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Černobílý akt 
J. V. Štipský 

 
I. 
 

„Smím prosit?“ zeptal jsem se slušňácky a zdvořile se uklonil. 
Je to rutina. 
Ženská řekne buď ne a uvede několik důvodů proč ne, od nelibosti k tanci (to mě 

pak vždy napadá, co tam pohledává) až po můj nadržený uslintaný ksicht, a nebo se 
prostě zvedne a jde s výrazem neméně nadrženým, čímž směle prozradí pravý důvod 
své přítomnosti. Jen málokterá odtančí písničku ze slušnosti. 

„Tančíš dobře?“ zeptala se na oplátku. 
Sakra! Zatápal jsem v paměti, co je to za otázku, někde jsem udělal chybu? 
V duchu jsem bleskově nalistoval zpět stranu osmdesát sedm příručky „Jak 

navazovat sexuální kontakty“, abych si osvěžil našprtané varianty možných odpovědí 
tázaných žen v kapitole „Výzva k tanci“, ale znejistěl jsem. 

Někdo mi v paměti vytrhl stránku. 
„To jo,“ zalhal jsem přirozeně, ale svědomí mne napomenulo a opravil jsem se. 
„No dobře... spíš rád.“  
Odpověď ji uspokojila. Vyšli jsme a já razil cestu vlnícími se páry těl do středu 

parketu.  
Velmi nerad jsem totiž okukován v akci. 
„Já jsem Nina.“  
„Říkalas něco?“ přeslechl jsem. 
„Nina!“  
„Ááá, já jsem Johan, promiň,“ řekl jsem a políbil ji na rudé rtíky. 
Nechala se. 
Zaklesli jsme do sebe a mlčeli celé dvě písně. 
Byla krásná, o hlavu menší než já. A její svůdnou siluetu halily z dolní části pružné 

vzorně obepínající světlemodré rifle a seshora triko s krátkými rukávy s nezvyklou, 
těžko popsatelnou čmáranicí vpředu i vzadu, jak jsem si stihl povšimnout. 

Patnácticentimetrové nahotě mezi trikem a riflemi dominoval malý vpadlý pupík. 
Nina smyslně voněla a mě vzrušovaly její ztopořené prsní bradavky, na něž jsem se 

s rozkoší každým rytmem stále více nabodával. 
Uvědomil jsem si, že je podobná holce z aktu visícího v prodejně nábytku, která je 

mi jakousi bohyní. 
„Máš holku?“ probudila mne, zatímco jsem jí vnořen do jejích voňavých plavých 

vlasů svlékal v intimně osvětleném pokojíku odlehlého motelu. 
Opět jsem znejistěl. 
Nějak jsme si vyměnili role, nezdá se ti, vyzvídat mám přeci já, promlouval jsem 

v duchu a tonul v jejích modrošedých očí (jejich barvu jsem mimochodem 
identifikoval až při další schůzce), zatímco stále vyčkávala mou odpověď. 

„Ne,“ přiznal jsem.  
„A ty?“ nahrál jsem jí na vtipnou odpověď. 
Využila toho. 
„Jistě, a občas laškuju i se zvířátky, nejraději mám pejsky,“ usmála se. 
„Myslím kluka,“ usmál jsem se taky a bez jejích námitek se ještě více nabodl na 

hroty těch pevných trojek. 
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Neodpověděla. 
Zadívala se mi do očí, pravou rukou mi zajela do vlasů, stoupla si na špičky a se 

zrychlujícím se a zesilujícím dechem mne tiskla ke svým rtům. 
Cítil jsem, že se mi její blízkostí zmenšují kalhoty, ale přesto jsem ji objal. 
Políbili jsme se. 
Dlouze. 
Vášnivě. 
Eroticky. 
 
Kráčeli jsme letní zelení, za zády řvala diskotéka, na obloze mlčel měsíc. 
V jedné ruce jsem držel láhev piva a druhou jsem zasunul do zadní kapsy riflí Niny. 

Měla rozkošný pevný zadeček. 
„Tady...“ zeptala se i konstatovala zároveň a pohodila na zem svoji bundu. 
„Počkej,“ šeptl jsem, vytáhl rozehřátou ruku z jejích kalhot a vyslekl svoji riflovku, 

kterou jsem rozprostřel na zrosenou vojtěšku. 
Posadili jsme se. 
„Chceš se napít?“ nabídl jsem bez zlého úmyslu již poněkud vyšeptané pivo. 
Neodmítla. 
Hrdlo láhve si smyslně přiložila k ústům a dopřála si dva doušky. 
Není pivařka, uznal jsem, protože by se po té koze musela odpudivě zašklebit, nebo 

alespoň zatnout zuby, jak to ze slušnosti dělám poslední půlhodinu já, když je mi líto 
pivo vylét. 

Slastně polkla. 
Napil jsem se účastně také, ale chuť piva jsem nevnímal. 
Na láhvi ulpěla její rudá rtěnka. 
Byla voskově sladká. 
„Nemáš žvýku... prosím tě?“ zažadonila a v jejích očích se odrážel měsíc. 
„Potřebuješ snížit hodnotu ph?“ zavtipkoval jsem a v bundě pod námi jsem ji 

v náprsní kapse nahmatal. 
„Dík,“ usmála se. 
Lehli jsme si. 
Leželi jsme vedle sebe jako bratr a sestra, bez hnutí, bez doteku, bez otázek, beze 

slov, celou věčnost. 
Celých pět minut. 
Nenápadně jsem mrkl na hodinky a čekal co bude. Veškerou iniciativu jsem po 

aktivním začátku nechal na ní a chutně, ovšem netrpělivě, jsem prožíval jak kluka balí 
holka. 

Ale nebalila mě. 
Pořád jsme hleděli na měsíc, na medvědy a spoustu jiných souhvězdí a já stále 

nevěděl, jak vyzvědět její soukromí.  
Nevydržel jsem to.  
Nahmátl jsem hledě k nebi její ruku a něžně ji sevřel. Čekala na to. 
„Chodíš často sama na disky?“ vyzvídal jsem. 
Mlčela, zjevně si to ticho doprovázející mé napjaté očekávání vychutnávala. 
„Ne... rozešla jsem se s klukem... před měsícem... dnes jsem tu s kámoškou,“ 

odpověděla stručně, výstižně a intonací vylučující jakoukoli nostalgii. Kolikátý asi 
jsem, za ten měsíc, napadlo mě. 

„A ty ?“ zeptala se. 
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„Já jsem dnes vyrazil výjimečně sám, protože můj nejlepší kámoš odjel na 
dovolenou a brácha je v práci.“  

„Polib mě,“ řekla a její ruce tisknoucí moji dlaň v jejím rozkroku potvrzovaly, že 
touží nejen po splynutí rtů. 

Vyhověl jsem jí. 
Ulehl jsem do jejího vlhkého rozkroku, koleny zabořen do vlhké vojtěšky, opíraje 

se lokty podél jejího napnutého těla na svoji vlhnoucí riflovce. 
Už jsme nemluvili, jen jsme si půjčovali žvýkačku a bylo to roztomile živočišné. 
Byl to vlhký letní večer července roku devatenáct set devadesát šest. 
  
Tehdy jsme se ještě nemilovali, rozumíme-li pojmem milovat se koitus, soulož či 

pohlavní styk, protože strana devadesát sedm příručky „Jak navazovat sexuální 
kontakty“ jasně varuje před podezřelou okamžitou náklonností ženy k muži, a to hned 
z několika důvodů, jimiž vás nemíním zatěžovat. Abych se ale přiznal, v rámci 
objektivního hodnocení jednotlivých situací, pádnějším důvodem neukojení 
oboustranného chtíče bylo její momentální každoměsíční vyplavování endometria, 
stručně řečeno - krámy. 

 
V půl páté jsem se s Ninou u její bytovky rozloučil a nasedl do svého automobilu 

Škoda 1000 MB. 
Svítalo. 
Zamával jsem jí, když míjela okno schodiště. 
První dívka, na niž jsem se už teď těšil, až ji zas uvidím. Dívka, která mi možná při 

dalším třeba jen náhodném setkání někde na ulici řekne ahoj a rutinně prohodí pár slov 
a nebude náhle měnit směr chůze nebo nepřirozeně klopit zraky. Sáhl jsem si na 
náprsní kapsu, určitě jí zavolám. 

Olízl jsem si ze rtů zbytky rtěnky a zkontroloval se v prasklém zrcátku. 
 
A sakra! Zaklel jsem vida před sebou dvě tmavé postavy s placatými čepicemi, 

jednu mávající červeným terčíkem.  
Zajel jsem ke kraji pár metrů za auto dopravní policie, vypnul motor a čekal co 

bude. 
Přistoupil ke mně jeden z příslušníků a do otevřeného okénka mi zarecitoval: 

„Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady, prosím.“ Poslední slůvko 
vyslovil se zjevným odporem. 

Poslechl jsem. 
„Pil jste něco?“ zeptal se po chvilce. 
Vodu vole! napadlo mě, ale jen jsem zbaběle doplnil: „Alkohol myslíte?“  
„Jistě! Kafe si zdůvodníte u lékaře,“ odsekl a tuto vcelku vtipnou poznámku 

pronesl poněkud chladně. 
A jsem v prdeli! 
Buď řeknu, že ne a budu lhář, a nebo řeknu ano a budu poctivec, ale možná bez 

papírů, ostatně papíry riskuju tak jako tak. 
Kašlu na morálku! 
Zapírat, atd., atd. 
„Ne,“ risknul jsem. 
„Tak si vystoupíme,“ řekl podezřele přátelsky. 
Proč neřekl vystupte si, hloubal jsem, když jsem se narovnal vedle auta.  
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„Dýchněte na mě.“  
„Chchá.“ 
„Pořádně.“  
„Chchá,“ cedil jsem spíše nosem s obavou prozrazení šesti dvanáctek. 
„Otevřte tu pusu pořádně, člověče!“ namíchl se jako zubař. 
„Chchá,“ vzdal jsem to a zcela rozevřenými ústy jsem mu nadávkoval dech s ph 

neutralizovaným šesti dvanáctkami a třemi kusy žvýkací gumy s příchutí máty. 
„Nóó,“ pochválil mě a odpudivě se odvrátil. 
„Tak si nafoukneme balónek... Frantó!“ zavolal na kolegu. 
Bavil se se mnou jako s děckem a dělalo mu to potěšení, to mě štvalo. 
V přicházejícím přislušníkovi jsem poznal bývalého spolužáka ze základní školy 

a zaradoval jsem se. 
Předčasně. 
„Čau Franto... jsem nevěděl, že...“  
„Dobrý den,“ umlčel mě. 
Nechápal jsem, jak může připínáček umístěný pod usedající zadnici a vzpomínka 

na jednu sušenou žížalu v rohlíku se salámem ovlivnit po tolika letech dospělého 
člověka.  

Asi jsem to přehnal. Omlouvám se.  
Pozdě! 
Můj bývalý spolužák sedící jedno pololetí páté třídy v lavici přede mnou teď 

nekompromisně otevíral krabičku se skleněnými ampulkami, dítě by řeklo naplněnými 
vitacitem. Ležely tam dvě, poslední dvě lesklé, průhledné a všemi řidiči nenáviděné 
bestie.  

Franta vytáhl jednu z nich a snažil se odstranit oba konce, aby na jeden nasadil 
balónek a na druhý umělohmotný náústek. 

Ernest Hemingway kdysi řekl - cigareta je plevel, na jehož jednom konci je oheň 
a na druhém blbec. 

Tester přítomnosti alkoholu v dechu řidiče je plevel, na jehož obou koncích je 
blbec, napadla mě volná parafráze, když jsem pozoroval Frantu, jak naplněn 
překypující zodpovědností nasazuje balónek a náústek a v duchu jsem se rozchechtal.  

„Prosím... a foukej silně, ať ho nafoukneš celý.“  
No sláva, aspoň že si pořád tykáme, zaradoval jsem se a poslušně jsem balónek 

s vypětím všech sil nafoukl. 
Trubička zezelenala, já jsem zrudl. 
„Co s tím uděláme, pane řidiči?“ zeptal se mě Frantův kolega vědom si mé 

bezmocnosti. 
Přemýšlel jsem jak odpovědět a nevyprovokovat. 
Rozhodně nemohu tvrdit, že jsem měl jen jedno pivo, to je otřepaná výmluva. Radši 

opatrně nahraju, rozhodl jsem se. 
„Pokuta?“ vysoukal jsem odevzdaně. 
„To je na sebrání papírů,“ upřesnil Franta a důležitě mnul v prstech usvědčující 

trubičku. Jeho kolega se autoritářsky pohupoval střídavě na patách a špičkách nohou.  
Papíry snad né, prosím! žadonil jsem v mysli a v duchu jsem proklínal křupavé 

červy - máloštětinatce umístěné v pečivu mezi vrstvou másla a uzeniny. 
„Bude to za pět set,“ rozhodl Frantův evidentně služebně starší kolega a přestal se 

kymácet. 
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Hurá! zařval jsem radostí kdesi v sobě, přestože na pětikile vyplaceném státnímu 
represivnímu orgánu není nic potěšujícího. V tu chvíli ale bylo.  

Papíry mi zůstaly, pokutu jsem do čtrnácti dnů složenkou řádně zaplatil  
a s Frantou jsme si dál tykali. 

 
Domů jsem přijel v půl šesté asi půl hodinky po bráchovi, který přišel ze šichty, 

a zrovna se v kuchyni cpal studenou koprovkou s chlebem. 
„Jak se ti dnes navazovaly sexuální kontakty, badateli ženských orgasmů!“ volal 

z kuchyně. 
S plnou pusou šišlal otázku, kterou evidentně narážel na jím darovanou příručku 

k mým dvacátým narozeninám a podle níž jsem již třetí rok úspěšně naplňoval svůj 
sexuální život. 

„Vole!“ odbyl jsem ho. 
Tato otázka nebo otázka obdobná na mé sexuální úspěchy u žen byla jednou z jeho 

nejoblíbenějších, hned za otázkou Co bude k obědu? a Nevzals mi šprcky?  
První otázku používal téměř pravidelně třikrát až čtyřikrát do týdne, aby se ujistil, 

zda se vyplatí zůstat doma na oběd, či zda má poobědvat v práci nebo ve městě (bratr 
je o tři roky mladší a bylo samozřejmé, že jsem po tragické smrti našich rodičů 
veškerou domácnost vedl já, a tudíž jsem z přirozené nutnosti i vařil, ale po zdárném 
ukončení studia mého bratra v oboru kuchař-číšník a po zjištění slušné poživatelnosti 
jeho pokrmů, jsme se na můj nátlak dohodli na střídání služeb v kuchyni, proto se 
četnost jeho dotazů na téma oběda pohybovala mezi třemi a čtyřmi týdně podle toho, 
zda jsem měl krátký či dlouhý týden) a druhou otázku používal pouze asi jednou do 
týdne, když navoněn pobíhal ve slipech po svém pokoji a nervózně hledal své latexové 
pomůcky nejrůznějších příchutí i bez, ačkoli jistojistě věděl, že jsem se jich ani netkl. 
Holt, můj bratr - bordelář. 

„Včera jsem potkal starou Preclíkovou, prej našim zas někdo řádil na hrobě,“ 
ozvalo se z kuchyně, „...měli bychom tam zajít.“  

„To je zajímavé!“ postavil jsem se do dveří a bez ohledu na smutnou skutečnost 
pronesených slov jsem se nahlas zamyslel. 

 „Včera jsem ji potkal taky, chvíli před tebou... a mně řekla, že máme špatně umyté 
schody... To mi ale, Honzo, řekni, proč mě ta ženská nenávidí...“  

„Nejspíš postrádá kladný vztah ke svobodnému povolání a ku zlatu v pánském 
ušním boltci,“ nadhodil bratr ironicky. 

„Dobrá! To snad ale ještě není důvod, aby mně všechno jen vytýkala, jako posledně 
tu rýhu ve zdi, přestože jistě věděla, že do sklepa jsi smýkal kolo ty, a nebyla mi 
schopna říct důležité věci,“ naštval jsem se. 

„To je život,“ konstatoval hihňající se brácha.  
„Hovno život! ... Dneska ji sprdnu... a ty přejedeš ty schody!“ rozhodl jsem 

rezolutně a odebral se do svého pokoje.  
V polospánku jsem se obnažil a zalehl jako nemluvně do své postele, ve svém 

pokoji, zatímco můj bratr plenil naši ledničku, v naší kuchyni. 
Sousedku Preclíkovou jsem nesprdl a brácha se na schody vykašlal. 
 
Probudil jsem se v jedenáct dopoledne.  
Jelikož jsem měl službu v kuchyni (ono to zní skoro jako na vojně, ovšem pouze 

zní), uvařil jsem brambory a narychlo opekl salám, který jistě nedopatřením unikl 
zrakům bratra při ranním nájezdu. 
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Poobědval jsem a vyrazil na hřbitov obhlídnout tu spoušť zvěstovanou starou 
Preclíkovou, zatímco bratra jsem ponechal peřinám a jeho porci oběda troubě.  

  
Kolem telefonní budky stojící u hřbitova jsem procházel s nejistým cukáním, 

zmítán přívalem otázek. 
Mám Nině zavolat?  
Nebude to brzo?  
Nebude za týden pozdě? 
Nebude to unáhlené?  
Nepokazím něco? 
Z neznámého důvodu se mne tehdy zmocnila obrovská touha ve vztahu s Ninou 

pokračovat, dalo-li se to náhlé vzplanutí již nazvat vztahem, a nehodlal jsem nic 
riskovat. 

Ále co, za zkoušku nic nedám, brzo nebo pozdě, rozhodl jsem se po chvíli váhání, 
ovšem zbytečně. 

Bylo již rozhodnuto, nezavolám. 
Pohyb ruky k náprsní kapse mne ujistil, že mám jinou bundu. Nalhávaje si, že je to 

jakási vyšší moc, vyšší přání, abych zatím nevolal, a radosten, že za mne rozhodl 
někdo jiný, jak to máme my lidi rádi, jsem prošel branou hřbitova a vůbec jsem si 
nepřipouštěl fakt, že bylo zcela logické, když jsem v neděli odpoledne vyrazil na 
hřbitov svátečně oděn (v mém případě ne svátečně, ale slušněji než všedně), a nebyl 
jsem vystrojen jistě ještě zvlhlou riflovkou se stopami listoví bobovitých rostlin a že 
papírek s telefonním číslem Niny v náprsní kapse jsem tím pádem zcela přirozeně 
nechal doma. 

 
Pohled na hrob rodičů mne překvapil.  
Ona interpretace sousedky Preclíkové o „řádění na hrobě“, byla v zaběhlých 

kolejích předešlých oznámení (hrob nám kdosi zpustošil celkem pětkrát během dvou 
let, co jsou rodiče po smrti), s nimiž nás vždy seznamovala naše starostlivá, všetečná 
a vševědoucí sousedka, ale kdy to odnesla přinejmenším ukradená či alespoň rozbitá 
lucernička, nehledě na pár ukradených kytek, poněkud přehnaná, protože tentokráte 
zmizely pouze dva keříky macešek a přibylo lidské lejno.  

Ano, nějaký občan využil krytu vedle rostoucího živého plotu pámelníku 
a nestydatě se nám vysral na hrob, přestože u vchodu jsou udržované toalety. Měl jsem 
být hluboce dotčen a uražen, ale nebyl. Lidé jsou hovada, ulevil jsem si, a možná, že 
nám chtěl macešky pohnojit. 

Snažil jsem se nehledat v tom žádnou symboliku. 
Hovno jsem odstranil (pohnojil jsem živý plot), díry po zmizelých maceškách za 

padesát korun za kus jsem zahrnul a zahladil jsem i otisky bot v záhonu. 
Chvíli jsem stál před hrobem a snažil se nemyslet.  
Za mnou přeletěl turdus merula a krátce zapípal, bylo to mládě. 
Tati, měl jsi pravdu, mami, ty ses mýlila, lidi jsou hovada.  
Rozloučil jsem se a odešel.  
 
Cestou ze hřbitova jsem se přistihl, že mi to přeci jen úplně putna není, protože 

jsem chvílemi uvažoval jako detektiv a zkoumal mimoděk každý otisk podrážky, jenž 
se mi naskytl před očima (v prachu u silnice, u rozmoklé kaluže, v záhonu růží či 
čerstvém betonu) a hloubal jsem, co to asi bylo za hovado. 
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V jednu chvíli jsem dokonce pojal podezření na samotnou Preclíkovou, která se 
kutala před domem v záhonu a jejíž stopa v kropené hlíně se mi zdála podezřele 
shodná se stopami mezi maceškami. 

Nakonec jsem ale usoudil, že je to jen důsledek mé přirozené lidské touhy za 
každou cenu, když ne přímo potrestat, alespoň usvědčit či poznat viníka, a od 
podezření jsem ustoupil. I nesmyslná představa mé mysli, stařenka krčící se za keřem 
pámelníku a produkující vzhledem ke svým proporcím nezvykle objemný předmět, 
potvrdila správnost mého úsudku.  

Brácha, zrovna obědvající, přijal zprávu o lidském exkrementu na hrobě rodičů 
stejně klidně jako já, pouze výrok o lidské rase byl mnohem vulgárnější. 

„Zítra ráno jedu do Ostravy, mám schůzku s vydavatelem,“ informoval jsem ho ne 
proto, že by ho snad zajímaly mé umělecké iniciativy, ale proto, že jsem z onoho 
důvodu nemohl uvařit oběd.  

Nevadilo mu to. 
Pracoval ve vinárně pod hradbou, a protože si prohodil směnu, mohl poobědvat 

tam. 
Můj bratr je stejný jako já, a přesto v něčem zcela odlišný.  
Jeho nečekané prohazování směn mělo totiž často původ v přání jeho přítelkyň, 

momentálně šestnáctileté Moniky, zatím školou povinné, pracující teď v době 
prázdnin na brigádě v zemědělském družstvu, ovšem nejednalo se o nějaké 
autoritářské nařizování, nýbrž o prostou oboustrannou touhu co nejčastěji se stýkat.  

To byl jeden ze základních rozdílů mezi námi. 
Zatímco já jsem v životě ještě s žádnou holkou nechodil (nenazveme-li dvě či tři 

setkání chozením, protože ženu, se kterou jsem měl nejdelší intimní známost, jsem 
viděl všehovšudy třikrát), přestože jsem jich diskrétně řečeno „blíže poznal“ několik 
desítek, za což vděčím - a to nepopírám - i jím darované příručce, můj bratr chodil 
s Monikou téměř rok a pokud je mi známo i s holkama před tím (byly asi tři) udržoval 
nejméně tříměsíční známost s přibližně dvoudenní frekvencí setkávání. 

„V kolik přijedeš?“ zeptal se mě, když dojedl. 
„V kolik potřebuješ?“  
Přestože jsme měli v našem tři plus jedna každý svůj pokoj (v další místnosti jsem 

měl ateliér), dělali jsme to raději vždy tak, byla-li možnost, aby druhý, přivede-li si 
jeden z nás ženskou, nebyl doma přítomen. 

Měl jsem pro to stejně jako bratr pochopení. 
„V deset?“  
„Původně jsem chtěl odpoledne, ale budiž... v devět,“ zkrátil jsem bratrovo přání 

o hodinu, abych uplatnil autoritu svého tříletého věkového náskoku. 
Brácha nesouhlasně zavrněl, ale neprotestoval. 
„...a ne abys zas pokapal svíčkou koberec,“ dodal jsem starostlivě rodičovsky. 
 
 

II. 
 
 
Půlosmý autobus jsem ráno málem nestihl.  
Jako napotvoru jsem na schodech zakopl o souseda Jardu, jemuž jsem byl nucen 

z důvodu pouhé sousedské solidarity pomoci.  
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Zmíněný Jarda není žádný Jarda, tedy přesněji řečeno nějaký můj kamarád 
Jaroslav, jak by se mohlo zdát, ale je to Josef Jarda, asi čtyřicetiletý obyvatel bytu 
sousedícího s námi na patře a hlavně, je to notorický konzument lihovin.  

Otisk schodu na jeho čele mi potvrdil doměnku, že zde nocoval, což koneckonců 
nebylo u Jardy nic neobvyklého. Pomohl jsem mu na nohy, zatímco nesrozumitelně 
drmolil cosi o ženském pohlaví i ženách všeobecně.  

Byl rozvedený už téměř rok, ale stále se s tím nebyl schopen vyrovnat, nebo mu 
možná to dlouhodobé vyrovnávání se se skutečností s lahví v ruce docela vyhovovalo. 

Řidič autobusu linky Nový Jičín - Ostrava naštěstí pochopil přání běžícího 
a rukama mávájícího chodce křižujícího mu dráhu výjezdu z autobusáku, takže jsem 
se půlosmičkou do Ostravy vezl. 

Dnes Nině zavolám, rozhodl jsem se a vytáhl z kapsy lístek s telefonním číslem, 
které mi dala, abych se ujistil, že je vše v pořádku, že ho mám. Vlastně jsem chtěl spíš 
vidět její rukopis a cítit ten papírek v ruce, ten ušmudlaný hospodský lístek, který jsem 
si vzal s sebou, přestože jsem si její číslo už opsal do diáře, jenž jsem měl taky u sebe. 

Nasadil jsem si sluneční brýle a pozoroval ubíhající severomoravskou krajinu. Co 
zachytily oči, nestíhal mozek zpracovávat. Hledě do nepřítomna jsem spíše než 
o zeleni a šedi krajiny přemýšlel o schůzce z vydavatelem, jestli budu konečně 
ilustrovat Boženu Němcovou, a hlavně o tom, co všechno řeknu Nině, až na druhém 
konci zvedne sluchátko. 

Neviděl jsem ji vlastně jenom den, vezmu-li v úvahu, že jsem se s ní rozloučil 
v sobotu v půl páté v noci, tedy až v neděli ráno, ale už jsem se těšil, až ji večer 
uslyším, a proto jsem chtěl mít vše řádně naplánováno.  

Rozhodně vynechám otázky typu: Jak se máš? Nepřišlas pozdě? Co vaši? Co 
brácha? Co ségra a Nezlobíš se, že volám?  

„Ženu je třeba vhodnou formulací dotazů zpracovat tak, aby nám bez vlastního 
vědomí o vlastní vůli řekla to, co chceme slyšet, ukázala, co chceme vidět, a udělala, 
co chceme cítit.“  

To je ale blbost, pomyslel jsem si, když jsem si vybavil tuto větu ze strany tři 
z úvodu kapitoly „Základem je umění komunikace“ příručky „Jak navazovat sexuální 
kontakty“. 

Všiml jsem si, že mé zkušenosti rostly stále rychlejším tempem a do takových 
rozměrů, že jsem více a více přerůstal onu knížečku svou znalostí věcí lidských, a pak 
se i stávalo, že moudra příručky pokládané mnou zprvu za základy lidského poznání, 
jsem nyní bez záchvěvu smyslů nazval i blbostmi. 

Budu stručný, věcný a milý, upřesnil jsem si. 
V půl deváté jsem vystupoval na ÚANu v Ostravě. 
Vítej smogu, vítej Ostravo. 
Měl jsem trochu času a trochu žízně, což dohromady sečteno a podtrženo dá jednu 

desítku na stojáka u šestihranného stánku v rohu nádraží. 
„Kámo, nemáš nějaké drobné, potřeboval bych... za chvíli mi jede autobus...“  
„Ne!!“ urval jsem se na ušmudlaného třicetiletého osumdesátníka. 
Tyto pochybné existence jsem nikdy neměl v lásce, obzvláště když tak průhledným 

způsobem žadoní o korunky, aby je obratem směnily za tekutiny nejrůznějších kvalit 
i hustot, podle štědrosti dárců, což vždy prozrazuje nejen naběhlý žilnatý rudý nos, ale 
i celková image, a nejsou schopni na rovinu říct svůj pravý důvod zájmu o českou 
měnu, natožpak i poprosit. 

Vypil jsem asi tři čtvrtě láhve a byl tu další. 
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„Šéfe, nenechal bys mi, prosím tě, trošku?“ zažadonil upřímně a o poznání slušněji 
a rukou zšedlou zažranou špínou (Páni! Jaká asi byla jeho originální barva pleti? To 
jistě ani sám nevěděl.) ukazoval na láhev. 

Zželelo se mu bezdomovce a daroval mu doušek lahodného moku, mohlo by stát 
v pohádce. 

Pravdou každopádně bylo, že jsem mu nechal celý zbytek piva (i s lahví!!), což ho 
evidentně potěšilo a z vděčnosti mi nabízel přátelské podání ruky, čemuž jsem se 
z pochopitelných hygienicko-estetických důvodů vyhnul. 

Neurazil se a dychtivě se přisál k láhvi. Byl ošlehaný vichrem života.  
Nemám rád opilce, když jsem střízlivý, a střízlivé, když jsem opilý, vybavil se mi 

čísi výrok. 
Dnes mám na opilce štěstí (dá-li se to nazvat štěstím), doufám, že mě neopustí za 

chvíli při jednání o ilustracích pohádek, a hlavně večer při realizaci pohádek s Ninou, 
zkonstatoval jsem a vyrazil na schůzku s vydavatelem.  

Jednání probíhalo podobně jako všechna předešlá a pro laika nudně. Nastíním vám 
pro představu část mého rozhovoru se třemi spolumajiteli vydavatelství.  

„Tak abychom se zrovna domluvili i na předběžné částce,“ navrhl v půlce hovoru 
první. 

„Já bych navrhoval zaplatit za dodané ilustrace, bez ohledu na počet a cenu 
vydaných a prodaných výtisků,“ ozval se druhý. 

„Pro vás to vyjde rozhodně lépe... to je standardní postup,“ děl třetí. 
Mlčel jsem. 
„Budete-li honorován podle počtu výtisků, tedy prodaných výtisků, budete na tom 

mnohem hůře, protože nikde není napsáno, že se všechny prodají,“ vysvětloval druhý. 
„Bude lepší, když vám vyplatíme jednorázovou částku za jeden kus ilustrace 

a prodejnost knihy vás tím pádem nemusí vůbec trápit... to je standardní postup,“ 
dodal třetí. 

„Domluvíme se na právech na pět let a bude-li se kniha prodávat, můžeme vám 
vyplatit další částku a práva odkoupit na další období,“ vysvětlil sebevědomě první. 

Když se bude kniha prodávat, vyděláte na mně do pěti let majlant, zacpeme mu 
hubu lízátkem a sami vykoupíme cukrárnu, blesklo mi hlavou. 

„Bude-li kniha úspěšná, může se prodávat časem i do zahraničí,“ pokračoval první, 
aniž si uvědomil, že je to spíš argument v jeho neprospěch. 

„Já bych teda souhlasil s vyplacením jednorázové částky za ilustraci, ale 
s převodem práv na jeden rok a v případě, že se bude kniha prodávat můžeme smlouvu 
prodloužit,“ osmělil jsem se. 

„Tohle ale nikde neexistuje, my máme standardní smlouvy se všemi ilustrátory, a ty 
jsou na pět let,“ nesouhlasil třetí. 

Standardní smlouvy pro nadstandardní okrádání. 
„Ale domluvíme se na maximálním možném počtu výtisků v tomto období,“ 

nevzdával jsem se. 
Chvíli mlčeli, podívali se na sebe a poté opatrně s nevolí souhlasně přikývli. 
„No prosím, můžeme se domluvit třeba na padesáti tisících výtisků,“ navrhl druhý. 
Padesát tisíc?!! ani omylem, vzbouřil jsem se v duchu, ale hned jsem se zklidnil. 
„Jak byste si představovali zaplacení ilustrací, myslím vyplacení honoráře?“ zeptal 

jsem se, aniž bych vůbec vyslovil cifru, o jakou by se mělo jednat. 
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„No standardní postup je do čtrnácti dnů po vydání knihy, ale můžeme se domluvit 
i na čtyřiceti procentech při převzetí a šedesáti v oné lhůtě, “ pronesl s chladnou 
vstřícností třetí. 

Standardní postup, nadstandardní zisky, polibte mi prdel, napadalo mě, ale nakonec 
jsme se přeci jen domluvili. Na takové věci jsem měkota a slaboch. 

Vzal jsem si texty v podobě jakési makety knihy, s jednotlivými vynechanými 
místy pro ilustrace a přislíbil, že do měsíce pošlu k závěrečnému schválení před 
podpisem smlouvy skicy i s několika návrhy v barevném provedení. 

O další lekci v oškubávání bohatší, ovšem stále naivní a stejně ovladatelný jako 
předtím, jsem se pokorně rozloučil. 

Kolik takových jednání jsem už zažil, mám já to zapotřebí, klel jsem. 
Zapotřebí jsem to měl, což dokazovalo vysychající bankovní konto a další zakázku 

jsem potřeboval. 
 
„Dobrý den, je doma, prosím vás, Nina?“ zeptal jsem se zdvořile, když kdosi zvedl 

sluchátko. Bylo půl šesté a já stál v telefonní budce u autobusového nádraží Nového 
Jičína a lačně očekával hlas Niny. 

„Kdo volá?“ vyzvídal přirozeně ženský hlas na druhém konci. 
„Johan.“  
„Moment.“  
Na druhém konci se ozvalo dětské hihňání, z čehož jsem usoudil, že to je nejspíš 

mladší sestra Niny. 
„Ninó! Máš tu toho svého malíře,“ zaslechl jsem nedostatečně zakrytým mluvítkem 

chichotající se Janu a slůvkem „svého“, které bylo důkazem, že se o mně v intimním 
sesterském rozhovoru Nina zmínila, mi stouplo sebevědomí a poklesla nervozita. 

„Haló,“ ozval se hlas Niny na druhém konci a mně průhledná telefonní budka 
připadala v tu chvíli jako průhledný sprchovací box.  

Podlomily se mi kolena a vyschlým hlasem jsem zakoktal: „Ahoj... tady Johan...“  
„Ahoj, já jsem myslela, že zavoláš už včera,“ řekla zcela čistě, kamarádsky, 

dospěle. 
To jsem potřeboval, uvolnil jsem se. 
„Víš, měl jsem hodně práce, dodělával jsem nějaké kresby, zrovna dnes jsem byl 

ještě něco domlouvat... a hlavně, nechtěl jsem tě otravovat, třeba bys ještě spala, a tak 
jsem si...“ 

„Já bych se ráda probudila... kvůli tobě,“ přerušila mě a sluchátko mi opět připadalo 
jako sprchová růžice. 

Nevím, čím to bylo, ale jakmile Nina spustila tím svým naoko rozmazleným 
svůdným hlasem, ztrácel jsem veškerou koncentraci. 

Zhluboka jsem se nadechl a přešel do protiútoku v nadbíhání, to byla jediná cesta, 
jak se rozptýlit a rozmluvit. 

„To mi lichotí... já bych se kvůli tobě taky rád probudil, ale nejde to.“  
„Jak to myslíš?“ znejistěla. 
„Protože myšlenky na tebe mě ani nenechají usnout,“ řekl jsem. 
Zasmála se. 
Budu stručný, věcný a milý, vybavilo se mi. 
„Kdy tě můžu vidět?“ zeptal jsem se to nejdůležitější. 
Tato otázka týkající se našeho dalšího setkání mi dala v přípravách nejvíc zabrat. 

Kdybych se zeptal Chceš mě vidět, stavěl bych ji do nevděčné role vynuceného 
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souhlasu, kdy jen nepřítel by řekl ne, a tudíž bych nevěděl nakolik by její ano 
vyznívalo z její duše, a nikoli z pouhé kamarádské solidarity. V úvahu nepřicházely 
ani otázky Uvidíme se? a Můžu tě vidět? - a to ze stejného důvodu jako předešlá. 
Uvědomil jsem si, že se musím zeptat otázkou, na kterou se musí odpovědět jinak než 
ano nebo ne. Napadla mě otázka „Kdy se sejdem“ za níž by následovala „Kde se 
sejdem“, ale zněly příliš sebejistě, a proto jsem první otázku upravil a doplnil 
prosebným slůvkem.  

Dnes po prožitých zkušenostech je mi jasné, že kdybych se tehdy zeptal jakkoli 
a na cokoli, uspěl bych stejně, protože Nina náš rodící se vztah prožívala podobně jako 
já a nechtěla nic pokazit (což jsem vzhedem k jejímu rychlému a drzému, nikoli 
ovšem nepříjemnému začátku nechápal), takže ať kdokoli z nás cokoli střelil, nemohl 
se minout. 

„Kdy chceš?“ odpověděla otázkou (to byla jedna z možností, které jsem očekával), 
čímž chtěla taktně naznačit, že určení místa a času, kde se má odehrát naše první 
rande, je plně pod mým velením. To mě potěšilo. Holt, brácha se půjde v sobotu večer 
projít... a možná bude mít šichtu, tak ani nebude muset, srovnal jsem si v hlavě 
očekávané události. 

„V sobotu odpoledne, jestli můžeš, někde sednem a pak ti můžu ukázat svůj ateliér, 
co ty na to?“  

„Ateliér?“ zopakovala vyzývavě a usmála se. 
„Ve vší počestnosti,“ zalhal jsem. 
„V kolik a kde?“  
„V kolik ti jede autobus? Nebo pro tebe mám přijet?“ nadhodil jsem džentlmensky. 
„Blázníš, zbytečně bys jezdil, je to jenom pět zastávek... přijedu teda ve dvě na 

autobusák,“ zavrhla mé okamžité nadšení a já byl i rád, především ze soucitu k mé 
Škodověnce 1000 MB, která byla sice přibližně stejně stará jako já, ovšem mnohem 
více zažila. 

Život stroje a člověka jest nesrovnatelným. 
„Bezva, jsme domluveni...“ řekl jsem. 
Tohle je nejhorší okamžik v životě svátečního telefonisty, jak ukončit hovor, když 

je oběma účastníkům již jasné, že si řekli, co potřebovali, zvláštěpak, jedná-li se 
o člověka jiskřícího předtuchou společné milenecké budoucnosti. 

„Sakra, docházejí mi drobné, slyšíš mě ještě?“ zkusil jsem zafilmovat. 
„To neva, co jsme chtěli, jsme si řekli..., tak v sobotu ve dvě na autobusáku... pa,“ 

ukončila Nina rozhovor jednoduše, upřímně. 
To jsem obdivoval, její dokonalou harmonii krásy, inteligence a upřímnosti, ostatně 

v té době bylo jen máloco související s Ninou, co jsem neobdivoval. (Neobdivoval 
jsem například její dotěrnou a vlezlou patnáctiletou sestru Janu.) 

Pa. 
 
Napadlo mě, že nejlepší způsob, jak přečkat více než tři hodiny ve městě, bude zajít 

pěkně po česku někam do hospody, ale sedět sám a chlemtat pivo, to je otrava, kéž 
bych tak potkal někoho známého. 

Prošel jsem restauraci U jelena, ale nikde ani živáčka, tedy známého živáčka, 
U Kremlů (po našem V Kremlu) to samé a U tučňáka jakbysmet. Tam jsem si navíc 
vzpomněl na pohádku O Rákosníčkovi. Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, 
a možná ještě dál..., bylo zde nakouřeno tak, že i kdyby tu snad někdo známý seděl, 
mohl bych ho identifikovat jen ztěží. Lokál jsem opustil chvatně, protože jsem si 
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uvědomil, že toto už by bylo pro mé jindy velmi zkoušené a nešetřené zdraví nekuřáka 
příliš. 

Pátrání po známé tváři jsem vzdal a rozhodl se nakonec sednout do „Národa“, kde 
čepovali vlastní, sice ne nejkvalitnější, ale zato nejlevnější pivo v centru města.  

Podloubím vedoucím z náměstí jsem vyrazil k vytipované restauraci Národní dům. 
To snad není možné! Bůh existuje! Zachtělo se mi na chvíli ač nevěřícímu uvěřit, 

když jsem spatřil svého kamaráda. 
„Čau Bruno!“ pozdravil jsem ho překvapeně.  
Minulý týden totiž odjel na čtrnáct dní s rodinou na dovolenou, ostatně jako většina 

známých i neznámých občanů našeho i jiných měst v letním parnu, a kvůli tomu jsem 
jel na dvě diskotéky bez něj.  

(Já sám jsem na dovolené nejezdil, protože celý život jsem bral a beru jako jednu 
velkou dovolenou s mnoha věcmi nedovolenými.) 

„...co ty tu, máš být na Slapech.“  
„Ále, ani mi nemluv,“ pravil sklesle, ale s úsměvem. 
Můj přítel, umělec Bruno, ročník sedmdesát tři jako já, ale na rozdíl ode mne tři 

roky ženatý se stejně starým závazkem, pracující v grafické dílně novojičínského 
Žerotínského zámku, totiž přestřelil. Na Slapy odjel nejen se svou ženou a synkem, ale 
coby nenapravitelný proutník zaplatil pobyt v karavanu o pět míst dál v druhé řadě 
i své milence, což - jak to má život rád - nemohlo dopadnout dobře. 

Když si totiž šel zaplavat, jak dal ve známost ženě, ale ve skutečnosti v karavanu 
milenky prožíval slasti objímajících se těl, šla si jeho žena vypůjčit pár kostek cukru 
do kafe právě do onoho karavanu, kde někoho slyšela a když nikdo neotvíral přirozeně 
dovnitř nakoukla, což se nemělo stát. 

Bruno se pak manželce snažil vysvětlit, že ze stejného důvodu přišel i on, přece si 
všiml, že dochází cukr, a možná by mu jeho žena jako už tolikrát i věřila, kdyby však 
jeho tvář a plavkami halené tělo nezdobily otisky rtěnky tvaru špulených ženských rtů. 

Přestřelil, ale vinu hledal v obyvatelích okolních karavanů, kteří se jako napotvoru 
museli jít koupat a neposkytli jeho ženě kýžené sladidlo, a taky v hlučné milence, 
která nebyla schopna se ovládnout, čímž došlo k jejich prozrazení. 

Tak jsme přijeli dřív, ale ženská se vybulí, a časem bude všechno dobré, pravil 
s ledovým klidem bez výčitek můj přítel Bruno, špatný manžel a vynikající umělec. O 
další důvod víc, vyvarovat se manželství, uznal jsem. 

 
„Tak jak sis užil, ignorante ženských orgasmů?“ zeptal jsem se bratra jeho slovy 

v narážce na jeho averzi vůči promiskuitě a zavřel jsem dveře. Bylo půl desáté večer. 
„Ahoj,“ pozdravila na prahu kuchyně stojící Monika. 
Zastyděl jsem se. 
„Ahoj, jestli chcete být ještě sami, tak já zatím...“ ukazoval jsem klíčem zpět 

směrem ke dveřím, aniž bych mínil vážně odejít. 
„Ale ne, už odcházím,“ obešla mě v nevelké chodbičce a ve dveřích kuchyně se 

objevil brácha. 
„Je půl desáté...“ cedil jsem tiše skrz zuby a ukazoval přitom na hodinky zdeptán 

výčitkou, co si o mně Monika asi pomyslí. Bratr jen nevýznamně pohodil obočím. 
Rozloučili se a Monika odešla. 

„Trapas,“ nadnesl jsem a odložil si. 
„Naděláš,“ nevzrušoval se bratr a zajímal se, jak jsem dopadl, snad jen abychom se 

bavili o něčem jiném. 
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„V Ostravě normálka, zase se mi snažili namluvit, že všechno dělají jen  
a jen pro mé dobro, přestože mě škubali jak kohouta, a tady na náměstí jsem potkal 
Bruna. 

„Jdete ve čtvrtek do sauny?“ zajímal se brácha. 
Občas jsme s Brunem a jedním kámošem chodívali ve čtvrtek do zdejší městské 

sauny. Uvědomil jsem si, že jsme se mohli s Brunem domluvit, ale nestalo se. 
„Ne, proč se ptáš?“  
Bylo mi jasné, že se bude jednat o další chvilky rozkoše s Monikou v našem bytě. 

Nemýlil jsem se. Vytáhnu Bruna do hospody a bude, naplánoval jsem jednoduše 
čtvrteční den. 

„Když jsme u toho, co děláš v sobotu večer?“  
„V sobotu jsem v práci.“  
„To je dobře, protože to mám zas já něco domluvené,“ ujasnili jsme si situaci zcela 

bez problémů a zatímco bratr sledoval ve svém pokoji televizi, já jsem si v ateliéru 
zběžně prolistoval přinesené pohádky. 

„Proč jsi Moniku nedoprovodil?“ napadlo mě ještě zčistajasna a zašel jsem do 
bratrova pokoje. 

„Snad trefí, ne?“ odpověděl s ledovým klidem, aniž by odlepil zraky od mžourající 
Tesly. 

Tomu jsem nerozuměl. 
 
 

III. 
 
 
Před druhou hodinou odpolední jsem okoupán, vzorně oholen, a intimně navoněn 

(vše v chronologickém pořádku) s napětím očekával příjezd autobusu z vesnice 
vzdálené od Nového Jičína pět kilometrů. 

Slunce svítilo, jak se na krásné červencové odpoledne sluší, ale jestli i nehorázně 
peklo, to jsem nedokázal dost dobře posoudit, protože mi v nervózním soustředěném 
očekávání bylo horko tak jako tak. 

Hlavně se uvolni, napomínal jsem se, buď přirozený, mysli si, že je to obyčejná 
tuctovka, s jakýma umíš jednat bez problémů. 

Rozbalil jsem žvýkací gumu s příchutí máty a rozžvýkal ji, abych se rozptýlil. Měl 
jsem jich dostatečnou zásobu. 

Sundal jsem si sluneční brýle, strčil je do kapsy košile a vyrazil k nástupišti 
příjezdu autobusů (lépe řečeno k výstupišti). 

Autobus Niny přijel s pětiminutovým zpožděním, což mě mile překvapilo, neboť 
jsem byl jako občasný zákazník autobusových linek zvyklý na rozdíly mezi jízdním 
řádem a realitou čítající deset a více minut. 

Nina byla krásnější, než jsem si ji pamatoval. 
„Ahoj,“ špitla a pohlédla mi do očí. 
Políbili jsme se. 
Krátce, přátelsky. 
Takový přístup jsem potřeboval, přátelský, nic neuspěchat. 
„Tak kam vyrazíme?“ zajímala se. 



 14

Na čele měla sluneční brýle a pod trikem podobným tomu, ve kerém jsem ji poznal, 
ovšem svátečnějším, bez čmáranice, mne upoutala pohupující se pevná ňadra. Nemá 
podprsenku, všiml jsem si, to je dobré znamení. 

Nechtěl jsem nic uspěchat, ale vyspat jsem se s ní chtěl, rozporuplný blázen. 
„Můžeme třeba do Národa, není tam nahulené a je to vcelku intimní prostředí... 

nechceš žvýku?“ nabídl jsem. 
„Dík..., intimní prostředí, říkáš?“ zopakovala tím svým odzbrojujícím hlasem. 
„Soukromí, myslím,“ usmál jsem se, asi dost křečovitě. 
Ona se usmála zcela přirozeně. 
Je zajímavé, jak se dva mladí lidé (a nejen mladí), přestože oba od počátku spějí ke 

stejnému cíli, dokáží popichovat ve smyslu lechtivých dvojsmyslů a nahrávání si slov 
i situací jeden druhému, když by úplně stačilo, aby se jednoduše lidsky osmělili a řekli 
si, že spolu chtějí spávat (řečeno slušně, ale nelogicky, protože fakticky by chtěli dělat 
činnost, u které by toho rozhodně moc nenaspali). Jasné ale je, že bychom tím přišli 
o to nejkrásnější na každém vznikajícím vztahu, a proto buďme rádi, že ne vždy vítězí 
rozum nad instinkty. Vždyť i například takový tetřev musí nejprve „klepat“, poté 
„trylkovat“, „vylousknout“ a nakonec „brousit“, přičemž při posledním úkonu 
dobývání přízně slepic přichází dokonce na tři vteřiny o sluch, aby vzápětí, není-li 
uloven lačným myslivcem, naplnil jeden ze základních zákonů přírody. 

A když už jsem vzpomněl rozum, tak právě ten mi zpočátku našeptával,  
že Nina je jen dalším zářezem na pažbě mé pomyslné zbraně lovu lásek a že ona, 
stejně jako desítky žen a dívek před ní, mi rozhodně nebude scházet, protože je to 
stejná bezcitná promiskuitní bytost jako já, ale má duše ani kutikula neposlechly. 

Na to, proč mě tenkrát vášnivě líbala (a já se nebránil) sotva po pár slovech našeho 
seznamování, jsem se jí nikdy nezeptal, a ani dodnes to nevím, snad jsem se jí líbil, 
snad něco popila, ale bezpečně vím, že spousta věcí byla úplně jinak, než jak se na 
první pohled zdálo. 

 
V příručce „Jak navazovat sexuální kontakty“ stojí v kapitole „Základem je umění 

komunikace“, že méně je někdy více, ale všechno, co řeknete, může být použito proti 
vám, to vše v souvislosti s vyzrazováním svého soukromí.  

Knížečka například radí:  
Své jméno přirozeně prozraďte. 
Co se povolání týče, netajte se jím pouze v případě, že je pro účel sexuálního 

seznámení atraktivní (např. ředitel, prezident společnosti, spisovatel, zpěvák apod.). 
Nelžete, maximálně se snažte odpovědět diplomaticky tak, aby jste neprozradili, co 

nechcete (pravděpodobnost, že žena poletí po zaměstnanci patologie, pohřebního 
ústavu či svozu komunálního odpadu, je velmi mizivá), neodpovídejte však otázkou, je 
to primitivní a nevkusně sebevědomé. 

Snažte se raději vyzvědět co nejvíce ze soukromí objektu vašeho zájmu, ovšem 
nenuceně, vhodnou formulací. 

Pokud se ale již vše ubírá kýženým směrem, raději mlčte a plně prožívejte slasti 
pettingu. 

Nesmysly, ale řídil jsem se jimi. 
Při seznámení s Ninou v letní přírodě jsem skutečně prozradil své pravé jméno 

i povolání, které se mi jako atraktivní pro tyto účely jevilo. 
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Niny jsem se tehdy ale moc nevyptával, protože jak stojí v příručce, vše se ubíralo 
správným směrem, a když to tak beru zpátky, většinu času jsme opravdu promlčeli, 
prolíbali a prožili. 

Teď jsem byl už mnohem otevřenější a Nina byla rovněž bezelstně upřímná, takže 
jsme si nenuceně v kostce vyložili svoje životy a já se dostal i k otázkám při 
telefonním hovoru zavrhovaným, jako Co ségra? a Co brácha? a taky Co vaši?  

Popíjeli jsme polosuchou červenou frankovku a Nina mi otázky opětovala a já 
odpovídal a atmosféra se uvolňovala a já už se zcela uklidnil, protože šest deci bohatě 
stačí na uvolnění, aniž by člověk jevil známky opilosti, a bylo to romantické. 

Přiznal jsem, že na rozdíl od ní mám pouze bratra a Nina zaujatě naslouchala 
a smyslně si olizovala rty s neslíbatelnou rtěnkou. Mírně znejistěla, když jsem jí 
vylíčil skutečnost smrti svých rodičů, ale všimla si, že já už jsem se s tím stačil 
vyrovnat, dva roky jsou přeci jen dva roky, a dál se tím netrápila a oba jsme se 
věnovali požitkům svůdných chvilek přítomnosti, která se okamžikem stávala 
minulostí a budoucnosti, která byla na okamžik přítomností. 

V „Národě“ jsme seděli do sedmi a potom jsme šli ke mně. 
 
Na schodišti naší šestibytovky jsme naštěstí nepotkali všetečnou stařenku 

Preclíkovou, jak jsem se obával, pouze v mezipatře jsme museli překročit malou 
kalužku. 

„Jardovi asi zas povolil ventil,“ zhodnotil jsem situaci, ale protože Nina nechápala, 
stručně jsem jí souseda popsal. 

Tiše se zasmála. 
Vklouzli jsme do bytu a Nina se přirozeně zajímala, kde je brácha, na což jsem jí 

odpověděl, že v práci. 
Pověsila se mi na krk a vášnivě mě začala líbat. Byl jsem zcela bezbranný. 
V odlesku zrcadla jsem si všiml svého obličeje se stopami neslíbatelné rtěnky 

a zastyděl jsem se. 
„Pojď,“ řekl jsem a v objetí jsme zamířili do mého pokoje. Bylo to na deset minut 

poslední slovo, které jsme promluvili. 
Žaluzie byly zatažené a pokoji vládlo laskavé přítmí. 
Sundal jsem Nině triko a oněměl. Důkazy, že divů světa není jen sedm, se 

pohupovaly přede mnou. 
Chvěl jsem se po celém těle, kalhoty nadité nastálou erekcí, a cítil, že tentokrát to 

bude úplně jiné. Jiné než bleskový sex s paničkou za hospodou u nájezdové rampy, 
soulož vstoje ve sprchách areálu přírodního koupaliště s holkou vyhranou v kartách 
a nebo felace v předsálí diskotéky. 

Teď jsem byl ve svém bytě s nejkrásnější ženskou na světě a ona mě chtěla, 
přinejmenším stejně jako já ji. 

Nina ležela na mojí posteli a čekala na mě. 
To mi velmi lichotilo, protože je nádherné, když může být jeden člověk pro 

druhého v některou chvíli tím jediným na světě. Pro takové chvíle stojí za to žít. 
Lehl jsem si k ní. Ona bez trička, já bez košile a oba v riflích. Laskal jsem 

nabíhající areoly jejích prsů a ona slastně přivírala oči. Vypnula se a tiše sténala. 
Vzájemné dotyky jazyků ještě umocňovaly naši extázi. 

Ale já jsem chtěl víc. 
„Ne... prosím,“ zakázala žadonivě, když jsem jí rozepnul rifle, abych jí toho tlumiče 

pettingu dolní poloviny těla zbavil. 
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Znejistěl jsem. 
„Proč ne?“ zeptal jsem se hloupě. 
„Nezlob se... chci tě, ale dnes ještě nejsem připravená.“  
Nejsem připravená! To znám z přiblblých televizních seriálů, zkouší mě, napadlo 

mě a vybavily se mi její slastné steny na zrosené vojtěšce i všechny vyzývavé pohledy 
a vášnivé polibky, kterými mě častovala. Málo toho vypila, pomyslel jsem chvíli jako 
primitiv, ale vzápětí jsem se napomenul. 

Nesmíš nic pokazit! 
Políbil jsem jí a zašeptal: „Já tě taky chci a počkám.“  
Představa masturbačních orgasmů doma na záchodku, kteréžto byly v případě 

nezdárného lovu při mém sexuálním apetytu nezbytností a pravidlem, mě příliš 
nepovzbudila, ale v tu chvíli se ode mne taková odpověď slušela. 

Nina mě odměnila vděčným pohledem. 
Opět jsme se ještě nemilovali (fyzicky), ale přesto jsem byl naplněn, poté co jsem ji 

doprovodil k desátému autobusu, pocity ukojení jako po odeznělém orgasmu. Nikdy 
bych totiž nevěřil, co vzrušení a překvapení skýtá mazlení dvou dospělých těl 
obnažených od pasu nahoru. 

Bylo mi nevýslovně hezky. 
 
„Potkal jsem Bruna!“ volal od plotny bratr, zatímco jsem v koupelně hlasitě smrkal 

do sifonu umyvadla. 
Otázka „Jak sis užil?“ mě potkala, sotva jsem vstal a bratra jsem odbyl jako vždy, 

takže to už jsem měl za sebou, a co bude k obědu zajímalo dnes spíš mě, protože měl 
službu on. 

Vyšel jsem z koupelny a z chodby nakoukl do kuchyně. 
„A...“  
„Jestli prý nepůjdeš tento týden do sauny. Je tam nějaká nová masérka... vdaná sice, 

ale má to ráda,“ zdůraznil bratr a lišácky mrkl, čímž chtěl naznačit, že je to přesně typ 
odpovídající mým krátkodobým známostem. 

„Vole!“ posadil jsem se. 
„To ti vzkazuje Bruno... co já?“ bránil se Honza. 
„Ten mi tak bude něco vzkazovat o ženských..., ten by ji nejradši sbalil sám.“  
„Co jsem měl vyřídit, jsem vyřídil,“ pronesl alibisticky bratr. 
Na plotně se vařila rýže. 
„Koneckonců čtrnáct dní jsem v sauně nebyl...“ zapřemýšlel jsem nahlas. 
Bratr odkryl poklici z vařící se rýže a určitě se usmíval. 
„A proč se nestavil?“ zeptal jsem se. 
„Se ho zeptej a jestli ve čtvrtek půjdeš, máš mu brnknout do práce.“  
 
V pondělí jsem za ním zašel do dílny na zámek. 
Nestavil se z prostého důvodu. Manželce nadbíhal, jak se dalo, a věnoval jí 

veškerou přízeň i možné a nemožné sliby, protože se u něj doma schylovalo 
k rozvodu. Z toho byl nešťastný, toho se bál. Na milenky a přátele moc času neměl 
a co se milenek týče, ho zatím ani mít nechtěl. 

Ona se vybulí a bude všechno dobré, smál jsem se v duchu, vida toho neohroženého 
svůdce žen, jak sklesle sedí za stolem. Divil jsem se, že ho pustí do sauny, ale jak sám 
říkal, je to jedna z mála radostí, které mu žena nadále toleruje. 
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V půl čtvrté jsem scházel momentálně nepomočené schodiště, minul  
a slušně pozdravil bezdětné manžele Zábranovy bydlící nad námi a těšil se na úlevu, 
kterou dokáže poskytnout jen sauna s dokonalou masáží. O patro níž se ve dveřích 
svého bytu objevila sousedka Preclíková s otiskem krytky kukátka na čele. 

„Pane Lipský, pojďte, prosím vás, se mnou, něco vám ukážu,“ vyhrkla a rozběhla 
se po schodech přede mnou. 

Podíval jsem se na hodinky a proklínal, že zrovna já musím být ten slušný, že 
v genech nemám více vulgarity, a že těch čtyřicet kilo chrastících kostí a zcvrklé kůže 
nedokážu jednoduše poslat do prdele.  

Zatápal jsem v paměti, co jsem zase udělal špatně, a smířený se svým údělem jsem 
následoval postavičku do šera sklepní chodby. 

„Podívejte,“ řekla štítivě a ukázala na přejetou uschlou ropuchu upevněnou 
připínáčkem na dveřích jejího sklepa. 

Oddechl jsem si. 
Nechce mi hubovat, chce si postěžovat. 
Naší stařence Preclíkové totiž neuniklo, ostatně jako máloco, že spolupracuji 

s pracovníky okresního úřadu jako dobrovolný strážce ochrany přírody a občas pro ně 
i kreslím ilustrace do letáčků a sešitků k šíření ekologické osvěty, takže považovala za 
svoji povinnost oznámit mi nález uhynulého tvora. 

Mně bylo jasné, že ji více než zmařený život ropuchy trápí skutečnost,  
že visí na jejích dveřích, ale pro oznámení byl důležitější fakt první. 

„Podívejte, takové roztomilé zvířátko to bylo,“ řekla soucitně a mě napadlo, 
s jakým odporem tuto větičku musela vyslovit a jak dlouho se asi přemáhala, aby jindy 
odporného slizkého tvora, podle většiny laiků, nazvala roztomilým zvířátkem. 
Doufala, že hned nahlásím úhyn živočicha (shodou okolností ohroženého, o čemž 
neměla jistě ani páru) a rozjede se akce na dopadení viníka úhynu, a tedy i onoho 
aktéra přišpendlení na dveře jejího sklepa. 

Měla to napsáno v zašlých očích. 
„Ano, bufo viridis, přejelo ji auto, chudinku,“ identifikoval jsem s mírným 

smutkem tvora, kterého pravděpodobně nalezli nějací klučíni z vedlejších bloků na 
silnici a poté ho sem přišpendlili, aby tak dali najevo svou lásku ke stáří a její osobě. 

Preclíková měla v pohledu ještě spoustu otázek, ale já jsem se otočil a se slovy 
„promiňte, spěchám“, jsem ji ponechal sklepním prostorám. 

Ropucha visela na dveřích ještě dva dny, než si stačila sousedka postěžovat všem 
ostatním spolubydlícím, a poté ji odstranil soused Jarda uplacený štamprlí. 

 
V sauně jsem se sešel nejprve s Felixem, profesí soustružníkem, ale duší umělcem, 

který tam byl už před čtvrtou a byl pravidelně třetím do naší partie hry zvané „Tisíc“. 
Chvíli po mně přišel usmívající se Bruno a čichající k prostředníku pravé ruky 

důležitě oznámil: „Je to dobrý, pánové, neštěstí je zažehnáno... s manželkou jsem se 
dnes rozloučil, jak se na vzorného manžela sluší.“  

„Prase,“ řekli jsme dvojhlasem s Felixem a rozdělili šest piv, které Bruno přinesl. 
„Příště jsi na řadě ty,“ oznámil Bruno Felixovi a otevřel skříňku. 
V rouše adamově jsme se zavřeli do dřevěné místnůstky s dřevěnými rošty společně 

s dalšími pěti chlapy a množstvím páry. 
Rozdal jsem karty a pustili jsme se do hry. 
Člověk by řekl, karty v sauně? On si z nás snad dělá legraci. 
Věřte však, že ne. 
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Měli jsme speciální karty „saunovky“, Felixův to nápad, které byly zatavené ve 
fólii podobně jako občanský průkaz a byly tudíž nesmočitelné, omyvatelné a náramně 
hygienické. K dokonalosti jsme museli dovést i zapisování nahraných bodů, které je 
nezbytnou součástí hry „Tisíc“, ale na obyčejný papír po dvou hrách zcela nemožné. 
Zde jsem přišel (a to se nijak nechlubím, pouze popisuji fakta) s nápadem já a body 
jsme zapisovali centrofixem na fólii. 

Za občasného střídání pobytu v horké páře a studené vodě uplynula hodina jako nic. 
Každému z nás zbývala v druhé láhvi Radegastu ještě dobrá polovina, ale vláčněli 
jsme jako po šestém pivu. Takové divy umí jenom sauna. 

„Kluci, nevíte, kdy příjde masér?“ zeptal se nás postarší stokilový muž 
s nedorostlým přirozením a přerostlým břichem, zřejmě nováček, když dle našeho 
přirozeného počínání a vybavení usoudil, že jsme stálými návštěvníky. 

„Masér chodívá v půl šesté,“ oznámil Felix „...ale dnes přijde masérka, a ta chodívá 
v šest.“ 

Tlouštík se zaradoval a zaběhl do páry, aby alespoň trochu napravil, co způsobila 
studená voda (i když v jeho případě především příroda). 

Ve tři čtvrtě na šest nás zbylo v sauně pouze pět. Já s Brunem, netrpělivý tlouštík 
a dva muži středních let. Felix odešel v půl šesté, prý na rande. 

„Střihnem si, kdo půjde první,“ navrhl Bruno, když zaslechl, že do vedlejší 
místnosti už někdo vstoupil a za plentou chystá své masérské náčiní. 

„Mně je to jedno, běž klidně první ty,“ upřednostnil jsem ho a ulehl na dřevěné 
roštové lehátko u bazénku. Bruno byl potěšen. Evidentně toužil po dotyku cizí ženské 
ruky na svém nahém těle. Ostatně na to samé se těšil i tlouštík, který se do místnosti 
s lehátkem za plentou vřítil jako první. 

 Z místnosti se ozývalo vlnivé plácání podobné zvuku kopulace mrožů. 
„Ta mu ale dává do těla,“ usmíval se Bruno a v zrcadle pohledem přeměřoval 

poměr obvodu svého hrudníku a břicha. 
Během půl hodinky byl hotov tlouštík, oba nám neznámí muži středních let 

i Bruno. 
„Můžeš..., počkám na tebe nahoře v kavárně,“ oznámil mi vycházející Bruno 

s šibalským úsměvem na tváři a uložil prázdné lahve od piva do skříňky. 
Trochu zacinkaly. 
„Kočka?“ zeptal jsem se. 
„Tak ještě někdo?!“ ozvalo se z vedlejší místnosti zpoza plenty. 
„Ano, už běžím,“ odpověděl jsem a vešel. 
Strnul jsem při pohledu na ženu přede mnou a asi jsem zrudl. 
Pod světly zářivek si mě teď oděného pouze do stříbrného řetízku na krku a zlaté 

náušnice v uchu prohlížela má někdejší příležitostná jednorázová sexuální partnerka 
z oslavy narozenin mého bývalého spolužáka ze střední školy a poznala mě. 

V tu ránu jsem byl střízlivý. 
„Ahoj... jak se máš?“ vysoukal jsem ze sebe a podal si ručník z lehátka. 
„Jde to, lehni si,“ řekla rutinně a pleskla rukama, aby rozetřela jakýsi masážní 

krém. 
Dana Lesná, třicetiletá nešťastně vdaná a šťastně nevěrná úřednice, byla matkou tří 

dětí a manželkou jednoho údržbáře. Masáží si jen přivydělávala a tvrdila, že je to její 
koníček, ale mně došlo, když jsem si vybavil její nehty zaťaté v mých zádech 
a neskrývavě hlasité orgastické projevy z rok staré oslavy, že koníčkem jí určitě není 
jen samotné večerní masírování přisprostlých prošedivělých chlapíků. 
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A měl jsem pravdu. 
Z vedlejší místnosti se ještě ozval Bruno, že mi zrovna objedná pivo a zavřel za 

sebou dveře. 
V sauně jsem zůstal sám s několika kubíky studené vody, se stále ještě rozpáleným 

kotlem v místnůstce s rošty a s rozpalující se masérkou.  
Po chvilce stále dvojsmyslnější konverzace, kdy jsem si musel při masáži břišních 

partií upravovat ručník na střední části těla, neboť za přispění hbitých rukou Dany mi 
neustále sklouzával, mi oznámila, že se taky vysaunuje, protože už nikdo stejně 
nepřijde. 

Miloval jsem Ninu, ale přede mnou stála nahá sexuchtivá Dana. 
Miluješ Ninu, miluješ Ninu, vtloukal jsem si do hlavy, ale pravdivá skutečnost, že 

měsíc nesouložit je nesmírným oslabením zdravého uvažování, převážila. 
Tělo mi dalo pocítit, že jsem v první řadě živočich, a teprve potom člověk. 

A především samec. 
Ano, stalo se to. 
Zachrastění zamykajícího klíče. 
Vrzání dřevěného roštu v místnůstce se zbytky páry. 
Pálení vřelého vzduchu v nosních dírkách. 
Výkřiky a steny slasti tlumené dřevěným obložením. 
Styk v letu skokem do studené vody. 
A soulož pod vřelou sprchou. 
V zaroseném zrcadle jsem uviděl prase s mým obličejem. 
Klikou uzamčených dveří zachrastil Bruno a volal, že už musí domů. Pivo prý vypil 

za mě a chápavě se za dveřmi uchichtl. 
Všechno bylo zcela přirozené a jindy bych to bral s všední radostí, ale ten den jsem 

se večer nenáviděl. 
Původně jsem chtěl cestou ze sauny Nině zavolat, ale nešlo to. 
Všechno bylo tak nechtěně opravdové. 
 
 

IV. 
 
 
V pátek jsem Nině zavolal. 
Výčitky už mě netrápily, utěšil jsem se tím, že přeci nejsme manželé a že vlastně 

spolu ještě ani pořádně nechodíme, a se stejnou rychlostí, s jakou jsem vpadl do 
sexuálního veselí s Danou, jsem na něj i zapomněl. 

Život jde dál. 
Zvláštní bylo, že zatímco jsem se teď měl cítit spíše provinile a ještě nervózněji 

s větší trémou prožívat setkání a telefonáty s Ninou, cítil jsem se mnohem 
sebevědoměji a lépe než před tím. 

Nina byla stejně roztomilá jako vždy. 
Byla ráda, že volám, a s radostí souhlasila s celodením sobotním výletem k vodě. 
Těšil jsem se na ni a ona na mě. 
Není krásné takové těšení? 
 
„Dnes má být jasno a až třicet stupňů,“ oznámil jsem Nině a uložil její igelitku 

s ručníkem a ostatními plážovými potřebami do kufru stařenky Škody 1000 MB. 
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„Bude vedro,“ souhlasila a skrz sluneční brýle zírala do slunce. 
„Co ségra nebo brácha, nechtějí jet s náma?“ prohodil jsem poněkud zbrkle, aniž 

jsem si to opravdu přál, když se za oknem bytu Horáčkových zavlnila záclona. 
„Raději néé...“ řekla Nina tiše a uštědřila mi svůdný pohled. 
Byl jsem rád. 
„Tak nasedat!“ zavelel jsem a zabouchl dveře za Ninou a poté i své. 
Nahlas jsem ještě vyslovil přání, ať nám auto cestou neklekne, políbil Ninu a vyjeli 

jsme směr štěrky Hustopeče. 
 
Auto jsme zaparkovali na střeženém nestřeženém parkovišti bratru za dvacku 

a vykročili vstříc svěží koupeli. 
Nina měla na sobě plavky černé jednodílné a kraťasy s roztřepenými konci, 

evidentně vzniklé po zkrácení doslouživších riflí. 
Zastavil jsem se, abych si vychutnal ten pohled na kmitající půlky jejího zadečku, 

ale několik kroků přede mnou se zastavila také. 
„Co blázníš?“ divila se, když jsem si ji prohlížel. 
„Miluju přírodu, a tak pozoruju.“  
„Co prosím tě?“  
„Pozoruju krásná díla přírody... letící racky... vlnící se hladinu... šumící listí... 

smyslnou ženu...“  
„Koho?“ zeptala se s úsměvem a přikročila ke mně. 
„Tebe.“  
Políbili jsme se. 
Projíždějící traktor s návěsem naloženým balíky slámy nás donutil uskočit do 

porostu kostřavy, lipnice, jílku a srhy říznačky, ale nevadilo nám to. Svalili jsme se do 
trávy a zdrželi se pár chvil. 

Kolem projíždějící cyklista měl co dělat, aby vyrovnal řízení. Byl opilý. 
  
„Tady je klid,“ zkonstatoval jsem a rozložil deku. 
Nalevo byli nejbližší výletníci vzdáleni třicet metrů, navíc za porosty keřů olší 

a vrb, a napravo nebyl nikdo. To je to pravé zdravě romantické místo, tady se to stane, 
ve vodě, liboval jsem si. 

Plavky jsem měl už na sobě, takže odpadlo stydlivé omotávání se ručníkem 
a převlékání v podřepu, když stejně většinou ručník povolí v nejméně vhodnou dobu 
a člověk pak vystaví své přirozenosti zrakům okolí. 

Nohou jsem okusil, zda je nazelenalá tekutina vhodná ke koupání (pouze co se 
teploty týče), a protože byla, pobídl jsem Ninu, aby mě následovala. 

Sám jsem se rozběhl vodou po štěrkovém dně a po pár metrech se vnořil do vln. 
„Uááá... uííí... chachá... skvělé...“ vyžíval jsem se jak lachtan, který zajíždí nově 

přidělený výběh. 
„No pojď, snad se nebojíš vody,“ usmíval jsem se a volal na Ninu, která mě 

nechápavě, ale s úsměvem pozorovala ze břehu. 
Než se osmělila, stačil jsem jí předvést poraněného vorvaně, harpunovanou kosatku 

i postřeleného tučňáka. Byl jsem ve svém živlu. 
Ona se smála a udělala krok do vody. 
„No pojď, nebo...“ začvachtal jsem výhružně kolem sebe. 
„To bys neudělal,“ věřila Nina už stojící dva metry od břehu. 
„Udělal.“  
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„Neudělal.“  
„Udělal.“  
Samozřejmě jsem neudělal. Věděl jsem, že by se vůbec nenaštvala, měla kočkování 

se mnou ráda, ale nechtěl jsem jí zbytečně smočit nový účes, protože v něm vypadala 
dvojnásob sexy. 

„Už běžííím...“ zapištěla a rozběhla se. 
Rozrážela hladinu a voda stříkala a ona se smála a běžela ke mně. 
Pár metrů přede mnou skočila šipku pod hladinu a bylo po účesu. 
Ale vynořila se pořád stejně sexy. 
Tak v účesu to není, pomyslel jsem si a objal ji. 
„Poplavem na druhou stranu, tam co je to rákosí. Co ty na to?“ navrhl jsem cíl naší 

plavecké pouti a v duchu si vybavil sex s Ninou ve vodním živlu za tónů písně „Tam 
za vodou v rákosí“. Krásná představa. 

Příručka „Jak navazovat sexuální kontakty“ popisuje styk ve vodě jako jeden 
z nejplnohodnotnějších zážitků, a to především z důvodů popsaných už Archimedem. 

„Proč ne,“ řekla souhlasně Nina a vrhla se mohutným tempem do živlu 
sestávajícího z H2O, planktonu, řas, sinic a splašků fekálií. 

Plaval jsem asi dvě tempa před ní, nikoli z důvodů nezdravé soutěživosti, ale 
z důvodů ryze bezpečnostních. Přírodní nádrž totiž půl metru až metr a půl pod 
hladinou (podle stavu vody) rozdělují napříč asi tři nebo čtyři štěrkové náspy z dob 
nedávné těžby a náraz na ně se málokdy obejde bez oděrky. Protože bylo vcelku dost 
vody, odnesl jsem to jen naraženým palcem levé nohy. 

V porostu orobince byl na dně štěrk, což mne mile potěšilo, protože jsem se obával 
drzého bahna protékajícího mezi prsty nořícího se chodidla. 

V porostu přeletěl rákosník a vyplašili jsme i lysku, nehledě na pár obojživelníků. 
Otočil jsem se k Nině a vyměnili jsme si dlouhý, vše a nic neříkající pohled. 
Voda mi sahala po prsa, jí o něco výš. 
Objala mne rukama kolem krku, nohama kolem pasu a políbili jsme se. 
Krátce, vyzývavě. Něžně jsem ji kousl do rtů. 
Přivřela oči a slastně zavrněla. 
„Ještě že jsou plavky z pružného materiálu,“ nadnesl jsem s úsměvem. 
Nina mě umlčela polibkem a já jí sundal ramínka plavek, abych polibky opětoval 

na částech těla, které člověk při prvním setkání bere jako pouhé zdroje potravy, 
a teprve v dospělosti jako symboly smyslnosti. 

Teď se to určitě stane, chvěl jsem se po celém těle, laskal naběhlá prsa Niny, po 
nichž stékaly kapky vody jako po vosku, a snažil se ji zbavit plavek úplně. 

„Ne, tady nemůžu...“ zasténala. 
„Chápu... kšáá...“ zvolal jsem a máchl rukou směrem k rákosí, „ti kačeři jsou 

nehorázní čumilové.“  
Usmála se. 
„Né... to není ten důvod...“ políbila mě chápajíc mou ironii, „chci tě, moc tě chci, 

ale tady nemůžu... třeba dnes u tebe...“ znovu mě políbila. 
„Proč ne? Víš jak je sex ve vodním živlu kouzelný?“ nevzdával jsem to. 
„Kouzelný možná, ale někdy příště, teď to nejde.“  
„Proč ne? Ty chceš, já chci, tak v čem je problém?“ nechápal jsem. 
„Já jsem to ještě nedělala.“  
„Já taky né,“ snažil jsem se ji povzbudit. 
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„Já ale vůbec.“  
„Vůbec?“ podivil jsem se. 
„Jsem panna,“ řekla tiše, upřímně a s provinilým pohledem kokršpaněla, který 

pánovi počůral semišovou sedačku. 
„Měla jsi přece kluka,“ nechápal jsem. 
„Neměla, chodila jsem s ním.“  
„A nic? Nebyl to ten pravý?“ ptal jsem se už trochu jako zvědavá kamarádka. 
„Někdy ti to povím,“ řekla opět tiše, jako by se něčím provinila. 
Zadíval jsem se jí do očí a v záři číšící nevinnosti jsem ji políbil a zmohl se na 

jediná dvě slova: „Miluju tě.“  
Nina byla z mé strany první holka, které jsem tato slůvka vyslovil, a já jsem byl pro 

ni zřejmě první kluk, který jí to řekl upřímně, ne-li vůbec kdy. Původně jsem si 
plánoval, jak jí tato nejkrásnější dvě slůvka, která si mohou dva lidé říct, pošeptám do 
ouška v odeznívajícím orgasmu, ale pravdou je, že takto vyzněla mnohem upřímněji. 

Po několika minutkách nevinného pettingu jsme oba pocítili, že člověk není vodní 
tvor, a rozhodli se přeplavat zpět na druhý břeh. S rozmoklými svraštělými prsty 
podobnými prstíkům gekona s přísavnými lamelami totiž veškeré mazlení vycházelo 
nazmar. 

Přeplavali jsme tentokráte bez úhony a Nina se běžela rychle přesvědčit, zda nám 
někdo něco neukradl, což v těch končinách nebylo nic neobvyklého. 

„Dobré?!“ volal jsem na ni po pás ve vodě. 
„Jo!“ uklidnila mě a sedla si na deku. 
„Pojď za mnou!“ volala svůdně. 
„To víš, že jo. Vylezu a budu vypadat jak věšák na klobouky... Kdybys mě pořád 

neolizovala!“ postěžoval jsem si. 
„No dovol!“ řekla na oko uraženě. 
„Víš jak to myslím...!“ usmál jsem se na ni a dřepl si po krk do vody. „Musím 

chvíli počkat...“  
Nina si lehla a sušila se na slunci s hlavou přikrytou ručníkem. 
Zasněně jsem si ji prohlížel, jedenadvacetiletou pannu, a opravdově jsem ji miloval. 
Nejbližší osoby byly stále asi třicet metrů od naší deky, takže jsem mohl z vody 

vylézt zcela bez komplexů, ale přeci jen jsem nechtěl příliš brzy otevřeně konfrontovat 
Ninu s tím, co ji večer čeká a raději jsem se rozhodl ještě chvíli se máčet. Na okamžik 
jsem záviděl mužům s poruchami erekce, jak by bez problémů tuto situaci zvládli, ale 
po chvilce jsem s konstatováním, že jim vlastně není co závidět, na to přestal myslet. 
Podíval jsem se na čachtající osůbky opodál a na břehu jsem si všiml živé hory tuku, 
zřejmě ženského pohlaví, soudě tak podle zahalení dolních i horních partií, kterak se 
vyvaluje na břehu podobna samici tuleně v době vrhu. 

Tam se podívej, to ti pomůže, našeptávalo mi cosi. 
Zaostřil jsem na obludnou nechutnou lidskou bytost a opravdu to pomohlo. Vylezl 

jsem z vody zcela přirozený. 
 
Několikrát jsme si ještě zaplavali, mnohokrát se políbili, poté jsme se za pětku 

osprchovali, aby se řasy, sinice i plankton ulpělý na našich tělech vrátili zpět do 
nazelenalého domova, a po obědě ve výletní restauraci u parkoviště jsme odjeli vstříc 
zážitkům splývajících těl. 
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„Opravdu Honza nepřijde?“ ptala se Nina, když jsme odpoledne vklouzli do mého 
bytu. 

„To víš, že ne, do večera je v práci,“ ujistil jsem ji. 
„Opravdu?“ zeptala se znovu a koncovku spolkla polibkem. 
„Opravdu,“ zopakoval jsem po ní a rozepnul jí torzo riflí. 
Už se nevyptávala. Byla lačná jako já a za zvuku laskajících se rtů při horkých 

polibcích jsme přešli do mého pokoje. Cestou jsem ze sebe shodil vše kromě slipů. 
Zatáhl jsem žaluzie a otočil se k Nině stojící u postele. 
Byla nahá, erotická, sexy a příčně pruhovaná paprsky slunce prodírajícími se skrz 

plechové lamely.  
Zíral jsem na ni jak Somálec na anglickou slaninu, a možná, že jsem taky tak 

slintal. 
Shodil jsem ze sebe napínající se slipy a přikročil k ní. 
Oba jsme byli pruhovaní, oba nazí a oba chtiví. 
„Miluju tě,“ řekla Nina šeptem a políbila mě. 
„Já tebe taky,“ objal jsem ji. 
Lehli jsme si na postel a započali cestu kolem svých duší dotyky svých těl. 
Bylo to jemné, něžné a vzrušující, a na rozdíl od přehnaných románových potoků 

krve a nesnesitelných bolestí po narušení hymenu při prvním pohlavním styku ženy 
Nina vůbec nekrvácela a ani neplakala. Jen vzdychala. Krátce, divně, překvapeně, 
dlouze, slastně a poté byla „ženou“. 

 
Osprchovaní jsme pak leželi vedle sebe, v laskavém pruhovaném přítmí jsme zírali 

na strop a povídali si. Probrali jsme všechno možné i nemožné, mluvili jsme 
zamilovaně i zcela prostě přátelsky, smyslně i nesmyslně a oba plni nových pocitů 
prožité rozkoše. 

Všiml jsem si, že na stropě se prochází drobounký tegenaria a naučeně kličkuje 
mezi krápníčky stropu, aby si našel svůj kout, celý svůj svět. Nechápal, co prožívají ti 
dva obrovští živočichové pod ním, ale netrápil se tím, nemohl, protože to instinkt 
nepřipouští. My jsme mu rozumět mohli, ale nechtěli. 

„Štěstíčko,“ usmála se Nina, když si ho taktéž všimla. 
„Hmmm... domov,“ zasnil jsem se. 
„Je moc holek v životě výtvarníka?“ zeptala se Nina, protože se svým prostým 

sexuálním životem od osmnácti do jednadvaceti se mi už svěřila. 
„Ne... ženy zásadně nekreslím, takže pokud jsem měl nějaké ženské v životě, tak 

rozhodně ne díky práci,“ odpověděl jsem pravdivě. 
„A bylo jich hodně?“ zeptala se s nádechem žárlivosti a laskala chloupky mého 

hrudního košíku. 
„Dost,“ přiznal jsem, a abychom se vyhnuli číslovkám, umlčel jsem ji na chvíli 

polibkem. 
„Jaký je tvůj typ, idol muže?“ zeptal jsem se. 
„Urostlý s hranatými rysy a svalnatý jako Arnold Schwarzenegger,“ odpověděla. 
Rozesmál jsem se a pravou rukou si ohledal propadlý hrudníček a vystouplá žebra. 
„To teda musíš týrat svou fantazii, když jsi tu se mnou,“ poznamenal jsem ironicky, 

zatímco ona se mi zahleděla do očí. 
Dívala se odevzdaně a její šedá modř v mé modři rozhodně nehledala Arnolda. 
„Proč já?“ protnul jsem nastálé ticho. 
„Právě proto.“  
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„Pro co?“ zahrál jsem hloupého. 
„Pro tvůj smysl pro humor,“ řekla Nina s notnou dávkou upřímné opravdovosti. 
„To mi lichotí,“ řekl jsem a políbil ji, pak ona mě a znovu jsme odpluli do snů 

neukojitelných vášní.  
Byli jsme oba nevýslovně šťastní. 
 
V šest jsem Ninu zavezl domů a v sedm jsem se vrátil. 
Ve dveřích hlavního vchodu do domu jsem potkal pana Sovu, vdovce, profesora 

v penzi a bohéma v jedné osobě.  
Byl to tajemný člověk hodný svého jména (pokud vám sova přijde dost tajemná) 

a připadal mi, jakoby žil proti toku času. Byl stále více svěží, v sedmdesáti vypadal na 
padesát a ženy ho zajímaly stále více, ovšem nikoli stařenky jeho věku jako například 
stará panna Preclíková, kterou nemohl vystát, ale ženy plnokrevné v produktivním 
věku, s čímž se mi občas nepřímo svěřil. 

„Pane mistře,“ oslovil mě jako pokaždé a zdvořile mi vykal. 
„Je pro umělce žádanější modelka s velkými prsy a nebo s malými ňadýrky?“  
Bez ostychu a s úsměvem obnažujícím pečlivě udržovanou zubní protézu mi 

pantomimou s hůlkou zavěšenou na levém předloktí předvedl jaké míry myslí. 
„Záleží na představě autora...“ odpověděl jsem zcela vážně a přátelsky ho 

napomenul, „už jsem vám, pane Sova, stokrát říkal, aby jste mi neříkal mistře. Jaký já 
jsem pro vás mistr...“  

Uvědomil jsem si, že jsem všehovšudy ilustroval dvě knihy, uspořádal jednu 
samostatnou výstavu a tří společných se účastnil a prodal jsem celkem sedm obrazů. 

„Jen nechte být. Umění je mistrovství a umělec je mistr,“ nedal se Sova a nahlas se 
zahloubal: 

„Na představě autora, říkáte?“  
„Jistě, jestliže chci kreslit psa, nemůžu mít modelem kočku, rozumíte mi... když 

budu chtít kreslit Venuši, neposadím si modelem třeba... třeba paní Preclíkovou,“ řekl 
jsem šeptem a evidentně tím Sovu pobavil. (Záměrně jsem Preclíkovou nazval „paní“, 
přestože byla svobodná, a to jen z důvodu, abych nevyslovil slovo „stará“ a případně 
se tak nedotkl roztomilého starce přede mnou.) 

Oba jsme se spiklenecky zasmáli. 
„To máte pravdu...“ souhlasil Sova a na odchodu dodal jako nepříliš obratný 

dohazovač, „...a kdyby jste potřeboval Venuši, tak Maruška z trafiky by ráda...“  
„Ne, děkuji, pane Sova, taky jsem vám už několikrát říkal, že ženy zásadně 

nekreslím,“ připomenul jsem mu. 
Na okamžik se zarazil, jako by v hlavě pátral, zda tomu tak je či nikoli,  

a s kamarádsky zvedajícím obočím znovu podotkl: „Ale kdyby přeci jenom...“  
Usmál jsem se, jako že s tím teda počítám a on, symbolicky se opírající  

o hůlku, odešel s největší pravděpodobností na rande s Maruškou z trafiky. Měl 
slušnou penzi a neslušné starosti a taky měl rád bohémy. 

 
Na večeři jsem si opekl luncheon meat. 
Pojedl jsem a zapnul televizi, abych se ve zprávách dozvěděl o nových událostech 

ve světě. Paradoxní je, že kdykoli jsem před ni usedl, vždy jsem stejně naivně doufal, 
že se dozvím něco nového, ale všechny informace byly obdobné jako včera, 
předevčírem, před měsícem a možná i před rokem a bohužel stejně hnusné. 
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Tentokrát mi nemístně se usmívající moderátor soukromé televizní stanice, jediné 
jejíž signál byl nerušený, po oznámeních o klesajícím kurzu koruny a rostoucí inflaci, 
o výbuchu plynu v domově důchodců, o torzech mužského těla na dně chovného 
rybníka, o postřeleném taxikáři, o pěti znásilněných jeptiškách a jednom zneužitém 
opatovi a po záběrech lidských končetin rozesetých kdesi na poli na Blízkém východě, 
popřál příjemný večer u amerického filmu „Masakr v řezačce“, a já jsem měl co dělat, 
jako už tolikrát, abych přemohl pokušení zdemolovat svůj televizní přijímač. 

„Hnus,“ procedil jsem skrz zuby a vypnul televizi. Na okamžik jsem si promítl 
chvíle zde prožité zhruba před dvěma hodinama, abych si uvědomil, že život hnusný 
rozhodně není. 

Oblékl jsem se a vypadl z domu. 
Přešel jsem náměstí, na němž by se reportérem naaranžovaná mrtvola jistě 

vyjímala, ale uviděl jsem jen milenecký pár objímající se na lavičce v rohu náměstí, 
bezstarostné puberťáky jezdící na kolečkových bruslích a holuba, který sletěl 
z mariánského sloupu, aby v kašničce s tryskami znázorňujícími čtyři hospodářská 
zvířata svlažil hrdlo. 

Zamířil jsem za bráchou do práce, do vinárny, kam jsem příliš nechodil,  
a vlastně nikdo z mých přátel, protože to byl příliš noblesní a neútulný podnik, abych 
ho po šichtě vytáhl někam na pivo. Byl rád, že mě vidí, protože Monika jela s rodiči na 
chatu, takže by stejně někam vyrazil. 

Přestože jsme spolu bydleli, nikdy jsme si toho o sobě ve všedním běhu života moc 
neřekli, a tak jsme jednou nebo dvakrát do měsíce někam sedli a probrali radosti 
a bolístky naše i světové. 

Já jsem se mu svěřil, že jsem začal chodit s holkou, za což jsem od něj sklidil 
nevěřícný posměch, on mi zase řekl, že ho to s Monikou už moc nebaví (po pár pivech 
přiznal, že vůbec), ale že neví, jak jí to má říct, aby jí neublížil, na což jsem mu navrhl, 
ať jí to řekne upřímně na rovinu, protože vyhýbáním se by to jenom oddálil, a stejně 
by pak musel vyložit karty na stůl, a nakonec jsme všechny ty věry i nevěry, potoky 
krve i slz, smíry a války spláchly několika litry piv, abychom se závěrem 
s konstatováním „A přece se točí“ přes náměstí bez mrtvol (nepočítaje sami sebe), bez 
bruslařů, bez milenců a bez holuba dopotáceli domů. 

 
 
 
 
  

V. 
 
 
Uplynulo necelých pět týdnů od mého prvního setkání s Ninou a pořád jsme se 

nemohli nasytit vzájemných laskavostí. 
Milovali jsme se. Kdykoli a kdekoli. 
„V tom se necítím... bermudy s obrázky tropických palem se na moravský venkov 

prostě nehodí...“ zhodnotil jsem svůj převrácený zrcadlový obraz v obchodě s oděvy, 
když jsem s Ninou vybíral vhodný plážový oblek na naši dovolenou. 

„Na palmy se vykašli, náhodou ti to sekne... a vypadáš sexy,“ nesouhlasila se 
mnou. 
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„To mi řekni, co je na mých sluncem nepohlazených nohách sexy, prosím tě... ukaž 
mi ještě ty s motýlama,“ natáhl jsem se pro jedny ze čtyř kalhot, které Nina držela, 
abych si je ještě jednou vyzkoušel a zastřel jsem závěs kabinky. 

„Četl jsi Výchovu dívek od Viewegha?“ ptala se mě přes plentu. 
„V Čechách, myslíš?“ dodal jsem poskakující na jedné noze a zbavující se 

nevkusných palem. 
„Jo, kterou jinou,“ řekla s poněkud tajuplným přízvukem a nakoukla do kabinky. 
„Četl, ale proč tě teď zajímají moje čtenářské aktivity?“ nechápal jsem ještě a mínil 

si obléct motýly. 
Ze sousední kabinky vyšla postarší paní a u pultu na druhém konci naznačovala 

vcelku čitelnou gestikulací (i na tu dálku), že jí to táhne přes prsa, že by to potřebovala 
volnější na bocích, a taky, že u krku by mohlo být raději véčko, snad aby tam dostala 
všechny tři brady. 

Chvíli jsme ji pozorovali a najednou Nina vklouzla do kabinky. 
„Ty nevíš, co je na tvých nohách sexy?“ řekla spiklenecky a ruku mi vnořila do 

slipů. 
V tu chvíli už mi bylo jasné, co míní. 
„Ale ty přece ještě nemůžeš,“ snažil jsem se chvilku protestovat a připomenout její 

ženské problémy. 
„Ale ty ano,“ odbyla mě, klekla si, vzala mě do úst a rytmicky sála.  
Už jsem neprotestoval. 
Při plném vědomí jsem ještě poopravil závěs, aby obsluhujícímu personálu, zůstala 

utajena přinejmenším jedna varianta, jak kabinku využít příjemněji než nezáživným 
zkoušením oděvních výrobků. 

Bermudy s motýly jsem pustil k ostatním kalhotám na sedačku a jako motýl jsem si 
sám připadal, jako motýl letící nad obrázky palem, které mi už ani trochu nepřipadaly 
nevkusné. 

Zachvěl jsem se a vzdechl. Zvenčí to mohlo vypadat, jako bych v kabince právě 
docvičil třicet dřepů. 

Nina si stoupla, podívala se na mě, usmála se a polkla. 
Dlouze jsme se políbili. 
Bylo to neočekávaně perverzní, ale rozhodně jsem si nepřipadal jako prase. 
Opojen tímto zážitkem bych měl čistě ze sentimentálních důvodů koupit nejspíš 

všechny čtvery kalhoty, ale nakonec jsem se rozhodl (spíše má peněženka rozhodla) 
pouze pro motýly. 

Žena u pultu už osvětlila vše, co ji trápí, a popsala jistě celou zevní anatomii horní 
poloviny lidského těla, zatímco prodavačky na sebe otráveně zíraly jak skokani ve 
voleti čápa. 

Do naší první společné dovolené zbývalo deset dní. 
 
Odpoledne šla Nina do práce a já, protože byl čtvrtek, do sauny. 
Cestou k nevelké budově sauny jsem si v hlavě promítl, jak jsem právě tam, tak 

školácky a provinile zhřešil, a jak jsem své dvě následující návštěvy musel končit vždy 
před šestou a bez masáže, což mě čeká i teď, abych se vyhnul případnému pokušení 
ztělesněnému třicetiletou úřednicí Danou Lesnou, která bude ještě týden zastupovat 
zraněného maséra, a už jsem se těšil na první masáž od onoho dvoumetrového muže 
Jaroslava Kolouška, hromotluka s něžným jménem i srdcem. 
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V půl šesté jsem se posadil na náměstí a čekal na Bruna, až si užije masáže 
a pozoroval jsem lidi. 

V protějším rohu náměstí u radnice seděla na lavičce asi patnáctiletá černovlasá 
dívenka s černými brýlemi a složenou bílou hůlkou (té jsem si všiml, když jsem kolem 
procházel) a byla tak sama, samotná, se svým temným nekonečnem. Já jsem měl taky 
brýle a seděl jsem taky sám, ale naše samoty byly tak nesrovnatelné. Cítil jsem s ní, 
cítil jsem její bolest. Podíval jsem se na oblohu, na letící holuby a vzpomněl si na 
Karla Kryla. Jistě ji taky pozoroval a taky s ní cítil, to on uměl. Před týdnem jsem 
potkal jeho bráchu, uvědomil jsem si. 

A k dívce přistoupil mladík a políbil ji na tvář, snad to byl přítel, snad bratr. Políbil 
ji na nevinnou opálenou tvář a odešli spolu. (Ráda se asi vyhřívala a nechala se laskat 
paprsky slunce, aniž by chudinka viděla, jak je nádherně opálená, jenom to cítila.) Její 
samota už nebyla tak pustou samotou. 

Já jsem taky nebyl sám, měl jsem přeci Ninu. 
Za mnou v podloubí šikanoval městský strážník mladíka s batohem. 
„Vždyť jsem vám občanku ukazoval před chvílí tam naproti,“ bylo slyšet. 
„Občane, to mě nezajímá, vy jste povinnen mi na požádání předložit průkaz 

totožnosti,“ naléhal černý šerif. 
„Ale přeci vám nebudu ukazovat občanku každých pět minut jenom proto, že se 

znovu potkáme... na to přeci nemáte právo...“ bránil se turista. 
Strážník se evidentně bavil a s chutí by se pral. 
„Na co máme právo, to nechte na nás... znovu vás vyzývám, občane, předložte 

průkaz totožnosti.“  
„Ale přeci... to nechápu, když...“ divil se turista a otočil se na kolemjdoucího pána, 

„prosím vás...“  
Ten ho ale ignoroval a šel dál. 
Náměstím se rozlehl zvuk plácajících křídel usedajících holubů. 
„Naposledy vás vyzývám, občane...“ přešlapoval strážník. „Předložte průkaz 

totožnosti, nebo budu nucen použít donucovacích prostředků, hmatů a chvatů podle 
paragrafu...“ odhrkal naučený text, pravděpodobně nejdelší, ne-li vůbec jediný, který 
kdy do své hlavy (dá-li se ten blonďatý, krátce zastřižený kukuč, vůbec nazvat hlavou, 
aniž by se devadesát procent občanů urazilo) byl schopen absorbovat. 

Občan turista zvadl, ale ještě chtěl podotknout: „Prosím vás, přeci ale musíte 
respektovat nějaké etické meze, kdy jsou vaše požadavky oprávněné a kdy jde o pouhé 
obtěž...“  

Než to stačil doříct a vytáhnout kýžený průkaz, ukázal mu strážník, že na 
respektování nesmyslných etických mezí z vysoka sere. Skočil po něm se slovy 
„Neklaďte odpor!“ a zkroutil mu ruku pod batoh za záda. Turista zaúpěl a podloubí se 
vylidnilo. Sám jsem se zachoval taky zbaběle a jen jsem z bezpečí lavičky pozoroval 
vše, co se ve stínu podloubí odehrává. 

„Podám na vás trestní oznámení...“ stěžoval si turista s rukama spoutanýma za 
zády, zatímco strážník přivolával vysílačkou eskortu k přepravě provinilce na policejní 
stanici. 

„Jesti chcete mermomocí vidět moji občanku, tak ji mám tady v levé náprsní 
kapse,“ řekl vstřícně turista a vypínal hruď směrem ke strážníkovi. Ten ho však 
s vítězoslavným nadřazeným úsměvem napomenul a podotkl, že se vše vyřídí až na 
policejní stanici. 

Potom turistu odvezl a asi si udělal čárku. 
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Zatímco strážník na policejní stanici vypravoval státním kolegům, jak se mu znovu 
po pěti minutách zastesklo po průkazu onoho turisty a jak onen turista nerespektoval 
jeho přání, tudíž neuposlechl výzvy veřejného činitele, někdo ukradl stařence ve 
dveřích trafiky peněženku a vyběhl dolů z náměstí. Muž středních let se rozběhl za 
ním a snad ho dohnal. 

Kolem mariánského sloupu a malé kašničky s motivy hospodářských zvířat se 
projížděla mládež pubertálního věku na skejtech a kolečkových bruslích. Dnes se 
spolu kamarádí a zítra budou jedni strážníci, druzí turisti a třetí možná něco mezi tím, 
napadlo mě a vzpomněl jsem si na bývalého spolužáka Františka. 

„Nečekáš dlouho?!“ volal z dálky usmívající se Bruno. 
„...To víš, byla to náročná masáž...“ dodal s omluvnou mimikou, ale ďábelsky 

zářícíma očima a dopnul si poklopec. 
Tímto gestem naznačil, že se stal lovcem (podle mne však spíš kořistí) úřednice-

masérky Dany Lesné, a že jeho manželství (aniž si to současně uvědomoval) se opět 
zachvívá v základech a blíží se jeho zánik. 

„Před chvílí tu černý policajt opruzoval turistu, tos měl vidět,“ oznámil jsem mu 
skutečnost zcela odlišného tématu. 

Bruno se rozhlédl, zda poblíž nestojí žádný strážník či podobné individuum 
a stručně zhodnotil jejich význam: „Kurvy...! Zadarmo drazí.“  

Spiklenecky jsme se zasmáli a odešli do Národa na pivo. 
 
Druhý den ráno (přesněji dopoledne) jsem se raději neměl probudit. Hlava mi 

chtěla upadnout, ani jeden úd mě neposlouchal a žaludek se hádal se svým obsahem. 
Kdyby tě teď viděla Nina, promlouval jsem do zrcadla k opuchlému živočichovi se 
zarudlým zrakem a oschlými rty a na chvíli jsem obdivoval souseda Jardu, protože já 
bych taková probuzení každé ráno prostě nezvládal, na to jsem slaboch. Bylo to kruté, 
ostatně jako vždy po pořádném flámu, ale v poledne už jsem se z nejhoršího dostal 
a se slibem, že už v životě nevypiju ani hlt piva či jiného alkoholu, jsem do sebe 
doslova vylil dvě hanácké kyselky s příchutí pomeranče. Že to byla příchuť 
pomerančová, vím z etikety, protože kvůli krátkodobě zdegenerované chuti bych to 
stěží určil. 

Jakákoli tvůrčí umělecká činnost pro ten den padla, a tak jsem se šel jen tak 
provětrat za město. 

„Pane Lipský!“ ozvalo se za mnou na schodech poté, co vrzly dveře sousedky 
Preclíkové. 

Preclíková! Poznal jsem ten lety zastřený stařecký hlas v tuto chvíli stokrát 
odpornější a dráždivější než kdy jindy. Snad ne další ropucha na dveřích, napadlo mě 
a zavlnil se mi žaludek. Měl jsem chuť zařvat có!!!, ale ovládl jsem se. 

„Ano?“ otočil jsem se se strojeným úsměvem. 
„Včera vás tu hledal nějaký pán z novin a nechal u mě vizitku, jestli byste mu 

nezavolal,“ sdělila mi svědomitě vzkaz a podala mi ji. 
No sláva, po dlouhé době dobrá zpráva od této ženy, zaplesalo mi srdce, poděkoval 

jsem, a protože jsem si všiml dámské obuvi u bytu důchodců manželů Žlábkových, 
kteří byli v lázních, prohodil jsem ještě přátelsky: „Vidím... sousedi už se vám vrátili.“  

„Ano. Včera odpoledne...“ sdělila mi, ale v jejím vráskami zbrázděném obličeji 
bylo vidět, že chce ještě něco říct, tak jsem ji nahrál. 

„A jak se měli... pan Žlábek už je lepší?“  
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„Ále...“ mávla rukou Preclíková, podívala se ke dveřím bytu Žlábkových a potom 
se na špičkách přiklonila ke mně stojícímu o tři schody níž. 

„...Měli přijet až za týden, ale už včera přijela sama Anička... pan Žlábek se nám 
tam prý zakoukal...“  

A jak to víš, ty stará rakovino? Zeptal by se možná někdo jiný, ale to já ne. 
„Páni, aby se tak na stará kolena rozvedli...“ řekl jsem starostlivě už skoro jako 

zběhlá drbna a Preclíková zvedla důležitě své řídké popelavé obočí. „Kdo ví...?“  
No přeci ty, řekl jsem v duchu a pyšný na své nečekané umění komunikace (jak 

jsem si s tou stařenou pěkně podrbal) jsem vyrazil na hřbitov, protože téměř 
pravidelně po přehnané pitce se chodívám procházet mezi hroby. Snad je to tím, že 
opilost bývá často popisována jako mrtvolný stav, a tudíž člověk po propité noci tuší, 
jak těm nepřítomně přítomným na hřbitově asi je a má k nim jaksi blíž, snad je to tím, 
že teprve tady si člověk uvědomí pomíjivost života, a u mě je to taky tím, že si rád 
u hrobu rodičů s nimi beze slov povídám. Říkám jim všechno, protože to by si rodiče 
s dětmi říkat měli, ale mrzí mě, že jsme si to nestihli říct dřív slovy, a že si povídáme 
až mlčením. 

Mlčel jsem o tom, že mám nejkrásnější holku na světě, že spolu jedeme další pátek 
na dovolenou, na kterou se moc těším, že bratr se rozešel s Monikou a teď chodí s její 
spolužačkou Terezou a že je brácha samozřejmě pozdravuje, mlčel jsem o tom, že 
manželé Zábranovi bydlící nad náma budou mít konečně dítko, protože jsem pana 
Zábranu už viděl vybírat postýlku a paní Zábranová vypadá na sedmý měsíc, a že jim 
to moc přeji a mlčel jsem o Jardovi, o Preclíkové, o Brunovi, o své práci, o bratrově 
práci, o starostech i o radostech a taky o tom, že mě dojal pohled na jeden hrob 
v horním rohu hřbitova, kde je malé sousoší holoubka a mrtvé holubice, a že na té 
holubici je kosí hnízdo, a že je to nádherný obraz života a smrti, když na mrtvé 
holubici vyvede kos mláďata, a mlčel jsem zkrátka o všem. 

Uvědomil jsem si, že toto mlčení je má zpověď, protože i nevěřící se potřebuje 
svěřit a potěšen tím, že hrob rodičů momentálně zdárně uniká nájezdům vandalů či 
prostých lidí bez úcty, jsem se rozloučil a odešel. 

Z telefonní budky u hřbitova jsem zavolal Nině do práce. Chtěl jsem slyšet její hlas, 
po tom mlčení jsem chtěl slyšet hlas milovaného člověka. A ten hlas mi do sluchátka 
šeptal, že dnes už může a že se se mnou bude milovat až do rána, jestli budu chtít, 
protože rodičům ten hlas řekl, že u mě přespí, a já jsem odpověděl, že už taky budu 
moci, a byl jsem šťastný. 

Nina se smála, protože ještě nevěděla o mé včerejší akci s Brunem, a myslela si, že 
je to vtipná poznámka, a řekla, že mě miluje a moc se těší na mě, na večer i naši 
dovolenou. Já jsem se taky moc těšil. 

Zavolal jsem ještě redaktorovi Ctiboru Palandovi z nejmenovaného deníku, cože to 
po mně chtěl. 

„Ano, redakce,“ oznámil mi roztomilý ženský hlas na druhém konci. 
„Prosím vás, je tam pan Palanda?“  
„Moment,“ ozvalo se a zaslechl jsem, jak žena na druhém konci volá: „Borku!“  
„Palanda,“ představil se po chvilce muž na druhém konci. 
„Dobrý den, tady Lipský... chtěl jsem se zeptat, co byste potřeboval.“  
„Dobrý den...“ rozzářil se redaktor, „...to jsem rád, že jsme se zastihli, protože 

zrovna odjíždím... Abych vám vysvětlil, o co jde... Rozjíždíme novou rubriku 
o nejrůznějších osobnostech a potřebovali bychom karikaturistu, který by nám ty 
jednotlivé ksichty prostě nakreslil... Já jsem se s váma kdysi viděl na jedné z vašich 
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výstav a dal jste mi i adresu, jenomže tu jsem ztratil... Nakonec jsem vás ale, tak 
všelijak, vypátral a včera jsem se stavil... Takže co vy na to?“  

Chvíli jsem tápal v paměti, zda jsme se opravdu někdy viděli, ale protože oddělení 
náročnějších operací mého mozku, k nimž vyhledávání dat bezesporu patří, bylo mimo 
provoz, vzdal jsem to. 

„Jo, můžeme se domluvit,“ navrhl jsem souhlasně, a taky jsme se domluvili. 
 
Bratr měl ze mě náramnou legraci, protože takových pohledů na mě si užil 

maximálně třikrát až čtyřikrát do roka, když se mi náhodou (a podivné je, že většinou 
s Brunem) podařila taková nečekaná a někdy i očekávaná akce, přestože četnost 
bratrových opileckých rán byla, řekl bych, vyšší. Jeho legrácky však tentokráte měly 
svůj smysl, protože na rozdíl od předešlých rán, kdy ho nesmírně bavil pouhý pohled 
na tvora připomínajícího mu člověka snad jen chůzí po dvou končetinách, pokud jsem 
zrovna neklečel nad toaletní mísou, a přecházejícího zoufale z jednoho konce bytu na 
druhý po stále stejné dráze podobně jako lední medvěd v kleci s pokáleným bazénkem, 
ovšem za neustálého skuhrání, věděl tentokrát něco, co já ne.  

„Tys teda vypadal, včera,“ usmíval se bratr stále stejně, přestože jsme se 
o předešlém večeru či noci bavili už půlhodinu a on tuto větičku zopakoval snad 
třikrát. Usmíval se, protože mi neřekl to nejdůležitělší. Hodil cvrčka Ferdovi do 
třílitrové láhve s rašelinou na dně a vychutnával si pohled na člověka, jemuž se 
v žaludku honily bublinky po hanácku, ale já jsem se nezlobil, protože jsem ho taky 
nešetřil, když se mu podařilo něco podobného. Je to takové bratrské škádlení. Ferda 
začal v láhvi po narušiteli pátrat. Ferda nebyl žádný mravenec, jak by se mohlo zdát 
(všechna čest panu Sekorovi), ale deseticentimetrový sklípkan brachypelma vagans, 
snad nejrozšířenější druh mezi chovateli. 

„Prosím tě, ty naděláš, už o tom nemluv...“ snažil jsem se ukončit hovor rozvalený 
v bratrově křesle. 

„Víš, kdo tě přivedl?“ zeptal se s grimasou člověka, který ví víc než tázaný. 
Zatápal jsem v paměti, ale hleděl jsem jen do jednoho velkého prázdného okna. 
„Kdo by mě vodil... Bruno?“ zkusil jsem hádat. 
„Ne.“  
„Tak kdo?“  
„Hádej.“  
„Proboha! Půlhodinu mě tu mučíš připomínáním včerejška, tak už to vyklop,“ 

namíchl jsem se trochu křesťansky. 
„No zkus hádat,“ vychutnával si mě. 
„Víš co, polib mi prdel,“ naštval jsem se nekřesťansky a mínil vstát z křesla 

a odejít. 
„Sova,“ řekl zcela bez výsměchu. 
„Sova?“ nechápal jsem a posadil se zpátky, „...kde bych, prosím tě, potkal Sovu?“  
Ferda vypátral vetřelce a narušil cvrčkovi chelicerami kutikulu, aby posléze vysál 

obsah. Mlčky jsme pozorovali ten předem rozhodnutý zápas ze života bezobratlých 
a potom Honza, po slově nádhera, pokračoval. 

„On potkal tebe.“  
„Mě?“ divil jsem se a přemýšlel, kde to asi tak mohlo být. 
„...Potkal tě na schodech v mezipatře, když jsi pohodlně spinkal a pomohl ti na 

nohy, potom tě doprovodil ke dveřím a zazvonil... Štěstí, že jsem byl doma.“  
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„No spíš štěstí, že bylo na schodech volno, jinak bych pohodlně nespinkal,“ 
poznamenal jsem s kyselým úsměvem a vzpomněl si na rebela Jardu. 

„...Vážně nekecáš?“ zeptal jsem se vážně. 
„Opravdu.“  
„Ále co, ještě nebylo tak špatně, aby nemohlo být hůř,“ utěšil jsem se větičkou, 

kterou rád používám při každém neštěstí, přestože jsem se prvního setkání s panem 
Sovou trochu obával, jestli i potom, co viděl odvrácenou tvář umělce, budu pro něj 
nadále pan mistr, a odešel jsem do kuchyně připravit něco k večeři. 

„Za hodinu přijede Nina a bude tu spát,“ oznámil jsem bratrovi z kuchyně. Ten 
přišel za mnou a s obličejem divadelního herce mě parafrázoval.  

„Za půl hodiny přijede Tereza a bude tu spát.“  
„Cože?“ zeptal jsem se starostlivě, protože Tereza měla pouhých šestnáct let. 
„...Rodiče ji pustí?“  
„Jistě, spí u kámošky,“ usmíval se bratr jako by právě vymyslel nejgeniálnější 

výmluvu pro rodiče neplnoletých dcer. 
„Jak to teda uděláme?“ vyslovil jsem rozumnou otázku, abychom předešli 

případným nedorozuměním, a bratr na ni rozumně odpověděl: „Můžeme jít všichni 
spolu na disku a pak bude spát Tereza se mnou u mě v pokoji a Nina s tebou u tebe 
v pokoji.“  

Bylo to tak prosté. 
 
Cestou k autobusu přivážejícímu mně nejmilejší osobu jsem potkal na schodech, 

sotva jsem zavřel dveře, pana Sovu s usměvavým (nikoli výsměšným) výrazem 
v obličeji. To mě uklidnilo. 

Stále mi říkal mistře a já jsem mu stále říkal: „Už jsem vám stokrát říkal, jaký jsem 
já pro vás mistr, pane Sova,“ a pan Sova chápavě pronesl, že i umělec potřebuje občas 
vypnout, ale pořád je to mistr, a tak než se odebral na rande s Andulkou z mlékárny, 
která by mi taky ráda seděla modelem, tedy podle něho, pozval jsem ho na svoji 
druhou samostatnou výstavu, která se pořádala v Městské galerii a jejíž vernisáž 
probíhala den před mým odjezdem na dovolenou. Poděkoval, byl evidentně potěšen, 
a slíbil, že Andulku vezme určitě s sebou. 

 
Po večeři, po setkání se Sovou a po diskotéce, jsme o půlnoci leželi s Ninou vedle 

sebe v mé posteli. Já jsem byl mile překvapen, že opilecká noc na mně nezanechala 
žádné následky v oblasti sexuální použitelnosti, takže jsem Nině přání o promilované 
noci hodlal splnit, ale po dvou jejích a třech mých orgasmech jsme si prostě museli 
odpočinout. 

Na stropě jsme pozorovali honící se stíny. Občas jeden z nás protnul ticho otázkou 
a druhý odpověděl a pak jsme zase mlčeli, ne proto, že bychom si neměli co říct, ale 
proto, že jsme chtěli jen tak mlčky ležet vedle sebe mezi podlahou a stropem, mezi 
mým třetím a čtvrtým a mezi jejím druhým a třetím orgasmem a cítit navzájem své 
přítomnosti. 

„A kdo ten týden bude dědkům umývat posrané zadky?“ zeptal jsem se například 
v souvislosti s naší dovolenou. Znělo to trochu provokativně a nemístně, ale nemyslel 
jsem to tak, a Nina to věděla. 

„Pacienti jsou i mladí krásní kluci a neumýváme jim jenom zadky,“ uzemnila mě 
a s šibalsky zářícíma očima mě políbila a bylo ticho. 
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Po chvilce odpočívání, zatímco brácha s Terezou ještě řádil na diskotéce, jsme se 
s Ninou opět oddali vzájemným nenasytitelným tělesným rozkoším. 

Kolem druhé přišel Honza s Terezou a dobrou půlhodinu se máchali  
v koupelně. Zvuky, které byly až nápadně slyšitelné, připomínaly delfína uvízlého 
v plytké vodě někde u břehu oceánu a zoufale se snažícího doplácat se do hlubší vody, 
pouze vzdechy byly nefalšovaně lidské. 

„Ti si ale užívají,“ usmála se na mě sedící Nina. 
„A my snad ne...e...?“ nadhodil jsem mezi vzdechy. 
Nina si na mě lehla, cítil jsem její naběhlá prsa se vztyčenými bradavkami, políbila 

mě na důkaz toho, že si to užívá, a za okamžik se i udělala. 
„Máš nádherné orgasmy,“ zašeptal jsem poté, co se dochvěla a slastně přivřela 

víčka.  
Usmála se, sesedla a vzala mě do úst. Po chvilce rytmického sání jsem byl i já. 
„Ty taky,“ řekla a na břicho a prsa mi dopadly těžké teplé kapky možných životů, 

kterých bylo podstatně míň než při první ejakulaci. 
 
Ráno mi Nina řekla tu nepříjemnou zprávu, která mi a taky jí ovlivnila život. Tedy 

zpráva byla i příjemná, záleželo na tom, jak ji člověk bral, ale skutečnost, že Ninu rok 
neuvidím byla prostě hrozná. 

Znělo to tak jednoduše. 
Nina měla možnost jet na rok do Anglie na nějakou stáž coby zdravotní sestra 

a byla to první obrovská příležitost, jak se zdokonalit v jazyce a taky si vydělat slušné 
peníze, ale jediný zádrhel byl v tom, že musela odjet už druhého září. Zhrozil jsem se 
faktu, že hned po týdnu dovolené Ninu rok neuvidím, že neucítím její tělo, její doteky, 
že nebudu moci roztávat v jejích modrošedých očích, že spolu nebudeme moci ležet 
vedle sebe a jen tak si povídat o všem možném, o práci, o tom co brácha, co ségra 
a taky o posraných zadcích přisprostlých dědků, a že ji nebudu moci líbat ve chvílích 
rozkošné živočišnosti, ale miloval jsem ji a přál jsem jí to. Utěšilo mě alespoň to, že 
zatímco budeme každý šlapat jinou krajinu a potkávat jiné lidi, bude nás hřát stejné 
slunce a na noční obloze budeme pozorovat stejný měsíc a stejná souhvězdí. Největší 
strach jsem asi měl z toho, že náš vztah to odloučení nevydrží. Najednou mi hlavou 
prolétly desítky mých milenek od šestnáctek až po čtyřicítky a nechápal jsem, ženěco 
takového jsem nedokázal cítit k žádné z nich, přestože spousta z nich byla 
okouzlujících (řečeno subjektivně, z pohledu jedné noci). Ženu vedle sebe jsem 
miloval a bál jsem se (asi trochu sobecky) možného krachu. 

Bál jsem se jako člověk nakažený virem HIV, který ví, že dřív nebo později zemře, 
protože je nevyléčitelně nemocen, přestože o jisté smrti, kterou končívá život každé 
bytosti, věděl už od chvíle, kdy začal chápat svět v souvislostech. Teď je ale nakažený 
a má hranici smrti pomyslně blíž, proto má větší obavu, což ovšem neznamená, že 
například jeho nenakažený soused ho musí zákonitě přežít. Třeba má soused smrt dánu 
osudem už za týden, ale neví to, proto je zcela vyrovnaný a klidně si naplánuje na 
příští rok opravu střechy, na léto dovolenou v Texasu a na zimu si předplatí lyžování 
v Alpách, a přitom ho za týden srazí auto. 

A právě ta skutečnost ročního odloučení posouvala hranici možného ukončení 
mého vztahu s Ninou podstatně blíž, přestože bychom se, kdyby nikam neodjela, 
rozešli možná mnohem dříve, ale to bychom nevěděli a byli bychom stejně vyrovnaní 
jako ten nenakažený soused. 



 33

Nina z toho byla taky smutná, protože mě milovala, ale takovou šanci, která přijde 
jednou za život, nechtěla promarnit, a ujistila mě, že pokud bude chtít v životě 
s někým žít a mít s ním děti (Nina si vždycky moc přála dvě dítka - kluka a holku), tak 
to budu rozhodně já. Oba jsme z toho měli strach, ale oba jsme se snažili být klidní, 
čekal nás přeci ještě týden společné dovolené. 

U snídaně měl brácha obavy, jen aby nám nepršelo, a já jsem se smál, jenom ať 
klidně prší. On věděl, co tím myslím, a usmíval se a věděla to i Nina s Terezou 
a smály se taky. Bylo to smutné usměvavé ráno. 

 
 
 
 

VI. 
 
 
V úterý jsem zašel za Brunem do práce, abych mu připomněl čtvrteční vernisáž. 

V dílničce smíšených vůní fermeží, laků a nejrůznějších barev zrovna dodělával plakát 
na novojičínské zářijové slavnosti. 

Říkal, že ani neví, jak se v ten čtvrtek dostal domů, že někde zapomněl tašku 
s věcma ze sauny a pak ji našel dole u vchodu do domu pod schránkama na dopisy, že 
poblil schody, které jeho žena musela ještě v noci z obavy ze zostuzení manžela a tedy 
i celé rodiny umýt, a taky, že druhý den proklínal celý svět, když musel ráno vstávat 
do práce, zatímco naštvaná manželka proklínala jeho. Nakonec ale jakž takž přečkal 
polední krizi a večer se zklidněným žaludkem, s kyticí ve stále ještě roztřesené ruce, 
zklidnil a uchlácholil i manželku. Na to, tedy na chlácholení vlastní ženy, byl 
odborník, ovšem nic netrvá věčně, jak sám později zjistil. 

Já jsem se mu svěřil, že jsem to střízlivění prožil podobně, pouze starosti se 
vstáváním do práce a s nechápavou manželkou (nechápavou pouze ze strany Bruna, 
protože jinak byly její nářky opodstatněné) se mě netýkají, alespoň zatím. Taky jsem 
mu prozradil, kdože mi pomohl na nohy a doprovodil mě domů, když jsem zmožen 
podlehl spavosti na chladném kameni schodiště, a to ho pobavilo. 

„...Kdy zas vyrazíme?“ zeptal se mě s úsměvem odhalujícím jeho zažloutlý chrup. 
„Dej mi pokoj,“ odbyl jsem ho a napil se kávy. 
Bruno se taky napil a poposedl si v křesle, až se zachvěl konferenční stolík 

a zacinkaly lžičky. 
„Ta Lesná, to ti není špatná baba...“ pronesl se strojenou vážností a hrábl si 

chlapácky do rozkroku. 
„Kurva je to, obyčejná sexuchtivá maniačka...“ naznačil jsem svůj názor a všiml si 

zrnka kávy na jedničce vlevo nahoře Brunova úsměvu. Bruno si mě prohlížel jako 
mimozemšťana, od něhož očekává uvítací proslov, ale já jsem svoji někdejší 
a Brunovu nedávnou příležitostnou sexuální partnerku rozhodně nemínil dál rozebírat. 

„...Abych ale řekl to hlavní, proč jsem přišel, tento týden do sauny nejdu, protože 
zahajuji svoji výstavu, jestli si vzpomínáš, takže doufám, že přijdeš?“  

Bruno si mě ještě chvíli prohlížel a potom vyčítavě přátelsky podotkl:  
„Od tebe to sedí...“  

Nadechl se, jako by chtěl ještě něco říct, ale přerušil jsem ho: „Tak dobře, ošukal 
jsem kurvu, no a co...“ vyřkl jsem doznání, ke kterému se nehodilo dodávat žádné 
hodnocení, čehož si byl vědom i Bruno. 
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„Přijdeš teda, nebo radši budeš ukájet tu lacinou napodobeninu ženské?“ zeptal 
jsem se. 

„Ty bys mě dokázal rozplakat...“ zatvářil se Bruno vážně a potom se rozzářil, „to 
víš, že přijdu..., umělče.“  

Věděl jsem, že zvolí raději výstavu než pochybný sex ňader číslo šest a věčně 
lačného lůna Dany Lesné, koneckonců mi to už předem slíbil, ale přesto jsem na chvíli 
pocítil úlevu šestnáctiletého mladíka, když mu jeho dívka řekne, že není těhotná, že 
jenom přechladla. Z celého procesu od návrhu a vyrobení díla až po jeho vystavení 
a případný prodej totiž ze srdce nenávidím vernisáže výstav, kdy musím stát během 
zahajovacího proslovu majitele galerie, teoretika umění nebo některého kolegy 
výtvarníka před slídícíma očima několika desítek lidí, a vždycky si v záři světel 
připadám jako bezradný krokodýl v otevřeném teráriu v zoo, jemuž nepolepšitelní 
návštěvníci házejí do tlamy mince a jemu nezbývá nic jiného, než to ignorovat 
a přežít. Mince po mně lidé samozřejmě neházejí, ale i dopadající pohledy na mne jsou 
mi nepříjemné, a proto mi velmi pomáhá přítomnost známých a mně blízkých lidí. 

Byli jsme domluveni a zatímco jsem procházel dveřmi, neodpustil si Bruno za 
mnou puberťácky zvolat: „Ale stejně šuká skvěle!“  

Nepolepšitelný kanec, pomyslel jsem si, ale nemohl jsem mu na to nic říct, protože 
nečekaně přicházela jeho žena a stoprocentně to slyšela. Jen jsem ji pozdravil a raději 
zmizel. Nešťastná to žena, napadlo mě babičkovsky, snad si myslela, že to byla 
pochvala jejích sexuálních výkonů, přál jsem si a taky se tak stalo, což mi později 
potvrdil i Bruno, který ji (s menším přemlouváním sebe sám) na důkaz toho, že to 
myslel vážně a že ona je pro něj jediná a ta nejvíce okouzlující, pomiloval přímo na 
pracovním stole na plakátě novojičínských zářijových slavností. Chvíli prý sice 
protestovala, co se má co se mnou bavit o takových intimnostech, ale za chvíli jen 
slastně oddechovala a byl jí ukradený celý svět. 

 
Ve středu lilo jako z konve (všiměte si tohoto prostého lidového příměru, který je 

právě svou skromností a nejednoznačně chápatelným smyslem pro toto souvětí zcela 
adekvátní) a šumění deště mě roztesknilo natolik, že jsem si napnul plátno a rozhodl se 
namalovat obraz. Později jsem ho nazval „Loučení“. 

Za oknem se k zemi pokorně skláněly stromy a vítr jim čechral koruny  
v kapkách deště, zatímco já jsem seděl sám v suchém ateliéru před napnutým bílým 
plátnem, civěl skrz něj někam do nepřítomna a vybavoval si tu nejvhodnější 
kompozici. Byl jsem přesycen pocity bezradnosti a zoufalství ze skutečnosti, že Ninu 
rok neuvidím, a tyto pocity nejvíce ovlivnily onen obraz, který stejně jako devadesát 
pět procent mé volné tvorby, je proveden v černé a bílé, a na němž jsem zachytil 
emoce celého vývoje mého vztahu s Ninou až do okamžiku jejího odjezdu. Chtěl jsem 
jí obraz věnovat, ale neudělal jsem to, byl příliš niterný a byl mi blízký, prostě jsem 
neměl síly. 

Věc, na kterou jsem ale sílu měl, byla likvidace knihy „Jak navazovat sexuální 
kontakty“. 

Byla v ní napsána spousta věcí, které jsem nejen přerostl, ale se kterými jsem už ani 
nemohl souhlasit, a proto jsem se s tímto provokatérem a zastáncem promiskuitních 
hrátek hodlal rozloučit. Prý, pokud se vám zdá, že osoba vašeho sexuálního 
uspokojení - jak nechutný název - vám začíná scházet a cítíte k ní něco víc, než 
k pouhému objektu sexuálního vybití, pak není něco v pořádku a měli byste se nad 
sebou zamyslet. Takové hovadiny! Jak jsem mohl takhle uvažovat, proklínal jsem 
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příručku i sebe, když jsem si v ní naposled listoval. Byl to ale přeci jenom dárek 
a dárky, jak je známo, se nesluší vyhazovat. Naštěstí mě napadla vynikající myšlenka, 
jak s touto knihou naložit tak, aby ji každý viděl, ale přesto ji nikdo nemohl přečíst 
(hlavně já, kdybych měl někdy slabou chvilku), natožpak se jí nakazit a sestoupit na 
cestu života příručkou propagovaného. 

Vytrhal jsem všechny stránky, skrčil je a namočil v černé řidší barvě  
s příměsí lepidla. Potom jsem je pokladl na vodorovné plátno a nechal zaschnout. Po 
zaschnutí jsem udělal lazury - obraz  jsem přetřel bílou barvou tak, aby světlečerný 
podklad s písmenky místy prosvítal a bylo to hotovo. Nazval jsem ho „Nechutnosti“. 

 
Středeční denní a noční déšť smyl špínu z ulic a vzduch se pročistil.  
„Škoda, že nesmyl i špínu z lidí a nepročistil vztahy,“ promlouval jsem polohlasem 

sám k sobě hledě na ulici skrz záclonu z okna kuchyně na dva hádající se, 
pravděpodobně manžele. 

„Říkals něco?“ zeptal se brácha z chodby a vešel do kuchyně. 
Na dlani levé ruky měl Ferdu - semišového pavouka s modravým nádechem celého 

těla a zrzavým zadečkem.  
„Ále...“ otočil jsem se k němu, „jo, kam jsi dal vývrtku?“  
„Tady,“ hrábl volnou rukou do šuplíku a podal mi ji. 
„No vidíš, a já jsem ji nenašel,“ přiznal jsem flegmaticky. 
Brácha na to neřekl nic, jen si přendal pavouka z ruky na hruď a odešel k sobě do 

pokoje. 
Před vernisáží, ze které mám vždycky obrovskou trému, jsem se cítil jako cvrček 

vhozený k Ferdovi na zvlhlou rašelinu. Není jak Ferdovi, pomyslel jsem si. 
 
Proboha! zaklel jsem v duchu, když vrzly dveře bytu Preclíkové a za mnou na 

schodišti se ozvalo to hrozné stařecké zvolání.  
„Pane Lipský!“  
„Dobrý den,“ pozdravil jsem zubatě, když jsem se otočil po hlase. 
„Pane Lipský... můžete na chvilku se mnou, prosím vás...“ řekla Preclíková, čiperně 

se rozběhla přede mnou po schodech a zamířila do sklepní chodby. 
Že by další ropucha na dveřích? Ne, tentokrát to bude přejetý ježek a nacpu jí ho do 

gatí, napadlo mě cestou, ale Preclíková se zastavila u úklidové místnosti. A sakra! 
Tento týden máme úklid, uvědomil jsem si, dnes ale schody brácha umýval. Tak budeš 
mi nadávat, nebo si chceš stěžovat? Ptal jsem se jí očima, ale nerozuměla mi. 

Otevřela dveře a rozsvítila. 
„Pane Lipský, podívejte...“ ukázala na zmuchlanou hadru a začala: „Vždycky když 

umyjete schody, tak ji rozhoďte přes kbelík, protože jinak zatuchne a zplesniví...“  
„No prosím...“ vzala mě za rukáv a vstrčila do místnůstky ne větší než panelákové 

WC a sama zůstala ve dveřích. Vzal jsem hadru ze dna kbelíku, hodil ji do pracovního 
dřezu a pustil na ni vodu. 

„Ukažte,“ řekla a s pohledem člověka okukujícího hovno na svém bosém chodidle 
se natáhla po kbelíku. 

Podal jsem jí ho. 
„Pane Lipský, tu špínu vždycky vypláchněte, protože to pak zaschne a pouští to, až 

když si tam někdo napustí čistou vodu...“ ukázala mi prstem zmíněné nedostatky 
a vrátila mi kbelík do ruky. 
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Přehodil jsem hadru přes okraj dřezu a kbelík postavil do dřezu, ale všechno bylo 
špatně. 

„Néé!“ zvolala bolestně. 
„Copak?“ zeptal jsem se už trochu otráveně. 
„Pane Lipský, ten plechový kbelík nemůžete pokládat do plechového dřezu... když 

ho tam chcete položit, tak tam nejdřív musíte dát tady ten dřevěný roštík,“ vysvětlila 
a podala mi ho. 

Ty jsi nějaká chytrá, napadlo mě a všiml jsem si její flekaté lebeční kůže 
prosvítající skrz řídký vlasový porost. 

„Tak tam teda dáme toho rošťáka,“ zavtipkoval jsem, ale Preclíková se vůbec 
netvářila pobaveně, ostatně mně taky nebylo do smíchu, za půl hodiny jsem měl 
v galerii sraz s Brunem. 

Pod dohledem stářím zašlého ale všímavého zraku Preclíkové jsem vypláchl kbelík, 
poté i hadru a rozprostřel ji na něj a nakonec jsem vytáhl dřevěný roštík, aby uschnul 
a nezplesnivěl, ale to ještě nebylo všechno. 

„Pane Lipský, ještě, prosím vás, to koště.“  
Cože, tobě taky něco je? bavil jsem v duchu sám sebe, ale přes veškerý humor jsem 

začínal chápat a omlouvat vraždu. 
„Co je s ním?“ zeptal jsem se neutrálně. 
„Koště patří chlupama nahoru,“ vysvětlila. 
Do prdele! zařval jsem kdesi v sobě, tady zas někdo čučel na televizi, ještě mi začni 

dávat barevné puntíky a odvezou mě. Nebo tebe, napadlo mě ještě a na chvíli jsem si 
zkoušel vybavit zvuk praskající stařecké lebky po srážce s kladivem a taky vhodnou 
velikost kufru, do kterého by se ten mumii podobný ztrpčovač života vešel. 

„Máte pravdu,“ přiznal jsem s falešnou pokorou a dal jsem koště chlupama nahoru. 
Byla spokojená a možná i uspokojená, je-li to vůbec možné v tak pokročilém věku, 

a stejně čiperně jako před chvíli schody seběhla, je teď i vyběhla. 
Přestože jsem měl načas, počkal jsem ještě u vchodu do domu, až zavře dveře 

svého bytu, a jakmile zaklaply, vběhl jsem potichu zpět do úklidové místnůstky 
a koště jsem beze strachu vracejícího se dobrého holuba dal opět chlupama dolů. 

 
Vernisáž měla začít v pět, ale s Brunem jsme se domluvili už na čtvrtou. Přišel jsem 

chvíli po něm.  
„Kde jsi?“ ptal se mě a klepal si na ruku tam, kde se nosí hodinky, které často 

nenosil. 
„Ále, ta stará rakovina od nás z baráku mě zase zdržela... koště bylo chlupama 

dolů,“ vysvětlil jsem a zatvářil se vážně jako operatér hemeroidů. 
Bruno se zaculil. 
„Měl jsi to koště přetáhnout koštětem.“  
„Brzo ji asi přetáhnu, ale kladivem,“ upřesnil jsem s téměř opravdovou vážností. 
„Nemyslíš, že bych měl tady tu „Komunikaci“ raději prohodit s „Perspektivou“?“ 

zauvažoval jsem a rukama naznačil, které obrazy myslím. 
„Ne, ne... to je dobrý, „Perspektiva“ je míň náročná na světlo než ta „Komunikace“, 

takže bych to tak nechal.“  
„Když říkáš,“ uklidnil jsem se. 
Nevím, čím to je, snad jakýmsi pocitem plné zodpovědnosti a touhy absolutní 

dokonalosti, ale pokaždé se snažím ještě na poslední chvíli všechno znovu probrat 



 37

a ujistit se, že jsem pro oko návštěvníka a potenciálního kupce udělal maximum, 
přestože jsem to už před tím nesčíslněkrát prodiskutovával a zvažoval. 

„Kdo ti to pomáhal instalovat?“ zajímal se Bruno. 
„Sám. Brácha mi to včera pomohl z mojí stařenky nanosit a pak jsem se tu zavřel.“  
„Pane Lipský, nesu vám ty klíče,“ přerušila mě přicházející správcová a podala mi 

svazek klíčů, abychom se dostali do malého zadního skladu, kde už jsem měl 
připravenou bednu vína. 

„Děkuju... dáte si s náma?“ usmál jsem se na správcovou a zachrastil majetnicky 
klíčema. 

„Jste hodný, ale děkuji, když tak později...“ omluvila se a odešla do kanceláře 
o patro výš. 

„Co máš?“ vyzvídal Bruno a zakmital prsty pravé ruky jako rozcvičující se 
klavírista. 

„Červené,“ odpověděl jsem. 
„Sakra, skleničky,“ uvědomil jsem si a otočil se na Bruna. Chtěl jsem se ho zeptat, 

jestli by se nezašel informovat, kde jsou, ale pochopil to. 
„Skočím se zeptat,“ řekl a zmizel ve dveřích. 
Sotva jsem přinesenou vývrtkou otevřel láhev Frankovky, byl zpátky. 
„V bílé krabici, na polici, vlevo nahoře,“ hlásil udýchaně už ze dveří. 
„Milý zlatý...“ nadechl jsem se učitelsky, když jsem nakoukl do místnůstky, 

„nejenže tu není žádná bílá krabice, ale není tu ani police, natožpak aby na ní bylo 
něco vlevo.“  

„Kecáš,“ nevěřil Bruno, nakoukl taktéž dovnitř a přesvědčil se. „Nekecáš.“  
„Pane Bruno!“ volala ode dveří správcová a oslovovala ho jménem, protože ho 

znala z grafické dílny Žerotínského zámku. „Kam jste mi zmizel?“  
„Paní správcová, tady ale žádná bílá krabice není,“ oznámil zklamaně Bruno, ale to 

už stála správcová před náma s krabicí v ruce. 
„Byla na polici u mě v kanceláři, ale vy jste vystartoval, že jsem vám to ani nestihla 

doříct... vy jste roztržitý,“ řekla naoko káravě a položila krabici na židli. 
„Děkujeme,“ řekli jsme dvojhlasem. 
„Opravdu si nedáte?“ zeptal jsem se ještě ze zdvořilosti. 
„Opravdu ne, chlapci, ale až to začne, myslete na mě... sklenky si opláchněte tady 

v umyvadle a utěrky jsou ve skladě na židli,“ poradila nám a na odchodu ještě 
podotkla usmívajíc se na Bruna, „vy jste asi zamilovaný.“  

„To určitě... do tebe,“ řekl Bruno, když odešla a nalil si víno do sklenice, kterou se 
vůbec neobtěžoval vypláchnout, takže vrstva na dně spočívajícího prachu (nebo to 
snad byly drobky papíru) vyplavala na hladinu v tančícím víru.  

„To vypiješ?“ nevěřil jsem. 
„Jistě,“ pronesl rozhodně a přesvědčil mě. 
Asi za čtvrt hodiny přišla Nina.  
 
Vernisáž začala pouze se čtvrthodinovým zpožděním, což bylo zcela  

v normě, neboť zvykem a téměř pravidlem bývají třiceti i více minutová zdržení. 
S Brunem jsme už vypili litr vína, takže má hrůzná vize bezradného krokodýla 
v otevřeném teráriu už mě tolik neděsila. Ne že bychom byli opilí, to ne, ale pouze 
jsme v očích měli zdravé jiskry slunce a k okolí jsme byli jaksi netečnější 
a v nastálých situacích (ty se týkaly především mě) uvolněnější a vláčnější. 
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„Milé dámy a pánové, zkrátka milí přítomní...“ začal téměř vždy stejným 
oslovením svou zahajovací řeč teoretik výtvarného umění zdejšího regionu Leopold 
Krásno (se jménem výtvarně praktickým), jemuž po pár úvodních informacích 
k technickým záležitostem výstavy předal slovo zástupce Městské galerie stojící vedle 
něj. Kromě těchto dvou a mne, stála před zraky návštěvníků i paní správcová, ale na 
rozdíl ode mě si to zjevně užívala. Ta udržovaná stará paní se sytě rudou rtěnkou 
a černě nabarvenými vlasy se v zorném poli slídivých zraků zírajících evidentně 
rochnila. Stála s rukama za zády a souhlasně pokyvovala hlavou bedlivě naslouchajíc 
Krásnovu projevu. 

Já jsem se ho snažil nevnímat, protože se hrozně stydím, když se o mně někdo takto 
veřejně baví, a těkavými pohledy jsem pozoroval přede mnou v nepravidelném 
půlkruhu stojící dav. 

Bratr, kterého jsem už stihl za zmuchlanou hadru a špínu ve kbelíku sprdnout, na 
mě dělal grimasy, jaké dělávají děti na šimpanze v zoo v naději, že je napodobí, ale 
brzo toho nechal, neboť ho Tereza, na kterou jsem bolestně pohlédl (tedy podle sebe 
jsem hleděl normálně, ale vypadal jsem asi zoufale), napomenula a zaostřila na něj 
i paní správcová. 

Bruno zrovna něco našeptával Nině, která mu ale naslouchala asi jen ze slušnosti, 
protože zatímco on se usmíval, ona mě zaměřila svým svůdným pohledem nabitým 
smyslnou erotičností a ještě se vyzývavě olízla. To jsem nevydržel. Očima jsem uhnul 
na vedle stojícího pána s přerostlými ušními boltci a přerostlým penisem plandajícím 
mu v levé nohavici opírajícího se o vyřezávanou hůlku a určitě jsem se barvou obličeje 
na chvíli podobal vypité Frankovce. 

Proboha! Co ta tady dělá! Zhrozil jsem se vida malou stařenku s vráskami 
zbrázděným obličejem a se svraštělou kůží na rukou. Stará Preclíková mě obdařila 
pohledem šťastně nalezené příbuzné, já jsem kývnul hlavou, jako že beru na vědomí 
její přítomnost a tímto ji zdravím, a ona poté se strojeným zájmem výtvarného kritika 
pohlédla na první obraz ode dveří. To by byl gól, kdyby mi teď přede všemi vynadala 
za to koště. Ježibaba! Zaklel jsem v duchu a znovu prohlédl dav, protože jsem stále 
nepostřehl přítomnost pana Sovy a jeho Andulky z mlékárny, kterou mi dohazoval 
modelem. 

„Závěrem vám přeji, aby jste se pokochali stejně jako já těmito obrazy,  
ve kterých se pan Lipský zabývá studiem černé a bílé, vyjádřením myšlenek a pocitů 
prostřednictvím tohoto nejzákladnějšího kontrastu, ale také zestručněním hmoty 
v jakousi abstraktní vizi charakterizující ji jako složitou strukturu, která, ač se tak na 
první pohled mnohdy nejeví, má svůj pevný řád...“ ukončil teoretik Krásno svůj 
proslov, který, a to na něm vždy obdivuji, pronáší vždy na každé výstavě zpaměti bez 
nějakých kapesních taháků. 

„Děkuji... a nyní bych předal slovo panu autorovi.“  
„Já děkuji za přednesené chvalozpěvy...“ snažil jsem se trochu rozředit přílišnou 

vážností nahuštěnou atmosféru, „...a předávám slovo, tedy spíš notu, panu Norbertovi 
Novákovi a po příjemném poslechu vám přeji příjemný pohled... děkuji.“ Pokorně 
jsem se usmál a decentně tleskající dav se otočil a posunul ke klavíru ve vedlejším 
rohu. 

Paní správcová si stoupla na špičky a připomněla mi mé opomenutí. 
„Vážení!“ zvolal jsem ještě na sunoucí se dav. „Abych nezapomněl, po opojení 

Mozartem máme připraveno opojení Frankovkou, takže je-li tu někdo méně trpělivý 
s výhradami k vážné hudbě, ať zatím ještě neodchází... děkuji.“  
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Tváře návštěvníků se pobaveně rozzářily, jako by se ono upozornění týkalo právě 
vedle stojícího. 

„No, opojení Frankovkou,“ podotkl bratr přátelsky pochybovačně, čímž narážel na 
skutečnost, že z dvanácti, a v té chvíli už jen jedenácti, litrů vína se přítomných 
odhadem padesát lidí asi stěží opije. 

Klavír se rozezněl, lidé zmlkli. 
„...Preclíková..., nemáš kladivo?“ vyřkl jsem otázku jen tak pro nikoho, abych 

naznačil potěšení z příchodu sousedky. Bruno s Honzou téměř shodně pokrčili 
rameny, aby se omluvili a splynuli s davem u klavíru. 

„Pane Lipský, že jste se nepochlubil...“ začala přicházející Preclíková  
a dodala polohlasem, „...taková výstava, až Zdenička od vedle mi to musela říct...“  

To víš, že jo, tobě se budu chlubit, ty víš přece všechno, odbyl jsem ji mlčky, což 
nepochopila, ale mé gesto hrané skromnosti, že přeci o nic nejde, jí bylo zřejmé. 

„Ale jenom nechte být...“ chtěla se rozvykládat, o což jsem nestál. 
„Promiňte...“ omluvil jsem se a poodstoupil, abych se dal do řeči s mým bývalým 

učitelem ze základní umělecké školy. 
Hudba dohrála, potlesk dozněl, dav se rozlézal. Nastal čas rozlít víno do sklenek, 

což bylo starostí Bruna a Niny, která mu pomáhala. Honza byl sice od fochu, ale 
Bruno se sám ochotně nabídl, že to zastane, snad aby měl příležitost konverzovat 
s lidmi, hlavně s ženami. 

K mému nenucenému dialogu s učitelem se postupně nenuceně přidalo i pár mně 
neznámých mužských i ženských tváří a volně jsme diskutovali. Zrovna když jsem 
rozebíral pojetí obrazu „Tanec deště“, přinesla mi Nina skleničku, pověsila se mi na 
rameno, jako by trochu hrála - opatrně na něj, ten je můj - a pošeptala mi do ucha: 

„Miluji tvoje orgasmy.“  
To mě vyvedlo z koncentrace, takže jsem úplně zapomněl, co jsem měl  

v souvislosti se zmíněným obrazem na mysli, ale naštěstí mě zachránil (aniž to tušil) 
Bruno, který s tácem se sklenkama prošel dav i náš diskutující hlouček a rozdal 
sklenky těm, kteří ještě víno neměli, a vyměnil těm, kteří už víno vypili, čímž rozptýlil 
pohledy naslouchajících, a ti pak taktéž úplně zapomněli, že jim mám něco doříct. 

Vzal jsem Ninu kolem pasu a se lživými omluvnými slovy, že došly skleničky, 
jsme zašli do malé místnůstky skladu. 

„Cože miluješ?“ zeptal jsem se a zadíval se do jejích žádostivých očí, sotva jsem 
přivřel dveře. 

Mlčela. 
Upřeně se na mě dívala a zhluboka s vášnivě se chvějícími nosními dírkami se 

nadechla. Objali jsme se. 
„Chci tě...“ špitla. 
Chtěla mě políbit, ale včas si uvědomila, že neslíbatelná rtěnka je neslíbatelná 

pouze, když se nelíbá, a jen jsme se laskali špičkami jazyků bez dotyků rtů. Bylo to 
napjatě vzrušující. 

„Budeš mi chybět,“ přiznal jsem a políbil ji na nos. 
„Miluju tě,“ řekla, mou ruku vstrčila do svých kalhot a kalhotek a pod holeným 

trojúhelníčkem kadeřavých chloupků jsem ucítil její vlhnoucí nitro. 
Oba jsme byli nadmíru vzrušeni, ale oba jsme si uvědomovali, že musíme pokušení 

odolat a že si to potom vynahradíme doma, protože teď se to prostě nesluší. 
Během tři čtvrtě hodiny se lidé rozešli. Vernisáž skončila a Sova nepřišel. Bohém 

se vykašlal na bohéma, říkal jsem si trochu zklamaně, ale byl jsem alespoň rád, že 
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tentokrát se nenašel žádný samozvaný kritik z laické veřejnosti, který, jak se mi stalo 
na mé první výstavě, by se rozpakoval nad tím, jaký má taková činnost smysl a proč je 
důležité na plátno malovat pocity a podobné - podle něj - nesmysly, a taky jsem byl 
rád, že mi dala pokoj i stará Preclíková. 

Vůbec jsem neměl na nikoho náladu, kromě Niny. 
Bruno navázal kontakt s přibližně stejně starou štíhlou dlouhovlasou blondýnou 

a v rohu u jednoho z obrazů s ní živě něco probíral. Snad rozpoložení světla a stínu 
onoho obrazu, snad rozpoložení vlastních duší. 

Na odchodu z galerie brácha navrhl za souhlasného přikyvování Terezy a Bruna 
a jeho nové blonďaté přítelkyně Barbory (jak nám ji představil), abychom si šli všichni 
ještě někam sednout, ale já jsem se s Ninou už nemohl dočkat, až ve vřelém objetí 
neutuchajících vášní vzlétneme na křídlech orgasmů do krajin mezi nebem a zemí, 
a odebrali jsme se proto rovnou ke mně domů. Zdůvodnili jsme to tím, že ráno 
odjíždíme na dovolenou, takže raději půjdeme spát. Pohled na dvě zaklesnutá dychtivá 
těla jim napověděl, že neříkáme úplnou pravdu a že z toho spaní asi moc nebude, ale 
měli pro to pochopení a vyrazili sami ve čtyřech. 

 
U dveří důchodců Žlábkových jsem si všiml kromě dámských lodiček  

i páru pánských polobotek a z důvodu mně neznámého mě to zahřálo u srdce. Buď se 
pan Žlábek vůbec nezakoukal, a nebo možná ano, ale už se s manželkou smířili, 
protože je za dveřmi klid, srovnal jsem si v hlavě zjištěné skutečnosti a zorným polem 
mrkajícího kukátka na dveřích bytu Preclíkové jsme s Ninou oba rozechvěně 
nedočkaví vyšli vstříc očekávanému. Za pootevřenými dveřmi souseda Jardy jsem 
ještě zaslechl chrápání - chudák, zas usnul dřív, než stihl nalézt lože, zalitoval jsem ho 
v duchu - a po otevření dveří mého bytu jsem už vnímal pouze mlaskání lačných úst, 
zvuky svlékaného a odhazovaného šatstva, vzdechy toužících těl a milování 
zamilovaných. 

  
  

VII. 
 
 
Ráno jsme vstali v sedm a v osm už nám ujížděl vlak směr jižní Morava. 
Prvotní cíl cesty - Strážnice. 
Než jsme odešli, probudil jsem ještě bráchu, abychom se s ním rozloučili. Spal sám, 

protože Tereza asi pořád nemohla spát u kámošky. 
Nina zvědavě zírala na jeho chlupatého Ferdu (promiňte mi tento záměrný 

dvojsmyslík, který jsem si prostě nemohl odpustit), o němž jsem jí ještě neřekl. 
Hleděla na něj skrz sklo třílitrové sklenice, takže zcela z bezpečí, ale s nepředstíraným 
respektem, který se při Ferdově pokojném pohybu končetinou změnil v nepokojné 
ucuknutí její hlavou s výrazem v obličeji, jaký by mohl mít k Ferdovi vhozený cvrček, 
kdyby byl opatřen mimickými svaly. 

„To ti to tu cvrká pořád?“ zeptala se Nina prohlížejíc si dva cvrčky v průhledném 
kelímku od hořčice se skrčeným papírem. 

Rozespalý bratr na ni nedůvěřivě pohlédl jako devadesáti šesti procentní muž na 
cizího chlapa, s kterým se ráno probudí v posteli, pak jen něco nesrozumitelně 
zamumlal a otočil se. 
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„Tak čau,“ rozloučili jsme se s ním vědomi si nesmyslnosti komunikace  
s tímto polomrtvým tvorem v polospánku. 

Měli jsme s Ninou kupé sami pro sebe. Slunce bylo schováno za mraky a příliš 
nepeklo, takže bylo příjemně a jelo se skvěle. 

Povídali jsme si i mlčeli a byli jsme šťastní. 
Byli jsme dva bezstarostní zamilovaní mladí šťastní lidé. 
Nina seděla naproti mně, na uších měla sluchátka vedoucí k walkmanu - nebo od 

walkmana, jak kdo chce - u pasu a rytmicky pokyvovala hlavou. Chvílemi měla oči 
otevřené, chvílemi přivřené. Nebyla nalíčená, ale nic jí to neubíralo na smyslnosti. 
Nohy v bílých ponožkách měla opřené na sedadle v mém rozkroku a její bílé tenisky 
ležely na podlaze. 

Ač slunce příliš nesvítilo, měl jsem nasazené sluneční brýle a opřen hlavou 
o opěrku, jsem ji pozoroval. 

Byl před náma ještě týden, jeden celý - přál jsem si nekonečně dlouhý - týden 
a potom se možná už v životě neuvidíme. 

Bál jsem se. 
Před měsícem byla ještě panna - neuvěřitelné, v jedenadvaceti - a teď? Promítal 

jsem si v duchu prožité chvíle s ní a prohlédl si její opálená lýtka a stehna a všiml si 
i blonďatého strnišťátka, které příliš úzké kalhotky a z riflí zhotovené střapaté kraťasy 
chvílemi odhalovaly. Kdo tě bude uspokojovat? Ptal jsem se mlčky a nevěřil, že tak 
krásné, vzrušující a náruživé ženě bude po celý rok stačit pouhá autoerotika, popřípadě 
s umělohmotným bateriovým pomocníkem nebo vhodně rostlou zeleninou, a že vydrží 
celou tu dobu vzdorovat lákavým nabídkám zbohatlých anglických doktorů 
a Angličanům všeobecně. Ještě že jsou to takoví ksichti, uklidnil jsem se, čert vem 
tělesnou rozkoš, hlavně aby mě nepřestala milovat. Kdo ví, jak sex zvládnu sám, ale 
milovat ji nepřestanu, slíbil jsem si. 

Nina si poposedla, podívala se na mě, jako by přemýšlela o tom samém, a potom 
opět přivřela víčka. 

V jednu chvíli mě dokonce napadla myšlenka, jak si Ninu udržet. Myšlenka udělat 
jí jednoduše dítě, což při způsobu antikoncepce námi provozovaného - coitus 
interruptus – nebyl žádný problém, ale vzápětí jsem od ní, z důvodu přílišné podlosti, 
zákeřnosti a sobeckosti, ustoupil. 

Představa Niny coby těhotné ženy a matky mě sice velmi vzrušovala a dokonce 
i myšlenka malého pobíhajícího tvorečka volajícího „tati“ byla velmi příjemná (jak to 
musí člověka hřát u srdce takové oslovení, představoval jsem si), ale nejsi přeci kurva, 
napomenul jsem se a asi jsem se i trochu zašklebil, protože si Nina sundala sluchátka. 

„Říkals něco, miláčku?“  
Díval jsem se na ni, přemýšlel o jejím mateřství, jestlipak by ta vzrušující pevná 

ňadra byla i poté pevná a vzrušující, sundal si brýle a pak se zeptal: „Zkoušela sis 
někdy představit sebe jako matku, to, kdyby ti malý špuntík říkal mami?“  

Nina se usmála a vypnula svůj holý pupík. 
„Myslíš tak nějak?“  
„Ano, mami,“ potvrdil jsem a naklonil se k ní, takže jsem měl hlavu nad jejími 

koleny a ruce na jejích stehnech. 
„Nedovedla, tati,“ řekla bezelstně a hladila si vypnuté břicho. 
„Ale já ano,“ přiznal jsem trochu zasněně. 
Ona položila nohy na tenisky na podlaze a se slovy „miluju tě“ se naklonila ke mně. 

Zavřeli jsme oči a políbili se. Já jsem zavřel oči, abych si představil, jak asi líbá otec, 
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a Nina možná proto, aby si představila, jak líbá matka, ale možná je přivřela jen 
z pouhé vášně. 

„Možná, až se za rok vrátím, si to nebudeme muset jen představovat,“ řekla 
z neuvěřitelné blízkosti, neboť jsme se dotýkali špičkami nosů, a to mne velmi 
uklidnilo. 

 
Z Nového Jičína jsme do Strážnice po přestupech v Suchdole nad Odrou, Přerově, 

Moravském Písku, Bzenci a Veselí nad Moravou dorazili v jednu hodinu odpoledne. 
Cestou jsme byli celkem třikrát nuceni upřesnit, že nejsme manželé, ale pouze 

přátelé, čemuž ovšem dvě ukecané stařenky, jeden zvědavý důchodce vracející se 
z lázní a poté i usměvavý sprostě hledící průvodčí s knírkem vůbec nehodlali věřit, což 
čišelo z jejich obličejů, a zcela jistě si byli vědomi naší milenecké vzájemnosti. 
Vyslechli jsme (nebo spíše já jsem vyslechl, neboť Nina si v případě nezájmu 
o probírané téma, což bylo téměř pořád, jednoduše nasadila sluchátka a přivřela oči 
a měla klid) i několik lidských příběhů, názorů a starostí. Ono se říká, že člověk, 
obzvláště Čech, se nejvíce dozví v hospodě, ale spousta se toho dá, mnohdy proti své 
vůli, vyzvědět i na cestách. Chvílemi jsem se sice začítal do časopisu, ale tím, že jsem 
zaměstnal zrakové smysly, jsem prostě nedokázal vypnout sluch. 

A tak jsem se dozvěděl, že krátké sekané těstoviny se hodí k masitým omáčkám, 
zatímco mušličky a vřetena se výborně hodí do salátů, že palačinky s pomerančovou 
náplní jsou ještě chutnější než s jahodovou, že Andrej je sice pohledný a výkonný 
muž, ale je chudý jako kostelní myš, a tudíž je lepší ošklivější a v posteli méně 
výkonný Pepa, který má ale svůj byt, své auto a své tučné konto, že žijeme ve 
zkurveném státě, který sere na ekologickou politiku (na tom nespokojeném muži jsem 
obdivoval jeho divadelní pohybové nadání, protože zatímco mu jeho kolega mlčky 
naslouchal, on, přestože seděl, hýbal sladěně s váhou myšlenek snad všemi 
končetinami i celým tělem a s některými jeho výroky jsem se dokonce ztotožňoval, 
ovšem na tak upřímný veřejný projev jsem byl krátký a hlavně zbabělý), a že je do 
nebe volající, když ten debil Klaus prohlásí, že ekologie není věda, dozvěděl jsem se, 
že v roce dva tisíce bude konec světa (onen postarší muž s bezzubým úsměvem 
a zarudlým zrakem to prohlašoval s obrovským přesvědčením i přesvědčivostí a jeho 
vředy posetý obličej nenechal nikoho na pochybách, že by to nemínil vážně), takže 
nemá smysl šetřit peníze natož zdraví a nejlepší je všechno propít, protože konec světa 
přežijí jenom potkani, krysy, švábi a všichni v lihu naložení, dozvěděl jsem se, že 
policajti jsou kurvy (ten potetovaný vyholenec by si rozuměl s Brunem, napadlo mě), 
a taky jsem se dozvěděl, že nejkrásnější na světě je, když novorozeně poprvé ručkou 
obejme prst svého rodiče. 

Vyslechl jsem i spoustu jiných smutků a potěšení, nadávek a chvály, a znovu si 
uvědomil, jako pokaždé když slyším někoho lkát či radovat se, že život je tak pestrý 
proto, aby nebyl nudný, a že zlo na světě musí být, abychom poznali, a především si 
dokázali vážit dobra. 

Poobědvali jsme v restauraci „U černého orla“ a v patnáct dvacet už nás vezl 
autobus k cíli naší cesty, do rekreační oblasti s přírodní nádrží Lučina v chráněné 
krajinné oblasti Bílé Karpaty. Nádrž leží pod zalesněným kopcem zvaným Šumárník 
vysokým 398 m. n. m. a je to podle mě jedno z nejpříjemnějších míst ke koupání, 
pokud zde ovšem neřádí úplavice, protože to se potom veškerá příjemnost vytrácí. 
Úplavice momentálně neřádila a ve čtyři hodiny už jsme se převlékali v chatce nad 
nádrží předplacenou mnou na týden. 
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Byl to nejkrásnější týden (zdá-li se vám, že příliš často používám slovo krásný, 
nejkrásnější apod., tak je to jenom proto, že je to možná neoriginální, ale výstižné 
české slovo, které mám ve velké oblibě, a navíc ten týden nejkrásnější opravdu byl. 
No zkuste si představit, že bych napsal „Byl to  nejestetičtější týden“), jaký jsem kdy 
zažil, a to nejen kvůli četnosti a kurióznosti sexuálních hrátek, ale především proto, že 
jsem ho strávil s Ninou. Dávno byly pryč doby, kdy jsem se tu radovával s bratrem 
a rodiči na rodinných dovolených a prožíval zde své školní prázdniny. Teď tu nebyli 
rodiče (už ani bohužel nebudou), nebyl tu bratr, neměl jsem ani školní prázdniny, ale 
přesto jsem se ze zdejšího pobytu radoval snad dvojnásob, právě díky Nině. 

Každý den byl stejný, ale přesto jiný a pln nových překvapení. 
Pro osvěžení nebo chcete-li zpestření formy románu vám jeden takový den popíši 

pouze holými větami, které ovšem téměř přesně popisují náplň naší dovolené. 
Probudili jsme se. 
Milovali jsme se. 
Osprchovali jsme se. 
Milovali jsme se. 
Posnídali jsme. 
Milovali jsme se. 
Koupali jsme se. 
Milovali jsme se. 
Milovali jsme se. 
Osprchovali jsme se. 
Poobědvali jsme. 
Opalovali jsme se. 
Procházeli jsme se. 
Milovali jsme se. 
Koupali jsme se. 
Milovali jsme se. 
Milovali jsme se. 
Osprchovali jsme se. 
Milovali jsme se. 
Povečeřeli jsme. 
Odpočívali jsme. 
Milovali jsme se. 
Zatančili jsme si. 
Popíjeli jsme. 
Milovali jsme se. 
Milovali jsme se. 
Milovali jsme se. 
Usnuli jsme. 
Spali jsme. 
Byl to vskutku vzrušující týden. Sám jsem se divil, čeho jsem s tou ženou schopen.  
S blížícím se koncem naší dovolené rostlo mé vnitřní napětí a snad i napětí Niny, 

ale nehádali jsme se. To byla druhá věc, kterou jsem hned po sexuálních výkonech na 
sobě a na ní obdivoval. Prostě jsme to neuměli. 

Na druhé straně věc, kterou jsem na sobě neobdivoval a ze které jsem měl úzkostný 
strach, byla žárlivost, jíž jsem v sobě chvílemi přistihoval. Ten pocit jsem nikdy dříve 
nezažil a byl pro mne zcela neznámý. Byl to sice důkaz toho, že Ninu miluji, ale 
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kdybych nedokázal hned v zárodku tuto nemoc nebo snad vlastnost v sobě utlumit 
a kdybych ji dal najevo, mohla by se stát bičem a později destruktorem našeho vztahu, 
ještě dřív než by to stihlo způsobit naše roční odloučení. 

Nejintenzivněji jsem svoji žárlivost (byla-li to vůbec žárlivost) pocítil při půjčování 
nafukovacích člunů, kdy se Nina pouze v plavkách, poté co jsem se s nepořízenou 
vrátil, protože prý byly všechny zadány, vypravila za mužem půjčujícím čluny, aby na 
něj zapůsobila a mohli jsme si pak dopřát bouřlivého sexu uprostřed klidné hladiny, po 
němž jsme prahli. Z dálky jsem pozoroval, jak si Nina v oblbování toho primitiva 
s výrazem nadrženého rok nepřipouštěného kance počíná a rvalo mi to srdce. V jednu 
chvíli se mi zazdálo, že jí sáhl na zadek, na ten pevný roztomilý zadeček, jenž mám 
výsadu hladit pouze já, a to na mne bylo moc. Vyrazil jsem za tím přisprostlíkem, ale 
to už mi Nina s nepořízenou šla naproti.  

„Víš co mi řekl?!“ volala z dálky nevěřícně. 
„Nemá?!“ zkusil jsem hádat. 
Nina přešla bosa bez sebemenšího bolestného našlápnutí štěrkovou cestičku 

a stojící přede mnou na trávníku zopakovala: „Víš, co mi řeklo to prase?“  
„Že máš ploché nohy?“ zeptal jsem se ironicky, přestože jsem viděl, že ji ten chlap 

dost vytočil. 
„Ještě ty se směj...“ odbyla mě zčásti uraženě, zčásti přátelsky a otočila se směrem 

k půjčovně, kde původce jejího rozhořčení už oblboval další člunuchtivou. „...To prase 
vesnické...“  

To musí být vážné, napadlo mě, protože Nina se ještě nikdy nesnížila  
k nadávce, která by slovo vesničan užila jako něco vývojově zakrnělého, a teď to její 
intonace napovídala. 

„Kašli na něj, na burana...“ snažil jsem se ji uchlácholit a objal ji, „...co máš z toho, 
já mám taky ploché nohy.“  

„Ty jsi nepolepšitelný,“ řekla trochu vyčítavě, přestože tuto moji „nepolepšitelnost“ 
na mně milovala a podívala se mi do očí. „Ten prasák mi řekl... normálně mi nestydatě 
sáhnul na zadek a řekl doslova, že mám dobře rostlou prcku na anál a že on by mi prý 
půjčil člun, kdybych mu dovolila, aby mě směl zezadu... no víš co...“  

„To je teda úchylák,“ vyslovil jsem naštvaný údiv, objal ji a políbil. Rukama jsem 
sjel na můj její roztomilý zadeček a uvědomil si, že tahle sexuální praktika námi zatím 
zůstala nepoznána. 

„Zadeček na anální styk, říkáš...“ zamyslel jsem se nahlas a zvážněl, „...no něco na 
tom bude.“  

„Ty jsi hrozný,“ řekla Nina a teatrálně se odklonila zapírajíc se rukama o můj 
hrudníček, zatímco jsem ji držel kolem pasu a dodala, „vy, chlapi, jste všichni stejní...“  

„Máš pravdu,“ souhlasil jsem, překonal její hraný odpor a přitulil ji k sobě. Políbili 
jsme se (pouze krátce, spíš přátelsky než milenecky, protože jsem byl jen v plavkách) 
a vyměnili si pohled, z něhož nám byl oběma zřejmý scénář večerního milování. 

 
Ve čtvrtek dopoledne, předešlý den našeho odjezdu, nás čekalo překvapení, díky 

němuž jsme se domů vezli autem. 
Ten den jsem Nině předváděl cvičeného lachtana ráchajícího se ve vodě i spoustu 

jiných imitací vodomilných živočichů, znakoplavku, bruslařku a vírníka nevyjímaje 
a ona mě pobaveně sledovala opalujíc se na břehu. Bavily se i opodál čachtající děti, 
které se mě poněkud kostnatě snažily napodobit. Zrovna jsem předváděl křížence 
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plejtváka a ptakopyska, když se vedle mě vynořila bytost, kterou bych tu ani 
v nejmenším nečekal, a více by mne snad překvapil už jen mnou předváděný hybrid.  

„Vitaj,“ pozdravil onen živočich ve zdejším nářečí, poté co si odfrkl a dlouze 
vydechl, a s úsměvem odhalil svůj zažloutlý chrup. 

„Co ty tady děláš!“ zvolal jsem překvapeně na Bruna a na břehu jsem si všiml 
přicházející Barbory.  

„Plavu... slunce svítí, ptáci zpívají, manželka mi pije krev, tak plavu,“ pronesl 
klidně Bruno, omluvně na mě pohlédl a vyšel na břeh pozdravit se s Ninou, zatímco 
Barbora skočila bez sebemenšího otálení do vody, aby se pozdravila se mnou. 

„Ty jsi nezmar,“ zhodnotil jsem Brunův přístup k životu, poté co jsem se dozvěděl, 
jak nás našel a jak vůbec přijel. 

Celý týden bylo krásně slunečno, a ani předpověď počasí dalších dnů nebyla jiná 
(dovolená nám zkrátka vyšla, přestože bychom si ji s Ninou užili i kdyby pršelo), a tak 
se Bruno rozhodl, že si se svou novou milenkou vyrazí k vodě a nejlépe někam, kde ho 
nikdo nezná. (Občas mi připadalo, že střídá milenky častěji, než si čistí zuby. Hloubal 
jsem, co ty ženské na něm vidí, když například v Americe je perleťový úsměv cennější 
než doktorát z Harwardu, ale Bruno vždy tvrdil, že nežijeme v Americe a že on je, 
holt, nejlepší. V čem, to nikdy neřekl, ale z jeho tajemného přízvuku a ukojených 
pohledů jeho milenek to vyčetl každý.) Napadlo ho, že nás překvapí, a zrovna nás pak 
může vzít domů. Za tímto účelem si od tchána zapůjčil automobil s vysvětlením, že ve 
čtvrtek a v pátek je seminář výtvarníků někde v Čechách, a ve čtvrtek ráno se svou 
milenkou vyjeli. Bruno byl v tomto směru velmi rafinovaný. Dokonce si spočítal počet 
předpokládaných ujetých kilometrů do místa, kde jsem byl s Ninou, aby tchánovi udal 
na mapě namátkou vybrané místo v Čechách přibližně stejně vzdálené, a potom si 
v práci zhotovil skutečný plakát tohoto fiktivního setkání, pro něž záměrně nezvolil 
víkend, aby nevzbudil sebemenší podezření, přestože by se výtvarníci sešli spíše  
o víkendu, o čemž však jeho žena ani její - jak Bruno říkal - kulturně zakrnělý otec 
neměli ani páru. 

U vody nás našel snadno, neboť správce osady chatek byl velmi zvídavý, a co se 
týče jakýchkoli informací i rozdejný člověk (ovšem přesto všechno příjemný), takže 
Brunovi prozradil naše místečko pod lesem, kam jsme se chodívali zvlažovat a které 
ze mne vymámil pod záminkou toho, že by se mohlo něco stát, třeba začít hořet, a on 
chce mít o lidech přehled. 

Byl to sympatický usměvavý starý pán s pěstěným knírkem, takže jsme mu rádi 
vyhověli a udělali jsme dobře. 

„Mám pro tebe tři zprávy, jednu dobrou, jednu špatnou a jednu dobrou...“ řekl 
Bruno ležící na dece vedle mě. 

Pozoroval jsem Ninu s Barborou, jak plavou na druhý břeh a fascinoval mě pohled 
na trychtýřovitě se rozšiřující vlnky za mladými ženskými těly suchozemců. 

„Já ti řeknu, jak bych si to představoval, jo...“ lehl jsem si s rukama za hlavou 
a pozoroval letící hřivnáče na obloze.  

„Dobrá zpráva - Preclíkovou srazilo auto, špatná zpráva - přežila to a dobrá zpráva 
- jen dva dny.“  

Bruno se usmál a přiznal, že v něčem jsem se trefil, přičemž mě trochu zamrazilo. 
„Tak za prvé, máš kupce na dva obrazy, to je dobrá zpráva..., špatnou zprávu ti 

vzkazuje Honza, tu se dozvěděl od Preclíkové, kterou jsi vzpomněl, a totiž to, že Sovu 
cestou na tvoji vernisáž srazilo auto, ale dobrá zpráva je, že to přežil, jen si ještě pár 
dní poleží v nemocnici..., a ještě jedna zpráva, nevím jestli dobrá nebo špatná, doma tě 
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hledala nějaká sexy černovláska, jestli bys jí nepomohl s přípravou ke zkouškám na 
výšku...“ vyjmenoval Bruno všechno, na co si vzpomněl. 

Já jsem celou dobu ležel vedle něj bez sebemenší záporné či kladné reakce, protože 
jsem si nechtěl zkazit dovolenou myšlenkama, které nesouvisely s Ninou, a potom 
jsem se zmohl jen na absolutně nesouvisející otázku, která mě napadla, když jsem se 
opřel v pololehu lokty o zem a znovu se zadíval na zelenavou hladinu. 

„Kolik si myslíš, že už se tu utopilo lidí?“  
Bruno se na mě podezíravě podíval jako na člověka toužícího být další cifrou ve 

statistice utonulých a pak se mě tónem potvrzujícím vážnost jeho pojetí mého dotazu 
zeptal: „Myslíš dobrovolně nebo nedobrovolně a nebo dohromady?“  

„Myslím všeobecně,“ odpověděl jsem mu a s rozběhem jsem skočil do vody. Po 
chvilce jsem se vynořil a zvolal na Bruna stojícího starostlivě na břehu a těkajícího 
očima po hladině: „Tak pojď, jdem to spočítat!“  

Bruno pozorující svého usměvavého kamaráda si oddechl a s úsměvem volající 
„Chachá!“ a „Jupí!“ skočil za mnou do osvěžující lázně. 

 
Na oběd jsme zašli jako každý den do restaurace nad nádrží.  
Já jsem si v jídelníčku vybral hospodskou klasiku - smažený sýr, Bruno zprvu váhal 

mezi smaženým sýrem a smaženými žampiony, ale nakonec se společně s Barborou 
rozhodl pro vepřo knedlo zelo, a Nina pořád ještě nevěděla, pro co se rozhodnout. 

„Já bych si dala utopence, dobře uleželého kyselého utopence,“ zasnila se, když 
potřetí prolistovala jídelní lístek, aniž si byla vědoma vysloveného dvojsmyslu. Na 
vteřinku jsem znejistěl, jestli náhodou neví něco víc než já, když má chuť na kyselé, 
ani jsem nevěděl jestli bych byl víc štastný než smutný, ale pak jsem si uvědomil 
přílišnou krátkost našeho vztahu na takové zjištění, a při pohledu na Bruna jsem se 
rozchechtal. Bruno vypoulil oči a nafoukl pusu, čímž názorně předvedl utopence dle 
svých představ, a rozchechtal se se mnou. Holky se při pohledu na nás taky rozesmály, 
ovšem ne tak odvázaně. 

„Klidně si dej,“ řekl jsem Nině co nejvážněji. 
„To víš, že si dám,“ oznámila Nina a počtvrté studovala jídelní lístek. 
„Budete si přát? Máte vybráno?“ zeptal se číšník nápadně připomínající tučňáka, ne 

svým frakem, neboť byl v košili, ale svým dlouhým tenkým nosem i celým obličejem, 
jenž byl zdařilou karikaturou zmíněného ptáka. 

„Dvakrát vepřo knedlo zelo, jednou smažený sýr a...“ nahlásil jsem naše přání 
a pohlédl na Ninu. 

„Já se ještě podívám,“ řekla a začetla se do rozevřeného jídelníčku. 
„Takže zatím vše?“ ujistil se číšník, a když jsem kývnul, odkráčel. (Všiml jsem si, 

že i jeho kolébavá chůze je nápadně podobná chůzi antarktického ptáka, takže by 
rozhodně nezapřel svůj minulý nebo možná budoucí život.)  

Zatímco Bruno laskal rukou pod stolem Barbořiny stehna a - soudě podle chvílemi 
vážnějších procítěných výrazů Barbory - možná i něco jiného, uviděl jsem na dlažbě 
běžící bramborový lupínek. Ti mravenci mají ale sílu, uznal jsem v duchu a podíval se 
na Ninu stále ještě studující pokrmy. 

„Tak si dej toho utopence,“ poradil jsem jí přátelsky, poté jsem pohlédl  
z terasy na vodní hladinu a s nově vypuklým smíchem jsem vyprskl. „Budou určitě 
čerství, nemají to daleko.“  
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Rozesmál se i Bruno a udělal ještě věrohodnější obličej namokvalého živočicha. 
Barbora soucitně pohlédla na Ninu, které to - jak říkala - vůbec nevadí, ale přesto si 
raději objednala přírodní řízek s bramborem. 

Po obědě jsme si poleželi ve stínu lesa na břehu nádrže u našeho oblíbeného 
místečka a občas jsme pozorovali počínání malých lidiček na protějším rušném břehu, 
kterak si užívají vodního živlu a s ním spojených radovánek ignorujíce nesnesitelný 
žár slunce. V levém rohu protějšího břehu se na dlážděném plácku vrhaly děti 
z plechové skluzavky po břiše nohama napřed a nazad a nebo po zádech nohama 
napřed a nebo nazad do mokré zelenavé matrace, jak mi voda pod skluzavkou 
připadala, když jsem ji coby dítě sjížděl, a jejich rodiče jim starostlivě, méně 
starostlivě a někteří zcela bezstarostně přihlíželi a nebo si jich nevšímali vůbec, 
a naopak vítajíce nesnesitelný žár slunce se za týden či čtrnáct dní dovolené snažili 
nachytat na svá těla tolik bronzu, aby jim vydržel, když ne do jara, alespoň do zimy. 

„Co kdybychom si půjčili člun a trochu to tu probrázdili,“ navrhl nadšeně Bruno 
inspirován třemi posádkami nafukovacích oranžovomodrých korábů plovoucích na 
hladině. 

Nina ležela nehnutě s hlavou zahalenou trikem, přestože na nás slunce nesvítilo, 
a asi spala, zatímco Barbora si četla Seiferta a příliš okolí nevnímala. (To jsem na 
Barboře obdivoval, protože z rozhovorů s ní na mě ne vždy čišela inteligence 
a kultivovanost projevu, a její zevnějšek připomínal spíše luxusnější prostitutku než 
obdivovatelku poezie. Často taky rozebírala důležitost tělesné krásy vlastního těla - 
říkala, že jakmile si našetří, určitě si nechá zvětšit poprsí, protože prsa číslo dvě jsou 
na moderní dobu nemoderně malá a taky, že až bude starší, tak si určitě nechá vypnout 
obličej, a kdyby náhodou přibrala, rozhodně nebude váhat si nadbytečný tuk nechat 
odoperovat, a říkala ještě spoustu dalších podle ní pro život důležitých věcí. Jednou 
z věcí, které již pro svou dokonalejší krásu stihla udělat, bylo tetování na pravém 
rameni, protože vkusné tetování prý velmi zvyšuje erotičnost a sexuální vzrušení, 
s čímž Bruno evidentně souhlasil. Já jsem s ní sice ve spoustě věcí už z přesvědčení 
nemohl souhlasit, ale četbou tvorby Nobelovkou oceněného básníka si zasloužila mé 
uznání. Byl to důkaz toho, že přeci jen tak - jak rád hodnotil lidi Bruno - kulturně 
zakrnělá není, což dokládal i její milenecký vztah s umělcem.) Já jsem se posadil, 
podíval se na hladinu a poté na již odpočatého Bruna. 

„To není špatný nápad,“ souhlasil jsem. 
Bruno byl rád, že mne tak snadno strhl ke svému plánu, ale netušil, že s ještě větší 

chutí než on by brázdil krajinu vod, by muž v půjčovně člunů brázdil krajinu dvou 
ženských půlek. Když jsem ho s tímto faktem nestydatého kšeftaře seznámil, velmi se 
divil, že jsem tomu chlapovi nerozbil hubu, načež jsem jen pokrčil ramínky, a on, 
o patnáct kilo těžší a deset centimetrů na každou stranu robustnější, hledě na moji 
ochablou kutikulu mě kamarádsky uklidnil. 

 „Neboj se, nech to na mně,“ poplácal mě a zatvářil se důležitě i trochu naštvaně. Je 
to kamarád, zaradoval jsem se. 

U dřevěné boudy půjčovny člunů nebylo příliš nabito, což bylo nasnadě.  
Bruno na mě kývl, ať se dívám a nechám to plně na něm. 
Tak jsem se díval. 
Muž nám ne příliš zdvořile vysvětlil, že momentálně jsou všechny čluny 

vypůjčeny, což Bruna vůbec neodradilo a dveřmi kolem něj se protáhl do boudy, kde 
byly dva na pohled funkční čluny. 

„Prosím vás, a tady ty dva?“ zeptal se Bruno přátelsky.  
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Muž vešel podrážděně k Brunovi s gesty, aby vypadl a se slovy, že čluny jsou 
momentálně zadány, ale to neměl dělat. Bruna toto vysvětlení vůbec neuspokojilo 
a bez jakéhokoli zaváhání tomu o něco těžšímu chlapíkovi jednu natáhl. Muž 
zavrávoral a svalil se do člunu. 

Bruno byl umělec, a co se týče mluvy i slušný člověk, ale ty nadávky, kterými 
častoval v člunu ležícího a divícího se muže, se nehodí reprodukovat. Jedna mírnější 
výhrůžka Bruna třímajícího v ruce pádlo byla o rukojeti pádla a rozervaném 
konečníku, ale ostatní si raději ani nedomýšlejte. Zíral jsem na to nehrané divadlo 
a litoval, že jsem Bruna s sebou nevzal k odvodové komisi, protože bych díky němu 
možná ani nemusel na vojnu. Bruno byl totiž velmi přesvědčivý a jeho přesvědčivost 
nám dopomohla ke člunu vypůjčenému na dvojnásobnou dobu a navíc na účet 
podniku. 

„Kurva a zkus se ještě divit,“ rozloučil se Bruno a hodil si na záda člun. Já jsem si 
všiml, že vhodně použitý vulgarismus dodá vyslovené větě ten správný důraz. 

Po svahu jsme sešli k nádrži a já jsem s neskrývaným obdivem pochválil Bruna, 
jehož jsem v takové akci viděl naživo poprvé. Sám mi sice několikrát popisoval scény 
svých občasných hospodských rvaček, ale nikdy jsem tomu příliš nevěřil, ovšem tímto 
mě už zčásti přesvědčil (pouze zčásti, protože rozbití dubového stolu jednou ranou 
a přežití srážky hlavy s letícím krýglem se mi zdálo stále nepravděpodobné). 

Kolem žlutých odpadkových košů přeplněných kelímky, tácky a především obaly 
od zmrzlin, nanuků a dření jsme velkým obloukem - s úmyslem nevydráždit množství 
hodujících a poletujících vos a sršní, jejichž hrozivost umocňovalo intenzívní hlasité 
bzučení - přešli po betonové lávce přes přepadový kanál. 

„Normálka,“ zhodnotil Bruno svůj předešlý výstup a pleskl člunem na hladinu. 
„Jak to vezmem?“ zeptal jsem se stojící s pádly v ruce na schodech nad vodou 

a Bruno ještě trochu rozparáděný incidentem mě strčil do vody. 
„Přes vodu,“ odpověděl a usmál se. 
To jsem nemohl nechat bez odezvy a plácáním pádla o hladinu jsem ho osprchoval. 

Mladá, ale nesympatická ženská vedle něj se zajíkla, zaměřila mě jako orel kolouška, 
protože ji zasáhlo pár kapek, no, abych pravdu řekl pár litrů vody, a chtěla něco říct, 
ale to už Bruno se zkříženýma nohama, dalo by se říct v sedu na turka, aby udělal co 
největší gejzír, skočil do vody. Ženská se znovu zajíkla, uskočila a rozjela se. Křičela 
něco o novém drahém účesu a nevychovaných fraccích, ale to nám bylo jedno. Byli 
jsme na dovolené a na dovolené je dovolené i nedovolené. 

„Snad jste tu, teta, kvůli vodě, ne?“ vysvětlil jsem jí na rozloučenou, nasedli jsme 
s Brunem do člunu a odpluli vstříc protějšímu břehu a našim (v mém případě řečeno 
upřímně pravdivě) láskám. 

 
Náš poslední večer na Lučině byl pro mě a - jak přiznala Nina - i pro ni 

nepředvídatelný a neočekávaně nový.  
Seděli jsme v kempu pod nádrží, kde Bruno parkoval a kde také postavil od Felixe 

vypůjčený stan, a opékali jsme si zakoupené uzeniny. 
„Mám tu překvapení,“ rozzářil se Bruno a vlezl do stanu. 
Barbora se usmívala, neboť tušila, o co jde. 
Ležel jsem vedle Niny a stejně jako ona jsem mlčky vyčkával slíbené překvapení, 

protože jsem ani v nejmenším netušil, čím by mě chtěl Bruno po svém neočekávaném 
příjezdu ještě překvapit. 
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„Pampadadá!“ zvolal slavnostně, když vylezl ze stanu a pohybem poněkud 
neohrabaného kouzelníka vytáhl ze zadní kapsy kalhot malý balíček. 

„Prvotřídní luxusní zboží,“ hlásal a pravou rukou naznačoval kouření. 
„Tos nás teda překvapil,“ uznal jsem s nádechem ironie a uvědomil si, že z nás čtyř 

přítomných vlastně nikdo nekouří (jaká náhoda!), a nebo jsem to - co se týče Bruna 
a Barbory - dosud nevěděl. 

„Všichni jsme přece nekuřáci,“ podotkl jsem. 
„Ale tohle není klasika,“ usmíval se tajuplně Bruno a pohybujícím obočím nás chtěl 

přimět k přemýšlení. 
Barbora se pro jednu cigaretu natáhla a zapálila si. 
„Tráva?“ zkusil jsem hádat, a teprve teď jsem si ve světle sálajících plamínků všiml 

amatérského balení cigarety. 
„Správně, vstupenka do ráje,“ objasnil Bruno. 
Napadlo mě, že tam se umím dostat i bez vstupenky, ale zároveň jsem si vzpomněl, 

že mé dva předešlé zážitky s maruškou skýtaly příjemná překvapení. 
Nina mě políbila, stoupla si, aby otočila pruty s opékajícími se párky, a překvapila 

mě svojí stručnou vstřícnou reakcí, protože jsem věděl, že tuto lehkou drogu (a vlastně 
žádnou jinou) ještě nikdy nezkusila. 

„Můžeme to zkusit... pro jednou.“  
Barbora sundala z prutů opečené párky pro sebe a Bruna a Bruno šlukoval její 

cigaretu. 
„To je síla,“ řekl důležitě a těžce vydechl. V oblaku dýmu mi na chvíli připomněl 

kouřícího sádrového ježka, kterého jsme kdysi s bráchou dostali k Vánocům a kterému 
jsme místo slabě dýmících, drahých a k tomu účelu vyráběných cigaretek zapalovali 
v ústech vylámané zuby hřebenu na vlasy. V pokoji bylo sice smradu jak ve výrobně 
plastů, ale dýmící efekt byl dokonalý. 

„Tak teda ukaž, když to schválila zdravotní sestra,“ natáhl jsem se k Brunovi 
a usmál se na Ninu, která si lehla vedle mě. 

Jedli jsme a kouřili jsme. 
Jo, a taky jsme něco pili. 
Bruno měl cigarety už předem ubalené, ani nevím, jestli je tak už nekoupil, takže 

odpadlo titěrné šoulání, které pro mě bylo po dvou cigaretách vykouřených s Ninou 
stejně zcela nemožné, a asi nejen pro mě. 

Zprvu jsem měl strach z toho, že se v mých očích Nina promění v šerednou bytost, 
když je ve skutečnosti krásná, protože po takových dvou řádně vyšlukovaných 
cigaretách se i šereda promění ve smyslnou krásku, ale ověřil jsem si, že naopak to 
naštěstí neplatí, takže Nina byla jenom krásnější. 

Stany se proměnily ve velké krabice a některé v pestré díly obří dětské stavebnice. 
Nebe zrudlo. 
Plamen uhasínal a my jsme hořeli. 
Brunovi narostly rohy a souložil s tetovanou Barborou na modrém trávníku. 

Nelidsky u toho řvali. 
Sova zakukala a přeplavala rudé nebe.  
Z dálky doléhal smích a zpěv od jiného táboráku, ale znělo to jako chechtání hyen 

rvoucích zevnitř vnitřnosti zebry. 
V rudé tmě zahoukal automobil. 
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Pocítil jsem, že souložím. Ležel jsem na zádech úplně nahý na modrém vlhkém 
trávníku a osedlala si mě úplně nahá Afrodita. Chtěla se mnou odjet do ráje. 
Vzdychala stále intenzivněji a já jsem cítil rostoucí napětí. 

Za stany někdo prošel, zazdálo se mi. 
„Šukej mě!“ řvala slastně Barbora. 
„Už budu!“ sténala Afrodita a zrychlila své pohyby i intervaly vzdechů.  
Taky jsem cítil, že už budu, ale neříkal jsem to a jen jsem se vzdychaje procházel 

na hranici vědomí a bezvědomí. Najednou na mě ve mně někdo zařval, abych si dal 
pozor a probudil mě. 

Nina zasténala, lehla si na mě, několikrát se vypnula a v nastálém orgasmu mě 
pumpovala. 

Udělala se, uvědomil jsem si. 
Náhle mne polilo mrazivé horko a cítil jsem, že se blíží malá smrt. Zavlnil jsem se 

a zvedl Nině zadeček. Ležela na mně, já jsem měl obličej mezi jejími prsy a na břiše 
jsem ucítil teplé vlhko. 

„Prasata,“ odplivl si kdosi a odešel. Možná se šel udělat taky. 
Nebe bylo opět tmavé, stany byly stany, trávník nebyl modrý - i když nebyl vidět 

a byl jen cítit - a Brunovi zmizely rohy, ale Barbora byla stále tetovaná. 
Oblékli jsme se, mohla být půlnoc, a zapálili si s Ninou další cigaretu, zatímco 

Bruno s Barborou ještě vzdychali. 
Ten večer byl vážně neočekávaný a nepopsatelný. 
 
 
 

 
 

VIII. 
 
 
Domů jsme přijeli v pět večer. 
Po drobné opravě auta, jedné krátké občerstvovací zastávce a dvou hodinách cesty 

jsme konečně dorazili domů. Cítili jsme se pečení - vaření, ale zcela jinak, než jak se 
ono slovní spojení obvykle používá. Už jsem se viděl v chladivé koupeli, ale nejdřív 
jsem tuto slast dopřál Nině. 

„Že jste přijeli tak brzy,“ divil se bratr. 
„Kde máte šampon, miláčku?“ ozvalo se z koupelny. 
Otevřel jsem dveře a podal Nině šampon z police. Teprve teď jsem si všiml,  jak je 

v bílé, i když místy zažloutlé vaně, nádherně a pravidelně opálená. Políbil jsem ji 
a duše za ní chtěla skočit, ale zmožené tělo nemohlo. 

„Brzy... jak brzy.“ Vyšel jsem z koupelny a zavřel dveře. „Vždyť jsme říkali 
v pátek večer.“  

„To jo, ale když jel Bruno za váma, tak jsem myslel, že pobudete dýl.“  
Ve zpoceném tričku jsem se natáhl na podlahu u bráchy v pokoji a vysvětlil mu, jak 

se věci mají. 
Potom jsem se zeptal na profesora Sovu, abych se dozvěděl podrobnosti. 
„Auto ho srazilo na křižovatce u banky,“ řekl Honza a důrazně dodal, „...a víš, kdo 

ho řídil?“  
„Ženská?“ tipl jsem si. 
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„Houby ženská... policajt, ožralý dopravák.“  
„Kurvy,“ zhodnotil jsem informaci po zkušenostech s nimi a všiml si Ferdy 

v třílitrové sklenici, kterak se marně snaží předníma končetinama uchytit na zroseném 
skle. 

„Ale nejpikantnější na tom je, že to byl tvůj spolužák Franta,“ upřesnil bratr, a to 
mne zvedlo z podlahy. 

„Cože?“ podivil jsem se, v pololehu se opřel loktem o podlahu a brácha spustil, že 
ho první informovala - kdo jiný - stará Preclíková a potom to pitvali, ovšem marně, 
i v okresním tisku. 

To mi hnulo žlučí, vzpomněl jsem si na svět každovečerně servírovaných 
nechutných bulvárních zpráv a mrzelo mě, že jsem svému bývalému spolužákovi, 
který mě deptal pro šest piv, nepopírám že právem, ale sám pak v opilosti srazil 
člověka, navíc „pana“ člověka, nedal do rohlíku více žížal nebo rovnou slimáka a na 
židli více připínáčků, páni, to by byly příspěvky do zpráv, stisk jedničky vlevo nahoře 
a jedničky vlevo dole žížala nepřežila, protože podle tiskového mluvčího fakultní 
nemocnice tento červ - máloštětinatec - nemá pro tyto případy stavěnou kutikulu, ale 
pro potěchu duší ochránců práv zvířat, byla naštěstí již tři dny po smrti. Cha cha! 

Ale dost černého humoru, smutné totiž je, že se všechno smetlo ze stolu  
a řádně po česku ututlalo a František dál inkasuje pokuty. Šlo to uklidit krásně, protože 
kdo dával Frantovi nafukovat balónek? Ano správně, jeho kolegové. 

„Kurvy!“ uzavřel jsem s bráchou rozhovor na téma dopravní policie a znovu si lehl 
na podlahu. Ferda vzdal snahu uchytit se na kluzkém skle a zalezl pod střep květináče. 

Aniž bych to tušil, zmožen úmornou cestou jsem na podlaze usnul. 
Zdál se mi sen o spravedlnosti hodné svého jména, kterak stíná mečem se zdobenou 

rukojetí hlavu provinilého Františka, jemuž ale netryská z přerušených tepen krev, 
nýbž mu z nich vytéká průhledná slizká hmota, a přes tento hrůzný výjev jsem se ve 
spánku - dle slov Niny a bratra - dětinsky usmíval. To bylo asi díky pocitu 
zadostiučinění, který ale trval jenom hodinu.  

Potom mě probudili. 
Slyšel jsem, že mi někdo našeptává „vstávej miláčku“, ale znělo to příliš vzdáleně. 

Potom jsem ucítil polibek a hlas byl o něco blíž, ale stále daleko na to, aby zněl 
skutečně. „Počkej, pusť mě k němu,“ uslyšel jsem a bratr se mnou nebratrsky 
zacloumal. Procitl jsem. 

„Ty se tu válíš a Nina tě už deset minut budí,“ vynadal mi, ale usmíval se. 
Nina mě políbila. Chtěla dlouze, francouzsky (napadá mě, že líbání a brambory 

jsou jediné dvě francouzské věci, které umím a výborně), ale to jsem teď nepřipustil, 
protože jsem měl - po našem řečeno - v hubě jak v polepšovně, a zatnul jsem zuby. 

„Máš napuštěnou vanu,“ pošeptala mi. 
Zamumlal jsem něco jako „děkuji“ a „miluju tě“ a odebral se naložit do lázně 

a nabýt plného vědomí. 
Tohle mi bude chybět, být milován je ještě krásnější než milovat, říkal jsem si 

cestou do koupelny. 
„Jenom tam neusni,“ strachoval se bratr na odchodu a rozloučil se. 
„Kam jdeš?“ snažil jsem se ho zeptat, ale než jsem dal svému zvadlému 

mozkovému centru podnět k vydání příkazu, byl už pryč. 
Nina si stoupla do dveří koupelny a v mé košili, které jsem si na ní všiml až teď, 

vypadala jako filmová svůdnice. 
„Šel na rande s Terkou,“ oznámila mi a vyzývavě mi položila ruce na ramena. 



 52

Jemně mě masírovala a bylo to velmi příjemné. Nebyl to sice profík Jarda 
Koloušek, ale i tak jsem si liboval, slastně mručel a přivíral oči, protože Nina na rozdíl 
od něj dokázala masírovat i moji duši. Rukou mi opláchla ramena a záda, kde se 
začaly tvořit žmolky špíny a načla rozhovor, který bych zrovna v tuto chvíli nečekal. 

„Miláčku,“ řekla, když si sedla na okraj vany a já ucítil nádech vážnosti. Spravila 
mi za uchem pramínek vlasů a poněkud opatrně, jako by nevěděla odkud začít, 
pokračovala, „kdybychom se náhodou rozešli...“ zarazila se, dřepla si vedle vany, 
opírala se levým předloktím o její okraj a zadívala se mi do očí. Mě na jednu stranu 
potěšilo, že neřekla třeba „kdyby sis našel holku“, čímž by dala najevo jistou nedůvěru 
ve mě, ale na druhou stranu jsem zase na chvíli pocítil nedůvěru já k ní, protože když 
vzpomněla toto téma první ona, připadalo mi, jakoby s tím ze své strany předem 
počítala, a tudíž mě na to chce připravit. Byla to ale věc, kterou jsme stejně museli 
chtě nechtě dřív nebo později probrat. 

Vzmužil jsem se. 
„Kdybychom se rozešli,“ zopakoval jsem po ní a políbil ji, „...tak se možná zase 

někdy sejdeme, přece neumíráme,“ dokončil jsem racionální myšlenku a snažil se při 
tom vypadat co nejvážněji, ale dobrácky. 

„Lidé se přece scházejí a rozcházejí a je to furt lepší, než kdyby se míjeli.“  
Nina mlčela a úplně zapomněla, že chtěla něco říct. Sedla si na rohožku na podlaze 

koupelny, bradu položila na svoje předloktí na vaně a vypadala jako studentka 
očekávající přednášku milovaného profesora filozofie o mezilidských vztazích. 

Znervózněl jsem, což bylo důkazem mého úplného nabytí vědomí a zprovoznění 
všech fyzických i duševních pochodů na úroveň normy. 

„No, nedívej se tak na mě... miluju tě, jsi vůbec první holka, kterou jsem kdy 
miloval, to přeci víš, ale stát se může cokoli, a přeci se kvůli tomu nebudeme 
nenávidět... život musí člověk brát, tak jak jde.“ 

Nina stále mlčela a v jejích očích jsem četl, že jsem taky první, koho doopravdy 
miluje, a že mě milovat nepřestane. Četl jsem to snadno, protože mi to už hodněkrát 
řekla, a rád jsem tomu věřil. 

„Miluju tě,“ promluvila konečně a vyřčenými slovy dala najevo, že má stejně 
racionální přístup k životu jako já a že stejně jako já případný rozchod hodlá - sice 
bolestně, ale přece - přežít. 

„Zítra ráno, než tě odvezu domů, ti ve městě něco ukážu,“ slíbil jsem jí a zatvářil se 
jako strejda slibující neteři cukrlátko.  

Usmála se, vykouzlila nádherný těšící se úsměv dítěte a políbila mě. 
 
To byla poslední noc s Ninou, možná, říkal jsem pěnou namydlené tváři v zrcadle, 

utáhl ve strojku žiletku a oholil se, zatímco se Nina oblékala. 
Bratr spal a soudě podle jedněch dámských bot u dveří navíc nebyl sám. Bylo 

teprve osm, ale vzbudit jsem ho musel. Slušelo se, aby se s Ninou rozloučil. Nina mě 
od toho sice zrazovala, ať mám slitování, že ho mám pozdravovat, ale toho jsem 
nedbal, protože slitování by měl mít především bratr s rodiči neplnoleté Terezy 
a uvědomil jsem si, že já jsem měl v životě všehovšudy jednu šestnáctku a tři 
sedmnáctky, ale nikde jsem je netahal po nocích. Pravdou je, že jsem každou z nich 
viděl pouze jednou, ale to teď můj starostlivý otcovský názor na výchovu 
neplnoletých, který ve mně bujel pravděpodobně kvůli brzkému osiření a následné 
plné zodpovědnosti za život svůj a bratra, vůbec neovlivnilo. 

Slušně jsem zaklepal a nakoukl dovnitř. 



 53

Bratr s Terezou už byli vzbuzení a dívali se na mě. 
„Dobré ráno,“ pozdravil jsem hlasem hotelového poslíčka, otevřel dveře a vešel 

dovnitř. Vešla i Nina a taky se s nima pozdravila. 
„Nina se chce rozloučit s tvým Ferdou,“ řekl jsem s úsměvem. 
Tereza se taky usmála, protože můj dvojsmysl pochopila a usmál se i bratr, ale Nina 

se jen zatvářila, jako by chtěla říct, že jsem nepolepšitelný. 
„On je nepolepšitelný,“ řekla dvěma hrdličkám v posteli, a vytahala mě 

demonstrativně za ucho.  
Tvářila se u toho jako matka opět pokakaného dítěte.  
Ucukl jsem, ale vzápětí ji objal a políbil. 
„Tak se mějte,“ vykročila Nina k posteli a podala Tereze ruku. 
Ty se měj a ať doletíš v pořádku,“ řekla Tereza přejícně. 
„Díky.“  
„Tak čau,“ rozloučil se Honza a vstal. Oděn jen ve slipech podal Nině ruku a dal jí 

pusu na rozloučenou. 
„Ať doletíš v pořádku tam, ale i zpátky,“ dodal upřímně a pohlédl na mě, aby 

zdůraznil, jak to myslí. Měl ve slipech krví naběhlý úd, jako většina chlapů po ránu, 
ale ignoroval to. 

„Cestou se stavím do města, nechcete něco koupit?“ zeptal jsem se bratra a Terezy. 
„Ne, díky, Terča musí domů a nám už jsem na víkend nakoupil,“ odmítl bratr za 

oba a ulehl zpátky do postele. 
Ferda vylezl na střep květináče a předníma končetinama pátral v prostoru. Trochu 

mi připomínal písařku na psacím stroji. Sedl jsem si do křesla, abych na něj líp viděl 
a něco prasklo, takže jsem se zase rychle postavil. Všichni tři mě zaměřili víc 
překvapeně než zděšeně, teda až na Honzu, jehož kraťasy jsem zasedl, a čekali co 
bude. Zvedl jsem kraťasy z křesla a z kapsy jsem vytáhl jednu část slunečních brýlí 
a pak i zbylé díly. 

Honza, jakmile jeho prvotní zděšení pominulo, klidně pronesl: „Nebo víš co, kup 
mi cestou jedny brýle.“  

Úlevně jsme se všichni zasmáli a netušili, že takto se už nikdy nesejdeme. 
„Tvému bráchovi stál...“ řekla Nina, když jsme scházeli schodiště a znělo to 

udiveně i obdivně. 
„Komu by nestál, při pohledu na tebe,“ zalichotil jsem jí právem, i když to 

důvodem bratrovy erekce rozhodně nebylo. 
Před domem zastavila sanitka a dva muži v bílých pláštích, jeden s brašnou ( patrně 

doktor) a druhý s rukama v kapsách (asi řidič), nás minuli na schodišti.  
„Copak se děje?“ podivil jsem se.  
Zastavili jsme se s Ninou pod schodištěm a hleděli vzhůru, kam že povedou kroky 

bílých andělů. 
Myslel jsem, že se něco stalo Jardovi, když už jsem ho dlouho neviděl a neviděl 

jsem ani jiný průvodní příznak jeho přítomnosti jako například pomočené, poblité, 
nebo osobními věcmi (jako je občanský průkaz, telefonní karta, peněženka a klíče) 
poseté schodiště (to, že jsem byl týden pryč, jsem si v tu chvíli neuvědomil), ale 
skutečnost byla ta, že přijeli pro těhotnou paní Zábranovou. 

Tak už je to asi čeká, říkal jsem si, když paní Zábranové pomáhali muži v pláštích 
ze schodů za asistence rádoby důležité, všudypřítomné ale všudypostradatelné 
sousedky Preclíkové, zatímco pan Zábrana na pohled trpící víc než jeho žena, jí nesl 
narychlo sbalenou tašku s věcmi, a byla to pravda. Paní Zábranová porodila ještě ten 
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večer, tři dny před termínem, zdravou holčičku: čtyřicet pět centimetrů, dvě kila 
osmdesát a mé odhady podle jejího zevnějšku o sedmém až osmém měsíci se ukázaly 
liché. Zábranovi byli šťastní a já, vlastně nejen já, jsem jim to moc přál. 

 
Vyšli jsme do prvního patra prodejny nábytku a zastavili se před zarámovanou 

černobílou fotografií blonďaté dívky v roztrhaném o dvě čísla větším černém pánském 
nátělníku opřené o staré popraskané dubové dveře. Nádherná kompozice. Dívka měla 
obnažena obě přirozeně rostlá ňadra a dírou nátělníku na úrovni klína jí vykukoval 
chomáček blonďatých chloupků. Mladá půvabná dívka s hladkou bílou pletí a vrásčité 
lety vyschlé popraskané černé dřevo, bezvadná kompozice, nádherný kontrast. 

„Podívej, miláčku,“ ukázal jsem potěšeně na ženu aktu nejen tělem, ale i tváří 
podobnou Nině „...to jsi ty.“  

Nina se podívala na mě, potom na fotku na zdi a zpět na mě. 
„Já?“ zeptala se nevěřícně. 
„No, ta holka na fotce je ti velmi podobná, připomíná mi tě, a až odletíš, tak sem 

občas zajdu s tvojí fotkou v dlani a budu si představovat, jak jsme tu spolu - jako 
dneska - stáli a jak tu zas budeme stát a budu na tebe vzpomínat a tak... chápeš?“  

Nina si mě prohlížela, jako by čekala, kdy si ten pomatený umělec před ní uřízne 
ucho a mlčela. 

„Víš, ten akt tu visí dobré tři roky a občas, když jsem neměl inspiraci  
k tvorbě, tak jsem sem zašel a vždycky jsem v sobě potřebnou fantazii probudil... Taky 
je vzrušující, že kdykoli ten akt mohou prodat, kvůli tomu tu zřejmě visí, ale ještě ho 
nikdo nekoupil, a ani já ho nechci koupit, protože potom bych ztratil to krásné vnitřní 
napětí a nejistotu, že jednou přijdu, a on tu možná nebude...“ začal jsem mávat rukama 
před zírající překvapenou Ninou a zcela unešený svým výkladem jsem ani nepostřehl,  
že z opačného konce podlaží nás sleduje nedůvěřivá prodavačka a pomalu jakoby 
mimoděk se blíží. 

„Rozumíš mi? Teď, když mi odletíš, tak sem budu chodit s ještě umocněnějším 
vzrušujícím napětím a nejistotou, protože mohu ztratit akt i tebe, chápeš?“ dokončil 
jsem svůj doslova prožitý přednes. 

Nina byla upřímně dojatá a se slovy „Miluju tě“ mě objala.  
„Ty jsi...“ chtěla říct, ale přerušil jsem ji, „já vím, nepolepšitelný.“  
„Ne, blázen.“ opravila mě a políbili jsme se. 
„Budete si přát?“ zeptala se podrážděně drzá prodavačka. Snad ze strachu, 

abychom nezajeli vystavovaná letiště a prsty levé ruky pohladila hranu bílé dřevěné 
skříňky. 

Odstoupili jsme s Ninou od sebe jako dva čtrnáctiletí milenci přistižení třídní 
učitelkou v objetí na lyžařském výcviku a mě z čista jasna napadl absolutně 
nesouvisející hospodský vtípek, tak jsem ho plácl. 

„Jo, deset piv a něco k pití,“ usmál jsem se provokativně a s Ninou za ruce jsme 
odešli. Brýlatá, frigidně vyhlížející prodavačka vytřeštila oči, ztěžka popadala dech, 
i když to spíš hrála, a pak za námi zasýpala: „Dacani drzí, to je dneska mládež.“  

 
Nenávidím loučení a dvojnásob když nevím, jestli se s loučeným ještě někdy 

uvidím. 
Zastavil jsem svoji Škodu 1000 MB před domem Niny a nevěděl, jak začít.  

Veškerý humor mne tváří v tvář realitě opustil a říct jenom - Tak ahoj, miluji tě - se mi 
zdálo příliš fádní. Za okny bytu Niny se už vlnily záclony, buď to byli nedočkaví 
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rodiče, nebo nedočkaví sourozenci, ale Nina ještě nevystoupila. Políbila mě a navrhla 
s žádostivostí v očích, abychom ještě zajeli na jedno její místečko.  

Byl jsem vděčný za každé prodloužení chvilky s ní. 
Polní cestou jsem zajel k malému remízku uprostřed louky za vesnicí. 
Bylo pod mrakem, ale příjemně teplo. 
Vystoupili jsme a Nina mi ukázala, jaký je odtud nádherný rozhled po okolí, potom 

se ke mně otočila a se zrychleným dechem zvýrazňujícím výdechy nosem mi řekla, 
abych si ji vzal. 

Neváhal jsem. 
Prožili jsme celou hodinu vášně a rozkoší. Účetnicky bych to nazval inventurou 

našich dosavadních sexuálních prožitků.  
Na zpáteční cestě jsem zastavil v místě, kde se polní cesta napojuje na asfaltku. 

Nina si přála těch pár desítek metrů k baráku dojít pěšky a nechtěla slzet před očima 
sousedů. 

Předlouze jsme se políbili. 
 Přitiskl jsem ji pevně k sobě v několika krátkých intervalech jako matka svého 

syna jdoucího na frontu a pomohl jí na záda s batohem. Slíbil jsem, že jí ještě zítra 
zavolám, a taky jsme si navzájem slíbili, že si budeme psát a že ona mi ihned, jakmile 
dojede na místo, pošle přesnou adresu.  

„Miluju tě,“ řekla bezradně a na tváři se jí zaleskla slza. 
Její oči plavaly v soli, ale ona se smála a divila se, že pláče jako malá holka. 
Slušelo jí to. 
„Já tě taky miluju,“ ujistil jsem ji, přiložil jí dlaně na líčka a nekonečně jsme se 

zahleděli do očí.  
Políbili jsme se a potom ta nejkrásnější holka na světě odešla. 
Díval jsem se za ní, díval jsem se za nejpevnějšími prsy, které jsem kdy laskal, za 

klínem, který mne dokázal mnohokrát vyjímečně rozpálit, za mimořádným spojením 
inteligence a krásy, díval jsem se za ženou, kterou jsem miloval.  

Jak bez ní přežiju? ptal jsem se sám sebe a krátce se podíval na dlaň pravé ruky. 
Holt, teď budeš rok má jediná milenka, ujasnil jsem si situaci a naposled zamával 
vzdalující se Nině.  

Poplácal jsem střechu svojí stařenky, bylo to něco jako gesto vděčnosti za věrnost, 
nasedl a co nejrychleji odjel. 

Nenávidím loučení, říkal jsem si. 
 
V noci asi pršelo, napadlo mě, když jsem se ráno cestou k telefonní budce stojící 

u vedlejšího bloku potkal s novopečeným otcem panem Zábranou. Potácel se proti 
mně s lahví visky v jedné a se sakem v druhé ruce a huhňavě vykřikoval, že štěstí není 
žádná muška jenom zlatá, ale největší štěstí je, když se narodí dítě. Pan Zábrana po 
patnácti letech nechtěně bezdětného manželství věděl, o čem mluví. Rukávy původně 
bílé košile měl vyhrnuté nad předloktí a z náprsní kapsy mu čouhala zmačkaná 
kravata. Byl navlhlý (kdo ví, kde chudák nocoval, nejspíš pod širákem), špinavý, opilý 
ale šťastný a štědrý a kamarádsky visící na mém rameni s rukou kolem krku mi nabídl 
tykání a láhev. 

Potykali jsme si a první jeho tykací slova byla: „Víš, kurva, Johane, život je pes.“  
Potom jsem se bez zábran po Zábranovi napil a přátelsky mu poděkoval snažíce se 

přitom vypadat co nejchápavěji, ačkoli být otcem je, alespoň první dny tohoto stavu, 
velmi zvláštní rozpoložení a člověk se - soudě podle neodbytného souseda - snaží za 
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každou cenu svou absolutní radostí a štědrostí poctít každého známého a snad 
i neznámého, byť by k tomu byl nucen použít i síly, takže mě chtěl pohostit mnohem 
víc. 

Vysvětlil jsem mimořádně přítulnému sousedovi visícímu mi na krku, že k němu 
určitě přijdu ještě všechno řádně zapít, jen co si vyřídím nutný telefonát.  

Chvíli sice váhal, ale když jsem mu naznačil, že chci volat holce, hned mě propustil 
a ještě mi málem vynadal, že už nevolám. 

„Tak si to vyřiď a pozdravuj ji... a já už... už to du chladit,“ drmolil a vrávoral a já 
si snažil v hlavě vybavit, jak asi prvotní zjištění naplnění svého otcovství prožiju já. 
V představě jsem to sice nezjistil, ani netušil, ale těšil jsem se na to. 

Rozhovor s Ninou byl z důvodu horečných příprav před nočním odjezdem 
stručnější, než jsem čekal a než jsem si přál, ale zato milý.  

Sluchátko zvedl její bratr a na svůj věk kolegiálně chlapsky mi ji zavolal bez 
zbytečných průpovídek a poznámek jedenáctiletého předpubertálního dítěte. 

„Nina.“  
„Ahoj miláčku.“  
„Ahoj Johanku... já... já... ani nevíš, jak se těším, až zas přijedu zpátky..., moc se na 

tebe těším,“ zavzlykala. 
„To bude dobré, rok uplyne jako voda. Za rok se člověk, prosím tě, ani nerozvede.“  
„Ty jsi nepolepšitelný,“ smála se plačící Nina a okřikla šeptem svoji sestru, zřejmě 

dělající na ni opičky. 
„Nebreč, nebo se rozbrečím taky a utopím se, než doplavu domů.“  
Ve sluchátku jsem zaslechl povzdech Niny a volání její matky o balení dalšího 

kufru. 
„Miluju tě,“ řekla bezelstně, „...ale už musím, nezlob se, miláčku.“  
„Miluju tě a napiš,“ nezlobil jsem se, „...ještě dřív, než se v novém domově stihneš 

vyzout, ať vím, kde tě mám... budu čekat.“  
„Napíšu, to víš, že napíšu, a kdyby mi nechtěli říct adresu, umučím pošťáka,“ 

usmála se. 
„Miluju tě. Pa.“  
„Já tebe taky, ahoj a...“ chtěl jsem ještě něco říct a prodlužovat rozhovor do 

nekonečna, ale to nešlo. „Miluju tě.“  
„Pa.“  
„Pa.“  
 
Oslava zrození dcery pana Zábrany (mnou teď nazývaného Luboš), která se 

s přibývajícími lidmi, jež k sobě pozval (chvílemi se mi zdálo, že pozval snad 
každého, koho potkal cestou z nocoviště domů), začala měnit z původně komornější 
slavnůstky ve slušný mejdan, mi docela přišla vhod. 

Nádherně jsem se odreagoval, ale z celé akce kromě toho, že jsem tady  
v začátku zahlédl i neoblíbenou Preclíkovou, která nám šla původně snad vynadat, 
abychom se ztišili a potom odměřeně ucucávala z viskovky, a naopak jsem nezahlédl 
alkoholu nenasytného Jardu, který byl v práci, mi utkvěl v paměti jen jeden 
nejvýraznější obraz. 

Seděl jsem i ležel zároveň v křesle u akvária.  
Zábava už pomalu vázla, bylo tu asi pět lidí, a všiml jsem si, že v akváriu kromě 

ancistrusů, skalárů, pavích oček, mečovek a dalších asi šesti druhů rybek, plavou čísi 
zvratky. Zdálo by se, že zvratky v akváriu musí působit cize a nepatřičně, ale chování 
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rybek, poslední dny očekávání Zábranovic dítěte zřejmě opomíjených v krmení, mne 
utvrdilo o opaku.  

Rybky různých barev i velikostí se bojovně přisávaly ke kouskům plovoucí 
zeleniny, nudlí, masa a jiných neidentifikovatelných natrávených potravin a vůbec je 
netrápila alkoholová příchuť, jejíž sílu jsem odhadoval na stejně intenzivní jako 
nepříjemně čpavý zápach linoucí se z vířící a tlamičkami rozrážené hladiny akvária. 
Dva skaláři, jeden mramorový, druhý černý, se lačně přisávali na roztřepený kousek 
masa, každý z jedné strany a jako by ho líbali, se ho snažili rozcupovat, zatímco drzá 
mečovka jim ukrádala opadávající kousky. 

„To je boj, co?“ liboval si Zábrana a předklonil se, aby s nosem na skle akvária 
pozoroval krmení. 

Překvapil mě svým ledovým klidem a schopností ignorovat skutečnost, že se mu 
někdo vyblil do akvária, což by jistě mnohého dokázalo přivést až k nepříčetnosti, ale 
nedal jsem svůj údiv znát. 

Po chvilce se narovnal a snad aby vysvětlil svůj klid, začal přednášku se zápalem 
nepopiratelného inženýra o ekosystému vod a přehradních nádrží a jejich znečištění 
a následné revitalizaci.  

„Takže to sedne, časem se to přefiltruje, něco zhodnotí rostliny a bude,“ 
vysvětloval a prstem ťukal na sklo na vrávoravě plovoucí ryby. Nadechl se 
a pokračoval:  

„Ti kluci se z toho vzpamatují, to já jsem byl jednou u kámoše, už je to dost dávno, 
a taky jsme cosi popili a mně bylo blbě... tak to na mě nějak přišlo a ptal jsem se ho, 
kam s tím, protože měli jenom latrínu... a on mi říká, hoď to na dvůr, slepice to 
sežerou, a opravdu... ráno bylo na zemi v hlíně vyzobané takové kolo, kam jsem to 
šupnul a slepice se jenom usmívaly.“  

Po tomto vyslechnutém monologu jsem se já rozhodně neusmíval a raději jsem 
téma výkrmu ryb a drůbeře zvratky zapil jedenáctou viskou, potom jsem usnul 
a probudil se až ráno doma v posteli.  

Hlava mi třeštěla, ale to, že se ze mě, pokud nechci být hajzl, stává na delší dobu 
nucený permanentní uživatel autoerotiky, jsem si uvědomoval zcela střízlivě. 

Ztěžka jsem vstal, vytáhl z fólie v náprsní kapse fotku Niny a šel to na záchod 
vyzkoušet. 

  
 

IX. 
 
 
Na náměstí jsem potkal pana Sovu. Šel sám a jakmile mě spatřil, už z dálky se 

usmíval. 
Pozdravili jsme se. 
„Tak nakonec jsem tu vaši výstavu ještě stihl, pane mistře,“ tvářil se omluvně a už 

ani nevzpomínal skutečnost, proč vlastně nepřišel na vernisáž. 
„Poslední dva dny před ukončením, akorát mě propustili z nemocnice,  

a musím vám upřímně říct, pro mnohé je to černobílé pojetí možná trochu náročné na 
chápání, ale mně se to moc líbilo.“  

„To mě těší,“ přiznal jsem a dodal sebeironicky, „ono to pojetí je náročnější i na 
peněženky.“  
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„To víte, mistře, to musí být, aby si obrazu člověk vážil..., kdyby ho stál pár korun, 
měl by k němu jistě jiný vztah, než když do něj vloží roční úspory,“ zastal se mě 
a překvapil mě shodným názorem jako mám já, díky kterému ročně prodám jenom dva 
nebo tři obrazy, ale mám celý rok z čeho žít, a to se mi momentálně podařilo, protože 
jsem během této své samostatné druhé výstavy prodal právě tři obrazy, takže případné 
odmítnutí mých služeb pro ilustrování pohádek Boženy Němcové mě už 
neznervózňovalo. 

Vysvětlovat panu Sovovi, že pro něj nejsem žádný mistr, jsem se na ulici styděl 
(nezdálo se mi vhodné kárat na ulici starého člověka za něco, co by mi mělo lichotit 
a taky lichotilo) a přátelsky starostlivě jsem se zeptal: „Dobré? Nožky už šlapou?“  

Sova se na mě podíval, všiml jsem si žilek v jeho očích a kožní skvrnky na úpatí 
stříbrného ježka, potom mávl rukou a posteskl si: „Já už toho stejně moc 
nenachodím.“  

Byla to zatím nejpesimističtější slova, která jsem od něj slyšel, a bohužel nebyl 
jediný, komu několikadenní pobyt v novojičínské nemocnici a možná v kterékoli jiné 
chuti do života příliš nepřidal.  

„Jen nechte být. Jak se tak na vás dívám... při vaší vitalitě vám ani důchod nebude 
stačit na podrážky, co prošlapete...“ snažil jsem se ho povzbudit a polohlasem jsem 
dodal, „...za holkama.“  

Sova se šibalsky usmál, rozuměli jsme si, a potom si s hraným zoufalstvím 
posteskl: „Jo, tak důchod, ten už mi nestačí ani teď...“  

Humor ho neopustil, zaradoval jsem se v duchu, což je neklamné znamení přítomné 
a chtěné životaschopnosti.  

Usmál jsem se. Sova byl potěšen svou zábavností a rozjasnil se. 
„Ale naštěstí mi ani holky nestačí, protože až mi budou stačit...“ významně se 

nadechl a třímaje hůlku v levé ruce pokračoval, „...tak to bude horší a úplně nejhorší 
bude, až nebudu stačit já jim.“  

Znova se usmál jako výrostek, který zrovna vylezl zpod lavice před katedrou, poté 
co spatřil chomáček chloupků trčící z kalhotek fyzikářky. 

Obdivoval jsem ho a přál si, aby tak nějak vypadalo moje stáří. 
„Slyšel jsem, že kreslíte i pro noviny,“ vzpomněl si ještě loučící se Sova. 
„Ááá,“ zamručel jsem, jako že to ani nestojí za řeč, „... jednu kresbu týdně.“  
Sova si mě zaraženě prohlédl, jakoby přemítal, je-li pro studovaného umělce dobře 

nebo špatně, zabývá-li se z pohledu vážného umění takovými podřadnými záležitostmi 
jako jsou karikatury, ovšem to je jen má doměnka, protože stejně tak mohl přemítat, 
zda podloubím prolétající holub se mi vykálí za krk nebo ne, a potom mi se 
zvednutým obočím popřál. 

„To je dobře, tak ať se vám daří, mistře.“  
„Vám taky,“ popřál jsem mu a rozloučili jsme se. 
Neodpustil jsem si, abych se za ním neohlédl. 
Kolébavě se opírající o hůlku se vzdaloval podloubím a mně vrtalo hlavou, kam asi 

ten bohém v krémovém baloňáku míří. Netušil jsem (a nechtěl jsem se ho na to ptát) 
zda za Andulkou z mlékárny nebo za jinou zralou ženou odněkud jinud, a nebo jen tak 
do hospody - jak sám rád říkal - na pivíčko, ale jeho stáří jsem mu opravdu záviděl.  

 
Jaroslav Koloušek se napil lahvového piva a chlapácky oddechl, na dlaň levé ruky 

si z tuby vymáčkl kafrový krém, poté ze sklenice i trochu průhledného balzámu, 
rozetřel tuto směs v dlaních a prsty se roztančil na mých zádech. Je to skvělé, ale není 
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to Nina, uvědomil jsem si ve chvíli, kdy tělo bylo šlechtěno a duše ležela ladem. 
Slastně jsem přivřel víčka a za mlaskavých zvuků Kolouškova prstokladu jsem si 
vzpomněl na Ninu. 

Viděl jsem její něžné prstíky na mých ramenou, bylo to zvláštní, ale jako bych se 
sám na sebe díval cizíma očima a viděl svoje záda. Její prstíky krouživě masírovaly 
moji pleť. Kůže se vlnila a napínala a do zpěněné vody ve vaně padaly žmolky špíny. 
Nina nabírala dlaní vodu a oplachovala mi ramena i záda. 

Viděl jsem Ninu sedící za stolem v pokoji červeného cihlového domu někde 
v mlhou zahalené Anglii. Bylo mi teskno, ale psala dopis svému milému Johankovi, 
a to mne potěšilo. 

Byl to druhý dopis, který jsem už dostal, takže jsem přesně věděl, co bude psát. 
Miluju Tě, moc mi chybíš a těším se na dopis i na Tebe. Tvoje Nina. Dopsala dopis, 
vložila ho do obálky, smyslným jazýčkem olízla její lepem opatřený okraj a zavřela ji, 
dlaní dopis párkrát přitiskla ke stolu, aby se nerozlepil a poté jej opřela o kulaté 
zdobené zrcadlo. Zvedla se a odešla do koupelny. Nemohl jsem uvěřit svým očím. Ve 
vaně seděl muž, stejně starý jako já, ale byl to Angličan, asi ten, o němž mi Nina 
v tomto dopise psala. Zmínila se, že jí nadbíhá jeden psychiatr, ale je to hrozný 
primitiv. Nina si sedla na okraj vany a začala mu masírovat svalnatá záda. Jeho kůže 
byla snědá, opálená buď z dovolené z tropů, nebo ze solária, a Angličan vrněl jako 
nadržený kocour. Znervózněl jsem a naštval se na svoji bujnou fantazii, ale nepomohlo 
to.  

Koloušek mi běhal prsty po zádech jako klavírista po klávesách a hranami dlaní 
jako karatista po střešní krytině a já se znovu ponořil do té hnusné fikce. 

Voda ve vaně došplíchala, Angličan ve vaně naposled vzdechl a ukončil soulož. 
Tvář ani postava Niny se mi v tuto chvíli nevybavovala. Angličan vylezl z vany na 
hladkou rohožku připomínající mi oholenou kůži lva s vyceněnými zuby a skleněnýma 
očima. Proboha! Zhrozil jsem se, vždyť to jsem já! Teď jsem uviděl Nininu 
vysmívající se tvář a Angličanův kožený ksicht. Angličan pohrdavě přehodil ručník 
přes tyčku na zdi stoje přitom někde na mých lopatkách a nechtěně shodil mokrou 
žínku přehozenou na šnůře nad umyvadlem. Nina byla úplně nahá stejně jako on 
a hihňala se. Žínka padala, všechno jsem viděl zpomaleně jako ve filmu, zavadila 
o okraj umyvadla a spadla na rohožku na můj zadek, až to plesklo a úplně živě jsem to 
slyšel i cítil.  

„Tak hotovo, neusněte mi tu,“ pleskl mě Koloušek ještě jednou přátelsky po zadku, 
napil se piva a odešel si opláchnout ruce.  

Posadil jsem se, promnul si obličej a vynadal své zhoubné představivosti. 
 
Po jednom pivu v kavárně nad saunou jsme s Brunem, Felixem a mým bratrem, 

který byl v sauně s náma, zašli do Národa za českým národním sportem. 
„Podívej se na ty skvrny,“ divil se před zrcadlem stojící Honza, poté co si vyhrnul 

rukáv bundy nad předloktí, a ukazoval nám rudě síťované ruce.  
„Fíha,“ divil se Felix, protože něco podobného ještě v tak intenzivní podobě 

u nikoho neviděl, a zíral na jeho předloktí stejně překvapeně jako před měsícem na 
řetěz v plotě u sauny zbylý po jeho ukradeném kole, jen s tím rozdílem, že tenkrát více 
koulel očima a jeho údiv byl bolestně křečovitější.  

„Už se ti to krátí,“ oznámil jsem bratrovi s úsměvem naoko škodolibě a vykročil za 
Brunem již nedočkavě sedícím za stolem. 
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„Už jsem to objednal,“ uvědomil mě Bruno, když viděl moji snahu gestikulovat 
objednávku směrem k výčepu. 

„Co si tak nervózní?“ popíchl jsem ho, protože jsem viděl jeho těkavý pohled a cítil 
jeho kmitající nohu pod stolem, a už při kartách v sauně se mi zdál rozrušený.  

„Barbora ti dala kopy?“  
„Vole, čert vem Barboru,“ odbyl mě Bruno a rozhlédl se po restauraci, „s Barborou 

je to O.K.“  
„Tak co?“ vyzvídal jsem. 
„Rozvod,“ řekl stručně. 
„Rozvod?“ zopakoval jsem nevěřícně ve snaze vyprovokovat Bruna k osvětlení 

tématu. 
„Tentokrát už je to stoprocentní,“ povzdechl si, ovšem zdál se mi mnohem 

vyrovnanější než při předešlých asi pěti avízech o ukončení jeho manželství. Buď se 
s tím už smířil, nebo si to ještě nestihl řádně uvědomit, napadlo mě. 

„To bude dobré, ne?“ snažil jsem se ho uchlácholit. 
„Ještě nikdy nebyla u rodičů dýl jak týden,“ kroutil Bruno hlavou a pak jen smířeně 

mávl rukou, „ále...“  
Tak už se s tím smířil, ujistil jsem se, to stejně nemohlo jinak skončit. 
„Tak obraťme list,“ navrhl jsem a Bruno jen flegmaticky povzdechl, „ále...“  
„Už to mizí,“ zářil přicházející Felix a ukazoval na Honzovu ruku.  
Honza jen zoufale kroutil hlavou a evidentně neměl chuť být objektem Felixova 

zkoumání, ale ještě nám na důkaz pravdivosti Felixových slov ruku přeci jen ukázal. 
„Tak tady jsou ty čtyři kousky... prosím, pánové,“ zarecitoval drobný přihrblý 

číšník s knírkem a zručně čmrkl čtyři čárky na lístek přidržuje si ho při tom malíčkem 
téže ruky. 

„Tak na zdraví, ogařiska,“ zahlásal jsem a zvedl orosený půllitr.  
Ťukli jsme sklenicemi o sebe, potom každý dnem sklenice o stůl a z poloviny jsme 

vyklopili ty zlatavé tekuté laskominy do sebe.  
 
Naaranžoval jsem zátiší z lahve vína, dvou keramických misek a vázy a podíval se 

na hodinky.  
„Dnes má zpoždění. Nemá?“ zeptal se mě do ateliéru vcházející bratr s Ferdou na 

hrudi. 
„Normálka, je nespolehlivá jako devadesát procent ženských,“ odpověděl jsem 

a uvědomil si, že osmnáctiletá dcera ředitele základní školy připravovaná mnou na 
Akademii výtvarných umění ze svých šesti předešlých návštěv přišla včas vlastně 
jenom jednou. 

„A Nina je v těch devadesáti nebo v těch deseti procentech?“ otázal se 
provokativně. 

Podíval jsem se na hodinky. Bylo půl páté a Gita měla přijít ve čtyři. 
Prohrábl jsem si vlasy, zamyšleně se zaměřil na zrzavého Ferdu na bratrově mikině 

a potom na Honzu. „Věříš, že už ani nevím, nenapsala skoro měsíc a půl.“  
„Takže v těch devadesáti,“ usmál se objevně bratr, uchopil Ferdu za hruď mezi 

třetím a čtvrtým párem končetin, aby ho sundal z mikiny, ale sklípkanovi se zahákly 
drápky a pustil se teprve po opatrném zatřepání. Potom si ho položil na dlaň a odešel 
do svého pokoje. 

„Co bude zítra k obědu?“ zeptal se mě cestou. 
Posadil jsem se do křesla a zadíval se na instalované zátiší.  
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„Tak co?!“ zeptal se znovu bratr někde z chodby. 
„Hovězí s koprovkou!“ zvolal jsem za ním a zřejmě ho i potěšil, neboť to nechal 

bez komentáře a jen uznale zavrněl. 
Konečně se ozval zvonek. 
„Nejdu trochu pozdě?“ zeptala se Gita a omluvně zamrkala očima. 
„Ne, ani ne...“ zalhal jsem a mohl klidně ironicky dodat, že ještě přeci neuplynula 

ani hodina, ale neudělal jsem to, protože by se mohla urazit a mě by se pak rozplynula 
radost ze snadné tisícovky vyplácené jejím otcem za dvě hodiny mnou obětovaného 
času dvakrát do měsíce, pro kterou jsem byl dokonce ochoten přehlížet fakt, že z té 
sice pohledné a vzrušující, ale talentuprosté dívky nemůže být nikdy výtvarná 
umělkyně. 

Honza ze svého pokoje protestně zakašlal, ale ignoroval jsem to. 
„Brácha je doma?“ zeptala se a já ucítil závan alkoholu. 
Kývl jsem a Gita se s ním šla pozdravit. 
„Tak jdeme na to, ne?“ snažil jsem se přerušit její rozvíjející se debatu s Honzou 

o kožených bundách, jejich přednostech a nevýhodách a ukázal jsem na dveře ateliéru. 
Gita se usmála a z jejích hnědých očí čišela žádost. Protáhla se kolem 

a provokativně se o mě otřela svými prsy. 
„Pěkná bunda,“ nadhodil jsem a snažil se vypadat jako dokonalý hňup. 
Vysoká, štíhlá, černovlasá Gita mě totiž sakramentsky vzrušovala nehledě na to, že 

sebelaskavější vlastní ruka nemůže v žádném případě vynahradit ženu, jak jsem si to 
vsugerovával už necelé tři měsíce, a za žádnou cenu jsem s ní nemínil zhřešit, protože 
jsem si nechtěl sám sebe přestat vážit. Jak šlechetné ideály. 

„Si odložím, jo,“ řekla, sundala si bundu i svetr a posadila se do křesla.  
Překvapila mě. Nikdy sice nezačala pracovat hned po příchodu (nejdřív se mi 

vždycky svěřovala se svými traumaty, někdy jsem si připadal víc jako její 
psychoterapeut než učitel), ale takto sebevědomě se ještě nechovala a do křesla si bez 
optání sedla vůbec poprvé.  

„Tak abychom začli, ne?“ zapleskal jsem rukama a ani si neuvědomil, že striktní 
učitelské rozkazy svoji tázací koncovkou poněkud degraduji. 

Gita rozbalila balíček žvýkaček a nabídla mi. 
„Děkuji, ale teď už se do toho pustíme,“ řekl jsem co nejpřísněji a vložil žvýkačku 

do pusy. 
Obal jsem skrčil a vhodil do kapsy pláště. 
„Když mně se dnes moc nechce... jsme teď byly se spolužačkou a s klukama ve 

vinárně a oni pořád kupovali... schválně, řekl bys do mě, že jsem před chvíli vypila tři 
dvoudecky vína?“ zeptala se a mně se zdálo, že zvlněným lemem rozepnuté košile 
vidím její ztopořenou prsní bradavku. 

„Ne,“ přiznal jsem se, protože na šest deci vína bych ji rozhodně netipoval, a na 
chvíli jsem se odmlčel. 

Gita seděla v křesle a apaticky přežvykovala. 
„Podívej se, jestli chceš v životě něco dokázat, tak se především musíš umět 

přinutit,“ poradil jsem jí kantorsky. 
„Dobrá,“ vymrštila se z křesla a stoupla si vyzývavě přede mě. 
Dívala se mi do očí a já znervózněl.  
Všiml jsem si, že má opravdu ztopořené bradavky a že se jí zrychluje dech, a to mě 

ještě víc zneklidnilo.  
Musela určitě cítit moji bezradnost, ale ráda mě mučila. 
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Položila mi ruce na ramena a naklonila se ke mně. 
Byla skoro stejně vysoká jako já. 
Její chvějící se nosní dírky a plné rudé rty se přibližovaly. 
Máš holku! Máš holku! Řval jsem na sebe. 
„Podívej se...“ ucukl jsem a uhnul pohledem (byl to jeden z nejvypjatějších 

momentů, kdy jsem dokázal přemoci svoje tělo) a promlouval jsem někde k jejímu 
levému rameni, „...už jsem ti několikrát říkal, že mám holku a rozhodně si nemíním 
nic začít s někým jiným.“  

Gita stála krok přede mnou s rukama v bok. 
„Naděláš. Kdo ví, co tam dělá ona... prosím tě,“ řekla a dodala pohrdavě „...kdesi 

v Anglii.“  
„Tohle obdivuji, prvotní krok jak někoho zadaného získat, je zpochybnit jeho 

partnera,“ naštval jsem se. 
Gita se rozchechtala a vyvalila se do křesla. 
„Pchá! Tak já tě chci získat, jo?“  
„Snad ses chtěla líbat,“ bránil jsem se a ucítil, že jsem zrudl. 
„To bych si dala,“ řekla a zapnula si knoflíčky košile. 
„A ne snad?!“ vykřikl jsem. 
Gita mě nevnímala, oblékla si svetr a bundu si přehodila přes rameno. 
„A ne snad?“ zopakoval jsem co nejklidněji. 
„Kdybych chtěla někoho získat, tak možná chlapa!... Rozumíš? Chlapa!“ zdůraznila 

ještě jednou a pohlédla na mě jako na čističe bot. „...se na sebe podívej.“  
„Vypadni!“ zařval jsem jako hulvát a ona zabouchla dveře ateliéru a pak i dveře 

bytu. 
Můj krví naběhlý úd rychle zvadl, stejně jako moje sebevědomí pro tento večer. 

Baba jedna! „A tisícovka je v prdeli!“ zaklel jsem a divil se, jak jsem se mohl nechat 
tak rychle vyprovokovat, když mi kdykoli před tím něco takového jako je mužská 
ješitnost bylo úplně cizí a všechno jsem přebíjel vkusnou sebeironií a smyslem pro 
humor. 

Asi už mi ta masturbace leze na mozek, vysvětlil jsem si to a nadrženě se těšil na 
dopis od Niny. 

„To byla hádka, přímo manželská,“ culil se bratr nakukující do dveří a položil mi 
otázku v duchu svých někdejších dotazů, které jsem slyšel naposled před čtyřmi 
měsíci, než jsem se mu svěřil, že chodím s Ninou. 

„Nechtěla ti dát, badateli ženských orgasmů?“ 
„Vole!“ okřikl jsem ho a s úsměvem po něm hodil prachovku. 
„Nechtěl by sis jít zítra večer někam sednout?“ zeptal se a zvedl prachovku 

z podlahy. 
„Co potřebuješ?“ řekl jsem rovnou, protože jsem věděl, že mě tím nezve. 
„Co asi... chci si sem přivést holku,“ řekl intonací profesora napomínajícího 

hloupého žáka. 
„Terezu?“  
„Ále...“ mávl Honza rukou, „...s tou už týden nechodím... Lenku.“  
Honza mě překvapoval schopností chodit s holkou třeba čtyři měsíce jako teď 

s Terezou nebo třeba i rok jako před tím s Monikou a pak se s ní téměř ze dne na den 
rozejít, aniž by v tom musela být zákonitě jiná žena. Prostě ho začne nudit, tak se s ní 
rozejde. Tento způsob nakládání se ženami se mi vůbec nezamlouvá (Sám jsem se 
dříve před Ninou s ženami scházel nebo výstižněji řečeno sléhal jen z důvodů 
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oboustranně prospěšných a chtěných, a to pouze do chvíle, než pominuly, a nikdy jsem 
pak neměl tendence jim slibovat něco nesplnitelného jako bratr a rázem jim pak celou 
tu dobu nafukovaný balónek snových přání a slibů prasknout.), ale to je, holt, můj 
brácha.  

„Takže Lenka, říkáš,“ poposedl jsem v křesle. 
„Jo, Lenka... a hlavně mi, prosím tě, nezačni kázat,“ varoval mě a sedl si na židli. 
„Ty se strachuješ, jako bych to někdy dělal.“  
„To sice ne, ale teď ses tak zatvářil.“  
„Proč jste se rozešli?“ zajímal jsem se. 
„Ona je praštěná, už mě nudila,“ vysvětlil a dal si nohu přes nohu. 
Nemohl jsem na to říct nic a jen jsem se pousmál: „Dobrá, v kolik mám přijít?“  
„V devět,“ řekl stručně a snažil se to obhájit, „... stejně zas půjdete po sauně na 

pivo, takže to ani nepostřehneš.“  
„Když říkáš,“ nadhodil jsem a zadíval se na zátiší ve snaze zapomenout na výstup 

s Gitou. 
„Není to nádhera, ta kompozice?“  
Brácha mě zaměřil pohledem doktor - pacient, mávl rukou, zvedl se a chtěl odejít. 
„Počkej a kolik jí vůbec je, té tvojí Lence?“ zastavil jsem ho. 
„Osmnáct.“  
„No vidíš, že si umíš vybrat, konečně jedna starší šestnácti let,“ pochválil jsem ho 

s nádechem ironie, ale brácha se na mě podíval a na odchodu dodal: „To víš, že si 
umím vybrat... je to nejlepší kámoška Gity.“  

„No to sis teda vybral!“ zvolal jsem za ním a skryl si tvář do dlaní. 
Do prdele! Ten svět je zatraceně malý. 
 
 

X. 
 
 
Konečně kýžený dopis od Niny, rozzářil jsem se a zavřel schránku. Kromě něj mi 

psali ještě z vydavatelství ohledně ilustrací pohádek Boženy Němcové a bratrovi přišel 
dopis od Terezy (že je od ní, jsem pochopitelně ještě nevěděl). 

Za skleněnými vchodovými dveřmi jsem viděl přicházející paní Zábranovou 
s kočárkem a otevřel jí.  

Pozdravili jsme se. 
Vjela dovnitř a poděkovala. 
„Není zač... taky to není zadarmo,“ prohodil jsem se strojenou vážností. 
Paní Zábranová se zarazila a zahoupala kočárkem.  
„No, musíte mi tu vaši slečnu ukázat,“ pronesl jsem na vysvětlenou a naklonil se 

nad kočárek. 
Teď se paní Zábranová usmála. 
„Z procházky?“ zeptal jsem se hledě na šklebícího se zachumlaného drobka 

s neuvěřitelně drobnýma ručkama. 
„Z poradny,“ řekla paní Zábranová a podívala se na dcerku, „byly šme s Aničkou 

u pana doktora na kontrole.“  
„Hmmm,“ zamručel jsem chápavě a otočil se na paní Zábranovou. „Kolikpak už jí 

vlastně je?“  
„Minulý týden jsme měly tři měsíce,“ řekla paní Zábranová. 
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„To to lelí, za chvíli už bude chodit na rande,“ usmál jsem se a všiml si, že Anička 
se taky usmála. Kouzelně, bezzubě, dětsky. 

„Asi mi rozumí,“ ukázal jsem na ni. 
„To mi už všemu rožumíme,“ naklonila se paní Zábranová nad kočárek a potom se 

podívala na mne, „až si ji vezmu na ruky, podáte mi, prosím vás, tu tašku a deku?“  
„Ale jistě,“ souhlasil jsem a ochotně jí všechno odnesl až ke dveřím bytu. 
Za odměnu jsem si směl nechat sevřít malíček drobnou dětskou ručkou  

a shlédnout ještě jeden krásný Aniččin úsměv a řeknu vám, je to nádhera, když člověk 
vidí takového malého bezmocného tvorečka a pomyslí si, že tak podobně nevinně 
kdysi sám vypadal, stejně jako všichni, než z nich vyrostlo to, co vyrostlo, v dobrém 
a zlém, no nádhera. 

Rozloučil jsem se a spěchal si pln nedočkavosti přečíst dopis od Niny. 
Mé radostné očekávání po jeho přečtení vystřídal bezmocný smutek a beznaděj. 
Napsala mi spoustu rádoby milých, ale prázdných slov snad proto, aby co nejvíc 

zmírnila bolest, jíž tušila, že při čtení prožiju, a nebo proto, aby se ze své viny, byla-li 
vůbec vinna, vypsala. 

Přiznala se, že už po pár týdnech se jí Anglie i práce zalíbily natolik, že by si zde 
dokázala představit delší pobyt než jeden rok, navíc Body - jak nyní nazývala dříve 
hrozně primitivního psychiatra - má veliký dům, kam se teď přestěhovala, a nechal by 
ji zde klidně bydlet, protože je strašně prima kluk a mimo jiné má týden nové 
kanárkově žluté Porsche, které jezdí nepředstavitelně rychle a má nezvykle široké 
pneumatiky, a taky, že by byla ráda, kdybychom zůstali přáteli a moc by si přála, 
abych jí napsal, jak žiju já. 

Harmonie krásy a inteligence se vypařila a zůstal jen trapný pokus o upřímnost, 
napadlo mě. 

Myslel jsem si, že už jsem zažil hodně, ale tohle bylo něco úplně nového.  
Zvlhly mi oči a bylo mi hnusně. 
Na náladě mi nepřidalo ani odmítnutí mých služeb pro ilustrování pohádek, na 

nichž mi původně už moc nezáleželo. Projekt byl z objektivních příčin zrušen, kniha 
se vydávat nebude, ale nemám to brát osobně a práce mi do týdne vrátí poštou, ámen. 

Cítil jsem beznaděj, nenávist, bezmoc, zlobu, zoufalství i bezradnost. Bylo to 
všechno ve mně a muselo to ven. 

Půjdu se vykecat za Brunem, rozhodl jsem se a vyrazil. 
„Pane Lipský,“ zaslechl jsem za sebou na schodišti starou Preclíkovou, když jsem 

minul dveře jejího bytu. 
„Ne!“ zařval jsem a otočil se k ní.  
Nebohá stařena netušíc, co se se mnou děje, polekaně couvla.  
Sepjal jsem ruce a jako bych se modlil a zároveň někoho káral, jsem zdůraznil 

jednotlivá slova: „Pro-sím vás... teď... ne!“  
V jejím obličeji jsem kromě vrásek a stařecké sešlosti uviděl poprvé strach. 
„Dobrá, požádám někoho jiného,“ pípla uraženě a zavřela dveře. 
Seběhl jsem schody, vyšel ze dveří na ulici a nepoznával jsem se. 
Poprvé jsem tu babu zlomil. 
Začalo mrholit, byl to takový podzimní deštík, ale nevadilo mi to. 
Bylo mi už o něco líp. 
Stavil jsem se za Honzou, abych mu zanesl jeho dopis a zrovna mu řekl, jak jsem 

s Ninou dopadl. 
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„To nemohlo skončit jinak,“ zhodnotil v klidu moji situaci a ve fialovém přítmí 
rozevřel svůj dopis. 

On byl už na rozchody zvyklý, koneckonců je sám vyvolával, kdežto já ne, ale jeho 
postoj jsem nekomentoval. Pozoroval jsem ho, jak ve světle bodového reflektoru 
snímá očima řádky a kroutí přitom hlavou. 

„Ta Tereza je snad vážně praštěná,“ povzdechl si, složil dopis zpátky do obálky 
a strčil ho do kapsy saka, „jestli s ní nebudu dál chodit, tak si prý něco udělá.“  

Zpoza baru na nás nervózně zamával bratrův kolega. 
„Promiň, Johane... už musím,“ omluvil se brácha a ukázal k baru. 
„Nic, nic, já jdu stejně za Brunem, jsem ti jenom přinesl ten dopis,“ řekl jsem 

a pokynul mu, ať se klidně věnuje své práci. 
Honza vykročil k baru, ale po dvou krocích se zastavil a otočil se ke mně. 
„Johane...“ zatvářil se vlídně a zvedl obočí, „pro jedno kvítí slunce nesvítí... to bude 

dobré.“  
Usmál se, semkl soucitně ústa, zatnul pěsti, jako že mi drží palce, a odešel k baru. 
Poděkoval jsem mu, načež zakýval hlavou, a došlo mi, že má pravdu. Na rozchody 

si budu muset asi zvyknout. 
 
Bruno se vůbec nedivil. Reagoval stejně jako Honza, ale věděl, že se potřebuju 

vykecat a vybouřit.  
Seděl za stolem, pozoroval, jak přecházím tam a zpátky po dílně, a nespouštěl ze 

mě oči. Občas něco nadhodil, aby mě popíchl a mohlo jít ze mě všechno ven.  
„Já blbec, celou tu dobu si honím ptáka, abych nebyl kurva, a teď toto...“ ulevil 

jsem si, pravou rukou si prohrábl vlasy a posadil se do křesla.  
„No vidíš, a je to dobré,“ usmál se a zvážněl, „co mám říkat já, včera mi přišla 

potvrzená žádost k rozvodu.“  
„Hmmm... jenomže ty ses na rozdíl ode mě o svoje problémy zasloužil sám,“ vyčetl 

jsem mu hořkou skutečnost. 
Bruno se zamyslel a naklonil se přes stolek ke mně.  
„To je možná pravda... ale já ti to říkám proto, aby sis uvědomil, že tvůj problém je 

ve srovnání s mým problémem - bez ohledu na příčinu - nebo s problémy mnoha 
jiných lidí, úplně malicherný.“  

„To přeci vím, ale mám snad právo, být kvůli té - jak říkáš - malichernosti nasraný, 
ne?“  

Bruno se usmál a evidentně se mou naštvaností bavil. 
„Dobrá, dobrá, nedívej se tak na mě...“ rozhodil jsem rukama a poposedl si. 
Bruno vstal a vytáhl ze skřínky pracovního stolu asi z poloviny upitou láhev 

slivovice a dva prcky. 
„To chce řádně nabalzámovat... zevnitř... a je po problémech,“ rozzářil se. 
„Díky, ale když tak jenom jednu,“ bránil jsem se alkoholu před polednem. 
„Na každý zub?“ zeptal se úsměvně Bruno a nalil mně i sobě.  
„Tak na zdraví,“ řekl. 
Stoupl jsem si, přiťukl si s ním a kopl štamprli do sebe.  
„Chááá... ta píše,“ otřepal jsem se a pochválil jeho tekutou úrodu, jejíž pravidelný 

přísun měl zajištěn od rodičů z vesnice kdesi u Vsetína. 
Posadil jsem se na pracovní stůl a zapřemýšlel nahlas: „Když říkáš, že to máš s tím 

rozvodem už stoprocentní, tak to můžeme zas podnikat akce jako za starých časů, 
když jsme teď oba volní.“  
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Bruno odhalil zažloutlý chrup, vyměnili jsme si lišácký pohled a vše bylo jasné. 
Vypil jsem ještě jednu štamprli a zbaběle utekl, neboť on byl schopen mi napočítat 
končetin jako mnohonožce a každou pak řádně dolít. 

To mi pomohlo, říkal jsem si třímaje v ruce fotku Niny. Zprvu jsem cítil vnitřní 
rozdvojení, kdy jedna část mého já mi našeptávala, že Ninu stejně miluji a milovat 
nepřestanu a snažila se ji všemožně omlouvat, a druhá část ji jednoduše zavrhla, ale 
teď, když jsem z grafické dílny Žerotínského zámku odcházel, jsem jen smířeně mávl 
rukou, ale co, život jde dál, a hodlal jsem tuto věc lidsky přežít, protože jak jsem už 
říkal, lidé se scházejí a rozcházejí a je to pořád lepší, než kdyby se míjeli. 

Něco mi našeptávalo, nevím ani, která část mého já to byla, abych se šel podívat na 
akt, který mi Ninu připomínal.  

Frigidní brýlatá prodavačka, s níž jsme tu měli ještě s Ninou malý výstup a kterou 
jsem tady při svých dvou návštěvách, poté co Nina odletěla, neměl - ke své radosti - 
štěstí potkat, stála u pultu v přízemí a očima slídila po prodejně, především po ležérně 
procházejících a okukujících návštěvnících, v nichž by ráda viděla své zákazníky, 
přičemž pohybovala hlavou jako divák na tenise, ale pomaleji, a na okamžik mi 
dokonce těmi naučenými pohyby a vizáží obličeje připomněla sovu pálenou (promiň 
Tyto albe!). 

Pohlédla i na mě, ale po těch pár měsících, kdy už mi poněkud přerostly vlasy, mě 
nepoznala a možná už taky měla spadeno na úplně jiné dacany drzé a sprostější dnešní 
mládež. 

Vyšel jsem do prvního patra a už z dálky jsem viděl, že akt je na svém místě. Šel 
jsem k němu, pomalu, rozvážně, ale trochu nervózně, a v hlavě jsem měl - snad i díky 
dvěma prckům slivovice - smršť myšlenek.  

Fotku Niny jsem vytáhl z kapsy a podíval se na ni, ale nezastavil jsem se.  
Šoural jsem se podlažím kolem vystavených nábytkových stěn, jídelních koutů, 

skříněk, konferenčních stolků a letišť i samostatných postelí a chtěl vypnout mozek 
a nemyslet, ale do hlavy se mi neustále vkrádaly hanlivé myšlenky. Nechápal jsem to, 
ale byly ve mně, a zřetelně jsem je slyšel. 

Je na tebe příliš malá!  
Není vlastně vůbec pěkná! 
Mezi horními předními zuby má velkou mezeru a špatně vyslovuje sykavky! 
Má přirostlé ušní lalůčky!  
Na svoji postavu má přerostlá prsa, v důsledku čehož se hrbí a levou prsní bradavku 

má mírně vpadlou! 
Stehna jí směřují k sobě, takže má nohy do x a určitě je má i ploché!  
Je hloupá a lačná po penězích a moci!  
Je nestálá a nevěrná!  
Vlastně jsi vůbec o nic nepřišel! 
Stál jsem před černobílým zarámovaným aktem, díval se na fotografii v dlani a na 

něj. 
Dívka byla překrásná a už to nebyla Nina. 
Zcela přítomně jsem si prohlížel tu známou neznámou ženu, její rozpuštěné vlasy, 

mladá pevná ňadra, roztrhaný pánský černý nátělník, chomáček blonďatých chloupků 
v jejím klíně i vrásčité zčernalé dřevo, prohlížel jsem si tu překrásnou kontrastní 
kompozici a pociťoval úlevu Robinsona, když po ztroskotání zaslechl štěkot věrného 
psa - zůstal v samotě se psem, ale bral ho jako člověka. 
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Alespoň že tys mě neopustila, usmál jsem se zamyšleně na dívku před sebou 
a zazdálo se mi, že se usmála taky. Nebo to byly ty dvě slivovice? 

Byl jsem v tom nejlepším rozpoložení pro namalování obrazu a odešel jsem tak 
učinit. 

Umělec musí trpět, aby mohl tvořit, potvrdil jsem si sklesle.  
 
Napnul jsem si plátno, jemné bílé plátno, a rozředil barvy. Černou a bílou, 

samozřejmě. Obraz, jenž jsem nazval „Zklamání“, byl hotov za tři hodiny. 
Uklidil jsem si barvy, umyl ruce, svlékl si umatlaný plášť a právě vzniklý obraz 

jsem opřel vedle obrazu „Nechutnosti“, vzniklého z příručky „Jak navazovat sexuální 
kontakty“, aby doschl. Kupodivu si navzájem ladily přesto - nebo snad právě proto - 
že obraz „Nechutnosti“ byl do jisté míry i reliéfní záležitostí. Na to, že uplynulo sotva 
pár hodin od zjištění obávaně předpokládané trpké pravdy a naplnění mé nechutně - 
ale nyní věděno oprávněně - podezíravé fantazie, jsem byl už velmi vyrovnaný 
a klidný. 

Šel jsem do kuchyně, ukrojil si krajíc chleba a kousek suchého trvanlivého salámu, 
posadil se do ateliéru na židli před oba obrazy a vychutnával pohled na ně i chuť 
uzeniny a zpracované píce. 

Život je, kurva, pes vzpomněl jsem si na šťastného otce Luboše Zábranu. 
V pět hodin někdo zazvonil. 
Pozoroval jsem zrovna Ferdu na jeho pravidelné procházce po třílitrové lahvi, jíž 

absolvoval několikrát denně. Vylezl zpod střepu květináče a klidnými rozvážnými 
kroky to vzal po rašelině přes uléhavé pavučiny a misku s vodou na chomáček mechu, 
kde se marně pokoušel uchytit na vlhkém hladkém skle, a potom ve stejném směru 
(rád většinou kráčel ve směru hodinových ručiček) přes čistě bílý křemen, obetkaný 
svými pavučinami s kapkami rosy, zpátky nejprve na střep květináče, kde chvíli 
nehybně vyčkával a snad pozoroval můj přes oblé sklo jistě hrůzně zdeformovaný 
obličej, a když jsem ho omrzel, zalezl opět do svého příbytku. 

Kdo to může být, přemítal jsem cestou ke dveřím, že by zas ta neodraditelná baba 
Preclíková? 

Podíval jsem se do kukátka, ale neviděl jsem nic, protože ho někdo přikryl dlaní. 
To ta stará rakovina nebude, ujistil jsem se a otevřel dveře bez známé otázky „Kdo 
je?“, protože jsem si na pohádku o kůzlátkách připadal už starý. 

Za dveřmi stála Gita a tvářila se provinile jako těhotná manželka impotenta. 
„Ahoj,“ špitla, „víš... já jsem se ti přišla omluvit za ten minulý týden.“  
„Čau,“ pozdravil jsem ji a zatvářil se co nejvlídněji. „To já se ti musím omluvit, že 

jsem tak vybuchl... promiň.“  
Usmál jsem se na svoji bezpracnou tisícovku měsíčně a snažil se nevypadat 

překvapeně, přestože jsem překvapený byl, jak si ten život s lidmi hraje. Ráno ztratím 
jednu ženskou a večer už mi pokorně nadbíhá druhá. Není ten svět krásný? 

„Ne, ty promiň, posledně jsem něco popila. A byla jsem sprostá... Moc mě to mrzí.“  
„Ne, já se omlouvám,“ naléhal jsem a uvědomil si, „co kdybychom se šli omlouvat 

dovnitř?“  
„Jestli můžu...“ řekla skromně a usmála se. Její bílé zuby v obemknutí rudých retů 

jí zazářili jako perličky. Kam se hrabu já a nebo Bruno, cha! chá! zasmál jsem se 
v duchu.  

„Jistěže... prosím,“ pobídl jsem ji a ustoupil ze dveří.  
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Protáhla se kolem mě, zavadila svými prsy o můj hrudníček, ovšem tentokrát 
nechtěně, a já ucítil její parfém, její svůdnou vůni. 

Zavřel jsem dveře a pověsil její bundu na věšák u dveří. Vůně teď zavanula ještě 
intenzívněji. 

„Dáš si něco? Kafe, čaj...?“ zeptal jsem se cestou do kuchyně a nahlédl do ledničky. 
„...Džus nebo něco tvrdšího? Mám tu visku a víno.“  

„Né, díky... když tak jenom kapku džusu,“ řekla. 
„Tak si dáme pár kapek džusu a visku k tomu,“ rozhodl jsem za oba a zamával 

plastovou lahví od džusu a skleněnou od visky. Začínal jsem být zas humorný, a to mě 
těšilo a dodávalo sebevědomí. 

Rozlil jsem oběma džus i visku, rozsvítil malou lapičku na ledničce a zhasl světlo 
nad stolem, čímž jsem vytvořil tlumenější osvětlení kuchyně. 

„Neva?“ zeptal jsem se. „Bude to intimnější.“  
Gita zakroutila hlavou a prohlásila svůdně: „Já mám ráda intimnosti.“  
V tuto chvíli jsem už stoprocentně věděl, že odtud neodejde mnou neulovena, ale 

pořád jsem váhal, jak naznačit, že už jsem volný. Udělám to klasicky, rozhodl jsem se, 
budu upřímný, vlastně ani jiný být neumím.  

„Tak na zdraví,“ vyslovil jsem omšelou frázi a zvedl sklenku visky, „...a na 
omlouvání.“ 

„A na odpuštění,“ usmála se Gita. 
Přiťukli jsme si a napili se.  
Podíval jsem se jí do očí, ale hned jsem věnoval pohled sklence džusu před sebou 

hladě ukazovákem a palcem její tělo. Sypání popela mi nikdy moc nešlo, obvzláště na 
svoji hlavu, když je to navíc čin neopodstatněný, sprostá byla přeci ona, ale přesto 
nutný, chci-li oželet autoerotiku. 

„Chci ti říct, že posledně jsem vybuchl, protože...“  
„Já vím,“ přerušila mě Gita, „měl jsi holku a milovals ji.“  
Nechápavě jsem se na Gitu podíval jako realistický materialista na stoprocentního 

věštce, překvapený jak to ví, že už ji nemám, soudě tak podle užitého času minulého, 
ale vysvětlení bylo prosté. 

„Byla jsem teď s Lenkou za tvým bráchou, a proto jsem se ti přišla omluvit, protože 
jsem před tím pořád neměla odvahu,“ odpověděla tiše na můj tázavý výraz v obličeji 
a střetli jsme se pohledy. 

Zakýval jsem chápavě hlavou, byl jsem rád, že mi to Honza ulehčil, semknul jsem 
rty a znova uhnul očima, tentokát jsem se zasněně zadíval na etiketu plastové láhve 
džusu. „Takže už víš všechno.“  

„Ale ty ne,“ řekla tajemně. 
Vyplašeně jsem tápal v hnědi jejich očí: „Co nevím?“  
Gita se napila visky a důležitě se odmlčela. Uslyšel jsem lupnutí žárovky a zavrnění 

ledničky. Venku zapískaly brzdy auta. Napil jsem se taky.  
„Třeba to, že máš vzrušující nos a svůdné rty,“ zalichotila mi. 
Hurá! Je to na dobré cestě, radoval jsem se s tváří svůdce, přestože jsem netušil, co 

je na mém přerostlém, jakoby opuchlém nose vzrušujícího (vždycky jsme si s podobně 
postiženými spolužáky na střední škole recitovali obhajovací říkanku - podle nosa 
poznáš kosa) a na mých k mému vyhublému obličeji bez brady příliš kontrastně 
buclatých rtech svůdného. 

„Máš pravdu, to jsem nevěděl, to mi ještě nikdo neřekl,“ usmál jsem se a byl už 
dost silný na to, abych se jí díval do očí. 
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Uvědomil jsem si, že tohle mi vlastně neřekla ani Nina, od níž jsem sice slýchával 
často, že jsem vzrušující a sexy, nehledě na to, že mě miluje, ovšem povětšinou mě 
brala jako celek, ale aby takhle pochvalně vypíchla jen nějakou část mého těla se mi 
stávalo zřídkakdy a u obličeje, pokud jsem si správně vybavoval, se mi to stalo pouze 
jednou, když mi odpočívající mezi orgasmy opřená loktem vedle mě projela bříškem 
svého prostředníku přes čelo, mezi obočím přes kořen nosu po jeho hřbetě, přes pohár 
lásky napříč rty až na bradu, zakousla se do ní a řekla, že mám roztomilou bradičku. 

Zvedl jsem se a nalil ještě dvě visky. 
Gita položila svoji dlaň na moji ruku na stole, čímž mě přinutila, abych se jí podíval 

do očí. 
Ona seděla, já jsem stál předkloněný nad stolem. 
Levou ruku mi položila za krk a pomalu mě přitahovala k sobě, přičemž se na 

židličce mírně zvedala.  
„Chceš se líbat?“ zatvářil jsem se komicky. „Chci si být jistý, že si to nevysvětluji 

špatně.“  
Neřekla nic, jen smyslně voněla. 
Stoupla si a vášnivě jsme se políbili. 
Vzrušovala mě, což potvrzoval můj erektující úd a moc jsem ji chtěl. 
„Chci tě,“ přiznal jsem žádostivě mezi polibky a sáhl jí pravou rukou zezadu přes 

rifle na velké stydké pysky. 
Vypnula se a vydechla. V příjemně ponurém světle lampičky jsem viděl, že se jí 

chvějí víčka.  
Ta bude divoce vášnivá, vzrušoval jsem se. 
Zhasl jsem lampičku a oba nadržení a oba chtiví jsme odešli, nebo spíš jsme se 

vzájemně odnesli do mého pokoje, a tam se to stalo. 
Byly to okamžiky nečekané rozkoše. 
Občas jsem se sice neubránil, aniž bych to nutně chtěl, srovnávání Gity  

s Ninou, ale to jsou jen dozvuky hloupé zamilovanosti, omlouval jsem si to.  
„Proč já?“ zeptal jsem se po několikanásobně prožitém vzrušení a pozoroval na 

stropě honící se stíny.  
„Protože jsi jiný,“ řekla Gita ležící na posteli vedle mě pozorující totéž.  
„Jiný?“ nechápal jsem význam tohoto slova v jejím pojetí, přestože jsem si byl své 

„jinosti“ vědom - každý přece není umělec s někdy až zvráceným smyslem pro humor. 
„Už od počátku jsi mě přitahoval,“ přiznala Gita a lehla si na mě, takže jsem ucítil 

stále ztopořené bradavky jejích dvojek. 
„Řekni mi upřímně čím?“ naléhal jsem.  
Gita se odtáhla a zamyšleně si hrála s mými blíženci na řetízku na krku. 
„Svým ksichtem?“ napověděl jsem sebekriticky, načež mne napomenula vyčítavým 

pohledem, jak si mohu dovolit se o sobě takto vyjadřovat a opět se přitiskla a na 
hrudníčku se mi roztekly její prsy. 

„To nevím, nedokážu říct čím,“ zapřemýšlela a po malé odmlce pokračovala. 
„Když už jsi vzpomněl obličej, tak bych ti něco poradila, ale neurazíš se... slib mi 

to,“ šeptala rozmazleně a políbila mi špičku nosu. 
„To víš, že... urazím,“ usmál jsem se a ujistil ji, že ne. 
„Víš, ty máš trošku menší bradu, a kdyby sis nechal narůst bradku, byl bys 

dvojnásob sexy.“  
Trošku menší bradu?! divil jsem se v duchu, já bych řekl, že nemám žádnou bradu, 

jen mě nešetři. 



 70

„Bradku říkáš,“ řekl jsem důležitě a ohledal si rukou inkriminované místo. 
„Jo,“ špitla Gita dětsky a kousla mě do brady. 
Teatrálně jsem zaúpěl, svalil ji ze sebe, lehl si na ni a rozdýchal ji i sebe částí svého 

těla, které se rozhodně nic vytknout nedalo. 
Během sexuálních hrátek jsme probrali všechny části mého i jejího těla s možnými 

nápravami případných nedostatků, jichž bylo především na mně nepočítaně, a tak se 
stalo, že jsem se ten večer rozhodl začít chodit, samozřejmě společně s Gitou, do 
posilovny nebo chcete-li fit-centra. Ano, čtete dobře, já uznávající především šlechtění 
duše jsem se rozhodl pod roztomilým nátlakem Gity, která držela v ústech můj penis 
a huhňala, že jestli souhlasně nekývnu, tak mě kousne, začít šlechtit i tělo a především 
jeho povadlé svalstvo. 

„Přespíš tu?“ zeptal jsem se, když jsem zjistil, že už je devět.  
„Ne, nezlob se, musím domů... to víš, naši...“ řekla tónem, kterým se vedou mezi 

holkama rozhovory o třídních učitelkách. 
„Kolik už je?“  
„Pět,“ udal jsem počet svých orgasmů. 
„Vždyť v pět jsem přišla,“ pronesla nevěřícně. 
„Jo, ty myslíš hodin... tak to je devět...“ opravil jsem se s vážnou tváří. 
„Ty jsi číslo,“ usmála se Gita a políbila mě. 
Blesklo mi hlavou, že pro Ninu jsem byl zase nepolepšitelný blázen.  
„Budu muset,“ omluvila se, sedla si na postel a věnovala mi pohled čistokrevné 

basetky zapadlé s nečistokrevným pudlem.  
„Neva...“ ujistil jsem ji a zeptal se s neskrývanou touhou, „přijdeš zítra?“  
„Škola volá,“ dodal jsem, přestože uměleckou přípravu měla u mě absolvovat až 

další středu. 
„Zítra... zítra...“ předstírala přemýšlení. 
„Zítra je středa, je ho tam třeba,“ vyřkl jsem okřídlený rým známý snad všem 

věkovým i společenským vrstvám obyvatel, stáhl ji za rameno zpět na sebe a 
prostředníkem levé ruky jí polaskal stále zvlhlý klitoris. 

„Už né, prosím,“ žadonila nepříliš přesvědčivě. 
„Už né, co?“ vyzvídal jsem a kroužil jí už dvěma prsty mezi malými stydkými 

pysky od hráze až k Venušinu pahorku.  
 „Už né sex... až zítra,“ odpověděla, vysmekla se a stoupla si, aby se oblékla. 
Pochválil jsem jí ještě její štíhlou postavu s perfektně rostlou pánví, načež si 

v přítmí pokoje stydlivě přikryla levou rukou prsa a pravou černý kudrnatý 
trojúhelníček v klíně, a zvedl se taktéž z postele, abych se oblékl a šel s ní dolů ke 
vchodovým dveřím, jestli už nejsou zamčené. Na doprovázení domů jsem v té zimě 
ani nepomýšlel, navíc - jak říkal můj bratr - přece trefí, ne? 

Asi čtvrt hodiny na to přišel brácha. 
„Začalo sněžit?“ zeptal jsem se, vida ho jak přede dveřmi ze sebe setřepává 

napadaný sníh. 
„Ne, rozhazují bavlnu,“ řekl ironicky. 
„Ale rychle taje, mrška, to nebude kvalita,“ nedal jsem se. 
„Je něco k večeři?“ zajímal se. 
„Něco tam bude,“ ujistil jsem ho a šel za ním do kuchyně. 
„Jak vidím, už je ruka v rukávě,“ usmál se, když rozsvítil a uviděl na stole sklenky 

a láhve od visky a džusu. 
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„Jo, vyspal jsem se s ní,“ přiznal jsem bez naléhání a asi to znělo přesvědčivě, 
protože se vůbec nedivil. 

„Nebo ona s tebou?“  
„Jak to myslíš?“ nechápal jsem. 
Honza se posadil a nalil již zteplalou visku mně i sobě do použitých sklenic na 

stole. 
Sedl jsem si na židli proti němu. 
„Lenka se mi totiž přiznala, že po tobě Gita od začátku letěla a přála si tě ulovit, tak 

jsem jí dnes nahrál,“ řekl významně. 
„Tos udělal dobře... díky,“ poděkoval jsem upřímně (už mi bylo jasné, proč se 

nedivil) a úlevně jsem se usmál. 
„Ale není to jedno... chtěli jsme se, tak jsme si vyhověli.“  
„Máš recht, jako za starých časů,“ pronesl Honza přátelsky a měl zjevnou radost, že 

jsem se tak rychle probral z ranního zklamání. 
„Ale stejně, co ty ženské na mně vidí,“ zauvažoval jsem nahlas. 
„Vidí na nás smysl pro humor,“ řekl bratr a gestem naznačil, že jeho tělesná 

schránka taky není nic moc. 
„Tím to bude... a nechám si narůst bradku, správňáckou uměleckou bradku,“ 

prohlásil jsem a ťukli jsme si. 
 
 

XI. 
 
  
Gita mě vůbec nešetřila, co se sexu týče, byla stejně náruživá jako Nina,  

což mi dělalo radost, ale nešetřila mě ani v posilovně, což jsem už příliš radostně 
nenesl obvzláště v počátcích vždy druhý den po tréninku při jakémkoli pohybu 
kterýmkoli svalem, kdy i jindy oblíbená soulož pro mne představovala bolestně 
nadlidský výkon.  

Byl jsem zcela v zajetí jejích představ a přání, ale nepřipouštěl jsem si to, a pokorně 
jsem snášel všechna příkoří, jimiž jsem nutně procházel cestou přetváření k obrazu 
jejímu. 

Dvakrát týdně jsme spolu chodili cvičit a jednou za čtrnáct dní jsem ji připravoval 
na zkoušky (tedy jen do února, kdy jí z AVU po prvním kole přijímacího řízení stroze 
odpověděli, že do druhého kola nepostupuje, s čímž - jak pak sama řekla - stejně 
počítala, protože si přece nemůže nic nalhávat), ale vídali jsme se téměř denně, 
a dokonce u mne i přespávala. (K nelibosti Bruna a Felixe, protože jsem občas 
zameškával i naše čtvrteční saunové karbanické dýchánky, a Bruno, který se už stihl 
rozejít s povrchní a pokryteckou Barborou, ale ještě se nestačil rozvést, mi pak vytýkal 
v narážce na můj stálý vztah s Gitou, že takhle to za starých časů nebývalo.) Aniž 
bychom to před tím tušili, začali jsme spolu opravdu chodit. Ve spoustě věcí jsme si 
sice vůbec nerozuměli z důvodu rozdílných názorů a zájmů, ale to všechno patřičně 
kompenzovala naše vyjímečná shoda ve věcech sexuálních, takže kdykoli jsme se 
začli přít - ona coby věřící a já coby bezvěrý neznaboh - například o existenci či 
neexistenci boha, skončilo to tak, pokud jsem chtěl předejít hádce, že jsem jí sáhl na 
prsa (to ji vždy nesmírně rajcovalo, protože měla vyjímečně citlivé prsní erogenní 
zóny), a pak jsme pozvolna problém boha převedli na problém orgasmu, o němž 
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všichni vědí, že existuje, jenom ho někteří nikdy nepoznají, natožpak aby si na něj 
sáhli.  

Kromě shody v sexu nás spojovalo ještě něco se sexem úzce souvisejícího, a to už 
od ledna, ale já jsem se to dozvěděl až shodou okolností v první jarní den.  

„První jarní den, ale venku je zima jak v Rusku,“ prohodil jsem na schodišti s paní 
Žlábkovou, která jen pokývala hlavou a posteskla si, „všechno je úplně převrácené... 
V zimě je teplo, v létě zima.“  

„Ba, ba,“ souhlasil jsem stařečkovsky, promnul si bradku a procházeje kolem dveří 
staré Preclíkové jsem si uvědomil, že poslední asi dva týdny sousedka „otravná“ stále 
častěji zanedbává hlídky u svého kukátka. 

Bratr měl volno a byl doma s Lenkou. Když jsme odcházeli s Gitou do města, ještě 
leželi. 

Chtěl se s ní ze začátku sice už dvakrát rozejít, s čímž se mi důvěrně svěřil, ale po 
zkušenostech s Terezou neměl odvahu, přestože - jak mě ujišťoval - Lenka je úplně 
jiná nátura. Tereza totiž zhrzena již neopětovanou láskou k mému bratrovi, poté co jí 
neodepisoval na dopisy a odmítal si s ní promluvit, když za ním dvakrát byla, skutečně 
naplnila své výhrůžky, že si něco udělá, a po napsání dopisu na rozloučenou spolykala 
doma půl lékárničky a zapila to jednou dvanáctkou, kterou nalezla v chladničce 
a kterou si její otec dopřával k nedělnímu obědu, ale naštěstí ji za půl hodiny objevila 
matka a zavolala záchranku. Přivolaný lékař ji probral z bezvědomí, a než se rodičů 
stačil zeptat, co všechno pozřela, aby stanovil následný postup, jak ji přivést k plnému 
vědomí a střízlivosti, v obličeji zežloutlá Tereza ho pozvracela žlutohnědou tekutinou 
s narudlou pěnou. „Žije!“ řvala radostí matka, zatímco neradostný doktor mířil do 
koupelny. Terezu odvezli do nemocnice na dva dny na pozorování, kde zkonstatovali, 
že už je v pořádku (alespoň tělesně), ale její rodiče si přesto neodpustili navštívit mého 
bratra v práci a řádně mu vyčinit za hloupnutí, využití, a ba dokonce zneužití jejich 
dcery. Byla to pro bratra nepříjemná zkušenost, taková nerovná konfrontace, když na 
něj v lokále před cizíma lidma řvali jako na zvrhlého násilníka, a kvůli ní prožíval pár 
dní poté nepříjemná sebeobviňující traumata. Teď už byl ale, stejně jako Tereza, se 
kterou se od té doby dvakrát potkal a jen se ze slušnosti pozdravili a která se už - jak 
se doslechl - stihla přemilovat a našla si o rok staršího kluka, zase v pořádku, a stále 
více si pochvaloval trvající vztah s Lenkou, k níž poslední dobou začínal pociťovat 
něco víc než jen k pouhému snadno dostupnému sexuálnímu objektu. 

Otevřel jsem dveře a zvolal: „Děti! Máma se vám vrátila, ale makrobiotické pečivo 
nepřinesla.“  

Z kuchyně nakoukla usmívající se Lenka překvapená mojí dokonalou imitací 
Lábusovy mámy Simpsonové. 

„Nevadí... už bylo vyprodané?“ zajímala se. 
„Ne. V pekárně bouchla pec nebo co, takže dnes nebylo vůbec,“ osvětlil jsem 

situaci a zašklebil se. „Budeš se, holt, muset spokojit s obyčejnými čerstvými 
křupavoučkými voňavými teplými rohlíčky.“  

„Blázen,“ zaslechl jsem z kuchyně Honzovu poznámku. 
Vešel jsem do bytu a odložil si. V zrcadle nábytkové odkládací stěny jsem si všiml, 

že mezi vousy mé bradky si hoví vypasený uher. Zneškodnil jsem ho zručným 
pohybem nehtů obou svých ukazováků. Bělmo a krev jsem otřel do kapesníku v kapse. 

„A kde máš Gitu?“ zeptala se Lenka z kuchyně, z čehož bylo zřejmé, že Gita doma 
ještě není.  
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„Asi ještě u doktora. Chvíli jsem tam s ní čekal a pak jsem šel nakoupit,“ odmlčel 
jsem se a otřel kapesníkem kapku vodnaté krve utvořenou na kráteru po akné. „Myslel 
jsem, že bude doma dřív než já.“  

Vyskládal jsem nákup na kuchyňskou linku a bratr se za asistence Lenky jal 
přípravy snídaně.  

Vyslekl jsem se do slipů a nátělníku a zavřel se do koupelny.  
V zrcadle jsem se chvíli prohlížel a byl si nucen přiznat, že Gitino kulturistické 

mučení a týrání mého těla přináší nezanedbatelné výsledky. (Vždyť za necelé čtyři 
měsíce pod jejím dozorem - ona cvičila rekreačně už tři roky, takže měla dokonalý 
přehled o každém svale v těle a taky o tom, jak ten který sval přimět, aby se ukázal 
a byl na postavě patrný, ovšem jen v přirozené míře, protože vykrmené lidské brojlery 
v oblibě neměla, jak říkala, nemá ráda morbidnosti - jsem nabral v obvodu prsou 
plných deset centimetrů a mohl pak s klidným svědomím horní část svého těla nazývat 
nezdrobněle hrudníkem a v pase jsem shodil šest centimetrů a pomalu jsem začínal na 
svém těle tušit a pociťovat tvary břišního svalstva známé mi pouze z literatury 
a z pláže.) Párkrát jsem zapózoval a pustil vodu, abych si umyl ruce. Možná se divíte, 
co je to za narcistickou exhibici, ale mohu vás ujistit, že pro mne byla obrovská úleva 
se takto pozorovat a vidět a cítit na sobě sebemenší změny k lepšímu, protože jsem se 
těšil na okamžiky, kdy budu moci v létě u vody přejít mezi opalujícími se lidmi 
a hlavně vnadnými kráskami bez zatajeného dechu s vypnutým hrudníčkem 
a staženým břichem, až mne takto samo zformuje pomalu se rýsující svalstvo. 

Ve víru výlevky se točili něčí vlasy s šedavými zpěněnými žmolky mýdla, které 
vyplavaly ze sifonu. Hergot! Zas je to ucpané, zamručel jsem, vzal zpod umyvadla 
pryžový zvon a několika pohyby odpad protáhl. 

Na odchodu jsem se na sebe ještě zadíval a nepoznával jsem se.  
Co se tu naparuješ, vole! Okřikl jsem chlapa v zrcadle, to jsi umělec?!  
Vyšel jsem z koupelny a někdo zazvonil.  
Gita, řekl jsem si radostně a otevřel dveře.  
Do prdele! Co ty tu chceš? Nemáš být na službě u kukátka? - zeptal jsem se 

naštvanýma očima na chodbě stojící Preclíkové a poustoupil, abych se skryl za dveře. 
Ne že bych se styděl, ale nechtěl jsem, aby si ta pomalu ale jistě odkvétající mumie 
připadala trapně.  

„Dobrý den,“ pozdravil jsem slušně, ale dalo mi to práce, řeknu vám. 
„Dobrý den. Pane Lipský, prosím vás, až budete uklízet, tak dole v chodbě 

u hydrantu je nějaké smetí a nad potrubím jsou pavučiny, takže kdyby jste je taky 
zrovna ometl,“ vychrlila a vůbec si nepřipadala trapně. 

Měl jsem sto chutí si před ní vyhonit, aby to pocítila, ale to bych nejspíš pocítil víc 
já.  

Ty se staráš jako domovnice, vytkl jsem jí mlčky její všetečnou organizaci 
zachování pořádku a čistoty v domě a uvědomil si, že naše šestibytovka vlastně vůbec 
nemá domovníka ani domovnici. Ano, naposledy tuto funkci vykonávala organizačně 
schopná paní Jardová. 

Zubatě jsem se usmál a otočil se ke kuchyni.  
„Brácho, to už máme zase hlavní úklid?“ zvolal jsem. 
Preclíková mne ujišťovala že ano, ale nevnímal jsem ji.  
Honza zašustil kalendářem. 
„Jo,“ potvrdil z kuchyně. 
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„Toto letí,“ podíval jsem se na Preclíkovou a ujistil ji, že všechno uvedeme do 
naprostého pořádku.  

„A ve škrabce před domem jsou naházené špačky a zmuchlané papírky,“ podotkla 
a slovo „zmuchlané“ řekla s takovým důrazem, jako by jiné papírky v těch místech 
nevadily.  

„Dobře,“ souhlasil jsem, rozloučil se a zavřel dveře.  
Baba jedna, nesmrtelná! zaklel jsem pro sebe.  
„Ten Jarda to ale ojebává, ty úklidy... a my po něm vždycky všechno vyžerem,“ 

postěžoval jsem si nahlas a oblékl se do domácího. 
„Máš jí něco říct... nebo jemu,“ radil mi bratr, jako by mě neznal. 
Jsem sice upřímný, ale tam, kde se upřímnost mísí se sprostotou, jsem to neuměl, až 

na výjimečně vypjaté situace, když mě něco už pořádně vytočilo.  
Znova někdo zazvonil. 
„A teď už jí ale něco řeknu,“ prohlásil jsem hrdinně a vyšel z pokoje ke dveřím.  
Lenka s Honzou pobaveně nakukovali z kuchyně. 
„Ááá,“ oddechl jsem si vida před sebou Gitu a políbil ji. 
„Tak jak jsi dopadla?“ zajímal jsem se spoléhaje opět na její přechladnutí nebo jiný 

neškodný důvod zpožděné menstruace. 
„Hádej,“ řekla tajemně a zavřela dveře. 
„Nechám se poddat,“ vzdal jsem to a pověsil na věšák její bundu. 
Gita se mi pověsila na krk a pošeptala mateřsky: „Budeme mít miminko.“  
Překvapený jsem ji políbil. 
Nikdy bych nevěřil, co je lidský mozek schopen promítnout za vteřinu pocitů, nálad 

a nejrůznějších informací, kam se hrabe počítač. Mnou před půlrokem zvažovaná 
hypotetická situace byla nyní přede mnou - přesněji řečeno, já jsem byl v ní - zcela 
realisticky. Měl jsem z dítěte obrovskou radost, protože poslední dobou se mne, 
zvláště při pozorování sousedovic doslova před očima rostoucí Aničky i jiných dětí 
a svých prvních vrásek, zmocňovala rostoucí touha naplnění svého otcovství, kterou 
jsem v sobě z důvodu racionálního postoje k životu tlumil, ale smutný jsem byl z toho, 
že toto mé štěstí bude muset být určitě vykoupeno manželstvím, z něhož jsem měl 
opět z racionálních důvodů coby člověk vyznávající plnou svobodu ducha i těla hned 
po zubaři největší strach - smrti jsem se zatím nebál, přestože jsem už bolestnou ztrátu 
zažil. 

„Vážně!“ zavýskla Lenka, jakmile se tu zprávu dozvěděla a Honza mi bratrsky 
pogratuloval k otcovství.  

Tvářil jsem se děkovně a přítomně, ale duchem jsem byl v příručce „Jak navazovat 
sexuální kontakty“ v kapitole „Antikoncepce“ a promítal si text o přerušované souloži, 
kde stojí, že coitus interruptus je sice nejjednodušší ale nejriskantnější antikoncepce, 
s čímž jsem nyní plně souhlasil.  

Lenka ihned přiskočila k sedící Gitě, dřepla si k ní a hladila jí břicho. 
„Už kope?“ zeptala se přihlouple a zářila, jakoby šťastně těhotná byla ona.  
Brácha zakroutil hlavou a vytáhl z chladničky víno na přípitek. 
Gita obrátila oči v sloup a vysvětlila poučeně: „Prosím tě, pohyby ucítíš až od 

dvacátého týdne, já jsem teprve v devátém.“  
V devátém, zopakoval jsem si pro sebe ve dveřích kuchyně a tápal v paměti, při 

kterých sexuálních hrátkách jsem se špatně utřel nebo pozdě vytáhl, ale nedokázal 
jsem si to vybavit. 
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Bratr rozléval bílé Hodonínské slunce do skleniček a Lenka si prohlížela Gitin 
menstruační a těhotenský kalendář. 

„Snad napřed pojíme, ne...“ snažil jsem se upozornit na nevhodnost konzumace 
alkoholu před snídaní, ale bratr mě odbyl, že taková věc jako je zapití zplození 
potomka rozhodně nesnese odklad. 

„Můžeš vůbec?“ otázal jsem se starostlivě Gity.  
„Jenom trošinku, na toho drobka,“ pohladila se po břiše, šťastně se usmála 

a ukázala Honzovi, jakou trošinku má na mysli. 
„Tak na nový život,“ pronesl Honza a pozvedli jsme číše.  
A na moji smrt, posteskl jsem si a přiťukl si se všemi.  
„Na život,“ zářila Gita. 
 
Ve tři se zastavil Bruno, aby mě přátelsky pokáral za mé absence v sauně, což jsem 

vykoupil sklenkou visky, a zároveň nás chtěl s Gitou vytáhnout večer na diskotéku - 
jak říkal - rád by už po čtrnácti dnech zasunul. 

Seděli jsme v kuchyni.  
„Kde jsou všichni?“ ptal se Bruno, když v bytě zaregistroval mrtvolné ticho. 
„Brácha je v práci, Lenka taky, dělá tam s ním, zítra to bude čtrnáct dní a Gita je 

v pokoji.“  
„Proč nejde za náma?“ divil se Bruno. 
Mávl jsem zoufale rukou a naklonil se k němu přes stůl: „Hochu, kdybys věděl...“  
Bruno se nadechl a možná se chtěl zeptat, co neví, ale předběhl jsem ho. 
„Gita je v tom,“ řekl jsem stručně bez emocí a kopl do sebe visku. 
„Neke...“ usmál se nevěřícně Bruno. 
„Vážně,“ ujistil jsem ho s vážnou tváří a vážně se zatvářil i on. 
Litoval mě, že jsem teda v pěkné prdeli (jestli je pěkná, jsem s ním polemizovat 

nechtěl) a že to mi teda nezávidí, protože už to sám zažil a teď díky tomu dopadl jak 
sedláci u Chlumce. 

„No právě. Dítě jak dítě, z toho mám radost, kdo by neměl, ale manželství, to mě 
děsí,“ vysvětlil jsem mu svůj postoj a podíval jsem se ke dveřím od kuchyně, „a ona 
pořád svatba, bez svatby ani rána a kvůli tomu je naštvaná.“  

Bruno zamručel a tvářil se, jako že mi to opravdu nezávidí. 
„Myslím, že radši půjdu, a kdybyste večer šli, tak se ke mně stavte v osm,“ navrhl 

po krátké výměně žalostných pohledů a bolestných šklebů, dopil svoji visku 
a slabošsky se otřepal. 

Kýval jsem hlavou a rameny, že spíš ne jak jo (v zrcadle odkládací stěny jsem si 
všiml, že mimoděk předvádím Hurvínka) a vyprovodil jsem ho. 

„A pozdravuj tvoju,“ usmál se Bruno na odchodu.  
„Tak, když tak v osm,“ rozloučili jsme se. 
„Miláčku,“ oslovil jsem Gitu ležící na mé posteli, „...pozdravuje tě Bruno a jestli 

prý dneska nepůjdeme na disku.“  
Vyčítavě mě zaměřila, proč se vůbec ptám, když máme jít večer k nim domů, 

abychom společně oznámili tu dnešní novinu jejím rodičům, ale to mne neodradilo. 
„Já vím, jdeme k vašim, ale co třeba potom.“  
„Víš co, klidně si běž, jestli je ti to přednější než já.“  
„Ale co já... my, jestli nepůjdeme... se ptal.“  
„Tak ne.“  
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„Co je ti? Ráno jsi zářila jako nadšená matka a teď jsi nervózní jak čtyřicetiletá 
panna.“  

„Ty víš, proč.“  
„Proč?“  
„Proto.“  
„Proto?“  
„Proto, že nechceš svatbu... proto.“  
„Ale miláčku, vždyť už jsem ti to vysvětlil. Nejsem prostě člověk stavěný na 

manželství, na unáhlené manželství, ale to přece vůbec nemá vliv na to, jestli spolu 
budeme žít nebo ne, a jestli se budeme mít rádi nebo se nenávidět. Přece nám soužití 
nebude klapat jenom proto, že jsme manželé. O to se musíme zasloužit především 
sami, a když nám to bude klapat, můžeme se za dva za tři roky klidně vzít...“  

„A co tomu řeknou lidi?“  
„Řeknou, že se máme rádi, i když nám to nikdo nepožehnal a budou nám závidět.“  
„To určitě.“  
„Takže jdeme na disko?“  
„Jo. Jdeme na svatbu.“  
  
 Gita šla nakonec domů sama. Po dlouhém přemýšlení a mém krátkém rytmickém 

přemlouvání uznala, že bude lepší, když to rodičům sdělí bez mé přítomnosti 
především proto, že ač byla již dospělá a výdělečně činná (po neúspěšných zkouškách 
na AVU nastoupila s bolavým srdcem jako prodavačka do obchodu potravin, kde 
chtěla setrvat maximálně do dalších zkoušek), nemohla předvídat reakci svých rodičů 
a ještě mě pobízela, ať to jdu klidně s Brunem zapít.. Tuto náhlou změnu nálady jsem 
u ní vyvolal dvěma jejími orgasmy, jimž předcházel slib, že o manželství popřemýšlím 
- pro ni přece udělám všechno, co jí na očích uvidím. 

Bruno byl sice překvapený, ale říkal, že se mnou počítal, protože mě zná. 
„Tak to já se teda nepoznávám,“ podotkl jsem s hraným údivem a otevřel vchodové 

dveře Brunovy bytovky. 
„A jak ty to máš vlastně s bytem, když se teď budete dělit?“ napadla mě otázka 

s manželstvím související, respektive s jeho koncem, na kterou já jsem měl zatím 
relativně dost času. 

„Musím tu můru z poloviny vyplatit, aby mi byt zůstal,“ řekl naštvaně a odkryl tím, 
když ne přímo nenávist, tak určitě nelibost ke své manželce - navrhovatelce. 

„Život je boj,“ prohlásil jsem starou pravdu s neskrývanou účastí. Zvuk drnčících 
plátů škrabky bot přede dveřmi se rozlehl sídlištěm po mém rázném našlápnutí a my 
jsme se odebrali nejdřív mírně opojit do „Národa“ a následně si i zatrsat do 
discoklubu. 

Bruno lovil, zatímco já jsem seděl u baru a usrkával čtvrtý bavorák, který mě po 
šesti pivech sváděl do stavu příjemné opilosti, ale ani v nejmenším jsem neměl touhu 
ani potřebu stát se taktéž lovcem, protože na rozdíl od Bruna jsem měl o zasunutí 
vystaráno, což je jedna z mála výhod trvalého partnerského vztahu. 

Opřel jsem se loktem o bar a pozoroval pestré živočišstvo. 
Metr ode mě koketovala dlouhovlasá blondýna s povislými ňadýrky s frajerem 

s napomádovanými vlasy oblečeným v šusťákové soupravě se třemi pruhy a se zářicím 
nápisem známé firmy přes celá záda, v níž si připadal in. Na prstech měl tři zlaté 
prsteny a v hlavě prázdno (soudě tak podle doléhajících útržků konverzace). Na baru 
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neustále hrkal klíčky od auta a vystavoval na odiv štítek s nápisem Mazda. Těmhle 
týpkům jeden můj spolužák říkal šamponi. 

Šampony nemám rád, usmál jsem se v duchu a věnoval svoji pozornost chodbičce 
u záchodků, kde jsem před chvílí, když jsem tudy procházel na toaletu vypustit 
přefiltrovaná piva, ucítil nezaměnitelnou vůni kouřené trávy. Zazdálo se mi, že 
v temném koutě na konci chodbičky se dvě postavy s mastnými dlouhými vlasy 
(taktéž s nelibostí k šamponům – i když jiným) těžko identifikovatelného pohlaví 
pokoušejí o koitus. 

Napadlo mě, že jsem si jaksi mimoděk vybral u baru místo s největším rozhledem, 
za což jsem se teď pochválil. 

Ano! Měl jsem pravdu, protože po chvilce pohybů a vzdechů (nepatřičných na 
veřejném místě), jež jsem na tu dálku zřetelně neviděl a vůbec neslyšel, ale jen 
odhadoval, neunikli ani pozornosti pořadatelů a obě osoby byly vyvedeny před klub, 
kde jim vyhazovač popřál, ať si to klidně dělají tam. Bylo to sice stále místo veřejné, 
ale už někoho jiného. Vyhazovač si promnul ruce, nafoukl se opět do tvaru 
naparujícího se holuba a drsňáckým pohledem zaměřoval jednotlivce tropící 
nepřístojnosti v sále a předsálí. V průchodu do sálu na chvíli přeměřil i Bruna blížícího 
se davem ke mně, poté co skončily ploužáky, ale protože na něm nic závadného 
neshledal, ihned pohledem pročesával ostatní, a zvláště pak ty stojící, sedící a ležící 
v nejintimnějších místech discoklubu. 

„Tak co, lovče?“ zeptal jsem se šklebícího se Bruna. 
„Ty vole, teď jsem ploužil s jednou vcelku vláčnou babou, ale hrůza...“ otřepal se 

a usedl na barovou stoličku. 
„Copak? Chtěla to přímo na parketu?“  
„Ty vole,“ oslovil mě znovu překvapeně, „nevím, jak líbá chlap, ale mohlo to být 

tak nějak...“ stěžoval si neukojený rozrušený Bruno a udiveně mi popisoval jak 
zmíněná dívka, byla-li to opravdu dívka (mně samotnému se totiž kdysi podařilo 
oslovit s výzvou k tanci osobu, která mi chladně nepřátelsky odpověděla: „Já jsem 
kluk, vole.“), špulila ztuhlé rty a nepřirozeně u toho slintala, nehledě na to, že mu 
uvízlo v ústech něco z úst jejích, načež se málem poblil a k tomu všemu měla ještě 
odpudivě studené suché ruce. 

„Jenomže poznej to v té tmě,“ ukončil Bruno přednášku o temných stránkách 
výprav za příležitostným sexem a napil se svého bavoráku. 

„Fuj,“ otřepal se ještě. 
Byl stále rozrušen natolik, že nemohl pokračovat ve výběru potenciální souložnice, 

sousedky či soustavy podle toho, zda by se hodila líp na styk vleže, vsedě a nebo 
vestoje (takto to sám totiž rozlišoval), a tak, abych ho přivedl na lepší myšlenky, začal 
jsem mu vyprávět o těžkostech uvolňování sexuálního napětí na vojně, v domovech 
mládeže a jiných zařízeních s větší koncentrací lidí a s menším soukromím a závěrem 
jsem zkonstatoval, že například ve věznici po několika měsících totální sexuální 
partnerské abstinence, kterou autoerotika, podaří-li se ji občas uskutečnit, nemůže 
nikdy plnohodnotně nahradit, by i zarytý heterosexuál ošoustal taktéž 
heterosexuálního spoluvězně s něžnou grácií, s čímž mohl Bruno jenom souhlasit, 
protože co by takový mukl dal za to, aby mu dvacetiletá pohledná dívka (Bruno mě 
ujistil, že na pohled - tedy ten v přítmí - byla krásná) se suchýma ledovýma rukama 
mohla slintat do nadržené chtivé huby. 

„Máš recht,“ uznal Bruno a upil dalšího bavoráku. 
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„Tý vole,“ zhrozil jsem se a kývnutím hlavy pozdravil jednu svoji někdejší 
příležitostnou sousedku (myšleno v Brunově terminologii) stojící v průchodu do sálu, 
která patrně zrovna přišla a kupodivu se ke mně, jakmile jsme se střetli očima, hlásila. 

Usmála se a vykročila k nám. 
Neviděl jsem ji dobrý rok. 
„Bruno,“ sykl jsem a sklopil hlavu, takže jsem promlouval k jeho klínu „Mám pro 

tebe ženskou... je jedlá, má to ráda vsedě a úžasně u toho řve, tak si jí hleď... neohlížej 
se, jde za náma...“ varoval jsem ho a pohledem přes jeho rameno jsem pozoroval 
přicházející dívku. 

„Jenom mě jí, prosím tě, zbav, kdyby něco...“  
Bruno se usmál a byl potěšen mojí nemohoucností, zvláště pak mohl-li z ní za 

mého požehnání vytěžit něco pro sebe. 
„Čau,“ špitla brunetka. 
Pozdravili jsme ji. 
Nyní se slušelo ji s Brunem seznámit, ale zapomněl jsem její jméno,  

takže mi nezbývalo nic jiného, než vyzkoušet bratrovu radu, jak z takové šlamastiky 
ven bez trapasu a se zdviženým nosem. 

„Tak abych vás seznámil,“ zatvářil jsem se slavnostně a ukázal na brunetu. 
„Mona Lisa a tohle je můj přítel, umělec Bruno.“  
Brunetka se stydlivě polichoceně usmála a Bruno jí políbil ruku. 
„Hmm, Mona Lisa, krásné jméno.“  
„Ale né,“ culila se dojatě a pohlédla na mě. 
No tak se přiznej, jak se jmenuješ, radil jsem jí, na mě se nedívej, já to nevím. 
„Já jsem Tamara,“ přiznala. 
Uf! Ulevil jsem si a lišácky se usmál, jako že se mi podařil skvělý žert. 
Zaslechl jsem, že ze sálu znějí pomalé svůdné písně a jemně jsem kopl do Bruna. 
Podíval se na mě, já na něj a došlo mu to, ale Tamara byla rychlejší. Mezi tím, co 

jsme na sebe hleděli, se mě zeptala, jestli nepůjdu tančit. 
„Ani nevíš, jak bych rád,“ zalhal jsem, „ale už se mi pletou nohy... ovšem tady 

Bruno zaostává v pití, tudíž je stabilnější a je přinejmenším stejně dobrý tanečník jako 
já.“  

Bruno mlčel. 
Mrkl na Tamaru a otočil hlavu směrem k sálu. Tamara mlčky kývla a společně 

odešli. 
Vypadala stejně jako Bruno spokojeně.  
 Zatančit sis mohl, říkal jsem si, když odcházeli, ale co kdyby chtěla něco víc, ještě 

bys vypadal neschopně a bázlivě. 
U baru jsem zůstal sám. 
Šampon a blondýna někam zmizeli a vypařil se i postarší playboy z opačného 

konce baru, vlastně se poněkud vylidnilo celé předsálí, což s přibývajícím časem 
a trvající sérií ploužáků nebylo nic nezvyklého. 

V křesle naproti se vyvaloval zpocený opilec. Z levého koutku úst mu vytékaly 
řídké zvratky, ale vůbec nevypadal na to, že by se mínil odebrat na toaletu odlít 
žaludkem nepřijaté tekutiny, což nemohlo uniknout bdělým zrakům vyhazovače, který 
jej se štítivým odporem bez varování vyvedl před klub a zašel na toaletu. 

Zakleslý pár sedící taktéž v předsálí v jednom z křesel to vůbec nevnímal a věnoval 
se sám sobě ale jen do chvíle, než se právě vyvedený a opět se navracející blijan 
zapotácel a svalil se na miliskující se pár. 
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„Fuj!“ vřískla ona. 
„Co děláš, vole!“ okřikl ho on a skulil ho za sebe do vedlejšího křesla, aby si pak 

on i jeho partnerka mohli omýt na svršcích ulpělé zvratky. 
Vyhazovač právě vycházející z chodbičky u záchodků a mnoucí si umyté ruce se 

neskrývavě naštval a znovu opilce energicky vyvedl. 
Co mu řekl nebo udělal, nevím, ale bezpečně to zabralo, protože ožrala se už 

neukázal. 
„Já se na to vyseru,“ ulevil si vyhazovač směrem k barmanovi, který mi právě 

míchal další bavorák, a zmizel opět na toaletě. 
Ploužáky skončily, ale Bruno a Tamara se ani další čtvrhodinu neukázali. 
Vydal jsem se je najít, abych se rozloučil, protože mě zmáhala stále silnější únava 

a sžírala stále větší nuda. 
Vešel jsem do sálu a bedlivě pátral očima v probleskující tmě. 
Seděli na jedné z krajních židlí a evidentně jsem jim nescházel. 
Tamara mě při praktickém studiu francouzského polibku zahlédla jako první 

(překvapilo mě, že měla při líbání otevřené oči) a upozornila na můj příchod Bruna, 
který se na mě vděčně podíval a nastavil ušní boltec tak, abych mu v tom kraválu mohl 
oznámit svůj odchod co nejsnadněji. 

„Jo! Tak příští týden!“ zařval, jako že se staví buď on ke mně, nebo já k němu. 
Rozloučil jsem se i s Tamarou a odešel. 
Třetí hodinu po půlnoci bylo náměstí pusté a zvláštně znělo. 
Posadil jsem se na lavičku, abych nasál tu kouzelnou atmosféru prázdna a napjatě 

jsem naslouchal. 
Na okapu protějšího domu něco přeběhlo a plechový zvuk se rozlétl po náměstí. 
Někde od nádraží jsem zaslechl halekající opilce a na náměstí zakroužil taxík. 

Nemám rád taxikáře, mumlal jsem pro sebe, všechno jsou to kurvy zlodějské. 
Pomalu mě zmáhala únava, ale riflemi prosakující tající sníh mi naštěstí nedovolil 

usnout. Zvedl jsem se, otřepal si bundu, ohledal rukou zvlhlou zadnici a odpotácel se 
přes náměstí k domovu ze všech sil podporující uvadající bdělost, abych cestou 
neusnul, protože se mi to už jednou podařilo dokonce v běhu a rozhodně to nebylo nic 
příjemného, přestože jsem to tehdy odnesl jen odřeným loktem. 

Hlavní vchodové dveře do domu byly odemčené. 
Podivil jsem se, jak něco takového mohlo naší všetečné sousedce Preclíkové 

uniknout, ale vysvětlení leželo hned za dveřmi. 
Jako bych těch nechutností dnes už neměl dost! Zaklel jsem nad na podlaze 

podřimujícím sousedem Jardou, který - jak napovídal klíč v zámku - zřejmě ještě stačil 
odemknout, ale na více se už nezmohl, a aby toho nebylo málo, byl sprostě posraný, 
což prozrazovaly nejen nahnědlé kalhoty, ale i vestibulem se linoucí odpudivý zápach. 

Najednou jsem si připadal střízlivý. 
Váhal jsem, jestli mu pomoct, nebo se na něj vykašlat, jako to dělají ostatní v domě. 
Stál jsem nad ním se zacpaným nosem, prohlížel si ho a přemýšlel.  
Seru na něj, nemá furt chlastat, rozhodl jsem se, ale přeci jen jsem pro něj drobnost 

udělal.  
Zamkl jsem vchodové dveře, aby ho nějaký barbar náhodou neokradl, klíče jsem 

mu položil k tělu a otevřel jsem a zajistil dveře do chodby, aby mu do vestibulu šlo 
trochu tepla. 

Na víc solidarity jsem neměl sílu ani žaludek, omlouvám se. 
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Ráno mi bylo kupodivu dobře a očekávaná žaludeční muka se nekonala. 
Dokonce jsem si mohl vyčistit i zuby, což jindy po podobných pitkách nepřicházelo 

v úvahu, protože zubní kartáček vstrčený do ústní dutiny u mne vyvolával dávicí 
reflex, přestože mnohdy už nebylo co dávit. 

Frajersky jsem si vykloktal a uznale se usmál na ksicht v zrcadle, který se po mně 
ve všem opičil. 

Opláchl jsem si zpěněnou zubní pastu z bradky a párkrát ještě zapózoval před 
zrcadlem, abych se ujistil, že včerejší jaterní rozcvička nezanechala na mém měsíce 
mučeném a tvarovaném těle kromě několika nových akné vážnější stopy.  

Umělče! Zašklebil jsem se na sebe a sáhl po ručníku. 
Honza se vrátil z nákupu a nakoukl do koupelny. 
„Dole je smradu, jako by tam někdo kuchal skunka,“ pronesl s odporem. 
Rozesmálo mě to, což ale bratr touto poznámkou nesledoval. 
„Ty se směješ, ale kdo to bude uklízet. Tu hnědou skvrnu pod schránkama.“  
„No přece ty, proto se směju.“  
„Vole!“ zavřel dveře a jal se přípravy snídaně. 
Dveře jsem zase otevřel, aby se nerosilo zrcadlo. 
„Nevíš o tom něco?“ volal Honza z kuchyně. 
„Vím...“ odpověděl jsem, přehodil ručník přes šňůry nad vanou a s klidným 

svědomím jsem původce hnědé skvrny prozradil, což Honzu stejně nepotěšilo, protože 
se tím neřešilo její odstranění, ono totiž jít o to požádat nevrlého souseda - notorika 
nevěstilo pražádný úspěch, pokud by to v rámci zachování poslední cti, zbyla-li mu 
nějaká, nenapadlo jeho samotného. 

V jedenáct přišla Gita. 
Já jsem kreslil karikatury pro noviny a bratr si hrál s Ferdou, s pavoukem Ferdou, 

protože oběd, vepřo - knedlo - zelo, měl už hotový. 
„Někdo za vás dělá velký úklid...“ oznamovala s údivem ještě ve dveřích. 
„Slyšels?“ otočil jsem se do pokoje na bráchu a zavřel dveře. 
„Jo,“ ozval se a stoje na prahu pokoje s pavoukem na hrudi vyzvídal, „jak vypadá?“  
„Prosím tě, ty se ptáš, jako by tu byla prvně,“ napomenul jsem ho. 
Honza se zatvářil dotčeně a opravil se: „Tak kdo to je, no?“  
„Ten opilec, tady z patra,“ šeptla Gita. 
„Cha chá!“ zasmál jsem se. 
„Cha chá!“ zasmál se radostně Honza. 
Gita to nechápala, ale přísně mě zaměřila a ironicky se uchichtla i ona, čímž 

naznačila, že míní slyšet výsledek mého přemýšlení o sňatku a manželství všeobecně 
a pokud neuslyší to, co slyšet chce, smích mě brzo přejde. 

Po hodině intimního rozhovoru mezi čtyřma očima jsem Gitě podlehl. 
Prosila, vyhrožovala, plakala i smála se. 
Jejím nejpádnějším argumentem (zřejmě naočkovaným rodiči) bylo, že dítě se má 

narodit do úplné rodiny a úplná rodina je podle ní jen ta požehnaná úředníkem. Marně 
jsem se snažil vysvětlovat, že tomu tak není. 

Podlehl jsem roztomilému nátlaku, souhlasil se sňatkem, přestože jsem si nedokázal 
ani představit soužití s tak názorově odlišnou Gitou, a čekala mne svatba, událost, 
kterou jsem považoval v devadesáti procentech jejího uskutečnění za vrchol 
pokrytectví a o níž jsem si myslel, že mě nemůže nikdy jako aktivního účastníka 
potkat, ale člověk míní a život mění. 
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V neděli šel Bruno se svým synem, taktéž Brunem, na procházku. 
Byly to šťastné chvíle otce a syna ve smutném kolotoči rozvodového řízení, což si 

uvědomoval především Bruno. Jeho syn to zatím příliš nevnímal a naopak byl nadšen 
blízkostí babičky a dědy, u nichž teď bydlel. 

Bruno byl přes veškerou snahu nasazení dospělácké masky nastavené drsnému 
životu viditelně smutný a skleslý, zejména v přítomnosti synka. Věděl, že až to 
všechno skončí, budou tyto jejich společné chvíle se synem sice pravidelné, ale příliš 
krátké a pravděpodobně jediné. Věděl, že nebude počítat čas života od výplaty 
k výplatě jako většina lidí nebo od dovolené k dovolené jako menšina, ale od schůzky 
ke schůzce, aby se vždy dva soudem určené víkendy v měsíci mohl se synkem vídat 
a radovat se, jak zase porostl a v čem za těch čtrnáct dní uspěl a smutnět z toho, v čem 
neuspěl a jak se sobě navzájem stále více odcizují. 

Bruno na svém synovi velmi lpěl a odloučení nenesl lehce, protože jako většina 
otců i matek (přál bych si, aby všichni, což ale četba černé kroniky vylučuje) svého 
syna miloval a plně se v něm zhlížel. Byl sice špatný manžel, ale báječný otec. 

Odpoledne se stavili ke mně. 
Než zazvonil zvonek, měl jsem obnažený nad polonahou Gitou sice jiné plány, ale 

procházku s Brunem a Brunem jsem si dal líbit. 
„Ráda se půjdu projít,“ řekla Gita nadšeně a pošeptala mi, „umučím tě až večer.“  
Potěšila mě. 
Gita, když jí člověk občas vyhověl a přehlédl její přecitlivělost a rozmazlenost, byla 

docela milá. 
Na můj návrh a přání jsme se šli projít - kam jinam - na hřbitov. Bylo sice chladno 

a krajinu místy zdobily ostrůvky sněhu, ale aspoň jasné slunečné nebe dávalo tušit 
jarní čas. 

Hřbitovní ulici přeběhla černá kočka honící vábivě mňoukající kočku černobílou. 
„Ti to mají bez starostí,“ promluvil jsem do ticha. 
„Hmmm,“ zamručel Bruno a zadíval se na Gitu běžící asi dvacet metrů před náma s 

jeho synkem. 
Závodili v krátkých etapách, kdo bude dřív u autobusové zastávky, u obchodu, 

u bílého domku a postupně až u hřbitova. 
„Co Tamara?“ zeptal jsem se z vlastní zvědavosti, ale i proto, abych ho přivedl na 

jiné myšlenky, protože mi připadal zoufale upjatý. 
„Jo. Dobrá...“ řekl trochu nepřítomně, ale potom se k mé radosti rozvykládal. Svěřil 

se mi, že byla tak nadržená, že to chtěla hned na židli v přítmí diskotéky, na což byl 
málo opilý, ale sex na schodišti vlastní bytovky mu už tak extravagantní nepřipadal. 
Divoce souložili a Brunovi nevadila ani bolest jeho zad natlačených na hranu schodu, 
ovšem hlasité a temnou prázdnou chodbou se rozléhající téměř zvířecí steny a výkřiky 
s blížícím se Tamařiným orgasmem už bez povšimnutí ponechat nemohl, a museli se 
jít ve čtyři hodiny ráno domilovat do jeho bytu. 

„Je skvělá, ale vůbec ji nezajímá postel,“ divil se Bruno. 
„Asi se v leže neudělá,“ snažil jsem se vysvětlit důvod nezájmu Tamary o jinou 

polohu než v sedě a pokrčil jsem rameny. 
Bruno se zamyslel, snad zda je to pravděpodobné, a znova se zahleděl na šťastného 

synka s Gitou. 
„A co Gita?“ zeptal se. 
„Té to chutná všelijak,“ odpověděl jsem neskrývavě. 
„Ale myslím, jestli si ji bereš nebo ne,“ upřesnil. 
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„Nevím,“ řekl jsem zcela nelogicky. 
„Jak nevím... jo nebo ne?“ nechápal Bruno. 
„Beru, ale nejde to ze mě... rozumíš...? Spíš se přizpůsobuju situaci.“  
Bruno si vykračoval a mlčel a připadal mi jako zadumaný profesor. 
„Chápeš, co tím chci říct?“ zeptal jsem se. „Myslím, jestli jsi někdy v životě udělal 

něco, cos úplně vážně nechtěl a ani netoužil udělat, ale udělals to jenom proto, abys 
někomu vyhověl, a taky proto, že to jaksi vyplynulo ze situace.“  

Bruno se zastavil. 
„Tak to jo,“ povzdechl si zasněně a zamával na syna, který mu radostně poskakující 

drobnýma ručkama naznačoval, že závod s Gitou opět vyhrál. 
  
  

XII. 
 
 
Seděl jsem v křesle v ateliéru, všemi smysly cítil napjaté nervózní ticho a marně se 

ho snažil nevnímat. 
Byl jsem doma sám. 
Za několik dní mě čekala událost pro mnohé veskrze radostná, kterou jsem však já 

vnímal velmi rozporuplně. Za okny to navíc vypadalo spíš na nevlídnou zimu než 
vlídné jaro, takže jsem začínal tušit, jak asi vypadá deprese, když na člověka všechno 
padá a je vtažen do víru událostí proti své vlastní vůli. Svírala mne nepopsatelná 
úzkost, zcela odlišná od již známého strachu z návštěvy zubní ordinace. Čím víc se 
svatba blížila, tím míň jsem si ji přál, ale tím víc jsem se s ní smiřoval. 

Přivřel jsem oči a v představách si promítal svůj dosavadní průběh života a mimo 
jiné jsem si vzpomněl i na Ninu. 

Vzpomínal jsem na ni, na nejkrásnější chvíle s ní prožité, ale i na její dopisy, 
zejména ten krutý poslední, a taky na poslední, který jsem poslal já jí. Chtěla vědět, 
jak se mám a jak žiju, a tak, přestože jsem zprvu nechtěl v návalu zoufalství odepsat 
vůbec, jsem jí napsal, že žiju. Vážně. Přes celý dopisní papír jsem velkými tiskacími 
písmeny napsal toto jedno jediné slůvko a poslal jí ho. Na víc jsem se nezmohl. 

Od té doby už nenapsala. 
Tímto rozjímáním jsem se dostal do duševního rozpoložení ideálního pro tvorbu, 

ale protože měla každou chvíli přijít Gita, do ničeho jsem se nepouštěl. Vstal jsem 
a nepřítomně ale podvědomě automaticky jsem šel do svého pokoje, otevřel skříňku 
a zpod krabice s barvami vytáhl fotku Niny, kterou jsem zde uložil, a kterou jsem přes 
veškerou nenávist vyvolanou náhlým a obávaným rozchodem neuměl vyhodit ani 
zničit, prostě to nešlo. Položil jsem si ji na dlaň levé ruky a bříškem prostředníku 
pravé ruky ji pohladil. Nina byla hladká, neuvěřitelně vzdálená, a přesto tak blízká. 
Klečel jsem před otevřenou skříňkou, civěl na Ninu a snil. Tebe bych si vzal raději... 
asi, říkal jsem si s přízvukem absolutního odpuštění, ale nemám Porsche a neumím 
anglicky. Leda francouzsky, vzpomněl jsem si na líbání a na brambory. Nina mě 
nevnímala, tvářila se sice vlídně, a dokonce se mile usmívala, ale byla tak nechtěně 
cizí, jak už lidé na fotografiích do průkazů bývají. 

Někdo sáhl na kliku a otevřel dveře. 
Gita! zařval jsem vylekaně kdesi v sobě, jako bych se právě domiloval s milenkou 

v Gitině posteli a rychle jsem fotku uklidil zpátky pod krabici s barvami. 
„Ahoj miláčku... můžeme?“ zeptala se z chodby. 
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„Ano lásko,“ odpověděl jsem, vyšel na chodbu a Gitu upravující si vlasy před 
zrcadlem odkládací stěny jsem zezadu objal. 

Trochu se podivila, ale nebránila se. 
Otočila se a dlouze jsme se políbili. 
„Miluju tě,“ řekl jsem. 
„Já tebe taky,“ odpověděla, zadívala se mi do očí a pohrávala si s mými ušními 

boltci. 
„Tak jdeme?“ kývla hlavou ke dveřím a zatahala mě za bradku. 
„Jo,“ souhlasil jsem a na odchodu dodal, „na oběd udělám francouzské brambory.“  
 
Přes náměstí jsme přešli do prodejny nábytku, abychom si vybrali letiště do našeho 

nového bytu, ke kterému jsme se dostali vystěhováním Gitiny babičky 
z dvojpokojového bytu do bytu čtyřpokojového ke Gitiným rodičům. Tato směna byla 
Gitiným otcem naplánována již od doby patnáctých narozenin, jeho jediného dítěte, 
takže bylo dost času, na to Gitinu babičku připravit a celou akci pak v nastálém čase 
provést během dvou dnů. 

Vyšli jsme do patra a první pohled jsem přirozeně věnoval nikoli letišti, nýbrž 
protější stěně, odkud mne vždy vítala blondýna černobílého aktu. 

Stoupaje po schodech jsem Gitu vesele plácal po zadečku, avšak při pohledu na 
místo pro mne jediné radosti zdejší prodejny mne veselost přešla. 

Akt zmizel. 
Nervózním krokem jsem přešel podlaží a ohledával bílou stěnu, na níž nebyla ani 

stopa po skobě, na které akt vysíval, natožpak po fotografii. Otočil jsem se a těkal 
očima po stěnách prodejny, zda nespatřím to, co spatřit chci, ale marně. 

„Tahle postel by se ti nelíbila?“ zeptala se Gita u jednoho z letišť. 
„Není špatná... promiň miláčku,“ omluvil jsem se a vyběhl do druhého patra. 
Gita nechápala mé divné rozrušení, ale snažila se tomu nedivit a klidně procházela 

mezi nábytkovými stěnami, jídelními stoly, skříněmi a především letišti a pohovkami. 
Téměř nepříčetně jsem vyběhl schodiště do druhého patra. 
Přišel jsem o rodiče, o Ninu, příští týden o svobodu a teď ještě o tebe, rekapituloval 

jsem v duchu svoje ztráty, přestože některé byly náležitě kompenzovány. Například 
jsem byl otcem - čekatelem, z čehož jsem měl velikánskou radost, ale na to jsem tehdy 
nemyslel. 

„Sláva!“ zaradoval jsem se polohlasem a rozzářil se, když jsem uviděl fotografii 
dívky v roztrhaném černém pánském nátělníku, visící nad univerzální sestavou 
černého kancelářského nábytku. 

„Prosím?“ zeptala se prodavačka stojící u nákladního výtahu, kterou jsem úplně 
přehlédl. 

„Ne. Děkuji,“ řekl jsem a pomohl jí vtlačit kolečkové křeslo do výtahu.  
Usmála se, poděkovala a odjela. 
Přešel jsem mezi otočnou židlí a květinovým stolkem, ceduli „Nevstupujte, prosím“ 

jsem vhodil do jednoho ze šuplíků stolku a pohladil studené hladké sklo aktu. Dívka 
byla stále stejná, stále stejně krásná a vypadala tak neuvěřitelně živě, mnohem víc než 
kdy předtím. 

Věděl jsem, že mě neopustíš, oddechl jsem si, ještě jednou ji pohladil, a protože 
přicházel starší pár, rozloučil jsem se a sešel už zcela vyrovnaný o patro níž za Gitou. 

Mohl jsem ten překrásný obraz koupit, ale zase jsem to neudělal. 
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„Kde jsi, prosím tě?“ divila se Gita a zkoušela pérování jedné z postelí tak, že na ni 
v předklonu tlačila ze všech sil. 

„Jedna prodavačka mi nahoře slíbila, že když jí to na letišti udělám, tak mi ho prodá 
s desetiprocentní slevou, a znáš mě, co bych neudělal pro úsporu rodinného rozpočtu,“ 
pronášel jsem s hranou vážností kráčeje podlažím a rozhazuje při tom rukama. 

„Ty jsi číslo,“ kroutila Gita hlavou, usmála se, s rukama v bok si protáhla záda a já 
si všiml, že těhotenství se na ní projevilo zatím jen o číslo zvětšenými prsy. 

„Sluší ti to,“ zalichotil jsem jí právem a levou rukou ji objal v pase. 
„Tak kterou?“ zeptal jsem se. 
 
Protože jsme se už dříve rozhodli pro ložnici v modrých barvách, váhali jsme jen 

mezi letištěm tmavěmodrým s fialovými vzory a bleděmodrým bez vzorů pouze se 
sytě modrým lemem a nakonec jsme si vybrali druhé jmenované. 

Gita byla šťastná, já chvílemi taky, ale už míň moje peněženka. 
Zařizování věcí pro svatbu nutných z mé strany a vybavování nového rodinného 

hnízdečka si vyžádalo téměř dvě třetiny mé finanční hotovosti a pomalu jsem začínal 
pociťoval existenční problémy. Bylo zřejmé, že musím v brzké době uspořádat další 
výstavu a něco prodat a nebo získat větší lukrativní zakázku, protože Gitiným otcem 
nabízené místo učitele jsem nemohl příjmout, abych - alespoň co se zaměstnání týče - 
zůstal svobodný a do jisté míry nezávislý, což bylo mé životní krédo, a taky proto, že 
bych se nikdy nedokázal vžít do pravidelného řádu kolotoče pracovníka 
v zaměstnaneckém poměru. Je pravdou, že černá situace ve školství a skutečnost, že 
do tohoto oboru přijmou téměř kohokoli, jen aby měl kdo stát před katedrou, mne 
příliš nepovzbudily ke vstupu do této oblasti státního sektoru, ale skutečně nebyly tou 
hlavní příčinou. 

„Dobrý den, pane mistře,“ odpověděl na pozdrav pan Sova, jehož jsme potkali před 
prodejnou potravin na sídlišti našeho nového dva plus jedna, a podíval se na Gitu. 

„I vás zdravím, slečno Gito,“ řekl s důrazem se zdviženým obočím na slůvko 
„slečno“, políbil jí ruku, poděkoval za pozvání na svatbu a ujistil nás, že určitě a rád 
přijde. 

Byl veselý, čilý a pořád mládl. Dokonce se mi zdálo, že i hůlku používá jen 
symbolicky a bere ji spíš jako nezbytnou dekoraci v nastálém stáří. 

„Co vy... tady v těch končinách, pane Sova?“ zeptal jsem se a ustoupil s Gitou 
projíždějícímu kočárku. 

„Byl jsem za Fanynkou,“ usmál se a hůlkou ukázal směrem k prosklené prodejně, 
kde za kasou seděla jeho momentální asi padesátiletá láska. 

Uviděla nás, a protože odtušila, že je řeč o ní, mile se usmála, zamávala nám 
a rychle se vrátila prsty na klávesnici pokladny, aby namarkovala před ní stojícímu 
kupujícímu špagety a rajčatový protlak. 

„Vemte ji s sebou... jestli bude chtít... budeme rádi...“ řekla vlídně Gita a já rád 
souhlasil. 

Uvědomil jsem si, že zatímco z Gitiny strany bylo pozváno již třicet lidí, a to 
vesměs rodinných příslušníků, já jsem z rodiny pozval pouze bratra, babičku bydlící 
v Čechách u Karlových Varů, o níž jsem více méně věděl, že kvůli svému věku (bylo 
jí osmdesát) a tak velké vzdálenosti určitě nepřijede, a jednoho strýce z matčiny strany 
podobného uměleckého smýšlení jako mám já, neboť s ostatními příbuznými jsme se 
ani za života rodičů příliš nestýkali. Proto jsem kromě Bruna, Felixe a šesti dalších 
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známých pozval i všechny nájemníky naší šestibytovky, a dokonce s velkým 
sebezapřením i starou Preclíkovou. 

Pan Sova se na mě upřeně podíval, a když viděl, že přitakávám a že to myslíme 
skutečně vážně, usmál se a řekl: „To my budeme rádi.“  

 
Gita seděla za stolem v kuchyni našeho nového bytu a něco čmárala na papír. 
„Co studuješ? Vliv délky svobody na absolutní křivku?“ zeptal jsem se a pohladil jí 

ramena. 
Gita položila pero na papír, ruce svěsila do klína, nadechla se a mlčela. 
Zkoušela svůj nový podpis a pod svým dosavadním příjmením měla napsáno 

vzorně dětsky i nečitelně dospěle několik mých příjmení v ženském rodě. 
„Trénuju,“ řekla po chvilce, zaklonila hlavu a přitáhla mě rukama za krk. 
„Neboj, to si zvykneš... Chmelová,“ uklidnil jsem ji s nechtěným nádechem 

výsměchu a políbil ji. 
„No, Lipská... to jsem to taky moc nevyhrála,“ nadnesla v polibku a kousla mě do 

rtu. 
Zaúpěl jsem, zvedl ji ze židličky a v náručí ji nesl do ložnice. 
„Nééé...“ protestovala nepřesvědčivě, „...víš, co jsme si slíbili.“  
„Vím...“ ujistil jsem ji a žádostivě zaprotestoval, „...ale zase na koberci 

v obýváku...“  
„V ložnici až po svatbě...“ odsekla nekompromisně a rukou a nataženou nohou se 

zaklínila do dveří. 
„Dobrá,“ řekl jsem smířeně, odnesl ji do obýváku a opatrně ji položil na podlahu. 
Svůdně se protáhla a slastně zavrněla. 
„Nekope?“ zeptal jsem se a položil jí ruku na břicho. 
Gita se zvedla na loktech a podívala se na mě jako představený kláštera na 

provinilce, jemuž při vzývání boha erektoval úd. 
„Já vím, až od dvacátého,“ usmál jsem se, aby pochopila můj záměr jivyprovokovat 

a poté se s ní s chutí pomilovat, protože milování v usmíření měla nejraději. A já občas 
taky. 

Ještě mě upozornila, abych byl opatrný, čehož jsem si byl samozřejmě i já vědom, 
a pak už jen vzdychala a sténala v nastálé extázi s neuvěřitelně se chvějícími 
a kmitajícími víčky, což jí pro mne činilo ještě žádoucnější a přitažlivější. 

Leželi jsme nazí na novém koberci v obývacím pokoji s novým nábytkem dvěmi 
novými rostlinami - větší diefenbachií a menším ibiškem - a s jedním mým starým 
obrazem a odpočívali jsme. 

Na delší stěně obdélníkové místnosti naproti té s nábytkem slaňoval od stropu 
mladý pokoutník a spouštěl se na ibišek. Neklamný znak domova, říkal jsem si 
a obdivoval jeho zručnost. 

„Fuj...“ všimla si ho teď i Gita a posadila se. 
Její plné mléčné prsy se roztomile zavlnily, což jsem nemohl nechat bez povšimnutí 

a bez ohledu na její úlek jsem vzal její levou bradavku do úst a jemně ji stiskl mezi 
zuby, protože to milovala. 

„Nech toho, prosím tě, a radši zabij tu potvoru,“ řekla nevlídně a pootočením těla 
doprava mi bradavku vytáhla z úst. Mlasklo to a já zalapal ústy naprázdno jako 
překvapený z vody vytažený kapr po dechu. 

„Kterou? Levou nebo pravou?“ zkusil jsem trochu ironie hledě na její vlnící se 
ňadra. 
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„Tu na ibišku,“ nedala se a dost mě překvapila tím, že si vzpomněla na název 
míněné rostliny. 

„Tak za prvé - není to žádná potvora, ale pokoutník domácí - tegenaria domestica... 
slyšíš to? domestica - tedy domácí a za druhé - nevidím jediný důvod, proč ho 
vyhazovat, natožpak zabíjet, protože je to nezbytný článek bytového ekosystému,“ 
vysvětlil jsem. 

Gita se posadila, v hlavě jí zřejmě ještě doznívala vyřčená slova, a v hromádce 
oděvů pátrala po kalhotkách. 

„Tak jedním z důvodů jsou například ty hnusné pavučiny v koutech,“ namítla 
a nervózně přehazovala oblečení. 

„Když tu nebudou pavučiny, tak to tu zas bude třeba celé zasrané od much,“ 
napadlo mě, ale nebyl jsem si tímto argumentem příliš jistý. 

„A za další...“ pokračovala Gita s kalhotkama v ruce, „jestli chceš mít zoo, tak 
klidně, ale u sebe doma a beze mě, a vyfelovat si ho můžeš dát třeba tomu věčně 
ožralému sousedovi.“  

„Vyfelovat?“ rozesmál jsem se, protože na jindy nevědeckou Gitu mi toto slovo 
připadalo příliš vědecké. 

„Tak vykouřit,“ řekla naštvaně, poposedla si a chtěla si obléct kalhotky. 
Přisunul jsem se a vlídně se jí zadíval do očí. 
„No nedívej se tak. Myslím to vážně,“ chtěla říct rezolutně, ale znělo to spíš 

smířlivě, takže jsem jí rukou kalhotky zachytil pod koleny. 
„Nech toho,“ sykla otráveně a snažila se kalhotky navléct. 
„Roztrhneš mi je,“ hrozila se. 
„No a?“ řekl jsem přihlouple a po vnitřní straně levého stehna jí sjel do lůna. 
„Nech toho...“ snažila se ještě vzdorovat, když jsem jí laskal klitoris, ale marně. 

Jako vždy svému chtíči mnou vyvolanému nakonec ráda podlehla, ovšem nejdřív jsem 
musel pokoutníka vynést na balkon. S krví naběhlým údem v rouše Adamově to 
nebylo, pravda, zrovna jednoduché, ale kdo by se v té chvíli zdržoval s oblékáním. 
Kryt záclonou jsem pavoučka pootevřenými dveřmi zručně vypustil jarnímu mrazu 
a po důkladném omytí rukou, což Gita zdůraznila, jsem se vrátil k činnosti 
nejoblíbenější pro většinu lidí a důležité pro veškeré živočišstvo. 

 
Ve čtvrtek ráno mi přišel dopis z Anglie. 
Vzal jsem ho do ruky s neuvěřitelnou trémou. V těch dnech jsem očekával 

blahopřání ke sňatku od nejrůznějších přátel, známých a příbuzných, ale z Anglie? 
Že by od Niny? A jak by se to dozvěděla? Hloubal jsem cestou do schodů, nebo že 

by psala jen tak? 
Zavřel jsem dveře bytu a třesoucí se rukou dopis otevřel. 
Byl skutečně od Niny. 
Než jsem ho začal číst, nalil jsem si trochu visky a potom se posadil do křesla 

v ateliéru. 
Málem jsem slzel. 
Psala mi, že moc lituje rozchodu se mnou a že se moc těší, až mě zase uvidí, jestli ji 

teda taky budu chtít vidět, že mě samozřejmě stále moc miluje a že jí mám určitě 
odepsat. Napsala mi ještě spoustu vcelku nepodstatných věcí, například jak prožila 
Vánoce, jaká byla zima v Anglii a taky jaké je v Anglii jaro, ale ty už jsem příliš 
nevnímal. 
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Seděl jsem nepřítomně v křesle a připadal si, jakoby mé tělo i moji duši někdo 
neviditelnou obří sekerou rozetnul napůl. Jediné, co jsem podstatně vnímal, byla 
skutečnost, že celý dopis byl napsaný na stroji, čímž mi unikalo její úhledné písmo 
a byl málo osobní. Asi byla nervózní, vysvětloval jsem si to a odešel si nalít ještě 
jednu visku. 

Byl jsem v rozpacích a stále intenzívněji jsem pociťoval, že má přání a mé prožitky 
se stále víc rozcházejí obvzláště v tak napjatém čase dva dny před svatbou. Byl jsem 
nesvůj a ve svém těle jsem si připadal cizí. 

Život je, kurva, pes, ulevil jsem si slovy Luboše Zábrany a neměl příliš chuti jít po 
sauně zapíjet svobodu, ale slib kamarádům je slib kamarádům, a ten se plní, řekl jsem 
si a v mysli se mi vybavil Brunův žlutý úsměv. Povzdechl jsem si a kopl visku do 
sebe. 

„Chaá,“ zahřála mě. 
 
U budovy sauny přešlapoval smutný Bruno. Jakmile mě uviděl, vyšel mi vstříc a už 

z dálky volal: „Do prdele! Z technických důvodů zavřeno!“  
„Hmmm,“ zamručel jsem znechuceně, protože jsem se v momentálně 

neuspořádaném duševním rozpoložení těšil na Kolouškův masérský prstoklad 
a zastavil jsem se před Brunem. 

Asi dva metry od nás poskakoval kos a očima pátral v trávě po něčem k snědku, byl 
to sameček. 

„Co teď?“ zeptal se Bruno sklesle. 
„Počkáme na Felixe a jdem do hospody, ne?“ navrhl jsem. 
Bruno pokrčil rameny, kopl do kamínku na chodníku a otočil se ke stříbrnému 

smrku opodál, odkud vyskočil Felix a zařval: „Apríl!“  
Kos se vyplašil a odletěl. Bruno se rozzářil a mně bylo hned vše jasné. 
„Volové!“ ulevil jsem si a vyběhl ke dveřím řvouce dětinsky. „Budu první.“  
Bruno ani Felix, který vzal ještě za smrkem schovanou igelitku s pivy, mě nemínili 

předhánět, pouze si dali záležet, aby doběhli v patřičném závěsu za mnou, což se 
vysvětlilo vzápětí. 

V sauně byli zatím dva lidé, a oba se již napařovali v dřevěné místnůstce s rošty. 
Vytáhl jsem z kapsy svazek klíčů, abych si odemkl skříňku, přistoupil jsem k ní 

a zarazil se, neboť na skříňce byl těsně nad zámkem otisk razítka anglické pošty. 
Hlavou mi probleskly snad miliony myšlenek a mozkových operací. 
„Stále tě moc miluji a určitě mi odepiš... apríle...“ imitoval Bruno ženský hlas 

a spolu s Felixem vybuchl ve škodolibý smích. 
„Vy kurvy!“ zařval jsem a marně se snažící zadržet svůj smích jsem o dvě váhové 

kategorie těžšího Bruna uchopil s lehkostí v pase, abych ho za provedenou lumpárnu 
hodil do bazénu, ale sám Bruno i Felix se mi v tom snažili zabránit, a nakonec jsme 
v bazénu s ledovou vodou skončili všichni tři. 

„Víte, co jsem prožíval,“ stěžoval jsem si už zcela vyrovnaně a vysvlékal ze sebe 
promočené oblečení. 

„Dobrý apríl, že jo...“ liboval si již nahý Bruno, který se přiznal, že zhotovil v dílně 
potřebné razítka a opatřil i jakési anglické známky, aby všechno vypadalo věrohodně, 
a podíval se na Felixe, jenž mi pak dopis vhodil do schránky, „Felixův nápad.“ 

„Dobrý apríl, to jo, ale jak pro koho... a ještě se načekáme, než to uschne.“ uznal 
jsem a vyslovil zbytečnou obavu, protože na rozpáleném topení v masážní místnosti 



 88

naše svršky uschly za necelou hodinu a půl, takže jsme na zapíjení mé svobody 
vyrazili v plánovaném termínu. 

„Vy jste ale hovada,“ řekl jsem úlevně a nevěřícně kroutil hlavou, když jsme už 
řádně napařeni, zchlazeni, zmasírováni a vysušeni seděli v Národě a čekali na první 
rundu piv. 

Původně jsem měl v plánu na zapití svobody koupit bečku piva, což by vyšlo 
levněji, ale protože nebylo kde akci zorganizovat a venku bylo počasí stále víc věrno 
zimě než jaru, udělali jsme to nakonec v hospodě s tím, že zaplatím veškerou útratu. 

Kromě nás tří vysaunovaných s námi seděl ještě můj brácha, ten přišel těsně před 
námi, a další moji tři kamarádi, kteří přišli společně chvíli po nás a které z důvodu 
celkové bezvýznamnosti v tomto příběhu (někdy se mi zdá, že i v mém životě a pak 
vždy tápu, proč s nimi vlastně kamarádím - asi rutina) jsem zatím nepředstavil a ani 
tak nemíním učinit. 

Říkejme jim třeba Jednička, Dvojka a Trojka. 
„Už se to nese!“ rozzářil se přeborník v nasávání piv trojka. 
„Hmmm,“ zamlaskal Bruno, Felix, Honza a Jednička. 
Dvojka si otřel chmýří pod nosem. 
„Dnes je krásný den na smrt,“ pleskl rukama notorik Trojka. Sedm cinkajících 

půllitrů dopadlo na stůl a obtloustlý číšník čmárnul sedm čárek na lístek přidržuje si ho 
ukazovákem druhé ruky a zasunul propisku zpět za ušní boltec. 

„Tak vzhůru do bezvědomí,“ mrkl jsem na Trojku a pozvedl sklenici. 
Všichni jsme si přiťukli. Jako vždy. Nejprve sklenicemi o sebe a potom každou 

dnem o stůl. 
„Ááá,“ oddechl si jednička a hlasitě si říhl. 
„Lahoda,“ zářil notorik Trojka. 
Dvojka, Bruno, Felix a já jsme souhlasně zamručeli a otřeli si pod nosy ulpělou 

pěnu. Teď se otřel i Trojka. 
„To mi chybělo,“ pronesl brácha se slzavýma očima. 
„Repete!“ zvolal jsem a zamával k výčepu. 
Číšník zaměřil náš stůl a kývl, a než jsme stihli dopít, plesklo o stůl dalších sedm 

kousků a na lístku přibylo dalších sedm čárek. 
„Další kolo...“ pozvedl jsem počítáno se dvěmi pivy v sauně již své čtvrté pivo 

stejně jako Felix a Bruno a podíval se na Dvojku, který měl ještě asi tři centimetry 
zlata ode dna. 

„Neloudej se s tím,“ pobídl jsem ho. 
„Jo,“ řekl, kopl ten zbytek do sebe a pozvedl další pivo. 
Opět jsme si přiťukli. 
Společně jsme si přiťukli vlastně ještě čtyřikrát, potom jsme pili už individuálně 

živelně, což uvítal především notorik Trojka, protože čekáním na přiťuknutí 
s loudavým Dvojkou ztrácel tempo, a probírali jsme všechno možné, co se u piva 
probrat dá. S přibývajícími čárkami na lístku byla naše diskuse otevřenější 
a uvolněnější, což opět uvítal především notorik Trojka - věčný panic, ovšem o to 
vulgárnější k nelibosti vedle sedících postarších žen, které svůj nesouhlas dávaly 
najevo strojenou ignorancí střídanou občasnými káravými profesorskými pohledy. 

„To mi řekni, proč chodí ženské na akce?“ zeptal se například Felix mě, Bruna 
a Honzy, zatímco notorik Trojka ukazoval Dvojce a Jedničce na předloktí naběhlý 
nehojící se vřed a byl skálopevně přesvědčen, že to z chlastu určitě není. 

„Jak to myslíš?“ nechápal jsem. 
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„No, kluci chodí na bečky nebo na zábavy a disky především proto, aby si zašukali, 
a chlast nebo jiné opojení je přece jenom prostředník, ne?“ upřesnil Felix a dost mě 
překvapil, jak se dokázal otevřeně upřímně vyjadřovat. Takhle jsem ho neznal. 

„Hmm,“ uznal Bruno. 
„Holky snad taky, nebo ne?“ ozval se Honza. 
„Jak které,“ odpověděl Felix a vysvětlil, „no, například před měsícem jsme měli 

s klukama z práce opékání kuřat a mimo jiné jsme pozvali i dvě holky, shodou 
okolností obě brunety a obě překrásné, pro které bylo vrcholným zážitkem, když si 
mohly zahulit trávu, ráno, protože jsme tam i přespali, si pak libovaly, jaká to byla 
skvělá akce...“  

„To chceš říct, že je nikdo nesbalil?“ otočil se Bruno tázavě na vedle sedícího 
Felixe. 

„Vážně, nesbalil, a že se snažili, ale marně... Bylo nás tam šest kluků a pět holek, 
z toho ale dva páry spolu chodily už před tím, a ta jedna volná holka kromě těchto 
dvou, o kterých se bavím, se chovala přímo skvěle a v pohodě tančila a všechno, 
zatímco ty dvě jenom seděly jak pecky u stolu, hulily trávu a s přivřenýma očima 
kývaly hlavama do rytmu hudby,“ ujišťoval Felix.  

„Třeba to byly lesby,“ nadnesl bratr a napil se piva. 
„Hovno lesby, kdyby byly lesby, tak by aspoň spolu, ne? Ale ony ani to...“  
„Tak se jim žádný nelíbil... třeba,“ namítl jsem  
„Nelíbil, nelíbil... Vždyť to byli normální kluci, kteří měli spoustu jiných holek 

a navíc po tolika cigárech trávy a nějakém tom chlastu, by myslím jakékoli vzájemné 
předsudky zcela zakrněly, ale hlavně se nijak společensky nebavily, chápeš,“ nechápal 
stále Felix a vlastně nikdo z nás. 

„Tak to byly frigidky,“ vyřešil to bratr. 
„To teda nechápu,“ řekl Bruno, dopil pivo a zamával na číšníka. 
„Co nechápeš?“ zaregistroval otupělou myslí téma rozhovoru notorik – panic 

Trojka, sroloval si zpět rukáv na levé předloktí a hlasitě si říhl. 
Od stolu za ním se neozval žádný popuzený ženský hlas, protože zpočátku zde 

sedící ženy to vzdaly před osmnácti čárkami našeho lístku. 
„Nechápu, jak to, že jsi na suchu,“ řekl vážně Bruno a ukázal na prázdný půllitr 

Trojky. 
„Do prdele!“ zalekl se střízlivosti Trojka, otočil se polekaně k výčepu a vystřelil 

rukou do vzduchu, jakoby se hlásil ve škole. 
„Ještě jedno šéfe!“ zařval zachraple. 
„Sklidni! Už jsem to objednal,“ sykl Bruno, ale Trojka to asi přeslechl a hlásil se 

dál. 
„Už to objednal, vole,“ uklidnil ho Jednička a stáhl mu vztyčenou paži. 
„Na to se musím vychcat,“ stoupl si Dvojka hledě na již silně podnapilého Trojku 

a odešel na toaletu. 
„Prosím, pánové,“ usmál se číšník, směnil prázdné vyschlé půllitry za plné orosené 

a čmrkl na lístek patřičný počet čárek. 
„Že to nevypiješ na ex...“ popichoval Bruno notorika Trojku, když jsme pozvedly 

půllitry. 
„O co?“ zamumlal trojka. 
„Ser na to,“ snažil se Bruna napomenout Felix. 
„O nic,“ odpověděl Bruno. 
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„Dobrá,“ souhlasil Trojka a jakmile jsme si přiťukli, nalil do sebe zručně celý 
půllitr bez sebemenšího otálení, aby vzápětí usnul, byl to jeho asi třináctý. 

Povstal jsem se strojenou pietou a pronesl: „Byl to dobrý člověk - o mrtvých jen 
dobře.“  

„Ten, komu tady něco umírá, jsi ale především ty,“ řekl brácha a stoupl si. 
Na jeho pokyn se postavili i Bruno, Felix a Jednička.  
„Ať je ti země...“ chtěl říct bratr, ale opravil se. 
„Ne... ať je ti manželství lehké, svobodo,“ pronesl vážně a podíval se na mě. 
Měl už stejně jako jistě i já zarudlý zrak a ztěžklá víčka. 
„Ať to přežiješ, brácho,“ řekl upřímně a chlapácky mě objal kolem ramen. 
„Na zdraví a na život...“ řekli shodně Jednička, Bruno a Felix. 
„...Otče,“ dodal přátelsky bratr. 
Upili jsme ze sklenic, již o poznání pomaleji než při první rundě, a posadili jsme se. 
Byl to dojemný pohřeb před svatbou. 
  

 
XIII. 

 
 
Týden po dojemně hraných zásnubách byla svatba.  
Psal se pátý duben devatenáct set devadesát sedm, sobota. 
S blížící se jedenáctou hodinou, kdy jsme měli zadán obřad na radnici, jsem 

prožíval nepředstavitelnou a do té doby nepoznanou trému a neurotická muka, jichž 
mě nezbavila ani po ránu bratrem nabídnutá sklenka visky (zlatý zubař, říkal jsem si), 
ale po obřadu, po gratulacích všech přítomných, po absolvování fotografování, po 
zametení pro štěstí rozbitého talíře před restaurací, po přenesení své již manželky 
dveřmi ku stolu a po chutném obědě to ze mě rázem všechno spadlo. 

S přibývajícím časem se všichni, i zprvu plačící Gitini rodiče, náramně uvolnili 
a někteří se skvěle bavili. 

Můj svědek a přítel Bruno koketoval se sekretářkou Gitina otce, která z důvodů 
zprvu nepochopitelných a později samotným otcem vysvětlených, byla na svatbu také 
pozvána. 

Seděli u baru a z jejích očí čišel zájem o Bruna přinejmenším stejně intenzivně jako 
z Brunových o ni.  

Stará Preclíková rozebírala s vedle sedící přibližně stejně starou Gitinou pratetou, 
kolik dává do vánočky rozinek, co dělá, aby se jí nerozpadla při pečení, a taky si 
navzájem radily, kterouže nití se nejlépe balí a svazují španělské ptáčky. 

Můj strýc Jan, jediný přítomný příbuzný, se zajímal o svobodnou Gitinu tetu, která 
mu se zájmem naslouchala a - jak říkala - upřímně ho obdivovala. 

Pan Sova tančil s Fanynkou, a přestože zkonzumoval nejednu sklenku přípitku, 
počínal si na parketu i bez hůlky pouze s oporou své milé na svůj věk velmi umně 
a střízlivě. Mile se usmíval a při lidovkách radostně výskal. 

Gitin otec nelibě nesl nenucenou a uvolněnou konverzaci sekretářky s Brunem 
a utápěl svoji krabatou náladu v lahvi Honzy Procházků a výzvy své ženy k tanci 
popudlivě odbýval, takže se ona sama rozhodla ho vyprovokovat k akci tím, že 
vyzvala k tanci Luboše Zábranu, což manžel zcela ignoroval a stále víc se sbližoval 
s viskou za občasného pobízení někoho, kdo si s ním ještě nestihl připít.  
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Luboš byl překvapen náhlou náklonností paní Chmelové, a přesto, že zde byl bez 
manželky, kterou nechal s dcerkou Aničkou doma, choval se jako vzorný manžel, ale 
tak, aby nepůsobil netečně a nadřazeně, a rádoby hrané objímavé stisky Gitiny matky 
při tklivých písních nechával bez odezvy, pouze se pokaždé chápavě usměvavě 
ušklíbl. 

Felix si náramně rozuměl s Gitiným vzdáleným bratrancem, vzdáleným jak rodem, 
byl asi ze třetího kolena, tak i samotnou vzdáleností, neboť Harry - jak si říkal - byl 
emigrant dvacet let žijící v Austrálii, a probírali spolu nejrůznější technické věci od 
počítačem řízených individuálních dávkovačů krmiva pro hospodářská zvířata za 
účelem zvýšení mléčné a masné užitkovosti až po automatizované technologie 
nejmodernějších soustruhů a fréz a jejich vzájemné harmonické sladění ve výrobních 
linkách, ovšem v okamžiku, kdy jsem si přisedl na kus řeči a přípitek, Harry zrovna 
odhaloval perspektivy našeho státu. 

„Stát, kde zamykají popelnice, je státem bez budoucnosti,“ mumlal už trochu 
nesrozumitelně a ztěžklou rukou plácal do stolu. 

„Neřekl něco podobného papež?“ zeptal se Honza, který náš rozhovor zaslechl 
a naklonil se pro jednohubku. 

„Jo, ten to ale prohlásil v souvislosti s potraty,“ vysvětlil Felix a natáhl se na mísu 
pro chlebíček. 

Rozhlédl jsem se po sále a prošel kolem stolů, abych našel Gitu. 
Její otec stále pozvolna vyprazdňoval láhev visky a tupě hleděl na vlnící se těla na 

parketu. Jeho žena se kamsi vytratila, což ho vůbec nezajímalo, a Luboš seděl u stolu 
a o čemsi živě hovořil se dvěma postaršími muži, což ale zajímalo mě a úlevně jsem si 
oddechl, protože i sebelepší manžel je pořád jenom živočich a především samec 
a nerad bych si vyčítal rozvrat Zábranovic rodiny původně nevinnou a v dobrém 
míněnou pozvánkou na svatbu. 

Gitu jsem nenašel a zmizel i brácha a u stolíku, odkud jsem se před okamžikem 
zvedl, seděl jen samotný Harry vysvětlující něco své patnáctileté vzdálené neteři. 

„...je státem bez budoucnosti,“ zaslechl jsem jenom, když jsem kolem procházel. 
Stál jsem u dveří sálu a pátral očima v prostoru. Postřehl jsem, že mě z opačného 

konce sálu napjatě pozoruje Gitin strýc Karel, a dnes už vím, že čekal, kdy mi dojde, 
že má žena byla jako každá nevěsta během svatební hostiny unesena, aby mi mohl 
nabídnout své služby jediného střízlivého šoféra. Zaměřil jsem ho a asi jsem vypadal 
zoufale, protože se usmíval, krčil rameny a pak vyšel ke mně.  

„Jedem?“ zeptal se. 
„Ale kam?“ zeptal jsem se já, načež znovu pokrčil rameny a vyšel z restaurace. 
Měl jsem štěstí. 
Únosce jsme nalezli ve třetí hospodě, respektive baru, za necelou hodinu, takže mí 

staří i noví přátelé stihli utratit pouhých devět set korun, které jsem za ně jako výkupné 
za svoji ženu byl nucen zaplatit. K mému překvapení zde byl i Bruno - jak jsem se 
dozvěděl - strůjce celého únosu, o němž jsem si myslel, že si zrovna někde užívá se 
sekretářkou ředitele.  

Když jsme se vrátili, většina hostí už byla ubytována a spala v pokojích nad sálem, 
které tu byly k tomu účelu rezervovány. 

Na parketu se v přítmí vlnilo několik těl různého věku i pohlaví.  
Za stolem spal kameraman, jenž měl za úkol celou slavnost zachytit a zvěčnit, aby 

se po letech mohla promítat jako radostná rodinná událost nebo jako memento, ale 
podlehl svodům vystavených lahví lihovin nejrůznějších cen a značek, což naštěstí 
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nevadilo, neboť mu v dobrém úmyslu jeden z účastníků výjezdu únosců jeho kameru 
zabavil, aby tuto akci sám nahrál a další pokolení tak o nic nepřišlo.  

V čele stolu seděla Gitina matka a marně se snažila přemluvit svého za stolem 
spícího manžela, že v posteli je spánek pohodlnější. Ten ji vůbec nevnímal a dál 
spokojeně podřimoval v rozlité visce. 

U stolíku vedle baru již silně opilý, ale stále vcelku taktní Harry vysvětloval Lence, 
bratrově holce, že stát, kde zamykají popelnice, je státem bez budoucnosti a že s tím 
by především mladí měli něco udělat, a začal hned taky rozebírat co, což už Lenka 
neslyšela, protože odešla s Honzou na parket, a tak si vzal Harry alespoň chlebíček, 
aby si trochu spravil chuť a spokojeně usnul v křesle. 

U baru se nudila nepatřičně střízlivá sekretářka, kterou se snažil balit patřičně 
ožralý odkudsi z flámu se navrátivší majitel restaurace, a jakmile spatřila ve dveřích 
Bruna, radostně ožila a dětinsky na něj zamávala. Bruno se usmál, vyzval ji k tanci 
a oba zmizeli v hloučku posledních tančících těl. 

Překvapil mě pan Sova, který se se mnou těsně před půlnocí loučil, že to celou tu 
dobu vydržel stejně jako jeho přítelkyně.  

„To já moc děkuji... že jste přišli a že jste se bavili,“ řekl jsem jim. 
„A pane Sova, jaký já jsem, prosím vás, mistr,“ protestoval jsem, když jsem je 

vyprovázel před restauraci, ale marně. 
„Jen nechte být,“ usmíval se Sova, „jen nechte být.“  
„Opravdu nechcete odvoz?“ zeptal jsem se ještě potřetí. 
„Opravdu ne,“ odpověděli dvojhlasem a Fanynka dodala, „je to jenom kousek a je 

teplo, to bude pěkná procházka...“  
„Já bych se svezla,“ zazpívala znenadání mírně vrávorající stará Preclíková, která 

právě vyšla ze dveří. 
Pan Sova s Fanynkou raději zmizeli ve tmě ulice a já uviděl, jak po několika 

krocích splynuly jejich siluety. Políbili se. To jsem jim přál. 
„Ale samozřejmě,“ ujistil jsem vlídně Preclíkovou. 
Ty ses teda rozjela, takhle jsem tě ještě neviděl, říkal jsem si a zavřel za ní dveře 

auta. 
„Karle,“ oslovil jsem šeptem řidiče, „...pomoz jí, prosím tě, až ke dveřím, ať kdesi 

neusne.“  
„Provedu,“ usmál se Karel, srazil paty, nasedl a odjel. 
Teď jsi dala životu pár facek, pomyslel jsem si pozoruje ve tmě tratící se červená 

světla a netušil, že za tři týdny jí půjdu na pohřeb. 
Vrátil jsem se do sálu a vyzval Gitu k tanci.  
Měl jsem už po starostech o své hosty, protože strýc Jan už spal - jak jsem se 

později dozvěděl - s jemu sympatickou Gitinou svobodnou tetou, mí známí už odešli, 
Jarda se ze svatby omluvil z důvodu nástupu do protialkoholické léčebny a manželé 
Žlábkovi se taktéž omluvili z důvodu rodinné oslavy jejich dcery ve stejném termínu, 
takže jsem se mohl již bez výčitek věnovat sám sobě. 

„Smím prosit, ženo?“ řekl jsem a ona se usmála, seskočila z barové stoličky a se 
slovy, „ale jistě, muži,“ zamířila k parketu. 

Bylo to hrané i přirozené zároveň. 
Její matce se nakonec přeci jen podařilo probudit svého manžela a za asistence 

svého bratra se mu snažila pomoct na nohy. Bylo to složité, jak to s alkoholem 
otupělými jedinci bývá, ale jakmile si Chmela všiml své sekretářky v objetí Bruna, vše 
se rázem změnilo. Na nohy se bleskově postavil sám a vystartoval téměř přímým 
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směrem na parket. Snažil se vyrvat svoji sekretářku z Brunova objetí, což se Brunovi 
nelíbilo, a tak se do sebe pustili. Spíš se jen přetahovali, než by se mydlili hlava 
nehlava, ale i tak to vypadalo drasticky. Paní Chmelová polekaně řvala, sekretářka 
naopak zcela klidně mlčela a poustoupila, aby nepřišla k úrazu ve změti mávajících 
končetin, ostatní na parketu přestali tančit, někdo vypnul i hudbu a tři nejstřízlivější, 
přesněji nejméně opilí, se je od sebe snažili odtrhnout, což se po dvou natržených 
švech Brunovy košile a jedné natržené kapse kalhot Gitina otce přeci jen podařilo. 

„To je moje milenka!“ řval nepříčetně Chmela, když mu pomáhali ze dveří sálu, 
a dokonce se dojemně rozbrečel. 

Rozplakala se i Gitina matka a právem nešťastně.  
Sekretářka tuto evidentně pravdivou zprávu vzala jako lichotku, vždyť jaký lepší 

důkaz jeho zájmu o ni a lásky k ní by mohla chtít než takovéto veřejné, pravda, ne 
nejstřízlivější přiznání, a odešla si s paní Chmelovou a jejím manželem něco vyříkat. 
Co to bylo, nevím, ale skutečnost je taková, že Chmela zůstal nadále ředitelem 
základní školy, sekretářka zůstala jeho sekretářkou a manželka jeho ženou. 

Asi jim takový trojúhelník chyběl, tomu já nerozumím. 
„Já blbec,“ sedl si Bruno vedle mě a skryl si tvář do dlaní. 
Můj bratr vysvětloval u baru Lence a Gitě, jak nejlépe a z čeho všeho připravit 

„Krvavou Mery“ a „Bílou paní“, a názorně všechno zručně předváděl za pomoci 
zdejšího číšníka. 

„Kašli na to,“ řekl jsem Brunovi a obdivoval za barem kmitajícího Honzu 
třímajícího v rukou šejkr. 

„Já blbec...“ zopakoval Bruno, „...ona mě normálně sprostě využila, jenom aby ho 
vyprovokovala.“  

„To je život,“ nadnesl jsem teskně a nalil Brunovi a sobě Balantinku. 
„Podívej se...“ zamyslel jsem se hledě skrz zdviženou sklenku alkoholu nejdřív na 

Gitu a potom na něj, „...zdraví ti slouží, překrásného zdravého synka máš a jsi teď 
svobodný... navíc máš práci, která tě baví a přátele, kteří tě pobaví... tak co bys, 
prosím tě, ještě víc chtěl... zoufat bych měl já, já jsem pohřbil svobodu.“  

Bruno se na mě taky podíval skrz sklenku a chvíli mlčel. 
„Teď bych s chutí smočil...“ zatvářil se lišácky, rozhlédl se kolem a ťukl si se 

mnou. 
„V tomto jsi teď momentálně ve výhodě,“ uznal a oba jsme kopli do sebe nalité 

visky. 
Nalil jsem ještě dvě, abychom - jak podotkl Bruno - nekulhali, přestože jsme jich 

měli v sobě již nepočítaně, a potom jsem se s Gitou odebral do pokoje, abychom se 
oddali radovánkám svatební noci poprvé v tomto novém stavu manželském. Mohli 
jsme se sice nechat odvézt domů, ale protože měla být druhý den oslava (dalo-li se to 
nazvat oslavou) zakončena slavnostním obědem, neučinili jsme tak k neskrývané 
potěše Karla, který si po celodenní nucené abstinenci rád připil s posledními duchem 
přítomnými. 

Vzali jsme s sebou nahoru plastovou láhem Liftu a dvě sklenky, protože se po ránu, 
ale i během rozkošných chvilek, dala očekávat dehydratace organismu, a dva litry 
tekutiny mohly postačit k částečnému zhojení hydroschodku, především mého těla. 

„Miláčku,“ řekla Gita tajemně, položila sklenky na noční stolek vedle rozsvícené 
lampičky a vášnivě mě políbila. 

Připadala mi spokojená i přesto, že se svatba na mé výslovné přání (přesně jsem 
řekl: „Svatbu teda ano, ale do kostela jen přes moji mrtvolu.“) nekonala v božím 
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stánku. Koneckonců jedinou věřící z Chmelovic rodiny byla sama Gita, což mě 
překvapovalo (především to, kde se k víře dobrala, když ne v rodině), ale její radikální 
postoj k některým věcem a živočichům, například pavoukovcům potvrzoval, že to 
s opravdovou a upřímnou křesťanskou vírou a láskou u ní není zase až tak horké. 

Natáhl jsem ruku do prázdna za Gitu, kde jsem odtušil polohu nočního stolku, 
abych odložil dvoulitrovku nealka, a pomohl jsem jí zbavit se nepohodlného 
svatebního šatu. 

„Na tento okamžik jsem se z celého dne těšil nejvíc,“ přiznal jsem se, když jsme 
leželi v posteli nazí vedle sebe a já jí kroužil prostředníkem pravé ruky po virtuální 
velké osmičce nebo taky nekonečnu mezi jejími ztopořenými bradavkami. 

„Pojď,“ špitla Gita a zachvěla se.  
Smyslně jí kmitala víčka.  
Gita byla roztomilá a moje a já šel. 
Vleže jsem vykročil do krajin vášní. 
Cesta byla vzrušující, teplá a vlhká, tak jak to já, a jistě i vy, miluji. 
„Buď opatrný,“ špitla ještě a semkla mě nohama kolem boků.  
„To víš, že jo,“ ujistil jsem ji, „...ještě abys otěhotněla.“  
Byli jsme oba nevýslovně šťastní, zdálo by se dva mladí lidé ve správný okamžik 

na správném místě, ale vše bylo bohužel jinak, přesně tak, jak to napsal sám život 
a jak vám to budu dál reprodukovat. 

 
Pár dní po svatbě přestalo mrkat kukátko staré Preclíkové.  
Všiml jsem si toho pokaždé, když jsem přicházel pracovat k bratrovi, kde jsem měl 

nadále ateliér, zatímco manželka stále docházela do neoblíbeného zaměstnání 
prodavačky. 

„Pane Lipský, dobrý den,“ oslovila mě paní Žlábková, jakmile otevřela dveře, 
„můžete, prosím vás, na okamžik?“  

Překvapilo mě, co by po mně mohla chtít, ale neptal jsem se. Jen jsem slušně 
pozdravil a snažil se vypadat přirozeně. 

„Ale jistě,“ řekl jsem ochotně. 
„Prosím, pojďte dál,“ pobídla mě a já se vyzul a vstoupil. 
Byla doma sama, manžel odjel k dceři, jak mi vysvětlila. 
„Posaďte se,“ nabídla mi křeslo v obývacím pokoji zařízeném v nádherném 

renesančním stylu a zeptala se vlídně, „dáte si kávu nebo raději štamprlku?“  
Byl jsem čím dál víc udivený a napjatý, což ještě umocňovalo rázné tikání 

obrovských starých skříňových hodin protínající zvláštní ticho rozprostírající se snad 
ve všech domácnostech starých lidí, ale nedal jsem to na sobě znát a sedě 
v čalouněném křesle s dřevěnými opěrkami jsem zcela přirozeně poprosil o čaj. 

„Ale jistě,“ odběhla paní Žlábková do kuchyně a za okamžik se vrátila se šálkem 
vroucího čaje pro mě a šálkem kafe pro sebe. 

„Abych vám to vysvětlila...“ začala nejistě, kroužila nervózně lžičkou v kávě 
a odkašlala si. 

„Víte... paní Preclíková mě poprosila, abych vám vyřídila...“ pokračovala, ale 
znovu se odmlčela, protože opravdu nevěděla odkud začít, a až za chvilku za mého 
chápavého pobídnutí se mi se vším svěřila. 

Stará Preclíková byla totiž už dva dny v nemocnici a byla na tom velice špatně, na 
smrtelném loži - říká se, a rozhodla se mi coby profesionálnímu umělci odkázat 
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veškeré své umělecké předměty kromě nábytku (některý už odkázala manželům 
Žlábkovým), jestli bych o ně měl zájem s tou podmínkou, že je nikdy neprodám.  

Seděl jsem před paní Žlábkovou, srkal horký čaj a byl dojatý. 
„To mě upřímně těší, že si na mě paní Preclíková vzpomněla,“ přiznal jsem 

a položil šálek čaje na podšálek. 
„Ježíš, promiňte... dáte si sušenky?“ vzpomněla si paní Žlábková na svůj 

hostitelský nedostatek, a aniž vyčkala mojí odpovědi, vyskočila k barové skřínce, 
otevřela balíček sušenek a rozložila je na skleněnou mísu přede mě. 

„Prosím,“ pobídla mě a opět se posadila. 
„Ne, děkuji, když tak později... chtěl jsem se zeptat, paní Preclíková nemá dědice?“ 

zajímal jsem se možná trochu nemístně. 
Paní Žlábková se ke mně naklonila a položila mi ruku na předloktí. „Mezi náma... 

pane Lipský, moc ji potěšilo, že jste ji pozval na svatbu. Říkala, že takhle se 
nepobavila posledních třicet let, a byla opravdu moc šťastná, že si na ni někdo 
vzpomněl... Samotnou mě mrzí, že jsme s manželem nemohli přijít.“  

Uznale jsem pokyvoval hlavou a zaujatě naslouchal. 
„A dědice, vlastně dědičku, má pouze jednu, svoji neteř. Ta jako jediná žijící 

příbuzná zdědí byt, který - podle Amálky - stejně asi prodá, protože je jí už šedesát let 
a bydlí až někde u Plzně.“  

„Aha,“ podotkl jsem užasle a teprve teď si uvědomil, že písmeno „A“ před 
příjmením „Preclíková“ na štítku dveří, poštovní schránky a zvonků značí jméno 
Amálie. 

„...Ale ty obrázky a sošky chce Amálka nechat pohromadě a nerozprodávat je, 
a myslí si, teda i já si myslím, že u vás jako u umělce uznávajícího a respektujícího 
tyto hodnoty budou v dobrých rukou.“  

„To mi lichotí,“ zatvářil jsem se vlídně a souhlasil s tím, že sbírku patnácti orginálů 
obrazů většinou regionálních umělců, ale pozor, jak se později ukázalo, dokonce 
i jednoho obrazu pana mistra Zrzavého (nikdy jsem se nedozvěděl, jak se k němu 
dobrala), neprodám stejně jako tři porcelánové starožitné sošky. 

Na odchodu jsem se zeptal, jestli mohu paní Preclíkovou v nemocnici navštívit, což 
paní Žlábkovou potěšilo a ochotně mi vysvětlila, kde leží.  

Měl jsem smíšené pocity, když jsem stoupal ve tři hodiny odpoledne do kopce 
vstříc novojičínské nemocnici, ale nebylo to nic ve srovnání s těmi pocity, které jsem 
zažil při otevření dveří nemocničního pokoje a při pohledu na pobledlou svraštělou 
tvář pomalu dohasínajícího života. 

Amálie Preclíková ležela nepřítomně na lůžku v obložení nejrůznějších hadiček 
a přístrojů a i mluvení jí činilo evidentní potíže. 

Ve váze na stole měla kytici růží, kterou dostala od pana Sovy. Měl jsem ohromnou 
vnitřní radost a opět se mi potvrdilo, že Sova je skvělý člověk, když odložil vzájemné 
antipatie (všichni si zkrátka nemůžeme být sympatičtí), a alespoň v tomto okamžiku ji 
potěšil svou náklonností. Udělal to pouze proto, aby jí usnadnil a ulehčil její ukončení 
jistě nelehkého života a možná taky trochu pro své svědomí, což se mu ovšem 
vytknout nedalo. 

Vložil jsem do vázy ještě mnou věnovanou kytici, shodou okolností taky růží, ze 
kterých měla viditelnou radost, a posadil se na židli přinesenou k lůžku z rohu pokoje. 

Tak asi vypadá smrt, pomyslel jsem si, když jsem pohlédl do její bledé vrásčité 
tváře a kalných očí, a poprvé v životě jsem pocítil strach ze smrti, která mi najenou 
připadala neuvěřitelně blízko. Je to možná paradoxní, ale ani při úmrtí rodičů jsem 
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něco podobného - co se smrti týče - nezažil snad proto, že umřeli nečekaně a náhle 
a v podstatě mladí, snad proto, že jsem se s nimi nestihl rozloučit a pamatoval si je 
v plném rozkvětu života. Teď jsem si připadal smrti mnohem blíž. Divil jsem se, jak 
se lidské pocity mohou v různých situacích měnit, jak se má dříve nenávist nyní 
změnila v lítost a bezmezný soucit, ale bylo to tu, a já věřil a věřím, že to nebyla jen 
přirozená změna z důvodu nečekaného dědictví, ale spíše uvědomění si pomíjivosti 
života a odkrytí svých vlastní citů a především pokora a úcta ke stáří a smrti. 

Poděkoval jsem paní Preclíkové za důvěru, za oprávněnou důvěru ve mě a slíbil jí, 
že obrazy, na které je pyšná, rozhodně nikdy neprodám a budu je i vystavovat, jak si 
přeje. Měla z toho radost a myslím, že mi skutečně věřila. Vyslechl jsem ještě pár 
bolístek, které měla na srdci a s kterými se chtěla někomu svěřit, přestože se jí mluvilo 
těžce soudě tak podle zachraplého suchého hlasu a občasného pokašlávání. 

Když domluvila, pohladil jsem jí zcvrklou flekatou studenou ruku, abych se s ní 
rozloučil, protože zdravotní sestřička mi za sklem naznačila ťukáním na hodinky, že 
smluvený konec návštěvy nastal. 

„Pane Johane,“ řekla Preclíková, když jsem uklízel židli zpátky do rohu pokoje 
a vlastně poprvé a naposled mě oslovila jménem. 

„Ano,“ otočil jsem se k ní. 
„Máte novou náušnici?“ zeptala se a chtěla zvednout ruku, což se jí nepodařilo. 
„Ano. Tři dny. Vy jste si toho všimla?“ ujistil jsem ji překvapeně. 
„Sluší vám,“ zalichotila mi a pokusila se o úsměv.  
Věřil jsem, že se nijak nepřemáhá a že to říká upřímně, a zachtělo se mi brečet. 
Poděkoval jsem jí, rozloučil se, otevřel dveře a vykročil dutou nemocniční 

chodbou. 
Slzavým pohledem jsem poděkoval zdravotní sestře a odešel. 
Dva dny nato Preclíková zemřela. 
Život je boj a smrt není prohra, uvědomil jsem si na jejím pohřbu. 

 
 

XIV. 
 
 
„Dnes je venku nádherně!“ zvolal jsem z chodby cestou do kuchyně za Gitou. 
„Všechno nejlepší k svátku, miláčku,“ popřál jsem jí a políbil ji. 
„Ty sis vzpomněl...?“ řekla nevěřícně, rozbalila kytku a vložila ji do vázy na stole. 
„No, vzpomněl... stavil jsem se za Brunem, a ten mě pozval ve středu do hospody 

zapít svátek, říkal, že ho má den po tobě, z čehož jsem usoudil, že v úterý máš svátek 
ty, a dnes je úterý, takže jsem si vzpomněl,“ pronesl jsem ironicky. 

„Ty jsi číslo,“ objala mě a políbila nejprve na nos a potom na ústa. 
„Toužím po tobě,“ pošeptal jsem jí a snažil se ji přetlačit na chodbu a do ložnice, 

„...toužím po tvém nitru.“  
„Neblázni, každou chvíli mají přijít naši,“ protestovala a vůbec mě tou novinou 

nepotěšila. 
„Škoda,“ řekl jsem suše a vyzývavě dodal, „ale mohlo to stát za to, Bruno mi dal 

prohlídnout jeden časopis a ten mě nažhavil...“  
„Tak si to žhavení nech na večer,“ usmála se a sedla si na židli. 
„Kope?“ sáhl jsem jí na břicho. 
Gita si zvedla triko a podržela si ho na prsou.  
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„Jo! Kope. Cítíš?“ rozzářil jsem se a položil její ruku na místo vedle svojí, kde jsem 
ucítil pohyb. 

„To bude chlapisko... a umělec to bude. Cítíš?“ rozplýval jsem se a opatrně jí 
prohmatával břicho. 

„To víš, že jo, další chlap a blázen jako ty, ne?“ oponovala, a protože zazvonili její 
rodiče, shrnula si triko a šla otevřít. 

„Ahoj. Všechno nejlepší,“ zaslechl jsem hřmotný hlas jejího otce a pisklavý hlas 
její matky a vyšel se s nimi přivítat. 

Z každého setkání s nimi, respektive s tchánem, tchýně je jen neprůbojná 
přitakávačka, jsem měl téměř panickou hrůzu, protože jsme byli zcela rozdílných 
povah i názorů, a hlavně proto, že už měsíc naší neustále se prohlubující 
novomanželské finanční krize se mi stále vehementněji snažil vnutit místo učitele 
u něj na škole, nebo alespoň kterékoli jiné zaměstnání mimo svobodného povolání, 
které by neslo stálý příjem, protože mé povolání - podle jeho slov - nás nikdy nemůže 
uživit.  

Marně jsem mu nesčíslněkrát vysvětloval, že to je věc celkové filosofie a postoje 
k životu a že já nejsem typ člověka, který by prodal sám sebe, a dělal něco, co ho 
nebaví jenom proto, aby mohl mít víc peněz, když se mu na jím vytyčené cestě 
momentálně nedaří. 

„Tak jak?“ pohodil tchán hlavou a polk poslední sousto zákusku.  
„Jo, dobré,“ ujistil jsem ho, přestože to dobré zatím nebylo. 
„Jak dobré...? Sehnal sis už něco?“  
„Zítra jedu do Ostravy - včera mi přišel dopis z jednoho vydavatelství, které chce 

vydat miniatlas ptáků - tak uvidím.“  
„Ale já myslím normální práci. Tohle můžeš přeci dělat jako koníčka,“ naléhal 

a věnoval mi nadřazený kantorský pohled. 
Kdybys věděl, jak mě ta tvoje zabedněnost sere, řekl jsem mu mlčky a těkal očima 

po ubruse. 
Z ložnice jsem zaslechl Gitu vysvětlující své matce, kde bude postýlka a skříňka na 

dětské věci. 
„To je normální práce,“ upřesnil jsem a zmohl se na jeden pohled z očí do očí. 
„Já ti nechci radit, ale uživí vás?“  
„Ano.“  
„Tak to je potom v pořádku,“ řekl vážně a podíval se na Gitu opřenou teď ve 

dveřích kuchyně. „Potom ale nechápu, proč jsi potřebovala půjčit na skříň.“  
Znělo to výsměšně, a to mě štvalo. 
Slibovali, že nám pomohou, kdykoli budeme potřebovat, ale o tom, že podmínkou 

pomoci bude popření naší nebo spíše mé vlastní identity, o tom se nezmínili. 
Konečně soukromí, oddechl jsem si, když za nimi zaklaply dveře. 
„Ale něco stálejšího by sis měl najít, miláčku,“ naléhala Gita a snažila se být milá. 
„Ještě ty s tím začínej... vždycky jsem byl v pohodě... vždycky jsem se uživil, tak 

proč bych neuživil nás... potřebuju jenom překlenout toto období, protože s některými 
výdaji jsem zkrátka nepočítal,“ rozčílil jsem se a mával naštvaně rukama nad  
jednotlivými kusy nábytku. 

„Já potřebuju podpořit v tom, co dělám, a né od toho zrazovat jenom proto, že 
někde existuje krátkodobě schůdnější cesta... chápeš?“  

Gita se posadila do křesla a vůbec mě nechápala. 
Byla tak bezbranně naivní a nechápající. 
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Možná mě pochopit chtěla a jenom to prostě neuměla. 
Pohladil jsem ji, abych rozjasnil její zadumanou tvář. 
„No, nezkoušej to,“ usmála se a ještě chvíli se mě snažila vydírat, ale marně, 

protože jsme její svátek stejně nakonec oslavili činností, ve které jsme si oba společně 
rozuměli - splynutím těl v naší modré ložnici. 

Bohužel se nám nikdy nepodařilo splynutí duší. 
 
Ráno bylo nebe oblačné a mírně mrholilo, ale během hodiny se počasí radikálně 

změnilo, a když jsem vysedal na ÚANu v Ostravě, slunce svítilo jako v parném létě 
a i cesty a chodníky už oschly. 

V podchodu postávali jako vždy muži a ženy nejrůznějších ras, národů 
i hygienických stupňů znečištění, bez domovů a bez práce, někteří - zřejmě ti 
podřimující dříve na trávníku - ještě oschnout nestihli, a žadonili o českou měnu, která 
- aniž to tušili - dostala před čtrnácti dny řádně na prdel, aby ji vzápětí zkapalnili 
v nejbližších stáncích, přestože ji původně vyžebrali za účelem přepravy svých 
tělesných trosek do Prahy, do Pardubic, jednou jsem zaslechl i kamsi do Úpy nebo 
kamkoli jinam, ačkoli jejich nejvzdálenější cesta posledních let vedla možná někam 
pod suchý viadukt nebo teplé parní potrubí do periferie Ostravy. 

„Život je boj,“ usmál jsem se soucitně na zrzavého Ukrajince se zalepenýma očima 
a předvčerejšími zaschlými zvratky na bradě a z bezpečné vzdálenosti dvaceti 
centimetrů jsem mu spustil do zčernalé dlaně pětikorunu. Zprvu jsem sice váhal - tyto 
existence nemám přeci rád, ale bylo krásně a měl jsem dobrou náladu, navíc se 
přiznal, že chce peníze na snídani (že bude tekutá, bylo víc než zřejmé), tak proč 
neudělat dobrý skutek. 

Náladu mi proti očekávání nezkazilo ani jednání s vydavatelem. 
Poprvé se mi přihodilo, že se mnou jednala (tentokrát to byla žena) jako se sobě 

rovným. 
Probrali jsme otevřeně všechna její a má přání a představy, ale i následné 

povinnosti a vcelku rychle jsme nalezli společnou řeč, a jakmile si prohlédla mé 
přinesené práce, hned jsme se domluvili. Třicet tisíc není sice žádná velká suma, ale za 
necelý měsíc poctivé práce, co bych mohl chtít. Takhle hladce to nešlo ani 
u předchozích dvou knih, liboval jsem si na odchodu. 

Do odjezdu autobusu mi zbývaly dvě hodiny a vlak mi jel taky až za hodinu 
a třičtvrtě, takže jsem měl dost času, abych Brunovi ve státní vědecké knihovně 
vyhledal význam asi patnácti latinských slov, která mi vypsal na papír a která sám ani 
v jediné ze tří knihoven u nás nenašel. 

Protože jsem v knihovně nebyl přihlášený a kvůli jedné návštěvě se mi poplatek 
platit nechtělo, musel jsem ve skleněné kukani sedící postarší paní chvíli přemlouvat, 
ať mě vpustí, a směnou za občanský průkaz se mi to i povedlo.  

Z regálu jsem si vyndal dva obsáhlé, bezmála tisícistránkové naučné ilustrované 
slovníky a v mrtvolném tichu narušeném jen občastným zašustěním otočené stránky 
jsem se pustil do práce.  

Vedle mě studoval anatomii lidského těla urostlý mladík připomínající mi trochu 
Bruna. Opíraje se lokty o mohutnou lavici a s dlaněmi na uších civěl do knihy a na 
každé nepatřičné zašramocení zareagoval zvednutím hlavy, zaměřením narušitele 
a podrážděným vyslovením „Cc“.  
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Nalistoval jsem písmeno „A“, abych vyhledal slovo „avis“, a než jsem stačil zjistit, 
že má něco společného s ptákem, ozval se před námi sedícímu studentovi u pasu 
telefon, což vedle mne sedícího mladíka silně popudilo.  

„Cc...“ sykl a jakmile se telefonující otočil, kývl na něj hlavou, aby tím naznačil, 
jak si to představuje narušovat posvátné ticho zdejší místnosti, načež se hovořící 
ignorantsky zašklebil (mimicky ho poslal do krajin dvou půlek), otočil se zpátky 
k rozečtenému technickému rejstříku počítačových dispozic, v klidu dohovořil 
a telefon vložil zpět do pouzdra k pasu. 

Ty telefony má dnes snad vážně každý debil, pomyslel jsem si a pochválil se, 
protože jsem onehdy s myšlenkou zakoupení tohoto přístroje vážně koketoval 
z důvodů čistě praktických, ale včasné uvědomění si skutečnosti, že bych se tím 
zařadil k sortě v mnohém mi nesympatických lidí, mě naštěstí přemluvilo tak neučinit, 
a tuto výhodu snadné komunikace raději oželet. 

Asi za pět minut, zjistil jsem zrovna, že „rara“ je „vzácný“, jsem zažil něco 
nečekaného. Studentovi před náma opět zazvonil telefon a on ho opět v klidu 
naučeným pohybem přiložil k uchu, což mladík vedle mě už psychicky neunesl. 

Obešel se bez varovného a popuzeného „Cc...“ a s kamennou tváří hovořícímu 
telefon vyrval z ruky a s obrovským zadostiučiněním jej na podlaze rozdupal. 

Majitel telefonu na něj zíral s výrazem ve tváři podobným tomu, jaký zavládne 
v obličeji dítěte, když mu z úst vytáhnete a zabavíte lízátko. 

Viděl jsem v něm bezmoc, neštěstí, beznaděj a bolest, ale i vztek. 
Stěží jsem zadržoval smích a čekal, co bude. 
To co následovalo, bych rozhodně nepředvídal. 
Student anatomie si s ledovým klidem poopravil triko, posadil se zpět ke knize 

a pokračoval ve studiu. 
Student před náma lapal ústy na prázdno, jako by chtěl něco říct a jako by stále 

nevěřil uskutečněnému. Dodnes vidím ten napomádovaný kožený ksicht. 
„Prosím,“ podal jsem mu na stůl z podlahy vyžehlený zdroj nejsnadnější 

komunikace, který v opravdové komunikaci neobstál, a zalistoval jsem opět ve 
slovníku. 

Nešťastník si pochroumaný telefonek a přivislé součástky bolestně prohlédl, 
opatrně a cituplně jej vzal do dlaně jako dítko zraněného křečka a sklesle beze slova 
odešel. 

Možná, že uronil i slzu, vypadal na technický typ. 
 
Když jsem přijel, byla už Gita doma z práce. Překvapilo mě to, protože byla teprve 

jedna hodina, a z ranní směny jindy přicházela až po třetí. 
„Copak, stávkujete?“ zeptal jsem se a přivítal se s ní. 
Gita mlčela.  
Seděla zesmutněle v křesle v obýváku, tvář měla umatlanou od šminek a v ruce 

žmoulala kapesník.  
„Stalo se něco, miláčku?“ zhrozil jsem se vida její tvář. 
Chtěla něco říct, ale jenom se bezmocně rozplakala. 
„Co se stalo?“ naléhal jsem s rostoucí obavou o její těhotenství i ji samotnou, 

poklekl k ní a chytil ji za ruku. 
„Odvezli mě do nemocnice...“ zavzlykala a otřela si po tváři stékající slzy. 
Byla nešťastná a zoufalá, jak jsem ji neznal. 
Za neustálého vzlykání a občasného dojemného pláče mi všechno řekla. 
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Do nemocnice ji odvezli kolem desáté, protože měla neuvěřitelné bolesti a museli jí 
napíchat nějaké injekce, což ještě nebylo to nejhorší. Dozvěděla se totiž i smutnou 
pravdu o svém těhotenství, které bylo z důvodu nedostatečné tvorby hormonu 
progesteronu, jenž je základním předpokladem udržení těhotenství, vážně ohroženo. 
Marně se ji snažil doktor utěšit tím, že to příroda sama takto reguluje u téměř jedné 
třetiny poprvé těhotných žen a že v případě nezdaru v tomto těhotenství vůbec nemusí 
mít obavy z dalšího. 

„Johane, já mám strach,“ plakala Gita hladíc si levou rukou břicho. 
„To bude dobré...“ uklidňoval jsem ji, přestože sám jsem rozhodně klidný nebyl. 

Měl jsem strach možná ještě větší než ona, ale musel jsem se snažit být silný a být jí 
oporou, jak se na vzorného manžela sluší. 

Vstal jsem a políbil ji na čelo. 
„Co bys řekla mléčné čokoládě s jahodovou náplní,“ řekl jsem, abych ji přivedl na 

jiné myšlenky. 
Gita se pousmála, měla ji z čokolád nejraději. 
Z poličky na chodbě jsem jí ji podal a šel se převléct do domácího oblečení do 

ložnice. 
„Vaši nejsou doma?“ zajímal jsem se, protože s každou bolístkou jindy vyhledávala 

matku a byla na ní na vdanou ženu až nezdravě závislá. 
„Proč se ptáš?“ ozvala se Gita. 
„Že bych jim zavolal... třeba...“ zalhal jsem. 
„Včera večer jeli přece k těm známým do Čech a vrátí se až zítra,“ připomněla mi 

a přišla za mnou do ložnice. 
Postavila se do dveří a prohlížela si mě, kterak se poskakující na jedné noze snažím 

obléci tepláky a rozesmála se. To potěšilo i mě a komicky jsem se svalil na postel. 
„Ty jsi číslo,“ řekla už o poznání veseleji a posadila se vedle mě. 
„Číslo pět žije,“ pronesl jsem počítačově a zakousl se jí do čokolády. 
Ona se usmála a ulomila ji, takže mi v ústech zůstal celý pásek. 
„Tak ď...“ zamumlal jsem a celý kus i pozřel. 
Vyhoupl jsem se z leže do stoje, vytáhl si ze skříně triko a oblékl si ho. 
Gita s čokoládou opřenou na dolním rtu zírala skrz na zdi visící obraz zámku 

Libochovice někam do nepřítomna a znovu zesmutněla. 
„Johane, já mám strach,“ řekla zamyšleně. 
 
Odpoledne přišla Lenka s Honzou popřát Gitě ke včerejšímu svátku, kdy nemohli 

přijít, protože byli dva dny u vody a přijeli až večer. 
Gita měla z jejich návštěvy obrovskou radost a viditelně pookřála. Dokonce sama 

navrhla po dětinském šepotání s Lenkou, že půjde s nima a přespí u mého bráchy, 
kdyby se něco přihodilo, ať je někdo nablízku, a že já mohu, přestože jsem to v nastálé 
situaci zamítl, jít na pivo s Brunem. 

Neměl jsem sice příliš chuti oslavovat, ale snad to pomine, říkal jsem si. 
 
V sedm dle domluvy jsem zazvonil na Bruna, ale trvalo hodnou chvíli, než mi 

otevřel. 
„Kde jsi?“ napomenul jsem vrznoucí pootevřené dveře. 
„Musel jsem se sprchnout, ani mi nemluv...“ volal Bruno. 
Dloubl jsem do dveří, aby se otevřely, a uviděl jsem ho nakukujícího z koupelny. 

Měl rozcuchané mokré vlasy a ustaraný výraz. 
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„No pojď dál,“ pobídl mě, „a zavři, prosím tě.“  
Vyzul jsem se a se slovy všeho nejlepšího jsem vstoupil a daroval mu láhev 

šampaňského. 
„Copak?“ zeptal jsem se hledě do jeho pracovny. 
Na pracovním stole, na židli a na podlaze (naštěstí tam byly jen parkety, ne 

koberec) byla rozlitá černá tuš a na zemi leželo pohozené tuší nasáklé triko a tímtéž 
zacákané slipy. 

„Před chvílí jsem se polil...“ zoufal si Bruno, „akorát jsem něco dodělával k těm 
latinským slovům... Mimochodem, máš to pro mě?“  

„Jo,“ ujistil jsem ho, vytáhl z kapsy složený papírek a položil ho na polici. 
Bruno poděkoval a pokračoval: „...A otočil jsem se, abych si podal šablonu 

a vidíš.“  
Rozpažil rukama a pleskl dlaněma o stehna. 
„Horší než malé děcko,“ usmál se žlutě. 
„Ani nevíš, jak rád bych teď byl politý tuší - a třeba od hlavy až k patě - jen kdyby 

to bylo to nejhorší, co by mě bylo potkalo,“ řekl jsem bez legrace a se vším se mu 
svěřil. 
 Vím, že se mnou a s Gitou cítil, protože se uměl dokonale vžít do naší role (všiml 
jsem si dokonce, jak se v jednu chvíli koutkem oka zasněně zadíval na fotečku svého 
synka na poličce), ale už si zvykl brát život tak, jak jde, protože jinak to prostě nejde, 
a jen by se člověk zbytečně užíral. 

„Ještě nebylo tak špatně, aby nemohlo být hůř,“ povzdechl si a podal mi z poličky 
konečný rozvodový rozsudek. 

„A tohle je dobře nebo hůř?“ vyzvídal jsem, když jsem očima proletěl řádky. 
„Dřív hůř, ale dnes už je to dobré,“ usmál se tajuplně, dopnul si košili a pohlédl na 

mě a ke dveřím. 
„Jdem?“  
„A co tohle?“ pohodil jsem hlavou k rozlité tuši. 
„Ta neuteče, ale já mám svátek jen do půlnoci,“ pronesl Bruno vážně a otevřel 

dveře. 
„A co ten šampus?“ vzpomněl si ještě na darovanou láhev. 
„Ten nech na jindy,“ navrhl jsem, „dáme si radši pivo.“  
 
Mohla být půlnoc, když jsem po osmi pivech stále střízlivý pod schodištěm domu 

s mým ateliérem překračoval spícího Jardu. 
„Na někoho jsou, holt, léčebné metody krátké,“ pronesl jsem hlasitě a rozkročen 

nad sousedem jsem s ním, drže ho za klopy saka, řádně zacloumal. 
Chodbou doznívala ozvěna: „Krátké... rátké... átké... tké... ké... é... é.“  
„Krátké!“ zařval jsem ještě jednou, abych si tu hororovou kulisu vychutnal a hlavně 

probudil Jardu, aniž jsem si uvědomil, že mohu probudit kohokoli jiného. 
Naštěstí se tak nestalo. 
Bezbranný a namol opilý důkaz neschopnosti českého zdravotnictví ležel přede 

mnou, mžoural zarudlýma očima a oslovoval mě „pane doktore“. 
„Já nejsem žádný doktor, sousede,“ opravil jsem ho, „tady už jste doma, pane 

Jarda.“  
Jarda se posadil, tupě mě zaměřil a něco nesrozumitelného zachraptěl. 
„Doma,“ zopakoval jsem a zvedl prázdnou láhev rumu, „...ale to vy už přeci víte.“  
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Ještě chvíli na mě zíral, promnul si tvář a pokusil se vstát, což se mu za mé 
asistence nakonec podařilo. 

Posbíral jsem mu do tašky rozsypané svršky, pěnu na holení, zubní pastu a balíček 
umaštěných karet a pomohl mu do schodů. Odemkl jsem mu byt a rozloučil se s ním. 

„Všechny ženské jsou kurvy...“ zamručel tratíce se v temnotě bytu. 
Tak proto nenávidí střízlivost, došlo mi, jako napotvoru je ženského rodu. 
Zavřel jsem mu dveře, a když jsem odemykal můj a bratrův byt, zaslechl jsem ještě 

u Jardy zvuk padajícího květináče. 
„Co se děje?“ civěl na mě za dveřmi stojící rozespalý Honza. 
„Ále, medicína si na Jardovi vylámala zuby... zas je ožralý.“  
„Už se vrátil,“ řekl brácha neutrálně a zavřel se na toaletu. 
„Některé věci se prostě nemění,“ povzdechl jsem si a před zrcadlem odkládací 

stěny jsem na triko na vypnuté hrudi kreslil ukazovákem slovo „charita“. 
„Co Gita?“ zeptal jsem se bráchy přes dveře. 
„Dobré. Spí,“ ujistil mě a zatáhl za spachovadlo. 
Zamumlal: „Dobrou...“ a přilehl zpět k Lence. 
Já jsem se posadil na chvíli do kuchyně. 
V bytě bylo nádherné přemýšlivé ticho, jen voda na záchodě crčela do 

splachovacího zásobníku. 
Moc jsem si přál být proti přírodě, aby to s Gitou bylo dobré pořád, nejen pro 

dnešní noc, ale co je přání jednoho živočicha proti světadění přírody. 
V sobotu Gita potratila. 
Zní to sice hnusně a nelidsky, jako by přišla o nějakou nebytostnou věc, nikoli 

o něco živého, ale bohužel tak neskutečně pravdivě. Trvalo to dobré dva měsíce, než 
jsme se dostali z nejhoršího, tedy především Gita, v souvislosti s touto tragickou 
ztrátou, a než jsme spolu začali znovu sexuálně žít, přestože jsme se sobě stále více 
odcizovali a Gita se ještě silněji upnula na svoji matku deptanou přetrvávajícím 
vztahem svého manžela se sekretářkou. 

 
 

XV. 
 
 
Leželi jsme s Gitou vedle sebe, oba nazí, na letišti ve své modré ložnici 

a odpočívali po chvilkách prožité rozkoše. 
„Miluješ mě ještě?“ protnula Gita otázkou odcizující ticho. 
„To jo... někdy,“ přiznal jsem. 
„Někdy...“ zopakovala klidně a podepřela si hlavu pravou rukou. 
„Kdykoli nejsi rozmazlená.“  
„Já jsem rozmazlená?“  
„Někdy máš prostě sklony prosazovat svoje umíněnosti,“ upřesnil jsem. 
Gita se posadila a přes své levé rameno se na mě podívala. 
„Například?“  
„Například jsem tě žádal, aby ses ovládla a nepolepovala kachličky v koupelně 

těma stupidníma donaldama a mikymausama. Například... například jsem tě žádal, ne 
žádal - nesouhlasil jsem, abys utrácela za blbosti, protože z těch peněz za poslední 
zakázku nám už zase moc nezbývá, a výstavu mám až začátkem září, a to ještě nevím, 
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jestli něco prodám. Například, a spousta dalších věcí... No, můžeš mi třeba říct, proč 
máme rohožku před každými dveřmi v bytě?“  

„Tobě se nelíbí rohožky?“ zeptala se nevinně a lehla mi prsy na hruď. 
„Líbí, nelíbí... ty se mě teď už ani nezeptáš a prostě uděláš, co chceš... To ale přeci 

není manželství... Manželství to je jeden velký kompromis, ale z obou stran, a ne 
neustálé prosazování věcí jednoho a ustupování druhého partnera... Celou dovolenou 
jsi zavřená doma a znáš jenom cestu do obchodu a k matce, ale se mnou nikam nejdeš, 
a ani ve fitku už jsi nebyla takovou dobu, přestože dávno cvičit můžeš.“  

„Nech toho,“ řekla popuzeně a pohrávala si s mým řetízkem. 
„Né, nech toho... nemůžeš prostě celý život truchlit, nikam nechodit a zavřít se 

doma jako jeptiška... Co kdybych zítra vzal auto a vyrazili bychom si třeba i s Honzou 
a Lenkou někam k vodě... Co ty na to?“  

„Já ti nevím,“ váhala a rukou laskala chloupky mého povadlého přirození. 
„Ale já vím,“ rozhodl jsem rázně, „dokud nezačneš žít, tak se mnou nic nebude 

a hotovo...“  
 
V sobotu měl Honza volno a s výletem k vodě rád souhlasil. Sice se s Lenkou 

v pátek pohádal, jak mi večer sdělil, ale předpokládal, že když se k ní ráno stavíme, 
bude určitě ráda. 

„Jedeme, jedeme,“ popoháněl jsem radostně Honzu před sebou na schodech, a až 
teď jsem si všiml rohožky před bytem Preclíkové. 

Poklepal jsem bráchovi na rameno,polohlasem se zeptal a ukázal na dveře zatím 
bez jmenovky: „Už je prodaný?“  

„Jo,“ schválil moji dedukci, „koupila to prý nějaká rodina pro svou dceru, ale ještě 
jsem je neviděl.“  

„No vidíš, změna je život, nakonec tu budeme mít v baráku i mladou kočku.“  
Honza prošel vchodovými dveřmi, a když viděl moji stařenku Škodu 1000 MB bez 

osádky, tázavě se na mě podíval: „Kde máš Gitu?“  
„Poslal jsem ji jako předvoj, ať Lenku zatím zpracuje, a že je pak vyzvednem.“  
„Dobrý,“ usmál se Honza a zamyslel se, ale řekni mi ještě, jak jsi Gitu nakonec 

přiměl vyjít mezi lidi?“  
„To je tajemství šéfkuchaře...“ zatvářil jsem se tajemně a zavelel. 
„Nasedat!“  
Honza se s Lenkou udobřil až překvapivě rychle, ale chodili spolu vlastně už dost 

dlouho na to, aby se v tom naučili chodit (já bych jim mohl o smiřování vyprávět, 
a taky jsem občas i vyprávěl), takže se nebylo čemu divit. 

„Tak kam?“ vyřkl jsem otázku a pohlédl na ostatní tři v autě, ale než stačili vznést 
návrh, sám jsem si odpověděl „na štěrky“.  

„Na štěrky,“ zopakovali trojhlasem. 
„Tak na štěrky, vy ještěrky,“ zabásnil jsem a nastartoval. 
 
Přešli jsme na druhou stranu nádrže a rozložili deku. 
Díky časnému dopoledni jsme v této části byli úplně sami. 
„Brzy to tu bude narvané,“ prorokoval brácha pozorující protější břeh s rukou na 

čele, aby si tak chránil zraky proti slunci. 
„To bude žůžo,“ libovala si Lenka při pohledu na vodní hladinu a protáhla se. 
Gita v Lenčině slaměném klobouku takovou radost nesdílela a jen se zašklebila do 

slunce: „Tak ještě dostat rakovinu.“  



 104

„Nesýčkuj,“ napomenul jsem ji a jako první vyrazil do vodního živlu. Honza se za 
mnou díval, kterak se dlouhými skoky radostně řítím do vody a mizím pod hladinou, 
a rozběhl se za mnou. 

„Blázni,“ volala Gita a nerozhodně si odkládala. 
„Tak jdeme, holky!“ volali jsme na ně s bráchou a tančíce po pás ve vodě 

a čáchajíce rukama kolem sebe jsme se rozezpívali. „Chtěl bych šukat celej den jak 
rozjetej vlak, nahoru, dolů, zepředu, zezadu až mě trefí šlak, a to mě láká, a to mě láká, 
láká, láká, láká, óóóó...“  

Lenka, už vysvlečená do plavek, se na nás pobaveně usmívala a pobízela Gitu, 
které, jak bylo zřejmé z gestikulace, se do vody příliš nechtělo. Chvíli ji ještě 
přemlouvala, viděli jsme jak ukazuje na slunce, na svoji kůži, na lidi na protějším 
břehu, jak schází k vodě a smáčí v ní nohu, aby Gitu přesvědčila, ale když to 
nepomohlo, vydala se za náma sama. 

„Jí se nechce... Do takového humusu prý nevleze,“ hlásila Lenka a objala Honzu. 
Ona je snad prdlá, namíchl jsem se a vylezl za ní. 
„My plavem k tomu rákosí na druhou stranu,“ volal za mnou Honza a rozčeřil 

poklidnou hladinu mohutným tempem. Lenka mi zamávala a vyplula za ním. 
„Pozor na náspy...! Pod vodou!“ zvolal jsem za nimi a vyšel na břeh. 
„Co ti, prosím tě, je?“ zeptal jsem se zatím klidně na dece sedící Gity, plácající na 

sebe snad litr krému několikastupňové ochrany. 
„Co by bylo... nechce se mi plavat... tobě se vždycky chce plavat?“  
A je to tady, zhrozil jsem se v duchu, její mně dobře známé kyselé, vrásčité nálady. 
„Prý se ti nelíbí ta voda, nebo co...“  
„To taky,“ přiznala. 
„Vždyť jsme si přijeli zaplavat... nemůžeš se alespoň občas trochu přemáhat 

a nekazit to?“ přemlouval jsem ji a všiml si zlatého řetízku nad kotníkem její levé 
nohy. 

„Vidím, že sis koupila řetízek.“  
„No a...“ podotkla a nadřazeně mě zaměřila. 
Zas ji to raflo, raději vykliď pole, našeptávalo mi cosi pravdivě, a tak jsem jen 

smířeně mávl rukou a sešel zpátky k vodě. 
„Rychle se očváchněte, ať můžeme jet, po obědě k nám mají přijít naši!“ volala za 

mnou. 
„Cože?!“ otočil jsem se udiveně. „Tos neříkala.“  
„Vždyť ti to teď říkám,“ usmívala se. 
„Víš co, raději drž hubu...“ neovládl jsem se, rozběhl se do vody a skočil šipku pod 

hladinu. 
„Počkej!“ zaslechl jsem její zvolání, když jsem se vynořil a uviděl ji, jak se ke mně 

s obrovským sebezapřením brouzdá vodou. 
„No pojď... ty číslo,“ usmál jsem se na ni (Gitina škola komunikace mě naučila 

neuvěřitelně rychle měnit nálady, protože to s ní ani jinak nešlo) a podřepl si ve vodě, 
takže mi trčela jen půlka hlavy. 

Do lýtka mi narazila rybka a na špičku nosu, zdálo se mi že dokonale souměrně, mi 
sedl ovád. 

„Hovado,“ ohnal jsem se po něm a trochu si lokl nechutné vody (zlaté pivo!). 
Gita to neslyšela, což bylo štěstí, protože jinak by to byla schopná vztáhnout na 

sebe a byli bychom zase zpátky na dece. 
„Kam poplavem?“ zajímala se přesvědčivě, když došla ke mně. 
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Vynořil jsem se a ukázal jí směr naší vodní pouti k protějšímu rákosí. 
„A prosím tě... o vašich se vůbec nezmiňuj... prostě až přijedeme, tak přijedeme... 

když tak tě k nim večer hodím,“ varoval jsem ji před prvním tempem ve snaze 
zachování pohodové letní atmosféry. 

„Neukradne nám někdo věci?“ ohlédla se ještě starostlivě a, aniž vyčkala odpovědi, 
vyplula za mnou. 

„Jo, ukradne... vždycky tu všem všechno ukradnou...“ podotkl jsem jedovatě po pár 
tempech a usmál se na ni. 

Neřekla nic, jen vyfoukla do vody proud vzduchu a ohnala se po mně rukou na 
hladině. 

K rákosí jsme připlavali bez úhony, což se nedalo říct o Honzovi. Svoji 
neobezřetnost odnesl naštěstí jen drobnou oděrkou na koleně. 

„Neukradne nám někdo ty věci?“ zeptal se s neskrývanou obavou Honza, pozoruje 
rojící se postavy opodál našeho místečka na břehu. 

Gita se na mě vyčítavě podívala a já v jejím pohledu četl: Vidíš, já jsem ti to taky 
říkala. 

„Prosím tě,“ utrousil jsem sebevědomě, abych vyloučil jakékoli pochyby. 
Lenka Honzu políbila a kousla ho do ucha. Asi mu i něco pošeptala, protože ukázal 

rukou ke konci rákosového porostu a rozjařeně nás informoval. 
„My plavem ještě kousek dál... až poplavete zpátky, tak na nás houkněte.“  
„Jistě, je nám to jasné,“ ujistil jsem ho. 
Honza zakroutil hlavou, plácl rukou na hladinu, aby - jak podotkl - zchladil mou 

bujnou fantazii, a oba odplavali. 
„A jsme sami,“ usmál jsem se na Gitu vyzývavě a objal ji. 
Nebránila se. Nebránila se ani polibku. 
Na chvíli jsem si vzpomněl na brambory, zapékané a věž, Eiffelovu. 
„Chci tě, ženo ráje i pekel,“ zašeptal jsem teatrálně a sundal jí nejprve pravé 

a potom i levé ramínko horního dílu plavek. 
„Ale nebudeme se už hádat,“ podotkla varovně, než si odhalila sluncem netklá 

ňadra, a než jsem spatřil její vzrušené a vzrušující bradavky. 
„Jistě.“  
„Ale opravdu.“  
„Ale jistě.“  
„A miluješ mě?“  
„Prosím tě,“ povzdechl jsem nad nemístností otázky a špičkou jazyka jí obkroužil 

levý prsní dvorec. 
„To víš, že jo,“ zamumlal jsem s plnými ústy. 
„Ty jsi číslo,“ povzdechla teď ona a objala mě nohama kolem pasu. 
Potom jsme už jen mlčeli. Vlastně hluční jsme byli dost, ale nemluvili jsme, to je 

výstižnější. 
„Tady ses miloval s Ninou?“ zeptala se Gita za zvuku šplouchající vody a šumícího 

rákosí, aniž nás stačil ovanout orgasmus kohokoli z nás. 
Nechtělo se mi věřit vlastním uším. 
„Cože?“ zhrozil jsem se a úplně zvadl. 
„Co to máš za otázky!“ vykřikl jsem skoro a vymanil se z objetí jejích nohou. Její 

před chvíli mnou zbožňované a laskané a nyní nenáviděné prsy se zavlnily. 
„Co je s tebou... se normálně ptám,“ divila se. 
„Normálně. Jo?“  
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„Prostě jsem si na to vzpomněla.“  
„Že jsem ti to vůbec kdy říkal...“ kroutil jsem zoufale hlavou, „ano, miloval, tady, 

přesně tady... né...“ naštval jsem se její omezeností, uchopil ji za ramena a prudce jí 
posunul doleva. „Tady to bylo... přesně tu.“  

Gita si zahalila poprsí a poopravila si dolní díl plavek a vyčítavě se na mě podívala. 
„... Ale s tebou se to vůbec nedá srovnat... s ní to bylo něco...“ pronesl jsem 

labužnicky a udělal ve vodě tři kroky, abych dohlédl za ohyb rákosí na Honzu 
s Lenkou. 

Gita mlčela, asi nevěděla, co říct, a vyplavala vstříc břehu s našimi věcmi. 
„Počkej na mě, ať se nepodereš,“ utrousil jsem k ní hledě a mávaje na Lenku. 
„Už plavem!“ zvolal jsem a ukázal na Gitu. 
„Jó!“ ozval se Honza. 
Dvoučlenná heterosexuální posádka plovoucího kajaku mezi námi měla z naší 

pantomimicko - verbální komunikace náramnou legraci. 
Gita na svou uraženost doplatila naraženým palcem levé nohy. 
„Neříkal jsem ti to,“ podotkl jsem a vyšel k dece. 
Gita pořád mlčela a snažila se o mě nezavadit ani pohledem, aby dodala důraz 

svému nafukování, ale při zjištění, že jí chybí kabelka, se přemohla. Zoufale i vztekle 
zároveň se mi podívala přímo do očí. 

„Copak?“ usmál jsem se na ni potěšen jejím náhlým zájmem. 
„Kabelka,“ řekla se zjevnou obtíží a ukazovala na deku. 
„Ále,“ pohodil jsem ležérně hlavou, abych tím naznačil, že na to jí neskočím. 
„Moje kabelka,“ zopakovala o poznání bezradněji, což už jsem reflektovat musel. 

Posadil jsem se a pátral v hromadě svršků. 
„A nenechalas ji v autě,“ snažil jsem se to vysvětlit. 
„Ne... tady jsem ji měla,“ ukázala a klekla si k udanému místu. 
„Já jsem ti to říkala,“ řekla vyčítavě. 
„Já jsem to taky říkal, že tu vždycky všechno všem ukradnou, ale všechno 

neukradli,“ pokusil jsem se o humor. 
„Vole,“ odsekla a probírala si ostatní věci, jestli se jí neztratilo ještě něco. 
Zvedl jsem se, abych se šel pozeptat opodál ležících a nám se nemístně smějících 

mladíků, zda o tom něco nevědí, ale v půli cesty mi zpoza křoví vyskočil do cesty 
malý klučík s úmyslem mě překvapit. 

„Lekl ses, strejdo?!“ zvolal. 
„Bruno,“ identifikoval jsem udiveně prcka. 
„Ahoj, že sis myslel, že vás okradli?“ chlubil se klučina. 
„To jo,“ přiznal jsem a rozhlédl se po okolí, „kdepak máš tatínka?“  
„Máme deku za tím křovím,“ ukázal směrem k usmívající se omladině a opatrně 

překračoval kousky novinových a jiných papírků, aby vyšel po vyšlapané cestičce. 
Otočil jsem se ke Gitě a ukázal jí, teď už veseleji, že se nic neděje, čemuž, soudě 

dle útrpného postoje, stále nevěřila. 
„Jak jsi nás našel?“ zeptal jsem se na dece ležícího a usmívajícího se Bruna. 
„Náhodou... jeli jsme se koupat a uviděl jsem tu tvoje auto, tak jsem si říkal, že 

nějaký ten vtípek si nemůžu odpustit.“  
„Ty grázle,“ ulevil jsem si a posadil se k němu vedle Gitiny kabelky. Nevím proč, 

ale ani mě nenapadlo zeptat se, jak vlastně poznal naši deku. 
„Ta se z toho málem zjevila,“ řekl jsem pozoruje koupající se postavičky a všiml si 

povědomé osoby čváchající se ve vodě s malým Brunem. 
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„Není to tvoje bývalá?“ zeptal jsem se nejistě. 
„Jo,“ řekl klidně. 
„Vážně?“ podíval jsem se na něj nevěřícně a on jen znovu v klidu zopakoval, že je 

to opravdu jeho bývalá žena. 
„A že ses nepochlubil ve čtvrtek v sauně.“  
„Nemůžeš vědět všechno, pak bys byl nejchytřejší, a znáš to...“ pronesl s úsměvem 

Bruno. 
„Tak jste se dali zase dohromady... tak to má být,“ zkonstatoval jsem pochvalně 

a zamával na malého Bruna a jeho matku. 
„Dohromady, to zas né...“ upřesnil Bruno. „Občas se spolu vyspíme, ale jinak si 

žijeme každý svůj život... a řeknu ti, je to tak lepší.“  
„Já už vůbec ničemu nerozumím,“ povzdechl jsem si a vstoje si poopravil plavky. 
„Jdete za náma?“ zeptal jsem se ho, načež se posadil, naházel do tašky veškeré věci 

včetně bot, podal mi Gitinu kabelku, potom sbalil deku, zamával na svoji bývalou 
i chvilkově současnou, že stěhuje věci k nám a obezřetně jsme vykročili křovinami 
vyšlapanou pěšinkou - obezřetně proto, že ve stinných místech byla poseta čerstvými 
i rozkládajícími se lidskými výkaly. 

„Prasata lidi,“ klel Bruno. 
„Neurážej hospodářská zvířata,“ napomenul jsem ho a usmál se na Gitu sedící na 

dece už i s Honzou a Lenkou a vítězoslavně jsem zvedl nad hlavu její kabelku. 
 
V půl dvanácté jsme s Brunem a Honzou zůstali sami.  
Se mnou již opět usmířenou Gitu, které stále ležela v hlavě odpolední návštěva 

rodičů, a s ní i Lenku, která - jak s úsměvem prohlásila - by se samoty se třemi chlapy 
bála, svezla k naší velké radosti do Nového Jičína Brunova bývalá žena v rodiči 
zapůjčeném autě a nám zůstala moje k odvozu postačující Škoda 1000 MB. 

„Když nás dovezla sem, tak nás odveze i zpátky,“ pronesl jsem hrdě při loučení, 
abych tak vyvrátil obavy matky Brunova syna, a věnoval mu lízátko na cestu. Ten 
slušně poděkoval a rozběhl se za holkama k dědečkovu autu. 

Chvíli jsem se na něj díval, na ten čilý roztomilý zázrak zvaný dítě a opravdově 
jsem Brunovi záviděl. 

„Ani nevíš, jak ti závidím... jsi šťastný člověk,“ přiznal jsem, ale Bruno jen zvedl 
obočí, snad aby naznačil, že mu není co závidět, a pronesl kamarádsky „Netruchli... 
všechno jednou přijde, musíš to jenom upřímně chtít a vytrvale za tím jít.“  

„Uniklo mi, že jsi kazatel,“ usmál se Honza na neznaboha Bruna, který jen 
zakroutil hlavou a rozhodil rukama, „a není to snad pravda?“  

„Máš recht,“ souhlasil jsem s ním a napil se piva. 
„Kdo řídí?“ zeptal se Bruno pozorující pěnu na vousech pod mým nosem. 
„On,“ ujistil ho Honza a ukázal na mě, načež jsem se utřel a slíbil, „ještě jedno 

a končím.“  
„Já jenom, jestli máš na pokutu,“ řekl varovně Bruno a upil svého Radegastu. 
„Naděláš... je horko..., i ty kurvy musí občas k vodě,“ prohlásil jsem neprozřetelně. 
„Nech kosu viset, když jsme jeli sem, pár bezmozků jsme potkali...“  
„Není to Nina?“ přerušil náš rozhovor Honza a kývnul hlavou ke dvěma dívkám 

u okýnka bufetu. 
„Ještě ty s tím začínej...“ napomenul jsem ho, ale s obrovským vnitřním napětím 

a očekáváním jsem ohledával dvě roztomilé blonďaté osůbky, z nichž bohužel ani 
jedna nebyla Nina. 
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„Ta je přece v Anglii,“ připomněl jsem mu trochu podrážděně. 
„Jak jsi to myslel, že s tím začínám,“ nechápal bratr a dopil zbytek moku v půllitru. 
Naklonil jsem se nad stůl a tajemně se na oba podíval. 
„Hoši, to mi nebudete věřit, ale když jsme byli s Gitou ve vodě tam u rákosí...“ kývl 

jsem na Honzu, který věděl kde, napil jsem se spíš symbolicky piva a pokračoval, „... 
tak zrovna v tom nejlepším se mě Gita zeptala, jestli jsem to tam dělal i s Ninou... No, 
jestli by vás to nenaštvalo.“  

Bruno ani Honza tomu nechtěli věřit a jen se nevěřícně zašklebili. 
„Vážně... v tom nejlepším a ona si vzpomene na cizí ženskou... To už je horší než 

frigidka, která při tom myslí na nově vymalovaný strop...“  
„Kašli na to...“ snažil se to zahnat Bruno, „víš, co jsem ti říkal, musíš jít vytrvale za 

tím, co upřímně chceš, a bude to dobré.“  
„Já si taky myslím, že to bude dobré... to chce jenom čas, víš přeci, co prožila...“ 

zastal se Gity Honza, zvedl se a šel koupit další piva. 
Zasněně jsem se zadíval na neuvěřitelně rychle teplající pivo a hladící sklenici jsem 

si povzdechl: „Jenomže já mám strach, že s ní to nebude už nikdy dobré.“  
 
„To je pech,“ procedil jsem skrz zuby a zastavil za autem dopravní policie. 
„Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady, prosím...“ pronesl bez 

přemáhání propocený usměvavý policista, naklonil se ke mně do otevřeného okýnka 
a podotkl přátelsky, „...od vody?“  

„Ano, byli jsme si zaplavat na štěrky.“  
Vystoupil jsem z auta a Bruno a Honza zůstali uvnitř, jenom otevřeli dveře. 
„To musí být úmorné...“ nadhodil jsem ve snaze nadále udržet volnou konverzaci, 

sundal si sluneční brýle a zašklebil se do slunce, „...v takovém vedru.“  
„Horko, to nám je... jen co je pravda, ale někdy je větší horko řidičům,“ zasmál se 

pobaveně. 
U policejního auta stojící postarší policista dohovořil, položil vysílačku na sedadlo 

a přišel za náma. Zastavil se asi metr ode mě a s rukama za zády se pohupoval střídavě 
na patách a špičkách nohou a s klidnou tváří kontroloval počínání svého mladšího 
kolegy. 

Do prdele! zařval jsem polekaně kdesi v mysli, když jsem poznal onoho 
kolébajícího se muže. Pane bože, snad zas nezačne s nafukováním balónků i sebe 
samotného, obrátil jsem se chvilkově na víru a věřte nebo ne, pomohlo to. 

„Pil jste něco?“ zeptal se policista a vrátil mi mé doklady. 
Jazykem jsem v ústech převalil nakyslou žvýkačku, která mi měla původně chutnat 

báječně dlouho a nestydatě jsem zapřel svá čtyři piva. 
Policista se usmál, otřel si na spánku stékající čůrek potu a řekl: „Ani se vám 

nedivím, kdo by riskoval v takovém vedru... teď by jedno pivo vydalo za pět...“  
Jé, ty jsi roztomilý blb, rozzářil jsem se a podotkl vesele: „Dost jsem se nalokal 

vody.“  
Policista se neustále usmíval, zatímco jeho kolega se dokolébal a mlčky obešel 

moje auto. 
Jen mě nezačni zase šikanovat, prosil jsem ho v duchu při vzpomínce na loňské 

setkání. 
„Ať dojedete,“ pronesl starostlivě předkloněn nad zadním blatníkem. 
„To jo...“ ujistil jsem ho, „ona sice nevypadá, ale slouží skvěle.“  
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Policista se na mě chvíli díval, jako by mi nechtěl věřit, a se slovy „Radši jeďte“ 
mávl rukou. 

K mé velké radosti jsem ho nepoznával. 
„Za týden vám končí občanský průkaz,“ řekl mi tiše přátelsky jeho mladší kolega 

a s terčíkem v ruce se chystal stavět další auta. 
„Děkuju,“ zatvářil jsem se vděčně, rozloučil se a opět usedl za volant. S obrovskou 

úlevou jsem nastartoval a odjel. 
„Kéž by všem na slunci tak roztomile měkly mozky,“ prohodil Honza a pohodlně 

se rozvalil na zadních sedadlech. 
To jsem měl štěstí, blesklo mi hlavou, alespoň někdy. 
 
Nová nájemnice nebo její rodiče v šestibytovce, kde jsem vyrůstal od narození 

a kde jsem teď kvůli rostoucím neshodám s Gitou pobýval stále častěji, byla patrně 
bohatá, protože před nastěhováním byt po Preclíkové spravovala opravdu z gruntu, 
což dokazovaly nejen bytem a celým domem se rozléhající zvuky, ale i střídající se 
party řemeslníků od elektrikářů a zedníků až po tapetáře. 

To se někdo má, záviděl jsem v duchu u dveří bytu mně, ale i ostatním nájemníkům 
stále neznámé ženy a pozdravil míjející paní Zábranovou s dítětem. 

„To už je slečna...“ usmál jsem se uznale na rozjařené dítko. 
„Taky už budeme mít příští neděli rok...“ hlásila právem pyšná matka a upravila 

dcerce čepičku. 
„Ááá... tak to teda všechno lepší než nejlepší,“ řekl jsem důležitě a podal Aničce 

ruku. 
Asi jsem se jí nelíbil, protože zvážněla a na její tváři se schylovalo k pláči. 
„Ale, ale,“ řekl jsem káravě, „...my umíme i plakat?“  
„A jak...“ podotkla s úsměvem paní Zábranová, pohodila dítě v náručí a sešla dolů. 
„Poklad,“ utrousil jsem k zaprášenému řemeslníkovi stojícímu ve dveřích. Ten se 

však jen nechápavě zamračil, nechutně si uprdl a poškrábal se umatlanou mozolnatou 
tlapou na zátylku. 

Balík jeden, necitlivý! zaklel jsem cestou do schodů s bankovním výpisem mého 
vyschlého konta v rukou. 

 
  

XVI. 
 
 
Soužití s Gitou pro mě bylo stále nesnesitelnější a její otázky či poznámky mnou 

dříve trpěné a snášené u mě teď dokázaly vyvolat až nepříčetně podrážděné reakce 
a silně jsem pociťoval, že na ni začínám být alergický. 

„Kam jdeš?“ zeptala se neuvěřitelně odporně. 
„Hádej... je čtvrtek, v tašce mám šest piv a v kapse klíče od skříňky v sauně,“ 

odsekl jsem a jemným hřebínkem si před zrcadlem pročísl bradku. 
„Zase chlastat.“  
„Jdu se uvolnit... což by při soužití s tebou potřeboval i želatinový pudink.“  
„Cha. Cha. Cha. Kdyby ses radši staral o rodinu... vždyť žijeme jak žebráci... jiná 

ženská by od tebe už dávno odešla.“  
„Jiná ženská by tak neutrácela...“  
„Tak nakonec jsem špatná já... jó?“  
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„A stála by při manželovi v dobrém i zlém... vzpomínáš?“ dokončil jsem myšlenku. 
„Vždyť se na sebe podívej, cos v životě dokázal... nic,“ vybuchla a rozjela se. 
„Kdyby sis našel aspoň normální práci... ale ani to nejsi schopný, protože by sis 

namohl ručičky... ty jsi úplná nula a pořád si jenom něco namlouváš... to dokáže každý 
takové nesmyslné čmáranice... co já jsem mohla mít chlapů a vezmu si zrovna 
takového blázna... umělce.“  

Chtěl jsem jí zase sprostě vynadat, tak jak jsem to poslední dobou dělával, až jsem 
se sám za sebe styděl, protože to zkrátka už jinak nešlo, a taky ono verbální kárání se 
mnohem lépe vstřebává než fyzické, na které stejně nemám povahu, ale tentokrát jsem 
se ovládl. Snad proto, že už jsem své manželství občas pomalu vzdával, snad proto, že 
vynadat jí by stejně nepomohlo. 

„Víš co...? Podívej se nejdřív, cos dokázala ty... ty prodavačko,“ řekl jsem 
výsměšně a zabouchl dveře. 

 
Bruno seděl už připravený na lavičce před vchodem do domu, kde bydlel, 

a netrpělivě mě očekával. 
„Kde jsi... už jsem chtěl jít...“ volal, když mě spatřil a ťukaje na hodinky vyšel ke 

mně. 
„Bruno, já už nemůžu,“ povzdechl jsem si zoufale a cestou k parní lázni jsem se mu 

s rostoucím neporozuměním až nenávistí ke své ženě svěřil. 
Bruno mi ochotně naslouchal a jakmile jsem skončil, zastavil se a zapřemýšlel. 
„Tak se rozveď...“ poradil mi logicky a s rozpaženýma rukama se otočil kolem 

dokola, „...podívej se na mě.“  
„Po pěti měsících manželství?“ podotkl jsem a znovu jsme vykročili. 
„Třeba po měsíci... no, řekni mi, co vás teď spojuje?“ zeptal se zvídavě. 
Promítl jsem si v hlavě pár zatím neznámo zda úspěšných pokusů o nové Gitino 

těhotenství a nejistě přiznal: „Nic... teda myslím, že nic... kromě prstýnků.“  
„No vidíš...“ rozjasnil se Bruno, „... a bydlet máš kde, tak není žádný problém...“  
„To mi říkáš ty..., svědku,“ podíval jsem se na něj vyčítavě a přendal si cinkající 

igelitku z ruky do ruky. 
„Co se na mě tak díváš... sám jsi přece říkal, že ses ženit vlastně nechtěl, teď mi tu 

brečíš, že už nemůžeš dál... tak co? ...No co je jednodušší, než se rozvést.“  
„No právě... právě proto, že je to nejjednodušší, se mi to nelíbí... já bych si radši 

přál, aby to bylo mezi náma zase v pohodě jako před svatbou, ale zatím to nějak 
nejde... možná časem... a rozvést se, to dokáže každý vůl... teda promiň, víš, jak to 
myslím... já jenom prostě nechci být zbabělec... když jsem se dal na vojnu, tak musím 
bojovat, a to co nejdýl to půjde, a ne vzdávat to hned při první prohře.“  

„Tak ti poradím jinak...“ nadechl se Bruno před vyslovením nové myšlenky, ale 
zarazil se a podotkl: „mimochodem, Gita se rozvádět nechce?“  

„To já nevím, asi né... co by tomu řekli lidi, znáš to... pořád sice básní, jak by se 
mohla mít, kdyby byla svobodná, ale o rozvodu se zatím nezmínila... teda myslím 
vážně... takové to, já se s tebou stejně rozvedu, tak to občas vychrlí, ale spíš jen 
v afektu bez skutečného úmyslu... a to jsi měl vlastně doma taky, takže víš, o čem 
mluvím.“  

„Právě...“ přiznal sklesle a poradil mi, „podívej... na pár týdnů se odstěhuj 
k bráchovi, máš tam stejně ateliér, najdi si milenku a uvidíš, co to udělá... buď se Gita 
nad sebou zamyslí a změní ty svoje - jak líčíš - nesnesitelné nálady a bude tě chtít 
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získat, a nebo ne, a pak vaše další soužití nemá smysl... přece se nebudeš celý život 
týrat...“  

„Ty mě dojímáš... milenku... víš, jak je milenka drahý koníček a já jsem teď totálně 
na suchu a na další ženskou rozhodně nemám nervy... pro mě je teď prvořadé, aby 
výstava dopadla dobře, a hlavně abych něco prodal, protože z honorářů z novin sotva 
přežiju, a pak se uvidí,“ vysvětlil jsem Brunovi priority mých nejbližších dní a vida 
budovu sauny jsem zatřepal taškou s lahvemi a úlevně se pousmál, „teď se ale 
potřebuju hlavně uvolnit...“  

Bruno chápavě kývl kudrnatou hlavou a lahve Radegastu souhlasně zacinkaly. 
 
Bruno si užíval masáže a Felix se ještě jednou zchladil v bazénku s ledovou vodou. 
„Síla, co?“ drkotal zuby šedivý vyzáblý chlapík ponořený s ním ve vodě. 
Felix souhlasil a zadumaně se mě zeptal: „A co Nina?... S tou bys to mohl zase 

zkusit... teď někdy by se měla přeci vrátit...“  
„Prosím tě...“ převalil jsem se na lehátku a podepřel si bradu lokty: „Kde té je 

konec.“  
„No, má se přeci vrátit, ne?“  
„Kdo ví...“ povzdechl jsem si nepřítomně. 
„Další!“ zvolal Bruno vycházející z masérské místnosti a poplácal mě po zadku. 

„No jedu, jedu, nezdržuju.“  
„Ty jsi necita...“ napomenul jsem ho a poškrábal se na přirození, „... mít tak 

veselou náladu, když mě schází...“  
„Další,“ ozval se netrpělivý hromotluk Koloušek. 
„Už běžím!“ hlásil jsem v poklusu a zaslechl Brunovu poznámku: „Netruchli... 

úsměv... žijeme jen jednou, tak se neojebávej.“  
Jaroslav Koloušek, dvoumetrové dobračisko chlap, byl skvělý jako vždy a jako 

vždy jsem se pod jeho roztančenými prsty a dlaněmi báječně uvolnil. Dokázal na mém 
těle nalézt každý sval, promnout ho, řádně ho uvolnit a v mé hlavě pak následně 
i pročistit každý mozkový závit, a to bylo nesmírně osvobozující a očišťující, vše ve 
voňavé kulise kafrového krému a nejrůznějších balzámů. Ležel jsem na břiše, on mi 
klouzavými pohyby prstů mnul a masíroval jednotlivé partie zad a já se se slastně 
přivřenými víčky zasnil. 

Viděl jsem sebe stojícího ve druhém patře prodejny nábytku. Obdivoval jsem 
černobílý akt dívky visící nad nevkusným kancelářským nábytkem, prsty hladil onu 
krasavici a obkresloval ukazovákem její křivky. Cítil jsem její vřelé tělo, a přestože 
byla za hladkým sklem, cítil jsem i jemné chloupky a póry její kůže. Po schodech 
někdo přicházel, já se v úleku otočil a uviděl Ninu v roztrhaném o dvě čísla větším 
černém pánském nátělníku šeptající „Pojď“. Úplně jsem oněměl a znehybněl. 
Přistoupila ke mně, sundala si obě ramínka nátělníku, takže se jí sesunul až ke 
kotníkům a stála přede mnou úplně nahá. Byla voňavá, smyslná a mně se citelně 
zrychlil dech. Políbil jsem ji. Byl jsem nesmírně vzrušený a moc ji chtěl, ale políbil 
jsem ji jen krátce, přátelsky, překvapeně. Nina přivřela oči a usmála se. Uviděl jsem 
roztomilou mezerku mezi jedničkou vlevo a vpravo nahoře jejího úsměvu, a to mě 
ještě více rozpálilo. Byla opravdu sexy. „Pojď,“ pošeptala mi znova a objali jsme se. 
Předlouze jsme se políbili. Připadalo mi to nekonečné. Zezadu jsem rukama sjel na její 
roztomilý pevný zadeček a na hrudi ucítil její vzrušená plná ňadra i hroty prsních 
bradavek. Podřepl jsem si a jazykem jsem laskal její mírně vpadlou levou bradavku. 
Nina tiše sténala a v nastávající rozkoši mi nořila prsty do vlasů tak intenzivně, až 
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jsem poklekl. Špičkou jazyka jsem lízal jemné chloupky na středu jejího břicha od 
prsou až k pupíku a dále pak na udržovaný trojúhelník blonďatých kudrlinek v klíně. 
„Chci tě,“ promluvil jsem i já a položil ji na hrubý kancelářský koberec na podlaze. 
„Miluju tě...“ vzdechla v očekávání splynutí těl a chvěla se po celém těle. „Já tě taky 
miluju... moc,“ zašeptal jsem jí do ouška, laskal jazykem její přirostlý ušní lalůček 
a prostředníkem pravé ruky jsem ji hladil mezi stydkými pysky. Byla nadmíru 
vzrušená a vlhká. Opřel jsem se lokty podél jejího vypnutého těla a v nekonečném 
polibku do ní pronikl. 

„Hotovo,“ zaplácal rukama Koloušek a opláchl se v umyvadle. 
Pomalu jsem se probral ze zasnění, zaplatil a venku zavolal na Felixe: „Další pán 

na honění.“  
„Vole,“ utrousil nevrle Felix, zatímco dva muži na lehátkách se pobaveně ušklíbli. 
„No vidíš, že to pomohlo... hned si veselejší... zítra ještě někam vyrazíme a bude 

z tebe nový... a nebo vlastně ten starý člověk... usměvavý.“  
 
Ze sauny jsem domů nešel, ale hodlal jsem přespat u bráchy, protože tak náhle 

svěží a uvolněnou náladu jsem si nechtěl nechat zkazit Gitinými poznámkami a možná 
i následnou hádkou. 

Prošel jsem zorným polem osiřelého kukátka dveří bytu dříve Preclíkové a nyní 
nové mně neznámé nájemnice (až jsem si nepozorován někdy připadal nesvůj), která 
se sem soudě podle mrtvolného ticha v bytě pravděpodobně ještě nenastěhovala, 
a nedočkavě se chvěl, až uchopím do ruky štětec a budu civět na vybízivě pusté 
a lačné bílé plátno a rozvrhovat si v duchu tu nejvhodnější kompozici. Měl jsem 
rozkvetlou tvůrčí náladu a tu jsem musel zviditelnit. 

Brácha seděl doma v kuchyni za stolem, hlavu v dlaních, před sebou láhev visky 
a jednu nalitou sklenku. 

„Copak... oslavuješ?“ zeptal jsem se ho, podal si svoji sklenku a nalil si taky. 
Honza se na mě podíval, zakroutil hlavou a z vážné tváře se najednou vyklubal 

nevěřícný smích. 
„Ty vole... nebudeš mi věřit...“  
„Ale zkusit to můžeš,“ pobídl jsem ho a posadil se naproti němu. 
Honza se na chvíli odmlčel, možná aby mě ještě více napnul, kopl do sebe visku 

a bezelstně se na mě podíval. 
„Lenka je těhotná.“  
„Ne!“ zvolal jsem udiveně. 
„Jo,“ přisvědčil a nalil si další. 
„Ne?“ nevěřil jsem stále. 
„Vážně,“ trval na svém. 
„Chacha... tak to chce zapít... život je opravdu nevyzpytatelný.“  
Pozvedl jsem sklenku a s Honzou si přiťukl. 
„No vidíš, a teď prožiješ to co já... teda doufám, že ne to špatné... a bude svatba?“  
„Čert ví,“ posteskl si Honza a rozlil zbytek visky. Vyšel každému na půl sklenky. 
„Kdybych ti měl poradit, tak raději nehloupni, buď neoblomný a udělej jen to, co 

opravdu chceš... ať nedopadneš jako já,“ poradil jsem mu, dopil svoji visku a sklenku 
a prázdnou láhev jsem položil na kuchyňskou linku. 

Honza za stolem nepřítomně zíral skrz zpola nalitou sklenku visky a byl nesvůj, to 
jsem vycítil. 
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„To bude dobré...“ poplácal jsem ho bratrsky po rameni, „... jdu malovat, ale jestli 
chceš, můžem si jít někam sednout a probrat to.“  

Honza visku dopil, otřepal se a pronesl zasněně: „Jak neuvěřitelně blízko může být 
člověk zároveň radosti i smutku.“  

Tomu jsem rozuměl. V tomto jsme byli oba stejní. Svoboda nade vše. 
„Kdyby něco, jsem vedle,“ řekl jsem a odešel do ateliéru. 
Ten večer jsem namaloval obraz „Život“ a výjimečně jsem ho provedl barevně, ne 

že bych pestrost života neuměl a nebo se bál vystihnout v černobílém pojetí, ale cítil 
jsem to na barvu, tak jsem to tak prostě namaloval. To je to, co dělá svobodného 
umělce svobodným umělcem, žádné šablonování ani škatulkování a držení se toho, ale 
zobrazení momentálního stavu duše a síly pocitů bez jakéhokoli omezování, to je na 
umění tím nejcennějším a nejkrásnějším. 

Dokončený obraz jsem opřel na zem o zeď a posadil se naproti němu na židli. 
Musel jsem si to dílo znovu prožít. Tak jsem vždycky poznal, je-li vše hotovo a jak má 
být, nebo mám-li na něm ještě pracovat. 

Do ateliéru vešel Honza a mlčky se na obraz zadíval. Stál kousek ode mě se 
sklípkanem na triku. Když se obrazu nasytil, rozhlédl se po místnosti a všiml si fotky 
Niny na stolíku. 

„Miluješ ji?“ zeptal se mě, ale já neodpověděl. Neuměl jsem odpovědět, přestože 
jsem si její fotku vytáhl ze skříňky jako roztomilou inspiraci a přesto, že jsem na ni 
myslel poslední dobou stále častěji. 

„Myslíš, že se ještě uvidíte?“  
„...Snad... někdy bych si to i přál... přes to všechno...“ řekl jsem a oči nespustil 

z právě dokončeného obrazu. 
V ateliéru se na chvíli rozhostilo absolutní ticho. Venku jsem zaslechl štěkot psa 

a švitoření vrabčáků. 
„V kolikátém je... Lenka?“ napadlo mě a otočil jsem se na bráchu. 
Ten pohladil apatického Ferdu na hlavohrudi a nepříliš radostně řekl, že v osmém 

týdnu. 
„Hmmm,“ zamyslel jsem se s hranou vážností a škodolibě se rozesmál. 
„Tak to abys zažaloval gumárenský průmysl.“  
„Vole...“ nadal mi hospodářsky a hadra na utírání rukou od barev mi přistála na 

hlavě. 
Ferda na to neříkal nic, jen se drápky pevně přidržoval na Honzově vlnícím se triku. 
 
Odpoledne jsem šel za Brunem do práce, abychom se přesněji a definitivně 

domluvili, kam večer vyrazíme, ale nejdřív jsem se stavil za Gitou do prodejny 
potravin. 

Vůbec mě nepřekvapila. Usmívala se a byla vlídná jako dva dny vdaná žena, které 
je něco podobného, natož totožného s manželskou hádkou, zcela cizí. 

„Budeš večer doma, miláčku?“ zeptala se vyzývavě a do regálu rovnala přivezené 
tatranky. 

„Večer půjdu s Brunem možná někam sednout, víš, chce se mnou něco probrat... 
ale počkám na tebe, než přijdeš, jestli chceš.“  

„To budu ráda... dlouho jsme si neudělali pěknou chvilku...“ řekla možná upřímně, 
ale nepřesvědčivě, a držíc v každé ruce jednu tatranku mě objala a políbila. 
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„Co blázníš,“ zastyděl jsem se a těkavými zraky jsem přeletěl více či méně a nebo 
vůbec pohoršené nakupující... tatranky zašustily, já se vymanil z jejího objetí, olízl ze 
rtů ulpělou rtěnku a se slovy „Tak večer“ jsem odešel. 

„Tak v šest,“ zvolala zamilovaně. 
Tohle jsem nikdy neměl rád. Jsem asi špatný herec. Bruno už ani nedoufal, že se 

stavím. 
„Akorát končím, myslel jsem, že budu muset k tobě,“ řekl a pověsil pracovní košili 

na ramínko ve skříni. 
„Stavil jsem se ještě za Gitou,“ referoval jsem omluvně. 
„A...“ zajímal se  
„Normálka... ďábelský andílek. Jako vždycky.“  
Bruno se zoufale usmál, věděl, o čem mluvím, a už převlečený mě pobídl ke 

dveřím. 
„Sednem na jedno a něco vymyslíme.“  
„Rád bych ti ale nejdřív něco ukázal, co na to řekneš,“ navrhl jsem a Bruno 

souhlasil. 
„...V prodejně nábytku,“ upřesnil jsem a palcem pravé ruky pohladil v kapse fotku 

Niny. 
Cestou Bruno pln zvědavosti naléhal, co by to mělo jako být, ale nic jsem mu 

neprozradil. 
„Nech se překvapit,“ usmíval jsem se na schodišti do druhého patra prodejny. 
Vyšli jsme podlažím k místu posledního výskytu aktu, ale už z dálky jsem na tom 

místě viděl jen nevkusný spreji zhotovený kýčovitý obraz jakési měsíční krajiny 
s pahýly uschlých stromů. 

Znervózněl jsem. 
Bruno mě podezřívavě zaměřil, kterak letmými pohledy pátrám po zdech a vypadal 

dost nevrle. 
„Co má jako být... některý design je sice katastrofální, ale...“ divil se rozhlížeje se 

po obrazech a nábytku. 
„Počkej, to jsem nemyslel...“ opravil jsem ho a chystal se seběhnout o patro níž, ale 

v půlce schodů jsem se zarazil, otočil se a se vším se mu svěřil. Se všemi svými sny 
a představami, s niterným rozpolcením, s nápadnou podobou Niny a dívky aktu a taky 
s nezdolnou nevyčerpatelnou vyzařující inspirací černobílé fotografie. 

„Ty jsi vážně blázen,“ kroutil Bruno nevěřícně hlavou, zíraje na fotografii Niny 
položenou na dlani, ale určitě mi rozuměl. Vlastně to řekl i trochu obdivně. 

„Každý umělec musí být svým způsobem blázen...“ pronášel jsem na podlaží 
prvního patra. Bytostně jsem toužil spatřit tu nádhernou a tajemnou dívku 
v roztrhaném černém pánském nátělníku opřenou o lety vyschlé vrásčité dveře 
a bedlivě jsem obhlížel všechna zákoutí, ale marně. Nebyla ani v prvním patře, ani 
v přízemí. Byla prodána. 

Nepotěšilo mě to, vlastně jsem z toho byl smutný, vždyť mi ten akt tak silně přirostl 
k srdci, ale nedal jsem to na sobě znát (postřehl jsem, že v mém psychicky 
vyčerpávajícím manželství mé city stále víc zakrňovaly a schopnost je naplno projevit 
otupěla), aniž jsem tehdy tušil, že se s ním brzo uvidím. 

„A že ses nepochlubil dřív,“ vyčítal mi Bruno cestou z prodejny. Kolem něj zručně 
projel, míjeje sloup podloubí, asi devítiletý klučina na jednořadých kolečkových 
bruslích. Obdivně jsme ho pozorovali, jak mizí v davu, a když zajel za roh domu, 
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přátelsky jsem Bruna objal kolem ramen a profesorsky podotkl: „Nemůžeš vědět 
všechno, protože pak bys byl nejchytřejší... a znáš to...“  

 
Okoupán a oholen, připraven tak na večerní akci jsem očekával příchod Gity.  
Měla přijít každou chvíli.  
Stál jsem u okna, pozoroval venku kráčející i pobíhající drobné osůbky, to lidské 

mraveniště, a snažil se nemyslet, ale nešlo to. Vida sousedku z patra, kterak vybíhá 
s odpadkovým košem ke kontejneru, odemyká visací zámek, vyplétá ocelové lanko 
s oky z úchytek kontejneru, aby jej otevřela, vysypává odpadky a znovu uzavřený 
kontejner zajišťuje lankem a uzamyká jej, jsem si vzpomněl na Gitina vzdáleného 
bratrance Harryho a na jeho temné vize naší budoucnosti. 

Znenadání se rozpršelo a rozrušená sousedka v protějším paneláku vyběhla na 
balkon sesbírat sušící se prádlo. Soused o dvě patra níž a o vchod vedle naopak 
s ledovým klidem s někým hovořil mobilním telefonkem, vystaven za oknem jako ve 
výkladní skříni. Dělal to často, občas jsem ho pozorovával. Příčina byla buď 
v nedostatečném signálu nebo ve snaze ukázat se a polaskat vlastní ego. Nejspíš ale od 
každého něco. 

Zaujat hemžením životů jsem ani nepostřehl příchod Gity. Myslím tedy příchod 
ulicí, protože zvuk dojíždějícího výtahu se přeslechnout nedá.  

Svezla se se sousedkou. 
„Dobrý den,“ pozdravil jsem odemykající sousedku Matulkovou, vzal Gitinu 

mokrou bundu a pověsil ji odkapat do koupelny nad vanu. 
„Venku bylo nádherně a zničehonic se zatáhlo... a liják jako hrom,“ zoufala si Gita 

a utírala si do ručníku mokré vlasy, „... ani jsem nestihla doběhnout.“  
Nakoukl jsem z okna na sílící liják a doufal, že do osmi se ztiší. 
Gita přehodila ručník na šnůry nad vanou vedle své bundy a sundala si navlhlou 

košili, takže zůstala jen v podprsence. 
„...Potkala jsem Fanynku... Sova prý leží v nemocnici,“ řekla a rozepnula a sundala 

si mokré rifle. 
„Co se mu stalo?“ zeptal jsem se starostlivě. 
„Slepák... obyčejný slepák, na stará kolena.“  
Život je boj, pomyslel jsem si a opřel se o kuchyňskou linku. 
„Přes víkend se za ním stavím.“  
Gita přehodila mokré rifle přes židli a jen v kalhotkách a podprsence stála přede 

mnou a tvářila se vyzývavě. Byla štíhlá a sexy, s mokrými vlasy dvojnásob a zdánlivě 
nevinná. 

„Víš, že je Lenka těhotná?“ zeptala se a sebevědomě mě objala. 
Podíval jsem se jí do očí a cítil k ní něco zvláštního, rozporuplného. 
„Honza mi to řekl,“ přiznal jsem a ruce jsem měl pasivně svěšeny podél těla. 
„Taky bychom to mohli znovu zkusit,“ zašeptala a sáhla mi do rozkroku. Smyslně 

voněla a její víčka se zachvěla. 
Nevěděl jsem, jestli vlastně ještě chci, ale políbil jsem ji: „Myslíš?“  
Gita mi rozepnula poklopec a vnořila ruku do nitra kalhot. 
Byla nadržená a chtivá jako já. 
Dokázala mě vzrušovat stejně intenzivně, jako mě dokázala rozčílit. 
„Ty ďáblice,“ kousl jsem ji do ucha a odnesl do ložnice. 
Milovali jsme se celou hodinu. 
Drsně, vášnivě, jen ne romanticky a něžně. 
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To už jsme neuměli, nebo to prostě nešlo. 
Byl to sex bez lásky, lidsky živočišná potřeba ukojení dvou sexuálně zralých 

jedinců, ovšem i tak se plodí potomci. 
Domilovali jsme se a déšť za okny ustal a vysvitlo slunce. Příroda má ráda 

kontrasty. 
 
Námi sbalené holky, se kterými jsme právě dotančili sérii ploužáků a kterým jsme 

byli sympatičtí (to se vycítí), odešly na toaletu. 
„Proč ne?!“ naléhal nechápavě mírně opilý Bruno, když jsem se mu snažil vysvětlit, 

že k němu s nima jít nemůžu, protože prostě nedokážu být nevěrný. 
„Nevím... nejde to... tělo by chtělo, ale mozek nedokážu vypnout... nezlob se.“  
„Vypnout... vypnout,“ drmolil Bruno a podal mi do ruky další bavorák, „máš v sobě 

málo vypínačů.“  
Rozesmál mě, ale k nevěře mě nepřemluvil. Ten večer jsem zkrátka ještě nezhřešil. 
 
 

 
 

XVII. 
 
 
Ráno mi bylo kurevsky blbě. (Napsal bych raději slušně, že mi bylo nevolno, nebo 

že mi nebylo dobře, ale to by nebylo výstižné. Doopravdy mi bylo kurevsky blbě.) 
Zatáhl jsem za splachovadlo a upřímně litoval zpoceného slzavého tvora s bradkou 

zírajícího na mě rudýma žilnatýma očima z krajin za zrcadlem. 
„Tys musel včera vypadat,“ volala od plotny z kuchyně Gita a škodolibě se 

uchichtla. 
„Hmmm...“ zamručel jsem, a aniž jsem stihl upřesnit, že to už bylo dnes, jsem se za 

zvuků „Hm...hm...“ opět sklonil ke klozetu. 
„Dnes tomu kuřeti asi moc nedáš...“ podotkla ohledávajíc zmučeného tvora před 

sebou. 
„To bude dobré...“ pronesl jsem hrdinně a s těžkostmi vlnícího se žaludku, dala-li 

se tak ta křečovitě pulsující věc mých útrob ještě nazývat, jsem dodal, „půjdu se projít. 
To mi pomůže... a pak budu jako znovuzrozený.“  

„Jen aby... zatím vypadáš jako zmrtvýchvstalý.“  
„Ha. Ha,“ řekl jsem kysele a odešel si najít vhodný oděv na procházku hřbitovem. 
 
Na hřbitově bylo krásně. 
Hřbitovní ticho protínané občas švitořivým ptactvem a umocňované šuměním 

listoví tamější zeleně bylo inspirující. 
Stál jsem před hrobem rodičů a byl mile potěšen, že za poslední měsíc, kdy jsem tu 

byl naposled a kdy hrob postrádal jen jeden uloupený keřík macešek, nic neubylo 
a nebylo poškozeno a ani nic nepřibylo, tím vzpomínám na nestydaté lidské bytosti, 
kálející na cizí hroby. Připadalo mi, že lidé po aplikovaných balíčcích, antibalíčcích 
a následném uskromňování se a po prožití stoletých záplav a čtrnáctidenních 
dovolených jsou tento rok nějací slušnější. 

Stál jsem s rukama za zády, mlčel a s rodiči si povídal, tak jako jsem to dělával 
vždycky. 
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Mlčel jsem o všem, co se za dobu od mé poslední návštěvy změnilo a na co jsem si 
vzpomněl. Mlčel jsem o události (radostné i smutné zároveň) v bratrově životě 
a doufal, že jemu to otcovství vyjde, když já jsem zůstal přírodou nevyslyšen, mlčel 
jsem o tom, že ještě ani nevím, jestli vlastně bude svatba nebo nebude, trochu stydlivě 
jsem mlčel i o rozvodu, o kterém jsem zatím taky nevěděl, zda bude nebo ne, mlčel 
jsem o Brunovi, jenž ho, tedy ten rozvod, už prožil, a přesto se se ženou nadále stýká, 
mlčel jsem o všech nájemnících naší staré dobré šestibytovky i o její nové neznámé 
nájemnici a taky o nájemnících mého nového domova na sídlišti v paneláku čítajícím 
osm pater po šesti rodinách, mnohdy sobě navzájem neznámých, no zkrátka, mlčel 
jsem o všem a snažil se nic nezamlčet. 

Přes zchátralou hřbitovní zeď jsem uviděl jezdce na koních. 
Koně uháněli polem a jezdci se pohupovali v rytmu běhu. 
Vypadali spokojeně, ti jezdci. 
Měli koně asi rádi, to vždycky jezdci říkají, jenom není známo, je-li tomu tak 

i naopak, protože koně nemluví. Jen běží, hříva jim vlaje, žužlají v hubě kus železa, 
občas si odfrknou, pohodí hlavou, ale dál běží, doleva nebo doprava, jak je pánovi 
libo, mají zesmutnělý pohled, ale nepřemýšlejí o svobodě, to neumějí, jen běží, jsou 
znavení a uřícení, ovšem jezdci je milují a vědí, že koňský salám nekřičí. 

Otec nenáviděl jezdce a upřímně miloval koně, matka měla z koní strach a jezdci jí 
nevadili, v tom byli rozdílní, přesto spolu vydrželi dvaadvacet let a možná to plánovali 
na dýl, což už jim život nedopřál. 

Začínal jsem být sentimentální a vlhly mi oči, nejvyšší čas odejít.  
Už mi ani nebylo špatně, ten čerstvý vzduch, ta svěží procházka, to vyčištění 

mozku, to nádherné vymlčení se, to mi vždycky pomáhá. 
V živém plotě pámelníku se hašteřily pěnice a na vzrostlém stříbrném smrku jsem 

uviděl černou veverku, dokonalou akrobatku, kterak seskakuje z patra větví stromu do 
nižšího až úplně dolů a potom na alejku zeravů a cypřišů a úplně mě ignoruje. Vůbec 
se nenechala rušit přítomností člověka, vlastně na lidi byla zvyklá, vždyť jich na 
hřbitově leží tisíce, a nezatěžovala se rozlišováním mrtvý nebo živý, prostě si jen 
sbírala svoje šišky, ořechy a nejrůznější plody, aby se zajistila na zimu. 

To je život hřbitova. 
Ještě jsem přivřel levou pootevřenou lucerničku, rozloučil se a sešel o tři řady níž 

zkontrolovat hrob Amálie Preclíkové. Té jsem odmlčel taky pár novin a potom 
duševně očištěn jsem jako znovuzrozený zamířil domů. 

Bezpečně jsem věděl, že Honza by raději bral volný partnerský svazek bez sňatku, 
ale překvapilo mě, že Lenka má na věc stejný názor, což zatím netušil a což jsem se 
dozvěděl dřív než on, když jsem cestou ze hřbitova Lenku potkal. 

Byla od čtvrtku s rodiči na chatě v Beskydech, kam odjela zvěstovat zprávu o svém 
novém stavu, a právě přijela a šla za Honzou. 

Samo sebou jsem jí popřál, ať jí a vlastně jim oběma všechno vyjde, ne jako mně, 
načež si posteskla, že by si to přála, ale neví, protože si na svatbu připadá příliš mladá 
a na uvěznění do manželství se vůbec necítí, ale že dítě si rozhodně vzít nedá, protože 
rodiče jí s ním rádi pomohou, jenom neví, jak to všechno vezme Honza a trochu z toho 
všeho má i strach, aby to nevzal osobně. 

Musel jsem uznat, že má skvělé bezva rodiče, a taky jsem ji ujistil, že strach vůbec 
mít nemusí, že to stejné si myslí i Honza a taky má stejné obavy, a že ten sňatek navrhl 
jenom proto, že se to sluší a jaksi očekává, z čehož měla ohromnou radost, kterou 
projevila puberťáckým zulíbáním mé tváře. 
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Má to někdo štěstí, říkal jsem si s pohledem na vzdalující se Lenku mířící k bratrovi 
a moc jsem jim to oběma přál. Sám jsem odešel do jámy lvové. 

 
„Kde, prosím tě, jsi... už budou dvě...“ ozvala se Gita z kuchyně sotva jsem zaklapl 

dveře. 
„Přepadly mě hřbitovní víly, a než jsem je jednu po druhé uspokojil, chvíli to 

trvalo,“ pronášel jsem cestou do kuchyně, nadzvedl pokličku hrnce a labužnicky 
přičichl ke kuřeti. 

„A že používají docela bytostné rtěnky,“ řekla a otřela mi palcem levou tvář. 
„No potěš...“ zhrozil jsem se, když jsem si uvědomil, že jsem takto označený šel 

přes celé město a dole u výtahu jsem ještě potkal sousedy postarší novomanžele 
Krůtovy. „...Ále, potkal jsem Lenku, a ta byla tak ráda, že mě vidí... to víš... ženská.“  

Gita zakroutila znuděně hlavou: „A staví se?“  
„Jo, čert ví... ale tipoval bych, že ne... pravděpodobně teď o víkendu budou chtít být 

s Honzou sami... nejspíš až příští týden... ujistil jsem ji a posadil se ke stolu. 
Gita odkryla z kastrolu poklici a nabírala rýži na talíř. 
„Ohřívat už to nebudu, je to ještě teplé... stačí ti to?“ řekla, a když jsem přiznal, že 

bohatě, položila oběd přede mě. Sám jsem se divil, jak jsem rychle přemohl ranní 
nevolnost a s chutí pozřel přichystanou krmi, což se stávalo zřídkakdy, ale člověk, 
holt, nemůže chápat všechno. 

Po obědě jsem si potřeboval na chvíli odpočinout, abych mohl odpoledne zcela 
svěží navštívit pana Sovu, ale má potřeba nebyla vyslyšena. 

Gita otevřela dveře obýváku, čímž mě přinutila otevřít oči, a promenádovala se po 
místnosti jako neupotřebitelná modelka. 

„Co blbneš?“ zeptal jsem se nevrle. 
„Nevšímáš si ničeho?“ zeptala se na oplátku a kolébala se dál místností. 
„Jsi byla u holiče?“ zkusil jsem hádat. 
„Ne.“  
„Máš nové tričko?“  
„Ne.“  
„Náušnice?“  
„Ne.“  
„Řetízek?“  
„Ne.“  
„Tak se vzdávám,“ vychrlil jsem. 
„Podívej se pořádně,“ naléhala, ale já už neměl náladu na hádanky. 
„Vyčistila sis zuby?“ zkusil jsem trochu humoru. 
„Vole!“ ulevila si a zvedla nohu, „mám nové boty.“  
A opravdu! Teprve teď jsem si všiml nových lodiček na jejích nohou a přirozeně 

mě zajímalo, kde na ně vzala. 
Gital se dovrtěla, sedla si ke mně a pomalu, mile začala: „Ale nebudeš se zlobit, 

miláčku... víš, když se mi včera rozlepily ty staré, tak jsem prostě potřebovala nové 
a zastavila jsem dopoledne v zastavárně jeden obraz, než budu mít výplatu.“  

„Obrazy přeci nezastavují,“ snažil jsem se namítnout, zatímco mi Gita kroužila 
ukazovákem na hrudi. 

„Nezastavují... ale já jsem se mile usmála...“  
„Dobrá... který?“ přerušil jsem ji a v hlavě pátral, který z obrazů jí asi padl za oběť 

a snažil jsem se být klidný. 
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„Ten malý po Preclíkové,“ vysoukala ze sebe provinile a měla proč. 
„To snad ne!“ vykřikl jsem a v tu ránu se i posadil. Zvedl jsem se a doufaje stále 

v její pokus o humor jsem se šel přesvědčit, ale v ložnici opravdu nebyl. 
To mě vytočilo. 
„Jak si to představuješ... zastavovat moje věci bez mého vědomí... kdybys vzala 

aspoň něco mého, ale né, ty musíš vzít zrovna ten, který jsem slíbil, že neprodám... 
který zkrátka nesmím prodat... no, ještě štěstí, že mám ostatní v ateliéru... jeden jediný 
nechám doma, a ty ho stihneš zpeněžit... to snad není pravda...“ klel jsem naštvaně. 

„On ale přeci není prodaný,“ zkusila se bránit. 
„Je, není... prostě je zastavený, a to je špatně... hned v pondělí tam naběhneš 

a vyplatíš ho zpátky... a půjč si třeba od vašich, ale v pondělí ať visí zpátky na zdi 
nebo tam pověsím tebe...“ ukončil jsem rezolutně rozhovor a bouchl za sebou dveřmi 
obýváku. 

„Některé věci ty asi nikdy nepochopíš...“ volal jsem skrz dveře skoro nepříčetně 
a ulehl zpátky na gauč, „...co já jsem komu udělal.“  

 
Po prožitém rozrušení jsem vážně uvažoval o odložení návštěvy nemocnice na 

neděli, ale než setrvat doma v prostředí mně stále víc nevlídném (byť by Gita i odešla 
k rodičům), raději jsem pana Sovu navštívit odešel. 

Prošel jsem branou nemocnice a do konce návštěv zbývala celá hodina. 
V papírovém sáčku jsem přinášel láhev becherovky zakoupenou cestou ve večerce 

pod náměstím z mé poslední pětistovky a doufal, že tomu sympatickému staříkovi, 
nejvitálnějšímu jakého jsem kdy v životě potkal, udělám radost. A nemýlil jsem se. 

„To jste mě potěšil, pane mistře, ale užiju ji až doma... a jak jste poznal moji 
značku?“ zeptal se usměvavý stařík. 

„Na svatbě přeci...“ napověděl jsem a pan Sova chápavě zvedl obočí a znova 
odhalil udržovanou zubní protézu. 

Vůbec mi nepřipadal jako senilní pacient, spíš jako odpočívající doktor. 
Probrali jsme kdeco. Od žen přes politiku, vděčná to témata nejen hospodská, až po 

moji výstavu, jejíž středeční vernisáže se opět nemohl zúčastnit. 
„To je zákon schválnosti...“ posteskl si Sova a pohladil rukou svého hustého 

stříbrného ježka. Měl vlasů ve svém věku skutečně na rozdávání. 
„...V Kopřivnici, říkáte, no nevadí, za týden mě pustí, a pak si s Fanynkou uděláme 

výlet... to víte, že si tu vaši výstavu nenechám ujít.“  
„To jsem moc rád... a kdyby vám to nevyšlo, dám vám katalog a budete-li chtít, 

obrazy vám pak klidně mohu ukázat doma...“ navrhl jsem. 
„Tak jsme domluveni...“ řekl Sova na rozloučenou, protože hodina s ním uběhla 

neuvěřitelně rychle, a ještě samozřejmě nechal pozdravovat Gitu. 
Řekl doslova: „A pozdravujte vaši milou paní,“ aniž tušil, že Gita je stále více mojí 

noční černou můrou než milující a milovanou manželkou. 
„Vyřídím... na brzkou shledanou,“ rozloučil jsem se ve dveřích, zatímco pana Sovu 

lišácky na mě pomrkávajícího opečovávala pohledná zdravotní sestřička, a s přejícím 
přesvědčením, že ten člověk je nezmar, jsem odešel. 

 
V neděli večer jsem, doufaje, že si Lenka s Honzou už řekli a užili všechno, co 

potřebovali, šel bráchovi připomenout jím slíbenou a mnou potřebovanou pomoc při 
odvozu obrazů a jejich instalaci v kopřivnické galerii a na schodišti se mi naskytl 
obrázek, kterému jsem jen stěží hodlal uvěřit. Notorik Jarda se totiž zpronevěřil své 
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dosavadní zaběhlé image a byl nyní střízliv, navoněn a slušně oděn a míjeje mě 
v mezipatře, mi dokonce odpověděl na pozdrav. Takový obrázek se mi skutečně 
nenaskýtal každý den a horečně jsem tehdy hloubal, co za tím asi vězí. Dnes už vím, 
že ženská. Je to sice těžko uvěřitelné, ale je to tak. 

Z nejvyššího patra bytovky se domem rozléhal srdceryvný pláč Zábranovic Aničky, 
která vůbec nehodlala respektovat sváteční usměvavou chvilku dovršení prvního roku 
svého života. Zkrátka z toho ještě neměla rozum. 

Honza byl doma sám, Lenka odešla už odpoledne, a evidentně pookřál. 
„Tak jak, badateli ženských orgasmů,“ začal jsem zvesela a odložil si. 
„Vole,“ usmál se a zatímco jsem trochu narcisticky pózoval před zrcadlem na 

chodbě, přichystal dvě sklenky a z chladničky vytáhl úplně novou láhev visky. 
„Je to skvělé,“ pronesl a podal mi nalitou sklenici do ruky. Příjemně chladila. 
„Tak jste se dohodli? ...Kdy bude svatba?“ zahrál jsem nevědoucího. 
„Nedělej se,“ napomenul mě Honza, přiťukl si se mnou a oba jsme visky nalili do 

hrdel. Byla chladná, ale v nitru hřála. 
„Chááá,“ otřepali jsme se a Honza nalil další dvě. 
„Neblázni... zítra nás čeká instalace a na to je třeba střízlivý pohled i nadhled.“  
„Jistě,“ prohlásil brácha a pokynul, „vzhůru ke střízlivosti.“  
Během hodiny a půl jsme láhev stáhli a na jeho pozvání jsme stihli projít ještě tři 

podniky, abych se před půlnocí na hony vzdálen zprvu hlídané střízlivosti, dopotácel 
domů. Mohl jsem sice přespat u něj, ale auto, moji oblíbenou stařenku Škodu 1000 
MB, jsem měl zaparkovanou před panelákem na sídlišti a ráno bych pro ni i domů 
musel stejně zajít, což jsem raději absolvoval rovnou v lihové euforii. 

Dalo se předpokládat, že jakmile mě Gita spatří, bude naštvaná a bude-li už spát, 
bude naštvaná až ráno, ale opak byl pravdou. 

Gita nespala. Seděla v obýváku v křesle, dívala se na televizi a čekala na mě. Když 
mě uslyšela, vypnula ji a přišla mě přivítat. 

„Už jsem myslela, že nepřijdeš,“ řekla mile, opřela se mi předloktími na hrudi 
a pohrávala si s blíženci mého řetízku. 

Byl jsem překvapen, už ani nevím, jestli mile, ale svůj údiv jsem tajil. 
Pravdou každopádně je, že jsme během několika minut skončili v přítmí naší modré 

ložnice a oddávali se slastem vlnících se dospělých těl. 
Kvůli zastavenému obrazu po Preclíkové jsem byl na Gitu hodně naštvaný, ale 

sebevětší averze vůči jejímu chování nedokázala narušit moji erekci ani pudy, protože 
co si budem nalhávat, byla to zkrátka pořád ženská, fyzicky navíc nesmírně krásná 
a přitažlivá, a já jsem byl pořád jenom muž, k tomu všemu neschopný delší sexuální 
abstinence, v čemž jsme byli s Gitou zajedno. 

Moc jsem si z noci nepamatoval, ale Gita ráno vypadala uspokojeně, a dokonce 
svědomitě slíbila, že obraz do večera stoprocentně přinese, což i splnila. Někdy byla 
opravdu příjemně snesitelná. 

„Jak ses vyspal?!“ zvolal jsem na Honzu do nitra bytu. „Žiješ?“  
Brácha vyšel na chodbu, zívl, promnul si oči a se zachraplým „Jde to“ zmizel 

v koupelně. 
Nachystal jsem si v ateliéru potřebné věci a nosil obrazy ke dveřím. 
„A ty?“ zeptal se mě, mnouce si omytý obličej. 
„Co jako?“ nechápal jsem, ale jakmile mi Honza gestem naznačil co míní, 

zorientoval jsem se. „Jo člověče, myslel jsem, že to bude ráno divoké, ale nic... ta 
viska má něco do sebe.“  
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Honza se oblékl a já zatím nanosil všechny obrazy ke dveřím. 
„Tak jsem ti to nachystal... budeš mi je po dvou nosit k autu a já je budu ukládat... 

je jich sedmnáct...“ zorganizoval jsem akci a s jedním obrazem v ruce podél těla jsem 
seběhl k autu. Honza sice něco protestoval, že bych mohl nosit já a on ukládat, ale 
marně, uložení jsem si musel ohlídat sám. Ukládal jsem opatrně jeden obraz za 
druhým tak, aby se vzájemně nepoškodily, a při uložení předposlední várky se opodál 
stojící očumující muž a žena už hodnou chvíli šepotající neudrželi a přistoupili o něco 
blíž. 

„Pane, prosím vás, to je moderní umění?“ zeptali se štítivě dvojhlasem. 
„Ano,“ odpověděl jsem a rovnal obrazy dál. 
„A to jste kreslil vy?“ pokračovala žena ve výslechu. 
„Ale kdepak, za prvé se to maluje a za další kreslí to můj kocour,“ řekl jsem 

s vážnou tváří. 
Muž a žena, pravděpodobně manželé, se na sebe nechápavě a nevěřícně zároveň 

podívali a stejný pohled uštědřili i mně. 
„Opravdu...“ trval jsem na svém „...to on si vždycky vezme do tlamičky štětec... já 

mu naředím barvy a pak už je to jenom na něm... a maluje jenom černou a bílou, 
protože jiné barvy stejně nerozezná.“  

Manželé na mě přihlouple zírali s pootevřenou hubou a ústy, potom se podívali na 
sebe, na obrazy a znovu na mě. 

Brácha s posledními obrazy mezitím sešel schodiště a loktem zručně otevřel 
vchodové dveře (striktně totiž zamítl, abych mu je otevřel a zajistil). 

„Promiňte. To je on...“ omluvil jsem se, vyšel mu naproti a zvolal přihřátě, „no kde 
jsi, kocourku?...“  

„Co blbneš, vole?“ divil se Honza. 
Já se otočil a při pohledu na hádající se vzdalující páreček jsem si ulevil. 
„Ále, zas nějací samozvaní kritici... čumilové jedni.“  
  
Majitel galerie a správce v jedné osobě nás mile přivítal, ale připadal mi pořád 

zamračený. Už když jsem s ním výstavu předběžně domlouval, vypadal stejně 
zadumaně. Měl zkrátka takový tragický obličej, ale jeho vlídný hlas byl s jeho vizáží 
v absolutním kontrastu. 

„Tady máte klíče a můžete nerušeně pracovat, já zatím skočím něco zařídit... za 
chviličku jsem zpátky,“ řekl, když dotelefonoval, a odešel. 

Nanosili jsme všechny obrazy z auta a opřeli je na podlahu o nejdelší zeď jeden 
vedle druhého, všech sedmnáct a potom jsme rozmýšleli, především tedy já, kam by se 
který nejlíp hodil. 

„Tyhle dva bych ještě prohodil,“ navrhl jsem nahlas sám sobě hledě na obrazy 
rozmístěné pod jednotlivými úchyty na zdech a se založenými lokty si mnul bradku. 

Na okno z ulice připomínající výkladní skříň, za nímž chodili a nakukovali lidé, 
někdo zaťukal. 

Přistoupil jsem blíž, abych tu rukama mávající dlouhovlásku s čelenkou a korály na 
krku identifikoval, ale nepodařilo se mi to, a ani Honza věšící jeden z obrazů ji 
nepoznal, jen překvapeně prohodil: „Co je to, proboha, za hippisačku...“  

Usměvavá dívka oděná v pestré květované košili, tesilových kalhotech se zvony 
a s taškou z jelenice zdobenou výšivkami na ramenou se ale tvářila přátelsky, jako by 
nás znala, a gestikulovala, abychom jí otevřeli, což jsem i udělal. 

„Čau,“ řekla kamarádsky se zdviženým prostředníkem a ukazovákem pravé ruky. 
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„Čau,“ pozdravil jsem nejistě. 
„Terezo!“ zvolal Honza udiveně, když poznal její hlas a prohlížel si ji jako posla 

jiné civilizace. 
Tereze Honzův náhlý zájem o ni evidentně lichotil a usmívajíc se na něj se v jeho 

přízni s chutí vyžívala, zatímco já jsem neměl slov a tupě zíral, kam se poděla ta 
nepříliš sebevědomá drobná dívenka, kterou jsem si pamatoval. 

„Jak žiješ?“ zeptala se Honzy bez náznaku výčitky. 
„Jde to...“ přiznal, víc prozradit nechtěl a dodal, „už se na mě nezlobíš?“  
Tereza se usmála, z čehož bylo zřejmé, že ne, a otočila se k oknu, na které před 

chvílí ťukala. 
„To je teda síla... byli jsme tu s Monikou nakupovat a potom odešla za klukem - no 

počkej, ta bude překvapená, až tě uvidí - a tady u té lípy jsme si dali sraz...“ vyprávěla 
živě a pak se zarazila. 

„A co vy tady?“  
„Johan má ve středu začátek výstavy... tak to tu připravujeme,“ vysvětlil Honza 

a posadil se na židli vedle Terezy. 
„Co škola, poslouchají učitelé?“ zkusil jsem se zapojit do hovoru otřepanou 

dědečkovskou otázkou s myšlenkou na první školní den, „musíte na ně přísně od 
prvního dne.“  

„Ále...“ mávla Tereza rukou a z jejího výrazu jsem vyčetl, že něco takového jako 
státem garantované vzdělání do její filosofie života rozhodně nezapadá. 

„Jestli chcete, přijďte na vernisáž... ve středu v pět,“ pozval jsem ji. 
Tereza zapřemýšlela, potom s lítostí oznámila, že by přišla ráda, ale že už něco má 

a Monika taky, a že se na obrazy ráda podívá rovnou a prošla se místností okukujíc 
mlčky s vážnou tváří jednotlivá díla, zatímco jsme s Honzou zaujatě pozorovali my ji. 

„Uíí!“ vřískla a ukázala k oknu, když si všimla přešlapující a pokuřující Moniky 
pod lípou na chodníku. „Už je tam.“  

Vyběhla ven za ní, ukázala na nás, potáhla si z její ručně balené cigarety a potom 
obě vysmáté přišly ještě na chvíli za náma. 

Monika byla postižená stejnou vírou jako Tereza a vypadala jako její travou vonící 
sestra. Ne že bych jim to nepřál, ale na sedmnáct let mi připadaly až moc svobodné. 

 
 

XVIII. 
 
 
Den mé třetí samostatné výstavy vypadal vcelku banálně jako ostatní dny mého 

života s Gitou, a ani v nejmenším jsem netušil, jak skončí. Ráno jsem se s ní stihl 
pohádat, což taky nebylo nic neobvyklého, a jako téměř vždy to začalo zcela nevinně. 

Ležel jsem v poklidu v posteli a Gita se vypravovala do práce. Nevím jak jiné ženy, 
ale Gita i kdyby vstala pět hodin před předpokládaným odchodem z domova, stejně ho 
zmešká a vyjde později. To u ní bývalo pravidlem. 

„Můžeš mi, prosím tě, zapnout řetízek,“ zvolala nervózně od zrcadla na chodbě. 
Slyšel jsem, jak u toho syká. 

Ty se naotravuješ, pomyslel jsem si, ale přesto jsem zvedl ještě ztěžklá víčka, 
ochotně vstal a pokusil se jí drobný čtrnáctikarátový řetízek zapnout. 

„Už to máš?“ řekla s rostoucí nervozitou v hlase přidržujíc si vzadu nahoře vlasy 
a nedočkavě se vlnila. 
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Zívl jsem. 
„Už?“  
„Moment,“ napomenul jsem ji a marně se snažil titěrný, téměř neuchopitelný 

řetízek sepnout. 
„Máš to?“  
„Počkej... uklidni se.“  
„Já to normálně nestihnu.“  
„To není nic nového... a nepřešlapuj furt, ať ho můžu pořádně chytit.“  
„Ty jsi neschopný,“ řekla po chvíli, když jí došla trpělivost a rukama zprvu 

přidržujícími za hlavou vlasy se pokusila řetízek razantně převzít a sepnout si ho přeci 
jen sama, ovšem to už jsem ho pořádně uchopil i já a co čert nechtěl... ano, správně, 
řetízek se přetrhl. 

„To snad ne,“ vyhrkla nevěřícně, když v rukou třímala dvě části původně celistvého 
řetízku. 

„To se spraví... běž v klidu do práce a já se na to zatím mrknu,“ uklidňoval jsem ji, 
přestože jsem sám domácí opravě nevěřil. 

„To snad ne,“ zopakovala jako zhypnotizovaná a rozjela se mluvíc o mně, jako 
bych tam nebyl. Oblékala se a klela. „Co já jsem si to vzala... on je neschopný zapnout 
obyčejný řetízek... to snad není pravda... co to je za nemehlo... prý umělec.“  

„Ty mehlo!... Hlavně, že tys ho zapla!“ naštval jsem se. 
„Hlavně jsem ho nepřetrhla.“  
„Kdybys nebyla furt nervózní, tak se to nestalo.“  
„Kdyby... kdyby...“ zašklebila se teatrálně. 
„Samozřejmě!“ zařval jsem. 
„Neříkej samozřejmě... ty jsi, prosím tě, úplně neschopný... vždyť ty neumíš nic... 

ani o rodinu se nedokážeš postarat... z té almužny, co mi dáváš, žijeme jak žebráci 
a pořád prý bude líp... bude líp... a hovno... co já jsem mohla mít chlapů.“  

„Vypadni radši.“  
„Né, vypadni... jsi prostě neschopný a neumíš si to přiznat...“  
„Někteří lidi můžou mít miliony, ale stejně to budou pořád žebráci... jenom se 

podívej,“ řekl jsem a ukázal do zrcadla. 
„Hlavně že ty jsi umělec...“ uchichtla se opovržlivě, podala si kabelku a řetízek si 

dala do kapsičky. 
„Vypadni ty... ty prodavačko!“ vykřikl jsem podrážděně a zabouchl dveře ložnice. 
Taková rána jsem nenáviděl. 
Dopoledne jsem šel do ateliéru, chvíli kreslil (skicy momentálních nápadů, kterými 

jsem nejvíc překypoval právě, když se mnou život mával ode zdi ke zdi, a tím se mi 
potvrzovalo, že umělec musí trpět, aby mohl tvořit) a v poledne cestou na zámek za 
Brunem jsem na poště odeslal karikatury do redakce. Ty jsem posílal každou středu, 
aby stihly vyjít v pondělním vydání. 

Bruno si utřel ruce od tiskařské černi do bílé použité hadry a ze skříňky stolíku 
vytáhl láhev slivovice. Ten pohyb měl naučený. 

„Felix by se rád podíval na tu vernisáž... vleze se k nám?“ zeptal se a nalil dvě 
štamprlky. 

„Tak se nakonec rozmyslel,“ řekl jsem hledě na nalité slívy a zahřál jimi hrdlo. 
Bruno štamprli taky vypil a taky se otřepal a nalil další dvě. 
„Znáš ho... no, jestli se nevleze, může vzít svoje auto.“  
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„Zatím nevím... ráno Gita zase hysterčila... tak nevím, jestli bude chtít jet... a už ti, 
člověče, ani nevím, jestli ji tam vůbec chci,“ posteskl jsem si a pohladil malou 
štamprlku před sebou. 

„Hochu, já se ti divím...“ nadechl se Bruno a posadil se ke stolíku naproti mně, „že 
se dokážeš tak mučit... vždyť ty jsi normální masochista.“  

„Vole,“ usmál jsem se na něj, pokynul skleničkou a opět jsme štamprlky kopli do 
sebe. 

„No nic... ve čtyři u mě v ateliéru, a jestli se Felix vleze, ti brnknu za chvíli,“ 
pronesl jsem a podíval se na láhev s více než půllitrem slivovice před sebou... „Budu 
muset jít... tohle průhledné moravské zlato je zrádné a já musím mít večer čistou 
hlavu... řídím.“  

„Když myslíš...“ uznal Bruno, ale nalil ještě dvě a se slovy, že jsme přeci chlapi, 
tak i do třetí nohy, jsme je vypili. Bruno si posteskl, že by to chtělo ledničku, ale příliš 
nešťastně nevypadal. S tím chlazením jsem mu dal za pravdu. 

Ač nerad, musel jsem za Gitou do práce. 
Klečela před regálem a ukládala do něj smažené bramborové lupínky za jedenáct 

osmdesát. Vůbec mě nepostřehla. 
„Už ses uklidnila?“ zeptal jsem se polohlasem. 
Gita se otočila a nevinně se usmála. 
„Nech toho,“ řekla vlídně a stoupla si, „víš, že byl můj oblíbený.“  
„Jenom se nelísej,“ varoval jsem ji se zdviženou rukou a bojácně se rozhlédl po 

prodejně, „to není normální, takové extrémy.“  
„Vždyť víš, že jsem to tak nemyslela... a stejně jsi rád, že mě máš...“ pronášela 

omluvně i sebevědomě a šustila balíčkem lupínků. 
Neutrálně jsem zamručel a poškrábal se na rameni. Už jsem si tím nebyl jistý, 

vlastně jsem si byl jistý opakem. 
„Potřebuju vědět, jestli pojedeš s náma na vernisáž...“ oznámil jsem jí to, proč jsem 

vlastně přišel. 
Gita nasadila omluvnou masku, že by strašně ráda, vždyť jsme se přeci domluvili, 

ale před chvílí jí volala máti, jestli by jí odpoledne nepomohla se záclonama, a taky, že 
otec už dva dny nebyl doma, z čehož je celá špatná, tak raději půjde k ní a zrovna tam 
i přespí, abych se na ni nezlobil. 

Měl jsem z toho naopak ohromnou radost a její nepřítomnost na mé vernisáži jsem 
vřele uvítal. 

Byla překvapená mou vstřícností a znejistěla. Vytrácela se jí vnitřní schopnost mě 
dokonale odhadnout a následně ovládat, a z toho byla nesvá, ale nastal čas si na to 
zvyknout. 

 
Odpoledne se nad městem nečekaně přehnala bouřka, ale tak rychle, jak se objevila 

i zmizela, a během hodiny bylo opět sucho. V posledních parných dnech země prahla 
po dešti. 

Oblohu brázdili rorýsi a svým vřískotem mezi domy dodávali odpoledni společně 
se švitořením zvonohlíků tu skvělou odpolední náladu. 

Zaparkoval jsem před domem a letáčkem, který mi oznamoval, že jsem popáté 
vyhrál milion a který jsem, ani nevím proč, ještě nevyhodil, jsem z útrob auta vyhnal 
dotěrnou vosu. Šlo to dobře, alespoň k něčemu mi ten milionový leták posloužil, 
protože ke druhé funkci, která vás napadá se nehodil přílišnou tuhostí a hladkým, 
lesklým povrchem. 
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Leták i s obálkou jsem skrčil a nepatrnou škvírou uzamčeného kontejneru jsem jej 
napěchoval dovnitř. Dole u koleček se povalovala plechovka a skrčený velký igelitový 
sáček. Na tyto věci byla škvírka malá a nebo jejich majitelům scházela fantazie. 
Možná taky trpělivost. 

Pozdravil jsem na lavičce se slunící paní Žlábkovou a v okně se stínícího pana 
Žlábka a vyšel do patra. 

Zdálo se mi, že kukátko bytu mně neznámé nájemnice opět ožilo a lačně pomrkává, 
ale byl jsem v pohodě. Začátek starých časů, pomyslel jsem si, a v klidu prošel. 

„Připraveni?!“ zvolal jsem a zavřel dveře. 
Honza vyšel z pokoje s Ferdou na dlani a tvářil se zcela přirozeně, přestože věděl 

něco, co já ne, a od této chvíle jsem byl účastníkem zčásti i jím zinscenované hry. 
„Kde máš Lenku?“ zeptal jsem se poté, co jsem nahlédl do pokoje a do kuchyně. 
„Je doma... bylo jí špatně... to víš, pořád zvrací, a tak se omlouvá, že nepřišla.“  
„To nic... nakonec bude pánská jízda,“ rozzářil jsem se. 
„Jak to...? Gita taky nejede?“ divil se Honza a hladil sklípkana na spodní straně 

zadečku drže ho pravou rukou vzhůru nohama. Ferda se ani nehnul, buď mu to dělalo 
dobře, a nebo mu to bylo jedno. 

„Nejede... a jsem i rád... ráno zas hysterčila, navíc chtěl jet i Felix. Tak se aspoň 
vleze a jeho poznámky na rozdíl od jejích mě hned tak nevytočí...“ řekl jsem a podíval 
se na hodinky. „Už by tu měli být.“  

„Můžem zatím hodit do auta to víno ze sklepa,“ navrhl Honza. 
„No vidíš, já bych na to byl schopný zapomenout...“  
Brácha odnesl sklípkana zpět do zrosené sklenice s mechem a převlékl si tričko. 

Obuli jsme se a sešli do sklepa. 
„Víno - mám, vývrtku - mám, sklenky - tam jsou, voda - snad taky a utěrky - 

doufejme taktéž, promítal jsem si v hlavě potřebné věci a odemkl a otevřel dveře 
sklepa. 

„Ještě štěstí, že jsem to víno kupoval už před měsícem... teď jsem totálně na 
suchu,“ pochválil jsem se a zvedl bednu ze země. Honza mi chtěl pomoct, ale to jsem 
odmítl. Přeci jsem nechodil nadarmo cvičit. 

„Benzín máš?“ zeptal se starostlivě. 
„V pohodě,“ ujistil jsem ho a u obojživelníkem dnes nezdobených dveří sklepa 

Preclíkové jsem si vzpomněl na novou nájemnici. 
„Poslouchej... není ta nová už náhodou nastěhovaná?... Zdálo se mi, že někdo 

kukátkem čučel.“  
„To se ti opravdu nejspíš zdálo,“ odbyl mě Honza a podržel mi dveře sklepní 

chodby. 
„No, kde jste?!“ zvolal Bruno a mával rukama, sotva si nás pod schodištěm všiml 

a Felix dodal, „doma nikdo... v autě nikdo... už jsme chtěli odejít.“  
„To určitě... a to bude pít kdo?“ řekl jsem a pozvedl bednu vína. 
 
V sedmnáct deset vernisáž začala. 
Zahájil ji majitel galerie, člověk s vážnou tváří a vlídným hlasem, a po několika 

úvodních uvítacích větách předal slovo výtvarnému teoretikovi Leopoldu Krásnovi. 
Ten jako vždy pronesl celý proslov sebevědomě zpaměti a upřímně procítěně. 

Já jsem byl naopak jako vždy od počátku nervózní a těkavými pohledy jsem 
pročesával dav. Na zklidnění jsem si ani nemohl dát sklenku vína, protože jsem řídil, 
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a v tyto pro mne sváteční dny přistupuji k životu vždy o něco zodpovědněji, a jen jsem 
útrpně přihlížel Brunovu, Felixovu a Honzovu popíjení před zahájením. 

V popředí davu mě upoutal podivný přihrblý stařík. Ústa bez rtů, malý oblý nahoru 
zdvižený nosík, nad tečkovitýma očima mu rostlo tenké řídké obočí a jeho téměř 
plešatá hlava byla souměrně kulatá. Připadal mi, jako by dezertoval z Ladových 
obrázků, což ještě umocňovaly krátké tlusté ušní boltce. Dokonalá karikatura. Onen 
mužík mě zaujal natolik, že jsem ani nepostřehl bratrovo chvilkové zmizení. Všiml 
jsem si ho, až když se vracel dveřmi na konci místnosti s drobnou černovláskou 
v závěsu a o zeď opřel zabalený obraz. Potom si stoupl zpátky k Brunovi a Felixovi, 
kteří dívku ani nezaregistrovali. Ona dívka zůstala na konci davu v samém rohu 
místnosti a skrz ramena před ní stojících mě pozorovala. Cítil jsem to velmi silně 
a znervózňovalo mě to. Hleděli na mě sice všichni, ale ta ženská mě přímo 
hypnotizovala. Marně jsem se na tu dálku snažil rozpoznat, jestli ji neznám. 

U sloupu uprostřed místnosti seděl klučina ve smokingu, mohlo mu být tak třináct, 
jak mi bylo řečeno, student zdejší základní umělecké školy. Seděl s kytarou v klíně 
a nervózně čekal, až nastane jeho chvíle a on bude moci svými vyzáblými prsty 
s rozkoší hrábnout do strun. 

Na ulici se ozvalo výrazné zaskřípění brzd automobilu a pištění pneumatik. 
Všichni se polekaně otočili k oknu podobnému výkladní skříni, a dokonce i pan 

Krásno se na chvíli odmlčel, ale černovláska sledovala pořád mě. Za oknem nebylo 
vidět stejně nic neobvyklého. 

Pan Krásno si decentně odkašlal, ve snaze upozornit na sebe, a pokračující přednes 
a dav postupně nasměrovával své zraky na něj, na mě a na majitele galerie. 

Bruno, když jsem ho zaměřil, dělal grimasy a usmíval se a ukazoval na blondýnu 
vedle sebe, jíž já jsem viděl jenom obličej. Zprvu jsem nechápal proč, protože jsem ji 
vůbec neznal a k smíchu mi nepřipadala, ale když levou dlaní naznačil známé gesto 
velkého poprsí a když navíc před ní stojící chlapík kousek poustoupil, bylo vše zřejmé. 
Měla vskutku obří poprsí, ale přesto byla štíhlá a sexy. Nevím jak nejlépe přiblížit její 
popis, protože neznám konec stupnice číslování podprsenek, ale pokusím se. 
Vypadala, jako dva basketbalové míče napěchované s panenkou Barbie v jedněch 
šatečkách. Až jsem se tou představou v duchu rozchechtal. 

„...A předávám nyní slovo panu Lipskému, autorovi těchto kontrastních harmonií, 
aby i on řekl pár slov,“ ukončil teoretik Krásno svůj projev a ukázal na mě. Připadal 
jsem si jako nahý na sjezdu puritánů, protože v napjatém očekávání davu zda ten 
podivín s bradkou i mluví, mě zaměřili ještě intenzivněji. Nejraději bych prchl, ale 
chci-li obrazy prodávat, musím tato nutná zla absolvovat. Přešlápl jsem, abych na 
chvíli vahou těla zatížil pravou nohu, poděkoval jsem za slovo a s rukama za zády ve 
snaze vypadat co nejpřirozeněji jsem spustil. 

„Vítám vás, na mé třetí samostatné výstavě. Nalevo si můžete prohlédnout práce 
z posledního roku a tady je několik věcí z let předešlých... myslím, že už se mluvilo 
dost, takže vám přeji příjemné podívání, jemuž bude předcházet vážné poslouchání 
a nakonec se zcela nevážně občerstvíme... děkuji.“  

Byl jsem věcný a stručný, ale soudě podle některých tápavých pohledů, ne všichni 
můj humor pochopili. Ovšem jakmile mladý kytarista hrábl do strun došlo všem, co 
jsem mínil a zaměřili jeho procítěné vybrnkávání. 

Oddechl jsem si, vždyť to nejhorší jsem měl za sebou, a snažil se najít tu tajemnou 
černovlasou dívku, ale už byla pryč. 

„Kdo to byl?“ zeptal jsem se Honzy. 
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„Ta ženská?“  
„Né, ten chlap,“ utrousil jsem ironicky a mimoděk ukázal na vedle stojícího, který 

to ale pravděpodobně slyšel a opovržlivě se zašklebil. Asi neměl rád umělce. 
„Já jsem ji viděl poprvé... ale ty ji musíš znát... ty tajnůstkáři... přinesla ti dárek.“  
„Mně?“ divil jsem se. 
„Ne, tomu co tu vystavuje,“ prohodil Honza a se mnou v závěsu šel k zabalenému 

obrazu. 
Kytarista zručně hrál a blondýna s gigantickou hrudí mu obdivně naslouchala 

a mírně se vlnila. Vzrušovala mě. 
„S tou tak strávit noc... to by byla síla,“ zašeptal jsem Honzovi a ukázal na ni. 
„Ty ženáči... na,“ usmál se a podal mi obraz. 
Trochu zašustil, ale neohlédl se po nás nikdo. 
„Ty vole, já to nevydržím... jdu se mrknout na chodbu...“ řekl jsem a nepozorován 

vyklouzl dveřmi. 
Nervózně jsem z obrazu strhl provaz a netrpělivě jsem servával i papír. 
„Vole... šustíš,“ napomenul mě brácha pootevřenými dveřmi a zase zavřel. 
Příliš jsem ho nevnímal, protože jsem byl jako omámený. Obraz přede mnou byl 

totiž mně dobře známým aktem. Bříšky prstů jsem jemně hladil siluetu dívky za sklem 
a stále nevěřil svým očím. 

Nina, blesklo mi hlavou, jedině Nina, nikdo jiný to nevěděl.  
Skrčený papír a provaz jsem hodil do koše, pootevřel dveře a mávl na Honzu. 
„Co je?“ zeptal se nechápavě a akt si prohlédl. „Fíha, kočka.“  
„Nenechala žádný vzkaz... žádnou adresu... jméno?“ vyzvídal jsem. 
„Vevnitř nic nebylo?“  
„Vždyť se tě ptám... no nebylo.“  
„Tak s tím ti nepomůžu... nevzkazovala nic,“ pokrčil rameny. 
„A neznals tu černovlásku?“  
„V životě jsem ji neviděl.“  
„Za tím je určitě Nina...“ prohlásil jsem přesvědčeně. 
„Prosím tě... ta ti tak bude dávat dárky... kdo ví, kde té je konec.“  
„Určitě ho poslala Nina,“ trval jsem na svém, „zítra se k ní stavím nebo jí 

zavolám... za to nic nedám.“  
„Když myslíš,“ řekl Honza a vešel zpátky do galerie. 
Zanesl jsem obraz zadem do auta a během chvilky se vrátil. 
Kytarista už dohrál a Bruno s Honzou se jali pohoštění. 
Blondýna mě stále přitahovala, ale už jsem na ni neměl sílu. 
Myslel jsem na Ninu. 
 
„Hmmm... tak to je on,“ přemýšlel nahlas Bruno prohlížeje si akt, „pěkná... ta 

holka.“  
„A myslíš, že by opravdu Nina?“ zapochyboval. 
„Určitě, nikdo jiný to přece nevěděl, a kdo jiný by mi, prosím tě, dával dárky 

a zrovna tento... vždyť ani nemám narozeniny.“  
„Něco na tom bude... aspoň zavolat bys jí měl... ať víš, na čem jsi,“ přiznal Bruno 

a chtěl obraz uložit do kufru auta, ale s Honzou přicházející Felix ho zastavil, aby taky 
na chvíli spočinul očima na krásné dívce. 

„Všechno v pohodě?“ zeptal jsem se Honzy. 
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„Jo... říkal, že sklenky si už opláchne,“ ujistil mě Honza a bednu s prázdnými 
lahvemi uložil doprostřed zadního sedadla. 

„Bezva... tak nasedat,“ zavelel jsem, „já se ještě skočím rozloučit.“  
 
Celou cestu se Bruno nemohl vzpamatovat z toho, že se mu tu krásku s přerostlými 

vnadami nepodařilo sbalit, ale pod náměstím v Novém Jičíně se tím už přestal trápit. 
„Zastav!“ křikl. „My vyskočíme tady a ty za náma pak přijdeš, ať nemusíme 

šlapat.“  
„Když myslíš... kde budete?“  
„Jdem do Národa,“ rozhodl Felix. 
„Za chvíli jsem tam... jenom hodím stařenku k baráku a jdu... už mi to poručte,“ 

pronesl jsem a labužnicky zamrkal. 
„Johane, mohl bys mi, prosím tě, vzít z domu bundu... je dost chladno.“ řekl Honza 

a dopnul si poklopec. 
„Chladno?“ zopakoval jsem nechápavě. 
„Tak se svezu s tebou,“ prohodil uraženě a nasedl zpátky do auta. 
„Dobrá... dobrá... vezmu... aspoň si nahoru hodím ten obraz,“ ujistil jsem ho. 
„Díky... tu riflovku na věšáku,“ upřesnil a vystoupil si. 
„Tak v Národě!“ zvolali sborem. 
 
Zaparkoval jsem před vchodem do domu, z kufru vyndal obraz a zamkl auto. 

Bednu s lahvemi od vína jsem zatím nechal uvnitř. 
Pozdravil jsem střízlivého Jardu s jeho milou, kteří mě míjeli ve vchodě 

u poštovních schránek a kteří si se zájmem vyžádali prohlédnutí mého aktu, 
a vystoupal jsem schodištěm. 

Kukátko bytu neznámé nájemnice mě zaregistrovalo, ale nevnímal jsem to. Myslel 
jsem na Ninu a na to, co jí zítra řeknu, bude-li už z Anglie doma. Taky jsem váhal, 
jestli jí mám zavolat, nebo ji raději navštívit. 

Pohodil jsem si obraz v podpaží, minul dveře bytu Zábranovic a nové neznámé 
nájemnice a vykročil jsem schodištěm do dalšího patra. 

„Johane,“ ozvalo se mi za zády, aniž bych slyšel vrznout dveře. 
Přirozeně jsem se otočil a nepřirozeně znejistěl. 
Připadal jsem si jako ve snu. Jako v růžovém románovém kýčovitém snu. Ve 

dveřích stála černovlasá dívka z mé vernisáže a mile se na mě usmívala. Měla 
překrásně rostlá prsa, roztomilou drobnou postavu a nevinná ústa. Zdálo se mi, že se 
zastavil čas. 

Byla to Nina, byla to mnou milovaná blondýnka, teď s přebarvenými vlasy, ale 
stejně krásná, a stále jsem ji nesmírně miloval. 

Srdce mi hořelo a tělo se chvělo. 
Sešel jsem schody a zastavil se před ní. 
Jak rád bych ji objal, ale neměl jsem odvahu. 
Chtěl jsem jí toho tolik říct, ale nešlo to. 
„Promiň,“ špitla provinile a protnula to nekonečné ticho. 
„Už se stalo,“ osmělil jsem se promluvit a ukázal na akt. 
„Ty?“  
„Ano.“  
Nejistě jsem ji pohladil a s obrazem v ruce ji objal. 
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Byla ráda. Vzrušeně přivírala víčka a stejně jako já se příjemně chvěla. Prožívala 
to. 

„Pojď,“ zašeptala mi do ucha, aniž bychom se políbili, pomalu svěsila ruce podél 
těla a vešla dovnitř. 

Vyzul jsem se, boty nechal na prahu, vešel za ní a zavřel dveře. 
Ten večer jsem zhřešil, ale nepřestal jsem si sám sebe vážit. 
Bylo to něžné a krásné. Pro tyto chvíle stojí za to žít. 
V životě je jich totiž zatraceně málo. 
 

(1997) 


