zbytečných otázek a nechtěl v defenzivě vymýšlet odpovědi na její zvědavé otázky. Pohledem 

přejížděl svoje rodné městečko. Patrové pěkně upravené domky, exteriéry nesoucí stopy lásky a 

lokálpatriotství. I zahrádky před domky byly veselé, barevné. Začínal červenec a kvetoucí příroda 

jakoby se chtěla pochlubit, co všechno dovede. Nálada byla všude kolem jedinečná, i to sluníčko dnes 

svítilo nějak jinak, radostněji. Okolí ho vítalo a dávalo jeho zachmuřené tváři najevo, že všechno 

nepříjemné může jednou skončit a před jeho kroky se rozprostírá koberec tajných přání, která se splní 

co nevidět! Chce to co nejvíc akcí a pohybovat se mezi lidmi, aby si tady znova zvyknul, uklidnil se a 

zapomenul. Pozítří má domluvené chytání ryb s kamarádem Honzou, na které se docela těšil. Svoje 

první v životě!  Přece jen nebude úplně  nejhůř! 

Procházel zrovna hlavní ulicí a v tu chvíli jeho pohled spočinul na nápisu dobře známé restaurace 

Lidový dům. Napadlo ho, že hospoda bude tím nejlepším místem, kde se načas trochu poveselí a 

zapomene. Rozhodným krokem tedy zamířil do dveří. 

Ačkoliv bylo ještě pozdní odpoledne, v hospodě bylo již pěkně živo. Skupina štamgastrů, která měla 

nad svým stolem nápis Stůl největších lhářů, tady již dokonce zpívala známou odrhovačku! Jeho zrak 

si pomalu zvykal na příšeří a všudypřítomný cigaretový dým a tak nejprve  jen tak stál a chvíli se 

rozhlížel. Potom zahlídl, že od jednoho stolu na něho mával starší chlap, který ho zval ke stolu. 

Vzpomněl si na něho jako na zábavného hospodského vypravěče, který nezkazil žádnou legraci.  

Jmenoval se Pepík a Šimka si pamatoval ještě z doby, co tady jako student pomáhal  roznášet pivo. U 

stolu by s ním mohla být legrace, tak tam hned zamířil! Pozdravil své nové spolusedící  a čtyři chlapi 

mu pokynuli nebo něco zabručeli na znamení souhlasu, že k nim může přisednout.  

„Ty si mladej Šimek, co?“,  začal rozhovor  jeden z chlapů.   

„Jo Šimek--,  Michal, všichni mi ale říkají Šímo nebo Šimi!“,  odpověděl, když se usadil na židli.  

„No tak to mě těší, já sem nějakej Miloš Růžička. Místní štamgastr..“, představil se. 

„Ještě zapomněl dodat,“, doplnil ho jeden ze spolusedících:“ že dělá na radnici starostu! Ale to on 

schválně – ze skromnosti. A je to dobrej starosta, lidovej, chodí do hospody mezi nás dělnej lid a drží 

s náma! Tady tomu říkáme starostovo Spanilý jízdy!“, smál se spolusedící. 

 „ No jo, Rudlo, nech si ty svoje moudra pro svojí babičku!“, odsekl mu starosta:“ Politik by se neměl 

bát chodit mezi lidi a hledat odpovědi na jejich zvídavé otázky! Proto sem občas zavítám.“, vysvětlil: 

„Ale abych se vrátil zpátky, já tě znám přes tvýho otce, jednou mi řikal, že v Plzni studuješ, ne? „ 

vrátil se starosta k nově příchozímu a zadíval se na něho upřeně. 

„No to jsem netušil, že tady budu sedět se samotným starostou!“ řekl překvapený Šimek, ale pak 

pokračoval: „Abych pravdu řekl, už je to docela dlouho, co jsem studoval. Pak jsem tady asi pět let 

nebyl! To jsem dělal učitele v Plzni!“ říkal popravdě. 

„Cože ? Musíš na mě nahlas, ty dědkové tady hulákají, že není slyšet vlastního slova. Že už jako  

nestuduješ? Že jsi učitel?“  

„Teď už ne, už je to asi sedm let, co nestuduju!“  

„Víš, já sem znal tvýho otce, to určitě nebyl špatnej chlap, ale měly na něj blbej vliv ženský, doufám, 

že nejsi po něm? 

„Michal je jinej,  to se  neboj!“, zapojil se do hovoru Šimkův známý Pepík:“- Já ho znám vod tý doby, 

co tady dělal pikolíka. Docela se snažil, ale tady naše kluky..“ – rozhazoval rukama kolem sebe- „..co 

pijou tři čtyři piva za hodinu, zavézt nestíhal. Samozřejmě, že si vysloužil přezdívku Mesršmit!“ 

„Co to povídáš, Mesršmit?“, zeptal se jeden ze spolusedících.  

„Jo Mesršmit, ty nevíš kdo to je a to už sem chodíš dobrých pět let?“, ptal se překvapeně Pepík:“ 

Mesršmit  tady říkáme každýmu  mladýmu,  kterej nestíhá zanášet pivo. Prostě Mesršmit - co svým 

pomalým letem nalítává na hosty a oni zatím umírají žízní!“ ukazoval rozpaženými pažemi klouzavý 

let dvojplošníka a hlasitě se u toho smál. Spolu s ním se dal do smíchu i celý jejich stůl. 

Celkem uvítal, že v těchto salvách smíchu končily  jejich uvítací řeči a tak se začal věnovat 

pozorování hospodského ruchu. Bylo toho k vidění opravdu dost! Ke zpívajícím štamgastrům si 

přisedl jakýsi mladík a na silně podladěnou dětskou kytaru značky Diana začal doprovázet již tak dost 

kakofonický sbor. Nejbližší děda ho ihned vzal rukou kolem ramen a křičel něco na výčepního, patrně 

objednával rundu pro muzikanta. Napil se piva, popotáhl nosem, zazívl si, když tu zprava ucítil něčí 



pohled. Automaticky se tam otočil a seděla tam – žena! Černovlasá velice pohledná žena 

s pronikavým pohledem modrých očí.  Zůstal na ní zírat tak 3-4 vteřiny, ona se zpříma dívala také a 

pohled neklopila, teprve on očima uhnul. Opilci zatím zpívali: „Starý bábě dáme hrábě, aby s nima 

hrabala! Mladý holce dáme chlapce, aby ho milovala!“. A tu jím projel pocit, že tu ženskou už někde 

viděl, ale kde? Kde by ji jen mohl vidět, když tu tak dlouho nebyl? Vůbec nic nenasvědčovalo tomu, 

že by ji mohl znát. Tedy Ilusion  du déjà vu, pocit, že to co vidíme poprvé  je známé?? Klamný 

předchozí zážitek přičítaný nejčastěji snu? Asi ne, četl o tom populárně vědeckou stať, podle které se 

jedná o smyslovou nedokonalost, která podobné vjemy zhodnotí jako totožné. Asi to jsou  jenom 

hlouposti. Pak ho ale najednou napadlo, kde již už viděl – bylo to ve vlaku a pomáhal jí s kufrem! No 

jo to už bych zapomněl! Ale co, že na mě tak kouká? Třeba se chce seznámit, nebo dokonce nemyslí 

snad na vdavky? Jistě to bude odvážná žena, když se nebojí takhle zpříma podívat do očí, a krásná je, 

úplná femme fatale. Možná jsem jí nějak sympatickej, mám sice méně vlasů, ale rysy mám jemné, 

chování vybrané – distingvované, to se ženám vždycky líbí! A v jeho bohaté fantazii se začala vytvářet 

série velmi neslušných představ, ve kterých byly hlavní aktéři on s paničkou. 

„Tak chceš to pivo, nebo ne?“ v zápalu přemýšlení si Šimek ani nevšiml, že nad ním stojí číšník, celý 

rudý v obličeji, tvářící se zarputile a v ruce držící natočená piva. 

„  Jo, jedno bych si dal!“,  horlivě přitakal. S výčepákem se nechtěl rozhádat. Znal ho jako Libora, 

muže asi čtyřicetiletého,  který býval většinou nerudný, ale u hostů požíval velký respekt pro kvalitu 

svého piva.  

„ Na copa asi myslí náš Mesršmit?“,  křičel zase na něho starosta: „ Má tvářičku jako jelimán, ale 

tyhleti  sou nejhorší, vsadím se , že je duchem tamhle někde u naší Lidušky! Ha, ha, ha! Všimněte si, 

chlapi, jak pořád na ní civí!“,  řval a ukazoval směrem napravo směrem ke stolu, kde žena seděla. 

Šimek zrudnul a zoufale blýskl pohledem napravo, teď se naštěstí nedívala.  

„A kdo je to ta Liduška?“, zeptal se a teprve potom pochopil, že dost neobratně. 

„Á,  tak jsem měl pravdu klucí. Tady učitelskej se nám pravděpodobně zakoukal!“ vykřikoval starosta 

a svoji řeč doprovázel hlasitým smíchem, ke kterému se samozřejmě přidali i ostatní u stolu. 

„No když se teda ptáš, tak Liduška je holička a moc fajnová. Je teď moc nešťastná, ten její jí utekl, byl 

to takovej primitiv a moc se k ní ani nehodil. No ale nevim, nevim, jestli bys byl ty pro ni ten pravej. 

Potřebuje spíš chlapa tvrďáka, aby ji utáhnul!“, kýval hlavou na znamení nesouhlasu starosta. 

„Jen ho nech, ať  se s ní seznámí!“,  napomenul ho  Pepa:“ Bejt tebou Michale, tak tam do holičství 

zajdu jakoby se nechat ostříhat. Úplně nenápadně samozřejmě, v ruce kytku! Holičství  Mikádo na 

Hlavní ulici, to lehce najdeš!“  řekl Pepa a dal Šimkovi herdu do zad. Samozřejmě se všichni opět 

rozesmáli. 

Když smích u stolu konečně skončil, vrátili se všichni u stolu k příhodám o hospodských vtípcích.  

Vyprávět začal Pepík: „No chlapi, když už tady Zdenda začal o těch legráckách,  tak bych měl taky  

jednu: „Znáte Evžena, automechanika, no vidíte, já vlastně já ani neznám jeho příjmení!?“  

„Není to ten, jak se mu říká Bazil?“ ,zeptal se Rudla: „Ten co vždycky když dostane pivo, tak si ho 

otírá tím palcem úplně černým od šmíru?“ 

„Jo, jo Bazil, ten co  u toho má tu svou průpovídku To nevadí, to je přece čistá špína!“ smál se Pepík.  

„Jo,  to je přesně on. Na něj mám taky jednu veselou příhodu. Tuhle ho jednou jeho stará poslala 

nakoupit. To von taky poctivě udělal, v tomhle směru na něho bylo fakt spolehnutí, jenže pak po dobře 

vykonaný práci chytil slinu a zašel na jedno. Posadil se s tím svým nákupem sem do Liďáku a 

samozřejmě nezůstalo u jednoho. A jak si tam sedí a popíjí, napadlo nás, že si z něj trošku vystřelíme, 

tak jsme mu vzali z nákupu to jeho plato vajíček, v kuchyni jsme mu je uvařili a zase hezky nenápadně  

položili do tý jeho tašky. A doma si pak představ tu jeho semetriku, jak chce zadělat těsto, ťukne jedno 

vajíčko – nic, pak druhý, třetí – nic, nevěří svým očím a křičí: Ty Evžene, co ti to tam prodali za 

vajíčka? No to muselo bejt doma haló!“  

„No to ste byli pěkně zlomyslný,  to ste dělali dobrý kraviny!“ přidal se další z chlapů: „ To já s ním 

měl zase jinou příhodu, bylo to ještě za hluboký totality. Zašli jsme po šichtě na jedno a končili jsme 

asi na sedmým pivu. Pak se vymotáme ven před hospodu a vidíme,  jak kolem jeho auta prochází 

policajt a divně se na něho dívá. A Bazil se k němu hned šine, úplně suverénně,  nakloní se k němu – 

takhle jak mě vidíš,  já tam byl s ním – a zeptá se: Pane příslušníku, dal jsem si po obědě jedno pivo, 

můžu řídit? Jeďte! řekne mu policajt. Tak si jako by se nechumelilo  sedneme do vozu,  nakopne to, 

zapískají gumy, jak to protočí a se slovy: Létající Fin Keke Rosberg vyráží!! odjel. 

„No to ste měli tenkrát velký štěstí, že ten policajt vás nechal vodjet!“ doplnil ho Pepa.   



Jo, jo dělali se tenkrát různý kraviny, dneska už to tak nejde. Lidi jsou dneska nějak víc vystresovaný a 

na legraci už nemají tolik času. V kapitalismu se totiž musí honit peníze! 

„No ty se jich , Rudlo,  tak nahoníš! Ty rozumbrado!“, řekl mu Pepa:“Jsi zašitej pěkně v teploučku 

v tej svojí autoopravně a penízky se pěkně k tobě sami kutálejí!“ 

„ No já už je nehoním, to je pravda, to máš, Pepo pravdu!“ přisvědčil Rudla : „Mě se už tohle 

utahování opasků netýká, já jsem zůstal ještě v komunismu, ale těch  mladejch těch je mi líto. Tady 

těch mladejch!!“ povídal a ukazoval na Šimka. Ten jako by pokynutím dostal řeč, se konečně mezi 

těmi staršími chlapy osmělil a začal taky vypravovat: 

„Von ten Bazil dovedl bejt taky pěkně votravnej, pořád mě honil, že má teplý pivo, tak se ptam tady 

Pepíka, co mám jako dělat, že chce po mě pivo z druhý pípy, že z týhle prej to teče nějaký teplý. Pořád 

mi říkal, vem  to pivo jednou z tý druhý pípy a uvidíš, že bude úplně jiný – jako křen! A tady Pepík mi 

řek, prosím tě, načepuj mu tam pivo ze stejný pípy, prosím tě,  dyť  je to takovej pivař, že pozná úplný 

hovno! A řekni mu, že dostane angínu, jak to pivo je studený! Je to tak, Pepíku?“ 

„Jasně a tys mu pak natočil  pivo ze stejný pípy, ne?“ doplnil ho Pepík. 

 „Přesně tak! Pivo jsem natočil úplně ze stejný pípy jako vždycky a přinesl mu ho tam. Ale musím 

přiznat, že ve mně byla hodně malá dušička, když jsem mu to nesl. On se ale jenom tak podíval a řekl, 

Udělal si to,  jak jsem ti řekl? Vzal jsi ho z druhý pípy? No a já na to že jo! A on přejel prstem po skle, 

pak se důležitě napil a řekl: „No jo jasně, z druhý pípy - to je úplně jiný kafe, konečně pořádný pivo!“ 

„No to fakt poznal hovno, tomu by stačil úplnej kapáč a pochvaloval by si jaký to má panečku 

pivečko!“ 

„Chlapi, vy se smějete, ale já se tomu nedivim!“ řekl na to starosta: „Po třetím pivu nemáš vůbec šanci 

poznat jaký pivo piješ, prostě - nemáš šanci! Chuťový buňky máš po tom vypitym pivu otupělý!“ 

„Já bych to určitě poznal, já poznám všechny druhy piv!“, vložil se do rozhovoru Rudla. 

„Prosím tě Rudlo, dej si říct a věř mi, opravdu bys neměl šanci!“, vložil se do toho Pepík. Pak se 

chlapi u stolu jeden přes druhého dohadovat o svých degustátorských schopnostech v pití piva a to se 

mu zrovna nechtělo poslouchat. 

Zase si tedy  vzpomněl  na ženu po pravici. Teď už ví, že se jmenuje Liduška. Když byl v zápalu 

rozhovoru, tu a tam k ní zabrousil pohledem a párkrát se jejich pohledy i střetly! Jednou, když 

přicházela z toalety, hodila po něm očkem a když usedala obkročmo na svou židli, vystrčila na něj 

zadeček, jakoby ho lákala. Po těch očních signálech to byla její druhá jasná výzva!  Teď to ale 

vypadalo, že  společně se spolusedícími bude odcházet. Ano skutečně - celý stůl se zvedal! O tom, že 

by šel za ní ale vůbec nepřemýšlel, na to byl příliš nesmělý a také se obával případných Růžičkovo 

poznámek. Opět se tedy spokojil pouze  pohledem na ní, když procházela kolem jejich stolu. Podívala 

se také  a zdálo se, že se i usmála. To už vypadalo velmi nadějně!  Je to opravdu zajímavé, před chvílí 

se vrátil po letech domů a už cítí, že se věci dávají do pohybu. Jistě to musí být zajímavá ženská, 

tajuplná, co asi dovede její tělo, když její pohled je tak svůdný? Možná by stálo za to překonat svoji 

ostýchavost a jak radil Pepík, navštívit ji v jejím holičství. Šimek byl totiž docela stydlivý a tato 

vlastnost způsobila, že o většinu potencionálních partnerek díky své nerozhodnosti přišel. Bál se i 

citově otevřít a tak od  rozchodu s Pavlou měl jen samé nezajímavé – ordinérní typy dívek, které ho  

většinou balily,  protože v nich budil soucit a chtěly se o něho starat. Nikdy k žádné z nich nic necítil, 

tak se k nim choval docela hrubě a zažíval pak směšné až perverzní erotické příhody. Někdy když měl  

náladičku, tak tyhle příhody ve společnosti cynicky dával do placu. A aniž to věděl, tak tímto svým 

chováním podvědomě maskoval svou  nenaplněnou touhu po partnerce. Tahle panička však má o něho 

zájem, to je jisté! Třeba se na něho  někde informovala a imponuje jí jeho vzdělanost a rozhled, u 

ženský člověk nikdy neví! Seznámení s ní sice dneska prošvihnul, ale svojí ostýchavost si zdůvodnil 

tak,  že někdy není špatné předstírat nezájem. Určitě to pak zvýší jeho cenu,  od chlapů si zjistí o ní 

podrobnosti a uvidí se, co a jak! Není třeba někam spěchat!   

U stolu zatím  jeden z chlapů – Rudla, vyprávěl o jednom z hostů v jiné hospodě Klas:   

„Do Klasu chodil jeden chlap, co pil za večer tak šest až sedm  kafí. Dal si vždycky kafe s rumem, 

dopil kafe a  lžičkou pak vyjídal i ten logr!“ 

„ No fuj! To kecáš!“ 

„ No nekecam, fakt. Kafe s rumem nazýval Dadák a měl´s ho pak vidět, s jakým požitkem vyškrabával 

ten logr! No jo, ale pak ho to nějak sebralo, udělalo se mu špatně a odvezli ho se zánětem slepého 

střeva přímo na chirurgii!“ 



„ No to se nedivim, když dělal takový svinstva. Koho to kdy napadlo žrát logr? Ten musel bejt úplně 

padlej na hlavu!“ 

„ Počkej nepřerušuj mi, to nejlepší teprve přijde!“, napínal spolusedící: „Operoval ho jeden můj 

známej chirurg a ten mi říkal, že když ho otevřeli, tak celej operační sál málem utekl, jak prej byl z něj 

cítit rum. Ten apendix byl jako jítrnice, celej byl nacpanej tím logrem, jenom zašpejlovat!“ 

„ No ale teď už vážně přeháníš, Rudlo!“ 

„ No Pepíku, nemusíš tomu věřit, ale je to skutečnost! Klepu na dřevo, že je to pravda!“ dušoval se 

Rudla: „ Ale teď mi napadlo, když jsem takhle vyprávěl o kafi s rumem. Nedáme si pánové po jednom 

malým? Jenom maličkýho na chuť?“ 

„ Jo, jo to máš dobrej nápad, jeden malej ještě nikoho nezabil!“souhlasili a přizvukovali ostatní. 

Jakmile přišlo na objednávání tvrdého alkoholu, Šíma už tušil, že bude zle. Jak už to většinou s ním 

v hospodě chodilo, již malé  množství vypitého alkoholu způsobilo, že se nedokázal přísunu panáků 

ubránit. Dal si jednu, pak další rundu a  další a  jeho alkoholové opojení se začalo stupňovat. Zrak se 

mu začal rozostřovat a postupně přestával vnímat rozhovory u stolu. Poslední, co si ten večer 

pamatoval bylo, jak Pepík křičí na jakéhosi chlapa v montérkách: „Nazdar Jindro, ty bezprdeláči! Ty 

taky nemáš žádnou prdel jako já! My dva kdybysme stáli vedle sebe, tak by byla vidět dohromady 

jenom jedna prdel!“  A to už byla opravdu poslední nosná myšlenka, kterou zaregistrovalo jeho 

tvrdým alkoholem zmožené vědomí. Hlasy spolusedících se mu slily do monotónního proudu 

nesouvislých průpovídek, do kterých se občas přimotala vzpomínka na ženu s jasným vyzývavým 

pohledem.  Pak už definitivně upadl do alkoholického deliria spojeným se ztrátou paměti. Nevěděl, co 

u stolu říkal, tedy – jestli vůbec něco říkal!  Jediné, co si pak mlhavě pamatoval, byla cesta pěšky 

domů a to už tušil, že jeho krok nebyl vůbec jistý! 

 

II.   

 

Hned jak to pozdní ráno otevřel oči, pochopil, že je zle. Bolela ho hlava, žaludek měl jako na vodě, 

v ústech pachuť po zbytkovém alkoholu: parádní kocovina!  Protivný neútulný podnájem na něho 

vysílal své negativní vlny a deprese, kterou včera alkoholem úspěšně překonal,  tu byla zpátky ve 

spojení bolestí hlavy a žaludku. Bylo mu na zvracení. Pomalu si urovnával útržky paměti včerejšího 

večera. Nejraději by se otočil na druhý bok a dospal to, ale vzhledem k tomu, že již bylo skoro poledne 

a měl jisté bezodkladné záležitosti, které musel nutně vyřídit, musel vstát. Svlékl se a odešel hned do 

koupelny, sedl si tady do vany a nechal na sebe téct vlažnou vodu. Pak si umyl hlavu, aby z vlasů smyl 

pach cigaretového kouře z hospody, celý se umyl a nakonec si oholil i vousy. Vylezl z vany, otřel se 

ručníkem, natřel si tvář vodou po holení a krémem si namazal čelo a obličej. Vzal si čisté prádlo a 

oblečení. Bylo voňavé a bude se v něm cítit dobře – další krok k překonání kocoviny! Jeho máma, 

která mu prádlo prala a žehlila, do pračky asi přidávala nějaké dražší máchadlo a v těch čistých šatech 

měl díky té vůni pocit jakéhosi pohodlí a bezpečí. Další, co bude muset udělat, aby se zbavil té 

protivné kocoviny, bude najíst se. Nedaleko jeho podnájmu je malá prodejna s potravinami, která si 

ještě dokázala zachovat ducha starých vesnických konzumů. Měla dokonce i tu typickou vůni, která 

mu připomínala prodejnu smíšeným zbožím ve vesnici, kde bydlela jeho babička a kam jezdil každé 

léto na prázdniny. Proto sem také rád chodil. Vzhledem ke skutečnosti, že nevlastnil ledničku, nemohl 

ani nakupovat potraviny do zásoby. Přesto si do nákupního košíku toho vložil dost: sekanou, salát 

rumcajs, čalamádu, ruské vejce, půlku chleba, pomazánkové máslo, ementál.. a na podnájmu 

převážnou většinu těchto potravin snědl. Ještě to nebylo ono, ale už se cítil nepoměrně líp, než když 

vstával! Nejprve musí zajít do Liďáku zjistit situaci, tuší, že tam po pití panáků nebylo všechno 

v úplném pořádku! 

„Ááá, kantorskej se vrací na místo činu!“, zabručel tady na něj hostinský místo pozdravu. 

„ Nazdar Libore, platil jsem ti včera?“ 

„Něco si mi zaplatil, no ale jeden dloužek tady  ještě máš!“  

„ A kolik že to dělá?“ 

„A jak to mám vědět, když účet máš ty!“ 

„ Já?“ 

„Ty! Říkal si, že ho necháš u sebe, že tam bude v bezpečí. Nebo nějaký jiný podobný pindy!  Tak ho 

koukej najít, nebo ti jí už fláknu!“, přitvrdil výčepák. 



Šimek si instinktivně osahal obličej a pomalu si začal šacovat kapsy:  „ Nevíš, kam jsem ho mohl 

strčit?“, ptal se bezradně. 

„Někam do bundy si ho dával, vole!“ 

Začal si tedy šacovat kapsy v bundě, v první kapse nebyl, tam byla jenom červená náplň do propisky, 

kancelářská sponka a prezervativ, v druhé kapse našel poloprázdné bezfiltrové cigarety startky, 

několik drobných mincí, lžíci na obouvání bot a prošlou vstupenku do kina a ve třetí – „Hurá, tady je!“ 

vykřikl a důležitě dával hostinskému zmuchlaný cár papíru. Ten ho znechuceně vzal do ruky a jakoby 

zapáchal, odvracel od něho obličej. Škrtal čárky a počítal: „ Osm panáků – rovný kilo!“ vysypal na 

něho. 

„Kilo? No to si děláš prdel, ne?“, řekl překvapeně:“ Libore neblázni, vždyť je tam jenom pár malejch 

panáků!“,  dohadoval se překvapený Šimek. 

„Pajcku máš za úklid záchodu, byl zdělanej, no hrůza!“  

„Ale to sem nemohl bejt já, já si přece klíč ani nepůjčoval, já přece na záchodě vůbec nebyl!“, bránil 

se Šimek. 

„Je přece pořád vodemčenej! A kdo to měl bejt jinej, ty si byl přece nalitej nejvíc!“, řekl velice rázně 

se svojí neoddiskutovanou logikou. 

„ Libore, ty si keťas!“, řekl smířeně:“ No tak já  tedy zaplatím, abych pak neměl dietu a nedávals mi 

kapáče!“ 

„Tak pozor, kapáče já tady nedávám nikomu!“, ohradil se Libor. 

„Já vim, ty máš stejně nejlepší pivo v Planý!“,  lichotil mu Šimek, protože z něj chtěl vytáhnout 

podrobnosti včerejšího večera: „Nevyváděl jsem včera nějak moc?“ 

„ Ááá, vokýnko máme !“, smál se mu Libor: „ No buď rád, že ses neviděl! Sednul sis tamhle 

k dědkům,/,  ukázal na stůl štamgastrů: „a vyprávěl si tam, že hledáš svýho budoucího tchána, že 

musíš mít jeho Lidušku, sladkou Lidušku, nebo tak nějak, že  mu šoupneš panáka za Lidušku! No to 

by z tebe měla Lidka opravdu radost, takovýhle vožraly přímo nesnáší!“ 

„A jestě si po mě si hulákal, že sem brunátnej, nebo něco podobnýho!“, rozčiloval se Libor:“ Ale to ti 

povídám, měl si velký štěstí - za prvý nevím přesně co to znamená a za druhý, že jsem tak 

mírumilovnej a s takovýma opilcema mám soucit! Jinak by ti rozhodně jedna přiletěla. Takovýhle 

učitelský hemzy si nech příště pro jinýho, na to tady nejsem stavěnej, aby po mě takhle pokřikoval 

kdejakej učitýlek!“ 

Co měl tedy Šimek dělat? Dal mu požadovanou stovku a klidil se ven. Věděl, že v tomhle stavu nemá 

cenu se s ním bavit. Libor byl věčně takhle podrážděný a často hrubý na hosty. Byl to muž unavený 

svojí prací, typická oběť svého povolání! 

„Jsou to ale divný pořádky,“, myslel si Šimek, když opouštěl hospodu: „nosí  mi panáky jeden za 

druhým i když vidí, že mám dost a pak se diví, že po nich takhle vyvádím!“, říkal si a kýval nevěřícně 

hlavou ze strany na stranu. 

 

Takže v hospodě to úspěšně vyřídil, ale další záležitost byla ještě nepříjemnější – jednalo se o 

návštěvu jeho matky. Byla to rázná žena, která ve svém synovi dosud viděla dítě a měla tedy tendence 

ještě teď ho vychovávat. Jejich vzájemná setkání se tedy nikdy neobešla bez pokynů, rad a 

průpovídek, které zhusta synovi předávala. Dnes ještě k tomu  má oznámit tu nepříjemnou zprávu, že 

skončil s prací, do které ho jeho matka vždy nutila a vkládala velké naděje. No – bude to jistě 

nepříjemné a neobejde se to bez výčitek, ale vydržet to musí, protože potřebuje vyprat a vyžehlit 

prádlo. Hned, jak se posadil, dostal oběd a tuto nemilou zprávu oznámil. 

„No ty si se snad zbláznil, Míšane! A co jako teď budeš dělat?“, ptala se vyčítavě. 

„Mami, prosím tě, neříkej mi Míšane, ty sis asi zapomněla všimnout, že už je mi 32 let!“, bránil se. 

„Je ti 32, ale rozumu máš tak na osmnáct! Ještě jsi mi neodpověděl na mou otázku!“ 

„Teď budu mít prázdniny a potom si něco najdu, neboj!“ 

„A co tě to prosím tě napadlo, nechat se vyhodit z práce? Vždycky jsem si myslela, že můj syn bude 

učitel!“  

„No prostě jsem se tam nedohodl! Ředitel si na mě zasedl, to prostě dál už nešlo!“  

„A to si to nemohl ještě chvíli vydržet? Ředitel je v důchodovém věku, vždyť jsi ho mohl za rok dva 

nahradit. A dělat ředitele školy, to už je něco!“ 

„Prosím tě, vždyť ten má jenom samý starosti a žádný peníze! Vždyť si to představ-  bejt zodpovědnej 

za všechny ty učitelky, za celej ten nesmyslnej pedagogickej proces!“ 



„Zase shazuješ svojí profesi?“,peskovala ho matka:“  Měl bys  mít víc sebevědomí a ne pořád jenom 

kritizovat a ironizovat! Jako ředitel bys lépe zajistil svojí budoucí rodinu. Měl bys myslet víc na svou 

budoucnost, vždyť už  je ti přes třicet! Zkrátka - potřebuješ holku, která by tě trošku přitáhla, aby ses 

usadil!“, řekla rázně. 

„No, ale mě zatím žádná moc nezaujala!“, bránil se Šimek. 

„Protože máš moc vysoké nároky, vysoké nároky na ostatní, ale ne na sebe! Potřebuješ holku, nemusí 

bejt ani moc chytrá, ale musí bejt taková – jak bych to řekla - do života!“ 

„To si mám najít nějakou hloupou?“  

„Hloupou to zrovna ne, ale ne nějakou vychytralou, aby tě nějak nešidila. Nejlepší by byla nějaká 

silnější, ty bejvají klidnější!“, znalecky pokyvovala hlavou:“ Nějakou obyčejnou, ale praktickou, aby 

dovedla domácí práce, uvařila ti, vyprala, aby se věnovala dětem!“  

„Ale já zrovna ještě teď nechci děti!“, bránil se Šimek. 

„Myslím později!“, dodala přísně :“ Ale hlavně aby to nebyla nějaká nepraktická intelektuálka. Vždyť 

ty jsi schopnej si namluvit klidně i nějakou knihomolku!“ 

„No knihomolku zrovna ne..“, nesouhlasil: „Ale já potřebuju holku, která má aspoň trošku přehled, 

abych si s ní pak mohl o něčem povídat!“, namítal Šimek. 

„Povídat?“, řekla ironicky: „ To myslíš to svoje věčný klábosení o životě? Pořád jenom něco 

rozebíráš, tlacháš o životě. To nemá s životem nic společnýho! K čemu je ti ta tvoje chytrost, když ji 

nedovedeš využít? Nemáš pořádně kde bydlet, teď už ani tu práci nemáš, jenom se poflakuješ po těch 

svých hospodách. Zdá se mi, že o nic nemáš ani pořádně zájem, všechno jenom zlehčuješ, shazuješ. 

Měl bys  mít také nějakého koníčka!“, vyzývala ho. 

„Ale vždyť já mám - svoji muziku!“, odporoval. 

„No to já ani nepovažuji za koníčka, beztak to máte jenom jako záminku,  jak se opít. A kromě toho 

z toho nemáte žádné peníze!“ 

„Protože splácíme aparaturu, jinak bysme si už vydělávali!“, bránil se Šimek. 

„Ani se mi to vlastně nelíbí – ty vaše moderní dřístačky! Vždyť už jenom ten váš název Robust zní 

pěkně podezřele a to nemusíte zahrát ani notu!“, vysmívala se matka a pak pokračovala v kázání:“ 

Nesmíš být prostě na výběr partnerky tak náročnej, musíš tolerovat její chyby a vidět spíš to lepší. 

Láska přijde později! Podívej na mě – po rozvodu s tvým otcem jsem si vybrala svýho Vašíka, on není 

zrovna žádnej Ajnštajn, ale dovede se slušně otáčet v kuchyni, práce na baráku zvládne vesměs 

všechny sám, i dost peněz domů přinese! 

„Jo Venca je dobrej, to sis vybrala opravdu dobře! Hlavně že tě poslouchá a neodporuje ti, viď? To ti 

vyhovuje!,  pustil se do matky  Šimek, ale ta se nijak nebránila. 

„No nezlob se na mě,Míšane, že jsem tě zase takhle probrala!“, řekla již klidnějším hlasem:“Ale 

takový už jsme my všechny mámy, vidíme ve vás děti i po třicítce! Neboj, myslím to s tebou dobře, 

chci, abys byl v životě šťastnej! Máš pro mě nějaký prádlo  na vyprání?“  

„Jo něco nesu, kdybys byla tak hodná!“ 

„Tak mi to vysyp do koše na prádlo! Řekla ta přísná, ale spravedlivá žena a tón této její poslední věty 

již nebyl tak důrazný. Tímto dala najevo, že její výchovné působení je pro dnešek u konce, a mohou se 

konečně začít bavit o něčem jiném. Dnes to byly její oblíbené telenovely a sitcomy, o kterých si dnes 

chtěla popovídat. Sice ho nezajímaly a nevěděl o nich nic, ale aspoň odvrátil pozornost od sebe a 

svého životního stylu, který, zdá se  jeho matce příliš neseděl. 

   

Poslední nejpříjemnější záležitost dne si nechal nakonec. Má tady na sídlišti jednu kamarádku, 

jmenuje se Šárka. Je také učitelka jako on, ale úplně jiná než ostatní kolegyně, co poznal. Je to docela 

pohledná tmavovláska,  vyšší postavy než on a říká se o ní, že je sama, protože má docela vysoké 

nároky na přítele. Chodí ji docela často navštěvovat, protože si spolu vždycky dobře popovídají a kdo 

ví, třeba někdy ze svých nároků sleví a poštěstí se mu být více než jenom kamarádem! Naděje umírá 

poslední, jak zní lidová moudrost. Šárka je docela úspěšná, protože ve svém věku 25 let má již vlastní 

garsonku, zaplněnou nábytkem a ozdobenou obrázky, skleničkami, dečkami - vší možnou dívčí 

výbavičkou. Zakládá si na zdravé výživě a pití bylinkových čajů, které vaří svým oblíbeným 

návštěvám. Šimek je rád, že se k nim může také počítat!  

Dole u vchodu zazvonil na její zvonek. Ozvalo se: „Prosím?“ 

Nachýlil se k mluvítku u zvonku a řekl do něho: „Tady Šimek, můžu na pokec?“ 

„Jasně, pojď nahoru!“, odpověděl dívčí hlas v mluvítku.  



Když spustil bzučák, skočil ke dveřím, otevřel je  a spěchal za ní nahoru. Dveře garsoniéry již byly 

nastevřené. 

„Tak mně tady zase máš! To víš, kovář kuje železo, dokud je žhavý!“, vtipkoval hned ve dveřích. 

„No, zase se moc nevytahuj! Dávám ti vodu na čaj, ani se neptám, viď?“, protože vím, že neodmítneš! 

„Neodmítnu, jsem už docela vycepovanej a vím, co jsou dobrý mravy! Můžu si sednout?“ 

„Neptej se a vem  si to svý oblíbený křesílko!“ 

„Prej si byl včera v hospodě a docela si tam vyváděl!“, smála se. 

„Prosím tě, to už se to takhle rychle k tobě doneslo? Jo byl,  musel jsem ten návrat domů trošku 

oslavit!“, řekl, když se pohodlně uvelebil ve svém křesle. 

„No, Libor už mi to říkal, o té tvojí Lidušce! „, smála se : “Docela mě svým vkusem překvapuješ! Ale 

to ti radím, buď opatrnej, Šimečku!“, napůl v žertu mu radila: “Říká se o ní, že je  docela éro, abys 

nějak  nenalítnul! Znáš se, jak si vůči ženám naivní!“  

„ Neboj! Dám si pozor! Vždyť vůbec nic nebylo! A co ty, už  máš nějakého přítele?“, zeptal se, aby od 

sebe odvrátil pozornost. 

„Nemám, no asi se budeš tomu divit, ale z té bídy okolo vycházíš pořád nejlíp ty - jednooký král!“, 

smála se: „Fyzicky mně tedy vůbec nepřitahuješ, pokračovala: Ještě tak bych dovedla zkousnout ten 

tvůj připitomělej kolotočářskej knírek, ale především – líbí se mi  větší chlapi než mrňouskové jako 

ty!“,  přerušila svou řeč, aby se napila ze šálku čaje, pak dodala: 

„Připomínáš mi takového směšného  a zábavného mužíka. Můžu se zbláznit smíchy, když vidím ty 

tvoje malý ramínka! Ale co mi opravdu na tobě zaujalo, to je ta tvoje nezávislost,  jak si vším klidně 

proplouváš. Nikdy jsem tě neviděla bejt členem nějaký party, natožpak s někým chodit! Většinou si 

zařadím každého chlapa  do nějaký škatulky, ale u tebe to nejde, protože ty máš v sobě víc.  Přitahuješ 

pozornost tím, jak jsi otevřenej k okolí. Taky jsem neviděla nikoho jako ty, aby měl na rameni 

vytetovanou žábu!“, smála se. 

„To není žába, ale mlok – je stylizovanej a zakomponovanej do ornamentů. Mlok neboli salamandr je 

mýtické zvíře, kterého nestráví ani oheň, je to symbol mojí energie, nezničitelnosti.. Nenudím tě?“, 

zeptal se. 

„Ne, jen pokračuj!“ 

„No to je vlastně všechno a pak mám ještě jeden způsob odporu proti společnosti a to jsou  ty moje 

čepice, hodně barevný rebelantský čepice!“ 

„Tak tyhle tvoje vtípky mi taky na tobě  baví, máš ten svůj esprit – tak se tomu říká, to jak pohotově 

reaguješ a glosuješ. Jenže takoví lidé, co baví společnost, pak doma prudí a pro život se ani moc 

nehodí, tak sorry! Máš smůlu!“, smála se a pak ještě doplnila: 

„No a úplně super se mi zdá ten tvůj odstup od tvého zaměstnání – to my ženský prostě nedovedem! –

„ Vsadím se, že si doma ani  neděláš přípravy na ty svý hodiny, co odučíš a sfoukneš to někde 

v kabinetu za pět minut!“ 

„Já si přípravy nedělám vůbec, ani doma!“, vytahoval se: „A asi ani s nima už nezačnu, v tej mojí 

škole jsem totiž skončil!“, prozradil jí tu svou novinu, o které kromě jeho matky ještě nikdo nevěděl.  

„Jak je to možný, prosím tě?“, dala najevo své překvapení. 

„Prostě jsem se nedohodl s vedením a tak jsem odešel! No byly to spíš takový ty  interní spory, 

dodržování vyhlášek a tak..“,  zalhal Šíma. 

„A co jako prosím tě budeš teď dělat?“, vyzvídala Šárka. 

„No především – budu nějakej čas nezaměstnanej – už se na to docela těším! Na všechno budu mít 

zase fůru času.“ 

„Nezaměstnanost jako příjemná životní etapa? Cha chá!“, smála se: „Stěží člověk aktivní a ambiciozní 

jako ty vydrží bez práce! Práci sice nenávidíme, protože jejím jediným smyslem je prodat sebe jako 

pracovní sílu, ať již fyzickou nebo duševní a obdržet za to peníze. Ale je to pořád jediná možnost, jak 

se zapojit do společnosti uplatnit své EGO. Člověk libující si v nezaměstnanosti je slabý a od začátku  

už to zabalil, je na skok od mindráků a depresí.“, říkala přísně.  

 „V tom bych s tebou teda moc nesouhlasil!“, skočil jí do řeči:“ Jednou, to jsem byl nezaměstnanej asi 

tři měsíce,“, vzpomínal Šíma:“ A nebylo to zrovna špatný životní období! Četl jsem knížku, hezky  na 

jeden zátah od začátku do konce, pak jsem šel na záchod a seděl jsem tam třeba dvě hodiny. Nikam 

jsem prostě nespěchal!“, zasnil se a pak dodal:  

„Společnost okolo klade na tebe hrozně vysoký nároky a pomalu tě opotřebovává a omílá. Musíš znát 

její zákony, vyhlášky, v zaměstnání poslouchat své šéfy, na úřadě  úředníky, všude se přizpůsobovat 



normám. Třeba jenom vystát si pitomou frontu ti vezme hrozně životní energie. Člověk si musí udržet 

svou vnitřní nezávislost, aby to nějak snesl a aby mu z toho všeho okolo nějak nehráblo!“, konstatoval. 

„No jo,  ale co jako chceš dělat?  K nezávislosti potřebuješ především peníze a ty seženeš jedině prací! 

Žádná renta ti přece nehrozí, ne?“ 

„Víš mě se líbilo, jak to tenkrát řekl Hádes,“ odpověděl jí na to:“Měl tenkrát nějakej džob, v baru nebo 

něco prodával, já už nevím co a měl to jenom, jak on říkal jako takovou krytku, zdroj peněz na vykrytí 

svých materiálních potřeb. Hádes je sice starej feťák, ale tohle tenkrát trefil docela dobře!  I já jsem tu 

svojí zvláštní školu měl  jako takovou krytku, nijak mě to nebavilo ani jsem se tam v něčem navíc moc 

neexponoval!“, chvíli se odmlčel a zase pokračoval:  

„Pár měsíců vydržím bejt doma a pak si seženu zase nějakou krytku!“, prozrazoval své plány. 

„Tak to já bych bejt nezaměstnaná nemohla, cítila bych se taková nevyužitá, jako, že nejsem nikomu 

potřebná a není o mě zájem! To víš ženská bez dětí se musí realizovat jedině v práci!“, vtipkovala:“ 

Taky nevím, co bych pak doma nezaměstnaná dělala, asi bych se nudila. Nemám tolik zájmů jako ty!“ 

„A co děti?“, zeptal se jí, aby změnil téma. 

„Děti zatím ne! Na děti se zatím necítím, vyhovuje mi single život. Nechci se vázat v manželství – to 

je můj názor! Manželství je životní definitiva,  z který není úniku! To by byl můj úplný konec!“, 

dodala smutně.  

„Já taky děti nechci, necítím se na to dostatečně silnej, někomu se obětovat. Když máš svoje dítě, 

dáváš mu vlastně kus sebe! Proto i my, co děti nemáme, vypadáme tak mladě!“ 

„Tak to i já je zatím nechci, ale jsem v tomto směru dost rozpolcená, ambivalentní.. Ještě se na to 

cítím nepřipravená a taky se dost bojím těch tělesnejch změn, které těhotenství provázejí. No jenom si 

to představ, že jsi ženská a máš  břicho celý nafouknutý jako pátrací balon! A k tomu ty nutný 

hormonální změny! Vyprávěla mi jedna kamarádka, že po porodu svý dcery se i víc potí: Aby mě snad 

moje Jája našla po čuchu,  říkala…   No ale na druhou stranu  - asi to jinak nejde,  až pak na mě 

přijdou ty mateřský pudy, pak si asi nepůjde moc poručit! Už teď když vidím malý děcko, jsem tak 

nějak naměkko!“ zasnila se Šárka.  

„No vezmi si ale,  co pak jako vdaná budeš mít ze života!“ nebudeš moc si nikam vyrazit, jít do 

hospody ani někam si  někam si zatancovat..“ 

„Tobě se to řekne, u vás chlapů je to jiný. Svobodnej chlap nikomu nevadí, ale ženská bez dětí je od 

určitého věku sama docela trapná. Společnost ji bez dětí neakceptuje a je pak mezi lidmi úplně 

vyřízená! Jo -  abych nezapomněla, „ rychle dodala: „ Když už tak mluvíš o tom tancování -  Dneska 

večer hraje tady v Planý kapela Burma Jones a  my si tam jedem si na ně zatrsat. Jedeme tam celá ta 

partička kolem Mileny, tu určitě znáš, ne? Mohl bys  jet  taky, doufám, že nemáš nic v plánu? Já budu 

řídit, ale neboj – nebudu nic pít a od posledně, co jsme spolu jeli,  jsem se už docela vyjezdila. Otec mi 

už tak důvěřuje, že mi dokonce půjčil svojeho  žigulíka.“ 

„Milenu znám, ta je docela správná a trochu ulítlá, ale ty lidi okolo ní vůbec neznám, nejsou to nějaký 

intelektuálové? Víš, že intelektuály k smrti nesnáším!“ 

„Já vím. Neboj, tihle  jsou v pohodě. Hodíš do placu těch pár svých bonmotů a budou tvoji!“ 

„Já bych docela jel, ale na zejtra jsem domluvenej s Honzou, že pojedu ráno chytat ryby! Myslíš, že by 

šlo odjet tak kolem jedný po půlnoci, abych se taky aspoň trošku vyspal?“ 

„Stoprocentně! Já taky nemám ráda ty ranní konce na zábavách, nejpozději v jednu vyrážíme domů!!“ 

„No tak  to by šlo,  tak já bych tedy jel, ale radši nebudu pít, abych nedopadl jako včera v tom 

Liďáku!“  

„Pro mě za mě se tam třeba i nalij, je pak s tebou větší legrace!“, odpověděla mu na to:“Mám se pro 

tebe kolem osmý večer stavět?“ 

„Jo to by šlo! To bych mohl stihnout!“, souhlasil: „Musím si ještě nagelovat hlavu a nablýskat 

lakýrky!“ 

„Jo, jo. To se pěkně připrav!“, smála se: „Večer to všichni pěkně rozjedeme!“ 

„No, tak to abych pomalu vyrazil, musím ještě něco oběhat ve městě!“ 

„Jenom se nevymlouvej!“, sputila na něho: “Potřebuješ vyspat tu včerejší kocovinu, ne?“, usmála 

se:“Pro mě za mě, můžeš tady ještě chvíli sedět! Nikdo tě přece nevyhání!“, přemlouvala ho, aby se 

ještě zdržel. 

Ale on už byl rozhodnutý jít domů, tedy na podnájem a jak říkala Šárka, v klidu dospat následky svojí 

včerejší opice.   

    



 

III.  
 

Když pak dorazili v půl deváté večer na zábavu, bylo už plno. Přehlídl sál – ty mladé holčičky si byly 

všechny tak podobné! Volné košile, barevné vestičky, široké kalhoty, dlouhé vlasy, něžný obličejíček, 

který o sobě ví, že si visáž pohledné dívky hledající lásku může dovolit. Místní hoši však o ně zatím 

moc nejevili zájem a předháněli se v pití – čeští pseudohippies tu čekali na kapelu Burma Jones, která 

sem do Chodové Plané měla dnes zavítat a zahrát. Ještě nepřijela. 

U odulého čtyřicátníka, který stál ve vchodu,  si koupili lístky a vešli do sálu. Hned u vchodu na něho 

mávala Gábina, bývalá spolužačka, která ho pozdravila a slíbila, že se ještě spolu uvidí. Gábina byla  

stejná jako ty mladý hippies holky, tedy k sežrání. Vůbec nevypadala na to,  že už  je vdaná a má  dítě, 

byla už trošku líznutá a v ráži: „Určitě musíš jít se mnou tancovat!“,  řekla docela naléhavě.  

Rád jí to slíbil. Posadil se ke stolu, kde už seděla společnost a se všemi si podal ruku. Znal z nich  

jenom Valerije, kterému všichni říkali Vali a který kdysi chodil na střední školu o ročník níž než Šíma. 

Vali byl potomek ruských emigrantů, kteří přišli do Československa v době první republiky. O tomto 

dobráckém  mládenci silnější postavy se říkalo, že  je pod vlivem své přítelkyně, kterou na slovo 

poslouchá. Pak samozřejmě ještě znal Milenu a trochu jejího přítele Míru. Se všemi se přivítal a podal 

si ruku. Po těchto nutných zdvořilostech, které provázejí seznamování,  pak docela rád usedl a napil se 

piva.  

Po chvíli konečně dorazila kapela. Zpěvák Bohouš Josef si upravil mikrofon a začal zdravit publikum. 

Z  jeho proslovu bylo patrné, že se přihodila nepříjemná příhoda, která se u nich v kapele stala poprvé. 

Šíma zaslechl:  „-– to když chybí jeden nástroj, nazýváme my muzikanti  halfplaybeck,  a  bohužel  

dnes tak musíme zahrát, protože nás nechal ve štychu kytarista. Kdyby byl někdo nespokojen, může 

odejít a u vchodu by mu proplatili vstupné!“,  pronášel zpěvák.  

To Šímu vytrhlo z přemýšlení: Co se vlastně stalo?, zeptal se. 

„Á,ále, kytarista nepřijel, vykašlal se jim na to, tak prej budou hrát na halfplejbek!“,  tlumočil jim 

Míra. 

„ To si asi dělal srandu, ne?“ zeptal se Šíma.  

„Ne nedělal, bohužel je to pravda!“,  odpověděl mu Vali. 

„ A co si o tom myslíš ty, Šimi, jsi přece muzikant, ne?“, zeptal se Míra, kterému to vrtalo hlavou. 

„Říkal halfplejbek??“, ptal se Šimek. 

„Jo tak nějak!“, potvrdil Míra. 

„Tak to je pěkná blbost!“, oznámil Šimek: „Podle mě, budou hrát na normální plejbek. Halfplejbek ani  

v těhle podmínkách udělat nejde!“ 

A tak kapela začala hrát a kytarista opravdu na pódiu chyběl. 

„Poďte trsat!“,  rozhodla Milena a tak se jich zvedlo 6 – 7 a začali v kroužku tancovat. 

„Ten kompakt mají dobře nahranej, co?“, pronesl Šíma. 

„Jo, nejlepší je na tom ta kytara! Zvukařovi pak musíme šoupnout paňáka, protože to fakt dobře 

míchá, ne?“, vtipkoval Míra.   

A tancovali a dál se bavili podobným způsobem o kapele, co hrála bez kytaristy na plejbek, ale říkali 

tomu halfplaybeck, když do tancujících vletěla holka v bundě. V ruce držela pet láhev, ve které měla 

namíchaný nápoj, pravděpodobně červené víno,  motala se ve stylu POGO, do všech vrážela a křičela, 

že je dneska děsně sjetá. Bohužel – jednalo se o Šimkovu bývalou přítelkyni Ferynu, s kterou měli za 

sebou moc a moc pařeb. Vzpomněl si na tu jednu, která se uskutečnila přímo v den její vlastní svatby. 

Svatební mejdan pak pokračoval v jejím bytě a k ránu ji napadlo roztrhat peřinu a v tom peří tancovat. 

Ráno se probudil zasypaný peřím ležící vedle nevěsty. 

„Kdo to byl, tvoje žákyně?“,  přerušil někdo jeho vzpomínky, když se Feryna odmotala trochu stranou. 

Pak kapela začala hrát ploužák, Feryna zase k němu přiběhla, chytla ho kolem ramen a řekla:  „Pojď 

tancovat. Proč jsi za mnou nepřišel dřív?“, ptala se.  

Neodpovídal, tak se na něho dlouze podívala a řekla: „ Jó tak, ty tady dneska máš ty inteligenty, viď?!  

Chceš napít?“,  zeptala se podala mu láhev. 

„Víš já dneska nepiju, nemůžu - mám nějakej špatnej žaludek!“,  zalhal Šimi. 

„Tak si polib prdel, kreténe, bejvala s tebou větší sranda!“,  řekla mu na to ta roztomilá dívka a 

odběhla shánět na tanec někoho jiného.  



Šel tedy zpátky ke stolu, kde už byla zábava pěkně rozjetá. Pil jenom pivo a to ještě velmi střídmě, 

měl tak po dlouhé době na zábavě možnost sledovat opilé lidi střízlivýma očima. A docela ho to 

bavilo. A pak Burma Jones začala hrát známou předehru, imaginární kytarista z kompaktu spustil 

svoje riffy a se všema to začalo šít. Vzpomněl, že tuhle písničku poslouchal svého času každý den, 

oblíbil si ji, protože měl na ní hezké vzpomínky: 

Už jsme volní a můžem celej den 

Do vlasů vplétat kytky, mít barevnej sen 

Sme volní a na zdi můžem psát 

Ať se od nás všichni učí milovat 

Everybodies dancing!! 

Šárka se naklonila přes stůl a řekla: „Pojď tancovat! Prosím!“,  škemrala a přitom spojila ruce do 

prosícího gesta. Tomu nešlo odolat.  

Tancovali úplně na kraji parketu a prováděli odvážné taneční kreace. Vůbec jim nevadilo, že je od 

stolů sledují několikery páry očí. Za chvíli přiběhla Gábina se svým přítelem a křičela: „No ty si ale--, 

slíbils mi, že přídeš za mnou tancovat a nepřišel si!“, řekla mu vyčítavě:“ To bych se teda dočkala, 

čekat na tebe!“ 

 Její přítel Venca s ní začal zkoušet rockenrollový figury.  Již způsob,  kterým se Venca pohyboval, 

působil velmi komicky a připočteme-li k tomu i jeho svetr s norskými vzory a na nose brejličky, 

vznikl výsledný dojem medika, který se díky tanci dokázal odvázat a zapomenout  na své studijní 

povinnosti! Gábina se v jednu chvíli ocitla i na jeho zádech, ale pak ztratili koordinaci, převážili se a 

upadli.   

Venca na Šimka zakřičel: „Ty se máš, že tady nemáš svý žáky! Já jo, to zas bude řečí!“ 

Občas prošla Feryna a blejskla pohledem. Když byl později se Šárkou u baru, zaslechl, jak  utrousila: 

„Aha, tak ty tady máš nějakou kurvu, no tak to už si konečně zašukáš!“ 

 Myslel si o tom svý a vůbec nic jí na to neřekl, dnes večer se nechtěl hádat, ale pouze se dobře bavit. 

Docela se mu dařilo. Venca koupil láhev červeného vína, podávali si ruce s lidma, co neznali, ťukali si 

na zdraví a říkali si ty největší hlouposti, které je napadli a všichni se tomu smáli. Tak to má na 

zábavách být. 

Gábina začala: „Dneska piju poprvé po roce a půl. To víš, měla jsem ty svoje mateřské povinnosti! No 

můžu vám říci, že mi to moc chutná! Venco dolej mi skleničku – dneska budu jako slíva! Poď 

tancovat!“ Chytla Šímu za ruku a táhla ho na parket. Ale zábava pomalu končila, jako vždycky, když 

se lidi začínají nejvíc bavit. Bohouš ohlašoval poslední písničku.  

„Ta Burma je trapná, přijede si klidně o hodinu pozdějš, bez kytaristy a ještě si skonči ve dvanáct!“, 

křičela Gábina směrem k pódiu.  

Přiopilé davy však trsaly dál a ukazovaly do rytmu. Muselo se přidávat. Potom se Bohouš rozloučil 

s fanoušky, poprosil je, aby mu zachovali věrnost a oznámil, že určitě přijede příště. 

„A kam vlastně máme přijet?“, ptal se publika: „ Kde jsme to vlastně dneska hráli?“, křičel do 

mikrofonu. 

„ Cho – do-  vá   Pla – ná!!“, skandovalo nadšené publikum. 

„Aha! Tak nashledanou příště! Dobrou noc!“, rozloučil se a zmizel za scénou.  

Chvíli byl klid, pak ze zákulisí vyšli muzikanti a bedňáci a začali balit aparaturu.  

Přátelé tedy odešli zase na bar. 

Bavil se  Šárkou, pronášel něco v tom smyslu, jak je výhodný na zábavě nepít, člověk ušetří a všechno 

si pamatuje. 

„Já to tak už dělám dlouho!“, přisvědčila Šárka: „Děsně mně pak baví pozorovat ty opilé trosky. Kvůli 

tomu dokonce i ráda ze zábav řídím!“,  

Do baru  vstoupil Bohouš Josef, , který přišel svlažit hrdlo po náročném koncertu. Neobešlo se to bez 

zájmu popíjejících a také jejich komentářů.  

„Á,á,á, pan Burma Jones! Tak kdy budete hrát kompletní?“, ptal se ho ironicky Míra. 

„ Až budeme mít kytaristu!“, odpověděl mu s klidem Bohouš. Bylo vidět, že se nechce nechat vytočit. 

„ Chápeš to?“, obrátil se Míra ke svému spolusedícímu na baru: „Přijedou si klidně o hodinu pozdějš a 

klidně si dovolí hrát bez kytaristy! Na plejbek! To se mi na zábavách ještě nestalo!“ 

Mdlé šedé oči  na něho však civěly s nedůvěrou. Patřily opilému muži asi 45-ti letému se silnější 

postavou a umaštěnými prošedivělými vlasy. Chlap se zamračil a řekl:“ Ten zpěvák to snad oznámil a 

omluvil se, ne? Vo co ti de? Todleto  co děláš ty, dovede každej blbeček, kritizovat! Umíš ty na něco 



hrát? Postavil by se tam na to pódium, přitáhl by si sem za sebou 200 lidí jako on? Kdyby to neřek do 

toho mikrofonu, tak to půlka sálu ani nezjistí, ale von to oznámil a to je fér. Ani ty bys to nezjistil, 

protože si debil. Je ti to jasný, co jsem ti řek´?“,  útočil na něho a samolibě se usmíval: „Souhlasíš 

s tim, co jsem ti teď řekl? No tak vodpověz!“,  provokoval.  

Míra se však koukal do skleničky, asi měl z něho strach a prát se rozhodně nechtěl. 

„No jen vodpověz!“, pokračoval „ Řekni to pěkně vo sobě, že si debil, debílek!“ 

 „Nech mě bejt!“, bránil se Míra:“ já se nechci s tebou bavit!“ 

„Tak poď ven, tam si vyříkáme jinak, jako chlap s chlapem. Takovýhle  jako seš ty se musí mlátit. 

Pojď neboj se!“, vzal Míru za ruku a začal ho tahat ven. 

„ Ale on se s tebou přece nechce prát, ty mu tady jenom nadáváš a provokuješ ho!“,  řekla Šárka.   

„Já vim, já si s nim chci promluvit jako chlap s chlapem!“ odsekl Šárce a znovu tahal Míru ven. 

Míra se vysmekl:  „Nech mně, nikam s tebou nepůjdu!“  Vtom ho ten chlap napadl a už se začali 

mlátit. Šimek vyskočil a spolu s ním i Venca, přiskočili k oběma mužům, aby je od sebe od sebe 

dostali. Okamžitě se však na ně vrhli jiní chlapi, Šimka odtrhl chlap asi 40-ti letý a chystal se mu jí 

vrazit: „ Já se neperu, já je jenom roztrhávám!“, křičel Šimek. 

Míra ležel na chlapovi a ostatní do něho mlátili. Pustili se do něj nejmíň tři: jeden ho vzal za vlasy, 

druhej za koženou bundu: „ Vemte ho ven, parchanta, to všechno dělá ten mladej!“, křičel další a 

ukazoval na Míru. 

„Nechte ho, dyť on se nechtěl rvát, to zavinil támhleten chlap!“ , volal Šimi a snažil se k nim dostat. 

Jeden z chlapů ho ale odstrkával pryč.  

„Tak je nechte, ať jdou ven!“, křičel do toho nějaký chytrák: „ Ať si to rozdají venku!“ 

Situace už vypadala pomalu na lynčování, když do toho vběhla Milena,  začala útočníky fackovat a 

kopat. Tím odváděla na sebe pozornost. 

„Ale vždyť je to jenom nedorozumění!“, křičel do toho zmatku Šíma: „Nikdo z nás se prát nechce! 

Třeba já se nikdy neperu!“ řekl chlapovi, co ho od nich odtrhával. 

„Já taky ne!“, odpověděl na to on: „Jednak to neumím a jednak na to nemám postavu, dyť se na mně 

podívej! Ať si to vyřídí spolu! O nic jinýho tady nejde!“ křičeli jeden přes druhého chlapi:“ Ať se 

neperou, dyť je to blbost!“ 

„ Neboj, Čágo ho mlátit nebude,  von si s ním chce jenom popovídat!“, pronesl zase někdo. 

Chlapi se mezi sebou dál hlučně dohadovali. Pak je nakonec někdo vyzval, aby se usmíříli a tak si  

spolu podali si ruce.  

Když z nich konečně vztek vyprchal, tvářili  se oba už méně nepřátelsky, ale dál spolu diskutovali.    

„Ale dal bych ti, měl už jsem tě položenýho na zemi!“, vytahoval se  Míra. Vypadalo to, že už 

zapomněl, jaký měl ze začátku strach. 

„To si jenom myslíš, pak bych se zmátořil a to by byl s tebou konec! To si piš!“ 

„A kde je vlastně ta kurva?“,  vmísil se do hovoru menší mladší chlap:  „Klidně si vrazí mezi nás 

chlapy a začne se prát jako šílená! Má štěstí, že nemlátím ženskejm pěstí!“ 

„Jí nech bejt, ta aspoń za něco stála, dyť ho vlastně toho mladýho bránila!“, řekl zase jinej chlap. 

„Jo bránila! A proč mi teda kopla přímo do koulí, na nejcitlivější místo? Dyť už jsem stál dávno vedle 

a nepral jsem se!“  

Šimek nechal chlapy, ať se dohadují dál, vzal ze stolu flašku červeného vína a řekl:“ Pojďte, to se nedá 

poslouchat, tady už to nemá smysl bejt, sedneme si někam jinam! Třeba támhle k tomu krajnímu 

stolu.“  

„Všechno jsem to viděla!“ začala Šárka: „Byla to od toho tlusťocha pěkně připravená provokace, 

vyloženě šel po Mírovi, protože se chtěl poprat!“ 

„Měl jsem ho už položenýho na zemi a oni mi odtrhli, jsou to pěkný svině!“, vedl si dál svou Míra.  

„Jasně, tyhle lidi choděj na zábavu s jasným úmyslem se poprat!“ vmísil se do hovoru  Venca. Mě se 

jednou stalo něco podobnýho – vešel jsem do hospody a jenom jsem něco utrousil, že je tam pěkně 

zahulíno,  jako že je tam zakouříno.. A sotva jsem to dořekl, skočil po mně chlap a vrazil mi ránu. 

Jako blázen, jako nepříčetnej.  Tak jsem mu ji vrátil a v tu ránu na mě skočilo šest chlapů jako hora, 

bušili do mě pěstma a když jsem už ležel, dávali mi kopačky do ledvin, do břicha, do ksichtu…  Úplně 

mi rozmlátili brejle! Ale to už vlastně ani nevím, to si spíš představuju, protože jsem měl asi otřes 

mozku, nebo co. A druhej den jsem učil s tmavýma brejlema a se zlomenym nosem. Je to všude 

stejný, všude po zábavách choděj stejný tupci, co sou hrozně rádi, když si můžou do někoho 

bouchnout!“ 



„No dyť já taky málem dostal do držky, a to jsem se prát nechtěl!“ řekl na to Šíma. 

„A co by si vod nich Šimi taky chtěl, dyť sou to normální vesnický burani! Dívej!“, říkala Gábina a 

ukazovala na hlouček notoriků, kteří s párečkem starších vyžilejch žen zpíval .. ty se nevdáš, povídali, 

že ji nemáš! A já si ji ušiju, z krepovýho papíru!“ 

 „Co by to bylo za vesnickou zábavu, aby se na ní chlapi neservali, no nemám pravdu Šímo?“, 

pobaveně říkala Gábina. 

„No jo, my radši pojedem, viď Šárko!“, navrhl. 

„Co blázníš? „, podívala se na něho vyčítavě Gábina: „ Vidíme se po tolika letech a ty bys hned jel? 

Ne tak to ne – půjdete všichni k nám, viď Venco, máme doma dva lančmíty, koupíme flašku, uděláme 

pořádnej mejdan. Jste všichni moc příjemní, milí lidé. Kdy zas budeme mít takovou možnost spolu 

posedět?“ 

„Ne, to nejde, ráno vstávám. Domluvil jsem si, že jedu chytat ryby!“ bránil se. 

„No to jsi celej ty, pořád bys jenom něco lovil, buď jsou to ryby nebo ženský!“, smála se Gábina: 

„Natáhla bych ti budíka!“ 

„To ne Gábino! Já se na budík nevzbudím!  Neslyším ho a spím dál jako zařezanej!“, vymlouval se 

Šimek. 

„No tak dobře, tak vůbec nepůjdeme spát a ráno tě vyprovodíme! Tak pojďte!“,  naléhala neoblomně 

Gábina. Udělám lančmít, že tam máme ještě ten lančmít, viď Venco? Otevřeme si vokurky, uvařím 

kafe…“ 

„Ne to nemůžeme!“, bránila se Šárka 

„ A proč, ne?“ 

No asi by je tam Gábina přemlouvala ještě dlouho, jenže Vali  najednou řekl: „ Dyť by přece nevadilo, 

kdybysme přijeli třeba za týden, no ne? Dáme si sraz třeba příští sobotu tady v šest večer!“ 

„Opravdu, a když nepřijedete, platíme basu šampáňa, platí?“ vyjednávala již smířená Gábina.:“Platí? 

Takže za týden v šest! Ještě se spolu rozloučíme! Poručila Gábina. 

Tak se spolu rozloučili a potom začali schánět ostatní, aby mohli odjet. Chyběli Milena s Mírou. 

„Viděli jste někdo Milenu s Mírou?“, zeptala se Šárka. 

„Já viděl Míru!“,  řekl Vali : „Šel asi na záchod a mumlal si něco pro sebe jako, že už na něm ležel a ty 

blbci ho pak prej vodtáhli pryč za vlasy. Ale nevím, kam by mohl jít! No musíme se po něm ještě 

podívat.“ 

Po zábavách bývá vždycky  velký problém dát dohromady opilce a dostat je z hospody do vozu. Tak 

se zase rozešli, aby se podívali po těch dvou zbývajících. Když procházel kolem stolu, u kterého 

seděla Feryna, zaslechl, jak říká: „ Hele, ten buzerant Šimek, těším se, až přileze ke mně na návštěvu a 

jak ho vykopu z bytu!“ 

Pak Šimek zahlédl Milenu, spěchal k ní, aby zase někam nezmizela. Vypadala opile a vyplašeně na 

něho kulila ty svoje krásné zelenohnědé oči. Říkala: „Představ si, že až na záchod mě pronásledoval 

nějakej kluk, vyrazil dvoje dveře a řekl mi: Ty fetuješ viď? Já ti můžu sehnat jakýkoliv drogy – heroin, 

krek, haš, marjánku  – a bylo to by to pro tebe hrozně levný. Ale já mu řekla, že nic nechci, že 

nefetuju! A von na to, kdo si vlastně myslíš, že si? Co kdybych tě teď zabil, nikdo by to nezjistil, 

nikdo by takovou feťačku jako ty nehledal! Ty si myslíš, že si jednička, viď? Využíváš toho, že si 

hezká, ale na mě si nepřijdeš! Znova ti říkám , že ti můžu levně sehnat jakýkoliv drogy, jasný? Pusť 

mě! Vytrhla jsem se mu: Nebo budu křičet! A utíkala sem až sem. Na té zábavě byla spousta feťáků, 

bylo tam spousta bláznů, tenhle byl úplnej maniak!“ 

A kde je vlastně Míra?“,  vyvalila oči zase Milena, protože se mezitím všichni kolem ní seběhli  a ona 

ho nikde mezi nimi neviděla. 

„No to je právě to, Míra nikde!  Všichni ho tady hledáme, někde se ztratil, hledáme  po sále, po 

chodbách i kolem sálu, obešli jsme dokola dokonce celou budovu.  Podle mě Míra už je dávno někde 

fuč!“,   snažil se Milenu uklidnit Vali. 

Když se na naléhání Mileny ještě naposledy rozešli a  Míru opět nikde nenašli,  konečně se podařilo  

nasednout  do auta a Vali nastartoval. Milena  pořád  mluvila o Mírovi: 

„Zkuste to ještě dokola vobjet, jestli tu někde není!“, naléhala. 

„Já myslím Mileno, že je to blbost!“, řekla jí na to Šárka: „Míra si už dávno vzal taxíka, nebo šel 

domů pěšky. Někdo tam přece říkal, že Míra to takhle občas na zábavách dělá – najednou se sebere a 

někam prostě zmizí!“ 



„Ale co když mu tam něco udělali, co když ho tam zmlátili!“, vedla si svou Milena:  „Co když tam teď 

leží se zlomenýma žebrama. Oni ho chtěli voddělat!“ 

„Prosím tě Mileno, vždyť se přece už usmířili,  už jsem ti jednou říkala, že ho někdo  viděl,  jak 

odchází ven, vevnitř už dávno není.. třeba ho potkáme, jak jde po silnici!“ 

„No tak tedy Vali jeď, ale hezky pomaloučku, ať ho vidíme!“,  svolila Milena:  „On má ve zvyku se 

vždycky schovávat před autama!“ 

„A proč?“ 

„No protože si myslí, že ho pronásledujou. To dělá vždycky, když se bojí!“ 

„Aha!“ 

Jeli  tedy pěkně pomaloučku, jak si Milena přála. Míru samozřejmě nepotkali, ale někdy je třeba 

opilcům vyhovět, aby byl klid. Vysadili Valiho a dorazili k místu, kde vysadili Milenu. 

„Šel bys prosím tě se mnou, chci se podívat do okna, jestli Míra náhodou není u nás?“ 

 Přišli až k bytu, kde Milena bydlela se svými rodiči. Byt byl v přízemí. 

„Vzal bys mě na ramena, kouknu se dovnitř!“,  poroučela. 

Co měl tedy dělat? Sehnul se, chytnul ji za kolena  v elastických kalhotách a zvedl do výše. Zdála se 

nějaká těžká: „ Asi to budou ty giny s tonikem, co celý večer pila!“, pomyslel si.   

A tak stál pod ní mlčky a ochotně  jako kůň a ona zatím klepala na okno. Nikdo neotvíral. 

„Tak teď pojď  k druhému oknu!“, nařídila. V tomhle okně se modralo světlo z televize. 

„Tak zaklepej!“, vyzval ji, protože už byl docela unavený. 

„Pssst! Ticho!“, okřikla ho: „Otec ještě nespí!“ 

„Proč nezaklepáš?“ ,ptal se už docela nervózně. 

„On se táta nesmí dozvědět, že jsem jela sama ze zábavy. To by byl malér!! Pojď k autu, domluvíme 

se tam!“, komandovala ho. 

Co měl tedy dělat - vydal se  k autu, Milenu  pořád na zádech, kde na ně čekala již netrpělivá Šárka. 

 „Mileno, myslím, že by sis měla už jít lehnout!“, domlouvala jí Šárka: „ Míra za chvíli dorazí!“ 

„Jo, Míra bude naštvanej, že jsem ho tam nechala!“, vysvětlovala Milena: „ Vždycky jsme přece jeli 

ze zábavy domů spolu!“ 

„Prosím tě, Mileno, vezmi to logicky!“, pokračovala Šárka: „Co teď chceš teď v půl druhý ráno  tedy 

dělat?“ 

„No jet za ním, najít ho!“ 

„Mileno, a kde ho teď chceš hledat? Myslím, že by sis měla jít lehnout!“ znovu jí přesvědčovala 

Šárka, jenže Milena byla tvrdohlavá a nedalo se ji tak snadno přesvědčit:  „Jo, rozumíš mi, teď ho 

nikde nenajdeme.“ 

„No tak dobře, jeďte!“, řekla na to Milena. 

„Ahoj, dobrou noc!“, loučili se s ní. 

„Mileno!Ať tě ani nenapadne jet autem, dost jsi pila, to by nemuselo s tebou dopadnout dobře!“, řekla 

jí Šárka. 

„Ale ne! Dobrou noc!“, rozloučili se. 

Nasedl k Šárce do auta. Vůbec tomu nerozuměl, Milena mu připadala jako umanutý blázen, postihnutý 

stihomamem. Když na zábavě nepil, všem kolem sebe přestával rozumět. 

„Té Mileně vůbec nerozumím, a to ji znám už  dobrých pět let!“, pronesla po chvilce mlčení Šárka: 

„No jenom se na ní podívej!“, ukázala ke vchodu, kde pořád stála Milena a pravděpodobně čekala, až 

odjedou pryč: „Tak ji nech,  chce  jet za Mírou, tak ať si jede,  stejnak bysme s ní nic nepořídili. 

S opilým člověkem nikdy nic nepořídíš, jenom střízliví mohou vidět, jaký sou opilci blázni. A že jich 

tam dneska na zábavě bylo docela dost, ne?“ řekla mu a podívala se při tom na něho . 

„Dneska jsem tedy viděl bláznů docela dost! Až jsem z nich chytil zase tu svou depku!“ přisvědčil a 

tím vlastně ukončoval rozhovor, protože už přijeli přímo k jeho domu: „ A když zase někam půjdete, 

tak mi dejte vědět, pojedu s váma, ale nevím, nevím, jestli vydržím nepít. Dívat se na opilce 

střízlivýma očima mi docela dělá problémy, nejradši  se příště opiju, abych si nepamatoval nic.“ 

„No tak dobře, já ti pak budu vyprávět, co jsi dělal!“smála se Šárka: „Dobrou noc!“ 

„Dobrou noc!“,  odpověděl trochu rozpačitě, protože by ji nejraději dal pusu na dobrou noc, ale 

střízlivý si netroufl. 

Doma se ani nemyl, jenom si natáhl budík, protože zítra ráno vstává na ty ryby. Na zábavě mezi těmi 

blázny na to trochu pozapomněl a povedlo se mu zapomenout i na to ostatní nemilé. Lehl si do postele, 

ale nemohl usnout. Přemýšlel, proč vlastně na tu zábavu jel? Ze začátku se bavil dobře, ale ty konce 



k ránu!  Deprese, kterou měl po ukončení zaměstnání a které se pokoušel zbavit, tady byla znova! 

Z jeho nitra se zase začaly vynořovat ošklivé myšlenky: „ Je tahle jeho nezávislost, kterou se všude 

chlubí a o kterou se opírá jako o svůj hlavní světonázor, opravdu tím pravým v životě? Nikam a 

nikomu nepatřit, být sám sobě svým pánem – to sice naplňuje člověka sebevědomím, ale může to 

v životě stačit? Nechtělo by to změnit styl života? Jde po třicítce ještě jezdit po zábavách a sledovat 

vášně opilců, které vznikají z přemíry alkoholu? Třeba by to chtělo nějakou ženskou, probudit se ráno 

jeden vedle druhého  a pak společně zdolávat stereotypy všedního dne. Je fajn, že si hlídá svoji 

nezávislost, ale stojí to vůbec za to, nechtělo by za to ubrat ze svých nonkonformních názorů, udělat 

kompromis, ustoupit trochu? Asi by to chtělo holku a to co nejdříve,  než se okolí dozví, proč se vrátil 

sem domů z krajského  města!“, říkalo mu uvnitř jeho alter ego:“ Třeba taková Šárka by zrovna nebyla 

špatná, ale jak se k ní přiblížit? Asi měl být při tom  loučení důraznější, dát jí pusu na dobrou noc  a 

příště by to možná měl snadnější. Anebo  co ta krásná dívka, co na něho tak civěla v té hospodě, nebyl 

ten její pohled jasnou výzvou?!“.  Nějakou holku by to prostě chtělo, nic vážnějšího jenom takové 

menší vzplanutí bez závazků, ale hlavně ne takovou hysterku jako Milena, vyšinutou a paranoidní. 

Všechno se mu teď k ránu zdálo nějaké jednodušší,  začaly ho napadat myšlenky a celé věty, jak tyto 

vybrané ženy zaujmout a oslovit, uvnitř mu vyskakovaly bohaté konverzace, v kterých byl on ten 

hlavní strůjce rozhovoru.  Tímto způsobem se své deprese konečně k ránu zbavil a opět jistý sám 

sebou spokojeně usnul. 

 

IV.  
            

Když asi po necelých dvou hodinách vstával, připadal si jako by ani neusnul! Chtěl spát dál, ale dal 

přece Honzovi slib a na přehradu se už těšil, tak se nakonec přemohl a vstal. Gratuloval si, že na 

zábavě vydržel nepít! Sešel dolů po schodech a tady už na něj čekal jeho přítel Honza. Byl to jeho 

jediný ženatý kamarád, podle Šimka odstrašující případ,  již bezmála deset let ženatý! Měl vysoký 

post v bance, ale teď byl oblečený v zelené vojenské bundokošili a v starých tesilkách. Místo pozdravu 

řekl jenom:“ No kdesi tak dlouho?“ 

 Na východě se již červenal pás oblohy, který ozařoval střechy domů. Začali pípat první ptáci. 

„Honem, sedej, ať to stihnem, teď už bude na přehradě krásně! Mám v sobě ještě trošku zbytkovýho 

alkoholu, tak abychom to stihli, musím jet přece jenom totiž trochu pomalejš!“, začal Honza a Šimek 

si myslel:“No toto pěkně začíná!“ 

„ Jen počkej až tam dorazíme, určitě mi potvrdíš, že jsem ti nekecal! Teď  - když se příroda probouzí, 

už je z lesa slyšet spousta zvěře a nad vodou jde opar. To ryby nejvíc berou, úplně je uvidíš, jak se tam 

hemží těsně pod hladinou a je slyšet jenom, jak dělají PU, PU. To je přesně teď -  před svítáním. A 

vůbec nejkrásněji je tam začátkem července, to znamená zrovna teď!“,  uzavřel Honza. Na 

nose měl nasazeny brýle, které měl vždycky v bance a v kterých vždycky vypadal hodně důležitě, 

až se Šíma hlasitě zasmál rozporu mezi tím jeho výrazem slušňáka a způsobem jízdy, jak řídil - 

přilepil oči na přední sklo a rychlostí asi 40  kilometrů za hodinu  plaval silnicí ze strany na stranu. 

Pravděpodobně byl ještě nalitej. Tři kilometry na rybník tak jeli dobrých patnáct minut, celou cestu 

Honza hlasitě nadával na technický stav cesty a také automobilu Š-120L, který dostal ojetý od tchána. 

Když dorazili na rybník, uvědomil si, že Honza nepřeháněl! Bylo to prostě úžasný!! Nad hladinou se 

valila mlha ze západu na východ, lítal první hmyz, dotýkal se hladiny a ryby po něm lapaly a skutečně 

bylo slyšet jejich  PU, PU. Ráno mělo to napětí a zvláštní světlo, které je kraťoučkým čekáním na 

sluneční svit. Bylo bezvětří.. 

„ A proč ty jsi vlastně odešel tenkrát do tý Plzně, co jsi tam chtěl najít za štěstí?“, zeptal se Šimka 

Honza, když si vybalil vercajk, ukrojil kousek návnady a nadhodil. 

„Šel jsem tam za známýma, za zajímavou prací!“, vzpomínal Šíma:“ Chtěl jsem udělat díru do světa, 

hrát v kapele po stadiónech, pracovat v televizi. Pak se to s muzikou nějak zaseklo a z televize mě 

vyhodili. Tak jsem začal z nouze učit a už tam zůstal!“ 

„To mě nějaká Plzeň vůbec neláká! Když se mě někdo zeptá, proč vlastně bydlím tady v Planý, v 

takovým zapadákově,  a on zatím třeba v Plzni může dělat cokoliv, co my tady nemůžeme, tak já mu 

řeknu Vykuř! Nevíš, o co jde, já mám svojí přírodu, rybníky, ryby... Měl jsem tam na tom svým 

místečku, kde jsem chytal ryby, cvičenou myš. Vždycky když jsem připravoval návnadu, tak vylezla, 

podívala se, co to dělám a tak jsem jí dal kousek rohlíku. Sebrala ho a zmizela a naučila se to dělat 

takhle vždycky,  když jsem chytal ... Jednou  zase plavala v tom šeru přes přehradu srna, doplavala až 



ke břehu a když mě uviděla, tak se zas votočila a plavala zpátky. Pěkně  zpátky přes celou přehradu! 

Kdepak,  já bych nikam jinam nikdy nešel!“ 

Honza ukrojil kousek slisovaného rohlíku a nadhodil. Čekali.. Pára nad vodou se rozplynula, vyšlo 

slunce.  

„ Jo, abych nezapomněl!“,  začal po chvíli Honza: „Znáš holičku Lídu?“ 

„ No vlastně ani ne!“, odpověděl po pravdě Šíma: „A co je jako s ní?“ 

„ Ptala se mně na tebe. Přímo říkala  - Znáš toho učitele z Plzně, toho, jak nosí ty čepice?“ 

„ Prosím tě, vždyť mně ani nezná!“,  divil se Šíma. 

„ No to by ses divil!“, pokračoval Honza: „Byla na koncertu tvý kapely, jak vy se to vlastně jmenujete, 

jo  Robust!  A jinej svej kámošce, Lucce, zase říkala, že se jí líbí, jak hraješ na to svý ságo a jak u toho 

tancuješ! No, to je moc zajímavý, já si dycky myslel, že u toho poskakuješ  jako koza, ale ženský to 

asi vidí jinak!“, smál se Honza. 

„Prosím tě, čeho si ty ženský vůbec nevšimnou?“, divil se polichocený Šimek. 

„To by ses divil, ženský, když mají zájem, tak mají každýho chlapa zmáklýho! Svým šestým smyslem 

neomylně zavětří, pak si zjistí o něm  všechny potřebné informace a pak ho posoudí jako vhodnou 

nebou nevhodnou partii. Všimnou si na něm spoustu věcí, který si ani on sám neuvědomuje! A pak 

jdou tvrdě do toho!“ 

„Fakt?“, řekl Šimek: „A já myslel, že iniciativu při seznamování má vždycky jenom chlap! A ženská 

jenom čeká!“, dodal překvapeně: „No asi o mě zájem má,“, konstatoval: „Protože posledně v hospodě 

po mě docela koukala!“ 

„Kecáš! A bavil jsi se tam s ní, naťuknul jsi jí? Byl jsi za ní - dělá přece v holičství?!“, ptal se zvědavě 

Honza. 

„No vlastně ne, nebyl čas!“, přiznal se Šíma.  

„Nebyl čas?? Že ty si se zase styděl? Šimi, Šimi!, já se ti divím, ty - takovej šoumen a před ženskou se 

stydíš?! Pamatuj si, že na tom nic není, můžeš plácat jednu hovadinu za druhou, třeba i lhát a lichotit, 

to jim vůbec nevadí, hlavní je se chytit a zaujmout. Když mají zájem, vydrží všechno! Někdy to 

vlastně ani není třeba, stačí pár naučených frází a je ruka v rukávě!“, radil mu Honza. 

“ Já s nima kecat umim, ale hlavně na začátku, když ještě nějakou neznám,  tak mi to z huby nějak 

neleze. Jinak -  to by ses divil -  s nějakou známou ženskou, třeba s Šárkou,  vydržím  kecat klidně dvě 

hodiny v kuse, ale problém je u mě  to seznamování! To nakontaktování!“, smutně konstatoval Šimek. 

“ Musíš prostě překonat ostych  a vydržet!“, vyzýval ho Honza: „ No a pak ti začnou krásný časy! 

Když je ženská zamilovaná, budeš mít sex tak třikrát denně!“  

„Jo a pak se jí okoukám a bude mi ho zase pomaloučku odpírat,  jednou za týden, pak jednou za měsíc 

a když už mě bude mít jistýho, tak skončím na frekvenci  jedenkrát za půl roku jako ty! To jsi mi přece 

jednou tak vyprávěl, ne?“, upozornil Šimek.   

„No ono to tak horký není, to jsem tenkrát trochu blafoval!“, smál se Honza:“ Po každý hádce ti sice 

vyčte, abys na to zapomněl, ale pak se s tebou zase velice ráda usmíří! Hádky a usmiřování, to je na 

manželství to nejlepší! Teď na mě sice koukáš jako blázen, ale nebuď překvapenej, to je běžnej běh 

života, zkušenosti desetiletého manželství!  Ale nemysli, že ti to chci nějak odradit, já tě tady jenom 

připravuju na realitu, co tě čeká. No - při tý bídě, pořád si myslím, že je to přeci jenom lepší 

s ženskejma, než bez nich jako ty! To bych nevydržel!“ 

„No ale já přece bez ženskejch nežiju!“,  bránil se Šíma: „Mám svoje kamarádky a taky pár lehčích 

známostí bez závazků. Vyhovuje mi ta nezávislost!“ 

„No dyť se taky hned vázat nemusíš!“, vysvětloval mu: „Co bych za to  já dal, po mě žádná ženská 

jako po tobě takhle nešla. Mně se nestalo, že by po mě takhle nějaká koukala, jak říkáš…To já jsem je 

musel většinou ukecávat a to víš, to je náročný na čas! Kolikrát jsem musel i nějakou tu skleničku 

šoupnout, aby byla povolnější! Ale v tom se ti divim, že si za Lídou ještě nezašel?! Normálně – umyj 

si hlavu a objev se tam u ní v tom kadeřnictví! Vona už tě v klidu jen tak nenechá, pak už tě taky snad 

něco napadne, vo čem máš kecat!“, skončil Honza svou instruktáž. 

Po delší době se splávek pohnul. 

„Mám ho tam!“, zakřičel Honza. Zasekl, ale ryba sebrala rohlík a uplavala. Znovu nahodil a znovu  

čekali. Tentokrát zbytečně. Bylo již pozdní ráno, slunce šplhalo po obloze výš a výš a začalo hřát, ale 

Honza se stále pokoušel něco chytit. Šimek to rybaření sledoval sice se zájmem, ale ospalá hlava mu 

v tom stavu padala z rukou opřených o kolena, chvílemi usínal.. 

„A mám jí tam znovu!“,  zakřičel zase najednou Honza: „ Dívej, jak táhne!“ 



Po chvilce rybu  vytáhl, ale ukázalo se, že nebyla tím kapitálním úlovkem, za který  jí považovali. 

Byla to jenom mizerná maličká rybička! 

„Tu pustíme!“, rozhodl Honza:“ No dneska už to asi nepůjde, nějak nám Neptun nepřeje!“ 

Sbalili tedy vercajk - podběrák, pruty a rybářský baťoh s háčky, splávky a návnadami v krabicích.  

Pak konečně odjeli domů se vyspat, tentokrát - úměrně k Honzovu vystřízlivění - trošku rychleji. 

I když tedy žádnou rybu na přehradě nechytli, přesto mělo to chytání ryb pro Šimka význam. Pomalu 

si totiž začínal uvědomovat, že v Plzni to definitivně skončilo a že nemá cenu se tam vracet! Utekl 

tenkrát pryč, protože se cítil doma svázaný a nespokojený, pořád ho to táhlo někam do velkého světa.  

Teď si uvědomoval, že udělal další menší krok k tomu, aby si tady znova zvykl a zadaptoval se zase 

ve svém rodném městečku. Cítil, že něco v jeho životě se začíná pomaloučku měnit, že ho pomalu 

pouští touha po velkých nesplnitelných snech a začíná si více všímat drobných maličkostí, které 

naplňují a obohacují život. Na té přehradě cítil zvláštní klid, který vždycky v duši postrádal. Vlastně si 

tady po celou dobu nevzpomněl ani na své starosti s ukončením zaměstnání. Všichni ho teď nutí, aby 

se seznámil s tou holičkou Lídou, asi tedy nezbude nic jiného dělat, než zajít do toho kadeřnictví! 

Když už to říká i Honza, takový zkušený, životem protřelý muž, asi na tom něco bude! Vždyť zatím 

může jenom koketovat, pošpásovat si, nic vážnějšího to přece nemusí být! Ano, zajde tam! 

 

Kadeřnictví našel celkem rychle, bylo na hlavní ulici, jak říkal tenkrát v hospodě Pepa. Jakmile zjistil, 

že je na konci své cesty, všechna vůle k činu z něj ihned vyprchala. Představil si, jak stojí uvnitř a neví 

co povídat - jak se stydí. Trvalo asi deset minut, než se odhodlal vstoupit.  Vždycky už skoro sahal na 

kliku, ale pak se zase rázně otočil. Aby si ho lidé nevšimli, nenápadně si pak zavazoval si tkaničky.  

Srdce mu při tom bušilo jako před maturitou. Teprve napotřetí se podařilo strach překonat a vejít. 

Rozhlédl se – místnost byla prázdná, takže zase zrozpačitěl. Má si sednout, stát,, nebo hlasitě 

pozdravit, aby holiči upozorněni na příchod zákazníka přišli? Sundal si čepici, sedl si a čekal. Zdálo se 

mu, že slyší, jak se někdo vedle v místnosti baví. Byly to dvě ženy, se zájmem se zaposlouchal do 

jejich hovoru. 

„Říkám, ti Lidko, starej už mi nemá rád, už to není, co to bejvalo!“, říkala jedna z těch žen. 

„Ále má, neboj!“, uklidnila ji ta druhá, podle hlasu asi Lidka. 

„Jenom si to představ: Akorát přijde z hospody, sotva pozdraví a pak se hned zeptá, co je k jídlu, 

sežere to, lehne a spí. Ani v posteli si mně pak  moc nevšímá!“ 

„Víš, já myslím, že si vůbec nemáš na co stěžovat! Takoví jsou holt všichni chlapi! A buď ráda aspoň 

za něj, za toho svýho! Podívej na mě,  lepší nějakej než žádnej! Co já bych za to dala, kdyby nějakej 

chlap na mě doma čekal a místo pozdravu mě třeba jentak pořádně stisknul!“, řekl Lidčin zasněný 

hlas.  

„Ty Lidko, pojď  jdem radši dělat, zdá se mi, že tam někdo --aby tam náhodou neseděl nějakej…“ 

Lidka se svou kolegyní vstoupila do kadeřnictví: „ Jé náš Belmondo!“, zasmála se na Šimka hned ve 

dveřích, ten zatím ve své zpocené dlani roztržitě  žmoulal čepici. 

„Dobrý den!“,  pozdravil první.  

„Dobrý den, no to jsou k nám hosti!“,  odpověděla mu: „Copak, copak,  potřebujete to pokrátit?“  

„No zdá se mi, že jo!“,  řekl trochu rozpačitě. 

„A jak to uděláme, vystříhat nebo na havla?“ 

„Já bych potřeboval jenom trochu zkrátit!“,  řekl neurčitě.  

Lidka ho posadila do křesla, nohou trochu našlapala pneumatický zvedák a za límec mu nastrčila 

plachtu, aby mu ostřihané vlasy nepadaly za krk.  

Pustila se do práce. Působila velmi zručným dojmem. 

„No netvařte se, jako byste mě neznal!“, sama začala po chvilce hovor: „ V dětství jsme byli skoro 

sousedi, vždyť jsem bydlela ve vedlejší ulici od vás! Neříkejte, že neznáte Kiliánovi?  A předevčírem 

jsem vás i zahlídla v Lidovém domě!“  

„No víte, já jsem tady delší dobu nebyl, tak už nevím.. Ale z hospody si vás pamatuji!“, odpověděl  

nejistě. 

„Vlastně když jsem ti bývalí sousedi, tak bysme si spolu mohli  tykat!“, nabídla mu: „ Já jsem Lída!“  

„Já jsem Michal, moc mě těší!“, řekl Šimek, zpod plenty vystrčil ruku, uchopil její ručku  a zlehka jí 

políbil. Sám byl překvapený takovou troufalostí!  



„Óóó, tak to se mi už dlouho nepoštěstilo, gentlemani ještě nevymřeli!“,  řekla s nadšením: „ Posledně, 

jak jsme se viděli v tom Liďáku, tak  jste byli  docela rozjetí!“ smála se: „Vyprávěl jsi tam i nějaký 

vtipy, ne?“ 

„No ten Liďák mi ani nepřipomínejte, tedy nepřipomínej!“,  opravil se: „Mělo to pro mě katastrofální 

následky, ty paňáky!“ 

„No nepovídej, ty piješ? Alkoholiky nemám moc ráda!“ 

„Jenom výjimečně , bylo to vlastně jenom na oslavu, že jsem zase doma! Trochu jsem to přehnal, to 

uznávám, měl jsem pak druhej den kocovinu  a to mi ten den čekala návštěva u mojí mámy! Ta si 

vždycky nedovede odpustit kázání!“ 

„Tvoje máma je náhodou sympaťačka, líbí se mi, že ještě ve svém věku jezdí na běžkách, na vodu.“ 

Teď oba mlčeli. Byl se sebou spokojený, tréma, kterou vždy trpěl při seznamování, pomalu odeznívala 

a konverzace s Lidkou ho bavila. Líbil se mu její zájem o něho, tušil, že když to nepokazí, tak by mohl 

mít úspěch. Jenom neplácnout nějakou hloupost! Dokonce mu ani nevadilo, když oba mlčeli a to je co 

říci!  Sedí teď v křesle a ona se  jemně dotýká  jeho vlasů. Rychle pohybuje prsty, poměřuje vlasy a 

zlehka je odstříhává.  

Šimek vždycky rád chodil do holičství! Bavila ho ta představa, že vchází zanedbaný a ven již vychází 

jako někdo jiný, proměněný v upraveného mladého muže. A co teprve teď, když holička je krásná 

žena! Delší dobu nikdo nemluvil. Když se ho Lidka zezadu dotkla ňadry a ucítil její vůni, rozrušilo ho 

to a zároveň mu to připomnělo, proč vlastně dnes přišel. Dodalo mu to i odvahy. 

„Nenaštvala by ses, kdybych si řekl o tvý telefonní číslo? Hezky se mi s tebou povídá, tak bych na ten 

rozhovor chtěl navázat…“,  řekl a cítil, jak mu přeskakuje hlas.  

„No nepovídej, ty máš se mnou nějaké záměry?“, smála se:  „ Tak jo, ale  příště, až se spolu potkáme v 

hospodě, tak doufám, že zase nebudeš dělat, jako že mě neznáš!“ 

Zaplatil, nechal spropitné, pak si pečlivě zapsal nadiktované číslo. Byl překvapen svojí smělostí, ale 

nepřemýšlel o tom. Byl hluboce zabrán do hry, která se nazývá seznamování a které se cítil být 

strůjcem. Ještě když odcházel, tak se na sebe naposled podívali. Jeho duševní stav byl nyní směsicí 

štěstí, okouzlení a radosti ze života. Deprese jakoby byla zapomenuta. Byl sám sebou unešen, vždyť 

dokázal to, co v minulosti vždycky u něho bylo komplikací: projevit iniciativu při seznámení se ženou 

a oslovit ji. Teď už nebude problém slušně lhát, hrát si s ní a lichotit, tedy provádět všechny ty 

procesy, které patří k rituálům dvoření! Nic konkrétního si sice s ní nedomluvil, ale všechno bylo na 

výborné cestě. Byl Lidkou nadšen, že mu seznámení ulehčila a ve svém nynějším stavu si ani 

neuvědomoval, že iniciativu měla spíše ona. Uvidíme, co od ní může ještě očekávat! 

 

V.  

 

Druhý den seděl s dvěma kamarády na terase Lidového domu a  okukovali  procházející děvčata. 

Některé holky kolem nich procházely docela odvážně, jedné pohledné zrzce dokonce prosvítaly ve 

vystrčeném zadku kalhotky. Po úspěšném seznámení s Lidkou  již dokázal vnímat i tyto sexuální 

náznaky ostatních žen, kterých by si dříve ani nevšiml. Bavili se zrovna -  jak jinak -  o ženských, 

když k nim přišla jeho známá Milena. Pozdravili se, ona si vevnitř koupila nějaké bagety a odešla.  

„Ty znáš Milenu?“, zeptal se jeden ze známých -  Jarda: „To není špatná ženská, má krásnou štíhlou 

postavu a ty dlouhý vlasy taky nejsou k zahození!“ 

„No jo Jardo, ale to si ji nikdy neviděl, jak dovede řádit třeba na zábavách!“, odpověděl mu na to 

Šimek: „ Docela nám zkazila i tu naší poslední zábavu, tedy ne úplně celou, ale jenom její konec!  

Podle mě je už trošku schizofrenička a má trochu stihomam. S takovýma holkama nic nesvedeš, 

takovéhle holky jsou přesvědčený, že je pořád někdo sleduje,  že jim pořád někdo ubližuje.“ 

„Já si nemyslím, že je Milena zrovna taková, jak říkáš!“, odporoval mu Jarda:“Milena přece vůbec 

není špatná, chová se příjemně, má pěknou figuru a co dělá na zábavách nevím, ani mně to nezajímá!  

To víš my s ní na zábavy nechodíme, viď Rudo!“, povídal a spiklenecky mrkal na svého společníka. 

„Ale teď pánové, teď vám něco řeknu, dobře poslouchejte. Sem do Liďáku chodí jedna super holka, 

jmenuje se myslím Lidka, perfektní baba!“,  povídal  Jarda: „Schválně  - jděte se na ní někdy podívat – 

dělá nahoře ve městě pánskou kadeřnici. Mikádo se myslím jmenuje to holičství!“ 

Vtom se k nim znova přihnala Milena, podívala se na Šimka a řekla: „ Teda já už sem tu sice jednou 

byla, ale venku jsem  potkala Lidku a tak jsem jí vyprávěla, s kým jsem se potkala tady na terásce. Tak 

mě sem poslala, abych ti Šimi vyřídila, že se máš u ní zastavit , nebo jí brnknout, chce tě totiž pozvat 



někam na večeři. No tak jsem ti to vyřídila a zase letim!“, pronesla Milena k Šimkovi a zase zmizela 

pryč. 

„No pánové, to tedy zírám.  S Lidkou a na večeři, no tomu říkám šťastlivec!“,křičel překvapený Jarda 

a ukazoval rukama: „Dobře si ho prohlédněte! Řekli byste, že má v sobě nějaké charisma nebo snad 

šarm??“ 

„Já tomu říkám předstíraný nezájem. Musíš jim prostě ukázat, že jsi na nich nezávislej, že je 

nepotřebuješ! Oni se pak můžou o tebe přetrhnout!“, chvástal se, přestože podobnou situaci ještě 

předtím nikdy nezažil. To, že se zná s obdivovanou ženou, mu dodávalo velké sebevědomí.  

„No Šimi, ty jsi hotovej filozof, nebo snad kovanej sexuolog - druhej Uzel!“, kýval hlavou Jarda. 

„Nic na tom nehledejte! To jsou mládenci zkušenosti, který určitě jednou budete mít taky, až vám 

bude jednou přes třicet jako mě pánové!“   

Líbilo se mu takhle mluvit. On má být mužem, o kterého  mají ženy zájem? Je to pro něho úplně nová 

životní role, ale bude ji hrát ochotně a rád! 

 

Je to sice velké překvapení a s tak rychlým setkáním s Lidkou nepočítal, ale rozhodně musí tuto 

možnost využít! Třeba mu to dává do cesty sám osud, fortuna! Odvážným lidem přece štěstí přeje! 

Podíval se na hodiny – moc času nezbývalo. Musí ještě na podnájem se připravit, ale stíhá to v 

pohodě!    

Když k Lidce v půl sedmý dorazil, nejdřív ho nechtěla pustit dovnitř, protože má na hlavě natáčky.  

„No přece se tady před tebou neztrapním, vypadám v nich jako stará Žvachtová.“, komunikovala s ním 

přes nastevřené dveře:  „No tak pojď dovnitř, posaď  se na chodbě, já už brzy budu!“, křičela na něho 

z koupelny, kde si upravovala hlavu a její tón hlasu již měl v sobě tu jemnou koketérii, kterou si žena 

snaží muže ze začátku podmanit a připoutat: „ Pan Dolanský, Mileny otec,  luští křížovky a to si 

představ si, že jako výhru vyhrál rovnou 22 večeří! Narychlo scháněl známý a zaúkoloval taky Milenu, 

tak mi volala, jako jestli bych nešla, ale já potřebuju  nutně pánskej doprovod, tak si Milena 

vzpomněla na tebe, kterej chodí  všude sám. Tak bych ti dneska večer mohla dělat garde, co na to 

říkáš?“, křičela na něj stále z koupelny: „ Já vím, trošku jsem tě předběhla. Ty jsi měl se mnou možná 

trošku jiný záměry, viď?  Nejsem trapná?“ 

„Ne to vůbec ne, půjdu hrozně rád! Ale mám teď zrovna takový depresivní období, asi pro tebe 

nebudu zrovna dobrej společník!“, říkal popravdě. 

„Vo tebe vůbec nemám strach!“,  vyhrkla k z koupelny: „Mili mi říkala, že jsi to se Šárkou na té 

Burmě pěkně rozjel! Škoda, že jsem u toho taky nebyla!“ 

„Docela dobře jsme si zatancovali! Jenže pak jsem chytil depku z těch Mileniných věčných eskapád!“ 

„A co tam jako Mili vlastně vyváděla?“, vyzvídala. 

„No jenom se tam s Mírou trošku naháněli..“, řekl trochu vyhýbavě: “To tam jako dostaneme zadarmo 

večeři?“,  snažil se změnit téma hovoru, protože  si uvědomil, že Lidka Milenu dobře zná a nechtěl, 

aby se Mileně něco doneslo:  „Oni za tu večeři nebudou něco chtít?“,  ptal se naivně. 

„No já toho taky moc nevím, je to prý akce nějaký firmy, snad nějaká prezentačka nebo co? Ale to nás 

přece nemusí zajímat ne? My se tam půjdeme bavit, bude tam stůl nás mladejch!“ 

„Jo to jasně, zapaříme tam!“, potvrdil jí. 

Pak konečně vyšla z koupelny a na omluvu mu řekla: „Víš, nejraději bych ti teď dala za to dlouhý 

čekání nějakou odměnu. Myslela jsem třeba na hubičku, ale to by se k slušné dámě nehodilo a ještě by 

sis pak o sobě moc myslel!“ povídala mu a usmívala se při tom. Jemu se ta její odvaha a přímost líbila. 

Začínal si všímat kromě její krásné tváře a těla také toho ostatního a zjišťoval, že mu je příjemný 

kromě jiného i její hlas a způsob vyjadřování. Když zamkla dveře svého bytu a sešli po schodišti ven, 

jako by k němu patřila odjakživa, sama se do něho mlčky zavěsila a pěšky tak došli až k samotnému 

místu,  kde se konala večeře. 

 

To místo byl penzión Zlatý lev. Když vstoupili dovnitř, před stoly už stál připravený asi 

pětapadesátiletý muž a na stolku si rovnal připravené fotografie a prospekty. Podle lehce 

optimistického výrazu ve tváři tady bude zřejmě něco prodávat. Vlasy má ulízané dozadu a v levém 

uchu náušnici, oblečeno  vínové sako a růžovou košili. Tento muž tedy svede boj s jejich přirozenou 

nedůvěřivostí a pokusí se jim cosi prodat, co to bude však nikdo netuší! 



Sotva se všichni usadili a objednali pití, dostalo se jim uvítání. Muž se představil jako pan Březina 

z firmy Impera, která večeři hradí. Podávalo se jídlo - kousky vepřového a  hranolky s oblohou a 

potom  si už řeč vzal opět pan Březina, jak řekl – na oplátku za večeři.  

Začal profesionálně a zeširoka o spánku, kolik hodin v životě člověk vlastně prospí a jak je tedy 

spánek pro nás důležitý, dále mluvil o posteli, v které trávíme tolik času a trávíme tam docela příjemné 

chvíle, viďte mladá paní /přitom se účastně pousmíval/ a tady se zastavil a začal líčit nevýhody péřové 

pokrývky, ukazoval na obrázku zvětšené roztoče a další nečistoty v peří, které se vlastně čistí pouze 

proudem vzduchu a to ještě ne horkým, protože to by se pak poškodilo.  

Takovýmto způsobem  shazoval prověřené hodnoty  babiččiných duchen a v rozhovoru konečně 

dospěl k artiklu své firmy Impera,  totiž k Přírodnímu vlasovému lůžku, vyráběnému z pravých ovčích 

koží. 

„Pánové, je zde mezi poslouchajícím nějaký odvážný muž?“,  přidával do svého proslovu decibely pan 

Březina a ukazoval mezi stoly jako cirkusák: „Nějaký muž,  který by se nebál  názorně demonstroval 

prodyšnost našeho polštáře? Tak třeba vy mladý muži, jste již ženatý?“, vybral si Valiho, ke kterému 

mluvil a který se na něho teď díval docela nechápavě: „ Ještě nejste ženatý? Ale jistě někdy budete, že 

ano? Tak vemte tenhle polštář a vší silou si ho přitiskněte  na obličej! Dusíte se? Ach ano, máte 

pravdu, nikoliv! Je  to tím, že náš polštář je velmi prodyšný. A ani vaší naštvané manželce se nepodaří 

vás s ním udusit!“ 

„A co kdybych  náhodou  potřeboval udusit já jí?“ zeptal se někdo z účastníků a všichni se rozesmáli.  

Pan Březina se však nenechal rozhodit: 

„A vy pane!“, pokračoval a ukázal na pana Dolenského: „ Jen pojďte vyzkoušet naší peřinu! Lehněte 

si prosím zde na toto lůžko a přikrejte se naší peřinou! Ach ano, je to příjemný pocit, že ano?“ 

„Jo příjemný to je, ale už mám docela žízeň!“, řekl pan Dolenský dobrácky. 

Březina zatím dál neohroženě vykládal o svém ovčím lůžku, vyprávěl o bačovi, co nosí ovčí kožich 

v zimě v létě a to prosím nikdy nemá artrózu, díky tomu kožichu, který má skvělé termoregulační 

vlastnosti! 

Pak si někdo objednal preso. Číšník začal připravovat nápoj, stroj začal prskat, pouštět páru a tento 

hluk přerušil řečníkův výklad. Pan Březina po číšníkovi blýskl docela zlým pohledem. 

„Už vím, co na Březinu platí!“,  řekl Šimek, poklepal Lidce po stehně  a pošeptal: „Docela bych si dal 

preso, objednáme si?“ Ona se k němu nachýlila, pousmála se tomu a odpověděla: „Ne díky, já kafe 

nepiju!“ 

„A kolik to vlastně stojí?“,  přerušila pana Březinu  jedna z posluchaček. 

„No to myslím není to nejdůležitější!“, odvětil pan Březina. 

„Jak to, že to není nejdůležitější a co je tedy důležitějšího?“, bránila se paní. 

„No zdraví přece!“,  použil pan Březina již připravenou odpověď. 

„A kolik to teda stojí?“, vmísila se do rozhovoru další paní. 

„25 tisíc!“  

„Cha,cha chá! Ježíš! Uf! Pane Jo!“, začali vykřikovat posluchači jeden přes druhého. Po vyslovení 

sumy se spustil v sále poprask,a všichni rázem oživli. Bylo zřejmé , že si někdo zakoupí ovčí lůžko  

jenom stěží!  

Ale pan Březina ještě neřekl své poslední slovo! 

„ Naše firma však patří k firmám,“,  zvyšoval pan Březina hlas, aby přehlušil šum v sále:“ které 

nevykládají prostředky na reklamu, na sklady a velkoobchod. Naše firma Impera se  zabývá přímým 

prodejem, takže cena pro vás je nyní 19 tisíc a teď mám pro vás slíbené překvapení, o kterém jsem vás 

informoval hned v úvodu prezentace! Jak si jistě pamatujete, na začátku akce jste všichni dostali 

papírek, na který jste mi všichni napsali své iniciály a slíbené překvapení pro vás je, že tento lísteček 

je bonus – sleva o tři tisíce. Takže již teď máme pěknou cenu 16 tisíc korun českých! Tak bych vás 

poprosil, abyste si jako odměnu za tuto mou snahu zde vystavené výrobky prohlédli!“ a začal obcházet 

stoly, stůl od stolu začal nabízet své Přírodní vlasové lůžko.  

Když na své pouti dospěl až ke stolu, kde sedělo naše mladší osazenstvo, usoudil podle jejich pohledů, 

že si asi neobjednají žádný produkt firmy Impera. 

„No děkujeme, jsou to dobrý výrobky, ale my na ně fakt nemáme peníze!“,  sdělila za všechny Milena. 

„Tak aspoň, že vám chutnala večeře!“,   odpověděl poněkud jízlivě pan Březina. 

„Jo byla dobrá!“,  řekl mu na to Míra. 

 Po těchto jeho slovech pan Březina poodešel k jinému stolu.  



„Ještě, že už odešel ten –„,  řekla po chvíli Milena a chvíli přemýšlela nad slovem, které pro pana 

Březinu vybere --eskamotér!“ 

„No myslím, že jsi k němu poněkud eufemistická, já bych  ho klidně nazval třeba   hochštaplerek!“, 

podotkl Šimek. 

„No co a co vám jako vadí, co se všichni divíte? Máme tady kapitalismus a ten sebou přináší nárůst 

takovýhle obchodníčků a šmelinářů. Každý může hledat své možnosti a tak by to mělo bejt! Taková je 

už naše svoboda!“ hájil Březinu Vali:“ No jenom se podívejte, jak je úspěšný, jak mu ten byznys 

kvete!“, řekl a  ukázal na obchodníka, jak sjednává svůj obchod se starší paní u jednoho ze stolů. 

„Jeho  právo na seberealizaci mu neupírám, ale proč používá takový zbraně těžkýho kalibru, kdo má ty 

jeho kecy snášet?  Docela mi teď z něj bolí břicho!“,  řekl Míra. 

„Dostal jsi večeři? Tak přece musíš něco vydržet!“,  připomněla mu Milena. 

„Tebe bolí břicho? Tak to já to mám horší - ozývá se deprese!“, vložil se Šíma do rozhovoru. 

„Jednou, to bylo v Praze,  jsem viděl chlapa, kterej si strkal do žaludku snad půl metru dlouhý kovový 

meče.“ vyprávěl Míra: A  měl u těch  svých produkcí podobný hlášky jako ten Březina, podobný 

nacvičený hlášky, fakt mi ho dost připomínal! Někteří lidé, aby nemuseli normálně makat,  jsou 

ochotný dělat opravdu cokoliv!“ 

 „Třeba prodávat ovčí lůžka, dnes v noci se mi o nich snad bude  i zdát!“,  přitakal Šíma: „Docela 

by pomohlo tu hořkost někde spláchnout! Nezajdem ještě někam na panáka?“  

„No to teď z tebe Šímo konečně vypadlo něco rozumnýho! No jasně!“, potvrdil  mu Míra za všechny. 

„Já myslím, že bar New York by mohla být ta správná volba!“, navrhl Šíma. 

Již po celou dobu Březinovy předváděčky všichni popíjeli alkoholické nápoje. Pak přejeli do New 

Yorku a tady už všichni byli v ráži, tak se Šimek rozjel a začal vyprávět příhody ze zvláštní školy, 

které vždycky měly úspěch. Tyhle příhody pronášené s nezaměnitelnou cikánskou dikcí nikdy ve 

společnosti nezklamaly! 

 Najednou bylo půl třetí a děvčata začaly dorážet, že chtějí ještě někam jít tancovat. Chtělo se jim na 

diskotéku, což však pánové nechtěly, protože tady hrály jenom stereotypní stupidní techno, z kterého 

pak bolí hlava. 

„Když já mám v sobě tolik energie a potřebuji to vytancovat! Přece teď nepůjdu spát!“,  řekla Lidka, 

když už v baru zaplatili a společně ji doprovázeli domů: „No nevadí, když nechcete, tak  třeba umyju  

vokna!“. Pak ostatní trochu poodešli, aby je nechali se spolu rozloučit. 

Něco ho napadlo: „No já teď asi přijdu domů, bytná samozřejmě strčila klíč zevnitř do zámku, protože 

si myslela, že jsem doma! A já se teď nedostanu domů, je hluchá jak pařez,  tak mi zase zbývá na 

přespání jenom ta kočárkárna!“, lhal Šimek.  

Podívala se na něho a  nabídla mu, že kdyby se nedostal domů, může na ní zazvonil, že se nechá 

příjemně překvapit. Chvíli se tak na sebe dívali. Měla zase ten zvláštní výraz v očích, kterého si 

poprvé všiml už tenkrát v hospodě. Sledoval ji pozorně a  začínal tušit,   na čem je. Už dříve při 

minulých seznamováních s děvčaty dovedl poznat z výrazu očí a gest, že ta holka má o něho zájem a 

vše je na dobré cestě. Toto zjištění ho vzrušovalo na samotném seznamování asi úplně nejvíc. Asi 

mnohem víc než pak samotné milování. V tuhle chvíli, tedy na samotném  začátku vztahu,  si totiž 

mohl  ještě leccos představovat. Později už ne... 

Popřál jí dobrou noc, pomalu se otočil a odcházel domů. Čekal, že ho třeba zavolá, ale ona zavřela 

dveře a nic se nestalo. 

Přemýšlel o ní a všechno si to dával dohromady. Proč ho asi pozvala na večeři, co znamenal výraz 

jejích očí i to její nechám se příjemně překvapit, jestli příjdeš. Stále však nezměnil směr své cesty a dál 

mířil domů. Strčil klíč do zámku. Samozřejmě tam žádný klíč nebyl a šlo odemknout . Automaticky se 

svlékl, umyl se a vyčistil si zuby. Ulehl do postele.  

Myšlenky se mu divoce honily hlavou. Pozvala ho na večeři, která byla poněkud netradiční a také s ní 

nemohl v průběhu večera dál rozvíjet konverzaci. A rezumé? Byl celý večer vedle ní a jednou se jí 

troufnul i poklepat na nohu, což bylo příjemné. Jako by na to čekala, nachýlila se se zájmem k němu a 

opřela se mu o nohu. To se mu líbilo. Všechno kolem ní mu začínalo pomaloučku proměňovat jeho 

smyslové vnímání a slévat vše do radostného okouzlení. Asi k ní už začínal cítit silnější sympatie, 

nebo začínající lásku. No vždyť nakonec mohl přece i zabodovat! Při loučení  ji sice nezkusil ani 

políbit, což se mu teď zdálo málo, ale snad je to na dobré cestě!  Jeho nápad, jak se k ní vnutit na 

návštěvu byl dobrý, docela se na to i chytla, škoda že si pak netroufl! Má se tam za ní vrátit? Třeba na 



to čekala!  Ještě by to šlo. Jenže,  jak by se asi tvářila, kdyby se tam teď najednou vyloupl? A neříkala 

náhodou, aby přišel,  nebyla to jasná výzva? 

 A jak se v něm hádaly tyto dva hlasy, pomalu z něho prchala odvaha k akci – obléci se a vyrazit za 

nočním dobrodružstvím! Ještě jednou být  bohémem! Otočil se na levý bok a snažil se usnout. Nešlo 

to. Stále se mu vracela myšlenka na ženské tělo, které ho mohlo utěšit, ale nedovedl překonat  hloupý 

ostych. Teď už nezbývá než zdrženlivost udělat svou předností, jako předtím v Liďáku. Třeba mou 

zdrženlivost ocení, ženské bývají někdy nevyzpytatelné! A zase se snažil představit si radosti, které ho 

brzy jistě čekají. Hned zítra to napraví! Stejně je to zajímavé, léta neměl na holky štěstí a teď dva 

večery v týdnu doprovází domů pokaždé  jinou dívku! Jenže když usínal, znovu se objevila ta protivná 

vlezlá myšlenka: Kdyby jen Lidka tušila, proč se vrátil z Plzně, měla by ještě o něho zájem? Stárneš! 

Pohodlníš! Už nejsi žádný bohém!  Říkal mu jeho vnitřní hlas.  To zjištění ho naplnilo podivným 

neklidem a lítostí. Zítra to musí napravit!  

 

VI.  
 

S nápravou tedy začal hned zítra. 

Našel telefonní číslo, které měl pečlivě zapsáno ve svém diáři, pomalu vyťukal číslo a čekal, jestli to 

zvedne. 

Nervózní kupodivu nebyl. Byla sobota, přemýšlel, jestli včera náhodou neříkala něco  o tom, jestli 

bude v práci. Určitě by měla být doma. Bude doma!  

Vyzváněcí tón se přerušil a ozval se dívčí hlas: „ Haló? Kiliánová, dobrý den!“ 

„Ahoj! To jsi ty Lidko? Tady Šimek!“ 

„No ahoj! To je překvapení!“, povídala zvesela: „ Tak jak ses vyspal?“ 

„No – docela špatně—bez tebe!“ 

„Ale jdi ty! To je dobře, že voláš, potřeboval jsi něco?“ 

„No víš, včera jsi mi pozvala na tu večeři, tak mi napadlo ti to oplatit! Je teď sobota, chtěl bych si 

s tebou zatancovat. Prožít něco jako horečku sobotní noci!“, lákal ji. 

„To jako chceš jít tancovat se mnou?“ řekla překvapeně: „No to ráda.. Ani nemůžu dělat žádný 

drahoty, když mi oplácíš to pozvání!“ 

„A neměla jsi večer něco v plánu? Nechci ti narušit nějakej tvůj plán!“  

„No já žádnej nemám, totiž – chtěla jsem se stavět u rodičů, ale to zase není tak důležitý! Ani mě 

nečekají!“ 

„Tak, můžu se pro tebe zastavit, dáme si před tím tancem i nějakou večeři! Haló? Jsi tam??“ 

„Jo! Nějak mi v tom praská!“ 

„No to budu asi já, prskám radostí.. Jsem rád, že jsem se dovolal!“ 

„Já tě taky ráda slyším! Tak se prosím tě, pro mě zastav, ju? Někdy kolem sedmý, pustím tě i dál než 

jen do chodby jako včera,  neboj! Dneska nebudeš čekat, budu už připravená. Tak pa, ať moc 

neprovoláš!“ 

 

Je pochopitelné, že zbývající část dne strávil Šimek přípravou na večeři. Přezkoumal svou tělesnou 

podobu a zjistil, že je celkem ucházející. Při pohledu do zrcadla si začesal kouty, vycenil na svůj obraz 

chrup, trochu zastrčil vystouplé břicho a když se ujistil, že jeho vzhled nabude na další kráse, až si 

oholí strniště, spokojeně odešel do koupelny. Hygiena trvala celou hodinu a umyl si při ní vlasy, 

vyčistil si zuby a také si ostříhal nehty. Pak přišel na řadu výběr šatů. Tady se musí dobře rozhodnout, 

aby svými svršky zaujal a dotvořil tak svou osobnost. Usadil se, zapálil si cigaretu a začal přemýšlet, 

co si večer obleče. Určitě si nevybere své undergroundové sametové sáčko ani učitelský pulover 

s véčkem, je třeba dnes volit poněkud střídměji! Švihácká růžová košile měla poněkud zašlý límeček a 

plátěné kalhoty zas neměl vyžehlené. Po deseti minutách přemýšlení dospěl k závěru, že zvolí 

univerzální košili Hugo Boss a obyčejné džíny, tato civilní visáž doplněna o plátěnou bundu s kapsami 

a nezbytnou kšiltovkou jistě bude mít úspěch.  Dobře to vymyslel! Vítězoslavně si opět zapálil 

cigaretu. Až dokouří, tak si vypláchne ústa a potom vyrazí! 

V sedm hodin večer již učesaný, upravený Šimek zvonil na zvonek se jménem Lída Kiliánová, v ruce 

karafiát a uvnitř velkou touhu, která se měla co nejdřív vyplnit! 

Již byla připravena. Rovněž ona byla slavnostně oblečena jako na banket a měla složitý účes, jehož 

příprava jistě zabrala spoustu času. Oči měla nalíčeny trochu toporně, to poznal, ale přesto byl dojatý. 



Jakou snahu měla, aby se mu zalíbila! Pozdravil, vysekl připravené přání a podal květinu. Bylo jasné, 

že byla spokojená. Květina při slavnostní příležitosti / kterou tento večer určitě bude/ vždy ženu potěší 

a rozruší! Pozvala ho do pokoje, a přestože ho ujišťovala, že nebude na ní čekat, někam odběhla a 

chvíli ho nechala sama. Obývací pokoj  byl zařízen jako v tisíci jiných rodinách střední vrstvy období 

končícího reálného socialismu: nepraktickou obývací stěnou, naplněnou zbytečnostmi jako čajové 

nebo kávové servisy, skleničky a vázičky, které mají původ většinou jako svatební dary, obludnou 

sedací soupravou , na stěně tapety a reprodukce muchových plakátů a vše doplňovaly begonie, 

tchyniny jazyky, fikusy  a další pokojové rostliny, které jsou obvykle v těchto panelákových bytech 

k vidění. Ve stěně bylo i několik knih. Šimek ke knihám přistoupil a se zájmem si přečetl jejich tituly: 

Zamilovaný ničema,  Zůstaň taková, jaká jsi, Akademie lásky, Emanuela, Angelika – markýza andělů.  

Se zájmem si otevřel jednu z nich - Akademii lásky a na její záložce četl : Kde se dá nejlépe naučit 

romantice? Přece v Itálii, přesněji řečeno v Benátkách. Dokonce tam prý otevřeli speciální Akademii 

lásky. A na toto místo se vydává mladá novinářka Kirsty Baileyová. Pracuje totiž v módním časopise, 

a dostala od své šéfredaktorky za úkol do Akademie lásky proniknout a pokud možno tam vyšťourat 

nějaký skandál.  
„Toto dívčí čtení jistojistě signalizuje touhu po nesplněné romantické lásce, musí být proto opatrný! 

Užít si, ale rozhodně se citově nevázat!“ myslel si. Stále to s ní chtěl uhrát jako náhodnou avantýru, na 

vážný vztah vůbec  nemyslel. Věnovat svůj drahocenný čas jedné třeba krásné holce? Ne to by asi 

nešlo! 

 

Po chvilce přišla a mohli tak spolu vyrazit na své první rande! 

Došli do restaurace s názvem Pizzeria grande a vybrali si stůl. Zlehka odsunul židli a vybídl ji, aby se 

na ní posadila. Teprve potom si sedl sám.  Hned po usednutí si prohlédli jídelní lístek, který měl 

netradiční tvrdé desky s fotem a logem restaurace na obalu. Začal v něm listovat, polohlasitě četl a  

komentoval názvy jídel, které chtěly znít zajímavě.  Přitom parodoval italskou  výslovnost. Dával tím 

na najevo svůj přehled a smysl pro humor. Objednal  pití - lahev suchého červeného vína a dvakrát 

pizzu. Dával si záležet, aby při těchto činnostech působil jistým dojmem, aby ji zaujal.  Zdálo se mu, 

že ho sleduje tím svým upřeným pohledem, ale dělal jakoby nic. Celkem mu i vycházela konverzace, 

při které působil suverénním a světáckým dojmem. 

Po večeři se již jejich rozhovor začal měnit, zmizela hraná bezstarostnost, jeho žoviálnost ztratila 

nezávaznost a její koketérie se také přiostřila. Oba šli stejným směrem:  prostřednictvím gest, slov a 

optických výzev dát druhému najevo, že o něj stojí a chce ho dostat! Když společně s množstvím 

vypitého alkoholu ztrácely jeho řeči i tu dvojsmyslnost, kterou  si udržoval na začátku, začal bez 

okolků okouzleně žvanit o jejích přednostech: kráse, smyslu pro eleganci, duševních vlastnostech /jak 

mu nedávno radil Honza/. Nechala ho povídat jakoby nic. Uchopil ji za ruku a cítil, jak je dětsky 

měkká a že se trochu chvěje. To už věděl, že má vyhráno a tak se odvážil položit jí ruku na vnitřní 

stranu jejího stehna. Když mu v tom nezabránila, posouval ji směrem nahoru. Prudce přiložila svou 

ruku, roztouženě se na něho podívala a řekla: „ Nepůjdeme si zatancovat?“ Někam na diskotéku?“ 

„No proč ne?“, odpověděl. 

Diskotéka byl zavedený podnik, který byl založen hned po revoluci jedním z místních vexláků. 

Jmenoval se Alfa a udržoval si stálou prosperitu, kterou zajišťovaly především návštěvy teenagerů. I 

dnes bylo plno, skupinky dívek a chlapců postávaly už ve vstupní chodbě. Prokličkovali se až ke 

vstupu, kde u mladíka s melírem koupil vstupenky. Uvnitř již bylo vše v plném proudu, tancovalo se 

po celém parketu a dokonce i mezi stoly. Muzika vydupávala jednoduchý taneční rytmus, který 

doplňovala pulzující světla kolem parketu i uvnitř v podlaze. Ti, co momentálně netancovali, postávali 

všude kolem, pokuřovali a cucali své drinky. Zlatá mládež tady propíjela apanáž svých zbohatlických 

rodičů. Vypadalo to, že spolu i komunikují, i když v tom rachotu vůbec nebylo jasné, jestli se mohou 

slyšet a rozumět si. Všichni byli oblečeni do výrazných barevných věcí, upravené účesy a nalíčení 

dívek bylo voleno s jasným cílem na první pohled zaujmout. Některá děvčata tancovala sama bez 

chlapců, vášnivě kroutila boky a lákaly tak své budoucí partnery. Zdálo se mu, že všechno toto 

chování  je vedeno pouze za účelem dostat  druhé pohlaví. Připadal si být součástí tohoto hemžení 

okolo, i když byl ze všech návštěvníků patrně nejstarší! 

Protlačil se k baru, zakřičel na barmanku dvakrát suché martini a svojí objednávku doprovodil dvěma 

zdviženými prsty. Dostal nápoje, které zaplatil, jeden z nich podal Lidce a lehce do něho ťuknul. Ta se 

na něho se zájmem podívala a usmála se. Po chvilce už jí bral na parket. Prodral se doprostřed, udělal 



místo kolem a hlučné techno, které se linulo z reproduktorů, začal doprovázet tanečními pohyby. Ona 

začala také, měla dobrý smysl pro rytmus a tancovala docela odvážně – stejně jako ty ostatní mladé 

holky! Když dýdžej uváděl další taneční kousek, využil chvíli ticha a řekl: „Moc ti to dnes sluší!“ 

poděkovala a znova se pustila do svých tanečních kreací. Čtvrtá písnička byl ploužák. Vzal jí za ruku a 

druhou přiložil na její bok. Přilepil se na ní. Celou písničku ji k sobě tisknul, cítil její ňadra i její klín, 

celé její pružné tělo pod oblečením. „Dnes půjdeš spát ke mně!“,  oznámil jí. Zakývala hlavou na 

znamení souhlasu. Posunul ústa k polibku, letmo a krátce  ji políbil: „To stačí, necháme si to na 

potom!“ Ještě pár písniček si spolu zatancovali, ale všechno již směřovalo k jedinému cíli, o kterém 

oba věděli a jasně k němu směřovali! 

Bylo něco po druhé hodině ranní, když vystoupili z taxíku před jeho domem. Cestu po schodech ji už 

držel za ruku, odemkl a rychle zavřel dveře. 

Oba se už na sebe nemohli dočkat a tak se následující scéna podobala citovým vzplanutím známým 

z filmové plátna. On – Richard Burton si vpadl s ní – Liz Taylorovou do náručí, objal ji, svíral ji, ona 

vzdychala, líbali se a objímali. Pak ho něco napadlo. Posadil ji do pohovky, zapálil svíčky a pustil 

vážnou hudbu. Otevřel lahev červeného a rozlil oběma pití. Začal mluvit, jak se mu líbil její tanec, její 

hezké pohyby, pružné tělo. Z tématu sympatie k ní, který momentálně zpracovával, chtěl přejít k lásce, 

ale pohladila ho po tváři a ve vlasech a řekla: „Pojď ke mně blíž!“ Pohladil ji po rameni  a také ji zajel 

do vlasů. Zhasl světlo a začal ji hladit, jemně, trochu rozpačitě, byl ochotný provést delší předehru, i 

když už se nemohl dočkat. Jeho ruka přešla k ňadrům, zamířila pod halenku. Rozepnul podprsenku a 

ucítil její ňadra, která byla pevná a zdálo se mu, že dokonalého tvaru. Tady se zdržel delší dobu. 

Začala vzdychat. Pak se rukou posunul níže a zase si dával záležet, aby se k bokům dopracoval 

postupně. Zašeptala: „ Ježíši, to je hrozně pěkná muzika, kdo to je?“ 

„ Chopin!“, odpověděl jí. 

„ Tak to se  mi moc líbí! Tuhle hudbu budu mít navždy spojenou s tímhle večerem, s tebou!“, řekla 

mu. Vzdychala stále více a tak si troufnul rozepnout knoflíček u kalhot. Začala mu pomáhat a 

postupně se dopracoval k samotnému objektu jeho zájmu. Již byla připravena. „Stejně to příroda 

uměla zařídit, myslel si: - Dala nám pohlavní pud určený pro přežití druhu a ten člověk povýšil na 

erotiku – tisíce let staré umění! A všude vládla žena, respektive její boky, které diktovaly osudy. Ne 

lidové masy, jak tvrdili marxisti, ani diktátoři, ale rozmary jejich milenek psaly dějiny. Přes svůj 

pohlavní orgán milenky uměly docílit  neuvěřitelné věci! Vagina imperatrix mundi! Muž  z touhy po 

ženě, aby zaujal a získal ji,  je opravdu schopen udělat téměř vše! A žena zjistí-li mužův zájem, snadno 

si ho ochočí— 

„Vezmi si mě, prosím tě!“,  přerušila trošku hystericky jeho myšlenky. Tak vzal úkol pevně do rukou a 

vstoupil do ní – rychle, obratně, profesionálně a snad i trochu cynicky. Začali provádět automatické 

pohyby a ona se pod ním sladce svíjela, jak to u ženy ještě nikdy nezažil! Vzdychala  až křičela. 

Trochu se jí až obával, proto zvolnil. „Víc, rychleji, znič mě! Roztrhni mě!“, změnil způsob pohybu a 

úspěch se dostavil, začala škrábat. Cítil, že se blíží vyvrcholení, ale frekvenci pohybů zvyšoval. „Už, 

teď!“,tiskla si ho k sobě křečovitě, za delší dobu  řekla: „ Miláčku, to bylo dokonalý! Miláčku!“ 

Milovali se po celý zbytek  noci. Polohy a techniky měnili podle své chuti a momentálních dispozic. 

 

VII.  

 

Krásná rána, kdy se muž probudí vedle hezké ženy! Napůl ve snu stačí přitisknout se přitulit, 

zachumlat se k ní pod peřinu. Cítit teplo a podmanivé tělo, které ti patří, tě přijme, neodmítne tě! 

Dokonalé tvary, hladká kůže a vzpomínky na včerejší – dnešní noc. Touha tě k ní přitiskne a musíš to 

udělat! Nejlepší je milování ráno, probuzení je dokonalé a celý den je pak o čem přemýšlet! Pak jenom 

ležet a střídat se o hořící cigaretu a kouřit pěkně na lačný žaludek, ať se moralisti zblázní! To potom 

chutná snídaně, to máš pocit, jako bys přijímal čistou energii. Šimek a Lidka to ráno snídali – 

v posteli! Ona potom vstala,  šla uklidit nádobí a on pozoroval její nahé tělo. 

„Víš přemýšlel jsem, jakým slovem popsat tvojí figuru a napadlo mě, že jsi rajcovní!“ 

„Ty můj šikovnej básníku! Básník ten jenom píše básně, ale šikovnej básník jako ty, ten se prostě 

vyzná! Co jsi mi to včera vlastně říkal, o té zahradě, to bylo moc hezký!“ 

„Já už nevím, něco o zahradě, která mi opíjí svou vůní jako čmeláka! No to jsem  byl úplně 

namazanej, opila jsi mě!“, smál se.  



„Ty můj básníku, pojď mi dát hlavu do klína a říkat mi zase něco hezkýho! Budeš teď básnit jenom 

pro mě!“, vyzvala ho. 

„S radostí!“, zvolal, přiskočil, hlavu ochotně položil, ale mluvit se mu nechtělo, protože se ještě styděl  

říkat podobný věci.  

Začala tedy sama: „ Chtěla bych se tě něco zeptat.“, zeptala se trochu tajemně:“ Ty žádnou přítelkyni 

nemáš, viď? 

„No to nemám. Žádnej vážnej vztah nemám. Snažil jsem si udržet svou svobodu a  nezávislost!“ 

„Svobodu a proč? To nechápu!“ zeptala se překvapeně: „Vždyť nejkrásnější je přece někoho mít, 

někomu  patřit! Ale chápu to, třeba jsi neměl na vztahy štěstí!“, dodala. 

Když  nic nenamítal, pokračovala: „No vlastně už to o tobě vím, už jsem se na tebe informovala!“, 

přiznala se. 

„No nepovídej!“, řekl překvapeně. 

„Nedalo mi to a něco jsem si od holek o tobě zjistila!“ 

„A co jsi zjistila?“, zeptal se vyplašeně, protože se obával, že už ví, proč se vrátil z Plzně. Ale pak si 

uvědomil, že za tak krátkou dobu by se to dozvědět nemohla dozvědět a tak se uklidnil.“ 

„No nekoukej moc vyplašeně, slyšela jsem o tobě samý docela příjemný  věci, neboj!“,  uklidnila ho. 

„A jak jsi na tom ty?“,  zeptal se. 

„Jak to myslíš?“, dívala se nechápavě. 

„No jestli máš nějakého přítele?“ 

„No vlastně – Mám i nemám! Vlastně ano, ale půl roku jsme se spolu neviděli, takže ne! Odešel do 

Anglie, neplánovaně, náhle… Myslela jsem, že na něho počkám, ale byla to moc dlouhá doba. Ani 

jsem vlastně nevěděla, jestli jsem měla čekat…“,  řekla smutně. Pak se zase rozpovídala:  

„Zajímal jsi mě už dlouho, jenom jsem nevěděla, jak se k tobě přiblížit! Pak mi pomohla náhoda nebo 

snad osud. Víš, tam mezi  holkama jsi byl docela pojem, docela dost jsme tě tam probírali, říkali pořád 

jenom Šimek, Šimek.. Ale radši bych ti to neměla moc říkat, aby sis o sobě moc nemyslel, viď?“,  

smála se: „ No,  všechny, vlastně i mně, zajímala ta tvoje nepřístupnost, odtažitost, jako bys byl 

v životě něčím zklamaný, to nás ženský hned začne  lákat  nějak ti pomoci, dostat tě z toho! Asi 

potřebuješ lásku, viď?“ 

„No máš pravdu, jednou jsem se docela s jednou zklamal a od tý doby jsem opatrnější!“ 

„Potřebuješ se citově otevřít! A neboj - přede mnou se nemusíš ničeho bát, já tě určitě nezklamu! 

Cítím se vedle tebe fajn, vyzařuješ nějakou zvláštní energii, jsem hned vedle tebe klidnější, vyrovnaná. 

Víš, já jsem si v životě prožila svý, snad ti to jednou budu mít odvahu říci, ale ten včerejší večer 

s tebou - na to se nezapomíná! Chtěla bych ti toho tolik říci, ale zatím si netroufnu. Cítím, že se stalo 

něco zvláštního, ale nejsem žádnej básník jako ty, nevím, jak to říci   — A po takové noci s tebou, no 

těšila jsem se, ale výsledek všechna očekávání překonal!“ 

„No nepovídej, takže jsem jako milenec obstál?“ 

„Na jedničku!“, řekla spokojeně:“ No co se dá dělat, teď mě máš a jen tak snadno se mi nezbavíš, 

musíš se s tím nějak vyrovnat! Ženský mi tě budou závidět!“, žvatlala: „Docela si dovedu představit,  

že do  budoucna bysme spolu mohli i bydlet.“ 

„No to se pak domluvíme!“, řekl trochu vyhýbavě, protože se obával, že by tím mohl přijít o tu svou 

svobodu:“ Zatím můžeme chodit jeden k druhému na návštěvy, to by mohlo bejt docela  romantický, 

ne?“, lákal ji na své řešení. 

„Ze začátku to tak určitě budeme provozovat, ale do budoucna vidím jediný řešení, že si tě pěkně 

k sobě přestěhuju a už tě z toho mojeho hnízdečka nepustím!“, říkala s nadšením, ale pak trošku 

ubrala:“Já vím, nesmím bejt na tebe moc hrr, abych tě hned ze začátku nějak neodradila. Byl jsi přece 

tak dlouho sám a nejsi zvyklej žít ve dvou, viď?“ 

Šimek jí na to neodpověděl nic, jenom ji se zájmem sledoval. Myslel při tom na odvěkou ženskou 

touhu vlastnit muže, které se zatím obával, ale zároveň mu připadala dojemná, protože takový zájem o 

sebe mu dělal dobře. 

„Tak a teď se spolu musíme rozloučit!“, řekla nakonec Lidka a přistoupila na krok k Šimkovi: „Chtěla 

bych teď od tebe pěknou pusu na rozloučenou!“  Dívala se mu do očí,  její pohled –  směs smyslnosti a 

lásky! Pak se její výraz změnil a šibalsky se pousmála: „Takže, pane básník, pro dnešek až do večera 

vám dám volno, ale musím ještě dostat pěkně dlouhou a vášnivou pusu! Teprve pak odejdu!“ 

přistoupila a začala to sama vykonávat,   pak se otočila a odcházela. Poet zůstal sám. 



Přistoupil k zrcadlu a dlouho se na sebe díval. Vše se mu zdálo cizí a vzdálené, jako by do té snové 

skutečnosti nepatřil. Je to skutečné, nebo se mu to jenom zdá? Co je to za příliv? Ten obraz v zrcadle, 

je to vůbec on? Ano, ale trošku jiný on,  vypadá to, že už patří  k  jiné bytosti. Má v sobě spoustu 

energie, kterou vysílá, ona kumuluje a megavaty vrací zpět. Vidí jenom černé dlouhé vlasy, trošku 

zvednutý nosík, plné rty a oči, čarokrásné, smyslné, chápající! To vášnivé tělo! Její tělo! Vykřikoval 

Šimek na svůj obraz na zrcadle, až se zrcadlo orosilo. Pak extáze pominula a uvědomil si, že cítí vůni. 

Její vůni! Čichl ke svému rameni - její parfém! Svlékl si košili a přiložil si ji k nosu – její vůně! 

Šimek nedělal věci, které se očekávají a chtějí se vidět! Často činil, co ho momentálně napadlo, 

využíval každý  impulz, nápad, inspiraci k činnosti, kterou chtěl dělat, třeba výstřední. Nyní chtěl být 

s Lidkou, rozhodně tedy nebyl pošetilý nebo fetišista, jak by se mohlo zdát! Výstřední chování vzniklo 

ze zatmění vědomí, přenesení vnímání jiným směrem. V tomto krátkém záblesku byl zase  pro něho 

život synonymem radosti, věci pozbývaly svá jména a smysl a mluvily pouze jejich vlastnosti. Šimek 

teď vnímal emotivně, pocity a nálady, rozumová cenzura levé mozkové hemisféry byla potlačena a on 

vnímal pouze pravou mozkovou hemisférou. Pak euforie pominula!  

Vzdáleně mu to připomnělo situaci, kdy na jedné garden party zkusil lehkou drogu. Tehdy se mu po 

nějaké době rozbušilo srdce, ztěžkly nohy a cítil, že má tělo také naplněno radostí jako teď. Zahrada, 

ve které  dýchánek probíhal,  bylo safari, nad  kterým se on vznášel. Pod ním se účastníci mejdanu 

proměnily v antilopy, zebry a opice nebo černého  domorodce, který mu hrozil oštěpem, ale tomu se 

aviatik jenom usmíval, dál sledoval běh oblaků a zkoušel směr větru. Byly to bouřlivé svobodné časy. 

„Mohl by to být začínající cit nebo láska? Proboha, to snad ne! Tělo bylo pouze po prožité noci 

zaplaveno endorfiny, tak takhle reagovalo, rozhodně nic to není!“,  myslel si, protože se snažil sám 

sebe takhle uchlácholit, na citovou závislost nebo lásku zatím nebyl připravený. On hospodský 

povaleč preferující známosti na jednu noc by se měl usadit? Byl rozhodnutý nějaký čas se tomu bránit, 

byl příliš dlouho zvyklý žít sám. Stále věřil, že se to nějak ustálí a urovná, protože pořád se bál citově 

otevřít! Šimek nepočítal, že by tento způsob života měl měnit, ale vidíte, stačilo seznámení s jednou 

ženou a Šimek je už jiný! 

Zbytek dne  strávil v radostném čekání, kdy chodil po městečku a těšil se, až ji zase uvidí! Nejraději 

by se za ní rozběhl, ale vydržel! V sedm hodin večer už byli zase spolu a večer strávili tím 

nejpřirozenějším způsobem – povídáním a milováním… 

 

Druhý den na něho někdo zvonil. Otevřel dveře a v nich stála Lidka s malou holčičkou. 

„Ahoj! Mám na tebe velikou prosbu!“, žádala ho ve dveřích:“ Měla jsem hlídat tady svojí neteř 

Adélku a volal mi šéf, že musím nastoupit ještě dnes za nemocnou kolegyni. Mám tam dneska česat 

nějakou nóbl paničku! Chtěla jsem tě požádat, jestli bys  tady Adélku neodvedl k našim? Už jsem jim 

volala, je to domluvený! Jenom bys jí odvedl a pak jí tam nechal,  Adélka si cestu pamatuje. 

S mamkou je to tak domluveno, pohlídá ji, akorát ji tam teď nestihnu dovést. Tak udělal bys to pro mě, 

zlato?“,  prosila ho. 

Co mohl dělat, když ho prosila takovým způsobem, tak odpověděl jenom:“No to víš, že jo, ale nebude 

tady malá vedle mě brečet?“ 

„Ne, ta   je zvyklá,  neboj! Akorát, tě chci o jedno požádat. Jestli bude otec doma, určitě tě bude tahat 

do hospody, tak se snaž  nějak vymluvit. Hlavně se s ním nedávej do nějaké diskuze nebo hádky, 

neodmlouvej mu, prostě snaž se ho nevšímat, on je otec takovej—„, sdělovala mu a pak se chvíli 

odmlčelaa po chvilce dodala: “no já ti pak někdy o něm budu vyprávět— „, říkala záhadně:“ Stavím se 

u tebe po práci, budeš doma?“ zeptala se. 

„Ne neboj, já s ním nikam nepůjdu, mě se stejně do hospody nechce!“, sliboval:“ Tak ahoj!“  

 „Tak já už letím, brouku, pa..  ještě pusu pro oba, tak teď už doopravdy letim, nestíhám, pa..“, řekla 

v rychlosti a rozeběhla se po schodech dolů. 

Když Lidka odešla, myslel, že se děcku bude stýskat, ale trochu se přepočítal. Ihned, co se rozloučili, 

holčička se k němu přitočila a ukázala mu svoji panenku: „To je Bára, je nemocná a dostává 

medicínu!“ Šimek se dal s děvčátkem do řeči a ona se vůbec nestyděla, vzala ho za ruku a začala 

povídat. Ptala se ho, co dělá, jestli si vezme tetu a podobné otázky, byla to velmi živá a zvědavá 

holčička. Šimek skoro nemluvil, odpovídal jenom:“ Ano, no to uvidíme!“, nebo:“ Ne, to ne!“  a se 

zájmem ji sledoval. Pak si spolu začali hrát, k tomu ho přinutila Adélka. Nedělalo mu to žádné potíže, 

s dětmi to docela uměl a dovedl i ty menší zabavit.  

Když přišel čas, dítě oblékl, obul a řekl: „Tak Adélko, pojď půjdeme za babičkou!“  



„Hurá, za babičkou!“, vykřikla Adélka a chytla svého nového strejdu za ruku. 

 

VIII.    

 

Kiliánovi, rodiče Lidky, bydleli asi jeden kilometr od bytu Lidky. Jednopatrový domek na hlavní třídě 

rychle našli, holčička ukázala i na správný zvonek, na který má zazvonit, s nápisem Kilián. 

Po delší době se otevřely dveře, špehýrkou nakoukla starší žena a podezřívavě si Šimka změřila 

pohledem. 

„Dobrý den, já jsem Šimek, měl jsem vám dovést vnučku!“ 

„--Dobrej!“ , řekl nedůvěřivě ženský  hlas a žena neochotně otevřela dveře. Teprve pak si všimla 

vnučky. 

„Ahoj babi, babičko!“ zavolala Adélka a skočila radostně na babičku. 

„ Ahoj kočičko!“,  řekla paní a její podezřívavý tón hlasu se změnil: „Tak to hned pojďte dál, nestůjte 

ve dveřích! A nezouvejte se! Dáte si guláš z hovězí kližky? Máme moc dobrej a pěkně uleželej? Ne? 

Tak aspoň kafe? To jo, že jo? Máte pravdu, kafe, to je základ!“,  sama  si odpověděla. Zahltila ho 

záplavou slov. Byla to nepochybně upřímná hospodyně a hostitelka, když ho nenechala odejít. 

„Táto, přišli hosti!, zakřičela paní Kiliánová a odešla s vnučkou někam do kuchyně.  

„Tak naše Liduna si už zase vede  nového nápadníka?“,  ozval se z vedlejšího pokoje sytý mužský 

baryton. Pak do dveří vstoupil ušlechtilý a urostlý muž, jehož výrazná tvář vypadala jako vytesaná, 

jako z  mramorové busty nějakého antického poloboha nebo císaře:  „ No to je mi zase týpek, hotovej 

Fredie Mercury  za mlada, knírek,  sčesaný vlasy – typickej sňatkovej podvodník! No nediv se, mladej 

–„  smál se a plácal ho při tom do zad: “Kdyby ti tvoje dcera chodila ukazovat každej měsíc novýho  

šamstra, taky by ses na to díval jako já s jistym nadhledem! No nic ve zlym,“ pokračoval: „Dáme si 

spolu skleničku, já vim, blbě kecam, ale říká se, že pes kterej štěká nekouše.  Hodíme řeč, za tu 

dlouhou dobu seznamování s těmi amanty už mám docela dobrou úroveň v konverzaci. Se mnou se 

nudit nebudeš!“, chlubil se: „Mámo, rozlej nám slivovičku.“ 

„Dobrý den!“,  pozdravil tedy nový objev Šimek: „ Já jsem Šimek!“ a nabídl ruku ke stisknutí, ta však 

zůstala viset ve vzduchu bez povšimnutí. 

„ Tak novýho chasníka tu máme!“pokračoval „Caesar“: „Tak ty si ten novej naší Lídy? No Liduna už 

nám  stihla něco o tobě navykládat,  hotový báchorky! Že prej si učitel a máš prej rád děti! No vypadáš 

dobře, to s tím Mercurym jsem ti kecal!“,  poškleboval se Kilián. 

Jejich rozhovor přerušila paní Kiliánová, která přinesla ozdobný tác s kávou: „Táák a máme tady 

kafíčko!“  

„Mohli bysme spolu zajít někam do hospůdky! Nalejt si trochu radosti do hlavy!“,  lákal ho  otec 

Kilián, když se jeho manželka vrátila zpátky do kuchyně.“ No nekoukej tak po mě, každej chlap si 

přece rád tu a tam dá něco dobrýho do skleničky!  Božský tenor Karel Gott sice říká, že čistá hlava je 

dobrá věc, ale já s mistrem v tomto směru trochu polemizuju  a upřednostňuji hlavu lehce líznutou! 

Konec konců i filozof  Ladislav Klíma tvrdil, že všechno lepší v životě chlastá, tak jsem se toho taky 

chytnul... A ty prej do Liďáku taky chodíš, ne?“, podíval se na Šímu Kilián přísně. 

„No byl jsem tam jednou!“, zalhal Šimek a vzpomínal, jestli si pana Kiliána nepamatuje z jeho slavné 

návštěvy v této hospodě v době návratu z Plzně.“ Ale jak si ho má vybavit, když měl ten večer 

alkoholický výpadek  paměti? No pravděpodobně tam asi nebyl, vždyť  to by se přece bavil 

s Lidkou!“, myslel si. 

„Tak pudeš podruhý!“, oznámil stroze Kilián: „Rozhodnuto, dojednáno! Servírka nám udělá bezvadný 

svařáčky! Piješ svařovaný víno? Správně , tak to má bejt! Svařovaný víno oživuje krevní oběh!“ 

povídal Lidčin otec a  Šimek si vzpomněl na Lidku, která upozorňovala, že s otcem do hospody 

rozhodně nemá chodit! 

„ Lidka sice říkala, že nemá chodit s otcem do hospody a současně se s ním nemá hádat, trochu divné 

rady, buď – anebo, a obě možnosti špatné! A jakým způsobem by mu tu jeho návštěvu hospody měl 

vlastně vymluvit? Pan Kilián budí respekt – typickej oficír, tomu se těžko může odporovat! Nic s tím 

asi nenadělá a do té hospody půjde! Bude to určitě zábavnej chlapík, tak proč s ním nejít? Vždyť se 

přece nemusí zdržet dlouho a večer se s Lidkou uvidí!“ přemýšlel. 

„ Tak honem, honem, dopij to! Jdeme do kořalny!“, vozýval ho Kilián. 

„ Táto, kam zase chcete jít? ozval se z kuchyně  lítostivý hlas paní Kiliánová: „Vždy tady pan učitel 

ještě ani nemá dopité kafíčko!“ 



„Stará, no ty máš zvláštní uši! Když se jedná o povinnosti, tak to jsi hluchá jako pařez a jakmile 

uslyšíš slovo hospoda, tak to je máš hned jako netopejr! Jsem tady hned!“ 

„Přijď brzy!“ řekla paní smířeně a zavřela za nimi dveře. Co mohla jiného dělat? Manžel měl autoritu, 

která se zrcadlila v jejím pokorném obličeji spolu se smutkem ženy věčně čekajícího na svého 

manžela. 

 

„Květuško, potěšení moje, přines nám dva gročky!“začal volat hned po příchodu do Lidového domu 

starý Kilián. 

„Grogy? Já přece rum nepiju, říkal jste přeci svařovaný víno?“, nesměle odporoval Šimek. 

„Ale to já jenom tak před svou starou, aby nedělala krky! Copa, copa, ty si se mnou nechceš dát? Pro 

zahřátí?“ řekl, chytil ho za rameno a díval se mu přísně do očí. 

„Ale ano, ale já jen – že venku není zas taková zima a že jsem rum dávno nepil..“ bránil se Šimek 

„Rum ti nemůže nikdy uškodit, mnohem horší je stres!“ říkal Kilián.  

Přišla servírka. Šimek jí neznal, zřejmě nějaká střídající obsluha nebo studentka: „Tak dva gročky! 

Píšu na jeden lístek? Ano? Pane Kilián, vy mně nazýváte pořád jinak  - Květa, Naďa, Verunka a já 

nevím ještě jak a já se přitom jmenuji Iveta!“,  oznámila mu servírka, celkem pohledná asi čtyřicetiletá 

žena s odbarvenými vlasy. 

„No tak se na mě nezlob, kotě! Já jenom tak blbnu!“ odpověděl Kilián a Šimek přemýšlel, co je mu na 

něm sympatické. Bezprostřednost s jakou hovoří s lidmi? Asi.. Ten člověk se dovede bavit s kýmkoli a 

přitom nápaditě a nezávazně! Takhle bezprostředně se Šimek nikdy nechoval, mezi neznámými lidmi 

byl spíše zakřiknutý, než je trochu poznal a dovedl se před nimi odvázat. Šimek mu proto docela 

záviděl, člověk vždy touží, třeba podvědomě, po tom, co nemá a neumí. Chtěl se sblížit s tímto 

člověkem, pochopit jeho šaškovství, protože stále věřil, že Kilián se baví tím, že říká  absurdnosti. A 

tato diagnóza mu vyšla, dokonce ani nemusel dlouho čekat, nebo se nějak opatrně ptát, protože to po 

chvíli přiznal sám Kilián: „ Říká se tomu slovní automatismus a používali to snad expresionisté. Je to 

taková moje psychohygiena, říkám, co mi napadne a tedy, co chci! Život je plný kopanců, tak proč mu 

trochu nenaložit, nepřidat? Říkat se má všechno. Největší kolapsy vznikají tehdy, když člověk něco 

tutlá a umlčuje to, ale ono je to pak pořád silnější  a silnější, a jednou se mu to vrátí 

v psychosomatické chorobě a blázinci! Já jsem celkem upovídaný člověk, nedělalo by mi problém říci 

dejme tomu: V mládí jsem hodně onanoval, pak jsem se rychle a zbytečně oženil, moje žena mě 

neuspokuje, dusí mě a potlačuje moji osobnost! A hned by ubylo neuróz, mindráků a špatných šéfů 

v práci. Pojmenovat svoje deprese, udělat si svou soukromou psychoanalýzu a ty problémy budou 

nahý a zbytečný a ztratí svou sílu! Tohle není žádné tajemství, takhle to dělá i Woody Allen a ten je, 

myslím si, inteligentní dost, aby poznal, co a jak! Anebo zpěvák Elton John, co si změnil  jméno a 

všechny jeho deprese zůstaly v jeho minulosti spojené se starým jménem! “ odmlčel se a pokračoval: 

„Mě třeba komunisti nenechali studovat, protože jsem byl z kupecký rodiny, měli jsme takový 

mizerný hokynářství, a tak jsem si řek´: Vole, přece to nezabalíš, tak jsem začal číst. Všechno znám 

taky,  nemusím mít žádný školy a bejt nikomu vděčnej!“ 

Šimek se zájmem poslouchal jeho názory. Když Kilián vyprávěl o tom, že nic se nemá tutlat a 

zamlčovat, vzpomněl si na okolnosti své výpovědi ve škole a docela mu přitom zatrnulo, ale znát na 

sobě nic nedal. Když se jeho společník odmlčel, odvážil se zeptat: „ A kde vlastně pracujete, pane 

Kilián?“ 

„Hele, nech toho Kiliána, já jsem -  Marcel, to znamená malej bojovníček boha Marta. Nejmenuješ se 

náhodou Martin? Ne? No tak to je škoda, to bysem já byl malej bojovníček a ty velkej bojovník, oba 

bysme patřili Marsu. Takže Marcel nebo Celda, chci tím říct, že mi tak budeš tak říkat. A teď si 

připijem! No to se povedlo – takovej chcípák by měl větší voják než já, chachá!“ smál se tomu jako by 

to byl kdovíjaký fór. Při tom do sebe kopl zbytek skleničky, takže za malou chvilku už stály na stole 

grogy nové. 

„Ty ses mě na něco ptal?“ zeptal se po chvíli, když skončil jeho bouřlivý záchvat smíchu. 

„No – jestli někde pracujete, Marceli?“  

„Pracuju, nepracuju, mám s bráchou knihkupectví, vrátili  nám ho před rokem v restituci. Bylo s tím 

běhání až běda. No konec konců, když budeš chtít, můžeš si i trošku přivydělat, máš přece prázdniny, 

ne? Nebo volno? Tak jak je to vlastně s tebou? Lída říkala, že  prej už neučíš?“ 

„No chtěl jsem si od toho trochu odpočinout!“, zalhal Šimek. 



„Tak výborně můžeš nastoupit k nám! Stará Sedloňová půjde brzy do důchodu, můžeš ji zastoupit jako 

vedoucí! Máš před sebou krásné perspektivy! Musíš však mít samozřejmě určité znalosti z marketingu 

a knižního trhu. Například…“ odmlčel se a přemýšlel a pak s vážnou tváří řekl:“ Víš, kdo je to kuře 

Napipi? 

„Animální hrdina z dětské knihy!“, vysypal ze sebe  pohotově Šimek. 

„ A její autor, he?“,  vybafl na něho Kilián. 

„ Josef Sekora!“ 

„ Ondřej, vole, ne Josef! Nicméně – konkurz jsi udělal! Teď ti zbývá ještě objednat dva velké rumy, 

který spolu vypijem a jsi přijat. Můžeš nastoupit! Jo ještě maličkost—umíš vůbec počítat a vracet 

peníze? No , neříkáš to zrovna přesvědčivě, ale jako z chlapa z tebe udělám vedoucího! K zákazníkům 

úctu, k ženskejm buď hulvát, to se jim líbí! A abych nezapomněl..“, pokračoval ve své promluvě a 

převrhnul do sebe velkého ruma: „Už jsi vrazil Lídě pár facek? 

„Cože? Co? Ne, to ne!“ zíral na něho překvapeně Šimek. 

„ No tak to musíš, aby měla respekt. Ona je taková – no nebudu prozrazovat – na to si musíš přijít 

sám! Ale tvrdý ruky jí je rozhodně třeba, jinak ti přeroste přes hlavu. Jak říkal Nietsche  - Na ženu 

jedině s bičem! jestli ti bude třeba něco vyčítat, vraž jí pár facek a budeš mít  klid! Chlap potřebuje 

individuální svobodu, jinak duševně zakrní! Dej na mě!“ 

„Květuško, dva grogy!“ dokazoval svojí svobodu Kilián a začal dokládat příklady z městyse, jak si 

ženy dovedou považovat zhrublé manžely. Příkladů znal dost a když skončil, byl již na něm 

pozorován silný vliv alkoholu. Šimek přemýšlel, že by již mohli odejít. Vždyť Lidka každou chvíli 

přijde z práce a když ho nenajde doma, mohla by to být zbytečná nepříjemnost, řešit ji Kiliánovým 

způsobem rozhodně nechtěl!    

„Jo mladej, svět je plnej kopanců! Einstein – a to byl někdo – tvrdil, že základem světa je chaos a 

pořádek je jenom přechod k dalšímu chaosu! A proto ať žije chaos, alkohol a extáze! Pijeme! Zvedni 

tu skleničku, kurnik, tak co je s tebou??“ díval se na svého společníka již podnapilým pohledem. 

„Marceli, já už budu muset jít!“, prosil Šimek:“Dopijeme a půjdeme!“ žádal a měl již při tom trošku 

výčitky svědomí vůči Lidce. 

„Proč, ty se jí bojíš? Ona si zvykne, neboj! No, jenom se mi tady nerozbreč! Jednu rundu a jdeme!“ 

Šimek tedy domů neodešel, byl nucen sedět a poslouchat starého Kiliána, jehož řeči se stávaly čím dál 

více nesouvislejší, skákal od revoluce k ekologii, od politiky ke kultuře, v rozhovoru padala jména 

Einštajn i Ejzejnštajn a  těch jmen bylo mnoho. Kilián byl člověk sečtělý, pouze alkohol jeho znalosti 

proměnil v nesourodou směsici bez ladu a skladu. 

„ A Marceli, proč vy vlastně pijete?“, nevydržel se nezeptat Šimek, který o svém společníkovi 

přemýšlel. 

„Rum, to je atavismus – já, reinkarnový námořník --- na vlnách – jako na vodě, ocitl jsem se na souši 

v Planý. Alkohol je pravda! Zachránče tekutý, vstup do mě!!“ vykřikoval Kilián, až přišel druhý 

výčepní a oznámil mu: „Jardo, zklidni to! Nejsi tu sám!“ 

„Tak on se nejmenuje Marcel, to mě celou tu dobu vodil za nos? Ten lišák!, napálil mně!“, myslel si. 

A vrchnímu řekl: „ Pane šéf, já to zaplatím! Cože? Ano – dohromady! Děkuji, to je dobrý!“ řekl a 

přesunul k číšníkovi drobné. 

„Děkuji a nashledanou, panstvo!“, rozloučil se vrchní a odešel k jinému stolu. 

Šimek se podíval na hodinky, bylo po dvacáté hodině a Lidka již byla dávno doma.  

„Pojď Marceli nebo Jardo, jak se vlastně jmenuješ? Půjdeme!“, oznámil Šimek Kiliánovi, který se 

vůbec nebránil a jenom si polohlasitě brumlal. Vstal, pomohl zvednout starého a společně odcházeli. 

„Iveto! Kotě! Přijdeš na návštěvu? V půl osmý, v mojí rezidenci, Iveto, příjdeš?? Bude Únos ze 

Serailu!“, pokřikoval po číšnici jako nějaký školák, ale ta se nezlobila, naopak – usmívala se a říkala: 

„Ále no tak, pane Kilián!“ 

Celou dlouhou cestu podnapilý Kilián oslovoval protijdoucí chodce, dokonce mával na protijedoucí 

auta a volal:“Kam s tou popelnicí? „ nebo:“Drožka? Downing street, ten – my prime ministers flat!“, 

volal zvučnou angličtinou. 

Když ho Šimek konečně dovlekl domů, byla už tma. Cestou se  rozhodl za Lidkou nechodit a  nebudit 

ji, ještě by mohl něco pokazit! Usínal s těžkým pocitem provinění. 

 

Šel osvětleným prostorem, cestu jeskyní mu vyznačovala průrva mezi skalisky. Smaragdová zeleň 

oscilovala, měnila se ve žlutou a hrotech kamenů se lámala do všech barev spektra. „Hledáš svou 



lásku, nenajdeš ji –„ šeptaly krápníky a  tu jeskyní zazněl syrový,  profesionálně školený hlas 

moderátora: „A nyní, vážení, vám budeme demonstrovat experiment, ve kterém v konečné fázi objekt 

navštíví šílenství!“ To se asi 50 metrů před ním objevila promítací stěna a na ní  ONA, děvčátko 

korzující po mořském břehu. Střih na další záběr a na plátně se v detailu smály plné rty, zoubky a oči, 

zářící prostou láskou k němu. Vokál – sytý ženský alt, mystický božský hlas rozvlnil a rozezněl 

každou molekulu prostoru. Promítané oči se začaly měnit a dostávat lehce kočičí výraz. A později se 

začaly protahovat v zelené hadí zřítelnice, které naznačovaly  animální šelmí divokost, která se však 

ani zčásti nemůže rovnat té člověčí. Odporné obrazy – drak, skřet, bezhlavý pes, chiméra, dvouhlavé 

dítě, zrcadlo odráželo všechny myslitelné hrůzy inferna a záhrobí. Statisíce kleštěnců a plačtivých 

svíčkových bab ječelo Vinen, vinen, a tuto disharmonii rozmáchle dirigoval černočervený Mefisto, 

v ruce taktovku, poškubával hlavou v divokém rytmu, pramen vlasů spadlý přes žlutou tvář… 

Probudil se a vyskočil z postele. „Byl to sen, byl to jenom sen! „ uklidňoval se. Celým jeho tělem 

prostupoval jako horečka pocit viny. Cítil se jako dítě, když se poprvé vědomě pomočí do postele, 

nebo jako když jednou utekl z domova, zastavil se na kraji lesa, protože dovnitř se jít sám bál, sedl si 

na bobeček a škubal sebou a brečel, s vědomím nevyhnutelné porážky a pozdějšího výprasku se pak 

trpně ubíral domů. Nebo vzpomínka docela nedávná, když byl na koberečku u ředitele školy a spolu 

s ním vedoucí odboru školství, pověřený radní za školství a inspektor se hrabali v jeho případu jako 

supové v mršině a jednohlasně ho odsoudili, že není svéprávný dále působit na žáky. V bezmocnosti 

sklopil oči před verdiktem, ale uvnitř mu bouřil příboj nadávek: „Vy prasata, hrajete si tady na soudce 

a při tom jste horší než já, kdoví jak se chováte v soukromí vy! Rozumný člověk nikoho neodsuzuje!“  

Myšlenky však znovu uchvátil pocit viny: „Lidka!“, porušil slib, zklamal jsem ji, je s ní konec, ta mi 

neodpustí! „Klid, klid, Ferdo!“, volalo jeho druhé já, které ho uklidňovalo:“ Máš jenom talent věci 

přehánět, zveličovat! Omluvíš se, za to žes nebyl večer doma a budeš se k ní chovat slušně, budeš 

vzorný muž – její přítel! A omezíš pití, nebo tě ty noční můry zničí!“ 

Koupil květiny a vyrazil hned za ní. Ve dveřích jejího bytu  ji vítal  jako její věrný pejsek: „Ahoj, 

včera jsme to s tátou trochu přepískli. Máš docela sympatickýho otce!“ povídal klidně přirozeným 

jakoby žoviálním tónem. 

„Sympatickýho??“, podívala se nechápavě: „Co ti na něm připadá sympatickýho, prosím tě?? Ani 

pusu mi nedáš?“ , řekla trošku vyčítavě a nastavila tvář k políbení, což on rychle udělal. Pak 

pokračovala: „Já jsem to tušila, že mi tě bude tahat do hospody! Jako malí kluci! Kdepak – všichni 

chlapi jsou stejní, jak bys mohl odolat, že—„ 

Když vešli dovnitř, napadlo ho, že za zády dosud skrývá květinu, která by mohla situaci zachránit. 

Podal ji květinu se slovy: „Tak už se nezlob, prosím..!“  

„Jé to je milý!“,  řekla a dodala: „ Nezlobím na tebe, to ne zlato, ale na něho! Je to obyčejnej despota a 

ty jsi moc hodnej na to, abys ho odbyl!! Určitě mi to udělal schválně, aby mě naštval! On už mívá 

takový zvrhlý nápady, přesně ví, jak mi zaškodit! Doufám, že mě tam zase nepomlouval, určitě jak ho 

znám se také otřel o mě! Už ho slyším, že s žádným chlapem nevydržím, ale přitom všechny moje 

problémy s chlapama, pocházejí od něj, díky jeho výchově!“, pokračovala plačtivým tónem: „Já ti pak 

o něm někdy budu povídat!“  

Dívala se na něho smutně, takže vzal její hlavu, položil si ji na své rameno a dlouho ji hladil. 

„Neboj, já se nezlobím,“ řekla po nějaké době: “ Asi se k tobě nechovám dobře, že mi utíkáš do 

hospody, viď?,  lehce ho provokovala, ale Šimek v jejím hlase necítil útočný tón. Byl rád, že se věc 

řeší takovým způsobem. Trošku zvláštní situace v době, kdy se spolu znají jenom pár dní a teprve se 

poznávají: “Odpustím ti, to je jasné, ale samozřejmě – budeš si to muset odpracovat!“  

„Tak mi napadlo, že bych si to u tebe trochu vyžehlil.. Půjčím si od otce auto a pojedeme někam  na 

menší výlet? Máma má na vesnici menší chatičku – uděláme si hezkej víkend!“ 

“No Míšo, ty mi teda překvapuješ! Samozřejmě, že bych jela a ráda! Jenom my dva spolu, to by bylo 

moc hezký! A bude tam nějakej plácek? Mohli bysme si tam zahrát petting?“ 

„Asi myslíš petang, ne? Tu hru s koulemi?  I když i petting bysme si taky mohli zahrát!“ 

 

IX.    
 

Šimek soustředěným pohledem sledoval silnici a letmo shlížel i její okolí. Zářil spokojeností. Řídil  

vůz s jistotou a nechával se při tom vískat ve vlasech od své spolujezdkyně. Na sobě měl oblečeny 

barevné bermudy a nátělník, na očích  posazeny módní sluneční brýle -  outfit jako typický americký 



sunnyboy! Jak by taky ne, vezl  svojí milenku, krásnou a reprezentativní ženou, na výlet na chalupu! 

Jeho společnice Lidka měla černé elastické tričko a jakoby se styděla za svoje pěkné tělo, přehodila si 

přes sebe ještě rozepnutou košili.  Znamenitá nálada v autě a žhavé poledne dávaly tušit budoucí 

pěkný víkend.  

Někdy se prostě povede léto, které má spoustu  horkých sluncem rozpálených dnů. Člověk si až říká, 

že to snad ani není možné, aby bylo pořád takhle hezky, že už snad brzy musí sprchnout. A zase ne a 

zase ne a přichází další a další horké dny!  

Takové léto pálilo i nyní, žhavé léto pod ozónovou dírou. 

V proudu profukujícího horkého vzduchu začali oba milenci i jiné téma rozhovoru: 

„To jsi býval vždycky takhle úspěšný u všech svých bývalých milenek,  jako u mně?“ 

„Jak to myslíš?“ ptal se překvapeně. 

„No chováš se ke mně citlivě a vnímavě. Jsi pozorný, to se mi moc líbí a dokážu se pak i pěkně 

uvolnit!“ 

„Ke svým milenkám jsem asi tak pozorný nebyl, no vlastně  - chtěl jsem, ale po takových dvanácti 

pivech byla veškerá snaha zbytečná!“ 

„To chceš jako říci, že dovedeš vypít dvanáct piv? A to jsi měl pak ještě na to chuť, no to jsi teda 

borec!“  

„To je zvyk, nic jiného, tělo se tomu pití přizpůsobí a zvykne si!“ 

„A že si zase odvykneš, viď? Že si kvůli mně odvykneš? “, testovala jeho lásku  a dál si hrála s jeho 

vlasy:“ Víš, já nemáš ráda, když někdo pije! Kdybys pil, tak to bych se musela s tebou rozejít a 

takovýho skvělýho milence bych tedy rozhodně ztratit nechtěla !“, povídala. 

„To víš, že se budu snažit nepít, když mám takovou přítelkyni!“ cukroval Romeo. 

Auto vjelo do smrkového lesa. Les vypadal zdravě, ale na některých místech byly polámány stromy. 

Polom některé zlomil vpůli  jako třísky, jiné až u paty a pár jich bylo vyvráceno i s kořeny. 

„No nazdar, tady musel řádit hurikán!“, komentovala to. 

„No to bylo už skoro loni a od té doby ty stromy leží dál. Nikdo se o to nestará. Až vyjedeme z lesa, 

chtěl bych ti něco ukázat!“, nabízel jí.  

Za chvíli se na pravé  straně silnice objevila ozdobná tabule s nápisem Kemp Eldorádo, občerstvení, 

míčové hry, solárium. 

„Táák a jsme tady!“,  pronesl. 

„A co to jako má bejt? Proč tady mají solárium?“, zeptala se Lidka. 

„No solárium v tomhle případě znamená něco jako sluneční lázně! Je to koupaliště ! Půjdem se 

vykoupat?“, zeptal se. 

„No nevím, nevím, nechce se mi moc ukazovat před lidma, já s mojí figurou, akorát by ses za mě pak 

styděl!“ 

„Cože?“, odpověděl překvapeně:“  No to právě  naopak, budu se tebou chlubit a ty tam  budeš  na 

obdiv. Akorát, že já pak budu žárlit na všechny ty hejsky okolo, který budou  valit bulvy!“ 

„Ty držtičko!“, řekla něžně a v září horkých paprsků ho políbila na tvář: “Tak teda půjdem, když jinak 

nedáš!“, svolila nakonec a chytila se ho za ruku. 

Tušil někdy  Šimek, že až bude chodit s dívkou, že se budou spolu držet za ruce? Ještě před měsícem 

by se rozesmál na celou hospodu, kdyby mu někdo předpověděl, že si ve svých 32 letech bude mačkat 

a potit s přítelkyní ruce! Asi by ho tenkrát ani nepřesvědčilo vysvětlení Lidky, že  to tak má být: „ 

Když se totiž milenci drží za ruku, tak vlastně dokazují, že k sobě patří, muž tím dává ženě pocit 

bezpečí a ona ví, že právě takový muž ji ochrání!“ říkala mu Lidka a chytala ho při tom za ruku. Ještě 

před nedávnou dobou by se představě, že se drží se ženou za ruku, vysmál a rozfoukal by ji jako dým 

z cigarety! 

A teď šel v pohodě, v jedné ruce držel švestky, které si tu a tam strkal do úst a v druhé ruce – holku! 

Když přicházeli ke koupališti slyšel, jak někdo na něj volá:“Hej! No hej ty! Máš hezkou kočku!“. 

Otočil se k volajícím, byla to skupina kluků a tak se na ně usmál. Jít s holkou, po které všichni koukají 

a dokonce podobně pokřikují, se mu moc zamlouvalo!   

 

Dorazili na koupaliště. Lidi na pláži tu připomínali amorfní hmotu nahnědlou od opálených těl. Teprve 

v detailu byly vidět opálené děti s blonďatými  od  sluníčka vyšisovanými  hlavami, které pobíhaly 

mezi rozloženými dekami, obtloustlí otcové  a matky s vytahanými prsy, hlasitě napomínající své děti, 

rozteklé tlusté báby, v tom horku pletoucí svetry i skupinky bavících se výrostků, nejhlasitějších ze 



všech, jejichž telecí vtipy muselo poslouchat široké okolí! Ty šťastnější, kteří si vystáli dlouhou 

frontu, pojídali takové ty věci jako langoš, klobásu, zmrzlinu, brambůrky, potraviny, které se vždycky 

objeví tam, kde se nashromáždí větší počet lidí.  

Vše pod šmolkově modrou oblohou bylo ozářeno intenzivně pálícím sluncem.  

Našli si volné místečko vedle muže, který si chránil svojí pleš kapesníkem na okraji s uvázanými 

uzlíky, z kelímku popíjel zvětralé pivo, četl protivládní tisk a před chvílí právě dokouřil levnou 

krátkou cigaretu, jejíž nedopalek ještě doutnal nedaleko něho v písku. Byl orosený po celém těle a celý 

růžový, Šimek by si tipl, že je kardiak. Usadili se, rozložili si ručníky, složili si svršky, sluneční brýle, 

nakládané  meruňky a salátovou okurku. Jejich soused mezitím polohlasitě komentoval články 

v novinách, které četl a polohlasitě mumlal,  že všichni jsou to podvodníci. Namazali se ochranným 

krémem a začali se slunit. Brzy se na ně začala soustředit pozornost celá pláž. Začala totiž romance, 

která do té doby na pláži nebyla! Oba se začali podobat zamilovaným studentům na prázdninách. Ona 

mu říkala milá slovíčka, oba se předháněli v komplimentech, mazlili se spolu, hráli si spolu ve vodě.. 

Šel se vykoupat. Rozeběhnul se prudce do vody. Všude kolem něj začala cákat voda a lidi před ním 

uskakovali. Když už nemohl běžet, padl do vody, potopil se a plaval pod vodou. Cítil, jak z něho 

osvěžující voda smývá pot. Pak se vynořil, chvíli plaval motýlka a když už nemohl, otočil se ve vodě a 

plaval na zádech. Všiml si, že Lidka jde také do vody a tak se obrátil a plaval za ní. Zkoušel se 

postavit, jestli už dohmátne nohama na dno. Ještě dva tři metry a už to šlo, tak se zastavil. Lidka už 

byla u něho, ale ještě nestačila, tak si mu sedla na záda. Byla jim trochu zima, tak se na sebe tiskli. 

Cítil na zádech její studenou hruď  a ve vlasech její ústa. Takto se blížili společně ke břehu. Byli už 

v menší hloubce, tak mu seskočila ze zad. Šla před něj a znovu na něho naskočila, tentokrát na břicho 

a nohama mu obepnula pás. Držel ji za boky a začínal se stydět, protože cítil pod svými plavkami tlak. 

Začala se projevovat jeho touha po ní! 

„Áále pane učiteli, co to tady máte?“ smála se a zlehka se dotkla zepředu jeho plavek. 

„No co, už se na tebe těším!“, řekl rozpačitě. 

„I já se na tebe těším! Až spolu budeme sami na tý chalupě!“, přisvědčila mu: „Až si zase vezmu do 

práce toho tvýho malýho Šimečka, tady!“, řekla a opět se dotkla zepředu jeho plavek. 

Chvilku tak mlčky stáli a pak Lidka řekla:“Už je mi docela zima, ale ty tu budeš muset ještě chvíli 

vydržet, až to přejde, viď?!“, smála se a opět se zlehka dotkla jeho plavek v rozkroku. Pak se vydala 

k jejich místu na pláži, nohama kopala do vody a stříkala vodu a vypadala spokojeně. Šimek se ještě 

chvíli brouzdal ve vodě  a když konečně mohl opustit vodu, zamířil za Lidkou, kde se prochladlý 

zachumlal do ručníku.   

Oba byli dál středem pozornosti celé pláže, ale jakým způsobem působili na ostatní, o tom 

nepřemýšleli. To zbývá většinou nespokojeným, šťastným lidem, okouzleným svojí láskou je to jedno. 

A oni bezpochyby vypadali jako zamilovaní. Ještě několikrát se spolu šli vykoupat, zase si spolu hráli 

ve vodě… Cákali na sebe, dováděli, potápěli se a pod vodou se dotýkali na intimních místech svých 

těl.  Dokonce i jejich tlustý soused přestal nadávat, odložil brýle na čtení, takže jeho oči začaly zase 

mít normální velikost a zaostřil na dění ve vodě, aby se podíval, co že ti mladí to tam vlastně vyvádějí!  

Šimek se pomalu měnil. Ani si neuvědomoval, že pomalu končí jedno období jeho života a nastává 

druhé. Dobu hospod, sprostých vtipů, hloupých hospodských žvástů, známostí na jednu noc tak mělo 

nahradit období bez alkoholu, kdy již nebude žít egoisticky jenom pro sebe. Na svůj už bývalý život 

po hospodách, ve kterém se desetiletí pohyboval, začínal pomalu zapomínat. Podobal se vojákovi 

jdoucímu do civilu nebo propuštěnému vězni – ještě se tolik neorientoval ve své  nové  úloze 

zamilovaného muže. Ale snažil se, měl přece vedle sebe ženu, která svojí krásou budila pozornost celé 

pláže!  

Ale idylka pomalu končila, protože počasí se začalo kazit! 

Na obzoru se objevily tmavé mraky a  začal se zvedat vítr. Za několik minut bude určitě pršet! 

Vítr začal sílit. Lidi už začínali balit a za chvilku byla pláž prázdná. Zašlo slunce. Šimek s Lidkou ale 

nikam neutekli a se zájmem pozorovali čilý ruch okolo. 

Vítr už začal zvedat deky a ručníky, které začaly lítat všude okolo. Děti v tom začaly běhat a jedna 

holčička křičela:“To je skvělý, jak to bolí!“ 

Voda rybníka se začala zvedat do vlnek.  

Lidka mu najednou řekla:“ Nechceš se jít vykoupat?“ 

„No to by mohlo bejt zajímavý! Kdy zas budeme mít u Plzně moře?“, odpověděl jí. Oba se zvedli a šli 

do vody.  



Spolu s nimi se šlo koupat  i  několik mladých,  pravděpodobně studentů. Společně skákali do vln a 

nechali se jimi unášet. „To je bezvadný, připomíná mi to  Itálii!“, křičel někdo z těch mladých. 

Začalo teď pršet pěkně zhusta, déšť prudce rozstřikoval vodu do stříkanců, které Šimkovo babička 

nazývala dudlíky. Lidka se zase k němu přitočila, skočila na něho a začali se líbat. Prudce se na něho 

lepila, tak se jí snažil zasunout ruku dole pod plavky. „Ne teď ne! Prosím! “, zaškemrala. 

Nad hladinou se začal z vodní tříšti tvořit mlha a deset centimetrů nad hladinou šel opar. S očima u 

hladiny pozorovali cákance a konec toho vodního pralesa se zdál být v nedohledu. Na hlavu milenců 

padaly studené kapky a těla měly schované v teplé vodě. Plavali spolu,  potápěli se a zase spolu ve 

vodě blbli. 

Pak Lidce zase   začala být zima, zvedla se a šla na břeh. Za chvilku šel i Šimek, oblékali se 

v převlékárně. Lidce byla pořád zima, tak ji objal a snažil se jí zahřát svým tělem.Po chvilce se jim to 

podařilo.  

Dojeli na chalupu. Tady si Lidka vážným zrakem obhlídla místnost, do chladničky uložila potraviny a 

do skříně si uložila své věci na sebe. A jakoby tady byla odjakživa hospodyní, vzala peřiny a polštáře a 

dala je ven vyvětrat. On zatím naštípal třísky a rozdělal oheň , aby se provlhlá místnost trochu ohřála. 

Pak Lidka připravila čaj, nakrájela chléb  a na jednu mísu rozložila plátky sýrů, salámu a zeleniny. Pak 

si sedli naproti sobě, popíjeli čaj a z mísy si brali potraviny. Šimek jí při tom vyprávěl příhody o jeho 

dědovi, vesnickém muzikantovi z kapely Partizán, který když se chystal na zábavu, musel vždycky 

svůj starý klarinet ponořit do sudu s vodou, aby mu dobře těsnily klapky se starými podlepkami. „děda 

kouřil čtyřicet marsek denně. Pak ze dne na den přestal a aby znova nezačal, začal jíst sladké bonbony. 

Vybudoval si takovou závislost na sladkým, že mu babička musela dávat pod polštář pár kostek cukru, 

kdyby ho náhodou v noci přepadla nouze. Dneska budeš spát v jeho posteli, nechceš taky něco 

sladkýho na noc?“, zeptal se. „Jo, já bych věděla, co! – Tebe!“, řekla mu něžně:“Víš, já tě mám tak 

ráda, že bych tě snědla!“ 

Po večeři se spolu šli projít, pod nimi svítilo pár světel vesnice, nad nimi hvězdy a nekonečná obloha – 

ideální na řeči o lásce. Bavili se o smyslu života, když ona najednou řekla:“Víš, čím sis mě získal?, a 

sama si i odpověděla:“Svojí povahou!“  Šimek jí pak říkal ty nejoriginálnější vyznání lásky. Teď již 

nebyl ostýchavý, naopak -  byl velmi výřečný. Svojí fantazii  si předchozími styky se ženami nijak 

nevyplýtval, takže všechen cit, který dříve nemohl projevit, protože k tomu neměl vhodný objekt, 

projevoval poprvé až  nyní. A sám byl překvapen intenzitou, kterou ani zčásti netušil: vycházely 

z něho ty nejněžnější výrazy a spojení, tok té nejintimnější lyriky, slova, která tak rozpalovala její tělo! 

Nechala se od něho hladit, mazlit, jako děcko si ho chovala a vždy se tak vydráždila až k nepříčetnosti. 

A když tu touhu už nemohla snést,  přijala ho k sobě dovnitř. Jejich chalupa naštěstí stála poněkud 

stranou vesnice, takže nehrozilo, že by náhodný chodec mohl zaslechnout  její vášnivé projevy lásky. 

 

X.  

 

V sobotu večer spolu popíjeli na chalupě víno. Najednou se zatvářila tajemně a řekla: „Víš moc tě 

ještě neznám, ale přesto – nevím jak je to možný, ale budíš ve mně velkou důvěru, jako bych znala 

spoustu let! Chtěla bych ti teď něco říci, co o mně skoro nikdo  vlastně neví!“, odmlčela se. 

 Když Šimek nic neříkal, spustila sama: 

„Neměla jsem vůbec veselé dětství, byla jsem od otce týraná jak fyzicky, tak psychicky. No, nedělej 

teď na mě ty svý ksichtíky, nemysli si, že je to nějakej svatoušek! Před lidmi je jako milius, dovede se 

mistrně přetvařovat, ale jinak člověka vydusí, že neví co a jak. Všude čtu, jak otcové trpí na své dcery, 

jenom u nás je to naopak! Dodnes netuším, co mu na mě vadilo, vysmíval se mně většinou,  když byl 

nalitej a to bylo jeden čas docela dost často. Jedině on byl hlavní příčinou mého útěku z domova!“  

„Ty jsi utekla z domova? To jsem nevěděl!“ zeptal se překvapeně. 

„Jo, utekla jsem.. Zkrátka, už jsem to s ním nemohla vydržet!  Ale  pak jsem si sáhla až na samotný 

dno - znásilnění, sebepoškozování, bulimie, návštěva psychotronika - po tom jsem si vážně myslela, že 

jsem fakt blázen. Taky se na mě střídali  i různí psychiatři.“  

„No ty bláho, to sis docela užila svý, co?“  

„ To teda  jo! Prostě jsem si prošla hodně špatnýma věcma... to v člověku zanechá bariéry, které se 

překonávají poměrně těžko...   Dlouho jsem si od něho nechala líbit ty hrozný věci, než se to změnilo a 

já se mu dokázala vzepřít. Pak jsem jako mladá  tíhla k lidem o hodně starším, přátele stejného věku 

jsem prakticky neměla. Nejsem žádnej psycholog, ale asi jsem si těmi staršími chlapy vynahrazovala 



ten nezájem od otce. Po škole jsem chodila na statek pomáhat s dobytkem, sekala jsem dřevo, trhala 

kachnám kopřivy, no prostě všechno, co bylo zapotřebí. A za to jsem si mohla odjezdit nějakého 

koníka, většinou jsem dostala i večeři a domů si odnášela třeba maso nebo vejce. Jenže bylo to 

vykoupeno osaháváním a okukováním těch starých pánů, co tam byli se mnou. Vadilo mi to, ale nějak 

jsem jim nedokázala dát jasně najevo, že to nechci! Vlastně i první přítel byl o hodně starší, potom i 

Mirek. I všechny  milence jsem pak měla starší - zadané. Ty seš vlastně můj nejmladší –„ 

„ Tvůj zachránce, jak jsi jednou říkala!“ vstoupil jí do vyprávění. 

„ Nepřerušuj mě, nebo ztratím nit!“ napomenula ho:  „Jseš mladej, ale musím uznat, že to se mnou 

umíš! Pořád mě chválíš a to se nám ženskejm moc líbí.. Ale kde jsem to skončila?.. Jo milenci!“  

vzpomněla si: 

„ Pamatuji se, že ty naše schůzky s milenci nám tehdy nezabíraly moc času. Nebyly to žádné 

romantické výlety, večeře, vlastně ani povídání,  prostě - přišla jsem, měli jsme sex a zase jsem 

odešla.  Málokdy se stalo, že jsem se muži celá oddala, chtěla jsem mít nad vším kontrolu, nedovolit 

mu, aby si se mnou mohl dělat,  co on sám chce.  Takhle asi nějak jsem to vracela všem mužům za 

toho svýho nemožnýho otce! Možná i díku tomu jsem pak nikdy neprožila -  no proč to ošklivé slovo 

neříct, můžu být přece k tobě otevřená – orgasmus! Chlapům na jednu noc jsem řekla, že se neudělám, 

tak ať na to nečekají, tady žádný problém nikdy nebyl. Problém byl spíš ve vztazích, ale i tady  jsem je 

vždycky přesvědčila, že mi to nevadí. Jenže s odstupem času, jak jsem byla starší,  tak jsem zjišťovala, 

že mi to vadí a tak trochu mi to bylo i líto..“ chvíli se odmlčela a pokračovala ve vyprávění: 

„Teď si o mně možná myslíš, že jsem nějaká lehká ženská, že jsem střídala partnery, ale musíš 

pochopit, že to ani jinak nešlo, po tom co jsem si prožila…. Najednou se objevil Mirek a všechno bylo 

jinak, toho jsem měla moc ráda a taky jsem už neměla bokem žádného milence! Takže vidíš,“ ,obrátila 

se k Šimkovi: „Můžeš bejt klidnej, když mám někoho ráda, tak dokážu být věrná! A tebe bych přece 

nemohla podvést, tebe přece miluju! Vedle tebe cítím tak krásnej klid, že mi to už neláká utíkat 

jinam!“, vysvětlovala: „Mirek se pak rozhodl odejít … respektovala jsem to, ale nakonec jsem se z 

toho zhroutila, byla to taková pomyslná poslední kapka  - začalo se projevovat vše zlé, co jsem v 

dětství prožila, začalo sebepoškozování, bulimie, bydlela jsem v práci na ubytovně - tam jsem byla 

obtěžovaná  v té době jsem poznala tu psychotroničku - to bylo nejhorší období v mém životě. Dvakrát 

se mi stalo, že mě odvezli z práce rovnou k psychiatrovi, jednou mě tam jen na ošetřovně něco píchli a 

nechali mě tam vyspat...doteď nad tím přemýšlím, někdy se raději v noci, když se dostanu před 

zrcadlo, ani se nedívám sama sobě do očí ...“  

„No myslím, že jsi zbytečně na sebe zlá!“, přerušil její vyprávění, protože jí chtěl utěšit:“Musíš se 

naučit sama sebe mít ráda! Za to, co jsi prožila přece nemůžeš!“ 

„ No to máš možná pravdu, ale já to už jinak neumím! Ale díky, jsi moc hodný, snažíš se!“, pochválila 

ho: „A ještě bych se chtěla vrátit k tomu mýmu orgasmu--  Nedávno jsem se bavila s jednou 

kamarádkou, došlo na téma orgasmu a ona mi řekla, že ho prožívá pokaždé. Pomyslela jsem si, jak je 

to možný,  vždyť za celý život spala jen se dvěma muži?! A když se mi pak zeptala, kolik jsem jich 

vlastně měla já - nevěděla jsem, jak mám odpovědět! Zalhat jí a říct,  že o poznání více? A co 

když pak spolu dojdeme na nějaká témata typu - sex ve třech, nejzajímavější místa, nebo zážitky v 

sexu a já se rozpovídám, pak jí dojde, že tenkrát ta odpověď asi nebyla pravdivá. Tak jsem jí řekla 

pravdu, no - musela si sednout, přece jenom ta čísla byla od sebe dost vzdálená! Je pravda, že jsem 

měla zkušeností dost, ale ty vše bych vždycky ráda vyměnila za jeden jediný prožitý orgasmus...  sama 

se sebou ho prožiji, ale dobře víš, že sám si to dělat není prostě ono! a při milování mi to nešlo, je 

možné, že za tím určitě stála ta moje špatná zkušenost…“ řekla smutně a odmlčela se. 

 Pak dodala:“ Tak teď už tohle konečně neplatí! Díky tobě, moc jsi mi pomohl!“ konstatovala. 

„ Ty mě pomáháš také. Moc se mi to líbí a taky je to pro mě určitá terapie!“ 

„Cože??“ 

„No jako že to má na mě léčebný účinky! Na psychiku-  Začínám zase důvěřovat ženám!“ 

„I ty jeden! Teď se před tebou  docela i stydím!“ 

„Prosím tě, ty a stydět se? Vždyť jsi hodně otevřená a nebojíš se mi sdělovat docela intimní věci!“ 

„ Nemám problém být otevřená, ale spíš jsem měla vždycky problém  najít někoho, komu bych se 

takhle mohla otevřít, někdo - kdo za to bude stát. Jsem ráda, že ten někdo se už objevil... Kolikrát 

cítím, že bych tě chtěla nejraději obejmout, přitisknout se k tobě. Klidně bych to i udělala, jen kdybych 

se nestyděla...“ 

„ Tak to já bych tě taky nejradši chytil, ale ještě chvilku vydržím, když tak hezky vyprávíš!“ 



„ Kecale! No zkrátka - pořád mi to s chlapama nešlo a pak ses objevil ty. Suverénní dýdžej na 

diskotéce! S uhrančivým ohledem jako má ten zpěvák Lou Bega. Musela jsem prostě  podlehnout!  A 

večer jsem čekala toho frajera z diskotéky, kterej si mě vezme, jenže z toho se pak vyklubal romantik, 

kterej mi k tomu pustí vážnou hudbu a zapálí svíčky! A když jsi na mě za zvuku Bacha šáhl, bylo to 

něco nepoznaného a krásného. Až mám strach, že tohle  odhození všeho, co člověka svazuje, se někde 

ztratí a už nepřijde!“ 

„ Ještě před měsícem bych se usmívala, kdyby mi někdo řekl, že při dotyku muže mnou projede 

takový žár, že do morku kostí a do hlouby duše ucítím miliony jehliček. Ledová královna roztála!“ 

odmlčela se: „No to teda koukám, co mě to napadá, asi taky budu romantička jako ty!“ 

„ Spíš básnířka, rozervaná umělkyně s pohnutým osudem!“ 

„ Zase blbě kecáš!“ smála se: „Jo, sex je krásná věc, ale já tě nechci jen jako milence, pro mě je hezčí 

si s tebou povídat, moc bejt s tebou, vedle tebe se cítím v bezpečí, dovedu se pěkně uvolnit. Probudil 

si ve mně ženu. Ráda poslouchám  ty tvoje krásný nesmysly, co mi říkáš. Nevím, co se mi na tobě 

tolik líbí. Asi oči, máš je takový jakoby upřímný a taky mě rajcuje tvůj zadek, ale to bysme už byli 

zase u toho sexu! Myslela jsem, že to bude jenom malý flirt, ale nějak se mi to vymklo z rukou.. Proč 

jsi nezůstal tím sebevědomým frajerem, mohlo by to bejt všechno jednodušší!  Líbí se mi, jak se chceš 

mazlit, jak máš zájem, jestli jsem přikrytá, jestli mám dost pod hlavou. Vyvoláváš ve mě pocit něhy, 

ochrany,  i zranitelnosti. I ten tvůj neútulnej podnájem je hned nějakej útulnější, když jsem tam 

s tebou.“, odmlčela se a pak dodala: “ A ještě něco - moc hezký  je,  jak hraješ na ten svůj saxofon. 

Když vidím, jak chlap drží tenhle nástroj, vypadá to, jakoby držel ženu a mě hned začnou napadat 

různý věci... Zkrátka - to jsem si s tebou dala! Máma mi teď říká, že vypadám jako náš baset, protože 

mám hrozně smutný oči, já pak nevím, co jí mám říct a vymlouvám se na rýmu..“  

„Liduško, moc ti děkuji, říkáš  mi samé krásné věci Vůbec ani nevím, čím jsem si takovéto vyznání od 

tebe zasloužil? Jsem jenom obyčejnej chlap!“ 

„ To vůbec nemáš pravdu, máš něco v sobě. Už jednou jsem ti říkala, že budíš velkou důvěru a proto 

jsem ti vyprávěla věci, které vlastně nikdo kromě tebe neví. Jo a když už jsme u toho svěřování, ještě 

zajímá jedna věc. Chtěla bych se tě zeptat na to tvoje tetování. Připadá mi takový divný a trochu se ho 

i bojím. Jak jsi k tomu vůbec přišel?“ zeptala se ho. 

„No to byla taková mladická nerozvážnost. Dělal mi to Hádes, určitě ho znáš?“ 

„Toho feťáka?  Prosím tě, jak jsi se k němu dostal?“ 

„Na doporučení! Chtěl jsem vytetovat něco originálního, co nikdo nemá. Zašel jsem za ním a na první 

pohled se mi docela líbil. Působil na mě jako takovej poslední bigbíťák v Čechách.“ 

„Tak tos měl teda kliku na dobrý doporučení!“ smála se Lidka: „Škoda, že ti ten někdo, kdo ti ho 

doporučil taky neřekl, že nesmí bejt u toho nalitej!“ 

„No to  mi teda neřek, jinak bych tam za ním nešel, to dá rozum!“ bránil se Šíma: „Tak jsem mu tam 

nadnesl, co bych jako chtěl. Měl to bejt motiv mloka, kterýho nespálí ani oheň, symbol mý vnitřní síly. 

Hádes to vzal docela profesionálně – po týdnu se za mnou stavil a přinesl mi zpracované návrhy. Tak 

jsem si jeden vybral, vzal s sebou lahev slivovice a zašel za ním. Jenže to jsem neměl dělat, on tu 

lahev hned otevřel a začal si z ní nalejvat. Klidně přede mnou – klientem! A pak vytáh odněkud 

tetovací mašinu vlastní výroby a hned mi to tam začal kérovat. Bolelo to jako prase. A on si pořád  

přihejbal z tý flašky a měl u toho takový ty svý hlášky jako: Zajímavý, všechny velký věci na poli 

umění se rodily v bolestech a mě to tady jde jako po másle!“  

„Já vím, má docela dobrý hlášky!“ přisvědčila Lidka: „Slyšela jsem ho už párkrát v hospodě!“ 

„Zuřivě kéroval a šklebil se u toho jako čert!, pokračoval Šimek: „To už jsem tušil, že něco není v 

pořádku – pravděpodobně byl i nějak nafetovanej, protože u toho pořád něco hlásil.“ 

„To von dělá pořád!“ přisvědčila Lidka:“ Párkrát jsem ho takovýho zažila!“ 

„No asi toho mloka moc netrefil, tak to pak schoval do těch ornamentů! Tím to dostalo takovej  

mystickej výraz!“ smál se Šíma:„No, taky se mi ta kerka  moc nelíbí, ale už jsem si na ní docela 

zvyknul!“konstatoval nakonec. 

„ No zas tak hrozně to nevypadá, jenom tak nějak zvláštně!“,  chlácholila ho a pak dodala: „Tak jsem 

ti konečně svěřila to svý velký tajemství a teď se honem utíkej umejt! Mám s tebou svoje záměry – 

chtěla bych si tě zase trochu oblíznout! A mohl bys mi to zase dělat pusou?“ 

„Jasně!“ 



„Víš,  jako posledně – to se mi moc líbilo! Dokážu se vždycky u toho tak krásně uvolnit a zapomenout 

na celej svět, na všechny starosti! A neboj – ani on nepřijde zkrátka!“ řekla a ukázala směrem na jeho 

poklopec. 

„ No i já mám s tebou jisté plány, to si nemysli!“  

„Nepovídej, no to se nechám překvapit. Mohl bys jít ke mně trochu blíž? Zeptala se a sama se k němu 

přisunula. Položila mu hlavu do klína a zeptala se: „ Mohl bys mě zase hladit? Víš, moc se mi líbí, jak 

mě hladíš ve vlasech! Prej tě chce otec zaměstnat u sebe v knihkupectví?“ 

„ No vidíš, to jsem se tě taky chtěl vlastně zeptat! Má on vůbec nějakej krám? Nevím, jestli mi 

nekecal. Představ si, říkal mi, že se jmenuje Marcel, ale číšník ho pak oslovil Jardo?“ 

„Jo to on s oblibou dělá, myslí si u toho, jak je děsně vtipnej! Ale ten krám opravdu má, to ti nekecal. 

No to bude velká legrace Michal Šimek – bývalý učitel knihkupcem! Asi se tam taky půjdu na tebe 

kouknout! Doufám, že tam nechceš působit moc dlouho, to bys mi začal připomínat toho hlavního 

hrdinu z filmu Vrchní prchni! Ten byl taky knihkupcem a taky byl dost na ženský, zrovínka jako ty!“  

„No dovol, já jsem náhodou k ženám ostýchavý!“ bránil se Šimek. 

„No to promiň, ale nějak jsem si nestačila všimnout!, řekla a zajela mu rukou pod kalhoty. 

„Dáš si kafe, čaj anebo rovnou – mě?“ zeptala se.  

„Já myslím, že se dnes obejdu bez teplých nápojů! Jak říkal můj učitel harmonie: Slečno, vyberte si 

polohu, tedy myslím – akordu!“, začal ji zvolna líbat.  

Pořád musel myslet na  její slova, která se mu  teď honila v hlavě.  Její vyznání lásky se mu moc líbilo. 

Nejdřív to s Lidkou chtěl zahrát jako příležitostné milostné dobrodružství, ale i tahle její otevřenost  a 

důvěra k němu pomohla k tomu, že  již podvědomě začal slevoval ze své pozice nezávislého mladého 

muže a začal se zamilovávat, přizpůsobovat se lásce, která ho uchvátila. Něco v jeho životě se měnilo, 

lámalo, dostával se do období rozumnosti, období bez alkoholu, výstředností? Pravděpodobně ano! 

Jeho city začaly rozkvétat, až se začal divil, kde se ve starém cynikovi rodí! Sám sobě si kladl otázky: 

Určitě to tak chce?  Po těch letech, co si užil svobody, by mohlo přijít období života pro jiného, období 

partnerství. Cítí se na ně připraven?  Po usilovném přemýšlení přišel na to, že i kdyby se měl spálit, 

tak stojí za to to prožít plně.!“ To byla rekapitulace hodná chlapa! 

 

V noci se probudil, protože se mu chtělo na záchod. Vstal tedy z postele, otevřel dveře a vyšel ven na 

dvorek. Stoupl si tam přímo doprostřed a pozoroval svítící měsíc a plynoucí mraky, co ho občas 

překryly. Myslel na to, že je na konci své cesty: hledání  vysněné ženy, po které vždycky toužil,  je u 

konce a přistihl se, že si dokonce začíná plánovat společný život s ní! Chvíli jen tak spokojeně stál a 

nechal na svou mysl působit podobně příjemné myšlenky. Pak začal čůrat na trávu, ale musel svou 

potřebu urychlit, protože ze světnice zaslechl nějaké zvuky. Pravděpodobně se vzbudila Lidka! 

Ano, byla to ona, vycházela celá rozespalá ven, zeptala se:“Ty nespíš??“ a niž by čekala na odpověď, 

přišla k němu, přitulila se k jeho rameni a zašeptala: „Viď, že si nenajdeš jinou?“ A když se dočkala 

od něho potvrzení, dodala :“Pojď honem dovnitř, bojím se  tamhle toho kaštanu! Myslím si totiž, že za 

ním někdo stojí!“ Zavěsila se do něho a zlehka ho popostrkávala dovnitř. 

 

 

XI.  
 

Pan Kilián si zapálil cigaretu, pak si z ní natáhl kouř a upil ze svého šálku kávy, který měl před sebou 

na podnose. Pak pronesl ke své manželce: „ Myslím, že naše Lída zase přebrala. Ten její, ten učitýlek, 

moc nemluví, jenom tak poslouchá a přikyvuje. Naše Lída nebude mít problém si ho omotat kolem 

prstu a to bude jeho konec! Říkal jsem mu, buď na ni tvrdej, jen jí klidně občas vraž pár facek, ať pak 

má respekt, ale moc  se na to netvářil. Asi ještě neví s kým má tu čest. Ještě rád použije mé rady, až se 

z té lááásky probere!,“ říkal ironicky: „Každá zamilovanost jednou přejde, viď stará!“  

„No to jistě, to máš pravdu!“ přikyvovala paní Kiliánová. Už věděla, že s manželem teď nemá cenu se 

pouštět do konfliktu. 

„Ale bylo to na něm vidět, že je do ní úplnej blázen!, pokračoval dál pan Kilián:“ No to si představ, že 

z hospody mě tahal div že ne dvě hodiny před zavíračkou, jak za ní mazal! On ještě neví, že si vy – 

ženský nás chlapů víc vážíte, když chodíme z putyky pozdě. To je potom radosti, když se doplazím 

domů, viď zlato? 



„To víš, to určitě!“, odpověděla mu paní Kiliánová:“Vždyť já už ani nevím, jaké to je, abys seděl 

večer doma! Moc si to pochvaluju, že mám pak večer sama pro sebe!“ 

„No nemysli si, že to dělám schválně! Víš sama, že je to silnější než já, to moje puzení k chlastu! Je to 

vlastně lehký alkoholismus, nemoc a k nemocným se máme chovat jak? Ohleduplně -  altruisticky, 

abych to pojmenoval trošku učeně! Někdo pije a někdo zase honí ženský, tak buď ráda, že  jsou mně 

ženský ukradený a spokojím se s tebou!“, řekl a vstal ze svého prosezeného křesílka. Zamířil k lednici, 

vytáhl z ní orosenou desítku. Otevřel jí a ihned se napil přímo z lahve. Bylo vidět, jak obsah lahve 

postupně mění majitele a jak v závratně rychlosti v Kiliánově hrdle vybublává snad polovina láhve.  

„Ááá!! To je blaho!“, postavil poloprázdnou lahev na kuchyňskou linku a opět si sedl. Paní Kiliánová 

se na něho starostlivě a s láskou dívala, chtěla něco říci, ale po celou dobu manželova pití si netroufla 

ho vyrušit, tolik byl v této rodině ctěn rituál pití lahvového piva! 

Šlechetné ženy mající pochopení pro mužské koníčky! 

 Zeptala se ho teprve, až si sedl na své ošoupané křesílko:“Myslíš, že to Lidce tentokrát vydrží?“ 

„Ne, ne a ne!“ zvýšil hlas:“ Kdybych si měl dělat čárky za každýho jejího šamstra, nestačily by mi 

futra od dveří!! Nevím, proč tenhle by měl být výjimka! Málo jsem jí v dětství mlátil, teď to vím! Po 

kom jenom může být? Po mě rozhodně ne, já jsem intelektuál, co svoje pochybnosti o světě neřeší 

v posteli, ale v hospodě!“, odmlčel se: „Teď mě napadá, Liduna to asi přeci jenom bude muset nějakej 

čas s ním vydržet, chci toho učitele totiž zaměstnat v krámu! Jako učitel bude učenlivej a asi za to  

nebude chtít moc peněz, když jenom učil!“ sděloval manželce svou obchodní a personální strategii: 

„No jasně,“ mluvil teď spíš sám pro sebe:“zkusím Lídě říct, aby to s ním ještě chvíli vydržela, i když 

to pro tu naši nymfomanku bude asi problém! 

„Ale táto, takhle o ní nemluv!“ bránila svou dceru matka: „Vís dobře, že ona taková není, že ani 

nemůže taková bejt, že jenom hledá toho správnýho chlapa na celý život!“ 

„Jistě, jistě, ale kdo to má pak vysvětlovat chlapům v hospodě?“ 

„Víš, táto, ty ženskejm absolutně nerozumíš!“ promlouvala k svému manželovi trpělivě paní 

Kiliánová: „Až přeci najde toho svýho, pravýho, tak je střídat přestane, to dá rozum, ne? Křivdíš jí, 

táto!“ 

„To chceš jako říci, že nejlepší manželky jsou děvky, které se v mládí vybouří, aby pak – již uklidněné 

a unavené si konečně začnou vážit klidných vod v manželství?“ 

„No táto, Lidka přece není žádná děvka! Takhle o ní nesmíš mluvit!“ 

„A jak o ní mám mluvit, že jenom střídá chlapy, co?“ 

„Hledá pravého muže!“, skočila mu do řeči. 

„Zapomeň na to, že ona bude někdy dobrou manželkou, na to se jí to příliš líbí. S jedním chlapem 

dlouho nevydrží, dej na mě! Taky jsem znal jednoho z těch jejích …Vzpomeň si na něho, vždyť  jsi ho 

také znala,  jak dopadl! Ten když se dozvěděl, jaká je, tak se z ní dočista zcvoknul!“ 

„Zcvoknul??“, řekla překvapeně: “ Akorát začal pít, což u vás chlapů není nic za tak vyjímečného, to 

mi snad můžeš potvrdit, ne?“, zvyšovala i ona svůj hlas. 

„Já ti říkám přišel dočista o svou inteligenci! V hospodě s ním už nikdo nevydrží sedět, pořád 

dokolečka vypráví o ženskejch jako o houslích a on že není žádnej Paganini a neumí prej hrát! No 

dočista magor! Já bych jim zahrál, oběma! S Lídou si to zavinil sám, prohrál, protože zvolil špatnou 

taktiku. Hodného osla nemohou ženský ani cejtit, to je jasná věc! Já povídám: Na Lídu jedinou 

s průpleskem, platí to na ní už od dětství, když ucítí pevnou ruku, přílísá se a obtočí se kolem nohou 

jako pejsek jedině silnějšímu“, zvedl prst a výhrůžně jím kýval. Měl u toho gesta podobně dramatický 

pohled  jako kdysi herec Štěpánek.  

Po tomto hereckém výstupu  již klidně pokračoval:“ A ten učitel to taky nebude, na to mám čuch, 

nevydrží to s ním, to ti říkám já!“, skončil svojí řeč a šel si otevřít nové pivo. Paní Kociánová už 

tentokrát nic neodpověděla. 

 

XII.   

 

V pondělí, kdy měl jít Šimek poprvé do práce, nemohl dospat. Probudil se vzpomínkou na poslední 

den ve škole, kdy se loučil  s žáky a odcházel ze školy, ve které strávil pět let. Cítil silnou životní 

skepsi, se kterou usedal i do vlaku na cestě domů, kam se mu vůbec nechtělo. Docela dost se toho 

změnilo - doma si již zvykl a celkem brzy získal i novou pracovní nabídku, ale napoprvé se vždy 

obával neznámého prostředí a  cizích lidí. Také pociťoval obavu, zda i tuto pro něho jednodušší práci 



zvládne..  Podobný strach cítil při všech větších i menších životních zkouškách,  existoval u něj i 

jakýsi vnitřní pochybovačný hlas, který ho upozorňoval na jeho horší vlastnosti. Bál se ho, toho 

policajta, který mu znepříjemňoval život v kritických situacích! Chtěl by pomoci, ale přiznání, že 

potřebuje léčit, by pro něho bylo tou největší pohromou. Byl by tak  uznán nemocným a někdo jiný 

například psycholog by se hrabal v jeho životě. A tak se v tom topil dál a čas od času se to stále 

vracelo -  vzpomínky na svůj konec ve škole. Poslední rok jeho učení se tady objevila žákyně, která se 

do něho zamilovala  a třebaže on k ní nic necítil a v podstatě se ničím neprovinil, byla celá tahle aféra 

uměle nafouknuta a použita proti němu. Ve škole musel skončit.  Přemýšlel, jak by Lidka reagovala, 

kdyby zjistila, že musel přestat učit,  kdyby se dozvěděla, že byl ocejchován jako úchylák, pedofil? 

Rozešla by se s ním? Nebo v lepším případě by se ho začala obávat a tajně ho pozorovat, jak se chová 

například k dětem? Rozchod nebo nepochopení! Dovedl by jí to vysvětlit, že to bylo vlastně 

nedorozumění? Ne! Asi by to nepochopila a stejně by mu asi neuvěřila! A později? Po letech, až si na 

sebe zvyknou a budou se znát natolik, že by to mohla brát jako nedorozumění a nesmysl? Snad! Je 

jisté, že v současné době to říci nesmí, ale komu se svěřit, jak tenhle hnis dostat ze sebe? Vždyť ho to 

utrápí, takhle přemýšlet! Ženská, která teď spí vedle něho, ho miluje a to mu musí stačit. Tyhle 

myšlenky musí zaplašit a nesmí se bát, musí si důvěřovat  a těšit se na novou práci! Vždyť se přece 

nemusí podceňovat, dokázal zaujmout a získat jednu z nejkrásnějších žen městyse Chodová Planá! 

Musí se těšit na novou práci, vždycky přece chtěl prodávat knihy, dotýkat se jich, ty , které četl, 

doporučovat čtenářům, bavit se s nimi, poznávat nové lidi. Vždyť to určitě bude hezká práce a ta 

žákyně – Justýna, to přece nebylo chování devianta, prostě – viděl v ní ženu, měl menší zatmění 

mozku, lapsus, to se stává… 

A pomalu to bylo pryč, deprese sice neodešla úplně, ještě pořád měl špatnou náladu, ale tím, že si 

naordinoval veselé myšlenky, alespoň přebil ty horší. Vstal a oblékl se. Lidka pořád spala. Uvařil čaj a 

připravil snídani. Jídlo ho vždy dovedlo povzbudit a tak v půl sedmé již vycházel z domu 

bezproblémový mladý muž, trošku nesmělý, což někdy může být sympatické. Měl vlasy přilíznuté  

k hlavě a pomalu se již vcítil do své nové role - mladého intelektuála, co za pultem prodával knihy. 

V prodejně ho přivítala obtloustlá panička: „Já jsem nějaká Sedloňová Už jsem o vás slyšela. 

Nemusíte se tvářit tak ustrašeně, mám o vás docela dobrý reference!“ Asi opravdu působil dojmem 

nesmělého mládence, protože ze své odpovědi:“ Já jsem Šimek, těší mě!“ cítil stud spojený s nechutí. 

Měl k té ženě odpor a teď i podvědomou úctu. Na první pohled ho odhalila a jako zkušený 

psychoanalytik udeřila na jeho citlivé místo. Byl rozrušený a když byl vybídnut, aby si sedl, 

samozřejmě – sedl si spíše na okraj křesla, to se pak hrozivě zakymácelo a situaci zvládl Šimek jen 

poněkud hysterickým vyrovnáním celého těla, které doprovázel omluvou Pardon! Scéna působila 

komicky, Šimek tolik chtěl vystupovat jako suverénní kandidát o zaměstnání, ale zlý osud způsobil, že 

pokazil na co sáhl /sedl si/. A pokračovalo to dále – ačkoliv se chtěl bavit přirozeně, odpovídal spíše 

zmateně, jeho odpovědi byla  křeč, snůška frází, podávaných s rozpačitou intonací, nevýrazně a s vše 

omlouvajícími gesty, která vyjadřovala asi: „No to víte, když se člověk stydí, co se s tím dá dělat?“ 

Nakonec vedoucí pochopila, že ho nechtěně trápí a rozhodla: „Pojďte, ukážu vám krám!“. Vzala ho za 

paži a jakoby nebyl při smyslech,  postrkávala ho vpřed se slovy:“ No mladíku, jestli až odejdu, tady 

chcete bejt vedoucí, musíte bejt trošku ráznější! To se divim, učitelé takoví nebejvají!“ ocitli se 

v interiéru prodejny. Fialové regály byly naplněny různobarevnými publikacemi, čtením 

maloměstských paniček, zklamaných a unavených tíhou povinností manželství, náhradami reálného 

života trudovitým adolescentům, vzpomínajícím starým bábám. Nakupení  toho nejdojímavějšího 

sentimentu, čekalo tady na své předem určené zákazníky. „Ajajaj! Knihkupectví malého města!“, 

pomyslil si.  

„Je to brak, viďte!“, všimla si jeho nedůvěřivého okukování vystavených artefaktů: „Jenže, co naplat, 

dobře se prodává! V tomhle má  náš šéf pravdu! Něco jim do hlav nalejt musíme, no ne? A nechcete to 

hned zkusit, prodávat! Hmotnou zodpovědnost mi podepíšete později?“,  řekla a aniž by čekala na 

odpověď odešla do skladu. Bylo pozdě někam utéci. Do prodejny přicházela trojice mladých lidí: 

jeden z nich byl celý v černém, tedy příznivec módy dark, druhý byl punk s vlasy sčesanými do 

jakéhosi kohouta a na džísce měl vyšito nápis No future a třetí byla dívka, v módě posthippies ověšená 

přívěsky a  korálky. Oblečena byla do širokých kalhoty vyšitými květinami a nápisem Power flower, 

z kterých koketně čouhal vystrčený  zadeček. Vzpomněl si na sebe v gymnaziálních letech, když  

jezdili na zábavy, on ještě s dlouhými vlasy, všichni nosili na krku žiletky a na zádech nášivky Deep 

Purple. „Mládí není imunní na různé módní blbinky!“,pomyslil: „Tihle budou zřejmě Pražáci,!“, říkal 



si Šimek: „Takhle výstředně by si zdejší mládež nedovolila chodit, veřejné mínění maloměsta by je 

rozcupovalo!“. 

„Máte Morrisna?“, zeptala se dívka a Šimek zoufale přemýšlel: „Toho spisovatele neznal!“ 

„Moment, povídám se po něm!“, odpověděl a zmizel do skladu. Našel tam sedící prodavačku na 

kterou spustil: „Nevíte, kde bych našel Morrisna,? Nějaký páskové ho chtějí!“ 

„Vy nevíte, kdo to byl Morrison, takovej mladej?“ zeptala se a sama odpověděla:“No to byl přece 

zpěvák, feťák, co se uchlastal, byl myslím hippies! Mladí po něm dneska šílej!“ 

„Aha, děkuji!“, odpověděl a odešel do prodejny, kde našel knihu, která měla na obálce portrét trochu 

nepochopeně se tvářícího mladého muže: „Táák, už ho mám, a ještě cena…“ 

„Máte to nalepený vzádu, 77 korun!“, skočil mu do řeči ten punk. 

„A ještě vrátit!“, říkal si pro sebe, když mu dívka podávala stovku: „Na stovku, to je 23 korun! A na 

shledanou“, říkal si pro sebe jako by řešil nějakej rébus. Trojka mladých lidí mezitím bez pozdravu 

odkráčela. Knihkupec začal přemýšlet,  jestli vrátil dobře a ve vzpomínkách se zase vrátil do 

minulosti. Vzpomněl si na dobu, kdy na střední školy prodával v potravinách. Hádal se s zákazníky o 

záruční době mléka a čerstvosti chleba, když mu předtím prodavačka nařídila smazávat datum výroby 

a pod dekou našlapávat ztvrdlé chleby, aby změkly. Od stání za pultem mu tehdy začaly otékat nohy a 

naskakovat na nich růžové skvrny. Léčili ho nejprve na alergii, že prý se – ačkoliv nikdy neměl ani 

kopřivku – přejedl jahod a tedy se není čemu divit! Tehdy si doktoři s ním nevěděli rady a správnou 

diagnózu určil až třetí doktor. Měl tehdy ortostatickou růžici, kdy na nohách praskají vlásečnice po 

dlouhodobém zatížení dolních končetin. A jak se jmenovala ta dívka, která se nabídla, že ho pak 

v posteli vyléčí? Helena? No jasně, Helena!! Doufám, že teď mi nohy vydrží! Nevím, jak by se tvářila 

Lidka, kdybych na ní naběhl s takovýma nohama!“ myslel si a ani si nevšiml, že do krámu vstoupil 

muž, prohlížel si regály a na něco se ho ptal. Byl to uhlazený mladý muž s mušelínovou košilí, 

kravatou a kufříkem, vonící pánským parfémem. Na první pohled neodolatelný úspěšný podnikatel.  

„Cože prosím?“ zeptal se Šimek, když se s ním setkal pohledem.  

„Jestli máte Umění jednat s lidmi od Cornwella!“ direktivně opakovatel podnikatel, důrazně intonoval 

a díval se prodavači přísně do očí, jako by domlouval své roztržité sekretářce. „ Nepříjemný kluzký 

obchodník, kterým se třeba se vyhýbat, nechce-li člověk spadnout do maléru!“, myslel si Šimek. 

„Podívám se po ní ve skladě!“, zamumlal svou osvědčenou formulku a zmizel do skladu, kde jeho 

patronka zatím prováděla manikúru a čpělo to tam bezbarvým lakem. Velkou radostí, že musí pomoci 

neoplývala: Už tam du!“ utrousila, zavřela lahvičku s bezbarvým lakem vyčítavě se na něho podívala. 

V prodejně mezitím byznysmen hrozil výbuchem – patrně nesnášel diletanty v jakémkoli oboru! 

„To byl Grossmann, na toho velkej pozor!“, spiklenecky se k němu přitočila, když podnikatel obdržel 

publikaci a odešel z knihkupectví: „ Je to jeden z nejvlivnějších lidí v tomto městě a děsná svině! 

Radši na vás dohlédnu!“ uzavřela Sedloňová a zůstala se Šimkem za pultem . 

Šimkovy ranní předtuchy se tedy vyplnily a první den to v novém zaměstnání neměl vůbec 

jednoduché. Ke konci pracovní doby se však již naučil, kde jaká publikace leží, jak vypsat účetní 

doklad, jak se otevírá pokladna, rychleji i vracel drobné a již se tak rozpačitě za pultem neotáčel. 

Večer si přesto Lidce postěžoval: 

„Vypadal jsem jako trotl, jako ---!“ 

„Prosím tě, ty toho naděláš! A když jsi začal učit, to jsi neměl trému, to jsi se před těma dětičkami 

nestyděl?“, přerušila ho mateřsky. 

„No jejej!, ožil: „Vzpomínám si, že když jsem na praxi učit hudební výchovu, klepal jsem se jako 

ratlík! Měl jsem těžkej úkol – žáky naučit ruskou mollovou písničku V poli bříza stála a už kdy jsem 

sedal za klavír, věděl jsem , že to nezvdládnu, že to prostě nedam!! První dva takty – brilantně – bez 

chyb, třetí takt – chyba, hraju však dál, ale trochu znejistím, šestý takt – ojojoj končím! Nezvládám to 

– tréma, stydím se. Tak znovu!, řeknu dětem přísně, jako by chyby dělaly oni. Když udělám 

jedenáctou chybu, děti už hlasitě reptají. Třídu opouštím zpocený a rudý studem, ale šťastný, že mám 

ten trapas za sebou. Učitelka, která mě na praxi uváděla, mě chtěla uklidnit, že prý to nevadí, vždyť se 

to ještě učíme a každý přece nemusí mít v oblibě hudebku. A jakou vy vlastně máte aprobaci? Zeptala 

se mě, no  Hudebku! odpověděl jsem a myslel na to, že tu učitelku a děti už stejně v životě neuvidím, 

tak to může bejt jedno!. Ale jednou jdu takhle po městě a proti mně jde chlapec z té třídy. Dělám jako 

že ho nevidím, ale on se přede mnou zastaví a drze mně pozdraví  Čau Vpolibřízo!  

Jak vidíš, byl jsem docela oblíbenej, takovej  veselej učitelskej klaun! 



„No tak vidíš, pak ses  jako učitel nakonec uplatnil! Vždyť si to vydržel dělat pět let, ne? A teď by sis 

dělal hlavu z pár lidí za pultem! To víš - každej začátek je těžkej!“ chlácholila ho:“Bylo mi tě docela 

líto, chtěla jsem se za tebou i stavit a přinést ti broskev, ale styděla jsem se! Ale stejnak tě obdivuju – 

jak sis tam troufnul stoupnout před ty dětičky a něco je učit!“ 

„Jo dětičky! Tyrani a zloduši!!Utrápili by vola!  Proč myslíš, že vypadám o deset let starší? Na 

pětačtyřicet! “ 

„Ty a na pětačtyřicet?“ , smála se: „Chlapečku, cucáčku, pojď potěšit svojí paninku! Už jsem se na 

tebe moc těšila!“. A vzala ho prsty za vlasy a přisunula ho obličejem ke svého břichu. A v této chvíli 

přivřených očí  již opět přestala přemýšlet, ale jen konala, co chtěla, lhostejno kde  jako vždy 

v minulosti: v parku na lavičce, v lese, v poloprázdném kině.. Když šlo o její požitek, tak se náhle 

stávala poživačnou a panovačnou, skutečnou královnou rozkoše, instalovanou na zem, aby naplňovala 

odkaz neukojených milenek á la Messalina a přesvědčovala se, že absolutní libido není možné, protože 

na samotném koitu je něco tak zvířecího, že volat po božském při něm nelze! Šimek má štěstí, že jeho 

léty budovaná erotická fantazie se teprve nyní uplatňuje v praxi, že zatím tvoří s Lidkou rovnocennou 

a harmonickou dvojici, vzájemně si vyplňující skryté libůstky. Jednou, podruhé, podesáté super, po 

dvacáté, třicáté, po padesáté s menší změnou,  po sté kvůli hezkým vzpomínkám, ale po dvousté již 

z povinnosti. Udělali jsme si ze slavnosti sexu každodenní záležitost a divíme se, že se máme 

impotentní muže a frigidní ženy?! Jak dlouho Šimek udrží krok se ženou, které se někdy až bojí, když 

mu do ucha šeptá Miláčku, unavena,  ale přesto neukojena? 

Tu noc byla venku bouře. Sledovali z okna klikaté blesky, prorážející absolutní temnotu a na vteřinu 

nad ní vítězící, jako by měla pověření ďábla přírodu trošku pozlobit, probudit ze spánku a dokázat, že 

nic není samo sebou, že existují také síly, stojící na pomezí skutečnosti a iracionálna. Byl to souboj 

tmy a zlého jedovatěného světla, které v záblescích ukazovalo tmavé siluety kostela a radnice, tak 

směšně malé – člověčí v tom souboji živlů! A přece to bylo jenom divadlo, s rachotícími hromy a – 

ozvěnami vzdálených záblesků, hra s pruty padající vody, co se spojovaly na chodnících v potoky a 

božská podívaná pro člověka. Vzrušení z bouře je vyprovokovalo k dalšímu milování. 

 

XIII.  

 

Ráno bylo již lehce a dýchatelněji. Dusno bylo pryč a místo něho vládla svěžest, kterou rozdával 

veselý větřík. Tráva se zase začala zelenat a ptáci křičeli radostí. Pálící slunce pauzírovalo za nehnutě 

stojícími beránky a pod nimi nízkou kumulovanou oblačností, která je překrývala svým zrychleným 

během. Vše bylo laskavé, i to přiblblé slunce, které občas vysvitlo, dávalo na vědomí, že až bude 

potřeba, bude zase k dispozici!  

Tímto ránem pospíchal plánskými kulisami – hlavní uličkou s maloměstskými domky Šimek a něco 

mu říkalo, že druhý den v zaměstnání bude v  jedna pohoda. Těšil se na krásné zážitky! 

 Je-li člověk zrcadlem přírodním vlivů, byl Šimek tím nejlepším příkladem! A skutečně – splnilo se, 

po tom delikatesním ránu! Šimek ani nevěděl, že koná nějakou povinnost, stereotypní zaměstnání, 

protože dnes to byl jeho nejmilovanější koníček! Prodával ještě společně se svou kolegyní Evou, která 

mu pod náporem jeho dobré nálady nabídla tykání a s radostí ji poslal vyřizovat si svoje záležitosti 

/manikúra, kafe, nekonečně dlouhé telefonáty/. Cítil se dnes někým jiným než včera, dnes nakažlivě 

rozdával dobrou náladu i zákazníkům, jako by lidé měli být tím plemenem, co si to zaslouží! 

Uplatňovalo se jeho  zábavné a veselé alter ego: exceloval, bavil svými vtípky a průpovídkami, říkal 

poníženě Služebníček a jako nějaký amerikán Oukej. Co všechno se může změnit, je-li člověk jako 

Šimek senzitivní na přírodní vlivy – na počasí! Bylo to pouze jeho představení, one man show. Že 

prodával nenáročnou literaturu, pranic mu nevadilo a služba mu utekla rychleji než včera. Začal si na 

své zaměstnání zvykat a docela by si dovedl představit, že je má do budoucna jako krytku, jak říkal 

kdysi Hádes. Tedy nenáročnou práci k pokrytí svých materiálních potřeb.  

Odpoledne byl pozván na pracovní poradu ke svému šéfovi a dá-li osud i tchánovi. Jednopatrový 

domek stál v řadě podobných na Masarykově, dříve Leninově třídě, jak se prospekt jmenoval. Úlohu 

vrátného opět plnila paní Kiliánová:“Áááá, to jste vy! Pojďte dál, to je dobře, že dete! Táta už čeká!“ 

A už ho vedla předsíní, kde vyfasoval tátovo pantofle, přes nějakou síňku až do parádního pokoje. 

Přiběhl baset a začal ho očichávat: „Ale jdeš Lazíku, fuj je to!“ křikla po něm paní Kiliánová. 

„No to je dost, že tě taky vidim!“, spustil na něho Kilián, který ani nevstal ze svého ošoupaného 

křesílka: „Tak jak ti to jde? Pochlub se, jaká byla tržba?“ ptal se dnes překvapivě rozumně Kilián. 



„Dobrý den!“, pozdravil Šimek, nezvyklý na jeho seriózní tón a dodal:“ No, celkem to ušlo!“, a čekal, 

jak se rozhovor bude dále vyvíjet. Ale Kiliánovi už zase v očích začaly hrát plamínky pobavenosti: „A 

co říkáš našemu sortimentu, nabídce pro naše sentimentální báby? Líbí se ti?“ 

„No filozofující literatura to zrovna není, ale dobrého obchodníka by mělo zajímat spíš to, co se dobře 

prodává..“, odpověděl. 

„No výborně! Učíš se rychle! To jsem věděl hned, že vybírám účinlivýho eléva! Mám na lidi 

přirozený čuch! Na flexibilní zaměstnance!“ chvástal se Kocián“ „Prohlídnu si, posoudím a vyberu 

neomylně. Jo čeká nás zářná budoucnost, Toníku! Opravdu krásný věci jsem přivezl od nakladatelů: 

Krvavý příběh, Šílenství nočních můr, Neodolatelná Rúth, Žhavé rty díl první a druhý, Septimáni na 

školním výletě a jiné! Joj to bude počteníčko, to si děvčata pobrečí!“ Smál se Kilián: „Musíš se umět 

s těmi babkami bavit – Měl bych něco speciálního, podle vašeho vkusu paní Ptáčková! Hra srdce! To 

si přečtete na jeden dech, ani kafíčko nestihnete u toho dopít! Áále, co bych ti vlastně radil, nejsi přece 

oligofrenní!“, povídal a plácal ho přitom po rameni:“ Jo mladej, chce to trošku šikovnosti a za chvíli 

budem jezdit v mercedesech!“, nastínil své euforistické předpovědi:“ To chce paňáka! Mámo, přines 

kalvádos!“, volal směrem ke kuchyni. Ne, nedalo se mu odolat! 

„Je fakt, že to máte dobře promyšlený, rodokapsy se výborně prodávají, cena nízká…“ osmělil se 

podotknout Šimek. 

„To se ví, že nejsem žádnej nýmand! A z tebe udělám vedoucího, až se zocelíš, tak dva tři měsíce to 

vydrž s tou Sedloňovou, pak ta šlapka půjde do důchodu! Dostaneš k dispozici dvě tři nové 

prodavačky, hezký mladý maso, aby nám přitáhly čtenáře!“ smál se Kilián a pak se najednou jeho 

obličej změnil a zakřičel:“ Tak mámo herdek, kde jsou ty paňáci! Člověk tady jedná a nemá ani čím si 

ťuknout!“ 

V tom okamžiku přiběhla paní Kiliánová,  vystrašena hromovým hlasem svého manžela. Na sobě měla 

zástěru a v ruce držela láhev od octa, z té rozlila po stopičce – nepochybně nějaký domácí dryák. 

„No netvař se tak zapškle!“, pobídl budoucího zetě Kilián, když už bylo nalito a Šimek nedůvěřivě 

přičichával ke skleničce: „To je kalvádos po tátovi! To byl zlatej člověk a toho chlastu, co nám po něm 

zbylo! Tak šup tam s ní!“, pobídl ho Kilián. 

Obrátili do sebe obsah skleniček, pěkně naráz jako Slováci a ani se u toho neoklepali. /Šimek se ale 

musel překonávat, protože kalvádos ho pálil v krku jako čert!/  

„A co Liduna, poslouchá?“ začal Kilián: „Objevil jsi kouzlo sexu, to je v pořádku, ale moc si Lídu 

k tělu nepřipouštěj! Už starej Aristoteles tvrdil, že ženy je třeba se dotýkat obezřetně, aby je to přílišné 

a nestoudné laskání nepřipravilo o rozum! Ona ta čubička má na to talent, už jednoho před tebou 

takhle odd----!“ 

„Ale táto, nebuď hrubej!“ přerušila ho odvážně paní Kiliánová:“ A nezapomněl jsi něco?“, řekla již 

méně důrazně, protože ho žádala:“No, maso – na večeři!“ 

„Jo! Už vím! Klepal si Kilián na spánek: „ To je daň stáří, zapomnělivost, dementia praecox! Jdu! 

Nechceš se jít podívat!“, obrátil se Kilián na Šimka:“ Jdu zabíjet králíka!“ 

„Ne, to ne!“ vymlouval se bývalý pedagog, který  zastával světový názor panteismus,  božský princip 

viděl ve vší přírodě okolo a proto by žádnému živému tvorovi neublížil: „Nemám rád krev!“, vymluvil 

se. 

Kocián tedy odešel a Šimek, jak bylo jeho zvykem, začal očima šmejdit po místnosti.  Stačil si 

všimnout, že tady je podstatně více knih než u Lidky, ale různé skleničky, hrnečky a vázičky tady byly 

také, když vstoupila paní Kiliánová. Protože měla volnou chvíli, sedla si do křesla vedla Šimka a 

ihned spustila: 

„Ten náš táta, ten je vulgární, co?“,  konstatovala smířeným tónem hlasu, který si ani nepřeje, aby mu 

protějšek odporoval. 

Ale Šimek si přesto troufl:“ Ani ne, mě připadá zábavný!“ 

„To byste ho pak měl vidět, když pije!“, řekla, protože si zřejmě  neuvědomila, že Šimek s ním měl již 

tu čest  popíjet: „Mám já to ale trápení!,“ pokračovala již trochu veseleji a Šimek usoudil, že je to ve 

své podstatě spokojená žena, která si vlastně nechce stěžovat, chce si jenom popovídat. Nemýlil se. 

„To víte, táta si tu a tam trošku přihne! To zdědil po svém otci, toho už se asi nezbaví, to je dědičný! 

Jeho otec - děda, to byl teprve expert! Sestrojil si přístroj na destilování ovoce a všechno co se dalo, 

zkapalnil: jabka, švesky, ryngle, špendlíky, blůmy! Co my jsme se s nebožkou panímámou s ním 

nazlobili. Říkali jsme mu dycky: Táto nechej toho, vždyť se upiješ, uvidíš – budeš chodit  s vlčákem a 

bílou holí slepej po vesnici. Měj rozum! Ale myslíte, že si dal říct? On jenom: Holky na stůl, kankán, 



krása bez závoje, nebo aspoň pukrle! Hulákal podobný nesmysly a jak pil!! Brával si vždycky svoje 

kunčafty do své klubovničky v dílně a tam hulákali  a zpívali třeba až do rána! A kolik toho vypili! 

Hektolitry! A jednou, to bylo někdy v sedmdesátým roce, co byla ta nadúroda  švestek, se tak opil, že 

začal běhat po zahradě, trhat ty švestky a úplně nepříčetnej je házel do toho svýho kotle! Táto, 

odpeckuj ty švestky, vždyť tě ten metanol zabije, táto! Bez obav, baby!  A pil to rovnou z toho 

přístroje ještě horký! “, odmlčela se: 

„A pak mu bylo celej tejden špatně!, byl – jak se tomu říká? --ale ne v deliriu, v komatu!! Vůbec 

nemluvil, jenom ležel a když poprvé promluvil, tak řekl jenom: Už nikdy nebudu pít! Představte si – 

on! Kdoví, co se mu ty dny zdálo, třeba nějaký zjevení nebo vidiny, to já ani někdo jinej se asi už 

nedozvíme, ale jistý je jedno, týden nepil a přesně po týdnu řekl“ „Tak to má bejt! Mámo, dej mi čistý 

pyžamo!“ Po zprávách ulehl, jako vždycky ke spánku a ráno už se neprobudil! Doktor nám říkal, že 

prý byl jeho organismus tak navyklej na pití, že zdravou životosprávu prostě nevydržel. Ale doktorovi 

se nedá věřit, to je stejnej ochlasta jako on!  Tuhle teorii si určitě zkonstruoval, aby mohl obhájit svůj 

prostopášnej život“ 

„Tak a teď se spolu napijeme! No nekoukejte tak na mě!“, napomenula ho:“ Nejsem žádná feministka, 

ale taky nejsem puťka, zlatá střední cesta! Taky mám právo si občas přihnout! V Maďarsku tohle pijou 

školáci! Ježíš! Pardón, to jsem to ale řekla hloupost, že ano? A proč já vám to tady jenom vyprávím, 

no to vlastně nevím! No to je divný, hodně divný! Jakoby jiný to za mě mluvil! Nevím, co se to se 

mnou stalo! Co si teď o naší rodině budete myslet?? Ježíšmarjá, to je ostuda!  Honem se ještě napijte, 

ať nás aspoň nepomluvíte, že nejsme pohostinní! Proč nepijete?? Nebojte se, to je kalvádos, po tátovi 

– dívejte! Usrkla si: „Ten neškodí! Ten hřeje!! a skleničku do sebe převrátila na důkaz pravdivosti své 

teorie.  

Po chvíli ticha, které se mezi nimi rozhostilo, dodala: „ To jsem blázen, ale fakt nevím, proč jsem vám 

to všechno vyprávěla, vypadá to jako bych vás chtěla varovat před naší rodinou, ale tak to není, 

Liduška je pořádný děvče, dobře vedený, ta nikdy nepila a o vás taky pěkně vyprávěla, jak prej jste 

vzdělanej, máte rád dětičky a jste pozornej k naší Lidušce!“ 

Šimek přemýšlel, do jaké rodiny se to vlastně připletl, když se otevřely dveře a v nich stál jako bájný 

hrdina Theseus muž, který však místo hlavy Medúzy držel skrčené růžové tělíčko staženého králíka: 

„No jenom se podívej, jaký dovedu vypěstovat tříkilový macky! Na pekáči mu to bude slušet! Jo 

mladej nesmíš mít ostych, i  v přírodě platí tržní mechanismus a vítězí silnější!“ zafilozoval hospodář: 

„Za chvíli již budeme chřupat jeho propečený masíčko! Počkáš, až ho máma dopeče a dáš si s námi. 

Za Lídou můžeš jít potom!“ rozhodl Kilián. 

 

XIV.  

 

 

Ráno vstala později než Šimek . Zatím spolu pořád  nebydleli, pouze se střídali v návštěvách a jeden u 

druhého vždy zůstal na noc. Byla teď doma sama, protože její přítel již odešel do práce. Vidět by se 

spolu měli až zítra, protože Michal dnes odpoledne odjíždí na zkoušku své kapely a přijede až v noci. 

Ještě to neví  jistě, ale asi se jí bude po něm stýskat. Vešla do kuchyně a rozespale pozorovala drobky 

na stole, které po sobě nestačil uklidit. Nezlobila se proto na něho, naopak - zahořel v ní okamžitě 

silný cit: představila si ho, jak vstával, myl se a holil, jak potom voněl kolínskou, s těmi směšně 

rozcuchanými vlasy a po ránu oteklými oči. Jak vždy vypadal po ránu bezbranně! Vzpomněla si, jak  

mu vždy ráno položí hlavu na jeho hruď a on ji nešikovně hladí po vlasech, kolik lásky cítila z toho 

pohlazení! Jeho citlivost jí imponovala, byl k ní pozorný, zdvořilý, choval se ohleduplně. Její bývalý 

partner i ostatní milenci byli ve srovnání se Šimkem hrubí, měla vždy dojem, že touží jen po jejím 

těle. Ne, že by jí to nějak vadilo, ale k tomu jí chybělo ocenění její ženskosti, krásy, citu, co jí tak 

ovládal. Konečně tedy nyní může být šťastná, její nový partner je tak pozorný a vnímavý! Škoda, že 

dnes večer se spolu neuvidí, bohužel - má v Plzni tu zkoušku se svojí kapelou! Jak jen to večer bez 

něho vydrží?! 

Nesnídala, ranní čas věnovala pouze úpravě zevnějšku: oči, účes, rty, nalíčení, vše muselo být podle 

jejích představ, protože jinak  ani  nemohla vyjít ven – postavení maloměstské krasavice bylo 

zavazující! Ráda se procházela po ulicích a hrdě zkoumala obdivné pohledy mužů, věděla, že je 

v Plané jedničkou a za to nebylo nutné se nijak stydět!  



Její smyslové vjemy se slévaly do radostného kolotoče, všechno bylo smyslově rozostřeno, ale tak 

slavnostně a vesele: akátová alej, propouštějící paprsky ranního slunce, které ještě nemělo tu palčivost 

letního dne, zpívající ptáci, důvěrně známé plánské domečky a sousedi, které míjela.  

„Milovala-li muže stokrát, nikdy ne tak intenzivně jako nyní!“, říkala si znovu. Byla se sebou 

spokojena a byla hrdá na svoje tělo. Tak nějak si představovala pocit, až bude čekat miminko. Měla 

zvláštní stav ženy, které si vyberou muže, svedou ho a následně se do něho zamilují. To pak není 

odevzdání se,  není to tak pokořující, jako si lehnout pod nechtěného muže. To pak žena bývá aktivní 

tvůrce milování! 

Přispěchala do kadeřnictví a těšila se, že se o svoje pocity zase podělí se spolupracovnicí.  Vpadla 

dovnitř jako velká voda:“ Zdravíčko Jani, jak se máš? Já přímo úžasně!“ volala ještě ve dveřích, když 

si všimla, že uvnitř je také její šéfová a majitelka kadeřnictví. 

„A kterejpak to má bejt zase nyní?“ zněla chladná otázka své starší spolupracovnice a šéfové:“ „ Ten  

učitel nebo zas někdo jinej? A co Míra na toho už si zapomněla? Byl se tu na tebe ptát!“ vychutnávala 

si jí šéfová a kolegyně Jana jenom přihlížela. 

Polila ji červeň, protože ta vzpomínka byla ještě moc živá, ale v poslední době potlačovaná. Nebyl 

důvod myslet na svého bývalého partnera a foukat do polovyhaslého ohníčku! Sám přece odešel! A  

problém tu byl znovu s pěkně ostrými konturami – unáhlený odchod Mirka po hloupé a zbytečné 

hádce! A po půl roce by se jenom tak vrátil? S nechutí odpověděla: „Mirek? To je přece minulost!“. 

Dobře však věděla, že zahojená rána to zatím není. Po půl roce se vrátil z cest a chce ji vidět. 

Nepříjemnosti na obzoru! Ona však bude silná a vysvětlí  mu novou situaci! Má přece svého Michala, 

drahokam ve sbírce falešných perel předchozích nedokonalých milenců.  

Připravovala si své pracovní místo a pamětí ji přitom  procházely vzpomínky. Nutně musela skončit u 

té nejnepříjemnější, u svého prvního milence – nepříjemného a přihlouplého výrostka. Bylo jí 13 let a 

už jí spalovala touha a zvědavost po lásce, fyzicky již byla připravena. On jako každý mentálně 

omezený člověk vyhledával společnost mladších, zvláště dětí. Byl jí protivný, ale když jí jednou 

vytáhl do lesa, sice váhavě, ale přesto – svolila. „Úplně se vysvleč!“, přikázal.  Poslechla. Měl v očích 

nepřítomný výraz, když se na ni vrhl a agresivně se jí zmocnil. Nekřičela, potupně snášela pohyby 

jeho potem nakyslého těla i jeho smrdutý dech na  svém obličeji. Málem se pozvracela. Když skončil, 

zachovala se už jako dáma, co se v ní probudila: „Seš pitomec, který se neumí chovat k ženě!“. 

Vrhl se jí k nohám: „Prosím tě, odpusť! Viď, že to neřekneš!“ žadonil. 

„Pusť! Jdu se mýt!“ odstrčila jeho mongoloidní palici s živočišně hustou srstí, kterou mají všichni 

primitivové. Přísahala si, že něco podobného se nesmí opakovat. Nestyděla se, že byla zneužitá, vždyť 

se nebránila, ale styděla se, že si vyvoleného nevybrala sama. „Ne, příště si tě vezmu já, vyberu si tě, 

umeju, navoním a teprve potom tě k sobě pustím, ty sympatickej, co jednou přijdeš!“ říkala si tenkrát.  

Ale stalo se, že muži, kteří se s ní začali seznamovat, byli nezajímaví a tuctoví, stačilo zamrkat a už se 

k ní hnali s plnou parádou. „A všem jim šlo  jenom o jedno, muži jsou hrozné plemeno!“ Až přišel 

Mirek, zlomil jí srdce a pak zase rychle odešel. Ale proč na něho vlastně myslím, přece ho nemiluji, 

mám svého Míšu, ten je přece mnohem citlivější, Mirek je vlastně hulvát, květiny mi snad ani jednou 

nepřinesl, zato teď Michal? Květinářství si můžu otevřít, co mám teď kytek: azalky, chryzantémy, 

kerbery a ty modré kytičky, kdoví jak se vlastně vůbec jmenujou, tulipán a růže, moje milované růže! 

Michal, to je můj vyvolený, ten umí pochopit citlivou ženskou duši! 

Ale její nitro již ovládl nový neurčitý pocit, sladce trýznivý strach z Mirka: „Co asi udělá ten buřič?“ a 

srdce, které se zdálo být stálé, jakoby se seznamovalo s novou možnou alternativou. Snad i pro Mirka 

nemá schované semínko staré sympatie a citu, který by mohlo vyklíčit? Asi se v sobě nevyzná, ani 

v tom, co cítí, někdy má náladu odpoutat se od všeho a uzamknout tělo frigiditou jako pomstu mužům 

bez rozdílu, jindy má chuť vyhovět všem a rozdat se v divokých orgiích. Není nad to narodit se 

děvkou a být paní nad svým citem! Teď se cítí jako postava z nějakých blbých romantických filmů – 

ona je sama a oni jsou dva..“Ale kuš, Náno! Vždyť  je jen jeden – Michal, toho jediného je třeba 

milovat!“, velel ji rozum, ale touha ji nutila ještě to nějak sehrát dohromady, vzpomínka na Mirka 

dávala maličkou šanci změnit stávající situaci. „Kdo ví? Nikdo nic neví a zvlášt ne  křehká a zranitelná 

žena!“, říkala si.  

Zaslechla naléhavé: “Lidko no tak, co je s tebou? Máme tady zákazníky, pojď honem!“. 

„No jo!“ utrousila a naposledy zkontrolovala svoji visáž v střepu zrcadla, zastrčeném ve své plechové 

skříňce, jakou mívají dělníci. 



„Tobě to dneska trvá!“,  i před zákazníky ji buzerovala šéfová. Mohla si to jako šéfová dovolit a také 

byla starší a zkušenější. Lidka se v takovýchto situacích utěšovala:“ Jen si mi nadávej! Musíš mě 

pérovat, když jako ženská nestojíš za nic!“ Měla pravdu, o nadřízené se říkalo, že intimně odmítá 

svého muže jako pomstu, když si dovolil dát najevo odpor k její postavě, nápadně se podobající 

Ladovým kresbám hospodyň s drdolem. A to jí bylo jen něco málo přes čtyřicet! 

S výrazem uraženého dítěte Lidka přistoupila k zákazníkovi, obéznímu šedesátníkovi s červenou tváří. 

Pán se tvářil, že ho Lidčiny obličeje nemohou vyvést z míry. „Umýt vlasy!“, poručil. Lidka ho však 

nevnímala a chtěla zkrátit  jeden z mastných ryšavých pramenů vlasů. „Ne! Říkal jsem umejt, až 

potom se budou vlasy stříhat! Jste  hluché, děvče!“, stačil ji okřiknout. 

Vztekle hodila nůžky na polici zrcadla. „Lidko!“, zakřičel někdo. Byla to vedoucí. Třetí nejmladší 

zaměstnankyně holičství – mladá Jana se tomu začala usmívat. 

„Slečna je zamilovaná, tak jí to odpusťme!, pokoušel se konflikt urovnat tlusťoch.:“Viděl jsem ji jak 

se po městě vede s takovým mládencem v čepici! Drželi se za ruce jako dvě hrdličky!“ 

„Kdybyste aspoň vy byl zticha!“, křikla po něm Lidka a jako postava z němých filmů se rozeběhla do 

šatny, porazila při tom židli a práskla dveřmi. Mladá  holička řekla „Promiňte! A odešla za ní. 

„Liduš, no tak, co je s tebou, co se děje?“, začala ji utěšovat. 

„Já nevim, Jani!“ smrkala do kapesníku, co jí Jana nabídla: „Nevím, co se to se mnou děje? Přijde 

Mirek a já nevím, jestli se na něj těším, nebo ne,  jestli ho mám ještě ráda? Ale Michala miluju, 

miluju, miluju!!“ křičela a afektovaně tloukla rukou do stolu. 

„Nech to bejt! Ať se třeba poperou, dyť sou to jenom chlapi! Musíš bejt dáma, střed všeho a okolo 

tebe se oni musí motat! Nedělej si starosti, nic špatnýho si neudělala! To on si zdrhnul!“, chlácholila jí, 

jakoby stejnou situaci prožívala minimálně jedenkrát za měsíc:“A upřímně, Lidko! Koho by si teda 

brala radši, Michala anebo Mirka?“, zeptala se jí. 

„Já fakt nevím, třeba je chci oba, co já vím?! Možná bych nechtěla ztratit ani jednoho! Ráda mám ale 

Michala!“ 

„Já vím, někdy se sejdou dva zajímavější muži, ale to už patří k životu. Netrap se, ono se to nějak 

vyřeší! Třeba se poperou! Jé, představ toho tvýho chytrolínka, jak se pere!!“ smála se Jana. 

„Toho já se právě bojím, Mirek ho zabije, on je strašně prchlivej!“ 

„A bude to tobě vadit? Hlavně, že nenamlátí tobě, ne? To ti přece nehrozí! Říkala jsi, že je do tebe 

blbej, neříkala? A zamilovaní chlapi jsou přece slepí, no ne?!“, uklidňovala jí Jana:“ A to by bylo, aby 

toho chytrá ženská nedovedla využít! Řekneš mu: Miláčku, já za to přece nemůžu, že za mnou pořád 

chodí! Nebo jakoukoli jinou blbost, kterou si vymyslíš. To si musíš vyřídit s ním! Musíš být sladká 

zrádkyně!. Ženská bývá  přece lepší herec než muž!“, přesvědčovala ji mladší kolegyně. 

„Jo, to máš teda pravda, takhle by to šlo  by to šlo udělat!“, přisvědčila Lidka: „ A poslyš, a odkud máš 

všechny tyhle rozumy?“, vyzvídala Lidka. 

„To víš, všechno se dozvíš z knížek!“, odpověděla jí Jana: „Tohle konkrétně napsal spisovatel Vlasák! 

Ale teď pojď, musíme už jít pracovat!“, vyzvala Lidku a obě odešli do kadeřnictví, kde zatím stále 

čekal starý pán na své mytí.  

„Už to bude v pořádku, nebojte se!“, omluvila se zákazníkovi za Lidku Jana a obě se pustili do práce. 

Celý zbytek pracovní doby se pak bála, že se otevřou dveře a v nich se objeví on – Mirek. Tisíckrát si 

ve své fantazii přehrála to setkání s ním, tisíckrát použila své předem připravené odpovědi, ale přesto 

jí ten konec nějak nevycházel. Stále se jí nedařilo si představit, že Mirek po jejím vlažném přivítání a 

vysvětlení, že věci se již mají jinak a že existuje někdo jiný než on, řekne: „Tak fajn, holka! Měj se!“ 

Mirek se mně určitě lehce nevzdá, to není jeho styl! Tak vždy ve své fantazii docházela jenom 

k situaci, kdy mu oznamuje, že miluje jiného a zbytek, včetně jeho reakce, nechávala ve vakuu. A bála 

se dál. Na práci přitom nemyslela, dávno ji prováděla automaticky a byla to pro ni příležitost, jak se 

seznámit se zákazníkem. A když o vybavování nestála, mlčela, jako u tohoto mladíka, tvářícího se 

sebevědomě a nadutě. Znala ho, vždycky jednou za měsíc si přicházel sestříhat vlasy a čas od času i 

obarvit na melír, který nosil. Zkoušel i vtipkovat, ale když ho posledně po jisté impertinenci 

odpálkovala, dnes mlčel. Nelíbil se jí, byl obtloustlý a  trudovitý a ona si vždy muže ke konverzaci 

vždy vybírala podle představy, zdali by byla ochotna s ním spát. S tímhle i při nejlepší vůli ani 

náhodou! 

Skoro se už těšila na konec pracovní doby, tohle byl poslední zákazník a kdoví, třeba dnes Mirek 

nepřijde. Skončila práci na jeho masivním krku a řekla: „Hotovo!“ Očistila mu krk, přijala peníze a 

zametla i jeho vlasy. Nevěděla proč, ale některých vlasů se štítila a tyhle křiklavé kaštanovožluté 



k nim patřily. Převlékla se, rozloučila se s šéfovou a s Janou, která jí popřála:“Zlom vaz! A buď 

statečná!“ 

 

XV.   

 

Vyšla ven. Tady nebyl. Má tedy vyhráno, alespoň prozatím. Rychle pospíchala domů, aby ho náhodou 

nepotkala. Pofukoval večerní větřík a chladil ji pod sukní. Nějací výrostci proběhli kolem ní. Zadívala 

se pozorně, byl to chlapec a dívka. Dívka před ním utíkala. Utíkala však pomalu, jakoby čekala, že ji 

chytí. Když jí držel, pištěla a říkala:“ Radku, tady ne! Ty jsi takovej tyran!“ On se však nenechal 

vyvést z míry, držel ji pevně a opíral se nohama o zem tak silně,  jako by tahal z bahna nosorožce. 

Když ho překvapila její bezbrannost a pohled, kterému nerozumněl, pustil ji, přistoupil blíže a políbil 

ji. Pak si všiml procházející holičky, svojí dívku vzal za ruku a oba zmizeli za křovím. Byl krásný 

večer. Na západě rudlo veliké slunce. Tolik se těšila domů! Bude dnes večer sama, protože Michal 

odjel na zkoušku. Co si asi udělá k večeři? Už na něho vůbec nemyslela a tu ho spatřila. Způsob chůze 

byl evidentní: Mirek! Pomyslela na útěk, ale pak si uvědomila, jak by to bylo hloupé. „Pěkně horké je 

to třeba sníst a zvostra přímo k nebezpečí, děvče, nezastavuj se!“, povzbuzovala se. Jeho obrovská 

postava již byla rozeznatelná i se všemi detaily: s krátkými vlasy, v porovnání s býčí šíjí trošku menší 

hlavou, pažemi jako kanadský hokejista – chlap jako holdegrón, jediný na celém světě i se svými 

chybami! Rozeběhla se k němu a on zůstal na místě. „Mirku, ty ses vrátil?“, řekla a vrhla se mu do 

náruče. Zvedlo ji do výšky, podržel jednou rukou a tou druhou ji přesunul před obličej růže. Jeho první 

růže! „Přijel, zlato!“ A můžu ti říci, že jsem o nás dvou dost přemýšlel. Dospěl jsem k poznání, že 

takovouhle kost už nikde jinde neseženu, tak jsem tady s jedním návrhem – Co kdybychom to vrátili? 

Co říkáš?  Zkusili to spolu znova? Co ty na to? Jsi překvapená? Máš vyraženej dech, co? Tomu říkám 

návrh od starýho pardála, ne?“ spustil na překvapenou Lidku. 

„Víš, Mirku—„ 

„Já vím, moje chování nebylo zrovna v olrajtu, ale ty jsi taky zrovna nebyla svatouška. Tak mluv, byla 

tady beze mě hodná, moje čubička?, ptal se naléhavě: „Ano? Jinak by se—„ 

„Víš, Mirku!“, začala odvážně a cítila zřetelně každý ze zrychlených tepů svého srdce. :“Už nejsi sám, 

objevil se někdo jiný!“ A bylo to venku, až se zarazila svojí odvahou. Vzniklo dusivé ticho. 

Pustil ji na asfalt, až si zvrátila nohy na podpatcích: „Jo, to si celý ty, nepříjemnosti řešíš jedině 

násilím! Vzpomínáš, jak si mě tenkrát uhodil po zádech židlí? Možná si to nepamatuješ, táhla z tebe 

kořalka a mlátil si mně jenom za to, že jsem se bavila se starostou! A já husa  jsem to ani nikomu 

neřekla, jinak bys za domácí násilí určitě skončil ve vězení! A tobě to bylo jedno, klidně si odešel do 

hospody znova mazat karty!“ začala mu líčit jeho chování a využila tak jeho mlčení. Ubrala však 

trochu na intenzitě hlasu, jednak proto, že se začala bát jeho pohledu a dále, že se v nedalekých 

domcích začaly otevírat okna a v nich se začaly ukazovat plánské hospodyňky, zvědavé, co že se to 

děje na ulici! 

„A co jsem měla jako dělat, když jsi mně zmlátil a klidně sis odjel?“, říkala mu a dala se při tom do 

breku: „Je už pozdě, Mirku! Proč si nepřijel dřív? Proč si aspoň nezavolal, abych s tebou počítala?, 

plakala a začala cítit lítost k němu, k sobě  a také k Michalovi:“Proč si tak dlouho nejel? Proč? Proč? 

Teď už je pozdě, Mirku, miluju ho!“, znovu zvýšila hlas a zalykala se v záchvatech pláče. 

„Neee!!“, zařval on a otevřelo se několik dalších oken. Maloměsto se bavilo… 

„Kdo je to?? Co to je zač?? , vyptával se: „Řekni mi, kdo to je a já ho zabiju! Mluv, ty couro! Kdo to 

je?“, křičel na ní a mačkal jí zápěstí. 

„Jauvej, Mirku, to bolí!“, bránila se. 

„Kdo to je? Kdo si dovolil, když já byl pryč? Kdo si dovolil na tebe hrábnout? Toho chcípáka zabiju!“, 

vykřikoval. 

„To nesmíš, Mirku! Prosím tě! On za nic nemůže, to já jsem si ho začala všímat, to já všechno! 

Nechtěla jsem bejt sama!“ žádala ho a přitiskla se na něho: „A co jsem měla dělat? Sama! Mirku, 

prosím tě, měj rozum! Já ho mám ráda, je strašně hodný!“ 

„Rozejdeš se s ním??“, žádal nebo spíše nakazoval jí. 

„Nerozejdu, Mirku! Ty doby, cos mi mohl poroučet sou pryč! Už to konečně pochop,  prosím tě, 

Mirku!“, vyzývala ho:“ Michala mám ráda! Nemůžu ho zklamat, nenuť mě, Mirku! Miluju ho!“, opět 

se zalykavě dala do pláče. 



„Buď se ke mně vrátíš, nebo ho zabiju, tak si vyber!“ vydíral ji:“Víš ty vůbec,  jak jsem se na tebe 

těšil? Když si teď představím, že se tady zatím pelešíš s jiným! Vím to, choval jsem se k tobě blbě, to 

vím, všechno je mi jasný, ale to se změní! Rozejdeš se s ním? Ale ano, řekni ano, miláčku!“ i on začal 

mít lítostivý tón a prosil ji -  on, který to nikdy neměl ve zvyku, ji prosil! :“Lído, takovou jako ty nikde 

nenajdu, jsi ta nejbáječnější ženská, kterou jsem kdy měl! Mám tě rád? Jsi ochotna to slyšet?“, vyzýval 

ji. 

„Mirku, proboha, co to děláš?“ vykřikla najednou a skočila po něm. 

On jenom stál s nataženou rukou a pod ní držel hořící zapalovač, brzy bylo cítit spálené maso. 

„Mirku! Ty můj blázne! Cos to udělal, hlupáčku?“, říkala mu lítostivě a začala ho hladit ve vlasech. 

„Abys konečně pochopila, jak tě mám rád! Už mi věříš? Žeru tě, ty bestie! Rozejdi se sním! Slíbíš mi 

to?“, opět jí začal přemlouvat. 

„Mirku, nemůžu!“, stále se nedala přemluvit. 

Přemýšlej o tom. No tedy dobře, tak se tedy  rozmysli!“, navrhoval:“ Ale dej mi jeden den s tebou, 

jenom jeden den! Prosím tě, aspoň o ten jeden den tě prosím, jako dříve!“, přemlouval ji: „ Přece mně 

neodkopneš jako mršinu. Dej mi ještě šanci! Jenom jeden pitomej den o víkendu a pak uvidíme!“ 

„Mirku, jenom jeden den a dost, slibuješ!“, slevila mu. 

„Jasně! Zítra odlétám služebně do Anglie, ale po týdnu se ti hned ozvu a užijeme si spolu ten jeden 

den!“ 

„Pojď, já ti to ošetřím!“, nabídla mu. 

„Není třeba,“ odmítl: „Mohl bych tě doprovodit?“ 

„Proč ne?“, svolila a zavěsila se do něho. 

Okna se začínala opět zavírat, městečko se začalo připravovat ke spánku. Představení končilo.  

Před domem políbila Mirka a svolila mu, že příští víkend spolu stráví neděli. V tomhle neviděla nic 

špatného, představovala si to jako rozlučku s Mirkem, na to má přece bývalý partner právo, ne? 

Přemýšlela také o Michalovi. Jak asi hraje na zkoušce? Vzpomněl si dnes na ní? Stýskalo se mu?  Ale 

do myšlenek se jí stále připlétal Mirek a ona zjistila, že oba muže začala porovnávat. Michalovým 

plusem byly jeho vlastnosti, citlivost, ochota, pozornost, Mirek měl zase své fyzické přednosti. I 

materiálně by se s Mirkem asi měla lépe, vždyť Michal nemá ani svůj byt, kdežto Mirek získal 

významný post českého zastoupení britské firmy Panties, která distribuuje dámské gelové vložky a jak 

jí po cestě sdělil, bude v Plané i stavět baráček! V porovnání s Mirkem byl Michal menší postavy, 

neměl tak znělý hlas jako Mirek a připadal jí zranitelnější se svými prořídlými vlasy, ale zase byl 

šikovnější v posteli, což vůbec nebylo k zahození! „Ať si je slabší, hlavně že je hodnej!“, říkala si, aby 

se uchlácholila. Musila se nutit, aby nemyslela na Mirka, který ji dnes překvapil a udělal na ní velký 

dojem! Dnes večer se myšlenkám na Mirka neubrání, to je jisté! Ještě, že dnes bude sama doma. 

Vůbec teď neví,  jestli si zítra troufne Michalovi říci o tom svém setkání s Mirkem. Asi nejlepší by 

bylo i zítra zůstat sama. Nějak se musí Michalovi vymluvit, že se spolu neuvidí. Srovnat si to zatím 

v hlavě a v klidu se připravit na Mirka. Myslela na to, že mu dnes slíbila strávit jeden den s ním a to 

určitě nebude žádná legrace! Určitě jí bude přemlouvat a ona nesmí nějak podlehnout. Rozhodně 

nechce Michala nějak zklamat, mohla by ho přece ztratit! 

 

XVI.  

 

Ve stejný den si po práci Šimek vyzvedl svůj saxofon a vydal se na nádraží. Pojede dnes do Plzně na 

zkoušku kapely, ve které hraje na saxofon a vůbec se mu tam nechtělo. Na svůj nástroj  necvičil a 

novou písničku, kterou mají s kapelou zkoušet, proto moc neuměl. Ani se nechtěl někam trmácet a být 

ten večer bez Lidky!  

Znovu tedy seděl ve vlaku a vzpomněl si na svou poslední jízdu vlakem. Bylo to přesně 30.  června, 

poslední školní den a měl depresi, protože ve škole se loučil ne zrovna nejdůstojnějším koncem. Teď 

již měl náladu lepší. Zdá se, že po měsíci se všechno obrátilo k lepšímu, seznámil se s krásnou dívkou 

a našel si i práci, nebo spíš tedy brigádu. Je to zvláštní – kolik energie kdysi věnoval tomu, aby sbalil 

svojí kamarádku Šárku a nepovedlo se, kdežto s Lídou mu šlo všechno od začátku  jako po másle! 

Myslel na svou Lidku a přistihl se, že se mu po ní začíná i stýskat. Snažil si ji ve své fantazii 

představit, třeba jak se češe nebo obléká, vzpomínal i na příjemnou barvu jejího hlasu. Jak krásně se 

s ní líbá a jak je pak vášnivá! Při takovýchto příjemných vzpomínkách mu cesta rychle utekla! 



Dorazil do zkušebny. Spoluhráči už tady byli. Pozdravil se s nimi, přezul se, pak si odložil svršky a 

otevřel futrál svého tenorsaxofonu. I ostatní si připravovali své nástroje, rozmotávali šňůry,  zapojovali 

a zkoušeli zesilovače. Pak začal bubeník trénovat přechody, které se doma učil. Šimek si také vytáhl 

svůj saxofon, olízl si bambusový plátek, který upevnil strojkem na hubičku a k všeobecné disharmonii 

hrající kytary, basy a kláves, která se začala rozléhat ve zkušebně,  přispěl několika naučenými laufy a 

glisandy. Když pak po chvíli kvílení muzikanti zjistili, že už mají své hudební nástroje a aparaturu 

připravené, postupně si posedali na židle, kuřáci si začali zapalovat, někdo si udělal kafe a začali 

probírat zážitky z doby, kdy se spolu neviděli. 

„Pánové, teda  dneska jsem na vás zvědav! Určitě jste to po tom měsíci všechno zapomněli, dneska 

zase budeme v Údolí dutých hlav, jsem zvědav, kdo dneska vyhraje soutěž blbosti!“ řekl bubeník. 

„Tak doufám, že jste se doma připravili a pilně cvičili !“ poznamenal s vážnou tváří  kapelník. 

„No my spíš spoléháme na to, že ty Roberte máš všechno pěkně napsaný v tý svojí partituře a že když 

nebudeme vědět, tak nám poradíš!“, poznamenal Šimek. 

„Jo von to tam má sice pěkně napsaný, ale už zapomněl kde to má!“, řekl bubeník. 

„No mládenci, beze srandy, dneska musíme máknout, musíme udělat fůru práce! Víte, že nás čeká ta 

zábava, tam budeme dělat support kapele  Brutus. Bude tam spousta jejich fanoušků, to nesmí bejt 

žádnej renonc, abychom se nějak neztrapnili!“, obával se kapelník. 

„Neboj Boby, my si dáme na pití pozor!“, dušoval se bubeník.  

„No na vás je vždycky spolehnutí, zvlášť na tebe Jindro!“,  obrátil se kapelník na bubeníka: „ Jako 

vždycky před zábavou prohlašuješ, že s paňákama je pro dnešek konec a pak za bicíma usínáš a my 

musíme hrát v polovičním tempu!“, podotkl kapelník. 

„Ne,  neboj Roberte, s pitím je konec!“, přísahal bubeník. 

„No to uvidíme!“, ukončil debatu kapelník: „No myslím pánové, že bysme se měli zvednout! Už to 

máme nastavený, tak jenom v rychlosti vyzkoušíme mikrofony! Zkus to ty Jindro!“, vyzval kapelník 

bubeníka. Ten přisunul ústa před svůj mikrofon a začal do něho říkat : „Raz, dva, jedna, dva..“,  a pak 

ještě dodal: „ Ty Roberte, udělej prosím tě něco s tím zvukem, je to celý nějaký nahalovaný, jako na 

nádraží, můžeš  mi ještě přidat můj zpěv?“  

„Ale já už tě tam mám na maximum!“, bránil se kapelník. 

„Tak mi to ještě hoď víc do odposlechu, mě tady strašně řve ta kytara!“, žádal ho bubeník. 

„Tak já já si trochu stáhnu kombo!“, slíbil kapelník, který byl současně hlavním zpěvákem a 

kytaristou kapely. 

„Takže začnem hrát, vodklepni to!“, podíval se kapelník na bubeníka a ten o sebe čtyřikrát klepl 

paličkami. Začali hrát, ale písnička zněla rozpačitě, po delší době, co spolu nehráli,  byli nesehraní a 

nakonec to Šimek zkazil. 

„Trumpetka je nějak mimo, hraje nám tam nějaký čínský motivy!“, rýpnul si do saxofonisty basák. 

„Já vim, já to hrál v áčku a vono je to vlastně v déčku!“, přiznal se Šimek. 

„Tak ještě jednou a nezapomeňte po prvním refrénu je tam přechod!“, upozorňoval  kapelník: „Ale ten 

musí bejt přesnej a ne takový brambory padající do sklepa, Jindro!“, podíval se na bubeníka a ten 

zlehka sklopil hlavu. Kapelník pokračoval: „Po přechodu je můj riff, kterej hraju unisono s klávesama, 

do toho se přidá basa přiznávkou a teprve pak po dvou taktech začne ságo. Sólo je na sloku, spodky 

hrajou normálně jako sloku, ale bez zpěvu jenom s tím ságem. Ale Šímo, nezapomeň, že  začínáš na 

estou a taky máš problém v tom frázování, hraješ to proti nám!“, upozorňoval saxofonistu Robert. 

„ Já vim je to tam mezi kozy, přímo proti kytaře!“, souhlasil Šíma. 

„Tak, tak, takže klepni to ještě jednou! Tak naposled a jdeme už konečně vod ní! Nějak jsme se na ní 

zasekli! Snad potom nějak vyhnije!“, konstatoval Robert. 

Kapelníka prostě nešlo ošidit,  stavbu písniček měl zaznamenanou ve své partituře, do které při hraní 

nahlížel.  Jakákoliv diskuse proto byla zbytečná. Začali tedy znovu, až došli k saxofonovému sólu, ale 

Šimek dnes opravdu neměl svůj den! Podruhé to znovu  zkazil! 

„Ty Šímo, to ale musí bejt v pohodě, je to docela lehký sólo a ty to tam tak kurvíš!“, řekl mu teď už 

důrazně kapelník. 

„Já vim, já to doma zkoušel, ale vždycky mi tam rozhodí ta kytara, jak to hraje proti mně !“, bránil se 

Šimek. 

„No jo, pan trumpetka dnes není nějak ve formě. Ani se nedivte,  je totiž nešťastně zamilovanej, měl 

tady v Plzni velkou lásku a musel ji nechat!“, začal je informovat basák. 

„No nepovídej, to ani nevíme!“, ptali se zvědavě muzikanti. 



S basákem se zrovna v lásce neměli. Před lety spolu soupeřili o Pavlu, kterou tehdy vyhrál Šimek. Ale 

ani fakt, že Pavlu tenkrát po dvou měsících přebral Šimkovi někdo úplně jiný, už nemohlo zvrátit 

skryté nepřátelství mezi nimi. Učili spolu na jedné škole, hráli v jedné kapele a přitom se vzájemně 

nesnášeli. Docela to mezi nimi vřelo a basák se do Šimka často strefoval. Teď byl Šimek zase zpátky 

ve vzpomínkách, tentokrát ve škole. Opět si vzpomněl na Justýnu, jeho žákyni, kvůli které musel 

opustit školu. Začala mu dost odvážně nadbíhat a psala mu zamilované dopisy. Byla už  16-ti letá, na 

svůj věk vyspělá, s  pěkně rostlou postavou a vyzývavým pohledem. Dlouhými vlasy až do pasu si při 

chůzi pohazovala.  Jednou přišla za ním do sborovny, kde si něco zapisoval. Sedla si mu na klín, 

začala říkat, jak ho miluje a vášnivě ho líbat. Úplně ztratil rozum a nijak se tomu nebránil! Vše 

proběhlo velice rychle - najednou se jako na povel otevřely dveře, v kterých stáli zástupce ředitele a 

jedna jeho neoblíbená kolegyně. Oba scénu shlédli pohledem a důležitě odešli. Vedení školy se pak 

snažilo aféru ututlat, aby neutrpěla pověst školy, ale pro Šimka vše samozřejmě nezůstalo bez 

následků! Největší práci dalo uklidnit jejího otce, který chtěl na pedofila vytáhnout brokovnici. Otec 

souhlasil, že si nebude dále stěžovat a na incident zapomene, když učitel ve škole skončí. Šimek byl 

podroben sérii potupných pohovorů, kde mu byla dána podmínka, že skandál zůstane umlčen 

v případě, že sám rozváže pracovní poměr. Rád tak učinil. Teď to tady basák  před ním bez okolků 

vybalil! 

„Hele Mejlo!“, oslovil Šimek basáka jeho přezdívkou, kterou měl po undergroundovém muzikantovi 

Mejlovi, známého svou úspornou hrou na tento nástroj: „ Nech si ty svý věčný narážky! Jsi docela 

trapnej!“ 

„No nevím, kdo z nás dvou je trapnější. Nevím,  koho z nás dvou vyhodili ze školy, protože tam šel po 

jedný  žákyni! Mě tedy rozhodně ne!“,  triumfoval Mejla: „ Kdyby vás to náhodou zajímalo, tak to 

byla  jeho žákyně - míšenka Justýna, tady Šímovo veliká láska!“ 

„Ježíš Mejlo ty máš pořád blbý keci!“, bránil se Šíma: „ Dobře víš, že to bylo na mě nastrčený, abych 

ze školy vypad. Kdoví jestli v tom nemáš prsty taky ty!“ 

„Si blbej, nebo co? Takovým způsobem bych to s tebou neřešil! Sereš mi, to přiznávám, ale takhle –„, 

suše konstatoval Mejla. 

„Nápodobně, ty mi taky sereš! Měl by si zalézt do toho svýho příšernýho křiváku a radši už 

nemluvit!“, křičel Šimek. 

„Ááá, tenhle strejda v rokenrolovém sáčku bude hodnotit módu nás rockerů?! Sako a čepice spolu 

dohromady? No to je rozhodně originál, to tu ještě nebylo!“, vysmíval se Mejla. 

„No tak hoši, nějak vycházíte z formy!“,  umravnil je kapelník: „ To si nechte až po zkoušce! Tady 

jsme se sešli  kvůli  úplně jiný věci, tady musíme především zkoušet a  ne si řešit svoje spory!“,  řekl 

autoritativně Robert a oba sokové ztichli, protože kapelník měl v kapele velkou autoritu: „Tak sjedem 

to  ještě jednou, naposled…“, skončil svoji řeč kapelník. A muzikanti  opět spustili. 

Šimek tedy nakonec to svý sólo napotřetí zahrál, ale ještě to nebylo ono, chyběla tomu trochu šťáva.  I 

celý zbytek zkoušky pak to jeho hraní nestálo za nic. Sílilo v něm přesvědčení, že ten šmejd Mejla 

půjde ještě dál. Jakmile byl totiž schopnej to takhle bez okolků vypálit na zkoušce, nebude pro něho 

problém to pustit i do Planý. Byl bývalý spolužák  Šárky a po cestě Šárka – Milena – Lidka se to 

mohlo celkem dobře roznést po celém městě:“ No to by byl úplný konec!“, pomyslel si: „ Vůbec 

nevím, jak  by to pak Lidce  vysvětloval!“ 

 

XVII.  

 

Do prodejny s knihami, ve které prodával Šimek,  se přiřítil povědomý muž: „Něco o politice! Máte 

něco o politice?“, ptal se muž a Šimek přemýšlel, odkud ho zná.  

Asi padesátiletý,  otylý, ale zdravě vypadající muž, typ parťáka od údržbářů,  byl však rychlejší než 

Šimek a zvolal: „ No tomu teda říkám překvápko! Zdravíčko! Koho to tady nevidím! Učitelskýho! 

Tak tebe bych tady tedy rozhodně nehledal!“ 

„ Dobrý den!“ odpověděl Šimek a vzpomněl si na svůj první večer po návratu z Plzně:“ Ano, byl to 

muž, který se mu představil jako Růžička, seděl  s ním u jednoho stolu a někdo tam na něho prozradil, 

že dělá v Plané starostu: „Ani já jsem vás tady nečekal!“, navázal řeč Šimek a doufal, že příchozí muž 

nezavede téma na jeho seznámení s Lidkou. 

„Tobě se tady u nás v Planý nějak zalíbilo, že i brigádu tady děláš?“, smál se starosta: „Tak co naše 

Liduška? Děláš prý jisté pokroky! Doneslo se mi..  A co, že k nám do Liďáku zase nezajdeš!“, 



spiklenecky na něho zamrkal: „Posledně tam byla taková legrace! Popovídali bysme si o naší Lidušce, 

to by tě mohlo zajímat, ne?“ smál se starosta:“ Ještě má na bříšku to svý krásný mateřský znamínko?“  

„Cože?“, zeptal se překvapený Šimek. 

„Ó pardón, ne že bych já -- s ní --- ale měl jsem o ní takovej zvláštní mystickej sen, kde jsem ho 

zřetelně viděl!“, vysvětloval Šimkovi, který na něho nechápavě civěl: „Ale k věci – Nemáte nějakou 

knihu o politice? Nějakej trhák, z kterýho bych se něco dozvěděl, jak mám dělat politiku? Chci jít totiž 

na starý kolena vejš a kandidovat do parlamentu! Když tam v televizi vidím ty poslance, myslím, že 

bych to taky zvládnul! Lžu celkem obstojně, ukecanej sem, jen co je pravda, no konec konců -  

nadávat taky umím a za svou blbost se rozhodně nestydím!“, smál se Růžička. Po chvilce dodal: 

„Místní politika už mi nebaví, chci vejš!“ řekl teď už vážně starosta: „Jakou knížku bys mi 

doporučil?“ 

„No o politice zrovna --,“  Šimek chvíli přemýšlel a pak dodal: --ale máme tady Churchilovy paměti!“, 

nabídl mu Šimek. Setkal se s údivem ve starostovo očích:“A kdo to byl??“ 

„A vy to nevíte?“ překvapeně se zeptal Šimek: „Anglický ministerský předseda za druhé světové 

války. Denně kouřil dvacet nejsilnějších doutníků a pil jeden litr koňaku!“ 

„Tak to by mohlo bejt dobrý!“, ocenil starosta. 

„No jak by ne! Vždyť za to dostal Nobelovu cenu!“ dodal Šimek. 

„Za to pití?“, zeptal se starosta. 

„Ale ne, za ty spisy!“ opravil ho Šimek.: „Chcete všechny díly?“ 

„Cože?“ zeptal se Růžička: „ Jo, díly! No jasně, všechno ! Jako politik musím bejt sečtělej, když chci 

do toho parlamentu! A vopravdu, přijď se na nás někdy podívat do Liďáku, von ti zatím nikdo doma 

Lidušku nemajzne! Cha,cha! S odpuštěním paničko!“,  Podíval se na přihlížející přísnou 

Sedloňovou:“Kolik že to platím?“, zeptal se: „Cože? Skoro rovný čtyři stovky?“, ptal se nevěřícně: 

„To je teda fůra peněz, ale – v parlamentu se mi to bohatě vrátí!“ 

„Kdo to byl?“, zeptal se Šimek spolupracovnice, aby od ní vytáhl nějaké informace o Růžičkovi, když 

muž konečně zmizel. 

„Ty ho neznáš? Vždyť se k tobě tak hlásil!“, nevěřícně kývala hlavou Sedloňová:“Přece náš starosta!“ 

a po chvíli dodala: „Pěknej starosta, děvkař a ožrala! Nevím, kdo ho tady v Planý může volit! Já tedy 

rozhodně ne! Už aby tam byl v tom svým parlamentě,“, říkala výsměšně, „ tam aspoň udělá míň škody 

než tady na radnici! Podmínkou bude, že tam bude pospávat jako ostatní ti zákonodárci!“ 

„To byl starosta?“ Tak to by mě nenapadlo!“, dělal překvapeného Šimek:“ Copak asi chtěl povídat o 

Lidce, to jí tak dobře zná?“ 

„To bys koukal, jak ji zná, každej—„ odpověděla poněkud tajemně a pak se zarazila. Šimka její 

odpověď překvapila. Lidka se mu sice svěřila, že střídala milence, ale že by měla poměr s takovýmto 

starším chlapem, to si nedovedl představit! A asi by ani nechtěl takhle potkávat její bývalé  milence. 

Říkala, že by teď už nemohla být nevěrná, ale o její minulosti by měl přece mít přehled. Asi se jí zkusí 

nějak nenápadně na něho pozeptat. 

Nevěděl proč, ale ta věta, její tajuplná intonace, divný výraz v obličeji, který měla prodavačka, to 

zvláštní ticho na ulici, setmělost, která najednou vpadla dovnitř do krámu, bylo to všechno divné. Byla 

to předtucha, intuice něčeho, čemu  nerozuměl. Neměl valný smysl pro mystiku, ale přesto ho 

zamrazilo. 

Doma se bál na to zeptat. Teprve po přivítání, projevech drobné lásky, tedy ujištění, že je vše 

v pořádku a Lidka nemá špatnou náladu, opatrně začal: „Víš, kdo byl dneska u mě v krámu? Ne?“, ptal 

se opatrně a cítil se při tom, jako by ji vyslýchal. Když neodpovídala, sám řekl:“Samotnej starosta!“ 

„A co? A co má bejt?“, řekla mu na to hrubě Lidka se zlým pohledem,  který ještě u ní nikdy neviděl. 

A pak si to uvědomila, tvář se jí vrátila do obvyklého výrazu. „Že by to byla jenom maska a ten 

agresivní pohled byl ten její pravý?“, blesklo mu hlavou a polilo ho to studeným potem. Pak to ale 

přešlo. Lidka se pousmála a řekla:“Máme sympaťáka starostu, ne? Akorát si tu a tam přihne, jako 

každej!“ 

„Říkal, že tě taky zná!“, zeptal se opatrně a čekal její další výbuch. Ale Lidka se už podruhé nachytat 

nenechala. Otázku přijala bez prozrazení a klidně odpověděla:  

„Ááále!“, mávla ležérně rukou: „ Jeden čas mě docela uháněl! Víš on je docela na ženský, každou se 

snaží dostat! Ale u mě moc šancí neměl!“, přesvědčovala ho. S touto odpovědí se tedy spokojil a dál 

se nevyptával. Respektoval, že ta záležitost jistě není pro Lidku příjemná, když se dovedla tak zatvářit, 

a její zlý tón hlasu a pohled si tím omluvil. Kdyby byl však pozornější, všiml by si neznatelného 



zaváhání při druhé otázce, sotva znatelného stisknutí rtů a přivření očí, trošku nejistého hlasu při 

odpovědi.Ale on byl zamilovaný, tedy vidět to tak nechtěl a řekl:“ To už bude dobrý!, něžně ji 

pohladil, protože si myslel, že záležitost se starostou mu nebyla příjemná.  

„Co je ti?“, zeptal se Šimek, když Lidka delší dobu nic neříkala. 

„Ále, to v té práci, rozčiluje mně ta šéfová, jak už jsem ti posledně o ní vyprávěla!“, odpověděla 

pohotově a Šimek už se pak vyptávat nechtěl, tak jejich konverzace začala váznout. Ten večer se spolu 

poprvé nemilovali. 

 

XVIII.  

 

Každá poctivá česká hospůdka má štamgasty, své denní hosty, kteří k ní patří a utvářejí její kolorit – 

image. Mezi nimi se obvykle najde i notorik, který je výčepním i   návštěvníky  mlčky tolerován, když 

není příliš vlezlý nebo – nedej dopustit! –  agresivní k hostům. I plánský Lidový dům má svého opilce, 

je jím Franta, nebo Ferry, Ferenc, Fanny, jak ho většinou nazývají. Bydlí někde ve vedlejší vesnici, 

kde se pohádal s místním hostinským, který mu jednou odmítl dát na dluh. Dochází denně tři 

kilometry tam, tři zpět do Plané, jak sám říká nalejt si do hlavy trochu radosti. Nikomu tady nevadí, 

protože je celkem slušný. S výčepním má tichou dohodu – někdy dostává gratis jednu dvě skleničky 

nebo pije na dluh a tuto službu oplácí tím, že pomůže mýt skleničky, nebo po zavíračce umýt 

popelníky a zvednout židle. Sedává blízko zdroje u nálevního pultu a obvykle jenom tak civí do 

půllitru se zvětralým pivem, nebo si sám pro sebe něco vypráví. Místní se s ním do řečí obvykle 

nepouštějí, odvykli si napůl poslouchat, napůl odezírat ze rtů mumlavé promluvy, které odrážejí jeho 

poblouzněný vnitřní svět. On sám hovor také většinou nezačíná, zvykl si.  Někdy však, hlavně 

v pozdějších večerních hodinách je vidět, jak se objímá s pivařem, který má ten večer účet hustě 

počárkovaný a jistě by stálo za to i zaznamenat jejich rozhovor. To se však stává málokdy. Ferry má 

pověst tichého blázna, který nosí své umolousané ajzboňácké sáčko a staré vojenské kalhoty. Má 

vrásčitý obličej neurčitého věku, který rámují mastné šedivé vlasy. S hospodou je svázán nejtěsnější 

symbiózou a porušuje ji jenom zřídkakdy pitím lahvového piva před plánským konzumem. 

Den dnes pro něho začal podobně: probudil se v příkopě a usoudil, že sluneční den, který se zatím 

vyklubal za jeho abstinování ve spánku, bude dobré trochu zavlažit. I dnes seděl na lavičce před 

konzumem, pil z lahve desítku chodovar a čekal na někoho, od koho by si odpálil svoji balenou 

cigaretu. Když kolem procházela jeho budoucí oběť, bývalý učitel, nyní knihkupec Šimek, zeptal se 

ho, jestli by mu nemohl dát oheň. Šimek přejel pohledem jeho visáž, mlčky mu připálil a chtěl si jít 

svou cestou – koupit 20 dkg gothaje, 10 dkg cihly, půl kila cibule, kečup, olej a pečivo, jak měl 

napsáno na lístečku. Myslel si o něm své, s takovými typy – notorickými opilci – měl již své 

zkušenosti. Není dobré se s nimi dávat do řeči, to se jich pak člověk těžko zbaví. Lepší je mlčet nebo 

jenom přikyvovat a oni pak sami přestanou dotírat! 

„Tebe znám!“, oslovil ho Ferry. Šimek samozřejmě neodpověděl. 

„Seděl jsem s tebou! U stolu!“, pokračuje vyjímečně srozumitelně Ferry. Den teprve začíná a on ještě 

nemá svoji dávku  alkoholu pod kůží:“Pamatuješ se?“ 

„Pamatuju.“, lže Šimek. 

„Ty táhneš s Lídou, ne? Dobrá kůže, ne?“, prská na něho opilec, který má výraz jakoby šmíroval 

svlékající se babky ve sprchách. 

„Klisna uveze hodně, co? I tebe, cha, cha!“ smál se:“ A pocem, chceš ještě něco slyšet?“ spiklenecky 

kývá prstem na Šimka, který na něho zírá poněkud nechápavě a přemýšlí, jaké tajemství, jakou blbost 

asi notorik vypustí. 

„Tak ty nejsi sám, nejsi jedinej amant!“, říká svými uslintanými ústy:“Viděl jsem ji, jak se vede 

s jinym, byl o hodně větší než ty!“ 

Šimek se však tomu jenom usmívá. Kdoví jaké duševní pochody jdou tímto alkoholem zbědovaným 

mozkem, kde se proplétá objektivní realita s halucinacemi a vizemi, myslí, kde alkohol přerušil  

valnou většinu nervových spojů. Tohle myšlení je nedůvěryhodné, tedy  i řeči jsou lživé! Jistě - Lidka 

nebyla svatá, ale teď již jako Maria Magdalena se změnila a je jiná! Šimek Ferrymu nevěří a nevěřil 

by člověku střízlivému, tím méně opilcovi. Je zamilovaný poprvé a tedy úplně a o tom, že láska 

oslepuje četl někdy – někde v nějakém přihlouplém románě. Ferry je rád, že ho někdo poslouchá a tak 

tlachá dál. Ani neví proč, Šimek si přisedne k němu na lavičku. Má dnes optimistickou náladu a cítí se 

teď bezmála jako filantrop!  



 „Upil se, to je jistý!, přemýšlí Šimek o opilcovi: „Co asi bylo příčinou, rozvod? Zaměstnání? Ale fuj, 

to by byl slaboch! Komplex méněcennosti? Psychická porucha – chorobné maniodepresivní stavy? 

Neléčená sexuální úchylka? Ejaculatio praecox? Možná… Zločin? Ale to by přemýšlel bezmála jako 

Dostojevskij!“  

Sleduje alkoholika pozorně a představuje si, jak asi vypadal v mládí. Ten opilec totiž vůbec neměl  

hrubé rysy v obličeji, při jisté dávce fantazie si dokonce člověk mohl myslet, že byl pohledný a  kdoví, 

třeba i s ambicemi něco v životě dokázat!  „Tady a nyní je však ten člověk směšný!“, myslí si Šimek a 

zkoumá jeho ošoupané kalhoty polité od piva /nebo pomočené? /sako špinavé od omítky, rudou 

vrásčitou tvář a vyhaslé oči, které však nemají hloupý výraz. 

„Tumáš! Kup dva lahváče! Tady máš peníze!“, řekl v záchvatu náhlé filantropie. 

„Díky kamaráde! Do smrti dobrý!“, mačkal Ferry Šimkovi ruku!“:“ Ale dávej si na ní pozor! Ženský 

to jsou potvory chtivý!“, povídá Ferry a dál mu vděčně žmoulá rukáv.  

A pak spolu strávili skoro půl hodiny, notorik a bývalý učitel.  Ferry měl radost, že má objekt, který ho 

poslouchá. Šimek měl zvláštní pocit rozkoše, kterou prožívá boháč, co hodí almužnu žebrákovi. On 

šťastný shlíží na lidskou bídu ze svého Olympu. Ferrymu přikyvoval, ale duchem byl na toulkách, 

nacházel se v ložnici s růžovým povlečením, na kterou se již těšil, respektive na objekt, který jednu 

postel zahříval a jemu dával takové potěšení. Přijde za Lidkou,  svleče se, opláchne se a už si vleze 

k ní do postele, řekne „Tak tady mě máš!“ a bude připuštěn. „Život je krásný, když máš někoho, kdo 

na tebe čeká!“, myslel si.  

Ten večer však bylo úplně jinak! Právě si chystal věci na návštěvu k Lidce, když zazvonil telefon a 

v něm Lidčin hlas, který  mu sděloval, ať dnes nechodí, protože jí dnes není nějak dobře, něco prý na 

ní leze, tak ať se tedy nezlobí a že se potom sama ozve. Telefonát ho překvapil, ale neshledal na něm 

nic divného:“Třeba je opravdu nachlazená, anebo má svoje dny a stydí se mu to říci! Na to má každá 

žena přece své právo!“, myslel si.  Zůstal tedy večer sám. Doma na podnájmu si četl knihu, ale moc se 

na to čtení nesoustředil. Přistihl se, že myslí na Lidku a chtěl by být s ní. Začalo se mu po ní stýskat! 

 

XIX.  

 

Byla pátek 15.  srpna a Lidový dům dnes prožíval velikou slávu. Konala se zde oslava narozenin 

samotného starosty a jako každý rok se v rezervovaném sále sešla vybraná společnost. Kdo měl ve 

městě jakýkoli větší společenský vliv, konal důležitou funkci veřejného života v zastupitelstvu   nebo 

v obecně prospěšné společnosti, zpravidla každý váženější občan dnes seděl za dlouhým stolem 

velkého sálu Lidového domu. 

Seděl zde samotný oslavenec – starosta, o kterém šla v poslední době městečkem řeč, že chce příští 

volby kandidovat do parlamentu. Však již jeho tučná tvář byla patřičně sebevědomá a hlučným 

způsobem své mluvy překřikoval každého! Byl zde pan Kilián, majitel knihkupectví, urostlý a krásný 

muž, který se snažil konkurovat starostovi vtipností. Vedle něho seděl pan Šimek, jeho zaměstnanec a 

současně nápadník dcery, kterého coby mladého a perspektivního občana starosta také pozval. Pozvání 

přijal také místní učitel Kůrka, který vždycky  po vypití čtvrtého piva usínal, farář Malina, hloubavý a 

uctivý člověk, dále pan Závozník, majitel budovy, ve které nadřízená Lidky provozuje své holičství. U 

dlouhého stolu seděl i majitel autoopravny Vorel, dále velkostatkář Zemánek, nejbohatší z plánských 

podnikatelů, současně proslavený svou bezpříkladnou lakotou a paličatostí, i eso největší –  pražský 

podnikatel Koťátko, který hodlá v Plané postavit hotel! Ale byly tady další osobnosti jako kapelník 

Harant, renesanční člověk, který o sobě tvrdil, že jeho předek byl samotný Kryštof Harant z Polžic a 

Bezdružic, předseda mysliveckého sdružení Moravec, který pozvedal nápoj pouze levou rukou jako 

patron myslivců svatý Hubert, i fanatický komunista Landa, který se po svržení totalitního režimu 

stále odmítá holit a stříhat. Pouze několik místních osobností se omluvilo, mezi nimi i obchodník 

Grossmann, který marodí s hemeroidy. 

 „Jak se budou snášet osobnosti z tak antagonistických společenských skupin zrovna tady v 

hospodě?“, napadlo Šimka. 

 Ze  stolů, naplněných chlebíčky, jednohubkami, různými  uzeninami a sýry, brzy začaly mizet 

nejlepší kousky, pak přišly na řadu chlebíčky, zapíjelo  se vydatně a tak ti nejvýkonnější z místních 

notáblů  jako Kilián, starosta nebo  Zemánek, brzy začali mít zarudlý obličej a lesklé oči. Večírek 

mohl začít! 



„Tak to začni Jardo!“, dal starosta pokyn a Kilián začal vidličkou cinkat o talíř. Když se po půl minutě 

konečně celebrity utišily, začal svoji řeč:“Dobrý večer! Když jsme tady s Milošem přemýšleli, ...“, 

významně ukázal na starostu: „ jak pojmenovat tento náš výhradně pánský klub osobností, který se 

schází obvykle při oslavách významných jubileí všech členů.“, opět rozhazoval rukama kolem sebe: “ 

Tady starosta si vzpomněl na ten hloupej pořad, co běžel v televizi a jmenoval se GEN – galerie elit 

národa. Proboha jaký elity, jaký národ? Kde to jsme? Shodli jsme se spolu tenkrát.  A tak jsme si řekli, 

že elity národa přece existujou i tady v Plané, vybereme si svoje elity, abychom konečně zamezili 

tomu hloupému pragocentrismu!“, strhl se bouřlivý potlesk. Kilián, jako správný řečník, chvíli počkal, 

až se utiší a pak pokračoval:“ A tak pánský klub gentlemanský klub GEPLAN – galerie elit Plané! A 

staráme se o rozkvět našeho městečka, všechny své schopnosti tomuto cíli obětujeme! A již rok se 

scházíme na stejném místě, oblíbené hospůdce Lidový dům, s naší roztomilou vrchní Ivetkou. Pánové 

potlesk!“ Spustil se bouřlivý aplaus. Přišla výčepní a řekla:“Co je, co tady blbnete? Přejete si něco? 

Pití? „ ptala se:“Tak se hlašte, po jednom, tak piva – ruce nahoru! Tvrdej alkohol? 

„Moment, já to spočítám!“, nabídl se Kilián: „Šest fernetů! Zelená? Nikdo? Griotka – sedm! Rum – 

pět! A piva? Ruce nahoru!“, organizoval. 

„Piva přineste všem, to znamená dvacet!“, poručil starosta. 

„Dnešní datum mě nutí připomenout jednu velikou událost a totiž, že totiž tady náš starosta!“, pronášel 

Kilián a opět ukazoval na starostu:“ Herdek, Mildo, ty na ně nevypadáš! Dnes slaví šedesátiny. 

Připijeme mu!“  

Chlapi začali vstávat a ťukat si se starostou. Každý pronášel:“Na zdraví!“, nebo:“Ať slouží!“, nebo 

něco podobného, pouze Moravec řekl: In nomine Hubert!“ a podal starostovi k přiťuknutí svoji levou 

ruku.  

„A Miloši, můžu to říct?, zeptal se Kilián. 

„A co jako?“, ptal se nechápavě starosta. 

„No o tý politice? Jo? Tak pro všechny, kteří to ještě neví, tak tady Miloš, náš starosta se rozhodl na 

naše sdružení  nezávislých kandidátů Planá sobě kandidovat do parlamentu a hájit tam zájmy našeho 

malého města!“, oznámil Kilián. 

„Jo! Přesně! Už toho – jak řekl tady Jarda – pragocentrismu bylo dost!“, volal předseda:“ Nezlobíte se, 

doufám..?“, zkoumal pohled Pražáka Koťátka. 

„Ale kdepak, pánové! Vždyť já vlastně ani z Prahy nepocházím, já jsem taky z vesnice!“ 

„Ale Planá přece není vesnice, ale městys, ne?“, osmělil se Šimek. 

„Jo, abych nezapomněl!“, klepal se do čela Kilián:“Jako pověřený moderátor bych vám měl ještě 

představit dva nové oficiální kandidáty našeho pánského klubu na obnovu Plané. Ten pán, do kterého 

jsme se dnes už šťourali, to je pan Koťátko, budoucí hoteliér a  zde je!“, zdvihl ze židle drobného 

spolusedícího:“ Tady je bývalý učitel pan Šimek, nyní knihkupec a možná --- můj budoucí zeťák! 

Potlesk!“ 

„Cos učil?, volal na něho přes stůl učitel Kůrka:“Sexuální výchovu? Praxi, deváťáky?“ 

„To ne, k tomu jsem se nedostal!“  

„Tak to asi máte jiný osnovy!“ volal Kůrka. 

 „ No to se povedlo!“, křičel někdo.  

„Tak pánové, pánové!“, přerušil je starosta: „Budeme hlasovat, Jardo, vyhlaš to!“ 

„Takže, kdo nesouhlasí s přijetím obou pánů?“, ptal se Kilián. Zdvihl se les zdvižených rukou. 

„Vy všichni nesouhlasíte?“, ptal se nechápavě Kilián. 

„Ale ne, souhlasíme!“ 

„No tak se nehlašte! Teď se hlásí, co jsou proti!“,  organizoval Kilián. 

„Jaryne!, přerušil ho starosta:“Ty to děláš zbytečně komplikovaně – blbě! Aby to tady nebylo jako na 

schůzích, těch jsme si v totalitě zažili dost! Mám pravdu, klucí? No tak!“, klesl hlasem a dodal: 

 „ Úplně jednoduše! Řekni – souhlasíte s přijetím nových členů?“, zeptal se a sledoval zdvižené ruce:“ 

Tak správně! Všichni! No a když tedy souhlasí, tak řekni další program, ale stručně!“, nakazoval 

starosta. 

„No program.. „, začal Kilián opatrně: „Tak my jsme se tady se starostou dohodli, že program 

necháme individuální, aby to nebylo jako na schůzích, budeme se o obci bavit ve skupinkách. Určitě 

budeme hledat způsoby, jak finančně podpořit naši obec – nenecháme se přeci zahanbit, protože jsme 

všichni movití a finančně zajištění lidé,  společné pak bude jenom to, že budeme všichni pít!“, nastínil 

organizaci večera. 



„Správně!“, zvolal starosta: „Tak se mi líbíš, Jaryne! Vidím, že dovedeš zapomenout na partaj! A tak 

to má bejt, máme přece novou dobu!“ 

No dovol, Miloši!“ , bránil se Kilián: V životě jsem komunista nebyl! To bys mi křivdil. Víš dobře, že 

otec byl živnostník – nepřítel státu!“ 

„Ale spolupracoval si, určitě bys vstoupil, jenom kdyby ses nebál otce!“, 

„ Zato tys tam byl, Miloši a pak si šikovně otočil!“, připomněl starostovi soukromník Závozník. 

„Pravda, ze strany jsem po revoluci odešel,“, potvrdil starosta:“ protože jsem nesouhlasil s její 

minulostí a platformou! Tenkrát jsem tam vstoupil,  protože nebyla jiná možnost! Byla už holt taková 

doba!“, bránil se starosta:  “ Ale vždycky jsem se cítil bejt spíše sociální demokrat, tahle strana lépe 

vyhovuje mému demokratickému smýšlení a vyjadřuje i mé levicové cítění! Tak jsem vystoupil a 

založil v Planý socdemáckou buňku! Může mi to teď někdo vyčítat?“ 

„To je tvoje věc, starosto! V každym případě si myslím, že sis moc nepomoh´, že to vyjde nastejno!“, 

pustil se do něho Závozník:“ Levičák jako levičák! Je to stejná sebranka!“,   

„No dovolte, pánové,“, vstoupil do hovoru komunista Landa: „Tady se už musím taky angažovat! 

Z vašich řečí se mi zdá, jakoby bejt v partaji byla nějaká ostuda! Bylo ti u nás v partaji špatně, Miloši? 

Tady už si musíš sáhnout do svědomí Miloši!“, vyčítal starostovi Landa: „ Ve fotbale se tomu říká 

věrnost klubovému dresu! Ale to ti asi nic neříká, Miloši, viď? Vedlo se ti s náma špatně? A vůbec, 

řekněte! Bylo vám všem v komunismu špatně?“, ptal se rozezleně Landa: „Chybělo vám něco?“ 

Zpropadený komunisti!“, říkal si v duchu Šimek, který tuto debatu sice poslouchal, ale netroufal si do 

ní vstoupit: „Teď bude ten fanatik Landa  určitě vykládat, jak jsme se všichni měli v komunismu 

dobře, jak jsme měli zajištěnou práci, bezplatné školství a zdravotnictví, jak se všechno dostalo koupit, 

i když si sám pamatuje, jak nebyla v obchodech šunka, mandarinky ani banány. Komunisti zase 

chytají vítr a jsou nalezlý všude. Převrátili kabát, přešaltovali jako starosta! Tfuj!“, odplivl si. 

„Co to děláš, blázne?“, napomenul ho Kilián. 

„Ááále, to ty mušky. Jedna mi vlezla do krku!“, vysvětlil Šimek. 

„Fajnovko!“, nazval ho Kilián. 

Landa sice začal rozvíjet svoje tirády na téma chvála komunismu, ale starosta ho brzy utnul a plánské 

elity se vrátily k tématu, které ve své řeči nastínil Kilián. Brzy se utvořily skupinky, které hlasitě 

diskutovaly o obci a jejích obyvatelích. A pilo se čím dál tím více. Kůrka si opřel své vysoké čelo o 

stůl a usnul.  

„Hele, sleduj Ivetu!“, upozornil ho Kilián: „Je lízlá!“  

A skutečně – byla, zastavovala se u stolů, dávala se s chlapy do  lascivních řečí a vlastně tak 

narušovala tuto důležitou schůzi. Nikdo ji však neodháněl, naopak – chlapi s ní vesele žertovali. Bylo 

ji asi přes čtyřicet, byla kdysi pohledná, ale teď již měla jako všichni alkoholici opuchlý nafialovělý 

noc a nezdravé na blond obarvené vlasy. Zaposlouchal se do jejího vyprávění: 

„Táta je fajn!“, ukazovala směrem k výčepu, kde jí pomáhal drobný prošedivělý muž:“Zmlátil mi 

jenom jednou. Když mi bylo devět. Musela sem hlídat ségru. V kočárku. Samozřejmě sem nechtěla. Já 

chtěla hrát vybíjku! Odvezla sem jí na takový ty železa, co zbyly z mostu—„ 

„Traverzy!“, napovídal Zemánek. 

„Traverzy!“, potvrdila Iveta: „A z těch traverz – Šup! Už byla ve vodě! I s kočárkem. Ještě, že brácha 

za ní skočil!  

"A to ste jí jako chtěla utopit?", zeptal se Koťátko. 

"A co jsem jako měla dělat?“, zeptala se překvapeně Iveta:“ Já chtěla hrát vybíjku! Tenkrát sem prvně 

dostala. Vod táty. Vzal ty hadice, co se jima dojí krávy. A řezal mě s nima…" 

 "A jak spolu vycházíte teď?", ptal se Zemánek. 

 "My? Dobře! I spodní prádlo si spolu vyměňujeme! Von mi nevěří, dívej, jak kouká!" obrací se k 

Zemánkovi a ukazuje na Koťátka:"Dnes konkrétně mám tátovo trenky!" 

 "Opravdu??", diví se všichni.  

"Nevěříš? Tak dívej!! Hele!", jako unavená tanečnice kankánu si Iveta zdvihá sukni a dává potěšení 

pánům spatřit svoje silná stehna obtažená pánskými červenými trenkami s lampasem.  

„Potlesk!", volá starosta a sál burácí, tleská, jásá.  

"Tak co, už mi věříš?", obrací se na Koťátka: „To víš, ráno se můžou stát věci! Já vožralá - v agónii, 

seberu, co mi leží po ruce a letím do práce. Hned si kopnu prcka, abych to tu vydržela a letím podruhý 

– na mísu, telefonuju - řvu do Rakouska!!“, sděluje jim svůj ranní incident a dává posluchačům menší 

pauzu, aby se mohli zasmát. 



 Ale ty, ty se mi líbíš!", mluví dál Iveta na Koťátka, distingvovaného maloměšťáka s kovovými 

brýlemi:"Seš hezkej panáček, máš hezkýho taky něco jinýho? Nechceš mi to ukázat?", křičí Iveta a 

sedá si rozpačitému Koťátkovi na klín.  

"Joj! Ta má ale kuráž!", volá starosta.  

„Tak to už sledovat nemusím!", myslí si Šimek a zadívá se na půllitr, kterým protéká proud posledních 

paprsků. Půllitr zlatě září. Hlasy se začínají vzdalovat, okolní realita se stává nepodstatnou, najednou 

záleží jenom na té náladě toho žlutě osvětleného půllitru! Trvá to jenom několik vteřin a je mu, jakoby 

upadal do hypnotického spánku. A pak ho to napadne a ihned se probere a zpozorní:  "Co asi dělá 

Lída?". A  najednou se na všechno začne dívat jinýma očima, vidí Lidku nesoustředěnou, jakoby před 

ním něco skrývající. Uvědomí si, že se několik dní spolu neviděli. V poslední době vlastně ani 

nechtěla, aby k ní chodil na návštěvy, vymlouvala se, že je nachlazená, také se spolu už více než týden 

nemilovali: "Jak je to možné, když vždycky byla tak vášnivá? Jak je možné, že si v poslední době 

neměli co říci?" Uvidí špinavého notorika, jak mu sděluje:"Nejsi jediný, jsi až druhej amant, včera se 

vedla s jinym!" Vidí fotku, kterou měla vždycky Lidka zastrčenou za rámem zrcadla:"Má to být ten 

Mirek? Netáhne to s ním Lidka znovu? Sice ho doma ubezpečovala, že to tenkrát s ním skončila, ale 

může se ženám vůbec věřit? Intuice, co měl při pohledu na světlem ozářený půllitr, mu  přinesla 

podezření, kterého se už  nezbavil. Celý večer už ho pak pronásledovala představa chlapa z Lidčiny 

fotografie a s vypitým alkoholem se stal ještě více  podezřívavějším.  Stále ji silně miloval, ale začínal 

být žárlivým a nebezpečným. Myslel na to, když usínal ve své posteli na podnájmu. Potřeboval by se 

nějak přesvědčit o tom, že s ním hraje nepoctivou hru, ale jak? Asi nejlepší by bylo nějak ji sledovat a 

začne hned zítra  po cestě z práce! 

 

XX.  

 

Detaily svého pátrání promýšlel i  v pracovní době, proto dnes vypadal za pultem zamyšleně a 

roztržitě. Ihned po uzavření holičství se kryje v křoví, odkud ji bude pozorovat a sledovat.  Uvidí-li 

muže vítající Lidku, bude mít jasný důkaz o její nevěře! Přesně tak to provedl. Do křoví vstoupil v 

okamžiku, kdy kolem nikdo neprocházel, zamaskoval se větvemi a usadil se na rybářské židličce, 

kterou si pro tento účel s sebou přinesl. Do konce její pracovní doby zbývala půlhodina, ale on ve 

svém plánu počítal se vším: "Co kdyby dnes Lidka odešla dříve?" Čekal s výrazem myslivce, 

číhajícím na posedu svou zvířecí oběť. Když na křoví začal útočit a štěkat dobrman, panička, která ho 

doprovázela ho napomenula:"Ale fuj Lorde! Copak se vztekáš? To bude jenom nějaká krysička!" 

Dostával již z nepohodlného sezení křeče do nohou, když se dveře holičství otevřely a v nich se 

objevila Lidka! Měla  plátěné šaty, která naznačovala křivky postavy a plná ňadra. Nahoře vše 

korunovala její rozkošná tvářička. To je kočka!", pomyslil si: "Jsem rád, že mi patří!". Ale pak si 

uvědomil, proč tady čeká, že všechno může být trochu jinak a začal být zase ostražitý. Vypadalo to, že 

Lidka někam spěchá, rytmicky klapala svými podpatky o dlažbu. Složil svou židli, kvůli znemožnění 

své identifikace si nasadil tmavé brýle, klobouk a rychle vyrazil za ní. Při cestě využíval přirozených 

překážek, aby se kryl. Jeho nepřirozeného chování si všimla skupinka kluků a začala chodit za ním. Na 

náměstí ho potkal statkář Zemánek a chtěl se s ním začít bavit. "Nazdar! Co to máš proboha na sobě za 

maškaru?", rozvíjel svou konverzaci Zemánek. „Áále, to je proti paprskům UV, proti ozónové díře!", 

odsekl Šimek a rychle ho minul. Zaslechl, jak Zemánek potichu dodal: "Ježišmarjá, to je ale magor!", 

ale neřekl mu na to nic a spěchal dál. Měl důležitější úkol, než se tady dohadovat s nějakým 

zbohatlíkem! Pokračoval po hlavní ulici a dvacet metrů za ním i skupinka kluků. Lidka došla k 

bytovce, kde bydlela. Zřejmě si jde jenom něco odložit a za chvilku vyjde!", pomyslel si a ukryl se za 

vedlejším vchodem. Lidka opravdu za okamžik vyšla, ale  působila-li před tím klidným dojmem, nyní 

vypadala roztržitě! "Typická nervozita před schůzkou!", proběhlo mu hlavou. Kluci už ho zase 

mezitím opět objevili, začali ho opět stopovat a ti odvážnější po něm dokonce začali házet kamínky. 

"Mazejte domů! Zmizte!" polohlasitě na ně volal a gestikuloval rukama. Spěchal opět ke středu 

městečka. Brzy se objevila Masarykova třída a Kiliánovic bydliště. Lidka vstoupila do vchodu a 

pravděpodobně si tady s matkou něco domlouvala, protože musel delší dobu čekat. Pak se konečně 

otevřely a v nich se objevila Lidka se svou malou neteří Adélkou. Šimek, který to nečekal, chvatně 

zapadl za kontejner. „Chudák dítě bude svědkem jejích choutek!“, myslel si. Teď už tomu přestával 

rozumět: „Proč si bere s sebou na schůzku to dítě? Co si to nebohé dítě o ní asi pomyslí! Ta se 

zbláznila!“, říkal si ve svém úkrytu za popelnicí a srdce mu divoce tlouklo. Teď již Lidka vedla 



Adélku přímo k sobě domů, vstoupila do domu a už nevycházela. Počká 20 minut a pak jakoby nic 

přijde k ní na návštěvu. Jeho utýraný mozek přestával myslet a začal blouznit. Detaily nového 

poznání, že cizí chlap je již pravděpodobně nastěhován u Lidky, byly trýznivé, obscénní, pro něho až 

masochistické, protože měl vždy schopnost bohaté fantazie. Překvapí ji, protože ho nečeká a třeba tam 

bude ten chlap, nebo najde corpus delicti její nevěry. Zazvonil a když otevřela, vpadl dovnitř jako 

kulový blesk. Divoce se rozhlížel. Lidka ho však obejmula a brečící mu říkala:“ Michale, ani nevíš, 

jak jsem ráda, že tě zase vidím! Proč jsi nepřišel dřív?“, podívala se na něho vyčítavě a pak si 

uvědomila, že je sleduje její malá neteř a řekla:“Adélko, běž si na chvilku hrát do obýváku, já si zatím 

se strejdou popovídám!“ Holčičce se však příliš nechtělo a řekla:“Teto, proč brečíš, on ti strejda 

ubližuje?“ „Ale ne, ty zvědavko, jenom si běž zase hezky hrát! Já hned za tebou přijdu!“ Adélka tedy 

neochotně odešla. „Je hrozně zvědavá, promiň!“, omluvila jí Lidka a pokračovala:“ Já jsem myslela – 

nevím, jak mi to mohlo napadnout – že jsi odešel, žes mě nechal!“ 

„Já?“, řekl překvapeně: Vždyť jsi tenkrát říkala, že nemám chodit, že jsi nějaká nachlazená, že se pak 

ozveš! „Já??“ podívala se na něho a vyvalila oči: „Myslela jsem, že zavoláš, ale ty ses pak několik dní 

vůbec neozval!“, řekla vyčítavě a dala se do pláče: „A já jsem se tak bála! Hrozně! Já ti hned řeknu, co 

se mi stalo! Bylo to ten den, jak jsi odjel do Plzně  na tu zkoušku! Mně se stala taková hrozná věc! Já 

tě tak miluju“, říkala, křečovitě ho tiskla a slzami mu mokřila rameno. Pak ho zase vášnivě líbala. 

Šimek nemluvil, jen ji ostýchavě hladil po vlasech. Neuměl si to vysvětlit a nerozuměl jejímu chování, 

tak náhle odlišnému od posledního setkání. „Víš!“, konečně po chvilce začala: „Přišel za mnou můj 

bejvalej a přemlouval mně, abych se k němu vrátila, vyhrožoval mi, že tě zmlátí, že jsem se s tebou 

seznámila! Víš,  bylo to pro mě strašně těžký, milovala jsem ho sice, ale hloupě jsme se rozešli a on se 

pak vůbec neozval. A on se pak klidně vrátí a dělá si naděje! Dokonce mě i začal líbat, nesmíš se proto 

na mě zlobit, byla jsem rozrušená a hned jsem ho neodmítla. Ale já mu na to řekla, že s tím je konec, 

že mám tebe a nikoho jinýho nechci, já se ho nebála, chtěl mi i uhodit, jenže já jsem ho postrašila 

policií, tak se zmoh´ jenom na to, že řval jako tur, ubožák a dělal takovou ostudu, že to snad ví celý 

město! Až mi ho pak bylo líto. Byla jsem ale statečná, to mi věř! Řekla jsem  mu, že tě miluju! Úplně 

všechno jsem mu o nás řekla! Já tě tak miluju, vím, že mi všechno odpustíš!“, žádala a upírala na něj 

uplakané modré oči. “ Není důvod ti něco odpouštět!“, řekl jí na to po chvilce: “Vždyť jsi nic špatnýho 

neudělala!“ Bylo mu tak nějak trapně, jako by si tolik štěstí ani nezasloužil. Věřil jí, překvapilo ho její 

chování k němu, její upřímný pláč.  „Já tě taky miluju!“, řekl jenom, aby dokázal, že o její lásku stojí. 

Při tom si srovnával v hlavě nové skutečnosti. Třeba se v Lidce mýlil a nechal se ovlivnit hloupou 

podezíravostí. Něco mu říkalo, že spousta věcí se teď změnilo a vracet zpět už nejde.  Zvykl si na 

nový způsob života s ní. Někdy asi bude to společné žití komplikované, ale pořád lépe, než být sám!  

 

 XXI.  

 

Druhý den pak opět strávil celou svojí pracovní dobu přemýšlením. Dával si zase všechna fakta pěkně 

dohromady. Jakým způsobem přijít celé věci na kloub? Chovala se k němu v poslední době divně, to 

je pravda. I jeho samotného v hospodě pak napadlo, jestli snad nemá někoho jiného. Konec konců 

vždyť  to samé mu naznačil i ten notorik u konzumu a ten snad nemá důvod nějak mu lhát, ale na 

druhou stranu, když ji pak stopoval, nic valného nezjistil. A doma se mu pak celá  lítostivá přiznala, že 

se s bývalým pouze setkali a dušovala se, jak ho má ráda a nechce o něho přijít. Celou pracovní dobu o 

tom všem přemýšlel a nemohl na nic kloudného přijít! A když tak stál zadumán a opřen za pult  a stále 

dokola se obíral stejnými myšlenkami, vpadl náhle dovnitř krámu samotný majitel pan Kilián a 

vypadal poněkud podrážděně. Hned po pozdravu spustil: „No tak si představ, že ten parchant starosta 

mi klidně bezostyšně chtěl pumpnout o sponzorskej dar! Jak říkal pro blaho obce, na její rozkvět! Prej, 

když jsem přes tu kulturu, tak bych mohl přispět na místní ochotníky!“ 

„A vy byste nechtěl dát na  divadlo? Myslím si, že to je lepší volba než například na holubáře, nebo na 

včelaře!“, snažil se ho popíchnout Šimek.   

„Ne a ne!“, rezolutně odmítal Kilián: „Peněz mám dost, o to nejde, ale nic sponzorovat nebudu! Lidi 

mi můžou akorát tak políbit prdel!“,  hromoval dnes mimořádně nahlas a překvapivě vulgárně Kilián. 

Asi byl opravdu na starostu rozezlen! 

“V dětství jsem začal malovat!“,  pokračoval šéf knihkupectví:“Pokreslil jsem kdejakej cár papíru. 

Učitelky z toho byly dost vydřený a chtěli mě poslat na uměleckoprůmyslovou školu, ale pro můj 

původ mně nevzali. Tak jsem se začal učit knihařem, k tomu jsem začal hrát divadlo a chtěl zkusit 



konzervatoř. Když jsem se pak odvážil zeptat svýho věčně nalitýho otce, bejvalýho hokynáře, kterýmu 

sebrali krám, víš co mi na to řekl? Opovaž se pacholku, pokus se to udělat a zpřerážím ti všechny 

hnáty! On totiž můj otec byl docela drsňák, víš?“, dodal Kocián a pokračoval: „A když jsem si 

troufnul mu pak odporovat a trval jsem na té  konzervatoři, najednou se zamračil a už to začalo lítat: 

Forhend, backhand, - facka zprava, facka zleva! Otec nikdy nešel pro ránu daleko, na to byl dost 

velkej drsňák! Začal řvát: Tak komedianta by se ti zachtělo dělat? 

Pitvořit se před lidma, sloužit jim? Dyť herci, to byla vždycky lůza a vod těch dob, co jezdili s těma 

vozama jako cikáni po štacích, se toho málo změnilo!! Já živnostník bez živnosti bych měl sledovat, 

jak můj syn dělá kašpara, pánům, co kradou živnosti? Nikdy! Bylo rozhodnuto. Snažil jsem se mu sice 

vysvětlit, že bych tím nikomu nesloužil, naopak že bych si jako kumštýř udržel i v té pohnuté době 

svou vnitřní svobodu, svobodu uměleckého projevu, ale otec nechtěl nic slyšet, měl svou představu, že 

bych jako herec porušil přísahu absolutní nenávisti režimu, kterou sám sobě složil. A co se pak 

nestalo: Od tohoto rozhovoru s mým chytrým otcem, jsem i já chytil ten odpor k lidem a vůbec 

nejlepší se cítím teď, když jim nabízím knížky, který bych nikdy nečetl a oni to zvesela kupujou, to je 

ten nejvyšší výraz pohrdání. Vím, že všichni lidé komouši nebyli, ale ten odpor mám už v sobě dost 

zakořeněnej. Pokoušel jsem se toho sice zbavit tím, že jsem začal chodit do hospod a tam lidi bavit 

veselýma příhodama a všichni mě pak zdaleka zdravili, ale já si pak brzy uvědomil, jak málo jim stačí 

A tak  mám opět tu svou zdravou životní skepsi! Má to tu výhodu v tom, že mi nikdo nemůže zklamat, 

ale také mi nikdo nemůže překvapit. Přemílám si,co chci a cítím odstup od lidí. Mistrně se přetvařuji a 

nutím se do žoviálností a někdy pak, když usínám, tak mi hlavou pochodujou úžasný věci: obrazy, 

který bych namaloval, technicky vynálezy, který bych uvedl do světa, jazyk a věty, který bych 

vymyslel, no nemá cenu  ti tady vysvětlovat jaký, protože bys to stejně nepochopil! Prostě vím, že pro 

lidstvo je toho  mého génia škoda, ten můj úděl je všechno suverénně zazdít! A teď na mě spustí 

starosta, abych prej dal někomu peníze, já takovej sobec, a pak se přidáš i ty, kterýho jsem málem 

začal považovat za svýho syna, co nemám, se k němu přidá. Ať prej dám peníze ochotníkům! Blázne, 

spadlej na hlavu!!“ začal se smát a pak dodal:“ No tak jsem ti tady zahrnul svými tirádami, vyzvracel 

ti to svoje vyznání skepse a teď to  musíme jít spolu zapít. Fuj, to jsem ale chytil vzteka! Kolik je 

vlastně hodin?“ zeptal se svého prodavače. 

„Něco kolem třičtvrtě na pět!“, odpověděl mu Šimek. 

„Už je třičtvrtě na pět?“, překvapeně zvolal Kilián: „Tak to tady zabal, stejně už dneska nikdo 

nepřijde! Musím ten vztek nějak zapít! Zavři kasu, zapni signalizaci a vyrážíme do hospody, tam si 

promluvíme třeba o malířství! V životě jsem neměl pozornějšího posluchače!“, smál se Kilián: „Tak 

toho musím využít!“ 

 

XXII.  

 

Kilián otevřel dveře hospody a spolu se svým mladším společníkem si razil cestu zakouřeným 

prostorem. Jako člověk znalý prostředí se zkušeně rozhlížel, kýval na pozdravy známých okolo, až 

dorazil ke stolu, kde většinou sedával. Tady se usadil, obřadně si zalomil s rukama spolusedících, 

představil svého společníka a několika trefnými průpovídkami na sebe ihned soustředil pozornost 

celého stolu. Brzy tak měl hlavní slovo v konverzaci a začal sázet do placu jeden vtípek za druhým. 

Vztek na starostu už ho dávno opustil. 

Vyprávěl zrovna nějakou příhodu o ambiciózních dealerech, kteří mu téměř  denně vnucují nějaké 

knihy k prodeji, když si Šimek všiml, že zprava na něho někdo mává. Podíval se tím směrem a uviděl 

Šárku, která zrovna usedala ke stolu, mávala na něho a zvala ho k sobě. Nechal chlapi probírat své 

obchodní záležitosti a omluvil se jim, že se na chvíli vzdálí. Přisedl si k Šárce, jejíž společnost tvořili 

nějací mladí lidé, kteří by mohli snad být její kolegové ze školy. Šárka si odsedla od svých spolusedící 

a s radostí přivítala svého kamaráda. 

„No nazdar, Šimi, tebe taky vidět je zázrak!“ 

„Ahoj Šárko! Jak se vede?“, rozvíjel konverzaci. 
„No cožpak o to,  mně dobře, ale ty mi děláš starosti, Šimáčku!“, říkala vyplašeně: „Městem jdou o 

tobě úplný fámy!“ 

„No prosím tě! A co se vlastně povídá??“, ptal se zvědavě překvapený  Šimek. 

„No že jsi se hodně změnil, že jsi zaláskovanej do tý holičky!“, líčila Šárka:“ Že sekáš latinu a vůbec 

nezajdeš mezi lidi! Co se to prosím tě, Šimi s tebou stalo? Ty už jsi zapomněl, jak ses posledně u mě 



dušoval, že se nechceš vázat, že chceš bejt nezávislej! A bác! Uteče měsíc  a  všechno je úplně jinak. 

Děláš, že bývalé kamarády ani neznáš!“, vyčítala Šárka. 

„No já ti ani nevím, co se stalo!“, vysvětloval Šimek:“Nějak to tak vyplynulo. Líbí se mi s ní a jsem 

spokojenej!“ 

„A proč sis nevzal k srdci to moje varování, co jsem ti posledně nadnesla? Pořád si myslíš, že je to ta 

pravá holka pro tebe? Docela střídá chlapy!“ 

„To přeci bejvávalo! Já myslím, že my si spolu rozumíme! Je ke mně otevřená a upřímná!“, bránil se 

Šimek. 

„Upřímná?“, překvapeně řekla Šárka:“ Máš žaludek na to dělit se s ní s jiným?“, nadnesla Šárka. 

„Jestli myslíš tu záležitost s Mirkem, tak Lidka říkala, že už je to pasé, že odešel někam do Anglie, 

nebo co!“, vysvětloval. 

„A jemináčku, ty to nevíš?“, zvolala s překvapením: Vždyť on se přece vrátil!“ 

„No to mi řekla, že se vrátil, ale povídala, že ho pak odmítla. Dotíral prý na ní a ona mu odolala..“, 

nevěřícně kýval hlavou Šimek:“Ke mně se ale chová pořád stejně!“ 

„Odolala?? No to snad není pravda!“, litovala ho: „Pro pána, vždyť ty nemáš žádný informace! 

Paradoxně jsi snad ten poslední, kdo to tady neví!“  

„A co jako prosím tě?“, ptal se nechápavě. 

„Vždyť se k němu vrátila!“ No to s tebou ta tvoje Lidka hraje asi hodně ošklivou hru, když ti to není 

schopná říci! Asi to hraje na obě strany!“ 

„A jseš si tím jistá, jak to můžeš takhle tvrdit!“, nevěřil jí Šimek. 

„Božíčku, vždyť jsem je spolu viděla!“, kroutila hlavou nad jeho nechápavostí: „Drželi se spolu za 

ruce, takže mi teď asi nechceš tvrdit, že ho odmítla a že spolu nic nemají ne?“ 

„A co mám teda  podle tebe dělat?“, zeptal se zoufalým hlasem Šimek. 

„No já zrovna nejsem ta, která by ti mohla nějak radit a vlastně, vždyť ty moje rady ani nerespektuješ!  

Opravdu těžko ti můžu radit! No zkus se nějak přesvědčit, zkus ji s ním nachytat  a když budeš mít 

důkaz, popovídej si s ní, jak si to hodlá představovat dál. Třeba se budeš muset rozejít, na to se 

připrav! Podle mě to ona hraje na obě strany!“, konstatovala: 

 „No nezávidím ti, čeká tě teď docela složitý období! A to jsem ti vlastně  ještě neřekla to 

nejhlavnější!! Ještě na jednu věc jsem se tě chtěla zeptat!“, říkala tajemně: „ Chtěla bych od tebe něco 

vysvětlit, něco, co si nedovedu s tebou spojit!“, pokračoval dál tichým a záhadným hlasem:“  Jsem 

tvoje kamarádka, tak přece nemůžu dělat jakoby nic, když slyším na tebe ošklivý věci. Ale k věci!!“, 

poručila si:“ Dozvěděla jsem se, že si v té svojí plzeňské škole musel skončit, protože jsi zneužíval 

svojí žákyni!“, oznámila mu stroze a dívala se mu při tom přímo do jeho vyplašených očí. 

„Šimi, prosím tě, vysvětli mi to, nějak mi to vymluv! Vůbec mi to s tebou nejde dohromady. Viď, že 

jsou to pomluvy, že je to lež!“, žádala ho. 

„No samozřejmě!“, odpověděl nepřesvědčivě: „A vím i odkud vítr fouká. To ti oznámil Mejla, viď? 

Ta kurva má na mě pifku!“ 

„Prosím tě, Šimi, nech těch vulgarismů, vůbec se to k tobě nehodí! Nebuď dramatickej!!“, vyzývala 

ho, protože zvyšoval hlas a lidé se na ně začali obracet pozornost: „Kdo mi to řekl, to ti samozřejmě 

říci nemohu! Ale už to ví víc lidí!“ 

„Bylo to na mě připravený, jedna žákyně po mně šla a jistý kruhy – včetně toho tvýho Mejly to na mě 

nastražily!“, vysvětloval Šimek. 

„Prosím tě Šímo, ty tady nastiňuješ situaci jako z nějakého hloupého špionážního filmu! Co tě to 

napadlo svádět svojí žákyni? Vždyť to může znamenat tvůj profesionální konec!“ 

„Ale já jsem s ní nic neměl!“, bránil se:“ Ona sama mi začala ve sborovně líbat a dva učitelé to uviděli 

a rozmázli to, no!“, bránil se jako nějaký žáček. 

„No Šímo, Šímo, opravdu mě překvapuješ! Vždycky jsem si o tobě myslela, že jsi takovej nad věcí, že 

si z ničeho neděláš hlavu a vším tak nějak bezstarostně proplouváš. To mě k tobě vždycky přitahovalo, 

ale bojím se, že už to u mě platit nebude. Po tom tvém zaláskování a aféře se žákyní! No promiň Šimi, 

kde to jsme, kam ses to dostal?“, říkala zklamaně. 

„Ale já s tou žákyní nic neměl, to mi snad můžeš věřit, ne?“ 

„No to ti věřit samozřejmě můžu, když mě tady takhle žádáš!“, naznačila:“ Ale dá mi to dost práce, 

abych tě zase viděla těma svýma starýma očima!“ 

„V každém případě by sis neměl uzavírat cestu do společnosti. Ty tvoje vtípky nám docela scházejí! 



Přijď zase mezi nás, klidně vezmi i tu svou Lidku! Ovšem  - až si to spolu ujasníte a nebude tě tahat za 

nos! Musíš si doma udělat pořádek! Já vím, je to těžký pro  takového dobráka jako ty!“ 

„Já si pořádek udělám!“, řekl Šimek. 

 

XXIII.  

 

Vycházel z hospody.  Pár vypitých piv mu dávalo potřebnou kuráž a odvahu, která je zapotřebí k tak 

odvážnému činu! Musí to zjistit, nějak šikovně se na to zeptat ještě dnes večer, není třeba to nějak 

odkládat! Zazvonil na její zvonek. Byla doma.  

"Ahoj! Jsi doma?" ptal se opatrně. 

 "Ahoj! A kde bych jako měla bejt? Čekám tady na tebe!", řekla poněkud útočně:"A kde jsi vlastně 

byl, že jdeš tak pozdě?", ptala se vyčítavě: "Doufám, že jsi zase nebyl na pivu s mým otcem?"  

"Ne, to ne!", zalhal a opatrně začal své zjišťování: "Hele, Lidko, jak si mi nedávno povídala o tom 

svym bejvalým, o Mirkovi--" 

„ No a co má bejt? Co chceš ještě vědět?", rázně ho přerušila hned na začátku:"Už jednou jsem ti snad 

říkala, že to s ním skončilo a mám teď tebe, ne? To ti to nestačí?" 

 "Víš, mě se donesly takový řeči, že lidi tě s ním viděli--", pokračoval. 

"Tak tobě se doneslo, no to mě teda tady podržte!" začala zvyšovat hlas: „Mě se taky na tebe něco 

doneslo! A řeším to snad tady s tebou? Neřeším!", sama si odpověděla na svou řečnickou otázku a 

pokračovala: "Tak se spokoj s tím, co jsem ti o sobě a Mirkovi řekla a nevyzvídej! Já se tě taky na nic 

neptám, i když bych mohla!" 

 A co se neptáš, prosím tě?" ptal se překvapeně.  

"Docela ošklivý věci! Na tebe!", řekla naštvaně: "Ty nedáš pokoj?"  

A proč bych měl jako dávat pokoj?", bránil se: "Lidi mi tady jeden přes druhýho povídají, že to táhneš 

s tim svym  bejvalym, že se k němu máš a držíš se s ním za ruce! A já mám dělat jakoby nic? To jsou 

mi pořádky!", řekl vyčítavě.  

"A já mám dělat jakoby nic, že  můj chlap se tahá se svejma žákyněma?", vypálila na něho svůj 

zničující trumf: "To je snad to nejhorší, co jsi mohl vůbec udělat, zneužít svého postavení a nechat se 

obšťastnit svou žákyní!", opět přidala na intenzitě hlasu, takže jejich rozhovor postupně přerostl v 

hádku. 

 "Ježíši, co to tady plácáš za hlouposti?", přidal na hlase i Šimek: "Obšťastnit se žákyní!! Ta holka 

byla na mě schválně nasazená, aby měli záminku, jak se mě pak zbavit!", vysvětloval: "A vím i taky 

přesně, kdo za tím vším stojí! Kdo to tady do Planý pustil!", pokračoval a taky nabíral na hlase:" A 

vůbec nevím, proč bych se tady před tebou měl nějak ospravedlňovat, když sama nejsi žádnej 

svatoušek!"  

"Svatoušek, to teda nejsem, " začala na něho křičet:“ Ale rozhodně nezneužívám svý žákyně, jako 

někdo!" 

 "A co jsi dělala?", útočil na ní: "Zneužívala chlapi!"  

„A co jinýho si zasloužíte?? Stejně jste všichni prasáci! I ty!" 

 "To říká ta pravá!", křikl po ní: "Taková děvka!", ujelo mu.  

Dostal facku, až se mu zajiskřilo v očích: „To máš za tu děvku!“ 

 Facku vrátil, ale trochu menší, přece jenom - měl před sebou křehkou ženu! Ihned se po něm vrhla a 

začala ho mlátit pěstmi, tak ji chytil, aby tlumil příval dalších ran. Neměl v úmyslu ji nějak ubližovat.  

"Si normální hajzl!" křičela po něm: „Člověk ti něco důvěrnýho sdělí a ty to pak zneužiješ v hádce! 

Zklamal jsi mě! Já jsem žádný chlapi nezneužívala!" 

Nepřestávala do něho bušit, tak ji uchopil rukama a silou odstrčil na postel, až ji roztrhnul šaty. 

 "Co děláš kreténe, takový pěkný šaty!", zakřičela.  

 "Dej už pokoj, ty hysterko!", řekl jí na to s klidem. Všiml si, že se jí objevilo nahé ramínko a část 

ňadra. Začala vypadat i dost sexy a zranitelně, takže začal mít i jiné myšlenky. Ale ona šla dál proti 

němu, tak ji chytil a objal, a zmáčkl zadek: "Snad se takhle uklidní!", myslel si  a cítil na sobě každou 

část jejího těla. Chytil ji za zadek a rukou se posunul i k jejímu rozkroku. "Zapomeň na to, ty prase! 

Udám tě na policii, za znásilnění!", bránila se, škrábala, ale po chvilce se mu začalo zdát, že se již tolik 

nebrání. Přesto říkala: "Já nechci, takhle se to nemá!". Začala vzdychat, tak ji položil na postel, sundal 

kalhotky a vstoupil do ní. Už divoce oddychovala a rukama ho divoce škrábala do zad. Vyvrcholení 

měli oba společné. 



"Tohle nebylo vůbec špatný!", řekla po chvilce, jako by se vůbec nic nestalo, když leželi vedle sebe. 

On však na to nijak nereagoval. Byl pořád uražený a myslel na toho druhého chlapa: " Tak měla si s 

ním něco, nebo ne?",  ptal se umíněně. 

„ Ty nedáš pokoj?" řekla překvapeně: "Jsi tvrdohlavej jako mezek! Byla jsem ti věrná, ty troubo! A 

neptej se mě už pořád na to  dokolečka!" Chtěla se k němu přitulit, ale on byl pořád šokovaný tou  

hádkou, na kterou nebyl vůbec připravený. Překvapoval ho její klid po tak prudké hádce. Asi byla na 

hádky zvyklá a v minulých vztazích se bez nich neobešla! Třeba to tak má být a po konfliktu je sex 

nejlepší usmíření, jak říkal tenkrát na rybách Honza. Asi se v ženských pořád nevyzná! 

 Oblékl si věci, bral si boty a chtěl odejít. 

„ Kam jdeš?", řekla překvapeně:“U upekla jsem ti buchtu! To jí ani neochutnáš?"  

Neodpověděl "No panečku, to byl obrat! Mistrná ženská otočka v myšlení, návrat do reálií!" myslel si 

a na žádnou buchtu neměl ani pomyšlení. 

 "Já se ti pak ozvu!", řekl jí: "Musím si to nějak srovnat v hlavě. "  

" Tak nesrovnávej moc dlouho, abys pak nelitoval!" odpověděla mu a uraženě zavřela za sebou dveře. 

Šel pěšky domů. Může znamenat tahle hádka konec jejich vztahu? Proboha, to snad ne! Ostrá výměna 

názorů s Lidkou ho hodně překvapila. Vůbec ho nenapadlo, že se Lidka někdy bude chovat podobně, 

jako naprostá hysterka. Kdysi se sice u ní objevily náznaky podobného chování, ale vypuknout takhle 

naplno neměly šanci, v tom jejich seznamovacím období zatím nebyl důvod pro ostřejší konflikt. 

Poprvé tak měli ostřejší výměnu názorů až nyní, poprvé tady byla hádka, sprosté nadávky a dokonce 

fyzické napadení! Neznamená to konec všeho? Ale to snad ne, vůbec si nedovede představit život bez 

ní! Je to sice hysterka, ale pořád ho silně přitahuje a samotný fakt, že může žárlit na druhého chlapa ho 

dráždí a zvyšuje  její cenu! Už se mu nechtělo být sám, třeba svobodný a nezávislý! Líbila se mu její 

láska, zvykl si na pravidelný sex. Že by se dokázal sám jako kdysi uspokojovat? No fuj! Už si to 

vůbec nedokázal přestavit! To se radši bude dál trápit s Lidkou! Ta hysterka by byla snad schopná 

udat ho za znásilnění! Třeba to ale jenom takhle plácla v afektu, vždyť se jí to přece nakonec zalíbilo! 

On se taky neprojevil jako gentleman, taky jí nadával a udeřil ji, i když jen oplácel! Zdálo se mu, že 

hádku vyprovokovala ona, ale to samé si určitě může myslet i Lidka. Byla to jejich první hádka, 

přemýšlel, co může znamenat.  Chovali se oba jako naprostí hlupáci, ale třeba je to tak správně, emoce 

přece musejí ven! Píší to v dámských časopisech, které čte Lidka a do kterých i on občas nakoukne. 

Píší, že podobný konflikt může být potřebný, protože každá hádka je jako bouřka, co vyčistí vzduch! 

Kdyby jenom tušil , na čem s Lidkou je, kdyby měl jistotu, že ten druhej chlap je už pryč! Třeba ano, 

říkala přece, že mu byla věrná! A upekla mu přece buchtu.. Ale může se jí věřit? Může se vůbec věřit 

ženám, emotivním bytostem zmítanými svými city?  

No asi se do toho opřel dost zostra, bude muset na čas trochu ubrat! Celý svůj život totálně změnil, 

možná to byla škoda! Možná by neškodilo dát tomu čas a nějakou dobu si od sebe odpočinout.  Zítra 

jede s kapelu na zábavu, to bude vhodná příležitost pro urovnání svých myšlenek! 

Ale sotva došel domů, začalo mu to všechno být líto. Měl se dnes překonat a dokázat, že dovede být 

nad věcí. No aspoň, že už to má konečně za sebou, čeho se dlouho tak obával, bylo venku! Třeba 

Mejlovi ten jeho záměr poškodit nevyjde, nevypadala přece úplně zhnuseně. Třeba se jí to ještě 

povede vysvětlit. Když jí to vhodně podá, přidá i souvislosti, jaký měl vlastně Mejla motiv, proč se 

vlastně nemají teď rádi, třeba mu nakonec uvěří! Ještě není vše prohráno! Musí to rychle zaspat, zítra  

bude lépe… 

 

Zdálo se mu o  asi třicetileté ženě, kterou odněkud znal, ale nevzpomínal si už odkud.  Byla to celkem 

pohledná žena, která však byla zaneprázdněná svojí prací v bezpečnostní agentuře, takže se nestihla 

vdát. Seznámila se se známým flamendrem, který také jako ona nosil uniformu. Začali si spolu dlouze 

povídat, ukazovali si navzájem sbírky známek, které oba sbírali, vzplanul  mezi nimi intenzivní citový 

vztah, který jim změnil celý život. Najednou se oba začali obávat, zda jim to vydrží. Tu si on vezme 

svou služební pistoli a střelí se do břicha. Už se těší na zážitky, které přijdou po smrti - jak bude tu 

lásku vnímat teď? Žena udělá bez rozmyšlení totéž, taková láska nemůže přece odeznít v pozdějších 

hádkách, malichernostech a stupidních povinnostech života! A jak se  mu  oba vyznávají v detailu 

před kamerou, pomalu jim vyhasínají oči.  Začnou zjišťovat, že právě pracovní stereotypy, zdánlivě 

hloupé povinnosti manželství, spolu zestárnout - to že je ten nejkrásnější pocit a smysl života!  Ale už 

je pozdě... 



Probudil se. Nepřekvapilo ho, že se mu zdá o smrti. V noci ho celkem často trápily noční můry, po 

kterých se budil hrůzou, ale u tohoto snu ho překvapil jeho konec, to prozření aktérů v samotném 

závěru. Měl být on tím hlavním hrdinou, který všechno nakonec pochopí? Má být tenhle sen 

vnuknutím? Výzvou k partnerství?  Intuicí, jak se dále ubírat?  Možná… 

V každém případě bude těžké dnes bez Lidky vydržet! 

 Stále na ní myslel a den bez ní pak nestál za nic!  Myslel zase na včerejší ostrou hádku. Třeba ho 

takové hádky čekají pravidelně. Ale to by se asi musel hádat všude -  jistě ani s jinou ženou není 

jednoduché žít! Když budou hádky jednou za čas, dá se to určitě vydržet, zvlášť když se pak spolu 

udobří stejným způsobem jako včera. Horší mu připadala ta záležitost s jejím bývalým přítelem. Stále 

tomu nemohl uvěřit, že by to mohlo být pryč. Lidka sice říkala, že to skončilo, ale co když lže,  nechce 

to ukončit na obou stranách a udržuje si z nějakých důvodů oba muže? Vždyť přece Šárka povídala, 

jak se k němu Lidka měla, ale neviděla je zrovna při tom jejím prvním setkáním s ním? Třeba byla 

Lidka jenom překvapená a nemohla ho hned odmítnout, jak mu potom doma vysvětlovala. Třeba 

Šárka záměrně přehání! Proč vlastně má Šárka takový zájem mu to překazit? Nevidí to jinýma očima 

než nestranný pozorovatel? Nežárlí nakonec na něho a nepřeje mu jeho lásku? Asi to tak bude! Šárka 

prostě nestrpí, aby si jiná žena nárokovala kamaráda sama pro sebe a tak mu to vymlouvá takovým 

způsobem! Ne – on si to pokazit rozhodně nenechá! Bylo to s Lidkou moc krásné, než aby to takhle 

rychle ukončil! 

V hlavě mu běžely krásné vzpomínky na Lidku: první vzájemné pohledy, společné večery, kdy se 

spolu seznamovali a rostly jejich vzájemné sympatie, první vášnivý sex,  její krásné vyznání, které od 

ženy jejího typu rozhodně nečekal! Ne, takovou ženu nemůže na sebe nechat dlouho čekat! Sama to 

přece naznačila, ať nerozmýšlí dlouho! Obleče a půjde za ní, vlastně jí dluží vyznání, podobné, jaké 

mu sdělila ona! Napovídal jí toho už dost – samé komplimenty na její krásu, tělo, ale to nejdůležitější, 

jak změnila jeho život a že ten život chce spojit s tím jejím, to jí vlastně neřekl! Třeba na to čeká! Ne, 

opravdu není třeba otálet, vyrazí za ní hned!  

Plán několik dní vydržet bez ní se začínal hroutit! 

Nazul si boty a spěchal za ní. Schody vybíhal po dvou a směřoval k jejímu bytu. Před dveřmi však 

zůstal nevěřícně stát:  uviděl tady pánské polobotky, mnohem větší než ty jeho, cizí, zlověstné! 

Nepochybně ON je tady na návštěvě! Stál a civěl na ty polobotky, všechna touha jí uvidět z něj spadla 

a spolu s tím i chuť po možném definitivním vyřešení situace! 

Otočil se a odcházel. Srdce mu divoce bušilo. Tak přece jenom to udržuje se dvěma muži? Asi tedy 

nakonec bude pravda, co říkala Šárka – scházejí se spolu! Lže mu tedy Lidka, když říká, že s Mirkem 

je to dávno pryč?  

Došel až domů. Tady ho napadla myšlenka, jestli u ní ten Mirek nebyl pouze na návštěvě. Třeba jsou 

s Lidkou nyní jenom kamarádi. Třeba se s tímto stavem bývalý přítel spokojil po zjištění, že Lidka už 

má nový vztah? Nesmysl! Který chlap by se s tím dovedl smířit? Stará láska přece nerezaví, tak říká 

lidová moudrost! Asi bude mít pravdu nakonec Šárka! 

Odjede do Plzně. Moc se mu tam sice nechtělo, ale bude to pro něj jistě dobré! Hudba aktivně 

provozovaná v kolektivu muzikantů ho nabije pozitivní energií, bude to právě muzikoterapie, která ho 

pomůže zbavit jeho chmurných myšlenek! Ve společnosti veselých lidiček pak uvidí své problémy 

úplně v jiném světle! Dá si k tomu pár, pivo je přece životabudič a lék, to je jasné.. 

 

 

XXIV.  

 

A zase tedy nastupoval do vlaku s hlavou plnou neveselých vzpomínek! Vlak byl přeplněný, tak chvíli 

hledal volné místo. Nakonec se mu podařilo jedno najít, ale když usedal, pochopil že vybral chybně. 

Jeden robustní důchodce tady v kupé hlučně přesvědčoval pět spolucestujících o špatné sociální 

politice vlády. A nikdo  z těch 5-ti lidí  neměl sílu mu oponovat  a logickým argumentem vyvrátit tu 

jeho teorii mafiánského spiknutí proti obyčejným lidem, kterou podle důchodce provádí vláda. Všichni 

beze slova poslouchali a přikyvovali, včetně Šimka, který také mlčky seděl a díval se zase špinavým 

oknem ven. Naštěstí důchodce brzy vystupoval a tak si oddychl, že už nemusí poslouchat jeho 

agresivní hlas. Ještě teď mu v uších znělo forte jeho hlasu, barevně syté a jakoby naučené rezonovat. 

„Někteří lidé vydávají obrovskou energii, aby zaujali ostatní.“, myslel si,“ Takovýto řečník musí jistě i 



více jíst, aby svůj sytý hlas uživil, aby získal energii na naučení nezbytných faktů, kterými později 

zaujme. No, konečně je  pryč!“ oddychl si Šimek.  

Teď snad konečně bude mít klid a bude se moci ponořit do svých myšlenek, nebo když to půjde 

usnout a zaspat ty protivné vzpomínky na konflikt s Lidkou a pánskou návštěvu u ní.  

Ale dnes mu zřejmě ve vlaku nebude dopřáno klidu, do kupé totiž přisedli dva noví spolucestující a 

ihned se spolu začali bavit, jak jinak než – hlučně! Téma však měli zajímavější než ten důchodce - 

bavili se o ženách. Myslel, že je vnímat nebude, ale nedalo mu to a tak se zaposlouchal do jejich 

rozmluvy. Když zjistili, že je poslouchá, vypadalo to, že ho chtějí vtáhnout do své konverzace. Jeden 

z nich, kudrnatý silnější muž začal vyprávět:  

„Jednou jsem šel do sámošky koupit kafe a vidím, jak si to tam šine jedna ženská v minisukni, pěkně 

vysoko střižený, jenom chybělo zahlídnout ty její kalhotky! Nedalo mi to a musel jsem něco 

podotknout. Viděla, že to není nic neslušnýho, tak se otočila a já hned, jestli by mě nepozvala na kafe. 

Ale to víš, že tě pozvu, řekla mi nato, když si o to tak říkáš! A já zůstal překvapením  jen tak stát a 

nevěděl jsem, jak se jmenuje ani kam mám přijít na to kafe! A jednou si takhle říkám, že bych mohl 

zajít za Karlem a říkám si, třeba Karel nebude doma a manželka bude sama. Byla.  Pozvala mě hned 

dál, odněkud vytáhla flašku a netrvalo to dlouho a skončili jsme úplně nahý na posteli a dělali takový 

ty předehry – líbačky, oblizovačky a tak! A vtom zvonek. Není to Karel? Je to Karel! Ona hned ženská 

blbá místo aby řekla: Karle, jsi to ty? Tak moment,  jsem na záchodě na velké! To ne, ale začala 

ztřeštěně běhat po bytě a já se rychle oblíkal. Ona ho pak pustila, Karel mlátil do dveří, že by je rozbil, 

tak ho pustila dovnitř.  Seberu poslední věci a zdrhám na balkón, byl to takovej ten barokní balkon, co 

má v každém rohu po jednom andělíčku, naštěstí to bylo první patro, tak se jenom vobtočím kolem 

toho andělíčka, utrhnu mu přitom hlavu a padám pryč. On za mnou, takovej ten typickej šumavskej 

medvěd, ruku  jak já nohu! Já byl sice  mrštnější, ale musel jsem zkoušet dveře, abych mohl zmizet 

z toho dvorku, takže mě chvílemi doháněl, no byly to nervy! A jak se tak dívám do dveří, kudy bych 

se mohl zachránit, uvidím ženskou, co de věšet prádlo a křičím na ní  Pomozte mi, honí mně jeden 

nebezpečnej šílenec! Tak mi otevře, zamkne za mnou a musíme počkat, až nebezpečí pomine. A jak se 

tam tak uklidňuju a v pruhu dopadajícího světla z dvorku vidím ten její profil, začnu mít na chvíli i 

jiný myšlenky a řeknu, jestli bych si nemohl u ní umejt ruce a že když je vlastně teď ta moje 

zachránkyně, jak jí to vlastně mohu oplatit? Pozve mě dál, tak jenom položím tu hlavu toho andělíčka, 

co jsem celou tu dobu držel v podpaždí a jdu. Sednu si a ona zatím jde do kuchyně. Když se vrací 

s připraveným kafem, tak se dá do smíchu a  říká:. Jak jsi se tenkrát pozval na to kafe, tak si ho teď asi 

vypiješ ne? A já se za ní zadívám a nevěřím tomu ani za nic! No jasně, byla to ta panička v minisukni, 

co jsem se k ní hnal tenkrát na kafe před tou sámoškou! To už byla náhoda, co? Ne, to byl osud, takhle 

se to skutečně stalo!“, pronesl a po chvilce dodal:  

„No a pak jsem se u ní trošku zdržel asi na pět let. Vona potom dostala v privatizaci nějaký baráky a 

začala jezdit v bavoráku a mě pak řekla, že to se mnou bylo pěkný, ale že  jsem na ní  moc starej. A to 

byla stejně stará jako já, jenže patřila k těm typům  ženskejch, co se s věkem stávají přitažlivější a 

rajcovnější. To je síla, co? A já si vždycky myslel, že materialisti jsme jenom my – muži! Voni ty 

ženský to mají krásně spočítaný, v nich se prostě nevyznáš. Už jsem si myslel, že  jí mám jistou, ale to 

jsem se přepočítal! A pak  si našla takovýho mladýho kořena, jmenoval se shodou okolností jako já – 

Vráťa. Octnul jsem se jednou úplně náhodně u ní, všichni jsme tam seděli, jedinej Vráťa kmital: Vráťo 

sem, Vráťo tam! Komandovala ho. Tak jsem si voddych, vždyť tak jsem dopadnout i já a  takhle jsem 

nejezdil, ani když jsem byl placenej vod úkolu na kamionce!  Jo osud je někdy nevyzpytatelnej, 

kdybys to měl vymejšlet, tak to nikdy takhle nedáš dohromady!“,  ukončil Vráťa.  

„ No pánové, tak to já mám ještě paradoxnější příhodu, taky o seznamování!“, vložil se do hovoru 

druhý muž:“ Znáte zpěvačku Marcelu Holomíčkovou? ptal se a obracel se k oběma spolucestujícím. 

„Neznáte? Fakt ji neznáte? Zpívá  teď Kitty Parsonovou v muzikálu Casanova! Je to teď děsnej trhák: 

Fakt jste o ní nikdy neslyšeli?“, ptal se překvapeně:“ Tak to je teď moje stará! Tak pánové 

poslouchejte, jak paradoxně jsem se s ní tenkrát seznámil! Podobnou příhodu jste totiž ještě určitě 

neslyšeli!“, chlubil se a pokračoval:“ To bylo ještě když jsem byl na vojně, „začal své vyprávění: „ 

Jednou jsem se trochu zdržel na vycházce. Samozřejmě jsem něco vypil. Lampasáci dostali echo a na 

bráně už na mě čekali: dévéťák, velitel roty, praporu já nevím kdo ještě, protože já byl na vojně dost 

problematickej a lampasákům jsem se nebál nikdy říct něco ostřejšího, tak se takhle na mě připravili. 

Chtěli mě uklidit na ošetřovnu, jako že jsem podnapilej, jenže to se mi nelíbilo, tak jsem jim tam 



nadával a trošku jsem jim to tam zdemoloval. Nakonec mi museli šoupnout kofeinovou injekci a 

teprve pak jsem se uklidnil  a tak zavřeli mi do basy na samotku.  

A asi tak za měsíc přijela k nám do kasína zazpívat Marcelka Holomíčková, tak jsme na ní my mazáci 

hned vyrazili. Sedíme si tak v sále a posloucháme, jak krásně a čistě zpívá. Uměla se u toho taky tak 

všelijak hejbat a můžu vám říct, že to byla fakt kost! Měla u toho takový ty příjemný komentáře, jako 

že jí vojáci nevadí a tak a když skončila, spustil se bouřlivej potlesk, protože fakt zpívala perfektně. A 

úplně nakonec, protože byla potěšená z toho potlesku, nám nabídla, jestli máme k ní nějaký dotazy, 

tak že nám je zodpoví, stačí to jenom poslat napsané na lístečku a vona to přečte a odpoví. No a vedle 

mě seděl můj parťák Konopásek a zeptal se mě, jestli nemám nějakej papír, tak jsem šáhnul do 

uniformy a jeden mu podal. On tam něco napsal a poslal to dopředu Marcelce. Pak teda ona četla ty 

vzkazy od vojáků a  jeden zněl: Marcelko, moc krásně zpíváš, máš krásnou postavu a zadeček! Miluji 

tě! Nebo něco takhle podobně pitomýho  tam napsal ten blbej Konopásek! Jenže Marcelka se usmála a 

řekla: A kdo nám to vlastně píše, chybí podpis! A otočila ten papírek a četla dál: Desátník Říčan dne 

toho a toho /už si nepamatuji kdy přesně to bylo/ přišel z vycházky v silně podnapilém stavu, po 

výtržnosti na ošetřovně vojenského útvaru mu byla podána kofeinová injekce, za kterou uhradil 100 

korun v hotovosti! No představte si, že já blbec jsem tomu Konopáskovi dal to potvrzení z tý 

ošetřovny a on na něj napsal ten svůj vzkaz Marcelce. A teď to bylo na mě, že píšu takový hloupý 

vzkazy! Ale ona na to nic, jenom se tak podívala a řekla: Mládenci, který z vás je ten desátník Říčan? 

A tak jsem dělal jako by nic, protože jsem se styděl, že by měl bejt takovej hloupej vzkaz na mě! No 

tak mu to teď pošlete zpátky, řekla dál Marcelka, napsala jsem mu tam na sebe spojení a může mi to 

říci osobně, když se teď stydí! No a pánové co myslíte, jak to dopadlo? Zavolal jsem na to číslo, 

domluvil si s ní rande a hned po vojně jsem se za ní rozjel a jsem s ní dodneška! No neříká se tomuhle 

paradoxní seznámení? „ 

„No a co ty, mladej?“, zeptal se po chvilce Říčan:“ Jak si se seznámil se svojí starou ty?“ 

„No starou, spíš asi mladou ne?“ opravil ho Vráťa. 

„No na tom není nic zajímavýho!“, řekl vyhýbavě:“ Ona sbalila spíš mě, byla to pak docela velká 

láska. Perfektně jsme si rozuměli, ve všech směrech!  Ale já vlastně nevím, jestli ji ještě mám, jestli mi 

teď ještě patří!“, řekl popravdě: „Jsem na cestě od ní! Chci si od ní trochu odpočinout a srovnat si to 

v hlavě!“ 

„Ty nevíš, jestli ji ještě máš, co to je za blbost?“  

„No nevím, jestli nechce spíš jinýho! Nevím, na čem jsem!“ 

„A v čem je jako problém?“, ptal se překvapeně Vráťa:“ Nikdy nemůžeš vědět, na čem si, s žádnou 

ženskou! To tě pak bude dráždit a přitahovat!“ 

„Možná má jinýho!“ 

„A jak tohle můžeš tak jistě tvrdit? Tys je nachytal?“ 

„To ne! Říkali mi to o ní!“ 

„Říkali ti to o ní?“, kroutil hlavou Vráťa: „To snad musíš poznat sám, ne? To dá rozum!“ 

„Šel jsem dneska za ní a uviděl jsem za dveřma jeho polobotky!“ 

„A víš jistě, že byly jeho? Nemohl tam bejt třeba strejda, nebo dědeček?“, řekl Vráťa,a pak se se  

zarazil a jakoby přemýšlel: „No a – i kdyby to měl bejt on. No a co? Třeba tam byl jenom na kafíčku! 

Musíš bojovat, nesmíš pouštět svoje pozice. Taky ji nechce pustit, to si piš! Buď vytrvalej, chvíli ho to 

bude držet, pak se stáhne, dej na mě!“ 

 „Jednou jsem měl holku a ta kromě mě chodila ještě s jedním, dělala si ze mě normálně blázny a pak 

mi klidně dala kopačky. Ani teď už bych nechtěl bejt za blbce a nějak se ztrapňovat!“ 

„Záleží na tom, co nazýváš ztrapňování!“, řekl Vráťa: „Někdy je nutný taky udělat menší ústupek 

v zájmu většího celku, tak  jako  na vojně -  záměrně prohrát bitvu, ale pak  vyhrát celou válku! Klidně 

se i ztrapnit, když na to přijde! Víš,  mladej- jak se ty vlastně jmenuješ? Michal ? ? Tak Michale,  

dobře poslouchej! Mám jednoho známýho,  jmenuje se Miloš a to je velkej dobrodruh! Vzal si 

osmnáctiletou holku a to je stejně starej jako já! Říkal, že jeho tchyně je mladší než on! Jednou mě to 

nedalo a zeptal jsem se ho:  A to se nebojíš, že ti ta holka uteče s někym mladším? A on mi na to 

klidně řekl: I kdyby to mělo trvat jenom pět let, tak do toho jdu a stojí to za to, když je to takový 

mlaďoučký – pěkňoučký! A víš co ti jako Michale tím chci naznačit? No  jako že za ženskou, kterou 

chceš a ona chce tebe,  se vyplatí vždycky jít! Je to to nejhezčí na světě, tys  to sice nazval láska, já ale 

tomu tak záměrně neříkám, protože to tak není! Ono totiž to vzplanutí, vzrušení – oblbnutí těla 



hormony a může bejt hodně silný! Ženskej hormon progesteron a mužskej hormon testosteron se 

navzájem hledají a když se k sobě hodí, tak je vyhráno!  Mám pravdu Jardo?“,  obracel se k Říčanovi:   

„Jo jasně, člověk žije celej život v zajetí pudů!“ přisvědčil Říčan. 

„V zajetí pudů? No takhle jsem to zrovna nemyslel! To jsi mě tedy, Jardo,  moc nepochopil! Pudy a 

hormony to je trošku rozdíl! Vůbec jsem tím ale nechtěl zpochybňovat, že to nestojí za to! Jakmile už  

u vás jednou ty hormony takhle fungovaly -   a já myslím, že to mezi váma fungovalo dobře, ne? Říkal 

jsi přece,  že ona sbalila tebe, ne??“, ptal se Vráťa. 

„No, to jsem říkal, no!“, přisvědčil Šimek: „Mezi námi to bylo fakt silný, říkala, že to dokonce poprvé 

měla až se mnou!“. 

“Jakože orgasmus? No tak to máš veliký štěstí!“, potvrdil mu Vráťa:“  Tak to jí máš jistou, to bych se 

nebál vůbec ničeho! Ženský na tohle hodně dají!“, vyzýval ho dále:“A taky se nestává často, že by 

ženská měla takhle sama balit chlapa! A když se ženská takhle ze začátku projeví -  tak máš jistotu, že 

po tobě půjde vždycky, že to mezi váma  bude pořád! Tak ti radím: votoč se a mazej za ní nazpátek!“ 

„Já vím, zítra budu už zase s ní a spolu to probereme!“, slíbil tedy nakonec Vráťovi Šimek. 

Vlak se blížil k Plzni, kde muži vystupovali. Spolu se svým mladším debatujícím se všichni muži 

shodli, že je jejich ženy doma stále přitahují a bez nich si to už ani nedovedou představit. Vráťa 

Šimkovi popřál, ať mu to vyjde a navzájem se rozloučili. 

 

XXV.  

 

Vystoupil z vlaku a trolejbusem č. 13 se vydal na cestu do tanečního sálu na předměstí Čechurov, kde 

večer hrál. Ten sál dobře znal a má na něho docela pěkné vzpomínky. Před pěti lety tady hrál 

s kapelou Plesanka a tenkrát tady byl úspěšný. Povedlo se mu sbalit přitažlivou Pavlu, po které šlo 

více zájemců, mezi nimi i jeden z jeho spoluhráčů – Mejla. Jak se věci v životě opakují! Bude tady 

hrát znova s jinou kapelou a spolu s ním i jeho bývalý sok Mejla, se kterým má ještě nevyřízené účty! 

Dnes večer to s ním musí vyřídit a v kapele to skončí! Jiná možnost není, nemůže přece věčně dojíždět 

z Planý do Plzně a utíkat od Lidky!  

Když dorazil do sálu, spoluhráči z kapely tu zatím nebyli, tak si dal pivo. Jak to mají rockoví 

muzikanti ve zvyku, nejprve vyhledal zvukaře, pozdravil se s ním  a domluvil se ním na nazvučení 

svého nástroje, pak si saxofon připravil, vyzkoušel mikrofon a čekal na ostatní. 

Ti za chvíli dorazili. Někteří z nich zamířili hned k pódiu a jako on šli nejdříve pozdravit zvukaře, se 

kterým si podaly ruce. Šimek se k spoluhráčům  připojil a z přistavené dodávky jim pomohl tahat 

různé části aparatury. Pak si kapela zapojila šňůry, reprobedny s nástroji, nastavili zesilovače a 

nástroje postupně naladili. 

Dále vyzkoušeli mikrofony, nazvučení odposlechů a nástrojové aparatury. Zvukaři postupně sdělili 

své další požadavky jako Hoď mi tu basu do předků! nebo Stáhni mi ty spodky ve vodposlechu!  

Když bylo vše připravené, zkusili společně zahrát jednu písničku. 

Sál se mezitím zaplnil návštěvníky, kteří po muzikantech zvědavě pokukovali.  

Zábava mohla začít! 

Zpěvák poklepal na mikrofon a spustil: „Dobrý večer, lidičky! Vítám všechny příznivce dobrého 

rocku! Jsme kapela Robust a zahrajeme vám směs českých bigbítových písniček, které jistě všichni 

znáte, od Katapultu, Olympicu, Hudby Praha nebo třeba Visacího Zámku. Doufám, že se vám naše 

produkce zalíbí a připravíme vás na hlavní tahouny a hvězdy večera – kapelu Brutus, které se již určitě 

nemůžete dočkat. A začal na kytaru úvodní riff písničky.  

„Takže vás zvu sem k nám na taneční parket!“, dodal zpěvák do předehry. 

Jenže posluchači se zatím do tance nehrnuli, kapela se v úvodu zábavy rozehrávala a stále dolaďovala 

svůj zvuk. Po celou první taneční sérii se nikdo tancovat neodvážil. I Šimek hrál s menším zaujetím 

než jindy.  Vždycky se dokázal na zábavě odvázat, hrát s vervou a zatancovat si do rytmu, ale dnes to 

nešlo. Stále přemýšlel, co asi dělá jeho Lidka a také se obával konfrontace s Mejlou, nutné a 

definitivní! 

Brzy začala druhá taneční série. To se již zvedly první taneční páry a pustily se do tance. Zanedlouho 

byl parket plný. 

Ve třetí sérii se k pódiu přisunul mohutný kluk. Měl kulatý obličej, ve kterém se zalitá v tuku ztrácela 

malá očička, obtloustlé tělo napasované v kožené bundě. Svoji image drsňáka oživoval oranžovým 

kohoutem. 



„Jděte do prdele!!“, křičel po kapele: „My jsme přišli na Brutus!!“ 

„Co tady hučíš?, pustila se do něho jedna z tanečnic:“To mám hrozně ráda, takový hučáky, jako si ty! 

Co dovedou zkazit každou zábavu! Ten tvůj hlas mi úplně hučí tady v uších: Hú, hú!“, ukázala si na 

uši. 

„No ne, člověk zaplatí 80 korun u vstupu!“, vysvětloval kluk: „Těší se na Brutusáky! A pak tady má 

poslouchat dechovku s trumpetou!“ 

„Náhodou hráli reggae a ta trumpeta je saxofon, kdybys to náhodou nevěděl!“, poučovala ho dívka: 

„To je vidět, jak rozumíš muzice! Náhodou hrajou dobře, tak je nech!!“ 

„Páťo, kašli na ní, na slepici!“, vyzval ho jeho parťák:“Pojď si dát radši panáka!“. Jeho kumpán byl 

pro změnu holohlavý skinhead v bombru a těžkých botách.  Byl menší postavy, takže působil spíše 

směšně, než aby budil strach. To už paradoxně vypadal nebezpečněji silný Páťa. 

„Jděte do hajzlu, vy pivní skauti!“, řekla jim odvážně ta dívka: „Jenom tady kazíte vzduch!“ 

„To je ale povedená dvojka!“, přidala se k ní její parťačka a dala se do tlumeného smíchu. 

„Máš štěstí, že nebiju holky!“, řekl jí ten skinhead. Chytil svého kumpána kolem ramen a zavěsili se 

do sebe.  

Tato poněkud nesourodá dvojice se pak odebrala  do výčepu.  

„Punkáč a skinhead a jak si spolu rozumí!“, myslel si Šimek:“Ale tady na vesnici se na to asi tolik 

nehledí!“ 

Děvčata se také odebrala do svého hloučku, kde se chichotala a popíjela své drinky. Občas některá 

z nich ukázala směrem k hrající kapele. Zřejmě hodnotila produkci kapely a instrumentální výkony 

muzikantů. Je možné, že se jim samotná kapela zalíbila! 

Když končila poslední písnička taneční série, přesunuly se některé z holek směrem k frontmanovi 

kapely. Šimek zatím stál opodál a dělal jakoby nic, upravoval si plátek na svém nástroji a pak nástroj   

dolaďoval.  Situaci u kapelníka však po očku sledoval a snažil se zaposlouchat do rozhovoru. Povedlo 

se mu zaslechnout, jak mluvčí těch dívek říká, že Dáša má hrozně ráda saxofon a ukazovala při tom na  

pohlednou černovlásku z jejich hloučku.  

Zpozorněl a podařilo se mu zaslechnout zbytek rozhovoru: „“Tak dobrá, my zahrajeme něco se 

saxofonem!“, říkal kapelník. 

„ No to spíš něco bez saxofonu, abych se mohla k němu nějak přiblížit!“, řekla ta dívka – Dáša a 

poodstoupila trochu stranou. Po celou dobu tohoto rozhovoru se spolu s ostatními děvčaty chichotala. 

 „No pane jo, to my ještě tak scházelo!“, myslel si Šimek a styděl se. 

Pak se kapelník podíval trochu provinile na svého saxofonistu a sdělil mu: „Tak jsem ti to Šimi asi 

pěkně zavařil! Tamhle ta černovláska čeká jenom, až začneme další sérii a pak si za tebou přijde žádat 

o tanec! Má prej ráda saxofonisty!“, smál se Robert. 

 „No tě bůh! Ty mi dáváš Boby!“, dělal překvapeného Šimek:“No zkusím se s tím nějak vypořádat!“ 

„Buď tak hodnej!“, žádal ho Robert:“ Musíš se obětovat, je to v zájmu celé naší kapely!“, mrkal na 

něho spiklenecky kapelník:“Tak zlom vaz! My to jdeme zmáčknout!“, popřál mu kapelník.  

Odešel na podium, kde si hodil na krk svoji kytaru a do mikrofonu řekl: “A máme tady naší poslední 

taneční sérii, takže zveme všechny zamilované a také ty, co se zamilovat teprve chtějí! Dámy se budou 

něžně tulit na své vyvolené a pánové budou mít plné kalhoty! Takže si to spolu na parketu užijte!“, 

vyzýval frontman tanečníky.  

„Ahoj! Nešel by sis se mnou zatancovat?“, přistoupila k němu ta dívka a svůdně se na něho podívala. 

„Jasně, půjdu a rád!“, potvrdil Šimek:“ Dám si paňáka na kuráž a  půjdu na to!“ 

„A to jsem tak hrozná??“, povídala dotčeně dívka a z jejího dechu ucítil lehký závan alkoholu:“ Že si 

musíš dávat paňáka?“ 

„Ne, to ne!“, vymlouval se Šimek: „To jsem se jenom tak blbě vyjádřil! Jsem totiž nesmělej, tak na 

kuráž,  jinak jseš moc sympatická!“ 

„Aha!“, řekla ta dívka. 

„Slečno, to děláte moc dobře!“, zaslechl Šimek hlas za sebou. Byl to – kdo jiný než Mejla,  pobaveně 

se usmíval a snažil se vmísit do jejich hovoru:“ Dechaři bývají výborní milenci! Ten nátisk na líbání! 

Jenom pozor na opary!“ 

„Mohl bys vodprejknout, Mejlo?!“, zvýšil na něho hlas Šimek: „Co k smrti nesnáším, jsou lidi, co 

strkají rypák do cizích věcí! Tak si dej vodjezd! Myslím, že tě na podiu už postrádají!“ 

„No jak myslíš!“, řekl ve vším klidu Mejla a odkráčel na podium, kde už byl očekáván. 



„Ne – s tímhle člověkem už nemůže hrát v jedný kapele, buďto půjde on, nebo já!“, myslel si Šimek a 

hlavou mu blesklo, že tohle ještě nebylo s Mejlou úplně všechno, musí přijít  ještě ta konečná dohra, 

jak si naplánoval. Válku si spolu vyhlásili již dávno a dnes ji dovedou do úplného konce – odchodu 

jednoho z kapely a k vzájemné nenávisti až za hrob! V kapele to dnes večer musí skončit! 

Připravoval se na tanec, do kterého se mu moc nechtělo. 

„Já jsem Michal, těší mě!“, usmál se Šimek a představil se dívce, aby odvedl pozornost od konfliktu. 

„A já zase Dáša!“, představila se dívka: „To by se hodil polibek, ne?“ a než stačil cokoli říci, sama 

k němu přisunula ústa. Zlehka políbil její vlhké a pootevřené rty. Jeden tanec ji obětuje a pomaže radši 

pryč! Na mládence číhá všude spousta nebezpečí - kolik možností ho svádí ke hříchu!  Je jako ti 

námořníci z dávných pověstí, které lákaly Sirény svými podmanivými hlasy! Je opravdu těžké vidět 

kolem sebe nabízející se pokušení a nemít z něho užitek, ale on však tomu dnes rozhodně 

nepodlehne! Co mohl jako svobodný mládenec, nemůže teď jako muž - přítel krásné Lidky! A ten 

bídák Mejla má oči všude, zase by mohl něco o něm pustit do Planý! 

Dáša se do něho zavěsila a společně  odcházeli na parket. Tady Šimek zaujal taneční pozici, Dášu vzal 

pravou rukou za pás, levou rukou zvedl její ruku. Začali tancovat. Snažil si udržoval od jejího těla 

odstup, ale zdálo se mu, že se Dáša přibližuje stále blíž a blíž. Pod vlivem alkoholické odvahy, která 

dovede odhodit veškeré zábrany,  si dokonce Dáša v průběhu tance položila hlavu na jeho ramena a 

jeho ruku mu chytla a položila na svůj zadek. To se mu ale vůbec nelíbilo, nenechal to tak a naopak - 

její ruce, které ho obejmuly,  lehce odstrčil. Cítil je jako chapadla chobotnice, část nějakého obludného 

organismu, který ho snad chce zničit. Podíval se na Mejlu. Samozřejmě viděl ho, pobaveně se usmíval 

a kýval hlavou.  

„Víš,  také jsem zkoušela hrát na saxofon, ale lezly mi z toho jenom takový hrozný zvuky!“, říkala mu 

koketně při tanci: „A od tý doby hrozně obdivuju saxofonisty, co dokážou krásně hrát! To je taková 

moje slabost!“, vyznala se mu.  

Bylo to moc nebezpečné, nemůže už dál s Dášou tancovat. Přemýšlel, jakým způsobem jí to sdělit. 

Vůbec jí totiž nechtěl ublížit. Je ten život stejně absurdní záležitost!  Letí po něm celkem hezká dívka, 

kterou teď musí odmítnout! Co by za to ještě před dvěma měsíci dal!  

 Končila písnička, která mu připadala dnes večer delší než jindy.  

„Víš, jsi moc sympatická,“, začal Šimek: “ale já pro tebe asi nebudu dneska moc dobrý společník! 

V září se totiž žením!“, zalhal Šimek: „A svojí holku mám moc rád!“ 

„Hmm, aha“, kývla hlavou Dáša a pak dodala už trochu výsměšně: No to je moc romantický! Tak nic, 

no..!“, utrousila  a zklamaně odcházela pryč. Bylo mu jí líto, ale jinak to nešlo. Ještě se mu nestalo, že 

by za ním na zábavě přišla dívka a požádala ho o tanec. On však celou zábavu myslel na Lidku a trápil 

se. Nejradši by se rozjel za ní hned! 

Když konečně končila poslední taneční série, pečlivě si vytřel a uložil nástroj. Vyšrouboval hubičku, 

uvolnil strojek a sklidil plátek.  Tušil, že to bude na dlouhou dobu naposledy. Potom si složil noty a 

rozmýšlel, zda si je doma schová nebo vyhodí. Určitě si z nich už nezahraje.   

Sílil v něm vztek, který musel ven. Uviděl Mejlu, jak si skládá kytaru do futrálu. Přišel k němu a bez 

jakéhokoliv varování mu začal líčit, co si o něm myslí, s ještě větším důrazem než před tou dívkou – 

Dášou, nezapomněl připomenout minulost, společnou učitelskou činnost ve škole, pečlivě 

vyjmenovával situace, kdy ho basák v minulosti naštval, jak mu to potom zavařil u Lidky a Šárky, jak 

se mu snažil zaškodit a zkazit pověst v Plané. Když se mu pokoušel Mejla skočit do řeči, křiknul po 

něm: „Nech mě domluvit!“ a  dál ho bombardoval zničujícím monologem, ve kterém se to hemžilo 

výčitkami, urážkami i sprostými slovy: „S tebou prostě nemůžu mít nikdy nic společnýho, ani v kapele 

s tebou hrát dál nebudu! Odcházím..!“, končil svou řeč a cítil, jak z něho padá vztek, co se v něm léta 

hromadil, jak se postupně očišťuje,  teď konečně: „Snaž se mi v životě vyhejbat a měj se, jak nejhůř to 

půjde!“, vypálil po něm sebevědomě. 

„Nápodobně!“, řekl mu celkem klidně Mejla:“ Myslím, že v kapele nikomu chybět nebudeš!“ 

„Ty si klidně můžeš plácat co chceš!“, řekl mu také již s klidem Šimek a odešel od něho pryč: „Teď už 

můžeš! Pro mě už nejsi nic!“.  

Pak zahlédl kapelníka, jak kráčí ze záchodu a rukou si ještě zatahuje poklopec. Hned k němu zamířil. 

„Roberte, mohl bys na slovíčko?“, požádal ho. 

„Určitě!“, odpověděl muzikant:“Co máš na srdci?!“ 

„Chtěl bych ti oznámit, že v kapele končím!“, stroze mu oznámil. 



„Zrovna dneska? Po takovým úspěchu?!“, překvapeně krčil rameny  kapelník:“ Vždyť kapela je 

našláplá jako nikdy, za tebou chodí tancovat takový sympatický holky a dneska ti to foukalo jako vo 

život! To přefouknutý fisko bylo přímo excelentní! Co se stalo?“ 

„No Boby, už to prostě není pro mě, to dojíždění….“, lhal Šimek: „Už to není vono! Myslel jsem, že 

to ještě nějakou dobu vydržím, ale nejde to – Plzeň je pro mě daleko!“ 

„A je tohle jedinej důvod?“, podíval se na něho nevěřícně kapelník: „Řekni mi to popravdě!“ 

„No abych řekl pravdu, další důvod je Mejla!“, řekl tedy popravdě: „Nemůžu ho vystát! Měli jsme 

spolu menší konflikt!“ 

„No to jsem si posledně všimnul!“, potvrdil kapelník: “ Na zkoušce….“ 

„Já prostě dospěl k rozhodnutí, že  buďto já, anebo on. Oba tady hrát nemůžeme!“ 

„Tak kdybych si měl z vás dvou vybrat, tak bych radši šáhnul po tobě, ale asi už ses rozhod, ne?“ 

„Jo! Ani se mě nesnaž nějak přemlouvat!“, žertem žádal Šimek. 

„No ani se nepokouším!“, smál se Robert: „Všichni muzikanti, co se mnou někdy hráli, se ale zase ke 

mně jednou nějak vrátili!“, říkal smutně: „Snad si spolu ještě někdy zahrajeme! Byl to s tebou docela 

zážitek!“, vyznal se kapelník. 

„To s tebou taky!“, potvrdil mu Šimek: „No rád bych, ale ta Plzeň je pro mě docela daleko!  Mám taky 

doma nějakou práci!“ 

„Já vím!“, smál se Robert!“ Vrabci na střeše mi to cvrlikali! To bude asi ten pravej důvod tvýho 

odchodu!“, chápavě se usmíval:“Tak zlom vaz!“, popřál mu.  

„Měj se a hodně štěstí!“, loučil se Šimek a odvracel při tom hlavu, protože se mu do očí hrnuly slzy a 

před svým šéfem se styděl. Měli toho spolu hodně společného! Osm let hráli v jedné kapele, jezdili 

spolu po štacích po půlce republiky, tahaly aparaturu po těch nejhorších putykách, ale zažily i plné 

sály, plné nadšených a skandujících posluchačů! Na to se nezapomíná, ale v životě by ho nenapadlo, 

že při loučení s ním bude tak sentimentální! 

Zavolal si taxíka. Přijel načesaný a nagelovaný mládenec, který se živě zajímal, co že se to dělo 

v tanečním sále. Když se dozvěděl, že tam hrála kapela Brutus, vyprávěl, že tu kapelu dobře zná a že 

podobnou hudbu také poslouchá, ale většinou spíš anglické kapely  - Párply,  Nazarety nebo Škorpions 

a tak,  hlavně tedy pomalý věci. A vůbec nejradši prý má Depešáky. „Znáš tuhle?“, zeptal se Šimka a 

falešnou fistulí mu začal předzpívávat motiv z písničky People are people.  

"To je dobrý, ale to já neznám. Já poslouchám spíš Glam rock!", plácl Šimek první hloupost, která ho 

napadla.  

"Tak tahle kapela, to mi nic neříká, bohužel..", odpověděl taxikář. 

Naštěstí už byli  před hlavním nádražím, kde se Šimek nechal vysadit  přímo a při placení nechal 

taxikáři menší spropitné.   

Před vchodem do nádraží postával hlouček bezdomovců, z kterého zaslechl :“Hele vole, zkus mu říct, 

třeba něco šoupne!“ 

 Jeden z bezdomovců pak k Šimkovi rovnou zamířil a požádal ho: „Nazdar muzikante, neměl bys 

pětku na pivo?“ a když viděl, že  Šimek sáhl do peněženky, dodal: „Nebo radši rovnou dvě?“ 

Šimek otevřel peněženku a vysypal mu drobné do otevřené dlaně. 

“Díky, máš dobrý srdce, dovedeš pomoct kamarádovi v nouzi!“, řekl bezdomovec  a dodal:“To máš 

trombón, ne?“ 

Ale Šimek řekl jenom :“Jo!“ a spěchal dál, aby po něm nechtěli třeba ještě víc. Projevil se tady jako 

dobrák a to hned všichni kolem vycítí a budou se ho určitě snažit zneužít! Honem mazat pryč! 

U okýnka, které ze svých cest domů dobře znal, si koupil jízdenku. Dnes večer měla službu nějaká 

tělnatá bába s obličejem jako bratwurst a po zaplacení mu komisně přisunula jízdenku i s drobnými. 

Vlak již byl přistaven na nástupišti. Vyhlédl si volné kupé, odložil si nástroj a posadil se. Do odjezdu 

ještě zbývalo několik minut, tak se pokusil usnout, ale nepovedlo se mu to. Snažil se myslet na kapelu, 

kde působil tolik let. V  hlavě se mu promítal dnešní večer, bohatý na zážitky. 

 Ale do těchto čerstvých vzpomínek se mu opět přimotala Lidka, která brzy všechno přebila. Když se 

vlak konečně rozjel, myslel už zase jenom na ní – na svůdnou, eroticky dráždivou přítelkyni, která ho 

tak přitahovala a změnila jeho život! Hlavou mu opět bezděčně blýskl ten starý zápis z jeho deníku: 

„Za špinavým oknem osobáku, míhá se lhostejný svět, ve kterém mi tolik chybíš, tvoje oči, vlásky, 

zoubky! Přijeď, svět bez tebe mi připadá prázdný, jalový..“, ale teď už mu nepřipadal tak směšný, 

naopak chápal, proč si to tenkrát pěti lety takovýmto způsobem zapsal.  



Hned zítra za Lidkou zajde, už se těší! V hlavě mu zase začaly vyskakovat ty nejpůsobivější věty, 

které by jí řekl. Představoval si, jak se pak bude zase usmívat a spokojeně se k němu přitulí. A vůbec 

nejlepší by bylo, kdyby zase řekla: „Já tě mám tak ráda, Michale!“, vše v jeho fantazii prostě 

směřovalo k tomu nejlepšímu konci.  

Osamělý člověk je nedokonalý, poloviční, teď konečně na to přišel!   

 To zdánlivě zbytečné hemžení, sbírání zkušeností, povinnosti a kariéra, touha po dokonalosti a její 

obvyklé nenaplnění, to vše nazývané život si už teď nedovedl představit bez druhé bytosti, pro kterou 

by to všechno podstupoval, bez teplého těla, které se na něho mačká a chvěje a které muž po krátkou 

dobu svého života může nazývat jako svoje.  

Otevřel okýnko, vystrčil ven hlavu a nechal na sebe dopadat proud chladného vzduchu. Do rachotu 

kolejí mašina občas zahoukala, sledoval světla vesnic a přemýšlel, kdo je asi teď skoro o půlnoci  ještě 

vzhůru. Obloha byla plná hvězd, ale na západě se začala formovala oblačnost, ještě teď načervenalá po 

zapadajícím slunci. Na loukách se začala dělat první mlha, která se dosud držela nízko při zemi. Léto 

pomalu končilo, teď koncem srpna už budou noci čím dál tím chladnější. Snad i ten nevlídný podzim 

pak ve dvou snáze přežijí!     

 

To be continued 

 

 

 

Názvy kapitol: 

I. Návrat ztraceného syna 

II. Vypořádání s následky alkoholu 

III. Everybodies Dancing /na zábavě/ 

IV. Rady zkušeného ženáče 

V. Na předváděcí akci firmy Impera 

VI. Vítezná a definitivní iniciativa 

VII. Vlastník krásné ženy 

VIII. Provinění /večer s tchánem/ 

IX. Líbánky /milenci na výletě/ 

X. Lidčino vyznání 

XI. Co povídal pan Kilián? 

XII. Krušné začátky mladého knihkupce 

XIII. Na pracovní poradě u šéfa 

XIV. Mirkův návrat 

XV. Jeden den s Mirkem 

XVI. Mejlův útok /zkouška kapely Robust/ 

XVII. Starostova návštěva 

XVIII. Notorik Ferry 

XIX. Galerie elit Plané 

XX. Stopování vlastní ženy 

XXI. Opět pan Kilián 

XXII. Přidává se Šárka 

XXIII. I slunce  má své skvrny 

XXIV. Výzva, která se musí splnit 

XXV. Dnes večer to v kapele skončí 
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