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Petr ŠULISTA 

POZNAMENANÁ 
(Skutečný příběh ženy, která se v dětství stala obětí agresivity vlastního otce, který matku a 
následně i ji v opilosti tvrdě fyzicky napadl. Následek osudné noci ji poznamenal na celý 
život. Touha po vlastním dítěti ji donutila obětovat a riskovat cokoli. Všechny postavy v tomto 
příběhu jsou vymyšlené a jakákoliv podobnost se skutečnými osobami je náhodná.)   
 
 

Byl obyčejný všední den. Letní odpoledne. Obloha bez mráčku. Sluneční 
paprsky neúprosně rozpalovaly asfaltový povrch silnice, který postupně měkl a někde 
dokonce začal i téci. Ani lísteček se nepohnul, dusno bylo k zalknutí.      

Sídliště se hemžilo lidmi, kteří se vraceli z práce. Někteří spěchali domů, aby 
se co nejdříve dostali někam k rybníku, jiní sháněli běžné denní nákupy. 

Na pískovišti uprostřed panelových bloků si hrály děti. Jejich křik a radostný 
smích zanikal v hluku lidí a aut. Na lavičce nedaleko pískoviště seděly dvě maminky 
s kočárky a živě se spolu bavily. Nejspíše o svých ratolestech. Vypadaly spokojeně a 
šťastně. 

Poklidnou, všední atmosféru najednou přerušil pronikavý skřípot brzd. Kousek 
od křižovatky prudce zastavilo nákladní auto. Kolem něho se okamžitě seběhl 
hlouček lidí. Těsně vedle jeho předního kola ležela mladá žena. Bylo jí asi pětatřicet 
let. Její světlé letní šaty se místy vpíjely do tající vozovky. Měla štěstí, že řidič tak 
rychle reagoval. Klidně ji mohl přejet. Na rozehřátém asfaltu se plně naložené 
nákladní auto těžko brzdí. Stačilo málo a kdoví. 

„Vběhla mi najednou do cesty. Zničehonic,“ křičel řidič nákladního auta. „Šla 
po chodníku a náhle byla před autem. Měla kliku, že jsem nejel rychle. Mohl jsem ji 
přejet, husu jednu, jako by neměla oči. Ještě kvůli ní budu v maléru. Nána jedna. Za 
celých pětadvacet let jsem neměl nehodu a teď tohle. Zavolejte někdo sanitku,“ volal 
směrem k davu a nervózně přešlapoval na místě.  

Nehýbala se. Ležela na silnici s obličejem přitisknutým na vozovku. Hlouček 
přihlížejícíchmohutněl, nikdo se ale neměl k tomu, aby postižené pomohl. Teprve po 
chvíli se z davu oddělil mladík, než ale stačil k ležící ženě dojít, pohnula se. Pomalu 
se zvedala z rozpálené vozovky, ruce jen těžko uvolňovala z objetí černé lepkavé 
hmoty. Vypadala příšerně. Rozbitý nos, do krve odřený obličej, pravý loket a obě 
kolena. Šaty ušpiněné k nepoznání. Vstala. Za pomoci mladíka přešla ze silnice na 
chodník a svezla se na nejbližší lavičku. Rozplakala se. Nikdo nevěděl, co se vlastně 
stalo. Ti, co ji viděli, shodně vypovídali, že náhle, jako by ztratila rovnováhu, padla 
přímo před jedoucí náklaďák, který ji nárazníkem naštěstí odhodil stranou. Snad se jí 
udělalo v tom vedru nevolno. 

Všeobecnou diskusi přerušil jekot vozu první pomoci. Hned za ním přijela 
policie. Mezitím, co lékař nakládal zraněnou do sanitky, obhlédli policisté situaci, 
zkontrolovali doklady řidiče i doklady od nákladního auta. Zapsali si jména očitých 
svědků, některé z nich legitimovali. Sanitka odjela, a když po chvíli odjel z místa 
nehody i náklaďák, hlouček lidí se pomalu rozptýlil. Nebýt stop na asfaltu, nikdo by 
ani nevěřil, že právě zde, uprostřed životem tepajícího sídliště, mohla svou životní 
cestu tragicky ukončit jedna mladá žena. 

V nemocnici ve zraněné poznal službu konající lékař svoji bývalou spolužačku 
ze základní školy, Janu Matáskovou, provdanou Svobodovou. Zranění naštěstí 
nebyla nikterak vážná, většinou šlo jen o pouhé odřeniny. Překvapením ale pro 



2 
 

všechny přítomné bylo Janino přiznání, že pod auto skočila schválně, že už to 
všechno chtěla jednou provždy ukončit.      

„Prosím tě, Jano, co to povídáš? Co jsi chtěla ukončit?“ ptal se jí zvědavě její 
bývalý spolužák doktor Hrubý.       

„Všechno, úplně všechno, já už dál nemůžu, nemůžu, nic už nemá žádnou 
cenu, nic …,“ vyhrkla ze sebe Jana a usedavě se rozplakala. Její pláč nebyl 
k zastavení. 
 

xxxxx 
 

 
Kdo Janu znal, tvrdil, že je veselá, kamarádská a asi i šťastná. Tak dokonale 

uměla před ostatními skrývat svoje problémy a těžkosti. Častokrát večer před spaním 
zabořila hlavu do polštáře a plakala a plakala. Sama pro sebe. Beze svědků. Pláč jí 
pomáhal překonávat ty největší bolesti, pláč jí vracel chuť do života, pláč jí pomáhal 
nalézt znovu sílu se smát. Smát se navzdory vlastnímu smutku a zoufalství.  
 

Vyrostla v rodině důstojníka spolu se svým mladším bratrem Jirkou. Její 
dětství nebylo nejšťastnější. Nerozuměla si příliš ani s rodiči, ani s bratrem. Jirka byl 
miláčkem rodiny. Jemu se všechno prominulo, jemu všechno prošlo. Na ni měli doma 
vždycky jiný metr. Co mohl on, to ona nesměla. Byla ale vždycky klidná a trpělivá. 
Uměla čekat a málokdy rodičům odporovala. Nikdy nevěděla, co udělají nebo co si 
na ni zase vymyslí. Zvlášť z otce šel strach, když měl upito. V alkoholovém opojení 
býval často hrubý a nejednou ji i mámu seřezal. Zajímavé bylo, že na Jirku nikdy 
nesáhl. Jako by ho něco před ním drželo zpátky. Jirka se měl vždycky mnohem lépe. 
Na něho nikdo nekřičel a co chtěl, to většinou dostal. Byl přece mladší a podle 
vyjádření mamky, které s oblibou po léta opakovala, i hodnější a poslušnější. 
Hodnější a poslušnější. I kdyby byla  sebehodnější a sebeposlušnější, nemohla být 
nikdy lepší než on. Nemohla. Tak to zkrátka bylo. 

 
xxxxx 

 
Probudil ji hlomoz a křik, který se ozýval z kuchyně.Podívala se na válendu u 

okna, byla prázdná. Ještě že je Jirka u babičky, řekla si v duchu, zase by se bál a byl 
by celý vyděšený. 

V kuchyni se svítilo, táta měl zase svůj den. Vrátil se z hospody opitý a hlasitě 
se domáhal okamžitého splnění svých momentálních rozmarů a přání.  

„Mám hlad, kde je večeře? Jak to, že už není na stole?“ rozčiloval se. 
„Už se hřeje, přece ti ji nedám studenou,“ ospravedlňovala se mamka a 

snažila se, jako už tolikrát, zmírnit a usměrnit jeho hrubost a agresivitu a jednat s ním 
po dobrém, ale čím víc se mu snažila vyhovět, tím byl podrážděnější a agresivnější.  

„A to mám na všechno čekat a o všechno se prosit? K čemu tě mám, když 
nejsi schopná mi ani včas dát najíst?“ 

„Včas? Což jsem věděla, kdy přijdeš?“  
„Ty nevíš nikdy nic, jsi k ničemu, vypadni, už od tebe nic nechci,“ padla rána, 

„slyšíš, vypadni!“ křičel. Něco mlasklo, pak zase. Ozval se pláč mámy a zvuk 
padajícího nádobí. 

„Prosím tě, nech mě, slyšíš, co jsem ti udělala?“ 
„Právě že nic, kašleš na mě, klidně bys mě nechala i chcípnout.“  
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Prosklenými kuchyňskými dveřmi přes záclonku zahlédla zdviženou paži 
s čímsi ohebným v dlani. Kdykoli paže zmizela, ozvalo se podivné mlasknutí a 
zasténání mámy. Křik z kuchyně sílil a hlas mamky byl stále zoufalejší. Jana vstala a 
zamířila k proskleným dveřím. 

Kam jdeš, nech je, chceš dostat taky, říkal jí vnitřní hlas, stejně mamce 
nepomůžeš. 

Vím, vím, ale vždyť on ji může i zabít, ospravedlňovala svoje rozhodnutí. 
Ale nezabije, oni si jen tak hrají, tak jim to nekaz! 
Co ty víš, když se táta rozjede, je schopen všeho, přece ji v tom nemohu 

nechat, musím jí pomoct, odporovala. 
Pomoct? A jak? Myslíš, že ho zastavíš, že to dokážeš? Nebuď bláhová, ještě 

víc ho rozzuříš a všechno bude mnohem horší. 
 Jana už ale byla rozhodnuta. Otevřela dveře a vstoupila do kuchyně. Mamka 
ležela na podlaze mezi rozbitým nádobím, krvácela z nosu, z pusy a rukou.  

„Nech mě, nech mě, prosím, prosím,“ žadonila s pláčem. Jana neváhala a 
skočila mezi ní a tátu: „Tati, nech ji, prosím tě, přestaň!“ Spona pásku ji zasáhla do 
ramene. Zaúpěla bolestí. 

„Padej zpátky do ložnice, tady nemáš co dělat,“ zakřičel na ni otec. 
„Tak ji přestaň mlátit,“ nedala se. 
„Poslechni ho, Jani, vrať se do ložnice,“ zašeptala mamka. 
„Tak slyšela jsi?“ znovu se ozval otec a jeho ruka s páskem dál hledala cíl. 
„Až ji necháš.“ 
„Mně tady nebude nikdo poroučet, ani ty, je to jasné?“ Rozmáchl se a přetáhl ji 

páskem po zádech. Po třetí ráně padla na zem. 
„Zbláznil ses, mě mlať, ale ji nech, copak ona za něco může?“ křičela mamka. 

„Je tvoje dcera, je stejná jako ty, obě jste k ničemu,“ řval a bil kolem sebe jako 
smyslů zbavený. Nebyl k zastavení. Před kopanci jeho kožených vojenských bot 
nebylo úniku. Nešetřil ani jednu z nich. 

 
Pokud byl otec v „náladě“ a řádil, mamka byla při ní a někdy se zdálo, že u ní 

hledala i pomoc. Jakmile ale otec vystřízlivěl a Jana by se bývala jenom zmínila o 
jeho hrubostech, matka okamžitě přehodila výhybku a byla naráz na straně otce a 
proti ní. Bezpočtukrát ponížená a jako zvíře zbitá – to byl pro mámu výsledek soužití 
s tátou. A přece, jak moc se dokázali vzájemně nenávidět, tak moc dokázali při sobě 
stát a často i proti ní. Je samozřejmé, že tyto rodinné bitky se jí nevyhýbaly. 
Nejednou dostala i ona svůj příděl. Vše ale nesla statečně a přes všechny ty krutosti 
a hrubosti, přes veškeré utrpení a ponížení, měla rodiče svým způsobem ráda. 

 
Když se Jana probrala, ležela v posteli a celé tělo ji strašně bolelo. Mamka 

byla vedle ní a plakala. Měla napuchlé oko, na tváři a na rukou škrábance. Byla noc. 
Táta v pokoji nebyl. Ležel a spal jako obyčejně v kuchyni na gauči. Prozrazovalo ho 
hlasité chrápání.  

Mamka ji ošetřila, i když sama potřebovala ošetřit také. Jako zdravotní sestra 
si dovedla se vším lehce poradit. Vyčistila a zasypala odřeniny, na modřiny dala 
studené obklady. 

„Mami, strašně mě bolí břicho,“ řekla a chtěla se zvednout. Jak se ale 
pohnula, zaúpěla bolestí.  

„Jani, Jani, co je?“ ozvala se mamka.  
„Břicho,“ odpověděla, „moc to bolí, moc.“ 
Mamka odhrnula deku a vyjekla: „Bože, co ti to udělal?!“ 
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„Co je? Co se stalo?“ otočila se pracně na bok a podívala se mezi nohy. Její 
klín byl od krve. Podívala se tázavě na mamku. 

„To nic, to přejde, neboj,“ uklidňovala ji mamka. 
„Mám strach, nezavoláme radši doktora?“ 
„K čemu doktora, jsem přece zdravotní sestra a navíc porodní asistentka, 

neboj, to zvládneme.“ 
„Ale co když ne? Mami, mám strach!“ 
„Neboj, moje holčičko, já si s tím poradím. Nebudeme přece dělat lidem 

divadlo, co se doma upeče, to se má taky doma sníst,“ řekla rozhodně a 
nepřipouštěla další diskuzi. 

 
Ráno bylo Janě trochu lépe. Jen břicho ji pořád ještě bolelo. Ale už 

nekrvácela. Naštěstí byla neděle a nemusela do školy. Celý den ležela a léčila se 
z utržených ran. Otec se choval zcela normálně, usmíval se a snažil se být milý. Jako 
by pro něho události uplynulého večera vůbec neexistovaly. A mamka? Ta se snažila 
vypadat jako nejšťastnější a nejohleduplnější manželka. Usmívala se na něho a hned 
se ptala, jak se vyspal, co si dá k snídani a zda mu nemá udělat vajíčka. Nedalo se to 
prostě poslouchat. Jana měla v tu chvíli na mamku strašný vztek, že se nedokáže 
vzepřít, že se nedokáže ozvat, že si nechá na hlavu házet bláto a špínu. 

Ani večer jí ještě nebylo zcela dobře. Břicho měla stále bolestivé a chůze jí 
dělala značné potíže. Mamka rozhodla, že Jana v pondělí do školy nepůjde a že ji 
napíše na celý týden omluvenku. K lékaři s ní jít nechtěla, příliš se bála, že by celá 
záležitost mohla ohrozit pověst rodiny. To nemohla připustit. Snažila se, jak mohla, 
aby před ostatními lidmi její manžel, ona a děti vždy vypadali jako spořádaná a 
slušná rodina, jako rodina na úrovni. Co se dělo doma, to bylo vedlejší, nejdůležitější 
pro ni byl odjakživa jen a jen dojem, který rodina dělala navenek a ten musel být za 
všech okolností vždy perfektní. 

Tak Jana celý týden ležela doma a na otázky kamarádek, co jí je, mamka 
odpovídala, že má chřipku.  
 
 

xxxxx 
 
 

Ani v budoucnu se situace v tomto smyslu nezměnila. Jirka měl pokaždé 
navrch. Rodičům nevadilo, že se, když byl už dospělý, nemohl nikde uchytit, že 
střídal místo za místem, že se dokonce dvakrát rozvedl. Jirka byl Jirka! Měl prostě 
smůlu. Život mu prý házel klacky pod nohy. Jakoby jí pod nohy prostíral koberce. 
Nejhorší na tom ale bylo, že se s tím nedalo vůbec nic dělat. Rodiče nikdo nedokázal 
změnit. Trvali na svých zásadách a názorech a v žádném případě si nechtěli 
připustit, že by se mýlili nebo že by neměli pravdu. Kolik ústrků a kolik ponížení od 
nich musela vystát. Kolikrát se připadala jako v nějaké cizí rodině, jako někde na 
návštěvě u docela neznámých lidí. Nebyly to roky snadné. Nikde neměla oporu. Ani 
ve vlastní matce. 

S učením neměla problémy. Byla chápavá a bystrá. Ale také živá a čilá. Někdy 
až příliš. Nikde nesměla chybět. Ve škole o ní říkali, že snad měla být raději 
chlapcem. S děvčaty moc nekamarádila. Většinu volného času trávila uprostřed 
klukovské společnosti. Však ji to také stálo nejednu poznámku do žákovské knížky či 
do třídní knihy. Od třetí třídy se začala učit hrát na housle. Moc ji to nebavilo, nikdy 
nehrála s přílišným nadšením a chutí, i když, co se týče výsledků, nepočínala si 
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nejhůř.  Nejraději chodila do smyčcového souboru. Tam nehrála jen sama, ale spolu 
s dalšími, a vedle houslí v souboru hrály i violy a violoncella. Někdy byly dokonce 
přizvány i dechové nástroje jako klarinety, hoboje a jiné. Největší hrůzu měla 
z besídek, kdy za doprovodu klavíru musela hrát zpaměti. Ne, že by měla někdy 
nějakou velikou trému nebo strach z publika, to ne, ale vždycky se strašně bála, že 
zapomene, co má hrát. Podle not se však hrát nesmělo. I když na housle chodila 
nerada, přesto na těch pár let, co do základní umělecké školy docházela, ještě 
v dospělosti ráda vzpomínala. Společně s ní totiž hrálo na housle i pár spolužáků, 
výborných kluků, se kterými byla vždycky ohromná zábava.  

Kamarádství s chlapci ji přivedlo i ke sportu.  Nejen, že hrála s kluky kopanou, 
ale uměla i rychle běhat. V běhu se jí hned tak někdo nevyrovnal, dokázala předhonit 
i mnohem starší spolužáky. Její sportovní výkony nezůstaly ve škole bez povšimnutí. 
Od šesté třídy se začala pravidelně zúčastňovat žákovských soutěží, a co bylo 
nejdůležitější – vyhrávala. Vyhrávala soutěž za soutěží. Nejprve místní, pak okresní a 
nakonec i krajské přebory.  Úspěšně reprezentovala svoji školu a měla možnost 
podívat se po celé republice. Sport se stal trvalou součástí jejího života a vedle 
poznání mnohých měst naší vlasti jí umožnil i seznámit se s celou řadou správných 
chlapců a děvčat, s některými z nich se na léta skamarádila a spřátelila.  

Během studia na střední pedagogické škole se jako oddílová vedoucí 
zúčastnila několika běhů letního tábora. Jezdila pokaždé do stejného místa, do 
malebného zákoutí kousek od Stráže nad Nežárkou. Moc se jí tam líbilo. Měla na 
starosti oddíl dvanácti děvčat ve věku od třinácti do patnácti let. Děvčata byla fajn, 
dala se zvládnout bez větších problémů. Brala ji. Prostě to s nimi uměla. 

 
 

xxxxx 
 

 
Jednou ji ale přece jen jedno děvče vyvedlo z míry. Byla tehdy v táboře již 

podruhé a její běh se pomalu chýlil ke konci. Jako velitelka dne obcházela po 
večerce stany a chatky. V jedné z chatek jejích děvčat se svítilo a ven byl slyšet jekot 
a smích. Napomenula je. Děvčata se ztišila a okamžitě zhasla.  

Ten večer nemohla usnout, a protože byla nádherná letní noc, rozhodla se pro 
procházku kolem řeky. Když míjela chatku děvčat, které při obchůzce napomínala, 
stala se náhodným svědkem rozhovoru, na který ještě po mnoha letech mnohokrát 
vzpomínala. V chatce tehdy spaly tři – třináctiletá Marta a o rok starší Jitka a Libuše. 
 

„Holky, kdybyste věděly, jak se mi stejská,“ nechala se slyšet Marta.  
„Stejská? Prosím tě, po kom?“ vyzvídala Líba.      
„No, po Jirkovi přece.“        

  „Po Jirkovi? Po jakém Jirkovi?“        
„Po mém Jirkovi, mé lásce.“        
„Lásce? Ty už máš kluka, jó?“        
„No jasně.“          
„A to spolu chodíte?“        

 „No, samo.“            
„A už tě líbal?“         

 „Ne jednou a ne jen to.“         
„Co nejen to?“ přidala se Jitka.        
„No, nejen to, my se i milujeme.“       
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„Milujete?“ podivila se Líba, „hele, Marti, moc nás nehoupej, na tohle ti 
neskočíme.“  

„Dyť neskákejte, ale stejně je to krása bejt s klukem v posteli.“ 
„Dokonce v posteli? Hm, tak o tomhle nám chvíli vyprávěj,“ zapochybovala 

Jitka. 
„Když jsou naši pryč, tak k nám vždycky Jirka přijde, holky, s ním je to tak 

krásný. Jak já bych ho teď chtěla.“      
„Kolik je, prosím tě, tomu tvýmu Jirkovi let?“ vyzvídala dál Jitka. 
„Šestnáct.“ 
„A kolikrát jste se už milovali?“ optala se Líba. 
„Dostkrát, já to nepočítám, ale čím častějc jsem s ním, tím víc mi schází. 

Holky, co mám dělat, já se snad zblázním … A co vy, už jste s někým spaly?“ 
„Ještě ne,“ zahanbeně se přiznaly Jitka s Líbou, „ale kluky máme,“ dodaly na 

svou obhajobu.                       
 „Že máte kluky, na tom nic není, dokud s nimi nespíte, tak o tom nemá cenu 
mluvit. Jó, holky, s Jirkou je všechno jiný. Co já bych za to dala, kdyby tu teď se 
mnou byl.“  

 
Nastalo ticho, do kterého se ozývalo jen tlumené vzdychání. Na víc Jana 

nečekala. Prudce otevřela dveře a rozsvítila. Scéna, kterou před sebou spatřila, jí 
málem podlomila nohy. Na posteli zcela odkrytá ležela nahá Marta s rukou mezi 
nohama a se slastným výrazem ve tváři. V první chvíli nevěděla, jak má reagovat. 

„Okamžitě se obleč a přijď za mnou ven,“ řekla směrem k Martě a opustila 
chatku. Bylo jí nanic. 

Za okamžik se Marta objevila. Poodešla s ní kousek stranou. 
„Prosím tě, Marto, co mělo tohle všechno znamenat?“ zeptala se jí a snažila 

se zachovat klid.  
„Co všechno,“ ptala se udiveně Marta. 
„Ty řeči o Jirkovi?“ 
„Tak vy jste nás špehovala?“ 
„Nešpehovala, nemohla jsem spát, šla jsem se projít. Bylo nemožné vás 

neslyšet.“ 
 „Víte, mně se stejskalo,“ řekla Marta smutně. 

„Marti, ale vždyť je ti teprve třináct. Víš, co by z toho bylo, kdybych to ohlásila 
vedoucímu?“ 

„Když mně se ale opravdu moc stejskalo, věřte mi,“ trvala na svém Marta. 
„Mně je někdy tak smutno, tak strašně smutno a Jirka je na mě tak hodnej. Doma mě 
jen třískají a pořád na mě křičí,“ rozplakala se. 

„Dobře, dobře, tak nebreč a běž spát. Radím ti dobře, o svých milostných 
zkušenostech se raději s děvčaty nebav. Mohla bys tím ublížit nejen sobě, ale 
především tomu tvému Jirkovi a to bys přece nechtěla, ne?“ Pohladila ji po vlasech. 
Marta si setřela slzy a zakroutila hlavou. 

„Vy jste hrozně fajn, vás bych chtěla mít za mámu,“ řekla a nečekaně jí vtiskla 
pusu na tvář. Pak odběhla do chatky.  

Jana ještě chvíli stála na místě. Přemýšlela. Cítila, že se na Martu už 
nedokáže zlobit. Znala moc dobře ten pocit, kdy si člověk někdy i mezi lidmi připadá 
zoufale sám. Přesto jí ale Marta nešla z  hlavy.  Byla přece o plných pět let mladší a 
přitom o milování mluvila jako o nějaké samozřejmosti. Jako o něčem docela 
běžném, všedním, obyčejném. Jí bylo sedmnáct, když se milovala poprvé. Martě 
muselo být, podle toho, co říkala, sotva třináct. To je strašné, povzdechla si. Když jí 
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bylo třináct, neměla o nějakém milování ani potuchy. A to byla mezi kluky od rána do 
večera. Ale to byli kamarádi. Čím to vlastně bylo, že se žádný z nich o nic nepokusil? 
Asi proto, že ve třinácti letech nebyla zdaleka tak vyspělá jako Marta. Byla jen samá 
ruka, samá noha, nic víc. Kluci se na ni nedívali jako na děvče, ale jako na 
kamaráda. V tom to bylo.  

Jak by se ale bývala zachovala, kdyby si s ní některý kluk chtěl dát třeba 
rande? Asi by se mu tenkrát vysmála. Nebo ne? Nevěděla. Na jedné straně Martu 
odsuzovala, na druhé ji litovala. Co když se dostane do jiného stavu, přemítala, co 
pak? Představovala si, jak by to asi bývalo dopadlo s ní, kdyby se jí ve třinácti či 
čtrnácti stalo něco podobného. Táta, jak ho znala, by ji určitě přinejmenším přizabil. 
 Měla bych s ní ještě promluvit, uvažovala, ale o čem a jak? Možná, kdybych jí 
řekla, že ji chápu, že podobné problémy jsem měla i já, že mě doma také nechápali a 
jenom na mě křičeli. Uvěří mně ale, určitě si bude myslet, že si vymýšlím, jen abych ji 
uchlácholila. A proč by mně také měla věřit? Proto, že jsem starší, proto v žádném 
případě přece ne. Ale kdo by s ní měl promluvit, když ne já? Ano, promluvím sní, 
hned ráno s ní promluvím. Najdu si nějakou vhodnou příležitost a všechno spolu 
probereme. Ale co budeme probírat? Marta se přece Jirky nevzdá. Vždyť s ním 
jediným je šťastná. Takže o čem mluvit? O tom, aby si dala pozor a nepřišla do 
jiného stavu. Ve třinácti letech? Jak absurdní se jí zdála najednou tahle otázka. Ne, 
nejlepší bude, když ji nechám, stejně, jak bych ji vlastně mohla pomoci, když sama 
mám starostí víc než dost. Potřebovala bych sama poradit. Jenomže kdo mi poradí, 
kdo mi pomůže? Také mám jen Pavla a nedala bych ho za nic na světě. Stejně jako 
Marta Jirku. Vrátila se ke stanům a šla spát. I jí se stýskalo, i jí Pavel nevýslovně 
chyběl. 

 
 

xxxxx 
 

 
Od malička měla ráda děti. Čím byla starší, tím více ji přitahovaly. V jejich 

přítomnosti se cítila vždy neobyčejně šťastná. Nakukovala zvědavě maminkám do 
kočárků a těšila se na chvíli, až jednou bude takhle vozit to své. Nechtěla jedno, 
nejméně tři. Domov naplněný spokojenými a smějícími se dětmi, nad nimiž bdí máma 
s tátou, kteří je chrání a opatrují, to byla její představa vlastního budoucího života. 
Představa, za jejíž naplnění byla ochotna obětovat cokoli. 

Rodiče ji nechápali, nechtěli brát na vědomí její názory a představy. Chtěli na 
ní pouze dvě věci – aby vystudovala vysokou školu a něco znamenala a aby se 
výhodně provdala. Za výhodné provdání samozřejmě považovali sňatek nejméně 
s doktorem a to ještě z rodiny, která má zvuk a jméno. Všechny ostatní možnosti 
podle nich nepřicházely v úvahu. 

Není divu, že s nimi od počátku nesouhlasila. Stále si namlouvala, že se 
rodiče jednou ve svých názorech změní. Stále doufala, že jednou bude všechno jiné. 

V tanečních se seznámila se svojí první láskou Pavlem, studentem střední 
průmyslové školy. S ním prožívala veškeré to tajemné kouzlo prvních čekání, prvních 
dopisů plných něžných slůvek a sladkých vyznání, prvních polibků a pohlazení. Byl 
pro ni vším, pohádkovou bytostí i snem. Snem, který se za necelé dva roky rozplynul, 
jak na jaře poslední zbytky sněhu v jasu a teple zářícího slunce. Láska se sice 
rozplynula, ale vzpomínka zůstala. Vzpomínka na pravidelné procházky po 
Prachaticích, na vycházky do Kandlova Mlýna, na Skalku, odkud byl překrásný 
pohled na celé město, na kostel sv. Jakuba i na okolní vrchy a kopce, na večery 
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prožité v městském parku, kam oba rádi chodili a kde si povídali o všem možném, o 
svých přáních a touhách, o svých starostech a problémech, prostě o tom, o čem se 
baví mladí zamilovaní lidé. Často ani nezpozorovali, že už je večer a ona se vždycky 
bála jít zpátky do internátu.  
 Měla ho ráda, ale po čase si s ním přestala rozumět.  Pavel byl v jádru příliš 
lehkomyslný a bral všechno na lehkou váhu. Z ničeho si nic nedělal, v ničem neviděl 
problém. 

„Nějak bylo, nějak bude,“ říkával. To ji provokovalo. Nechtěla žít ze dne na 
den, chtěla mít nějakou jistotu, třeba malou, ale jistotu. Pavel se jí smál. 

„Žij dnešní den a nekaz si ho starostmi o dny příští, dnes žij dnes, zítra budeš 
žít zítra,“ přesvědčoval ji vždy, pokud s ním chtěla mluvit o jejich budoucnosti. Mrzelo 
ji to. Už proto, že s ním jinak prožila tolik krásného. Nezbývalo ale, než se rozejít. 
Nebylo to pro ni nic snadného. Byla na Pavla zvyklá, byli spolu víc než často.   

Když mu oznámila svoje rozhodnutí, zpočátku to nebral vážně. Usmíval se a 
dělal na ni všelijaké opičky. Teprve, když mu to po několikáté s naprosto vážnou tváří 
zopakovala, přestal dělat kašpary. 

„Prosím tě, co tě to napadlo?“ zeptal se. 
Všechno mu vysvětlila a zdůvodnila. Rozmlouval jí to, přemlouval ji, prosil. 

Trvala na svém. Věděla, že jednou by se stejně rozešli a že příští loučení by mohlo 
být mnohem těžší. 
 

V devatenácti poznala Michala. Byl o tři roky starší, vysoký, urostlý. Matku měl 
zaměstnanou jako prodavačku v obchodu s textilem, otec pracoval jako řidič 
autobusu. Seznámili se čistě náhodou při odchodu z kina. Nevěděla už, co vlastně 
tenkrát hráli. Kino skončilo, lidé se rozcházeli. Venku lilo jako z konve. Neměla 
deštník. Čekala, až déšť trochu ustane. Sama, jediná. Najednou se otevřely dveře 
pánské toalety a vyšel on. Svižným krokem prošel kolem ní a vykročil z kina. Vrátil 
se. Ani on neměl nic do deště. Podíval se na ni: 

„Taky čekáte, až přestane?“ 
„Taky.“ 

 
Chodili spolu něco přes rok. Rozuměli si. Měla ho ráda. Když se jí jednou v 

podvečer zeptal, zda by si ho vzala, souhlasila. Její rozhodnutí působilo na rodiče 
jako bodnutí žihadlem. Byli zásadně proti. Počáteční téměř klidný rozhovor se během 
okamžiku změnil v nevázanou hádku. Otec i matka jako smyslů zbavení neustále 
přemílali dohromady její budoucnost a její štěstí s nejistou existencí obyčejného 
automechanika, který navíc neměl ani maturitu. Chvíli se bránila, když ale viděla, že 
je to zbytečné a že svými slovy jenom přilévá benzin do ohně, vzdala se a utekla. 
Přísahala si, že si zařídí život podle svých představ, podle svého, bez rad a 
doporučení svých rodičů, kteří nikdy nedokázali doma vytvořit to, po čem toužila a co 
chtěla ve své rodině odjakživa mít – teplo a bezpečí domova. 

I když se rodiče nakonec svatby zúčastnili, bylo jí jasné, že ke smíru s nimi už 
asi nikdy nedojde. 

 
 

xxxxx 
 

 
Po svatbě si svépomocně postavili družstevní byt a dokonce si koupili i ojeté 

auto. Jana si našla místo učitelky v nedaleké mateřské škole, kde po čase převzala 
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funkci zástupkyně ředitelky. Práce s dětmi ji bavila i těšila. I Michal se cítil spokojený. 
Začali jezdit na dovolenou. Dokud stavěli, neměli na nic čas. Teď si mohli konečně 
někam vyjet.  

 
Bulharská Varna je přivítala modrou oblohou a kouzelným západem slunce. 

Prošli celní a pasovou kontrolou a nasedli do přistaveného autobusu. Moře. Konečně 
viděli moře. Oslnivě se lesklo v paprscích zapadajícího slunce. Drželi se za ruce a 
byli šťastni. Autobus sjel ze silnice a odbočil vpravo. Minuli řadu nízkých i vyšších 
staveb rozprostřených v záplavě stromů a zeleně. Zastavili před jednopatrovou 
nevelkou budovou hotelu Rusalka. 

Ubytovali se v prvním patře v dvoulůžkovém pokoji s balkónem.  Rychle se 
převlékli, vybalili nejnutnější věci a vyběhli z hotelu směrem k místu, kde tušili pláž. 
Byla už úplná tma, asfaltové cesty a pěšiny spoře osvětlené výbojkami pouličních 
lamp se klikatě proplétaly mezi pásy zatravněných ploch a občas mizely ve stínu 
vzrostlých jehličnanů. Po chvíli se jim zdálo, že slyší jakýsi hluk. Přicházel odněkud 
zepředu a každým krokem sílil. Došli až k nevysoké zídce, za níž byl příkrý sráz. 
Seběhli po nejbližších schodech a botami se zabořili do jemného písku. Pláž. Kousek 
od nich šplouchala voda. Zuli si boty, svlékli ponožky a bosýma nohama vychutnávali 
jejich první setkání se slanou mořskou vodou. 

Dny dovolené kvapem utíkaly. Ani se nenadáli a týden byl pryč. Počasí jim 
přálo, na stožáru na pláži visela denně bílá vlaječka. Moře bylo pokojné a klidné. 
Leželi na pláži od rána do večera, zahrabávali se do písku, lovili škeble a mušle. 
Večer se ještě chodili koupat do termálního bazénu s překrásně modrou vodou a 
nahřívali se v jeho teplém přítoku. Občas si zašli do nějaké kavárny a něco popili. 
Byly to bezstarostné dny plné pohody. 
 
 

Léto se přehouplo a mlhy ohlašovaly nastupující podzim. Čas utíkal a jim 
vcelku nic nescházelo. Nic až na jednu dosti významnou maličkost – dítě.  Mnohaleté 
přání a sen Jany o rodinné pohodě v kruhu svých ratolestí se rok po roce zvolna ale 
stále s větší jistotou rozplýval. Zpočátku jí to ani moc nevadilo. Říkala si, alespoň 
budeme mít všechno hotové a taky zařízené. Ale potom, potom začala pomalu a jistě 
propadat zoufalství. Zpráva vyšetřujícího odborného lékaře zněla jako rozsudek na 
doživotí. Nemůže a pravděpodobně už nikdy nebude moci mít děti. Naděje na změnu 
k lepšímu se rovná téměř nule. Byl to pro ni ohromující šok. Náhle byla na dně svých 
sil. Najednou cítila, že všechno kolem ní ztrácí smysl, že veškeré její snažení nemělo 
žádnou cenu. Propadla naráz bezmeznému smutku a zklamání. Stále si opakovala, 
proč zrovna já? Proč? V mysli viděla své kamarádky, z nichž některé měly už dávno 
odrostlá batolata, viděla i ty, které byly již na přerušení, které se zcela dobrovolně 
vzdaly možnosti mít dítě. Nemohla pochopit, proč právě ona, ona, která by za jedno 
jediné vlastní děcko dala nevím co, proč právě ona musí mít takovou smůlu. Marně ji 
Michal chlácholil, marně těšil. Její zoufalství neznalo mezí. Pak se ale, jakoby ji náhle 
cosi osvítilo, uklidnila. 

„Víš, Michale, ten lékař mi přece řekl, ano, ano, že naděje se rovná téměř 
nule, slyšíš, řekl téměř, to tedy znamená, že nějaká, byť třeba pouze malilinká, 
naděje mi přesto zbývá. Co říkáš?“  

„Pokud ti to takhle řekl, tak ano.“ 
„Určitě, docela určitě, jasně si vzpomínám, řekl to tak. Michale, možná, že to 

nakonec vyjde, víš, já už od života nic nechci, jen tohle, chápeš?“ vyhrkla se slzami 
v očích. 
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„Hm, já vím, já ti rozumím, hlavně už nebreč, musíš si věřit.“ 
„Jsem jako praštěná, viď, ale já za to nemohu, když já se na to dítě tak těším, 

stačilo by mi úplně jen jedno. Alespoň jedno, ale moje, naše, Michale, chápeš,  
naše …“ 

„Snad si nemyslíš, že já bych ho nechtěl, musíš ale čekat a věřit, hlavně 
nesmíš ztrácet naději a víru, rozumíš, Jani, musíš si věřit, jedině tak se může tvůj sen 
splnit, jedině tak, nesmíš to vzdávat, na prohru je vždycky čas, většinou zvítězí pouze 
ten, kdo věří, že může zvítězit, kdo pomyslí na prohru, předem prohraje, ty to přece 
předem nevzdáš, že ne?“ 

„Ne, Michale, nevzdám, do poslední chvíle to nevzdám, to mi věř.“ 
Jana slovo dodržela. Téměř pět let bojovala za svůj nesplněný sen a 

nebojovala jen tak ledajak. Využila všech způsobů a možností, všech prostředků a 
cest. 

 
xxxxx 

 
Neuplynul ani měsíc a navštívila odborného lékaře opět. Přijal ji a vyslechl. 

Slíbil, že jí pomůže, jak jen bude moci. Pak se ale zeptal na něco, co ji vyvedlo úplně 
z míry. 

„Neměla jste někdy nějaký úraz břicha?“ 
Zalapala po dechu. 
„Úraz?“ zeptala se vyjeveně. 
„Ano, úraz. Jinak si ti nedovedu vysvětlit. Ke změnám, které vyšetření 

prokázala, nemohlo podle mého názoru dojít jinak, než následkem nějakého těžkého 
úrazu …“ 

Tak přece. Všechno se s ní zatočilo. To, co tušila, o čem po léta přemýšlela a 
pro co kolik nocí nespala, se potvrdilo. Následek těžkého úrazu. 

„Mladá paní, co je vám?“ vytrhl ji z myšlenek hlas doktora. 
„To nic, už je to dobré. Víte, pane doktore, já, já …,“ její slova přerušil 

srdceryvný pláč. Neudržela se, musela se vybrečet. Hned. Okamžitě. Musela. 
Musela ze sebe dostat alespoň trochu té hořkosti, která v ní po léta bujela a rostla, 
cítila, že se musí vypovídat, že musí ze sebe konečně dostat to, co ji stále tlačilo a 
děsilo, co ji nekonečně trápilo a sužovalo. Nikomu zatím o té hrozné události, která 
se odehrála před čtrnácti lety, neřekla, ani Michalovi ne. Nosila to v  sobě jako velké 
tajemství, které se neměl nikdy nikdo dozvědět. Slova lékaře o těžkém úrazu ji zcela 
ochromila, vzala jí poslední síly. Už neměla žádné zábrany, rozhodla se. Chtěla, aby 
věděl i někdo jiný, co jí rodiče kdysi udělali, jak s ní jednali a jak je ona bláhová za to 
všechno měla ještě ráda.  Měla, bože, bože, co se to se mnou děje, říkala si v duchu, 
vždyť to jsou přece moji rodiče. Mám vůbec právo takhle o nich mluvit? A měli oni 
právo takhle se mnou jednat? 
 „Víte, pane doktore, máte pravdu, měla jsem úraz břicha, ale to už je dávno, 
asi tak čtrnáct let. To bylo tak,“ začala se svou výpovědí a slzy jí ještě stále stékaly 
z očí. Vyprávěla o svém dětství, o svých rodičích, o bratrovi, o tom, jak si od malička 
s nikým z nich nerozuměla, jak s nimi občas jen ztěžka vycházela, jací k ní byli a jak 
se k ní chovali. Pomalu a nesměle se přibližovala k onomu osudnému podzimnímu 
dnu, který pro ni, tehdy jedenáctiletou školačku, byl dnem největšího ponížení a 
potupy.“ 
 „Tak tohle jsem nečekal a popravdě se s něčím podobným ve své praxi ještě 
nesetkal. Musel to pro vás být otřesný zážitek.“  
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„Ve třinácti jsem dostala první menstruaci a od té doby jsem se už o bolest 
břicha příliš nestarala. Od kamarádek jsem věděla, že při menstruaci břicho bolí a tak 
jsem veškeré problémy a komplikace brala jako samozřejmost. Když jsem potom 
nemohla stále a stále přijít do jiného stavu, hlavou se mi honily všelijaké myšlenky. 
Tehdy jsem si znovu vzpomněla na onen strašlivý večer a při té příležitosti mě 
napadlo, že možná právě kvůli tomu, co se tenkrát stalo, nemohu otěhotnět. I když 
jsem tuto představu vzápětí zavrhla, pronásledovala mě dál. Jako noční můra se zas 
a zas vkrádala do mých myšlenek a snů. Teď ale vidím, že se má předtucha 
potvrdila. Pane doktore, prosím vás, pomozte mi. Nic na světě nechci, nic než 
alespoň jedno, jedno jediné dítě. Dám za ně všechno, všechno, co mohu, prosím 
vás, udělejte něco. Říkal jste přece, že ještě existuje sice nepatrná, ale zcela reálná 
šance na to, aby se mé přání splnilo. Prosím vás, pro všechno na světě, zkuste ji 
využít, prosím, moc vás prosím,“ s očima plnýma slz ukončila svoje vyprávění. 

„Ale mladá paní, přestaňte plakat, to je přece samozřejmé, že uděláme vše, co 
je v naší moci. Jenomže, to víte, nejsme žádní kouzelníci ani šarlatáni. Jsem rád, že 
jste mi všechno řekla, pořád mi ten váš případ ležel v hlavě, teď je mi to alespoň 
jasné.  Hlavně se uklidněte a věřte mi. Nesmíte zoufat, musíte doufat.“  

Lékařova slova ji částečně uklidnila.Vrátila se domů mnohem vyrovnanější a 
spokojenější. Večer si s Michalem o všem pohovořila.  O onom osudném večeru se 
však opět nezmínila. Styděla se. Ne za sebe, ale za své rodiče. Stačilo, že o tom 
věděl už doktor. S takovouto věcí se nikdo zbytečně nechlubí. A proč taky. Co by to 
dnes změnilo? Nic. Docela nic. 

Michal ji pozorně vyslechl a bylo vidět, že má radost, že je rád, že našla zase 
pevnou půdu pod nohama. Po pěti letech manželství se měli pořád rádi. V jejich 
vztahu, až na běžná drobná nedorozumění, nedošlo k vážnějším kolizím či sporům.  
Oba chtěli děcko a oba znovu věřili, že se snad jednou přece jenom dočkají. 
 

 
xxxxx 

 
 
Rozhodla se podniknout cokoliv, jen aby se jejich přání splnilo.  Byla schopna 

podstoupit jakoukoliv léčebnou kůru, jakoukoliv operaci, byla ochotna protrpět nevím 
co, tak moc po dítěti toužila. Ačkoliv přímo pedanticky dodržovala všechny rady a 
příkazy lékařů a jim podřídila i celý svůj rodinný život, tolik očekávaný výsledek se 
nedostavil. S ubíhajícími měsíci začínala opět propadat zoufalství. Michalovo snažení 
o její rozptýlení, uklidnění a obnovení její dobré nálady se míjelo účinkem. Čas utíkal 
a její šance se neustále zmenšovaly. A přitom kolem sebe viděla každodenně tolik 
dětí. V práci, na ulici, v televizi, všude. Potkávala je na každém kroku. Pohled na 
maminky s kočárky jí vháněl slzy do očí. Odmítala s Michalem chodit mezi lidi. Chtěla 
být doma. Buď s ním, nebo sama. Nechtěla se koukat na ty šťastné a spokojené 
tváře dětí a jejich rodičů. Provokovaly ji. Bála se dokonce zapnout i televizi. Cítila se 
zklamaná a nešťastná. Začínala lidem závidět. 

Závist, kterou nikdy nesnášela, kterou nikdy nemohla vystát, ji náhle zcela 
omámila. Chvílemi měla pocit, že se snad závistí zalkne. Ona, která milovala život, 
která by se pro druhé bez rozmýšlení rozdala, začala nenávidět všechny ty, kteří, ač 
mohli nebo měli šanci být spokojení a šťastní, jednali zcela opačně, kteří se předem 
vzdávali, kteří se nedokázali poprat s životem, kteří utíkali od rodinných povinností při 
prvních konfliktech a nedorozuměních a za sebou nechávali řady bezprizorních dětí, 
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které za nic nemohly a které jim nic neudělaly, jejichž jedinou „vinou“ bylo to, že se 
narodily. 

Nevěděla, kudy kam. Sama sobě si už začínala být protivná. Dělala si výčitky i 
kvůli Michalovi, uvědomovala si, že i on má právo na šťastný a spokojený život a že 
ona mu ho zatím jenom komplikuje.  I když to doposud na sobě nedal znát, jistě ho 
svými náladami a neustále se opakujícími osobními problémy unavuje a otravuje. A 
navíc, i on chce mít děcko. Co když ho nakonec mít nebude, co pak? Má vůbec 
právo žádat na něm, aby s ní žil? Aby se kvůli ní vzdal svých představ a přání? Teď 
mu to třeba ještě moc nevadí, říkala si v duchu, ale co za pár let, až bude starší a 
bude se na všechno dívat jinýma očima? Bude mu i potom stačit jen její láska? 
Nebude to nakonec málo? A co když je chyba i u něho? Ale to je přece nesmysl, 
vždyť testy potvrdily, že je úplně v pořádku. Nekonečně otázek a nekonečně 
odpovědí se jí honilo hlavou. Bylo to k zbláznění. Co teď, co potom? Navštívila opět 
odborného lékaře. Chtěla poradit a pomoci. Pokolikáté už. 
 „Mladá paní, vím, jak vám je, dokážu se vžít do vaší situace, ale věřte mi, víc 
než dělám, dělat nemohu.  Co vám mám poradit? … .  Tak mě napadlo, ale ne, to 
nepřichází v úvahu,“ na chvíli se odmlčel. 

„Co vás napadlo, pane doktore, co jste chtěl říct?“ 
„Nic, mladá paní, nic. Jen jsem tak uvažoval, že možná styk s jiným 

partnerem, ale ne, co vám to tady povídám.“ 
„Ale vždyť Michal je v pořádku nebo není?“ 
„Pravda, pravda, Michal je v pořádku, jenomže to nemusí být podstatné. 

V normální situaci, v situaci, kdy by jeho partnerka neměla žádné potíže a problémy 
s početím, by zcela určitě úspěšně obstál, ale ve vašem případě to nemusí být tak 
úplně jisté. Z lékařského hlediska vám zatím více pomoci nemohu. A to, o čem jsem 
vám tady teď povídal, to je moje úvaha, prostě se snažím zvážit všechny možnosti. 
Víc vám nepovím. Asi jsem vás moc nepotěšil, ale nemělo by cenu, abych vám něco 
namlouval a utěšoval vás planými řečmi. Tím bych vám nepomohl a navíc by to ode 
mne nebylo ani fér.“ 

V  jejím nitru nastal nový zmatek. Něco ji nutilo zkusit i nemožné, její svědomí 
a přesvědčení se proti tomu vzpíralo. Nedovedla si vůbec představit, jak by to mohla 
vlastně v praxi provést. Co by si o ní kdo myslel?  Jak by se na ni lidé dívali? A co 
Michal? Co ten by tomu řekl? Ne, ten by se za žádnou cenu nesměl nic dozvědět. 
Ale jak to všechno udělat. Vždyť lidé mají oči všude. Přece se takhle neponíží. Má 
přece svoji hrdost, nebo ne? Co ji to vůbec napadlo. Cožpak to jde, vyspat se kde 
s kým? A jenom tak? Cožpak by byla schopná jít za nějakým mužem a sama se mu 
nabídnout? Co její zásady a názory? Nikdy přece nesouhlasila s těmi, které střídaly 
partnery jak boty podle počasí. 

Tohle se ale nedá srovnávat, vždyť tohle je něco úplně jiného, říkala si sama 
pro sebe, já bych to přece nedělala kvůli zisku nebo kvůli vlastnímu potěšení, ale 
kvůli malému a také kvůli Michalovi. Vím, jak moc chce mít dítě. Pokud mu ho 
nedám, ztratím ho. I když to nikdy neřekl, ani to na sobě nedal znát. Vím to. Jenomže 
já ho nechci ztratit. Jak je to všechno složité. Kdyby mi alespoň někdo poradil, ale 
kdo? Kdo by mě pochopil, kdo by mně rozuměl? Každý by mě měl za nenormální a 
bláznivou. Ale já nechci žít bez dětí, nechci, cožpak nemám oproti druhým právo mít 
vlastní děti? Jsem snad jiná, horší? 

V hlavě jí hučelo jako v úlu. Touha po dítěti byla nakonec silnější. Zbývalo jen 
všechno připravit a naplánovat. Vzhledem k tomu, že kdysi aktivně sportovala a jako 
atletka se účastnila celé řady nejrůznějších soutěží, měla prakticky všude nějaké 
známé.  Kamarádky i kamarády.  Rozhodla se využít této skutečnosti pro svůj záměr. 
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Jako první město si vybrala Prahu. Jednak proto, že v Praze měla velmi dobrou 
kamarádku Mílu, za kterou občas vždy na dva dny jezdila a Michal ji znal, jednak 
proto, že v Praze měla hned několik kamarádů a velmi dobrých přátel, kteří v jejím 
plánu mohli připadat v úvahu – o rok mladšího Karla a Láďu, stejně starého Honzu a 
o pět let staršího Viktora. Po zralé úvaze napsala Honzovi dopis, ve kterém 
vzpomínala na společné závody a soutěže a projevila přání se s ním a s ostatními 
brzy v Praze sejít. Požádala ho, aby se s nimi domluvil a aby jí na adresu mateřské 
školy sdělil dohodnutý termín. K jejímu nemalému překvapení přišla odpověď během 
několika dnů. Honza jí v dopise psal, že se kluci na ni těší a že je očekávána příští 
sobotu v šestnáct hodin ve Slovanském domě. Pokud by se jí to prý snad nehodilo, 
ať pošle telegram. 

Hra byla rozjeta. Ještě o nic nešlo, ještě měla možnost ze všeho couvnout, 
jenomže ona couvat nechtěla a ani nemohla. Touha po dítěti ji hnala jako motor stále 
vpřed a nedovolovala ji zpomalit, natož zastavit. Michalovi řekla, že jí Míla volala, aby 
zajela, že má nějaké problémy a tak že se za ní pojede podívat. Neprotestoval. Ani 
neprojevil zájem jet s ní. Nebyl na návštěvy. Raději se o samotě věnoval svému 
koníčku – elektronice.  

„Pozdravuj Pepíka a vezmi něco malému Martinovi,“ řekl mezi řečí, „víš, jak 
vždycky čeká, kdo mu co přiveze.“ 

 
 

xxxxx 
 

V určenou sobotu ráno nasedla do autobusu směrem na Prahu. Ačkoliv 
vlastně dosud neprovedla nic špatného a za Mílou chtěla opravdu zajít, pocítila kdesi  
v nitru něco jako výčitku. Ano, poprvé v životě Michalovi lhala, sice jenom maličko, 
ale lhala. Ještě nikdy ho za celou dobu, co se znali, nepodvedla. Až teď. Jenomže 
nemohla jinak. Vždyť to všechno dělala i pro něho. Vzala si z tašky knížku a snažila 
se číst. Výčitka se ale neodbytně vtírala dál. Vrátila knížku do tašky a sledovala 
ubíhající krajinu. I přesto, že autobus stavěl jen na několika málo zastávkách, 
připadalo jí, že se cesta strašně vleče. Konečně se objevila Praha. Vystoupila na 
Florenci a vydala se pomalu k Míle. Nechvátala, měla čas. Vždyť bylo teprve půl 
deváté. Přemítala, co jí řekne. Nakonec mávla nad touto otázkou rukou. Co by jí 
říkala, má přece schůzku se svými bývalými kamarády, se kterými toho tolik prožila a 
kteří ji na chvíli pozvali mezi sebe. Na tom přece není nic odsouzeníhodného. Mohla 
to klidně říct i Michalovi, proč mu vlastně lhala? Najednou si neuměla odpovědět. 

 
K Míle došla až před polednem. Zdržela se prohlížením výloh a výkladních 

skříní. Míla právě vytahovala z trouby do růžova upečené kuře. 
„Vezmeš si, viď, jistě si nic nejedla,“ řekla Janě a už prostírala na stůl. 
„Ale ne, Mílo, nebudu, já jsem sem přece nepřijela obědvat, se mnou si vůbec 

nedělej starosti.“  
„Jaképak starosti, sedni si ke stolu a jez nebo mě naštveš.“ 
Po obědě si udělaly kávu a pustily si magneťák. Míla měla spoustu parádních 

nahrávek. 
„Kde je vlastně Pepík a Martin?“ zeptala se najednou Jana. 
„Jeli spolu k babičce. Babička volala, že se jí rozbila pračka a prosila Pepíka, 

zda by se na ni nepřijel podívat. Ať prý vezme Martina a mě s sebou a ať prý 
přijedeme na sobotu a neděli všichni. 

„A ty jsi nejela?“ 
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„Ne, já mám totiž dneska noční a tak jsem musela zůstat doma. Kluci se vrátí 
až zítra večer. To víš, pro Martina to bude zase zážitek. Babička má slepice, husy, 
králíky a kdoví co ještě. Martin je u ní vždycky jako u vytržení. A já mám alespoň dva 
dny pro sebe.“ 
 „Takže jsem přijela nevhod.“ 

„Ale, Jano, ba právě naopak, můžeme být celé odpoledne spolu, večer a  
v noci to tu nějak přežiješ a ráno jsem tady jako na koni.“ 

„Víš, Mílo, já jsem dneska nepřijela jenom za tebou. Kluci, se kterými jsem 
před léty závodila, mě na dnes odpoledne pozvali do Slovanského domu.Už jsme se 
strašně dlouho neviděli, budou na mě čekat ve čtyři. Nezlobíš se, viď?“ 

„Co tě nemá, proč bych se zlobila, chvíli posedíme, popovídáme, pak ti dám 
klíče a ostatní program si už budeš muset zorganizovat sama.“ 

„Jenomže já mám k tobě ještě jednu prosbu, bude se ti možná zdát 
nenormální, ale byla bych ráda, kdybys mě pochopila.“ 

„Tak mě nenapínej a řekni, o co jde.“ 
„Víš, já jsem Michalovi řekla, že jedu za tebou, že jsi volala, že máš nějaké 

problémy, nevím, co mě to napadlo, ale nechtěla jsem mu o té schůzce s kluky 
povídat a teď, když máš tu noční, je to ještě komplikovanější. Slib mi, prosím tě, že 
mu o tom neřekneš.“ 

„Cožpak mě neznáš. Kdyby něco, tak mám problémy s vrchní, pořád po mně 
jede. Nařkla mě neprávem z nepořádku na ošetřovně a já si šla stěžovat. Primář si ji 
zavolal a ona byla nucena celou věc prošetřit. Nakonec se ukázalo, že jsem v tom 
byla skutečně nevinně a ona se mi musela omluvit. Nevymyslela jsem to špatně, co? 
Když tak jsi se mnou byla i chvíli na noční v nemocnici, sice se to nesmí, ale Michal 
to prověřovat nebude. Nech to na mně, nikdo se nic nedozví. Stejně nechápu, proč 
mu tohle tajíš. Vždyť sejít se s kamarády, na tom přece nic není. Nebo že by žárlil?“ 

„Ale, Mílo, jako bys ho neznala. Má svoje dráty a drátky a je rád, že může být 
chvíli sám, že ho nikdo neruší.“ 

Ani se nenadála a bylo půl třetí. Nechtěla přijít pozdě a do středu Prahy to bylo 
přece jen kousek. Tašku si nechala v předsíni pod věšákem, vzala si jen kabelku a 
klíče od bytu, řekla Míle, ahoj ráno a vyšla do ulic. Moc se na setkání s kluky těšila. 
Představovala si, jak asi budou po těch letech vypadat, který z nich bude už ženatý a 
který ještě svobodný. Byla zvědavá, zdali ještě všichni závodí nebo zda to už některý 
z nich, stejně jako ona, dávno nepověsil na hřebík.  Čím více se blížila určená 
hodina, tím byla nervóznější. Začínala mít i strach. Strach, že to všechno nezvládne, 
že nebude mít odvahu, připadala si jako kočka, která číhá na myš. Co když ani jeden 
z nich nebude mít chuť si s ní trochu déle posedět, zatancovat, pobavit?  Co když 
budou všichni chvátat domů? Ale ne, vždyť se přece tak dlouho neviděli. A vlastně, 
který muž odolá, když ho žena požádá, aby jí dělal chvíli společnost? Téměř žádný. 
A ona navíc pro ně není žádná cizí žena, ale kamarádka, bývalá kolegyně. Nějak to 
dopadne, řekla si nakonec a zabočila z Vodičkovy ulice Václavským náměstím 
směrem k Můstku. 

 
xxxxx 

 
 

S úderem čtvrté vešla do Slovanského domu. V šatně si odložila kabát a se 
smíšenými pocity vstoupila do restaurace. Poznala je okamžitě. Seděli u stolu 
v zadní části místnosti. Byli tam všichni. Honza, Karel, Láďa i Viktor. Karel ji spatřil 
první.   
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„No ahoj, kotě,“ řekl na uvítanou, podal jí ruku a dal jí pusu. „Tedy z tebe se 
ale stala číča, co říkáte kluci?“ 

„Karel je pořád stejný tlučhuba, nikdy si nic neodpustí, vždyť ho znáš. Ahoj 
Jano,“ uvítal ji Honza, „to je dobře, že jsi přijela.“ 

„Ale Karel má pravdu, moc ti to sekne,“ podotknul Viktor a nabídl jí místo vedle 
sebe, „co říkáš, Láďo?“ 

„Hm, sekne,“ odpověděl Láďa a mile se usmál. 
„Tak co, jak žiješ, ty naše hvězdo atletických drah,“ zeptal se Karel a 

pokračoval, „jó, to už je všechno dávno pryč, alespoň pro mě, ale stejně to bylo 
tenkrát moc fajn.“ 

„Máš pravdu, Kájo, byla to krása … . Takže ty už nezávodíš? A kdy jsi toho 
nechal?“ 

„Hnedka po vojně, jó na vojně, to jsem ještě válel, ale pak jsem se zakoukal 
do Zdeňky, no a znáš to.“ 

„Jsi ženatý? A co děti, máš nějaké?“ 
„Hm, dvě, dvě holky – Moniku a Zdeňku, Monice jsou dva, Zdeňce čtyři roky.“ 
„A co děláš?“ 
„Co dělám. Vyučil jsem se strojním zámečníkem a teď pracuju jako údržbář na 

bytovém družstvu. Není to sice žádná velká sláva, ale nestěžuju si. Zdeňka, jako 
žena, je hodná, nebije mě, tak co bych,“ zažertoval. „A co ty? Jak je to s tebou?“ 

„Se mnou je to vcelku normální. Učím na mateřské škole, jsem sedm let 
vdaná, můj muž se jmenuje Michal, je automechanikem, bydlíme v družstevním bytě, 
který jsme si svépomocí předloni dostavěli. Děti zatím nemáme. A co ty, Honzo, ještě 
sbíráš modely letadel?“  

„Ty si to, Jano, ještě pamatuješ?“ 
„Pamatuju. Dodnes tě vidím, jak jsi vždycky na závodech všem líčil, co jsi zase 

sehnal za zajímavý model. Dokonce si vzpomínám, jak sis neustále stěžoval na 
maminku, že tě pořád peskuje, že jí pomalu a jistě děláš z bytu skladiště.“              

„Tak v tomhle se nezměnila, peskuje mě doposud, i když už u ní nebydlím.“ 
„A kde bydlíš?“ 
„Před rokem jsem dostal od školství konečně dvoupokojový byt v Praze 4. 

Bylo to pro nás úplné vysvobození.“ 
„Pro vás?“ 
„No, pro mě a pro Jitku, jako moji ženu. Žili jsme spolu u našich téměř dva 

roky. I když mám mamku rád a uznávám, že to s námi myslela dobře, nebylo to 
k vydržení. Pořád se o nás starala, jako bychom byli malé děti. Navíc jsme ještě 
čekali Jakuba a tak nám ten byt vytrhl doslova trn z paty.“ 

„Ty tedy učíš. A co dělá Jitka?“ 
„Já učím matiku a fyziku, Jitka češtinu a hudební výchovu. Teď je samozřejmě 

na mateřské, Jakubovi je teprve jedenáct měsíců. Je sice ještě malý, ale dá zabrat. 
Do všeho vleze, všechno vytahá, je to prostě takový všetečka.“ 

„A co ty,“ obrátila se na Láďu, „co ty mi o sobě povíš?“ 
„Co tě zajímá?“ 
„Všechno.“ 
„Všechno? Úplně? Tak dobře. Narodil jsem se 19. září 1951 v  Rokycanech, 

po porodu jsem vážil …, víš, že už si ani nevzpomenu, ta paměť, že jsem si to 
tenkrát někam nenapsal, ale kolik jsem měřil, to vím přesně na milimetr – půl metru.“ 

„Počkej, Láďo, přestaň vtipkovat, však ty víš, co mě zajímá. 
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„Jak chceš, Jani, tak tedy základní fakta. Zatím jsem svobodný, vlastním jednu 
zbrusu novou garsonku v paneláku na Spořilově a dělám kuchaře v hotelu Zlatá 
husa. Se sportem jsem praštil, nějak jsem zlenivěl a zpohodlněl. Stačí?“ 

„Cože? Ty a kuchař, to snad není pravda, prosím tě, jak ses k tomu dostal?“ 
„Nevím, co se ti na tom nezdá. Od mala jsem se nejraději motal kolem 

sporáku. Když jsem byl větší, tak jsem s mámou i vařil. No a asi mně to zůstalo. 
Vždyť zajdi a já ti nějakou specialitku udělám, jak vidím, tak mi zrovna moc nevěříš.“ 

„Ale jdi, to já jen tak, prostě mě to překvapilo.“ 
 Nakonec zůstal Viktor. I on stejně jako ostatní atletiky zanechal. Bylo mu 
jedenatřicet, byl devět let ženatý a měl tři děti. Dvouletou Markétu, čtyřletého Petra a 
osmiletého Viktora. Jako strojní inženýr našel uplatnění v Metrostavu. Jeho žena 
Lenka byla o dva roky mladší a jako lékařka pracovala v nemocnici na Bulovce. Měli 
třípokojový byt v Holešovicích a chatu na Sázavě. 

Po seznamovacím aktu si objednali láhev červeného, po ní druhou a po večeři 
třetí. Povídali o všem možném, vzpomínali na společně prožité chvíle, na vítězství i 
prohry. Bylo jim fajn. Ani se nenadáli a byl večer. 

Po celou dobu, co seděli v restauraci, nemyslela na nic jiného než na to, jak to 
všechno dopadne. Líbili se jí všichni, na každém bylo něco přitažlivého a lákavého. 
Karel byl vtipálek, který asi nikdy nezkazil žádnou legraci, z Ládi vyzařovala dobrota 
a srdečnost, Honza zůstal pořád ještě klukem a snílkem, i když to už byl táta od 
rodiny a Viktor, ten dal vždycky přednost klidu a jistotě. Nezbývalo jí, než čekat, jak 
se celá situace vyvine. 

Když dopili třetí láhev červeného, Karel navrhl, že by měli změnit lokál a vůbec 
se rozhodnout, co dál. Sám byl pro přesun do nějaké vinárny s tancem. Viktor i Láďa 
souhlasili, Jana rovněž. 

„A co ty, Honzo, jsi také pro?“ zeptala se ho Jana. 
„Víš, Jano, rád bych šel s vámi, ale Jitce dnes nebylo nějak dobře a tak bych ji 

nerad nechával doma dlouho samotnou. Ráno dvakrát zvracela a ještě než jsem šel 
odpoledne sem, nebyla úplně fit. A navíc tam má Jakuba a ten jí příliš klidu nepřidá. 
Tak se nezlob, příště určitě posedím déle.“ 

„Honzo, nepřeháníš takhle náhodou ty tvoje líbánky na úkor svých věrných 
nejbližších?“ neodpustil si poznámku Karel. Honza chtěl ještě něco říct, ale Jana na 
něho mrkla a dala si prst před ústa. 

„No tak běž, stejně bys tu neměl žádné stání a měj se, ahoj.“ 
„No a my půjdeme také,“ řekl Karel a kývl na vrchního. 
„A kam?“ zeptala se Jana. 
„Já navrhuju vinárnu Rostov, je to odtud kousek a navíc tam hraje hudba, co 

vy na to?“ 
„A bude tam místo?“ optal se Viktor, „v sobotu je vždycky všude plno.“ 
„Neboj, kámo, neboj, poněvadž jsem s tím tak trochu počítal, zamluvil jsem 

tam na dnešní večer místa. Rezervují mi je do půl desáté. Takže nám nic nebrání, 
abychom se přemístili.“  
 „Tak to jsi teda dobrej, tys byl vždycky podnikavej, viď,“ ocenil Karlův nápad 
Láďa. 
 

xxxxx 
 
 

Zaplatili a vydali se směrem k Václavskému náměstí. Byl krásný jarní večer, 
ulice se hemžily nekonečným proudem lidí. Jana, unesena kouzelnou atmosférou 
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barevně ozářené večerní Prahy, na chvíli zapomněla na své problémy. Vsávala do 
sebe všechnu tu krásu osvětlených výloh, hlučících ulic, blikajících reklam a poutačů. 
I když by nikdy v Praze žít nechtěla, ráda do Prahy jezdila. Obdivovala Karlův most a 
Hradčany. Milovala pohled z hradeb Pražského hradu na věžemi ozdobené město, 
které ani po staletích neztratilo nic na své honosnosti a na svém půvabu. Jak mohla, 
zabloudila do Zlaté uličky, prošla se po letité a tolik pamatující kamenné dlažbě, aby 
se po Starých zámeckých schodech zase vrátila do centra velkoměsta. Cesta do 
Prahy pro ni byla pokaždé obrovským zážitkem. Ráda se vracela i na Vyšehrad, 
naSlavín, procházela mezi hroby a četla jména na náhrobcích. Tolik slavných jmen. 
O kolika z nich se učila, o kolika z nich četla, některé znala z  televize, z filmu. Tolik 
různých životů. Kolik v nich asi bylo naděje, pokory, víry a lásky?  Kolik ústrků a 
ponížení?  Kolik z nich se za svůj život dočkalo uznání a ocenění?  A kolik ne?  
Pokaždé se zde zdržela, někdy zmeškala i odpolední autobus domů a musela pak jet 
až večer.  

Stejné to bylo s Kampou, tím čarovným koutem Prahy, který ji nikdy nenechal 
lhostejnou. Už cesta na Kampu byla pro ni vždy ohromným a neopakovatelným 
zážitkem. Na Karlově mostě se zastavovala u nejrůznějších stánků, pozorovala lidi a 
lidičky kolem sebe, nejraději ale postávala u malířů, kteří na přání zákazníků malovali 
jejich portréty. Nevnímala čas ani dění kolem sebe. Se zaujetím sledovala pohyb 
jejich rukou a způsob jejich práce. Obdivovala jejich schopnost vystihnout výraz očí a 
linii tváře. Fascinoval ji tento druh umění. Na Kampě se nikdy neopomněla zastavit u 
domu Jana Wericha, který na ni vždycky působil neobyčejně tajemně. S oblibou také 
sedávala u řeky a dlouze se dívala na Karlův most, po němž se bez ustání trousily 
davy lidí. Zkrátka a dobře, návštěva Prahy pro ni byla pokaždé zcela výjimečnou 
událostí, na kterou se v každé roční době moc a moc těšila a na kterou potom také 
dlouho vzpomínala. 

„Jano, na co myslíš, vždyť ty nás vůbec neposloucháš,“ slyšela najednou 
Viktorův hlas. 

„Promiňte, nějak jsem se zamyslela. Praha ve mně vyvolává vždycky bezpočet 
vzpomínek.“ 

Dali se Václavským náměstím směrem k Muzeu, v podchodu zabočili do 
Jindřišské ulice. Výtahem vyjeli do sedmého patra. Na Karlovo jméno bylo skutečně 
rezervováno pět míst. 

Odložili si v šatně a pohodlně se posadili. Všichni společně si objednali kávu. 
Vinárna byla zaplněná do posledního místa.  Parket uprostřed byl doposud prázdný.  
Nikdo zatím netančil, i když hudba už hrála.  

„Tak co, jak se ti tu líbí?“ zeptal se Jany Karel. 
„Líbí, je to tady docela fajn, vybral jsi dobře.“ 
„Takže, když dovolíš, smím prosit?“ vyrazil ze sebe nečekaně. 
„Teď, ale vždyť ještě nikdo netancuje, počkej chvíli.“ 

 „Čas letí a každé promarněné chvíle je škoda. Někdo začít musí, pojď.“ 
Na tanečním parketu nebyli dlouho sami. Během několika minut se přidali 

ostatní. Po Karlovi tančila s Láďou, pak ji vyzval Viktor. Bylo jí jasné, že pokud chce 
někoho z nich získat pro svoji věc, má jedinou příležitost právě při tanci, kdy je 
s každým sama a ostatní nic neslyší. Zbývalo jí ale to základní. Vybrat si a 
rozhodnout se. 
 Opět se v ní ozvalo něco jako výčitka, opět jí začalo být ze sebe samé nanic, 
věděla ale, že se teď už nesmí vzdát, jednou se přece rozhodla a nerozhodla se nijak 
ukvapeně, všechno pořádně probrala a zvážila včetně všech pro a proti. 
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Vybrala si Karla. Jednak pro jeho věčný optimismus, jednak proto, že se jí 
zdálo, že by se s ním mohla nejlépe domluvit. Dalo se s ním bez zábran hovořit o 
všem. Když s ním tancovala podruhé, naznačila mu, že by se s ním ráda druhý den 
ještě někde setkala. Současně ho požádala, aby se o tom před kluky nezmiňoval, že 
je to její čistě soukromá záležitost a že by byla nerada, kdyby se o tom kluci 
dozvěděli. Souhlasil. 
 „A o co jde?“ vyzvídal. 

„Nech to na zítra, Kájo,“ zaprosila. 
„No tak dobře, tak tedy v deset v Jaltě, souhlasíš?“ 
„Hm, jsi hodný, hlavně ale ani muk.“ 
„No jasně, neboj, nikdo se nic nedoví.“ 
Tancovali, bavili se, vtipkovali, vzpomínali. Vypili společně ještě dvě sedmičky 

červeného, mezitím sezobli pár jednohubek. Najednou byly dvě hodiny. Nechtěli 
věřit, že už je konec, že se už budou muset rozloučit. Vyrovnali útratu, vyzvedli si 
věci a výtahem sjeli do přízemí. Venku na ně dýchl chlad jasné jarní noci. 
 Nastala chvíle loučení. Nejdříve ji chtěli doprovodit všichni najednou, pak se 
ale dohodli, že tuto radost přenechají Láďovi. Karel jí popřál mnoho štěstí a 
nenápadně na ni mrkl, Viktor usoudil, že by nebylo špatné, kdyby se zase někdy 
sešli.  Slíbila jim, že do Prahy opět přijede a že dá o sobě včas vědět. Potom oba 
odešli Jindřišskou ulicí. Jana s Láďou osaměli. 

„A kde vlastně spíš?“ 
„U kamarádky na Smíchově, v Radlické.“ 
„Na Smíchově? No to je pěkná dálka, to se projdeme. Nechceš jet taxíkem?“ 
„Ne, nechci, chci se projít. V noci je Praha tak kouzlená. Ale jestli nechceš, tak 

se mnou nemusíš.“ 
„Ale jdi ty, to by tak ještě scházelo, abych tě ani nedoprovodil, to bych byl 

pěknej kámoš.“ 
Vydali se na cestu noční Prahou. Procházeli ztichlými ulicemi, míjeli osamělé 

chodce, povídali si. O čem? O vaření. Zajímalo ji, co Láďa vaří nejraději, jak dělá to či 
ono, jaké používá koření, čím jídla dochucuje, zda umí připravit také nějaké cizí 
menu a jaké. Rozhovor nebral konce. V zápalu hovoru ani nepostřehli, že už jsou na 
Smíchově.  Došli do Radlické a zastavili se u domovních dveří. 

„Tak se měj a díky za doprovod. Kvůli mně abys teď šlapal takový kus cesty.“ 
„Ale jdi, to nestojí za řeč. Vezmu si taxíka.“ 
„Tady?  
„U nádraží, určitě tam bude nějakej stát, a když ne, tak se taky nic nestane.“ 
„Ty máš dnes volno?“ 
„Kdepak, mám ranní, půjdu rovnou do práce. Měj se hezky a zase někdy 

ahoj,“ řekl a dal jí pusu. Pocítila jeho ruce na svých zádech, objímaly ji a tiskly 
k sobě. 

„Ne, Láďo, prosím tě, ne, nezlob se, odpusť,“ vyrazila ze sebe a uvolnila se 
z jeho objetí. „Nezlob se, ahoj,“ podívala se na něho svýma bezelstnýma očima a 
zmizela za domovními dveřmi. 

„Ahoj,“ zavolal za ní a vydal se směrem do centra. 
 
 

xxxxx 
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Vyběhla do druhého patra a chvatně odemkla. Vešla do bytu a zabouchla za 
sebou dveře. Měla rozestláno v dětském pokoji. Svlékla se, umyla a ulehla na 
Martinovu postel. Nemohla usnout. Podívala se na hodinky. Bylo pět minut po čtvrté.  
Přemýšlela o uplynulém večeru a představovala si, co Karlovi řekne. Nic kloudného ji 
stále nenapadalo. Probudil ji hluk v předsíni. Vstala. 

„Co vstáváš, lež ještě, já si taky chvíli zdřímnu, neříkej mi, že jsi přišla před 
půlnocí, nebudu ti stejně věřit,“ uvítala ji Míla mezi dveřmi. 

„Já ti to taky neříkám, šla jsem spát chvilku po čtvrté, ale v deset mám být 
v Jaltě.“ 

„V Jaltě? Co tam prosím tě, budeš dělat?“ udiveně se zeptala Míla. 
„Mám tam schůzku.“ 
„Schůzku?“ 
„Hm, schůzku s Kájou, víš, s tím vysokým blonďákem, co kdysi skákal.“ 
„A proč zrovna s ním? Jano, že ty máš něco za lubem?“ 
„Ale prosím tě, to bys nebyla ty, abys hned někoho nepodezírala. Za prvé je 

ženatý a za druhé má dvě děti.“ 
„No a co, to není žádná tělesná vada. Jano, Jano, od včerejška se mi nějak 

nelíbíš. Nejdřív zatajíš Michalovi setkání s bývalou partou a teď si ještě domluvíš 
rande.“ 

„Prosím tě, jaképak rande? Kája mě prostě pozval a já neodmítla. Neviděli 
jsme se kolik let. Víš, co jsme spolu kdysi prožili, co jsme se nasmáli a navyváděli 
legrácek, hlavně v tom neustále nehledej něco jiného.“ 

„Tak už se nečerti a raději mi řekni, jak si ten svůj dnešní pobyt v Praze 
představuješ.“ 

„Předem se ti omlouvám. Tentokrát spolu asi moc nebudeme. Před devátou 
vypadnu, v deset mám být v Jaltě a v půl páté musím jet domů. Takže se už nejspíš 
k tobě nevrátím.“ 

„Co s tebou mám dělat. Těšila jsem se, že spolu posedíme, poobědváme, že 
si něco hezkého pustíme, že si prostě uděláme den pro sebe. Příště si ale na mě 
musíš udělat čas, slibuješ?“ 

„Slibuju a ještě jednou tě prosím, nezlob se.“ 
„Ty jsi jako malá, přestaň už s tím omlouváním a pojď si sednout do kuchyně. 

Udělám nějakou snídani a ty zatím povídej, co je u vás nového a jaký byl včerejší 
večer.“ 

Ve stručnosti jí vylíčila průběh večera, potom odpovídala na její otázky.Snažila 
se nedat na sobě znát, že je myšlenkami někde úplně jinde. Ale Míla to vycítila. 
Naštěstí se mohla vymluvit na nevyspání. Před devátou se sbalila a řekla Míle ahoj.  

„A nezapomeň, příště máš rande se mnou,“ volala za ní ze schodů. 
 
 

xxxxx 
 

 
Pět minut před desátou dorazila před hotel. Než se stačila rozhlédnout kolem 

sebe, uviděla Káju, jak se proplétá mezi lidmi. 
„Ahoj.“ 
„Ahoj.“ 
„Co si dáš?“ zeptal se jí, když se usadili za stolem. 
„Předně kafe, skoro jsem nespala a mám strach, že za chvíli už neudržím oči.“ 
Karel objednal dvě kávy a tázavě se na ni podíval. 
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„Tak co je? Co mi chceš? Co ode mne potřebuješ?“ 
Janě se najednou roztřásla kolena, zrudla. Cítila, jak se jí krev valí do hlavy. 

Jak mu to mám jenom říct, říkala si v duchu, co když se mi vysměje nebo se naštve. 
„Nevím, jak bych ti to řekla. Víš, já, já, já bych chtěla … dítě.“ 
Karel zpozorněl a udiveně se zeptal: „Co jsi říkala?“ 
„Že bych chtěla dítě.“  
„Dítě? A co já s tím mám mít společného?“ řekl nechápavě. 
„Víš, já, já bych ho chtěla od tebe. Ne, počkej, nic neříkej, všechno ti 

vysvětlím.“ V krátkosti mu popsala svoji situaci. Vylíčila mu, jak dlouho už se léčí, jak 
dlouho se už snaží přijít do jiného stavu a jak přišla na tenhle nápad.  

„Nemysli si, že je mi lehko, je mi příšerně trapně, připadám si před tebou jako 
nějaká děvka. Ale já si to dítě strašně přeju, strašně moc, tak moc jsem si ještě 
v životě nic nepřála a už asi nikdy si přát nebudu, to mi věř.“ 

Karel úplně ztratil řeč. Koukal na ni jako vyplašený zajíc a teprve po chvilce byl 
schopen slovního projevu. 

„Já ti věřím, ale jak jsi přišla zrovna na mě?“ 
„Protože tě znám a vím, že je na tebe spoleh a že co slíbíš, to dodržíš, i když 

jsi někdy trochu víc upovídaný.“ 
„Ale jenom někdy,“ přerušil ji a snažil se oživit tenhle příliš vážný rozhovor, 

který naprosto nevyhovoval jeho vkusu. „A jak si to vlastně představuješ? Víš přece, 
že jsem ženatý a že nemohu jen tak, kdy se mi zachce, vypadnout z domu.“ 

„A včera a dnes?“ 
„Včera to bylo něco jiného, když kluci tuhle přišli, že jsi psala a že bychom se 

mohli sejít, Zdeňka nic nenamítala. Jednak je zná a jednak, když má ona někdy 
někde s holkama nějakou slezinu, taky jde a já hlídám děti. No a dnes, dnes jsem jel 
jako za matkou do Ďáblic, údajně jí netěsní vodovodní kohoutek. Volal jsem jí večer 
z vinárny, aby mi ráno zavolala. Máma je dobrá, ta nic nezkazí. No počkej, nekoukej 
tak významně, nemysli si, že to nějak zneužívám. Máma by mně to ani netrpěla, to 
se dá využít jen ve zcela výjimečných případech.“ 

„Ale Kájo, já ti přece nic nevyčítám ani tě z ničeho neobviňuju. Chtěla jsem 
jenom znát tvoje možnosti. Takže, když ti dám včas vědět, jsi schopný udělat si volno 
a čas?“  

„Jak se to vezme, možná.“ 
„Kájo, bývali jsme kdysi výborní kamarádi.“ 
„Bývali? Já myslím, Jani, že pořád ještě jsme, či ne?“ 
„To je dobře, víš, já bych chtěla, aby se to všechno neodehrálo jenom tak, bez 

ničeho, ale se vším všudy, rozumíš mi? Dokážeš mě mít i rád? Teď si asi myslíš, že 
nejsem normální, viď?“ 

„Proč bych si to měl myslet, faktem je, žes mi svým návrhem vyrazila dech, ale 
jinak jsi byla vždycky moc fajn holka, dokázala jsi sice udělat i pořádnou rošťárnu, 
uměla ses k ní ale taky přiznat a jednala jsi pokaždé fér a to se cení. Člověk, který 
má své vlastní děti, tohle nemůže asi plně pochopit. Jsi ale moje kamarádka, a abych 
se přiznal, vždycky ses mi líbila, takže by mně to nemělo dělat vážnější problémy,“ 
ukončil své nečekané vyznání a vzal ji za ruku. Neucukla. Pevně sevřela jeho dlaň ve 
své. 
 Spadl jí kámen ze srdce. Nejhorší měla za sebou. Karel ji nezklamal, dokonce 
překonal její očekávání. Najednou bylo všechno jasné a snadné. To, čeho se tak 
bála, bylo pryč. Už ji nic netrápilo, byla opět klidná a vyrovnaná. Dívala se na něho a 
on na ni. Takhle nějak si to představovala. Teď už nezbývalo, než čekat na vhodný 
termín. A pak. Pak se možná dočká. Kéž by to už bylo. 
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„Díky, Kájo, díky, jsi moc a moc hodný, nikdy ti to nezapomenu,“ řekla se 
slzami v očích. 

„Ale, ale, snad bys nebrečela, no tak, usměj se přece,“ usmál se na ni a 
pohladil ji. Podržela si jeho ruku na tváři. Byla spokojená a šťastná. 

„Nedáš si něco k jídlu?“ optal se jí po chvíli. 
„Ne, Kájo, nemám hlad, ale jestli chceš, tak se najez.“ 
„Ne, ne, já jen, abys neřekla, že jsem ti nic nenabídl.“ 
„Z toho nemusíš mít strach. Jestli souhlasíš, půjdeme, nechci tě víc zdržovat a 

zneužívat tvoji maminku, budeme ji ještě potřebovat.“  
Chtěla si napsat jeho adresu, pak si ale uvědomila, že psát domů by asi bylo 

příliš riskantní. Vytušil její rozpaky. 
„Nejlepší bude, když mi zavoláš do byťáku a necháš mi tam vzkaz, třeba, 

abych zavolal druhý den v tu a tu dobu, no a já ti brnknu, máš doufám v práci telefon 
někde u ruky?“ 

„Mám, určitě zavolám.“ 
„Dobře, tady máš moje číslo.“ 

Poděkovala a napsala mu svoje. Před hotelem si podali ruce, letmo se políbili a 
rozloučili. Věděli, že se brzy zase uvidí. 
 
 

xxxxx 
 

 
Do odjezdu autobusu zbývalo téměř pět hodin. K Míle se jí už jít nechtělo, 

neměla na ni ani náladu.  Chtěla být sama. Rozjela se na Hrad. Pomalu si prošla 
známá místa, osvěžila v paměti kouzelný pohled na rozkvetlou jarní Prahu. Nakonec 
ve šlépějích pana Broučka zašla do Vikárky. Sedla si ke stolku u okna a dala si 
šunku s vejcem. Měla tohle prostředí ráda. Bylo tu útulno a odevšad jakoby na ni 
dýchal kus dávné minulosti. U vedlejšího stolu seděl herec Zdeněk Buchvaldek 
s nějakou paní, snad se svou ženou. Obědvali. V civilu vypadal znaveně a ustaraně. 
Znovu se jí do mysli vetřela výčitka. Vzpomněla si na Michala. Určitě doma od rána 
pájí ty svoje odpory a kondenzátory a ani ve snu ho nenapadne, že by mu mohla být 
nevěrná.  A co on?  Byl by toho schopen?  Usmála se.  Těžko, má svoje záliby a 
děvčata jsou pro něho vzduch. Nebo že by ne? Ne, tuhle myšlenku naprosto 
vyloučila. O to víc se cítila vůči němu proviněná. Žije s ní už šest let, má ji rád, 
zaslouží si to? Ale co když život bez dítěte ho s ní už začíná nudit? Co když ho 
najednou právě pro tohle ztratí? Ne, nemá cenu si nic vyčítat. Dělá to vlastně 
všechno pro ně oba. Má přece Michala ráda a ani v téhle situaci se její láska k němu 
ani v nejmenším nezmění. Nemůže a nesmí se změnit. Kdyby ho zradila, zradila by i 
sama sebe. A to v žádném případě nechtěla. 

Na autobusové nádraží přišla necelou hodinu před odjezdem autobusu. 
Tušila, že bude nával. Byl. Pracně si vystála místo k sezení. Opřela si hlavu o 
opěradlo sedadla a než autobus vyjel z Prahy, usnula. Prospala skoro celou cestu. 
Procitla až v Kbelnici, pár kilometrů před Strakonicemi. Michal ji čekal s deštníkem 
v ruce. Venku pršelo. Stulila se k němu pod deštník. 
 „Jsi hodný, žes mi přišel naproti.“ Políbila ho. 

„Co Míla? Co s ní je? Co ti chtěla tak důležitého?“ 
„Ale to víš, chtěla si popovídat, potřebovala se vymluvit. Pepík s Martinem 

odjeli k babičce a tak toho využila. V nemocnici prý po ní nějak šlape vrchní, stále na 
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ní něco vidí, prostě má ji pořád v patách a je z toho nervózní. Naštěstí má jít letos do 
důchodu.“ 

„A proč po ní tak jede?“ 
„Proč, jako bys ji neznal, ta si nenechá nic líbit, hned se ozve. Vrchní ji 

neprávem nařkla z nepořádku na ošetřovně a ona si šla stěžovat k primáři. Ten si 
vrchní zavolal a přikázal jí, aby celou věc prošetřila a oznámila mu výsledek. 
Šetřením se ukázalo, že v tom byla Míla skutečně nevinně a vrchní se jí musela 
omluvit. Umíš si představit, jaký na ni má asi vztek.“ 

„To tedy jo, ale udělala dobře. Když je člověk v právu, měl by se ozvat. Jinak 
s ním zametou jak s nějakým odpadkem.“ 

„A jak ses měl ty, Michale?“ 
„Normálně, včera i dnes jsem dělal na tom stereofonním zesilovači, už ho 

budu skoro mít.“ 
„A co jsi jedl? Vzal sis, co jsem ti připravila?“ 
„To víš, že vzal, neboj, já ti hlady neumřu.“ 
Doma se navečeřeli a sedli k televizi. Schoulila se mu do klína. 
„Michale, řekni, máš mě rád?“ 
„Co tě to najednou napadlo? Proč bych tě neměl mít rád?“ 
„Víš, někdy mám takový pocit, jako bys byl se mnou jen ze soucitu.“ 
„Jak jsi na tohle, prosím tě, přišla?“ 
„Nezlob se, plácám nesmysly, někdy se ale strašně bojím, že tě ztratím a že 

budu sama, úplně sama, bez tebe a bez dětí.“ 
Rozplakala se. Setřel jí slzy kapesníkem a pohladil ji. Přitiskla si jeho ruku na 

tvář. Vtíravá výčitka se opět neodbytně ohlásila. 
„Nezlob se, jsem unavená, půjdu si lehnout. Mám tě ráda, potřebuju tě,“ dala 

mu pusu a zvedla se. Poprvé za celé manželství si nebyla jista, zda její vyznání 
vyznělo dost přesvědčivě. 

„Jen běž a odpočiň si, zítra večer posedíme, hm,“ usmál se na ni. 
„Ráda, Michale, dobrou.“ 
„Dobrou.“ 

 
Snad nic nepoznal, přemýšlela v posteli, kdyby něco tušil, ozval by se, určitě 

by nějak reagoval. Kdy naposled na ni čekal u autobusu? Možná před rokem, už se 
přesně nepamatovala. Jak to, že se dnes dokázal odtrhnout od těch svých drátků a 
přijít ji naproti? Proto, že pršelo? Pršelo přece už tolikrát, a přesto na ni s deštníkem 
nečekal.  

Začínáš být pěkně podezíravá a nemožná, ozval se její vnitřní hlas, ve všem 
začínáš vidět něco jiného. Přišel k autobusu a udělal ti radost, proč by ti nemohl 
udělat radost a překvapit tě? Proč?  
 I večer byl pozorný a milý. Víc než jindy. Jsi nemožná, ozvalo se opět její nitro, 
když si tě nevšímá, tak ti to vadí, když je k tobě pozorný a milý, tak ho podezíráš 
kdoví z čeho. Přestaň se už zabývat nesmysly a ber život tak, jak jde. Buď ráda, že si 
na tebe udělal čas, že na tebe čekal a že k tobě byl milý. A na nic víc nemysli. 

Jsem hloupá, jsem asi opravdu hloupá, pomyslela si, mě bych se uklidnit a 
zkusit usnout. Zítra mě čeká náročný den. 
 

 
xxxxx 
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Hned ráno se objednala k lékaři. Pozval ji na druhý den odpoledne. Přiznala 

se, že se rozhodla dát na jeho radu. Prohlédl ji. Pak určil nejvhodnější termín. 
Dvacátého až dvaadvacátého května. Středa až pátek. Poděkovala. Cestou domů 
přemýšlela, jak to vlastně udělá. Nebylo to jednoduché, vždyť šlo o pracovní dny. 
Dovolenou si brát nechtěla, to by mohlo být Michalovi nápadné. V žádném případě 
neměla chuť příliš riskovat. Došla domů, aniž našla přijatelné řešení. Michal se motal 
u sporáku. Měl na sobě zástěru a plné ruce práce. 

„Ahoj, co to tady, prosím tě, vyvádíš?“ 
„Na nic se neptej, stejně ti nic nepovím, nech se překvapit.“  Na stole stála 

láhev bílého a ve váze tři karafiáty. Oněměla úžasem. „Co na mě tak koukáš, 
nedomluvili jsme se náhodou, že dneska posedíme?“  

„No ano, ale …?“ 
„Co ale, když posedět, tak s plnou parádou, ne?“ 
Stála jako omámená. Ne, že by ho u sporáku nikdy neviděla, to ne, vařil rád a 

vcelku dobře, ale že by začínal s vařením už v půli odpoledne, to obvyklé nebylo. 
Nestačila se divit. Plně ovládl kuchyňský prostor. Překážela. Převlékla se a sedla si 
do pokoje k pletení. Nechtěla ho rušit. Při vaření byl nejraději sám. Všechno si 
připravil, upravil, udělal a nakonec po sobě umyl i nádobí. Nikdy po sobě nenechal 
nepořádek. V tomhle na něj bylo vždy spolehnutí. Pletla a přemýšlela. Co to do něho 
vjelo, že se pustil do vaření?  Netuší něco?  Nesmysl, jak by mohl. Vždyť se vlastně 
ještě nic nestalo. Ale co ty karafiáty? Kdy jí naposled přinesl nějakou květinu? Kdy? 
Snad loni. Ano, loni k narozeninám, a to mu ji jistě podstrčila matka. Nepřiznal to, ale 
jí to bylo jasné, tak krásné růže nikdo jiný v okolí neměl. Teď ale nemá ani svátek, 
ani narozeniny, nemají ani žádné výročí. Co tím sleduje? Nebo že by sám neměl 
čisté svědomí? Ale ne, to ne. Proč jsou ale na stole? Marně si lámala hlavu. Ať se 
snažila sebevíc, na žádný kloudný důvod nepřišla. 

„Jani, ke stolu, všeho nechej, hned sem spěchej,“ ozvalo se pojednou 
z kuchyně. Mrkla na hodiny. Půl šesté. Páni, to to uteklo.  

„No tak, Jani, kde jsi?“ volal Michal a vesele si pohvizdoval. Nevěřila svým 
očím. Stůl v kuchyni byl slavnostně prostřen a z talířů se šířila bytem vůně anglických 
bifteků s oblohou a hranolky. Její nejoblíbenější jídlo. 
 „Tak tomuhle říkám překvapení,“ padla mu kolem krku. 
 „Máš radost?“ usmál se na ni lišácky. 

„Že se ptáš, díky, Michale, díky.“ 
„Tak už si sedni a jez, dokud je to teplé, dobrou chuť.“ 
„Dobrou.“ 

 
 Byla zmatená. Pořád nevěděla, co si má o tom všem myslet. Chvíli poseděli, 
upili trochu vína, pak se přesunuli do obýváku. Než začala vařit voda na kávu, Michal 
umyl nádobí. Chtěla mu pomoci, nechtěl. Pustila tiše magneťák a pohodlně se 
uvelebila na gauči. Postavil šálky na stolek, přisedl k ní a objal ji. Celým tělem ji projel 
podivný pocit. Znala ho. Poprvé ho pocítila včera večer. 

„Jani, dnes mě šéf požádal, zda bych za něj nemohl jet na tři dny do Mladé 
Boleslavi. Prý tam bude probíhat nějaké školení a on tam navíc potřebuje něco 
vyřídit. Jemu se to z rodinných důvodů nehodí. Doufám, že se nebudeš zlobit, já mu 
na to kývl.“ 

„A kdy tam máš jet?“ 
„Někdy kolem dvacátého května, myslím od devatenáctého do 

jednadvacátého.“  
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Měla co dělat, aby na sobě nedala nic znát. 
„Když tě tím pověřil sám šéf, měl bys jet, vypadá to, že ti důvěřuje a toho bys 

měl využít.“ 
„No právě, proto jsem mu na to kývl, takže ti to nevadí?“ 
„To víš, že ne, až se vrátíš, všechno mi vynahradíš. A vlastně, vždyť jsem byla 

teď také pryč a ty jsi nic neříkal a tohle je přece služební záležitost.“ 
Dopíjeli bílé, když náhle někdo zazvonil. Rychle se upravila a šla otevřít.      
„Čau, rodino,“ rozlehlo se předsíní, nemáme co dělat a tak jsme si řekli, 

zajdeme na chvíli k Michalovi a Janě.“ 
„To je od vás hezké, Michale, pojď sem, jsou tu Šeborovi.“ 
Šeborovi byli jejich dobří známí odnaproti. Tonda pracoval v elektroservisu a 

Marta prodávala v cukrárně. Občas se sešli nebo někam společně vyrazili. Jana si 
s Martou opravdu rozuměla, měli si stále co povídat, zvlášť milovala jejich sedmiletou 
dcerku Káťu. Ba, dá se říct, že jim ji i záviděla. 

„Co Káťa?“ nezapomněla se hned zeptat Marty. 
„Spí, před chvíli usnula.“ 
„A co když se probudí?“ 

 „Kdepak, neprobudí, lítala dnes celé odpoledne venku, má toho dost. Pro 
všechny případy jsem jí tam stejně nechala svítit lampičku a na stole má magneťák.“ 

„Tohle bych já asi nedokázala. Nedalo by mně to.“ 
„Ale Jano, vždyť jsme tu jen na skok a Káťa už není žádné mimino. A i kdyby 

se probudila, pustí si magneťák, uslyší můj hlas a hned bude vědět, kde jsme a že se 
brzy vrátíme.“ 

„Já vím, Marti, ale já už asi jiná nebudu.“ 
„Co si dáte?“ zeptal se jich Michal, když se sesedli v obýváku. 

 „Já bych si dala trochu bílého tady s Janou,“ zaprosila Marta, „a ty?“ obrátila 
se na Tondu. 

„My si dáme něco tvrdšího, viď,“ navrhl Michal a vytáhl z baru finskou vodku.  
Když si připili, Tonda položil na stůl nevelkou obálku. Jana si jí před tím vůbec 

nevšimla. 
„A teď zavřete oči, překvapení,“ řekl Tonda a počkal si, až je Michal s Janou 

opravdu zavřou. Pak položil na stůl větší množství barevných fotografií.  
„Tak a teď se podívejte, rodina Svobodových a Šeborových na zimní dovolené 

aneb civilizací krutě poznamenaní lidští tvorové uprostřed panenské krkonošské 
přírody,“ uvedl soubor fotek z Krkonoš. Jana s Michalem si zvědavě přisedli blíž ke 
stolu. Sotva se podívali na první fotografii, dali se do smíchu. Byl na ní Michal, jak se 
po pádu na lyžích zvedal ze sněhu. Jednou rukou si stíral sníh z obličeje, druhou se 
podpíral. Rozpáranou dírou ve šponovkách mu prosvítaly žluté trenky a v paprscích 
slunce zářily jak rozkvetlý blatouch. 

„Tohle by mohlo jít klidně někam do soutěže, za to bys určitě dostal cenu,“ 
ocenila Jana povedený snímek. 
 „To určitě, aby mi někdo někde čuměl na můj sportem znavený a o sjezdovky 
omlácený zadek,“ smál se Michal. Ale došlo i na Janu. I ona byla několikrát zvěčněná 
při krkolomných a až neuvěřitelných lyžařských exhibicích. Tonda se projevil jako 
pohotový a bystrý fotoreportér. Ve vzpomínkách na zimní dovolenou večer nečekaně 
rychle utekl. Najednou byla půlnoc. 

„Tak se mějte a brzy se ukažte, mám doma ještě diáky, vcelku se povedly, 
zajděte někdy, zatím čau,“ rozloučil se s nimi Tonda u dveří. 

„Čau,“ řekla Marta, „a ty Jani, zajdi třeba hned zítra navečer, udělám ti hlavu, 
od šesti budu doma, hm?“ 
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„Fajn, tak zítra v šest, ahoj.“ 
 

 
xxxxx 

 
 

Druhý den šla z práce rovnou na poštu. Vytočila Prahu, bytový podnik. Karel 
tam nebyl, byl někde v terénu. Nechala mu vzkaz, aby zavolal ve čtvrtek dopoledne. 
Zavolal. Rozdávala dětem právě svačinu, když se ozval telefon. 

„Jano, volá Praha, vezmi si to puntíkem,“ oznámila jí Jarka z ústředny. 
„Díky,“ odpověděla a zmáčkla tlačítko. „Haló, u telefonu Jana Svobodová.“ 
„Ahoj, Jani, tady Karel.“ 

 „Ahoj, Kájo.“ 
„Tak co, už něco víš?“ 
„Hm, je to ale trochu komplikované.“ 
„Komplikované? Jak?“ 
„Vychází to na všední den.“ 
„Na všední den? A na kdy?“ 
„Na středu dvacátého května.“ 
„Počkej, středa, středa …, a víš, že by to mohlo vyjít, mám nějaké hodiny 

navíc a tak bych si mohl vzít náhradní volno.“ 
„Opravdu? Ty jsi poklad. Budeš tak hodný a zajistíš na ten den nějaký hotel. 

Pak ti to zaplatím.“ 
„K čemu hotel? Vezmu auto a sjedeme k našim na chalupu. Ve všední den 

tam nikdo nebude a alespoň jim tam trochu vyvětráme, souhlasíš?“ 
„A kde mají chalupu?“ 
„Kousek od Zákolan, z Prahy jsme tam za chvíli.“ 
„Ty jsi prostě fantastický.“ 
„Ale nejsem. Tak kde tě mám čekat?“ 
„Dvacátého v osm před nádražím na Smíchově. Zvládneš to?“ 
„Neboj, zvládnu, spolehni se, přesně v osm ti budu k dispozici.“ 
„Zatím dík a ahoj ve středu.“ 

 „Ahoj, Jani.“ 
Položila sluchátko. Děti už dosvačily. 
„Teto, ty někam pojedeš?“ zeptala se jí malá Lucka, která seděla nejblíž a 

pozorně sledovala její telefonický rozhovor.  
„Pojedu.“ 
„A kam?“ 
„Do Prahy.“ 
„A vezmeš mě s sebou?“ 
„Ráda bych tě vzala, Lucko, ale nejde to, vrátím se až pozdě večer a to ty už 

budeš dávno spát, víš?“ 
„Hm, to je škoda.“ 
„Nemáš čeho litovat, Lucko, do Prahy se ještě podíváš kolikrát, uvidíš.“ 
 

 
Když se v úterý devatenáctého května v půl šesté ráno zavřely za Michalem 

dveře a on odjel na služební cestu, zhluboka si vydechla. Ještě nikdy se s ním tak 
ráda neloučila. Bylo to absurdní. Měla ho ráda, milovala ho, potřebovala ho a přece 
se s ním dokázala takhle rozejít. Co se to s ní jenom děje? Taková nikdy nebyla. 
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Když ho ráno před odjezdem líbala, pocítila zase ten podivný pocit v celém těle, 
pocit, který se neustále vracel, který jí nedal spát, který ji takřka bez ustání nutil 
přemýšlet o sobě a o svém životě. Byly to chvíle, v nichž se bouřilo její vlastní 
svědomí.  

Vzala si dovolenou. Řekla ředitelce, že si potřebuje něco zařídit v Praze na 
klinice. Nebyla proti. Znala ji i její problémy.  
 

xxxxx 
 
 

Autobus přijel na Smíchov deset minut před půl osmou. Dala si kávu a 
zamířila před nádražní budovu. Karel tam už stál. Políbili se a objali. Nasedli do 
nedaleko zaparkovaného modrého Fiata a rozjeli se. I když byl obyčejný všední den, 
ulice Prahy pulsovaly zvýšeným dopravním tepem. Slunečné počasí vábilo. Začínal 
čas dovolených. Až na několik málo výjimek měli štěstí na zelenou. Ani se nenadála 
a byli z Prahy venku. Karel mlčel, soustředil se na jízdu. Teprve na výpadovce na 
Slaný se dopravní ruch trochu zklidnil. Šlápl na plyn. Za necelou půlhodinu byli na 
místě. Zastavili před nízkým dřevěným plotem. Prošli nevelkou brankou a cestičkou 
pod kvetoucími jabloněmi kráčeli k nedávno obílenému přízemnímu stavení. Opřela 
se o kmen jedné z jabloní a zadívala se do kvetoucí koruny stromu. 

„Kájo, podívej, to je krása, vidíš ty květy, jak překrásně jsou vybarvené, jak 
pozvolna a nenápadně přechází růžová v bílou a bílá v růžovou.“ 

„A co je tady včel, slyšíš ten bzukot?“ 
Došli na zápraží před domem a odemkli. Vešli do tmavé, ale čisté chodby. 

Otevřel první dveře vpravo a před ní se objevila typická vesnická sednice s pecí a 
misníkem, starou lavicí a kolovratem. Všude bylo uklizeno a čisto. Na stole uprostřed 
byl vyšívaný ubrus a na něm dřevěná vyřezávaná mísa. Na stěnách visely talíře, 
hrnečky, malované džbánky. 

„Jé, to je nádhera, tak tohle ti závidím,“ řekla překvapeně, „sem bych chtěla 
jezdit.“ 

„A nemůžeš?“ usmál se šibalsky. 
„Nemohu, vždyť víš.“ 
Místnost naproti byla stejně veliká, ale tmavší. Nebyla vybavena původním 

nábytkem, ale byla zařízena zcela moderně. V rohu stála poschoďová válenda, vedle 
jedna a pod okny druhá pohovka. Vzadu u stěny se tyčily dvě dvoudílné skříně. Střed 
místnosti vyplňoval malý stolek se dvěma křesly a hned za dveřmi bylo vidět starou 
houpací židli a za ní kamna. Sedla si na židli a začala se houpat. 

„Počkej chvilku, uklidím auto a přinesu z něho věci, hned jsem tady,“ ozval se 
mezi dveřmi a vyběhl z domu ven. Houpala se a rozhlížela po místnosti. Její 
pozornost upoutalo velké zrcadlo ve starém zdobeném rámu, které viselo na stěně u 
okna. Vstala a postavila se před ně. Z kabelky vyňala hřeben a pročísla si vlasy. Pak 
se šla podívat za Karlem. Právě zavřel kufr u auta a s taškou v ruce se vracel ke 
stavení. 

„Co to, prosím tě, neseš?“ zeptala se zvědavě. 
„Něco k pití, kávu a nějakou svačinu, přece tě tady nenechám hlady, pod 

schody je plynový vařič s bombou.“ 
„A kde vezmeme vodu?“ 
„Voda je tamhle v studni, stačí ji jen nabrat do vědra,“ ukázal oknem přes 

zahradu a položil tašku na lavici v sednici. Přinesl vařič a skočil pro vodu. 
„Dá se tady někde umýt?“ vyzvídala. 
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„No jasně, buď přímo u studny, nebo tady v umyvadle,“ ukázal na smaltované 
umyvadlo opřené o stěnu na chodbě. 

„Já bych se raději umyla tady,“ zaprosila. 
„Rozumím, ohřeju vodu,“ řekl a postavil na vařič hrnec a kastrůlek s vodou. 
„Teď ne, až potom,“ usmála se na něho a chytila ho kolem krku.  Dívala se mu 

do očí a přitom ho pevně tiskla k sobě. Přenesl ji do vedlejší místnosti. 
„Kájo,“ zašeptala a přitiskla své rty na jeho. Ucítila jeho objetí. Současně 

pocítila opět ten podivný pocit v celém těle. Bojovala sama se sebou. Ještě pevněji 
ho sevřela do svého objetí, líbala ho dravě a horoucně. Neklidnými prsty rukou se 
pomalu zmocňovala jeho těla, kousek po kousku. Objevovala pro sebe kouzlo jeho 
šíje, ramen, klenutí hrudníku a mohutnosti zad. On její emoce opětoval. Jeho 
chlapsky mohutné ruce ji jemně tiskly k sobě a konečky prstů něžně a hebce vsávaly 
do sebe teplo jejího těla. Knoflík za knoflíkem mizely obavy a stud. Strženi proudem 
nezadržitelné vášně se společně víc a víc blížili k opojnému pocitu štěstí, k opojnému 
okamžiku naprostého a bezmezného sblížení. Šeptali si slovíčka vyznání, šeptali, až 
křičeli. Jejich rozpálená těla, vybičovaná touhou po vzájemném splynutí až 
k nemožnosti, tepala na poplach.  Najednou, jak zasaženo nečekaně bleskem, 
vzedmulo se její tělo do výše a jako zlomené vpůli vzápětí kleslo zpátky na pohovku. 
S rukama zarytýma do deky, s očima upřenýma do neznáma, ležela nehybně a 
strnule. 

„Jani, Jani, co ti je? Řekni něco, odpověz!“ 
„To nic, už je to dobré, nemohla jsem jen popadnout dech,“ špitla. 
Přikryl ji vlněnou dekou a chvíli se na ni díval. 
„Tak co, jak ti je, už jsi fit?“ 
„Hm, díky Kájo, byl jsi úžasný, fakt.“ 
Pohladil ji a políbil. Pak se oblékl a odešel do sednice. Zapálil plyn. Vybalil 

tašku a do malovaných hrnečků připravil kávu. Zalil ji vařící vodou a s podnosem 
v ruce se vrátil k Janě. Ještě ležela a zdálo se, že spí. Tiše položil tác na stolek a 
sklonil se nad ní. Nespala. Měla jen zavřené oči. 

„Jani, uvařil jsem kávu, dáš si?“ 
„Dám, ale nejdřív bych se ráda umyla.“ 
„Můžeš jít, vedle máš na vařiči vodu, na peci je umyvadlo, mýdlo a ručník, 

stačí?“ 
„Stačí, díky,“ zvedla se z pohovky a s dekou kolem těla odcupitala do sednice. 
Podíval se na hodinky. Bylo jedenáct. Sedl si do křesla a zadíval se oknem do 

zahrady. Jak dlouho tady nebyl. Kolik neděl. Pro samou práci se ani nedostaneme  
z Prahy, přemítal. A přitom je tady tak krásně. Musí sem jezdit častěji. Musí. Musí si 
najít čas. I pro děti to bude lepší. V Praze si přírody moc neužijí. Mezi paneláky zeleň 
příliš rychle zešedne. 
 „Nebudeš mít, Kájo, kvůli mně nějaký průšvih?“ ozvalo se nečekaně za ním. 
V zamyšlení ani nepostřehl, že se Jana vrátila. 

„Neboj, všechno bude dobrý,“ usmál se. 
„Víš, byla bych nerada, aby ses kvůli mně dostal do problémů.“ 
„Máš zbytečné obavy, Jani, fakt, úplně zbytečné, věř mi.“ 
Vypili kávu, a zatímco si prohlížela nádobí rozvěšené po stěnách, ohřál párky 

a prostřel. Pojedli a vyšli před dům. Sedli si na lavičku pod bělostnou břízku. Venku 
bylo nádherně. Rozkvetlé jabloně vypadaly na pozadí modré oblohy a sytě zeleného 
trávníku překrásně. Chyběl tu snad už jen rybníček a husou a housaty. Rozepjala si 
halenku a natočila se proti hřejivým slunečním paprskům. Zavřela oči. Byla unavená. 
Od operace se cítila strašně slabá, vyčerpaná a ospalá. Unavila ji každá maličkost. 
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Bránila se tomu, ale stálo ji to příliš mnoho sil. Chtěla se milovat ještě jednou, ale 
bála se, že už to nezvládne. Bála se prohry sama se sebou. Slunce ji hřálo do tváří a 
na hruď a uspávalo. 

„Jani, Jani,“ uslyšela pojednou nad sebou. Pootevřela oči. „Jani, bude jedna, 
já na tebe nechvátám, ale říkala jsi …“ 

„Já vím, už jdu. Dej mi ruku.“ Chytila se jeho ruky a vstala. Přimáčkla se 
k němu. Objal ji. Vrátili se do stavení. Rozhodla se riskovat. Rozhodla se znovu 
sáhnout až na úplné dno svých zbývajících sil. 
 

Bylo půl třetí, když odjížděli. Sotva stála na nohou. V autě okamžitě usnula. 
Během jízdy se na ni několikrát podíval. Nemohl pořád uvěřit, že se takhle změnila. 
Ona, která svou vytrvalostí, fyzickou kondicí a výdrží byla i pro ně, pro kluky vždycky 
příkladem. Teď seděla vedle něho a vypadala, jako by z ní vyprchal téměř celý život. 
Co se to s ní jen stalo, říkal si v duchu, kam zmizel její elán, její věčný optimismus, 
kde je její humor a dobrá nálada, kterou jen tak nic nemohlo zkazit. Pak si uvědomil, 
že mu vyprávěla o svých zdravotních problémech a pochopil. Chuděra, pomyslil si, 
co asi už v životě zkusila. Najednou mu jí začalo být strašně líto, chtěl jí pomoci. 
Možná ale, že už jí pomohl. Kdyby se dočkala narození svého dítěte, určitě by zase 
byla taková jako dřív. Určitě. Hrozně moc si přál, aby se to stalo. Už kvůli ní a i kvůli 
tomu, že ji měl vždycky svým způsobem rád. Zaparkoval na Smíchově. Protáhla se a 
protřela si rozespalé oči. 

„Nezlob se, Kájo, nějak jsem usnula.“ 
„To nevadí, jak ti je?“ 
„Už je to lepší, asi jsem tě zklamala, viď?“ 
„Ne, ne, Jani, bylo to moc hezké, opravdu. Zavoláš mi, až budeš něco vědět, 

řekni?“ 
„Zavolám, zavolám, Kájo, určitě zavolám.!“ 
Rozloučili se. Za půl hodiny nastoupila do autobusu a opouštěla Prahu.   

Unavená a vyčerpaná, ale spokojená. Vracela se domů s novou nadějím, s novou 
vírou. 

 
xxxxx 

 
 

Ani tentokrát ale neměla štěstí.  Menstruace se opět dostavila s provokující 
pravidelností a jistotou. Nevzdávala se. Třeba to vyjde podruhé nebo potřetí, 
uklidňovala se. Jednou to přece musí vyjít, dodávala si síly a naděje. Zavolala 
Karlovi, rozhodnuta zkusit to s ním ještě jednou. Ale ani podruhé to nevyšlo. Přesto 
se nevzdávala. Ač se musela hodně přemáhat, neváhala poprosit o pomoc další 
kamarády. Jen u málokterých našla pochopení. Většina její prosbu rezolutně nejen 
odmítla, ale i ji nesmlouvavě odsoudila. Do svého odvážného a naprosto 
výjimečného projektu byla nucena zapojit i Mílu, která ji, ač ne zrovna s nadšením, 
kryla záda. Občas si připadala jako nějaká děvka, která nabízí své tělo. Byly chvíle, 
kdy se hnusila sama sobě, kdy se nenáviděla, kdy by si nejraději dala sama pár 
facek. Její soužití s Michalem dostávalo den ze dne vážnější trhliny. Její nervozita, 
vyčerpanost, podrážděnost, přecitlivělost se stále častěji stávaly příčinou hádek a 
nedorozumění. Uvědomovala si, že takhle to už dál nejde. Bezmála tříletá riskantní a 
pro ni tolik ponižující snaha otěhotnět se naprosto minula účinkem. Bylo jí jasné, že 
pokud něco nepodnikne, přijde i o Michala. 

Nečekala. Rozhodla se pro adopci. Tušila ale, že Michal bude proti. 
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„Michale,“ začala jednoho večera, „víš, já vím, že mě začínáš mít asi dost, ani 
se ti nedivím, ne, neříkej nic, prosím tě, nech mě mluvit, zítra už třeba nebudu mít 
odvahu. Víš, já bych chtěla, abys věděl, že tě mám pořád stejně ráda, že tě stále 
potřebuju, i když sis možná poslední dobou myslel, že ne, není to pravda, Michale, 
není, opravdu, potřebuju tě víc, než kdy jindy, mám jenom tebe, víš, že s našima se 
neshodnu a s bráchou není řeč, chovala jsem se k tobě strašně, vím, nezasloužil sis 
to ode mne, ne, prosím tě, mlč, já se musím vymluvit, Michale, má lásko, já tě nechci 
ztratit, slyšíš, nechci, vždyť já bez tebe nemohu být. Moc dobře vím, jak rád bys měl 
se mnou dítě, vím to, toužíš po něm, nezapírej, je to zbytečné, já se pro to na tebe 
nezlobím, jsem jen nešťastná, že ti ho nemohu dát. Jsem strašně nešťastná, věř mi, 
Michale, nešťastná a zoufalá. Čas letí a všechny mé šance jsou někde v nedohlednu. 
Michale, jestli můžeš, tak mi odpusť, odpusť mi všechno, prosím tě, já už dál 
nemůžu. Máš právo odejít, já ti bránit nebudu, ne, prosím tě, nech mě domluvit, vzal 
sis mě s představou, že budeme mít děti, já ti je nedala. Jestli chceš, můžeš klidně 
jít. Ale jestli mě máš pořád jen trochu rád, jestli ti ještě nejsem úplně lhostejná, 
zůstaň, neopouštěj mě. Vždyť bychom si mohli dítě třeba i adoptovat, nebyli bychom 
první ani poslední. Co říkáš, Michale?“  

„Já se na tebe přece, Jani, vůbec nezlobím, vím, že je to všechno pro tebe 
moc a moc těžké, i když musím přiznat, že z těch tvých věčných nálad už mi jde 
občas hlava kolem. Nikdy jsem ti nic nevyčítal, vždycky jsem se tě snažil pochopit, 
nemůžeš říct, že ne. I já bych si strašně přál mít s tebou dítě, máš pravdu, i já po 
něm toužím, ale je opravdu už konec všem nadějím? Co ti řekl doktor?“ 

„Doktor …, říká pořád to samé. Nepatrná naděje prý stále ještě zbývá. 
Nepatrná naděje. Pět let neslyším nic jiného, než že jistá nepatrná naděje by tu snad 
ještě byla. Michale, já už tomu přestávám věřit, rozumíš mi, chápeš mě?“ 

„Chápu, chápu, ale adoptovat si dítě, to není jen tak. Ať ho budeš nebo 
budeme vychovávat sebelíp, nikdy nemůžeš vědět, co se z něho třeba jednou 
vyklube.“ 
 „Ale, Michale, můžeme si přece vybrat, nikde není psáno, že si musíme vzít 
první dítě, které nám nabídnou.“ 

„Já vím, Jani, ale stejně i tak. Co když vyroste a pak ti řekne, ty nejsi moje 
máma, ty mi nemáš, co poroučet, co pak?“  
 „Ale vždyť bude naše, bude mít naše jméno, mimo několika málo lidí, kteří 
nám pomohou adopci realizovat, o tom nebude nikdo vědět. Ani jeho vlastní máma 
nebude vědět, že ho máme my, chápeš?“ 

„Dobře, Jani, to je všechno hezké, ale copak neznáš lidi? Ti jsou schopni i po 
létech vyhrabat tu sebenepatrnější špínu.“ 

„Michale, nebuď takový pesimista, slyšíš, uvidíš, že se všechno rázem změní, 
budeme mít oba pro co žít, najdeme nový smysl života, zase nám bude spolu dobře 
jako kdysi, jako dřív.“ 

„Jani, to není, jako jít si koupit ledničku nebo magneťák, to je rozhodnutí na 
celý život, uvědomuješ si to, to nejde rozhodnou ze dne na den.“ 

„Ale já si to, Michale, přece uvědomuju, opravdu, je mi to jasné, nemysli si, že 
jsem o tom nepřemýšlela, nosím to v hlavě už pár měsíců, ale je to podle mě jediné 
možné řešení, léta letí, ve čtyřiceti nebo v padesáti už bude pozdě.“ 

„To je pravda, za deset, za dvacet let bude mít všechno úplně jiný smysl, 
budeme starší, nervóznější a na pláč dětí už třeba nebudeme mít ani náladu. Jani, 
dej mi pár dní na rozmyšlenou, prosím tě, neber to, že ti nevěřím nebo že tě nemám 
rád, to ne, ale chci si to jen v klidu všechno srovnat v hlavě, chápeš?“ 
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„Chápu a ani na tebe, Michale, nijak nechvátám, já ti to jenom navrhla, záleží 
na tobě, jak se rozhodneme.“ 

 
Neuplynul ani týden a Michal začal sám: „Víš, Jani, moc jsem o tom tvém 

návrhu přemýšlel, opravdu moc, přemýšlel jsem i o nás dvou. Neprožili jsme toho 
spolu málo za těch víc jak osm let. Dobrého i špatného. Pokud nám něco nešlo nebo 
pokud se nám něco nedařilo, vždycky jsme si dovedli najít chvilku a vzájemně si 
pomohli. V poslední době tomu ale pokaždé takhle nebylo. Počkej, nepřerušuj mě, já 
ti přece nechci nic vyčítat, ale sama víš, kolikrát jsi během posledních pár měsíců 
přišla domů a nebyla s tebou žádná řeč. Vůbec žádná. Člověk aby z tebe páčil každé 
slovo, nakonec bylo někdy lepší nechat tě z toho všeho vyspat. Žít takhle dál, to by 
opravdu nemělo cenu. Nebavilo by to ani mě, ale ani tebe. Jediné, co může tohle 
všechno změnit, je skutečně asi jen a jen dítě. Chceš ho ty stejně jako já. I když jsem 
měl původně o všem zcela jiné představy, nechci zatvrzele stát na svém. Vím, že ty 
za tohle nemůžeš. Že to není tvoje vina. Sama jsi už jistě vytrpěla dost. Nechci, aby 
ses víc trápila. Jsem pro.“ 

„Pro co?“ 
„No, pro, pro adopci.“ 

 Překvapením vytřeštila oči. 
„Co se na mě tak díváš,“ řekl s úsměvem, „ jsem prostě pro.“ 
Padla mu kolem krku. 
„Michale, miláčku, myslíš to vážně, úplně vážně?“ 

 „Vážně, Jani, úplně vážně.“ 
 

xxxxx 
 
 

Konečně byli tři. Jejich domov se rázem změnil. Dětský hlásek ovládl prostor 
po léta tichého a nehlučného bytu. Najednou bylo všechno jiné. Malý Ríša dokázal 
bezezbytku vyplnit všechny její doposud dlouhé a únavné chvíle. Stal se středem 
jejího života, jeho novým smyslem. Její přání se splnilo. Po létech čekání a marných 
nadějí cítila, že je šťastná, skutečně a opravdově. Zahrnula Ríšu péčí a láskou. 
Věnovala mu veškerý volný čas. 

Dny utíkaly, měnily se v týdny, měsíce, roky. Ríša rostl a měl se k světu. Dělal 
jí radost. Kvůli němu zapomínala na Michala. Nepřemýšlela o tom, zda je šťastný 
jako ona, považovala za samozřejmé, že nemůže být nešťastný. Vždyť chtěl Ríšu 
stejně jako ona. Teprve, když se Michalovy pozdější příchody domů a občasné 
služební cesty stávaly častějšími, zpozorněla. Začala si Michala více všímat, snažila 
se být k němu pozornější, milejší. Nechávala Ríšu samotného. Plakal. Byl zvyklý být 
stále s ní. Jeho pláč provokoval a dráždil. Michal ho nesnášel. Nevěděla, co má 
dělat. Ríša si ale nakonec vždycky vydobyl své. Ji. 

 
 

xxxxx 
 

 
„Ahoj,“ řekl Michal Janě, když se jednou odpoledne vrátil z práce, „tak dneska 

toho mám až za vandr, dneska byl teda den, jsem rád, že mám konečně pokoj. Samá 
reklamace, lidi se snad zbláznili.“ 

„Ahoj,“ usmála se. Začal se svlékat. Došla až k němu. „Pusu mi nedáš?“ 
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Políbil ji a zamířil do obýváku. Vtom se z dětského pokoje ozval Ríšův pláč. 
„Váš servis a reklamace? To nemyslíš vážně? Co se komu nelíbilo?“ snažila 

se o rozhovor. 
„Škoda mluvit, samé ptákoviny. Neslyšíš Ríšu? To musí tak brečet?“ 

odpověděl rozladěně. 
„Nechce být sám a já chci být teď chvilku s tebou.“ 
Ríšův pláč pomalu sílil. 
„Protože ty chceš být se mnou, proto přece on nemusí brečet. Tobě ten pláč 

nevadí?“ 
„Vadí, ale musí si zvyknout, musí se naučit být sám a hrát si.“ 
„Tohle si zkoušej, když nejsem doma, když to vydržíš, ale já bych měl rád po 

dnešním celodenním blázinci doma klid.“ 
Zvedla se a odešla do dětského pokoje. 
„No tak, Riško, proč pláčeš, maminka je přece s tebou a koukej, kdo je doma?“       
Vešla s ním do obýváku. Ríša přestal plakat a rozběhl se k Michalovi. 
„Ahoj, Riško, copak se stalo, proč jsi plakal?“ 
Ríša se vyšplhal na Michalova kolena a přitiskl se k němu. Michal ho chvíli 

nechal a pak ho sundal na zem. 
„Chvilku si hraj, já si přečtu noviny,“ řekl mu a pohodlně se uvelebil v křesle. 
Ríša se ale nedal odbýt a vynucoval si jeho pozornost. 
„Riško, běž si hrát, nech mě chvíli číst, pak ti něco postavím ze stavebnice, 

souhlasíš?“  
Ríša si vylezl na gauč a zůstal sedět. Jana si sedla vedle něho. 
„Nedáš si kávu, já bych si ji docela dala, co ty na to?“ 
„Když ji uděláš, rád.“ 
Odešla do kuchyně a Ríša za ní. Nešel ale do kuchyně, zmizel ve svém 

pokoji, aby se vzápětí vrátil s kbelíkem barevných kostek. Postavil je před Michala a 
znovu se usadil na gauči. Michal si ho nevšímal. Byl zabrán do četby. Nezpozoroval 
ani, že Jana přinesla na stůl kávu. Teprve její vůně ho donutila přestat číst. Vhodil do 
hrnku kostku cukru a lžičkou zamíchal jeho obsah. Beze slova se chtěl znovu pustit 
do čtení. 

„Povídej mi chvíli něco,“ zaprosila Jana, „jsem doma celý den sama a nemám 
si s kým povídat.“ 

„Máš tu přece Rišku.“ 
„Ano, to mám, ale nemám tu tebe.“ 
„Dovolíš mi dočíst noviny?“ 
„Jasně, klidně si je dočti, my počkáme, viď,“ obrátila se na Ríšu. 
Znovu se začetl do novin. Občas usrkl z hrnečku kávu. Ticho v obýváku 

houstlo. Ríša byl až neobvykle hodný. Seděl a díval se na tátu. Hořel nedočkavostí. 
Tak moc se těšil, až si s ním bude hrát. Každá minuta pro něho byla věčností. Jana 
se pustila do pletení. I ona čekala na svou příležitost popovídat si. Vtom se Michal 
nečekaně zvedl a chtěl odejít. Nevšiml si ale kbelíku s kostkami, který stál před ním, 
zakopl a drcnul do stolku s nedopitou kávou. Ta se vylila na vyšívaný ubrus. 

„Který blbec sem dal ten kýbl?“ vyletěl. 
„Ale, Michale, musíš hned takhle mluvit, kdo by sem asi ten kbelík dal? Ríša, 

protože jsi mu slíbil, že mu něco postavíš.“ 
„Ale až si přečtu noviny.“ 
„Jasně, až si přečteš noviny. Nebo jsi je už přečetl?“ 
„Ne, ještě ne.“ 

 „No, že vstáváš.“ 
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 „Vstávám, protože se mi chce na záchod a teď jsem se skoro přerazil o pitomý 
kýbl.“ 

„Michale, nebuď nervózní, vždyť se nic nestalo, ubrus se vypere, tak o co 
jde?“ 

„O nic, jen o to, že mi ten kluk nedá chvilku pokoj.“ 
„Pokoj? Co to povídáš? Vždyť tady se mnou sedí a ani nedutá.“ 
„No dobře,“ odpověděl Michal a odešel z obýváku s novinami v ruce. 
Když se vrátil, Ríša už seděl na koberci nad vysypanými kostkami. 
„Riško, řekl jsem ti, že si s tebou budu hrát, až si přečtu noviny,“ řekl 

s důrazem a opět se uvelebil v křesle. 
Ríša se smutně podíval na mamku a začal natahovat. 
„Michale, tak si s ním chvilku stav, podívej, jak se na to těší, ty noviny ti přece 

neutečou,“ žadonila Jana. 
„Snad mám právo na chviličku klidu nebo ne?“ 
„Michale, tvoje práva ti přece nikdo nebere, Ríša má ale také právo být 

s tebou, má také právo na to, aby ses mu věnoval.“ 
„Jako by si nemohl stavět sám,“ odporoval Michal. 
„Sám si bude stavět, až tu nebudeš nebo budeš mít práci a nebudeš mít na 

něho čas, ale teď si snad můžeš na něho nějaký čas udělat.“ 
„Tak pojď, Riško, jdeme stavět, ale nemysli si, že si s tebou budu hrát až do 

večeře, tolik času zase nemám.“ 
„A co máš za práci?“ zeptala se zvědavě Jana. 
„Mám zkrátka nějakou práci a nemám čas,“ odsekl Michal a sedl si na koberec 

k Ríšovi. 
Jana v dalším rozhovoru nepokračovala. Nechtěla se pouštět do zbytečných 

rozporů. Cítila, že něco není s Michalem v pořádku, že to už není on, že se s ním 
něco děje, že před ní něco skrývá, něco tají. Jeho vlídnost, vstřícnost a trpělivost 
postupně a stále výrazněji vytlačovala strohost, podrážděnost a nervozita. Jen těžko 
se ovládal, bylo vidět, jaké potíže mu dělá zachovat klid a zdánlivou pohodu. Tušila, 
že něco není v pořádku, nevěděla ale co.     

 
xxxxx 

 
 

Autobus měl jako z  udělání zpoždění. Michal splašeně vyběhl z Florence a 
zamířil k metru. Musí to stihnout. Měl štěstí. Během několika minut byl na hlavním 
nádraží. Smůla. Vlak, se kterým počítal, tentokrát nejel. Vše se pod ním podlomilo. 
Co teď? Co dělat? Čas neúprosně utíkal, časová mezera se neustále ztenčovala. 
Zbývalo mu již jen necelých pět hodin. A co autobus? Napadlo ho, že by se do Brna 
mohl dostat autobusem, po dálnici jich přece z Prahy jezdí každý den celá řada. 
Utíkal zpět na Florenc. Štěstí mu nepřálo, autobusy do Brna byly na dva dny dopředu 
vyprodány. Byl zoufalý. Teď, když byl všemu tak blízko, teď když ho od ní dělilo jen 
pár hodin, teď o všechno přijde. Ne, nesmí se vzdát, musí věřit. Přece se najde 
nějaké řešení. Zamířil zpátky k hlavnímu nádraží. Částečně se uklidnil. Mezinárodní 
expres Hungaria se stal jeho největší a zároveň poslední nadějí. Jen abych sehnal 
místenku, říkal si pro sebe. Bylo půl jedné. Měl ještě víc jak hodinu času. Expres 
odjížděl devět minut po půl druhé. Letěl k pokladně. Netrpělivě přešlapoval ve frontě. 
Tajně si přál, aby měl štěstí, alespoň kousíček. Konečně přišel na řadu. 
 „Jednu místenku na Hungarii, kamkoliv.“ Dostal ji. Byl šťastný. Zase jí byl blíž. 
Do pěti bude v Brně, v pět se s ní konečně setká. Poprvé budou mít šanci být plných 
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čtyřiadvacet hodin spolu. Jen sami dva. Beze strachu, že je někdo uvidí, že je někdo 
potká. I když si říkal, že náhoda je všelijaká, přesto si podobné problémy 
nepřipouštěl. Myslil jen na ni a na krásný den, který je čekal. Pomalu vyrazil 
k nástupišti. Do odjezdu vlaku zbývalo ještě víc jak padesát minut. 

Ve stánku na nástupišti si koupil dvě housky a pivo. Jeho první jídlo od rána. 
Ani neměl hlad. Myšlenkami byl už dávno v Brně. Čím více se blížila chvíle jejich 
setkání, tím byl netrpělivější a nedočkavější. V přívalu myšlenek o Lucii se najednou 
zarazil.  Ale co Jana? Poprvé za celou dobu, co se s Lucií scházel, pocítil něco jako 
výčitku. Zneklidněl. Vzpomínka na Janu ho úplně vyvedla z míry. Vzpomínka na Janu 
se ale vtírala dál. Neodbytně, chtě nechtě na ni musel myslet. Mám vůbec právo 
takhle s ní jednat? Mám vůbec právo jí lhát a podvádět ji? Proč jsem jí ale začal lhát, 
proč jsem ji začal podvádět? Protože to mezi námi už delší čas neklapalo, Jana byla 
často podrážděná, nervózní. Přestala mě chápat. Přestala mít o mě zájem. Žila 
jenom pro Ríšu a já jako bych byl vzduch. Ale co já? Co já jsem udělal proto, aby to 
mezi námi bylo jiné? Nejednal jsem ze své strany podobně? Zajímaly mne Janiny 
problémy? Nezajímaly. Měl jsem svých starostí dost. Ale což jsem mohl něco dělat, 
když ji zajímal jenom Ríša? Vše se točilo jen a jen kolem něho. Od rána do večera, 
den co den. Myšlenky se mu honily hlavou sem a tam. Lucie je jiná a lepší. Lepší? 
Jana byla přece taky jiná. Proč se takhle změnila? Proč? Kdo za to může? Ríša? 
Ona? Já? Má vůbec člověk právo brát někomu všechny šance? 

Konečně se objevilo Brno. Vystoupil z vlaku a chvátal před nádraží. Lucii tam 
neviděl. Byli domluveni na půl šestou. Podíval se na hodinky. Bylo půl a deset. Snad 
se sem ještě vrátí. Musí, přece by to hned na poprvé nevzdala. Zamířil zpět do 
nádražní haly. Postavil se před stánek s novinami a neklidně pozoroval míhající se 
lidi. Snažil se mezi nimi nalézt ji. Náhle ji spatřil. Neviděla ho. Šla a pátravě se 
rozhlížela kolem sebe. Nepozorovaně došel až k ní. 

„Ahoj.“ 
Lekla se, usmála a místo pozdravu se k němu přitiskla. Objal ji a cítil, že 

v tuhle chvíli nemůže být šťastnější. Vyšli z nádražní haly. Celou cestu až do Brna 
přemýšlel, co všechno jí řekne, jak po ní toužil, jak se na ni těšil. Teď šel vedle ní 
téměř mlčky, nebyl schopný říci kloudnou větu. Radost ze setkání mu úplně 
ochromila ústa. Lucie byla trochu výmluvnější. Ale jen trochu. Po několika větách se i 
ona odmlčela. O to těsněji se k němu přimknula. Víc ani nemusela říkat.  

Došli ke stanici tramvaje. Zeptali se na cestu k hotelu Continental a nasedli. 
Nemluvili, jen se na sebe dívali, její malá těkavá očka se vpíjela do jeho a naopak. 
Štěstí z nich vyzařovalo na dálku, každý na nich musel vidět, že patří k sobě, že i 
když se nedrží za ruce, jsou spojeni neviditelným poutem.    

Ohlásili se v recepci hotelu. Dostali klíč od pokoje a recepční jim popřál 
příjemný pobyt. Jak zbytečná se jim zdála jeho slova. I bez jeho přání nemohl být pro 
ně pobyt v hotelu jiný než příjemný, nic nemohlo pokazit pocit štěstí a spokojenosti, 
který oběma prostupoval. 

 
xxxxx 

 
 
Jejich vztah začal náhodně a nečekaně. Léta spolu pracovali v kanceláři 

autoservisu, chodili kolem sebe, potkávali se, zdravili. Dokonce spolu jezdili i domů. 
Ani ve snu je nenapadlo, že by k sobě mohli někdy něco cítit. A přece se to stalo. 
Jednoho zimního večera seděli vedle sebe v autobusu a jeli domů. Venku se míhala 
osvětlená okna domů, stožáry pouličního osvětlení s čepicemi zašedlého sněhu, 
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stromy při cestě. Venku mrzlo, ale v autobusu bylo teplo a příjemně. Seděli spolu už 
tolikrát, prakticky každý den, ale teprve až poslední měsíc či dvaji začal vnímat ne 
jako pouhou spolupracovnici a o osm let mladší kolegyni, ale především jako ženu. 
Nejednou se zamýšlel nad tím, jaká je. Uvědomoval si, že ji vlastně vůbec nezná. 
Podíval se na ni. Hleděla před sebe a pozorovala ostatní spolucestující. Netušila, že 
se jeho vztah k ní od základu mění. Odvrátil se od ní a přemýšlel. Co se to se mnou 
děje, proč mě najednou zajímá víc než kdy předtím? Proč mám najednou chuť se na 
ni dívat, proč najednou toužím se jí dotknout? Byl tak zahloubán do svých myšlenek, 
že nebýt jí, byl by přejel. 

„Michale, honem, chvátej, už jsi doma, na co, prosím tě, myslíš?“ 
Celý zrozpačitělý jí řekl díky a vystoupil. Dveře autobusu se za ním zavřely a 

autobus se rozjel. Hleděl za ním, dokud se mu neztratil v nedaleké zatáčce. 
Vždycky od autobusu chvátal, nikde se nikdy nezdržoval, jen aby už byl doma. 

Dnes tady stál uprostřed chodníku a nevěděl, co má dělat. Pomalým loudavým 
krokem zamířil ke středu města. Zajdu si na kávu, řekl si, Jana na mě stejně nečeká, 
má jen toho svého Ríšu. Zarazil se. Svého Ríšu? Ale cožpak není i jeho? Zkusil 
raději myslet na něco jiného. Ale ať se snažil sebevíc, nešlo to. Ale i kdyby čekala, 
tak pro jednou se nic nestane. 

Než si stačil v restauraci Bílá Růže objednat, přisedl si k němu bývalý 
spolužák Ruda Vízek. 

„Čau, kámo, tebe už jsem tady neviděl.“ 
„Ahoj, Rudo, ani jsi nemohl, dlouho jsem tu nebyl.“ 
„No a co, jak žiješ, povídej, jak se hejbou kšefty?“ 
„Co ti mám povídat, jde to, nestěžuju si.“ 

 „Co si dáte, pánové?“ přerušil je hlas číšníka. 
„Dva velký rumy a pivo, ne?“ poručil Ruda a mrkl významně na Michala, „nebo 

jsi chtěl něco jinýho?“ 
„Ne,“ řekl, aniž věděl proč. Bylo mu ale úplně jasné, že se tentokrát hned tak 

domů nedostane. 
Když se ráno probudil, myslel, že se mu hlava roztrhne. Podíval se na 

hodinky. Bylo půl šesté. Ještě měl čas. Do práce chodil až na sedmou. Měl strašnou 
žízeň a hlad. Vstal. Sotva se držel na nohou. Teprve teď si všiml, že nespal v ložnici 
ale v kuchyni na lavici a že se vlastně vůbec nesvlékl. Na stole stál budík nařízený na 
šest hodin. Opatrně ho zamáčkl a sedl si zpátky na lavici. Žaludek mu začal podivně 
vibrovat. Odhadl, že pokud okamžitě vyrazí, mohl by to na záchod ještě stihnout. Na 
kýžené místo dorazil přesně ve chvíli, kdy žaludek jako probuzená sopka se 
pravidelnými stahy začal zbavovat svého obsahu. Polil ho studený pot. Rozhodl se, 
že si ještě na chvíli lehne. V koupelně si opláchl ruce a obličej a vydal se zpátky do 
kuchyně. Mezi dveřmi stála Jana. 

„Michale, prosím tě, kde jsi byl, kde ses takhle zřídil?“ uvítala ho místo 
pozdravu, „víš, jaký jsem o tebe měla strach.“ 

Nevěděl, co má odpovědět. Bylo mu trapně. 
„Nezlob se, víš, zdržel jsem se s kamarádem.“ 
„Zdržel, víš vůbec, v kolik jsi přišel domů?“ 
Chvíli přemýšlel. Snažil se upamatovat na průběh uplynulého večera. Marně. 

Nic konkrétního si od doby, kdy spolu s Rudou opustili restauraci, nevybavil. 
„No, určitě nebyla ještě půlnoc, víc určitě ne.“ 
„Tak abys věděl, bylo půl druhé. Sotva ses vešel do dveří. Vzbudil jsi mě i 

Ríšu. Nemohl ses trefit do zámku, rachotil jsi za dveřmi asi hodně dlouho, než jsem 
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se vzbudila. Čekala jsem na tebe do půlnoci, pak jsem to vzdala. Předtím jsem ale 
ještě zavolala do nemocnice.“ 

„Co tě to napadlo volat do nemocnice? Co bych tam asi dělal?“ 
„Co jsem měla dělat, když jsem nevěděla, kde jsi, a měla jsem o tebe strach? 

Říkala jsem si, třeba se mu něco stalo, třeba ho srazilo nějaké auto, třeba se mu 
udělalo cestou nevolno. Chápeš? Když mi v nemocnici sdělili, že tam žádný úraz ani 
náhlý příjem nepřivezli, šla jsem si lehnout s tím, že počkám do rána. To jsi mi 
nemohl alespoň zavolat, že se zdržíš?“ 
 Udivením nasucho polkl. Vzápětí se mu udělalo opět nevolno, takže se rychle 
vrátil na toaletu. Sopka už ale lávu nechrlila. 
 Ten den do práce nešel. Zavolal vedoucímu, že si potřebuje něco důležitého 
nutně vyřídit a že by potřeboval den dovolené. Vedoucí mu vyhověl. Neměl důvod 
mu nevěřit. Michal byl jedním z nejlepších pracovníků autoservisu a mimo pravidelné 
letní dovolené si volno téměř nebral. 

Celý den nestál za nic. Žaludek zpočátku odmítal jakoukoli léčebnou terapii. 
Nepomáhal ani hořký čaj, ani česnečka. Ríša, šťastný že je taťka doma, chtěl 
samozřejmě využít možnosti být mu nablízku. Chtěl chovat, hrát si, rošťačit. Jenomže 
Michal neměl na hraní nejmenší pomyšlení. Byl rád, že je rád. Naštěstí Jana 
pochopila, že potřebuje klid a prakticky celé dopoledne byla s Ríšou v jeho pokoji. 
Teprve odpoledne se mu trochu ulevilo a bez větších problémů snědl pár lžic 
polévky. Věnoval se i Ríšovi, byť se sebezapřením. Večer se mu opět vrátila chuť. 

Jana se sice na něho chvíli mračila, ale nakonec ho ještě litovala. Zachovala 
se úplně jinak, než čekal. Nekřičela na něho, nezlobila se, nic mu nevyčítala. Dost ho 
to překvapilo. V poslední době totiž občas, ať chtěl či nechtěl, musel myslet na Lucii. 
Srovnával ji s Janou a začínal hledat důvody, proč ho to k ní tak táhne. Janina 
naprosto neočekávaná reakce mu udělala v jeho myšlenkách a úvahách pořádný 
zmatek. 

 
xxxxx 

 
 
Trvalo řadu dní, než se Lucie dozvěděla o jeho úmyslech a záměrech. Nikdy 

nepomyslela, že by spolu mohli něco mít. Byla svobodná, pohledná, mezi muži 
oblíbená. Veškerý volný čas údajně věnovala své čtyřleté dcerce. Svých předností 
alespoň navenek příliš nevyužívala. Nebo využívala, ale nikdo o tom nevěděl. Všichni 
o ní říkali, že je fajn a že se o svoji Veroniku řádně stará. Michala na ní lákaly dvě 
věci. Jednak že byla stále veselá a milá a že se snad, jak si myslel, ani neuměla 
mračit, jednak že mohla mít děti. 

Uplynuly víc jak dva týdny, než se odhodlal k rozhodnému kroku. Vlastně mu 
k němu pomohla sama. Při cestě domů se ho v autobusu najednou zeptala: „Proč na 
mě, prosím tě, pořád tak koukáš?“ 

„Pořád?“ snažil se vypadat udiveně. 
„Pořád, už kolik dní … Víš, že máš docela hezké oči.“ 
„Ty taky,“ odpověděl, „víš, já bych ti rád něco řekl, ale slib mi, že se mi 

nebudeš smát.“ 
„Proč bych se ti měla smát?“  
„Víš, já nevím, jak to říct, ale ….,“ sklopil oči. Místo slov položil svoji ruku na 

její koleno. Pak se na ni podíval. Jejich pohledy se střetly. 
„Ty máš ale opravdu moc hezké oči,“ napůl zašeptala a položila svoji ruku na 

jeho. Sevřel ji ve své. Nebylo třeba slov. Všechno bylo jasné. Málem zase přejel. 
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Nemohl se dočkat druhého dne. Schválně šel ráno na šestou, aby s ní mohl jet a být 
v její blízkosti. Najednou se cítil jako znovuzrozený. Měl chuť zpívat, smát se, plně 
žít. Všechno kolem něho jako by náhle dostalo nový tvar a barvu. Všímal si věcí, 
kolem kterých dlouhá léta nevšímavě chodil. 

Hledali a využívali každou možnost, jen aby byli spolu. Nebylo to lehké a 
snadné. I když u Lucie vlastně o nic nešlo, ani ona nechtěla zbytečně riskovat. Už 
kvůli němu. A on? Byl den ze dne bezradnější a bezradnější. Lucii měl rád, Janě 
nechtěl ublížit a navíc se bál rozvodu.  

I přesto, že mu bylo s Lucií moc a moc hezky a byl s ní šťastný, dlouho váhal. 
Lucie se na něho zpočátku nezlobila. Chápala, že rozvod není žádná legrace a že 
takové rozhodnutí chce čas. Ale kolik času, to se bála odhadnout. 

 
Dělalo mu stále větší potíže zvládat manželské povinnosti. Přetvářka a klam 

ho stály čím dál více sil. Toužil po Lucii pořád víc a víc. Tajně si přál být s ní ne jen 
na pár hodin, ale nejméně celý den a noc. Chtěl ji poznat se vším všudy, jaká je, jak 
se umí bavit, jak umí tancovat, milovat. Znali se přes půl roku, líbali se, hladili, ale to 
bylo všechno. Na víc nebyl čas ani příležitost. Její pozvání k ní domů vždycky raději 
odmítl, i když si to pak nejednou vyčítal a měl na sebe vztek a zlost. Lucii to zřejmě 
také mrzelo, ale snažila se nedat na sobě nic znát. 

„Příští týden si beru dovolenou a jedu za známou do Brna.  Jestli chceš, nějak 
si to zařiď a přijeď za mnou. Můžeme se ubytovat třeba v hotelu Contimental,“ 
oznámila mu nečekaně jednoho pondělního odpoledne, když spolu zase jeli 
autobusem a přitom se na něho lišácky pousmála. 

„To myslíš vážně?“ 
„Jasně, v pondělí odjíždím a vrátím se až v sobotu.“ 

 „To je senzace,“ vyrazil ze sebe a přitiskl se k ní na sedadle. „Nějak to udělám 
a ve středu jsem tam. Hned zítra zajdu do Čedoku a objednám dvoulůžkový pokoj. 
Snad mi to do týdne vyřídí.“ 

„Nemusíš, zařídím to sama, hlavně přijeď, hm.“ 
„Ty jsi prostě báječná,“ řekl nadšeně. I když momentálně vůbec nevěděl, co 

řekne Janě, už se viděl s Lucií v Brně. Byla to kouzelná představa a on byl rozhodnut 
ji uskutečnit. 

 
xxxxx 

 
 

Po večeři zamířili k baru. Chtěli si připít na jejich první společný večer. U baru 
bylo plno, sedli si tedy ke stolku. Intimní osvětlení dělalo i z tak ne zrovna malé 
místnosti útulný kout. Chvíli se bavili, pak pozorovali ostatní návštěvníky baru. Hned 
u vedlejšího stolu seděl postarší pán s černovlasou dívkou. Jemu bylo tak 
pětapadesát, jí sotva dvacet. Původní domněnku o otci s dcerou sám pán brzy 
vyvrátil. Zdálo se, že dívce dělá jeho dvoření dobře. U stolu u stěny seděla zvláštní 
žena. Byla sama, neustále se otáčela směrem ke schodům, pila kávu a kouřila jednu 
cigaretu za druhou. V obličeji vypadala nejmíň na padesát, i když jí ve skutečnosti 
mohlo být něco málo přes čtyřicet. Vyžilá, předčasně zestárlá čekala zde 
pravděpodobně na další ze svých každodenních milostných dobrodružství. 
 „Všimla ses jí?“ zeptal se Michal a hlavu otočil k ženě u stěny. 
 „Všimla.“ 
 „Ta už toho asi prožila, co?“ 

„To mi povídej.“ 
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„Jak může někdo takhle žít?“ 
 „Třeba jí to vyhovuje.“ 
 „Vyhovuje?“ 
 „Vyhovuje. Možná, že nepoznala nic lepšího. Nebo měla v životě smůlu. 
Mohla se zklamat, zradit.“ 
 „Myslíš, že byla někdy jiná?“ 
 „Proč ne, kdo ví, co ji přivedlo na tuhle cestu. Já bych ale takhle skončit 
nechtěla.“ 

„Prosím tě, kdo s ní může jít?“ 
 „Abys nebyl překvapený.“ 
 „A z čeho, prosím tě?“ 
 „Kdo všechno o ni může mít zájem. Někteří chlapi jdou s kýmkoli, hlavně že si 
užijou.“ 
 „Ty máš nějaké zkušenosti, kde jsi k nim přišla?“ 
 „Něco jsem vyčetla, něco vím od kamarádek, ale skutečnost je asi daleko 
horší.“ 
 
 Vypili dvě deci bílého a zeptali se číšníka, zda je možné si někde zatancovat. 
Měli smůlu. V hotelu se zrovna ten den nehrálo a nejbližší vinárna s hudbou nebyla 
právě za rohem. Rozhodli se, že pro tentokrát tanec oželí. Dali si další dvě deci. 
 „Co jsi vlastně řekl doma?“ zeptala se pojednou. 
 „To, co v práci, že jedu do Prahy pro nějaké součástky na tuner. Jana proti 
tomu nic neměla.  Ví, že se radiosoučástky těžko shánějí a že pro ně do Prahy 
jezdím už léta. A nejenom do Prahy.“ 
 „Na dva dny?“ 
 „Někdy i na dva, pokud chci zajít do hifi klubu.“ 
 „A dnes spíš jako kde?“ 
 „V Praze u Luboše, kamaráda z vojny. Neboj, Jana ho nezná, nikdy ho 
neviděla a rychlík od Brna přijíždí skoro stejně jako od Prahy, takže je všechno 
v nejlepším pořádku.“ Najednou se zarazil. 
 „A kdo ti hlídá Verunku?“ 
 „Mamka, je moc fajn, rozumí mi a Veruna je u ní jako v bavlnce. Už mnohokrát 
mi moc pomohla.“ 
 Zaplatili a vrátili se zpátky na pokoj. Ze třiadvaceti hodin, které pro sebe měli, 
jim zbývalo necelých dvacet. 
 „Počkej, Michale, počkej chvilku, já se jen opláchnu,“ zažadonila, když ji hned 
za dveřmi pokoje pevně stiskl do náručí. Nepovolil. Pomalu ale přesvědčivě se 
začínal zmocňovat jejího těla. Neodporovala. Opětovala jeho doteky a násobila jeho 
a svoje pocity štěstí. Sotva znatelnými krůčky se blížili k jednomu z lůžek v rohu 
místnosti. Jeho prsty marně zápasily s hustou řadou malých knoflíčků na jejích 
šatech. 
 „Počkej, to se nerozepíná, to je jen ozdoba,“ zašeptala mu do ucha a něžně se 
od něho odtáhla. Rukou povolila dokonale ukrytý zip na boku a svlékla je. Nestačila 
je ani pořádně odložit, neboť ji vzápětí opět pevně přitiskl k sobě. 
 „Michale, prosím tě, dej pozor,“ špitla mu mezi něžnými slůvky lásky. 
 „Když já bych, Lucko …“ Umlčela ho polibkem. 
 „Já vím, já taky, ale teď ne, hm?“ 
 Nenaléhal na ni, nechtěl svévolně zkazit tuto krásnou chvíli, k jejímuž plnému 
prožitku mu právě tohle chybělo. Ležel vedle ní a nespouštěl z ní oči. Její snědě 
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opálené tělo, rozdělené dvěma světlými pruhy na tři části, ostře kontrastovalo s bílým 
podkladem. Mlčela. 
 „Na co myslíš?“ zeptal se jí. 
 „Na nic a na všechno.“ 
 Tázavě se na ni podíval. 
 „Na nic a na všechno?“ 
 „Zní to dost divně, viď? Víš, je mi hezky, když jsem s tebou, když tě cítím 
vedle sebe. Ale představa, že se zase zítra budeme muset rozejít, ta mě přímo děsí. 
Tak se snažím raději nemyslet na nic, chápeš?“ 
 „Lucko, mně je s tebou taky moc hezky, vážně. Kdyby se tak dal zastavit čas, 
viď.“ 
 „Tím by se ale, Michale, přece nic nevyřešilo, ba naopak, nám by bylo sice 
spolu krásně, ale jiní, ti by za nás museli trpět, myslím ty, kteří právě v tomhle 
okamžiku prožívají nějakou bolest nebo nějaký smutek.“ 
 „To je fakt, vlastně právě proto, že se čas zastavit nedá, je život tak krásný. 
Nic není jednou provždy, za všechno musíš neustále bojovat. Za štěstí, za lásku, za 
každičký kousek radosti.“ 
 Milovali se spolu ještě dvakrát. Naplno využívali možnosti být spolu. Lucie 
usnula uprostřed povídání. Únavou. Nebudil ji. Chvíli se na ni díval, pak zhasl a 
snažil se usnout také. Marně. Nechtělo se mu vůbec spát. Přemýšlel. O Lucii, o Janě, 
o Ríšovi. Čím dál víc si uvědomoval, že se už konečně musí rozhodnout, že už si 
konečně musí ve vztahu k Lucii a Janě udělat jasno. Jednou provždy. A čím dříve, 
tím lépe. Nač vlastně čeká? Lucie ho má ráda, chtěla by s ním mít i dítě, rozumějí si, 
vzájemně se chápou, nač tedy čeká? Nebo se bojí? Ale čeho?  Koho? Jany? Ríši? 
Ani Jany, ani Ríši. Bál se rozvodu, bál se soudu, bál se veřejnosti. Jenomže bez 
soudu to nešlo, cesta k Lucii vedla jedině tudy. 
 Když se ráno probudil, Lucie ještě spala. Podíval se na hodinky. Bylo sedm. 
Opatrně se vysunul zpod pokrývky a po špičkách si došel na toaletu. V koupelně se 
osprchoval, vyčistil si zuby a hladce se oholil. Potichu se vrátil k Lucii. Probudila se. 
Mžourala na něho rozespalýma očima. Chtěl ji políbit. 
 „Ne, Michale, ještě chvilku mě nech spát, ještě chviličku, zavrtej se za mě a 
buď hodný, prosím.“ 
 Dal jí pusu na rameno a schoulil se k ní pod deku. Přimáčkla se zády na jeho 
břicho. Vydržel v klidu něco přes půl hodiny. Víc bylo nad jeho síly. Začal ji líbat na 
vlasy, krk, rameno, na tvář, všude. Procitla. Dlouze se protáhla, promnula si oči a 
usmála se. 
 „Počkej, já si odskočím, hned přijdu.“ 
 Vstala a Evině rouchu odcupitala do předsíně. Když se vrátila, měla kolem 
sebe omotanou osušku. Shodil pokrývku na zem a zastoupil jí cestu. Natáhl k ní obě 
ruce, strhl z ní osušku a stáhl ji na sebe na válendu. 
 „Už jsem se rozhodl, Lucko, fakt,“ sděloval jí nadšeně mezi polibky a 
vášnivými objetími svoje rozhodnutí, „rozvedu se, rozvedu, lásko moje, budeme 
pořád spolu, jenom spolu, nebudeme muset počítat štěstí na minuty, nebudeme se 
muset skrývat, vymýšlet si, lhát. Budeme spolu a budeme šťastni. Proč mlčíš? Proč 
nic neříkáš? Ty nemáš radost? Řekni, řekni přece něco.“ 
 „Myslíš to vážně? Skutečně se chceš nechat rozvést? Fakt?“ 
 „Ty mi nevěříš?“ 
 „Překvapil jsi mě. Nečekala jsem, že se tak rychle rozhodneš.“ 
 „Nevypadáš příliš nadšeně.“ 
 „To se ti jen zdá, zkrátka jsi mě úplně vyvedl z míry, nevím, co říct.“ 
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 „Řekni, co cítíš. Právě teď. V tomto okamžiku. Nic si nevymýšlej.“ 
 Něžně ho objala a políbila. 
 „Jsem moc ráda, že ses konečně rozhodl, že chceš být se mnou, že mě máš 
rád, opravdu, fakt,“ šeptala a v očích se jí objevily slzy. 
 „Ty pláčeš?“ 
 Zakroutila hlavou. 
 „To je štěstím, víš.“ 
 V jedenáct hodin opustili hotelový pokoj. Vyrovnali účet a sedli si do 
restaurace. Objednali si slepičí polévku a krůtí medailónky. Byly výborné.  Po obědě 
si dali kávu a moučník. 
 „A co teď? Co budeme dělat?“ podívala se na něho tázavě. 
 „Podíváme se trochu po městě, určitě tě bude zajímat, co tady mají a potom si 
můžeme ještě někam sednout.“ 
 Souhlasila. Zaplatili a vydali se městem směrem k náměstí.  Šli pomalu, drželi 
se za ruce a občas se zastavili, aby si buď prohlédli něco zajímavého ve výkladní 
skříni, nebo aby se políbili. Lidé se jim vyhýbali. Někteří s úsměvem, jiní s tváří plnou 
dotčení a pohoršení. Jim to ale nevadilo. Vnímali jen sami sebe a věci, které je 
zajímaly. Všechno ostatní kolem nich bylo pouhou kulisou, něčím zcela vedlejším a 
nepodstatným. 
 Kolem třetí došli k Valtické vinárně. Do rozloučení jim zbývaly ještě dvě 
hodiny. Zastavili se před vchodem a podívali se na sebe. Vešli. Nechali si přinést 
dvakrát dvě deci bílého a zvedli číše k přípitku. 
 „Na co?“ zeptala se. 
 „Na náš společný život a na naši lásku. Na to, abychom spolu byli pořád 
šťastni.“ 
 „Tak tedy na štěstí a na lásku,“ cinkla svou číší o jeho. 
 Ve vinárně se zdrželi skoro do čtyř. Tmavé dřevěné stoly a židle s tmavým 
obložením stěn působily útulně a trochu i starodávně. Odcházeli spokojeně, i když ne 
vesele. S každou přibývající minutou se víc a víc bránili návalu smutku a stesku, 
který v nich vyvolávala představa nezadržitelně se blížícího loučení. V nádražní hale 
se naposledy objali a políbili. 
 „K vlaku s tebou už raději nepůjdu, nechci se rozbrečet jako malá holka, běž 
už, běž a v pondělí ahoj.“ 
 Se slzami na krajíčku se na něho letmo podívala, rychle se otočila a utíkala 
k východu z nádražní haly. Osaměl. I jemu bylo do breku. Ale udržel se. Koupil si 
jízdenku a nasedl do rychlíku na Plzeň. Odjížděl z Brna s přesvědčením, že své 
rozhodnutí co nejdříve promění ve skutečnost. 
 
 

xxxxx 
 

 
  

„Tak co jsi sehnal?“ uvítala ho hned ve dveřích Jana. Na okamžik zrozpačitěl, 
ale vzápětí zcela suverénně řekl: „Je to čím dál horší, představ si, že tam neměli ani 
ň.“ 
 Čekal, že se bude vyptávat dál. Nevyptávala, pouze se ještě zeptala na 
Luboše. 
 „To víš, Luboš je pořád stejný šoumen, měl by se už konečně oženit nebo 
úplně zvlčí.“ 
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 „Máš toho dost, viď, bylo zrovna takové vedro, když si představím, že bych 
měla v tomhle horku chodit celý den po pražské dlažbě, hrozná představa. Pojď, 
udělala jsem ti něco na zub.“ 
 Opět se v něm ozvala známá výčitka. Její ohleduplné chování ho 
neuklidňovalo, ale naopak pobuřovalo, neboť mu přímo před očima postupně bouralo 
jeho, podle něho přesvědčivé, důvody k rozchodu s ní. 
 

Jaksepatří v tom létal.  Cítil se jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Jana pro 
něho znamenala povinnost, Lucie lásku. Janě musel lásku povinně předstírat, Lucii 
sice ne, ale přesto byl nucen a často s nemalým vypětím hrát před ní roli klidného, 
šťastného a zcela spokojeného. Nebylo to vůbec snadné. Špatně spal, budil se, 
nedokázal se na nic pořádně soustředit. Byl nervní, podrážděný, vznětlivý. 
Vyprovokovala ho kdejaká maličkost. Začínal mít problémy i na pracovišti. Šéf mu 
naznačil, že by se sebou už konečně měl něco dělat, dokud je čas. 
 Něco málo snědl, umyl se a šel si lehnout. Jana přišla vzápětí za ním. 
Přimáčkla se k němu a špitla: „Michale, máš mě vůbec ještě rád?“ 
 Opět zneklidněl. Nevěděl, co jí má odpovědět. Lhát či nelhat. Říci pravdu se jí 
ale zatím bál.  Podle něho na to zrovna teď nebyla vhodná chvíle. Byl přesvědčen, že 
by své rozhodnutí před ní dostatečně nezdůvodnil. Jana byla poslední dny jako 
vyměněná. Chovala se a jednala s ním zcela jinak, než byl po dlouhé měsíce zvyklý.  
Snažila se být milá, vlídná, pozorná a laskavá. Netušila, že její snahy jsou marné. Že 
už je příliš pozdě na záchranu jejich léty tolik narušeného vztahu. Bylo mu jí i líto. Ne, 
říkal si v duchu, dneska s tím nezačnu, ne, dnes bych to určitě nezvládl. 
 „To víš, že mám, Jani, mám.“ 
 „Tak mě polib,“ nedala se odbýt. 
 Políbil ji. Ať se snažil sebevíc, cítil, že ji líbá bez vášně a bez prožitku. Suše a 
chladně. 
 „Jani, jsem moc unavený, necháme to na zítra, jo?“   
 Únavu a vyčerpanost předstírat nemusel. 
 „To je škoda, tak jsem se na tebe těšila,“ řekla zklamaně a políbila ho na tvář, 
„tak se hezky vyspi.“ 
 „Ty taky, dobrou,“ zamumlal a otočil se na bok. Přestože byl značně unavený, 
nemohl usnout.  V hlavě se mu pořád dokolečka odvíjel děj předcházející noci. Stále 
viděl Lucii, usměvavou a šťastnou, jak ho objímá, tiskne k sobě a líbá. Cítil její 
doteky, její dech, slyšel její šepot a vzdechy. Jana ho najednou vůbec nezajímala. 
Ležela sice kousíček vedle něho, ale jemu připadalo, že je strašně daleko. 
Nepřitahovala ho, nelákala, nevábila, ba poprvé k ní pocítil jakýsi vnitřní odpor, který 
v něm právě díky nenadálé změně v jejím chování začal pomalu vzrůstat. 
Uskutečnění svého ranního rozhodnutí přesunul na pozdější dobu, na vhodnější 
příležitost, která, jak tajně doufal, na sebe nemohla nechat dlouho čekat. 
 Nenechala. Jana nebyla hloupá a neznala ho týden. Právě v posteli brzy 
poznala, že se s ním něco děje. Neváhala. Zeptala se přímo: „Michale, co je to 
s tebou, řekni, poslední dny to nejsi vůbec ty. Jako bys byl v myšlenkách někde úplně 
jinde.“ 
 Mlčel a zčervenal. Podruhé lhát nechtěl. Měl už dost podvádění, předstírání, 
přetvařování, chtěl konečně zase žít, naplno, bez zábran, beze strachu, bez rizika. 
Náhle mu bylo naprosto lhostejné, co bude s ní a s Ríšou. Viděl jen Lucii a její 
štěstím rozesmáté oči. Podvědomě cítil, že právě teď nastala ta nejvhodnější chvíle. 
Nevěděl sice ještě, jak svoje rozhodnutí zdůvodní, ale zapírat už neměl sílu. Rozhodl 
se. 
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 „Co mlčíš, řekni něco,“ naléhala. 
 „Jani, nechci ti lhát, nechci, víš, mám jinou a mám ji rád. Ona mne také. 
Odejdu. Nemohu bez ní žít. Potřebuju jí. Vím, že to ode mne není fér, ale nemohu 
jinak. Jestli mně můžeš odpustit, odpusť, pokud ne, nedá se nic dělat.“ 
 Michalovo počínání ji šokovalo. Jeho nečekané a naprosto rozhodné gesto ji 
úplně odzbrojilo. Původně tomu nechtěla vůbec věřit. Myslela si, že se jí to všechno 
jenom zdá, že to všechno je jen ošklivý sen, ze kterého se brzy probudí. Ale nestalo 
se tak. Měla pocit, že na ni padá celý svět. 
 V žádném případě ho nechtěla prosit nebo mu dělat scény. Věděla, že by tím 
stejně nic nezměnila. Natolik ho už znala. Svá rozhodnutí měnil jen ve zcela 
výjimečných případech, ale nikdy ne z donucení. Na to byl zvlášť citlivý. Dokázal jít 
hlavou proti zdi a i když se mnohokrát spálil, nepoučil se. Byl vytrvalý, dětsky hravý, 
ale především příliš, příliš ctižádostivý.  
 Pouhá rezignace se jí ale zase zdála jako nepřiměřená a v této situaci i 
nevhodná. 
 „Dělej, jak chceš,“ řekla nakonec, „ale počítej s tím, že podám žádost o 
rozvod.“ 
 „To můžeš,“ odpověděl, „na to máš právo.“ Sebral si nejnutnější věci a odešel. 
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 Nevěřila vlastním uším a očím. Nemohla pochopit, že se mohl takhle najednou 
změnit. Změnil se ale opravdu najednou, napadlo ji. Co když tahle situace je jen 
přirozeným důsledkem velké a dlouhotrvající krize, která zasáhla před léty jejich 
manželství a kterou třeba oba řešili po svém. Ona adopcí a on nevěrou. Ale proč by 
tehdy s adopcí souhlasil? To by bylo nelogické, vždyť mohl odejít, ona ho přece 
nedržela, kdyby měl tehdy nějakou vážnou známost, jistě by jednal jinak, určitě by si 
nepřidělával finanční problémy. Ne, k tomu muselo dojít až později, usoudila, jinak by 
to celé nedávalo smysl. 
 Byla na pokraji zhroucení. Jeho odchod na ni působil jako ničivá detonace. 
Mezi troskami a sutinami jejího tolik vysněného a tolika oběťmi vykoupeného domova 
stála náhle sama s Ríšou. S Ríšou, pro kterého tak moc vytrpěla, s Ríšou, který měl 
být zárukou, že se její tak pracně a těžce vydobyté právo na štěstí nikdy nezbortí. 
Byla bezradná. Slzy jí v potůčcích stékaly po tvářích, jež se postupně barvily 
rozpouštějícími se očními stíny. 
 Pláč ji částečně uklidnil. Ríša si naštěstí zcela výjimečně hrál sám v pokojíku 
s barevnými kostkami. Byl spokojený, ručkama přesouval kostky sem a tam a při tom 
si něco pro sebe broukal. Vůbec netušil, co se právě před chvílí odehrálo ve 
vedlejším pokoji, že jeho táta, který si ho přál a se kterým si tak rád hrál, se jen tak 
bez výčitek a bez jakéhokoliv ostychu sebral a odešel. Nechal ho tady bez 
rozloučení, jako by to snad ani nebyl člověk, ale nějaká věc. Ještě nevěděl, že od 
tohoto okamžiku už na jméno táta nikdo nepřiběhne, nikdo se neozve. Že ten, 
kterému říkal táta, si s ním už nebude stavět, nebude ho nosit, nebude mu dělat 
koně, nebude mu povídat a vyprávět. Neměl ani zdání, že od této chvíle pro něho 
bude existovat jen a jen máma, se kterou bude teď pořád sám. Sám bez táty.  Neměl 
ani ponětí o nezměrném zoufalství, o bezpočtu probdělých nocí, o množství 
vyplakaných slz, o děsivém a  skličujícím   pocitu  samoty,   o  bezmocnosti   a   
bezvýchodnosti,  o  všech  těch   útrapách a starostech, které jeho mámu čekají. 
Přesouval kostky z místa na místo a o nic víc se zatím nestaral. 
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 Oblékla se, vzala Ríšu, sporťák a šla ven. Byt pro ni byl najednou příliš těsný, 
cítila se v něm příliš osamocená, příliš opuštěná. Potřebovala jít na vzduch, do 
přírody, mezi lidi. Kdyby se alespoň mohla někomu svěřit, kdyby se mohla o svou 
bolest s někým podělit, ale s kým? Domů k rodičům si jít netroufala, i když by jí jistě 
v tomto případě velice rádi vyšli vstříc. Michalovi nemohli nikdy přijít na jméno, jeho 
odchod by bez ohledu na ni bezesporu přijali s nevýslovným nadšením. Ale co by jí 
to pomohlo? Nebyla zvědavá na gejzíry nadšení a radosti, že se toho „budižkničemu“ 
konečně zbavila, nebyla zvědavá na falešné projevy účasti a pochopení. Ani za 
Martou se jí jít nechtělo. Bylo jí trapně a styděla se. Styděla se za to, že ji opustil muž 
kvůli jiné, že ji odhodil jako cár papíru, jako něco, co už ztratilo účel a cenu. Jakou ale 
ona pro něho měla cenu, když mu nedokázala dát to, čeho by mu každá druhá dala 
tolik, kolik by jen chtěl. To, že se mu po celá dlouhá léta snažila vytvořit z domova 
oázu klidu a pokoje, ve které by se cítil opravdu jako doma, ze které by už na dálku 
vyzařovalo teplo domova, zřejmě nestačilo. Vedle toho, že mu nedokázala dát dítě, 
neuspokojovala ho asi i jinak. Její nálady plné protichůdných zvratů jistě způsobily 
své. Ale proč nikdy nic neřekl, proč se neozval, proč nebyl schopen si s ní o všem 
promluvit, proč jí nevytkl to, co mu vadilo nebo co se mu nelíbilo? Proč? Proč jenom 
mlčel a nedal na sobě nikdy nic znát? Proč? Ač se snažila sebevíc, nedokázala si na 
tyto otázky odpovědět. Nechápala to. 
 Projela s kočárkem několik ulic a uliček a zamířila z města ven. Míjela mladé 
dvojice zavěšené do sebe a šeptající si sladká tajemství plná něžností a lásky. Kdysi 
takhle chodila s Michalem. Každou volnou chvíli. Do luk a lesů, cestami a cestičkami 
mezi obilím, lesními pěšinami přes paseky a lesní průseky, kolem statných borovic a 
smrků. Jak je to vlastně už dávno? Je to možné? Skoro devět let. Zdá se jí, jakoby to 
bylo včera. Zas vidí před sebou rozlehlou louku plnou voňavých květů, na které jí 
kdysi natrhal náruč kopretin a modravých zvonků. Vzpomněla si, jak vzala jednu 
kopretinu do ruky a počítala „má mě rád, nemá mě rád“. Tenkrát jí vyšlo „nemá mě 
rád.“ Snad bys tomu nevěřila, řekl jí tehdy a políbil ji. Opravdu, tehdy tomu nevěřila, 
ale dnes … Jak dlouho jí vlastně lhal? Jak to, že na něm téměř do poslední chvíle 
nic, ale dočista nic nepoznala? Je pravda, že veškerý čas věnovala Ríšovi, že od té 
doby, co si ho přivezli domů, pro ni existoval především on, že se Michalovi 
nevěnovala tak jako dřív, vlastně se mu ani tak věnovat nemohla. Nebo mohla? 
Mohla, určitě mohla, ne sice úplně stejně, ale mnohem, mnohem víc. Po celou dobu 
viděla jen Ríšu, žila jím, nekoukala nalevo, napravo, Michala odsunula až na druhou 
kolej. Přitom jí ale Michal neustále pomáhal. Pral, žehlil, někdy i vařil. A ona? Dávala 
mu dostatečně najevo svou radost a vděčnost za to, že jí pomáhá, nebo to brala 
víceméně jako samozřejmost? Zamyslela se. Ale ani po chvíli nedokázala na tuto 
otázku jednoznačně odpovědět.  
 Domů se vrátila po sedmé. Rychle udělala večeři, vykoupala Ríšu a dala ho 
spát. Seděla u jeho postýlky a povídala mu, dokud neusnul. Pak umyla nádobí, 
připravila si věci na ráno a šla si lehnout. Nemohla usnout. Hlavou se jí honily 
nejrůznější myšlenky, jejichž ústřední postavou byl Michal. Jak ho najednou 
nenáviděla. Nenáviděla a přitom pořád milovala. I když si to nechtěla sama přiznat, 
cítila, že jí ještě zdaleka není tak lhostejný, jak by chtěla. Stále ji k němu vázalo sice 
malé a nepatrné, ale o to pevnější pouto. Rozbolela ji hlava. Čím víc se snažila na 
nic nemyslet, tím vtíravěji ji myšlenky vháněly do nových návalů smutku a zoufalství. 
Vzala si dva nitrazepamy. Usnula ale stejně až před půlnocí. Nespala dlouho. Před 
třetí již byla zase vzhůru. Nový záchvat smutku a bolesti řešila další dávkou sedativa. 
Znovu usnula. Po páté ji probudil Ríša. Vzala si ho k sobě do postele. Byl vyspalý a 
chtěl si hrát.  Ze spaní už nebylo nic.  Rozhodla se, že vstane a že ho dá na celý den 
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k babičce. Vstala a oblékla ho. Udělala mu snídani a sama si uvařila silnou kávu. 
Hlava ji stále pobolívala. Dala mu hračky na podlahu ložnice a lehla si znovu do 
postele. Podařilo se jí ještě na chvíli usnout. Ríša jako by tušil, co se děje, si pokojně 
hrál a nejevil o ni nejmenší zájem. 
 V osm hodin se vypravila za mamkou. Věděla, že má ten den volno a že nemá 
údajně nic v plánu. Byla rozhodnuta jí Ríšu i vnutit, kdyby si ho snad nechtěla u sebe 
nechat. Cítila se špatně, velmi špatně, sotva stála na nohou, hlava jí přímo třeštila, 
potřebovala si lehnout a spát. Potřebovala si odpočinout, sebrat se, dát se do kupy. 
Měla štěstí, byla doma. 
 „Prosím tě, Jano, co to s tebou je? Jak to vypadáš?“ pustila se do ní v kuchyni. 
„Koho jste tam zase měli? Kolik jsi toho, prosím tě, vypila?“ 
 V prvním okamžiku nevěděla, co má říct. Nechtěla se zatím o Michalově 
odchodu zmiňovat, na to bylo podle jejího míněnívždycky času dost. Řekla si, že 
lepší bude, když o tom raději pomlčí. 
 „Ale to víš, přijeli Šebestů z Písku, dlouho jsme se neviděli, tak jsme poseděli.“ 
 „V kolik jsi šla, prosím tě, spát?“ 
 „V půl třetí,“ zalhala, „tady máš věci pro Ríšu, s jídlem si nedělej starosti, 
v tašce jsou dvě přesnídávky, k obědu mu udělej nějakou polévku a ostatní si vezme 
s tebou, vždyť víš, že jí všechno, sporťák máš dole v kočárkárně. Zajdu si pro něho 
kolem čtvrté. Potřebuju se vyspat a odpočinout, mám toho nějak dost.“ 
 „Moc radosti z tebe nemám, ale nevadí, běž si lehnout a dej se do pořádku, 
nevypadáš dobře, vůbec se mi nelíbíš, běž, tak už běž.“  
 Ríša byl zabrán do prohlížení staré obrázkové knížky, kterou mu babička 
vyndala na gauč zpod stolu, mámě nevěnoval pozornost. Se slovy „tak díky“ za 
sebou Jana rychle zavřela dveře kuchyně. Chvilku počkala, zda Ríša nezačne 
natahovat. Nezačal. Odešla a tiše zabouchla venkovní dveře. Pomalu se vracela 
domů. Její mysl začala opět pomalu zaplavovat nová vlna zoufalství a beznaděje, 
která jí vháněla do očí nekonečný proud slz. Došla domů s vypětím posledních sil. 
Padla na válendu a zcela uvolnila stavidla přívalu pláče. Usnula. Když se probudila, 
bylo půl druhé. Hlavu měla na prasknutí. Uvařila si kávu a vzala si dva alnagony. Ale 
ani za hodinu bolest nepřestala. Do spánků jí bušil bezpočet permoníků. Vzala si 
další dvě tablety. Chvíli po třetí se vydala za Ríšou. Venku bylo k nedýchání. Ulice 
rozpálené letním sluncem uváděly vzduch téměř do varu.  Znovu si vzpomněla na 
Michala a znovu se v ní všechno rozbouřilo. Neměla sil dál trpět. Chtěla mít klid, klid, 
úplný klid. Hned, okamžitě. Od křižovatky přijíždělo modré nákladní auto.  Náhlá 
možnost osvobození se z pout utrpení a zoufalství ji vehnala nečekaně pod jeho 
kola. 
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 V nemocnici pobyla něco přes týden. Ne z důvodů zranění, ale proto, jak 
uvážil doktor Hrubý, že se potřebovala uklidnit a sebrat. V neděli za ní na návštěvu 
přišli oba – mamka i taťka. 
 „Kde je Ríša?“ zeptala se starostlivě. 
 „Zůstal doma s Jirkou, Jirka přijel na pár dní a tak jsme mu ho na chvíli 
přenechali. Ani bys nevěřila, jací jsou kamarádi. Včera si vydrželi hrát skoro celé 
odpoledne,“ informovala ji mamka.  
 „A co Jirka?  Přijel sám?“  
 „A s kým by měl přijet?“ 
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 „S kým, s nějakou, co já vím.“ 
 „To jsi celá ty, už zase začínáš. Ale o sobě mluvit, to ne, viď.“ 
 „Ale mámo, nech ji být, nemá to cenu, nezačínej zase,“ ozval se nečekaně 
taťka. Podívala se na něho.Vypadal mile a přívětivě. Dokonce se dnes i usmíval. 
 „Tak on ti Michal utekl?“ zeptala se polohlasně mamka, „no,nemáš čeho 
litovat, buď ráda, že ses ho bavila.“ 
 „Nemluv o tom, prosím tě, teď na to nechci myslet, teď ne,“ zaprosila. 
 „No a jak ti je?“ ptal se jí ustaraně taťka. Vůbec ho nepoznávala. Jako by to 
ani nebyl on. 
 „Už je to lepší, myslím, že mě brzy pustí.“ 
 „Jenom nechvátej, my ti Ríšu opatříme, viď, mamko?“ 
 Mamka kývla na souhlas a chtěla ještě něco říct, ale taťka ji předešel. 
 „A nic se neboj, když budeš potřebovat, stačí říct, my ti pomůžeme, přece jsi 
naše, ne?“ 
  

Měla v hlavě dokonalý zmatek. Co se to s tátou stalo? Najednou tolik ochoty a 
ohleduplnosti. Tolik zájmu a nadšení. Ne, to nebylo normální. To nebylo samo sebou. 
Pak pochopila. Michal. Jeho odchod všechno způsobil. Od začátku jim byl trnem 
v oku. Nikdy ho nepřijali za svého. Nesnášeli ho a určitě i nenáviděli. A proč?  
Protože byl obyčejný, prostý, bez vlivných známostí. Nehodil se jim prostě do krámu. 
Jeho náhlý odchod jim nutně přišel vhod. Ano, to je to, proto ta nečekaná změna. 
 „Díky, díky, až budu potřebovat, já se ozvu. A pozdravujte Ríšu, dejte mu za 
mě velkou pusu. A díky za hlídání.“ 
 „Ale to nic, to je přece naše povinnost,“ zašveholila mamka a přidala falešný 
úsměv. 
 Povinnost, pomyslela si, najednou je to jejich povinnost. Proč se jen nedokážu 
vzepřít a ozvat. Proč? Proč jim nedokážu říct pravdu do očí, alespoň jednou, jednou 
jedenkrát? Proč? Neuměla si odpovědět, ale cítila, že jediným, co jí v tom brání, je 
zbytek základní povinnosti vyplývající z jejího vztahu k nim, zbyteček jejich 
respektování a uznávání, který dosud ležel uschován na dně jejího nitra. 
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Po návratu z nemocnice podala ihned žádost o rozvod. Jako důvod uvedla 

Michalův styk s Lucií a jeho naprosté neplnění manželských povinností. Věděla 
dobře, že je na první stání nerozvedou. Soudní jednání pro ni v žádném případě 
nebylo příjemným zážitkem. Z otázek, které zabíhaly hluboko do intimních oblastí 
jejího života, jí bylo nanic. Výpověď Michala byla pro ni překvapivou šokující ranou. 
Chtěl prý dítě, ano, chtěl s ní léta mít dítě, ale ona prý mu místo toho pořád jenom 
něco slibovala, neustále říkala, počkej, počkej měsíc, dva, uvidíš, honila ho po všech 
možných vyšetřeních a testech, dělala z něho pokusného králíka a zatím to všechno 
bylo k ničemu. Lucie ho prý má ráda a čeká s ním dítě, jeho vlastní dítě.  

Tohle na ni bylo moc. Měla co dělat, aby se udržela, aby nevyletěla a 
nezačala křičet pravdu o tom, jak to vlastně mezi nimi bylo. Ale vždyť má možná i 
Michal pravdu, mohl si přece úplně klidně myslet, že si vymýšlí. A ty testy, kterým se 
musel podrobit, jistě příjemné nebyly. Ale proč to neřekl dřív, proč se za celou tu 
dlouhou dobu ani slůvkem nezmínil, že mu to vadí, že se mu to nelíbí, že už nechce 



45 
 

čekat, že už ho to nebaví? Proč? Proč jí tvrdil, že ji má rád, proč ji utěšoval a 
uklidňoval, když byla zoufalá?  Ze soucitu? Z lítosti? 
 Nakonec byla předvolána Lucie. Jana ji neznala a doposud ji ani neviděla. 
Byla o dost mladší než Michal a dělala dojem suverénky. Na otázky soudu 
odpovídala stručně a jasně bez nejmenší známky ostychu a provinění. Doznala, že 
má s Michalem již delší dobu intimní poměr a že je s ním skutečně v jiném stavu. Má 
Michala ráda a chtěla by s ním žít. Jak jednoduché a prosté. Jana se podívala se na 
Michala. Seděl bez náznaku výčitky, lítosti, bez snahy o jakoukoliv omluvu. 
Jednoduše a prostě ji odhodil a odkopl a vůbec se nezajímal o to, co s ní bude dál. 
Bylo mu to zcela a naprosto fuk. Byla pro něho už jen vzduch, nic víc. Z jejich podle 
ní kdysi tolik krásného vztahu zbyla jenom hrst vzpomínek, které se stále bolestivěji 
zařezávaly do jejího vědomí. Představa, že se celá tato situace bude odehrávat 
nejméně ještě jednou, ji téměř zbavovala smyslů. Bylo přece jasné, že jejich vztah se 
už nedá dát dohromady, zvláště teď, po tom všem, co Michal vypověděl. Proč to 
všechno takhle protahovat? Proč neustále otevírat všechny tak těžko se hojící rány? 
Zdálo se jí to zbytečné. Naprosto zbytečné. A přece v koutku duše cítila, že ho přesto 
všechno, co se stalo, co jí udělal, má pořád ještě ráda, že by ho byla schopna, kdyby 
si dal říct a vrátil se, vzít zpátky. Ale jak to vypadalo, on o této možnosti ani zdaleka 
neuvažoval. Viděl se v Lucii a pravděpodobně se už cítil otcem svého dítěte. Ona i 
Ríša mu v tuhle chvíli byli úplně lhostejní. Nezáleželo mu na nich. Ani trošinku. 
Nezajímali ho. A přece s nimi prožil kus života. Sice necelé čtyři roky, ale čtyři roky to 
nejsou čtyři dny či týdny, které se snad mohou časem zapomenout, ale tohle? 
Jenomže nezáleží na tom, jak dlouho co trvá, ale jak to člověk prožívá, jak se dokáže 
pro určitou věc nadchnout, jak ji dokáže procítit. Někdy mohou i čtyři dny znamenat 
víc než celý rok. Tohle všechno si uvědomovala, Tohle všechno jí bylo jasné. Michal 
s ní sice žil, ale jenom žil. Bez zájmu, nadšení, bez skutečné a opravdové lásky. 
Kdyby to nebyla pravda, nemohl by přece o ní takhle mluvit. Nebo že by se mýlila? 
Ne, určitě ne. V tomhle si byla úplně jista. 
 Na druhé stání je rozvedli. Výpověď jednotlivých stran se v podstatě nelišily od 
předchozího jednání. Všichni trvali na svém. Ona, on i Lucie. Soud vyměřil výši 
výživného a po souhlasu obou rodičů stanovil pravidla pro styk s Ríšou. Co se týče 
majetkoprávního vyrovnání, bylo ponecháno na jejich vzájemné dohodě. Soudní 
jednání i přesto, že proběhlo vcelku v klidu, zanechalo v jejím vědomí hluboké jizvy. 
 Před okresním soudem na ni čekali rodiče s Ríšou. 
 „Tak co, jak to dopadlo?“ začala vyzvídat mamka. 
 „Jak by to dopadlo, je po všem,“ odpověděla a chytila Ríšu do náručí. Přitiskla 
ho k sobě. V očích se jí zaleskly slzy. Najednou sebou Ríša prudce trhl. 
 „Táta, táta,“ začal křičet. 
 Z budovy okresního soudu právě vyšel Michal s Lucií. Bez povšimnutí prošel 
kolem nich. Ríša nebyl k zastavení. 
 „Táta, táta,“ volal za ním, ale zbytečně. Michal šel dál. Neobtěžoval se ani 
zastavit. 
 „Ríšo, můj Ríšánku, taťka teď nemá čas, víš, musí jít, má nějakou práci,“ 
utěšovala ho se slzami v očích a tiskla jeho tvář ke své. 
 „Jen ať táhne, odkud přišel,“ neodpustila si poznámku mamka. 
 „Mami, prosím tě, alespoň před tím klukem bys nemusela.“ 
 „Jana má pravdu,“ přidal se taťka, „co bylo, bylo, nech to plavat a nemluv už o 
tom.“ 
 Mamka se na něho tázavě podívala, ale přestala. Společně si zašli do 
cukrárny. Dali si kávu a Ríšovi koupili šlehačkový pohár. 
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 „A co bude s bytem, nábytkem a tak?“ nedala si pokoj mamka. 
 „Byt si nechám, ložnici, obývák a auto si vezme on, tak jsme se dohodli.“ 
 „Ty ses snad zbláznila nebo co, on si uteče a ty …“ 
 „Mami, prosím tě, nemůžeš teď mluvit o něčem jiném?“ 
 Mamka chtěla ještě něco říct, ale taťka ji chytil za ruku. 
 „Opravdu, mluvme už raději o něčem jiném. Co kdybychom si třeba vyjeli 
společně na dovolenou, co říkáš, Jani?“ 
 Překvapením skoro upustila hrneček. Na dovolenou společně ona s Ríšou a 
oni? Nechápavě se podívala na taťku. 
 „No, co koukáš, proč bychom si nemohli taky jednou všichni společně vyjet?“ 
 Nebyla schopna odpovědi. Dívala se tázavě z taťky na mamku a z mamky na 
taťku a snažila se v jejich očích najít stopy lásky a upřímnosti. Ať se snažila jakkoliv, 
nenacházela je. Ve všem, co jí dosud od odchodu Michala nabídli, ve všem cítila 
přetvářku a klam. Ať se taťka usmíval sebevíc, ať mluvil a jednal sebepřívětivěji, ať 
se oba rozplývali ochotou a pozorností, nezmátli ji. Na to je za ta léta moc dobře 
znala. 
 „Díky za nabídku, nechám si to ale ještě projít hlavou, dnes nemám náladu o 
tom přemýšlet.“ 
 

xxxxx 
 

 
Neuplynul ani týden, když před domem, ve kterém bydlela, jedno odpoledne 

zastavil stěhovák. Zanedlouho se znenadání v předsíni objevili dva muži 
v montérkách v doprovodu Michala.  
 „Ahoj,“ řekl Michal, „tak jsme tady pro to.“ 
 Ríša, který si hrál v dětském pokoji, zaslechl tátův hlas a přihnal se do 
předsíně. Koukal na Michala a natahoval na něho ruce. Michal se k němu sehnul. 
 „Čau, Riško, běž si zase hrát, hm, taťka tady má teď práci.“ 
 Ríšovi se ale nechtělo, neviděl přece tátu kolik dní. Chytil ho za rukáv a 
nechtěl ho pustit. 
 „Prosím tě, Jano, nekomplikuj to, já nemám čas ani náladu na podobné 
legrácky.“ 
 „Můžeš mi, prosím tě, říct, co komplikuju, no řekni, to ho mám snad seřezat 
kvůli tomu, že tě chce vidět, že si na tebe chce sáhnout, že chce být u tebe?“ 
 „To nemusíš, ale tak ho nějak zabav nebo co já vím.“ 
 „A pro co jsi vlastně přijel?“ 
 „Pro všechno.“ 
 „Jak pro všechno?“ 
 „No, pro všechno, pro obývák a ložnici, jak jsme se domluvili nebo s tím 
nesouhlasíš?“ 
 „Souhlasím, samozřejmě, že souhlasím, ale to si to chceš odvézt všechno 
hned teď?“ zeptala se třesoucím hlasem a vzala Ríšu do náručí. 
 „A to mám podle tebe jezdit pro každý kus zvlášť?“ 
 „To jsi mi to nemohl říct předem? Kam si dám své věci?“ 
 Neudržela se. Proudy slz se jí vehnaly do očí. Ríša chvíli nechápavě 
pokukoval a pak se rozbrečel také. 
 „Promiň, já jsem sehnal auto teprve před chvílí, vezmu si jen nábytek a svoje 
věci, to ostatní složíme na zem. Nemusíš mít strach, že se ti něco umaže nebo zničí. 
Dáme pozor.“ 
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 Nejraději by je byla všechny vyhodila a zabouchla za nimi dveře. Nenašla 
v sobě ale sílu. Věděla, že by ji tato situace stejně neminula. Jediné, co ji v tu chvíli 
napadlo, byl útěk. Vzala si tašku a s Ríšou v náručí beze slova odešla. Bylo jí 
najednou úplně jedno, co si Michal vezme a co ne, chtěla být jen co nejrychleji pryč, 
aby neviděla, jak se během několika málo minut změní její domov v pouhý součet 
prázdnýchmístností a holých stěn. 
 S Ríšou na sporťáku bloudila bezmyšlenkovitě ulicemi města. Snažila se 
alespoň částečně rozptýlit návaly smutku a bezmoci, které bez ustání zaplavovaly její 
nitro. Zkoušela myslet na něco jiného, ale nešlo to. Stále a stále se vracela zpět, 
stále a stále přemýšlela o svém životě. Do nekonečna si kladla tytéž otázky, na které 
si sama neuměla odpovědět. 
 Toulala se městem téměř do večera. Slunce již skoro zapadalo, když uklízela 
kočár do kočárkárny a brala spícího Ríšu do náručí. Vyšlapala schody a odemkla. 
Hrůzou oněměla. Z jejího tak pečlivě a starostlivě upraveného a udržovaného bytu 
na ni dýchla cizota a chlad. Obrysy stěn s osamělými skobami po obrazech jako by 
žalovaly svou nicotu a prázdnotu. Podlahy, z větší části zaplněné prádlem, sklem, 
knihami a různým ošacením, jen málo svědčily o původním rozestavění nábytku. Byl 
to pohled nehezký a smutný. Věci vyložené po zemi svou neuspořádaností 
připomínaly obraz bytu po leteckém náletu. Scházely jen třísky, střepy a dým. 
Nedotčená zůstala pouze kuchyně a dětský pokoj.  Naříkat nemělo cenu, musela se 
s tím smířit. Převlékla Ríšu a udělala večeři. Když se najedli, vykoupala ho a nesla do 
postýlky. Chtěla rozsvítit. Cvakla vypínačem. Nic. Cvakla podruhé. Zase nic. 
Podívala se na strop a zděsila se. Lustr byl pryč. Nahlédla do obýváku, ale i tam 
osvětlení chybělo a v ložnici také. Tohle už bylo příliš. Položila Ríšu do postýlky a 
podala mu malého medvídka. 
 „Dobrou noc, můj maličký, dobrou noc,“ řekla a pohladila ho po tváři. Zavřela 
dveře a sedla si v kuchyni ke stolu. Neustále sílící vnitřní tlak násobený 
neutuchajícím pocitem ponížení a marnosti ji znovu a znovu nutil do pláče. Kolik už 
vyplakala slz, nevěděla, ale byla přesvědčena, že jejich množství by stačilo pro 
desítky lidí na celý život. Už ani plakat nemohla. Měla pocit, že praménky a prameny 
jejích slz postupně vyschly jako voda v potůčcích za dlouhého parného léta.  
Nezbývá, než se s tím smířit a začít znova, uvažovala v duchu. Pláčem se stejně nic 
nevyřeší. Umyla se, vzala si deku a polštář a zalehla na molitanovou matraci hned 
vedle Ríšovy postýlky. S pocitem,že nejhorší už má snad za sebou, usnula. Ani ve 
snu ji nenapadlo, co všechno ji s Michalem ještě čeká. 
 
 

xxxxx 
 

 
Dny plynuly a Jana se postupně sbírala z utržených ran. Den ze dne byla 

klidnější a vyrovnanější. Na zbylých troskách opět začínala pomalu budovat svůj 
nový domov. Nechvátala. Kousek po kousku z někdy až příliš pracně našetřených 
peněz vyplňovala poznenáhlu prázdné a holé prostory svého třípokojového bytu. 
Nastoupila do práce a Ríša s ní. Měla z toho strach. Naštěstí si Ríša na prostředí 
mateřské školy brzy zvykl a i se mu v ní líbilo. Obývací stěnu a sedací soupravu si 
vzala na půjčku, na ložnici si vypůjčila od kamarádky. Uskrovňovala se, jak mohla, 
nikam nechodila, s nikým, až na pár kamarádek, se nestýkala. 
 Michal si vcelku pravidelně bral Ríšu k sobě a to i po tom, co se mu narodila 
Ivetka. Ríša s ním chodil rád a pokaždé se na něho těšil. 
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 I přesto, že ji rodiče nutili, aby si našla nějakou vhodnou známost a znovu se 
provdala, zůstávala sama. Neměla chuť na nová dobrodružství, na nová setkání a 
případná zklamání. Věnovala se plně Ríšovi a ostatní ji nezajímalo. Její nezájem 
však tím víc provokoval její rodiče. 
 „Řekni, Jano,“ začala jednou mamka, „řekni mi, na co vůbec čekáš, co vlastně 
chceš? Máš pětiletého kluka, téměř znova zařízený byt, přece nechceš zůstat pořád 
sama. Neříkej mi, že ti to vyhovuje, že nikoho nepotřebuješ, že se cítíš spokojená a 
šťastná.“ 
 „Neříkám přece, že se cítím naprosto spokojená a šťastná, neříkám, že mi to 
úplně vyhovuje, ale nemám zatím zájem ani náladu vstupovat znovu na nejistou 
půdu nahodilé známosti. Všechno chce čas, nic víc, než čas. Je nesmysl, hnát se 
bezhlavě do dalšího neštěstí.“ 
 „Prosím tě, do jakého neštěstí, ty si myslíš, že je každý jako Michal. Že se 
sebere a nechá tě jen tak?“ 
 „Mami, prosím tě, nezačínej s tím zase, ano, Michal utekl, ale proč, proč utekl? 
Protože jsem mu nedokázala dát to nejzákladnější, co každá jiná dává bez problémů, 
což tohle nechápeš, což je to tak těžké pochopit. Nemysli si, že mě to nemrzí, že 
mně to není líto, nemysli si, že se na něho nezlobím, ano, mohl mi to říct, mohli jsme 
se domluvit, nemusel takhle utíkat, to určitě ne, ale třeba nevěděl, jak z toho, třeba se 
mně to bál říct, třeba nenašel odvahu přiznat, že už nechce čekat, že už nemá sílu.“ 
 „Já se z tebe holka určitě jednou zblázním, ty ho snad budeš po tom všem 
ještě obhajovat. No, to snad není pravda, to se mi snad zdá.“ 
 „Mami, proč se jednou nesnažíš posuzovat Michala objektivně, bez osobních 
předsudků a antipatií, proč? Proč na něm od samého začátku vidíš jen to nejhorší? 
Proč jsi nikdy nedokázala přiznat, že je šikovný, zručný, což neuměl leccos opravit a 
vyrobit, vždyť i tady u tebe nejednou ledacos dával dohromady. Proč jsi nechtěla a 
stále nechceš tohle vidět? Proč? Jenom proto, že nemá titul, že má jen obyčejný ale 
poctivě získaný výuční list?“ 
 „Jano, s tebou prostě není možná rozumná řeč. Nech už Michala laskavě na 
pokoji, jednou je pryč, tak proč o něm pořád mluvit?“ 
 „Já vím, že je pryč, já se ti jen tady snažím vysvětlit, že Michal byl až do 
poslední doby, až do toho maléru, dobrý a hodný manžel.  Navíc byl i značně 
tolerantní vůči mým problémům a náladám. Nemyslím, že by každý se mnou měl tu 
trpělivost a nevěřím, že takového druhého najdu jen tak na ulici.  A jestli si myslíš, že 
titul je známkou tolerantnosti a ohleduplnosti, tak ti můžu s klidným svědomím říct, že 
se mýlíš.“ 
 „Ale, Jano, tak se nečerti, člověk aby se ti bál něco říct. Hned se cítíš celá 
ukřivděná.“ 
 „Ale necítím, jen mně vadí, že pořád začínáš se stejnou věcí a přitom dobře 
víš, jak je mi to nepříjemné.“ 
 
 Rozhovory tohoto typu nebyly mezi ní a mamkou ničím výjimečným. Stávaly 
se pevnou součástí jejich vzájemného styku. Občas byly ještě přikořeněny 
upozorněním otce na výhodnost té či oné partie, která se jí podle jeho mínění 
vysloveně nabízela a kterou ona, jak nikdy oba dva neopomenuli podotknout, zcela 
nerozumně nedokázala využít. 
 
 Nějaký čas se snažila s rodiči dohodnout, ale pak to vzdala. Veškeré 
dohadování, vysvětlování a přesvědčování bylo jen zbytečnou ztrátou času. Nemělo 
cenu. Začala všechny tyto projevy přílišné péče a nadměrné starostlivosti přecházet 
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mlčením. Ignorovat je. Nepomáhalo to. Nakonec k nim, pokud nemusela, raději 
nechodila.  Ba dá se říct, že se jim i v jistém smyslu vyhýbala. 
  

 
xxxxx 

 
 

Ríša rostl a Michal s ním trávil vždy jednu sobotu a neděli v měsíci. Trvalo 
nějaký čas, než si u Michala zvykl, hlavně než se spřátelil s Lucií a Veronikou. Po 
narození Ivetky se situace trochu změnila. V rodině byl nový človíček, který 
vyžadoval neustálou pozornost a péči.  Oba dva, Lucie i Michal, si přáli, aby se jim 
narodil chlapec, Lucie kvůli Michalovi a Michal, protože chlapce vždycky chtěl. 
Ačkoliv přijali Ivetku s radostí a nadšením, jisté zklamání v nich přece jen zůstalo. 
Tato situace se zcela zákonitě odrazila ve vztahu k Ríšovi. Jeho pravidelné návštěvy 
v  Michalově nové rodině se stávaly zdrojem konfliktů a hádek. Vztah mezi Lucií a 
Ríšou se měnil. I Ríša brzy vycítil, že Lucie ho nemá ráda. Michala to mrzelo. Nechtěl 
mít problémy, nechtěl se hádat, jenomže s Lucií o Ríšovi nebyla řeč. 
 „Ty toho naděláš, jako kdyby byl tvůj.“ 
 „Můj, nemůj, má moje jméno a nemá jiného tátu než mě.“ 
 „O Ivetku se tak nezajímáš,“ nedala se odbýt Lucie. 
 „Ivetka je s námi doma, má naši lásku a péči, s Ríšou je to jiné.“ 
 „Najednou ti na něm záleží, najednou …, že jsi od něho tedy chodil?“ 
 „Lucko, což jsme se neměli rádi?“ 
 „Neměli? My už se nemáme?“ 
 „Ale máme, jen jsem ti odpovídal na otázku.“ 
 „Kolikrát jsi mi říkal, že Ríšu nemůžeš vystát, už jen ten jeho věčnej pláč tě 
děsil, rozčiloval, utíkal jsi od něho, chtěl jsi mít klid a pokoj.“ 
 „Ano, to je pravda, chtěl jsem mít klid a pokoj a hledal jsem ho u tebe.“ 
 „A vždycky jsi ho našel.“ 
 „Tehdy ano, teď se mi ale nějak ztrácí.“ 
 „Jestli ztrácí, tak tvou vinou.“ 
 „Mou?“ 
 „Jasně, že tvou. Já kvůli Ríšovi problémy nedělám, to ty o něm pořád 
přemýšlíš a děláš nějaké závěry, které stejně nic nevyřeší.“ 
 „Lucko, nebuď taková, vždyť víš, že to myslím dobře. Přece nebudeš nakonec 
na Ríšu žárlit?“ 
 „No, to bych měla na koho.“ 
 Podobné rozhovory se postupně stávaly stále častější náplní jejich dialogu. 
Aniž pořádně věděl proč, začínalo mu na Ríšovi záležet, začínal se o něho více 
zajímat. I když se Ivetka měla čile k světu a dávala mu dostatečně najevo svou 
náklonnost, Ríša byl Ríša. A Lucie místo toho, aby hledala nějaký kompromis, nějaké 
společné řešení, na Ríšu zanevřela. Byla si příliš jistá tím, že pro Michala bude 
nakonec vždycky jeho vlastní dítě tím nejdůležitějším. 
 Jednou v pátek, když se vrátil z dílny do kanceláře, našel na stole vzkaz od 
šéfa: Volala Jana, máš se s ní okamžitě spojit. Do půl druhé bude na čísle 224523, 
potom doma. Pokud nestačíš zavolat, máš nutně přijet. Je to naléhavé. 
 Podíval se na hodinky. Bylo čtvrt na tři. Sbalil si věci, opustil kancelář, sedl do 
auta a zamířil k domovu. Co mi jenom může chtít? Co se stalo? Není něco s Ríšou? 
Otázek měl plnou hlavu. Lucie byla doma. 
 „To je dobře, že už jdeš,“ uvítala ho mezi dveřmi,“ alespoň můžeme vyjet dřív.“ 
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     Zarazil se. 
 „Vyjet dřív? A kam?“ zeptal se s údivem. Zakroutila nechápavě hlavou. 
 „Kam? K babičce, ne? Včera jsme se přece domluvili. Na co, prosím tě, 
myslíš?“ 
 „Promiň,“ omluvil se, „úplně jsem na to zapomněl, měl jsem dnes šílený fofr a 
navíc ještě ten vzkaz.“ 
 „Vzkaz? Jaký vzkaz?“ 
 „Od Jany.“ 
 „Od Jany? A co chce?“ 
 „Nevím, mám prý za ní nutně zajet. Je prý to naléhavé.“ 
 „Naléhavé?  Ona si snad myslí, že si pískne a ty se kvůli ní přerazíš.“ 
 „Proč bych se měl přerážet? Určitě by mě nevolala marně.“ 
 „No jistě, jde o život, všeho nechej, hned tam spěchej.“ 
 „Lucko, musíš býttak pichlavá? Co když se stalo něco Ríšovi?“ 
 „Pokud se mu něco stalo, tak potřebuje především doktora. Ty mu ho volat 
nebudeš, tak nevím, o co jde.  Taky ses mohl někde zdržet a vzkaz dostat později.  
Zajedeme za babičkou a pak se zastavíš u Jany, abys měl klid v duši.“ 
 „To snad nemyslíš vážně. To se mám na ten vzkaz vykašlat, nechat ho plavat 
a dělat, jako že se nic nestalo?“ 
 „Buď tak hodnej a uklidni se. Proč hned vykašlat? To na tobě přece nikdo 
nechce.Jenom nepřeháněj.“ 
 „Lucie, víš vůbec, co říkáš? Představ si, že by šlo o tvoje dítě. Takhle bys 
určitě nemluvila.“   
 „Nezačínej zase. Moje nebo tvoje. Zbytečné řeči, vždyť zatím nevíš, o co jde.“ 
 „To nevím, ale to neznamená, že mi to má být jedno. Tobě by to, kdybys byla 
na mém místě, taky jedno nebylo. Jenomže Verunka je Verunka a Ríša je Ríša.“ 
 Zbrunátněla. V očích se jí objevil neobvyklý výraz. Bylo vidět, jak těžko se 
ovládá. 
 „Už zase začínáš s tou tvou starou písničkou? Chovala jsem se snad někdy 
k Ríšovi špatně?“ 
 „Ne, nechovala, ale mohla ses k němu chovat taky líp.“ 
 „Co tím chceš říct?“ zvýšila hlas a bylo znát, že začíná mít vztek. 
 „Ale nic, nemá cenu o tom mluvit, v tomhle se asi stejně nikdy nedohodneme.“ 
 „Jen se nestyď a klidně pokračuj. Vypovídej se, jak tě nechápu, jak je mi Ríša 
lhostejný, no, na co čekáš, to by bylo, abys s tím zase nezačal.“ 
 Bylo mu jasné, že další slova nemají cenu. Dal přednost mlčení a Lucii 
neodpovídal. Nechal ji vymluvit a trochu i vykřičet. Věděl, že to nebude dlouho trvat. 
Maximálně tak dvě tři cigarety. Pak s ním sice nebude mluvit, ale v každém případě 
zmlkne a přestane vyvádět. Opět se ujistil, jak dobře ji zná. Vykouřila jen dvě. 
 „Tak pojedeme nebo nepojedeme?“ zeptala se a podívala se po něm úkosem. 
 „Když jsme se domluvili, tak proč bychom neměli jet?“ 
 Ušklíbla se a odešla do koupelny. Zavolal na Veroniku, dohlédl, aby se řádně 
oblékla a šel s ní do auta. Otočil knoflíkem autorádia. Ozvala se Marie Rottrová. 
Uvelebil se pohodlně v sedadle a vychutnával podmaňující melodiku písně. Měl Marii 
rád. V jeho diskotéce byly téměř všechny její nahrávky. Vzkaz z dílny mu ale 
nedovoloval plně se soustředit. Co se jenom mohlo stát? Proč „okamžitě“, proč 
„nutně“? Ovládla ho podivná předtucha. Aby se tak něco stalo Ríšovi … Byl tak 
zabrán sám do sebe, že ani nepostřehl příchod Lucie s Ivetkou. 
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 „Máš pro babičku ten opravený vysavač?“ ozvalo se najednou za 
pootevřenými dveřmi vozu. Ohlédl se a souhlasně kývl na Lucii. Ta uložila Ivetku do 
sedačky na zadním sedadle. 
 „Otevři kufr, dám tam ještě nějaké věci.“ 
 Podvědomě stiskl páčku. 
 „Jestli nechceš jet, tak to řekni rovnou a budeme doma, nemám chuť se na 
tebe dívat, jak koukáš někam do blba a tváříš se dotčeně a uraženě.“ 
 Lucie měla zvláštní schopnost dát každé vyhrocené situaci dodatečnou 
korunu. 
 „Promiň,“ řekl na omluvu, „nějak jsem se zamyslel, víš, leží mi v hlavě ten 
vzkaz… Verunko, máme všechno? Můžeme vystartovat?“  
 „Můžeme, všechno připraveno ke startu. Tři, dva, jedna, teď!“ 
 Světlemodrá stodvacítka se odlepila od chodníku a vyrazila směrem ke 
křižovatce. Nezahnula ale na výpadovku z města, nýbrž zabočila na opačnou stranu. 
 „Kam, prosím tě, jedeš?“ 
 „Kam? Za Janou. Jen tam skočím a hned pojedeme dál. Chci mít klid a pokoj. 
Nechci si nic vyčítat.“ 
 „Co si máš vyčítat, to si nevyčítáš, zajímají tě víc jiní, než my.“ 
 „Lucko, musíme se pořád hádat? Cožpak je tak těžké mě pochopit? Než 
vykouříš cigaretu, budu zpátky, tak o co ti jde?“ 
 „O to, že pořád děláš někomu vola, o to mi jde.“ 
 „Lucko, aspoň před Verunkou bys mi nemusela nadávat.“ 
 „Pro mě za mě, dělej si, co chceš,“ ukončila naštvaně i tak nezajímavý 
rozhovor a sáhla po krabičce s cigaretami.  Zapálila si a pootevřela boční okénko.  
Mlčky se dívala před sebe a lačně nasávala cigaretový kouř.   
 
 

xxxxx 
 

  
Za pár minut byl na místě. Zastavil před jedním z vchodů 

několikaposchoďového panelového bloku a rozběhl se ke dveřím. Bylo zamčeno. 
Zazvonil. Po chvíli se ve třetím patře otevřelo okno a z něho se vyklonila Jana. Kývla 
hlavou a zmizela. Nevypadala zrovna spokojeně. S napětím sledoval domovní dveře. 
Konečně. V zámku cvaklo a dveře se otevřely. 
 „Ahoj, Jani, co se děje?“ 
 „Nezlob se, že tě takhle honím, ale stalo se mi něco se sporákem, padla 
strašlivá rána, ze sporáku se zakouřilo, vylétly mi všechny pojistky. Poprosila jsem 
souseda, ten ale řekl, abych zavolala servis. Tam mi slíbili, že přijedou, ale až po 
neděli, dřív že nemohou. Nevolala bych tě, ale bez sporáku jsem jako bez rukou. 
Nemám si kde co uvařit ani ohřát a Ríša nemůže jíst jen samé jogurty a sušenky.“ 
 „Neomlouvej se a pojď, já se na to podívám.“ 
 „Kam jedete?“ 
 „Ale k babičce, Lucie jí slíbila, že přijedeme na sobotu a neděli.“ 
 „To mě mrzí, že tě takhle otravuju, Lucie je asi nadšená, co?“ 
 „Však ona se nezblázní, vždyť jsem za chvíli zpátky.“ 
 Došli do třetího patra. Ve dveřích stál Ríša. Jak uviděl Michala, skočil mu do 
náruče. 
 „Ahoj, Riško, tak co jste to tady s mamkou dělali, že vám vypadaly všechny 
jističe?“ 



52 
 

 Ríša pokrčil rameny. Michal mu dal pusu a postavil ho na zem. Zul si boty a 
spěchal ke sporáku. Odšoupl ho a poprosil Janu o nějaký šroubovák a kleště. Ríša 
stál opodál a bedlivě ho sledoval. Michal odšrouboval zadní stěnu sporáku. Závada 
nebyla vážná, byla vidět na první pohled. Obyčejný zkrat vzniklý nánosem mastné 
nečistoty. 
 „Jani, nemáš tady náhodou kus nějakého drátu, stačila by dvoulinka?“ 
 „Nevím, ale podívám se, Riško, pojď se mnou hledat,“ zavolala na Ríšu. Po 
chvilce mu Ríša přinesl asi metr bílého kabelu. 
 „Stačí?“ ozvala se z předsíně Jana. 
 „Myslím, že jo,“ odpověděl a rychle začal dráty zbavovat ochranné bužírky. „To 
bude dobrý, za okamžik ti bude zase sloužit.“ 
 Očistil kontakty, vyměnil poškozený vodič, přišrouboval zadní stěnu a zasunul 
sporák na původní místo. Odešel do předsíně nahodit hlavní jistič. 
 „Zkus ho zapnout,“ zavolal do kuchyně. 
 „Fakt už to nic neudělá?“ ptala se Jana s obavami. 
 „Neudělá, počkej, zapnu to raději sám,“ vrátil se do kuchyně a otočil jedním 
z knoflíků. Pak otočil dalšími. Vařiče i trouba hřály. 
 „Dáš si něco?“ zeptala se vděčně Jana. 
 „Ne, musím chvátat, hlavně že to jde a že neumřete hlady,“ usmál se. 
 „Díky, za mě i za Rišku.“ 
 „Nemáš zač, ahoj Riško, měj se, už brzy si tě vezmu, ahoj,“ dal mu pusu a 
spěchal do předsíně. Rychle se obul a zamířil ke dveřím z bytu. 
 „Budeš muset jít se mnou dolů, určitě bude zamčeno,“ prosebně se podíval na 
Janu. 
 Seběhli schody. Domovní dveře byly skutečně zamčené. 
 „Ještě jednou díky, Michale, díky.“ 
 „Neděkuj a měj se fajn, ahoj.“ 
 „Ahoj.“ 
 Vyběhl na chodník a skočil do auta. 
  

 
„Příště s tebou zase někam pojedeme, cos tam, prosím tě, celou dobu dělal?“ 

spustila Lucie, jen dosedl. 
 „Dobu?“ zatvářil se udiveně a zašilhal po hodinkách, „tě prsk, je to možný?“ 
Byl nahoře téměř hodinu. 
 „Jak ti chutnalo kafíčko?“ ozvala se nečekaně Veronika. 
 Otočil se: „Ještě ty začínej.“ 
 „Že bys konečně jel? Za chvíli bude tma,“ podotkla podrážděně a bylo vidět, 
jak se přemáhá, aby nevybuchla. 
 Nastartoval a pracně se zařadil do proudu aut. Pátek navečer. Dopravní 
špička. Položil jí ruku na koleno a pokusil se na ni usmát. Neuspěl. Vrátila mu ji na 
volant. 
 „Buď tak laskav a věnuj se řízení nebo to ještě někam napálíme,“ snažila se 
tvářit chladně a odměřeně. Bez úspěchu. „Verunka se tě na něco ptala, jestli jsi to 
nepostřehl.“ Vztek s ní přímo lomcoval. 
 „Ale postřehl.“ 
 „No a co?“ 
 „Nic.“ 
 „Co nic?“ začala nebezpečně zvyšovat hlas. 
 „No nic.“ 
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 „Tak ty jsi jen tak pro nic a za nic seděl skoro hodinu nahoře?“ vyletěla. „Jo? 
To mi neříkej ani v legraci. Víš, co jsi?“ 
 „Ale ne, pro nic a za nic ne.“ 
 „Ne? Tak proč? Copak ti chtěla Jana?“ ječela. 
 „Rozbil se jí sporák, vyhodil všechny jističe, a když volala do servisu, tak jí 
řekli, že přijedou až po neděli. Bála se na cokoli sáhnout, byla to prej  strašná rána.“ 
 „A co kdybys nebyl doma nebo byl nemocnici, co by dělala?“ 
 „Lucie, důležité je, že je sporák v pořádku a že u ní v bytě zase všechno svítí. 
A vůbec nejdůležitější je to, že nás čeká klidný a jak doufám spokojený víkend nebo 
ne?“ 
 „Ještě že tě máme, ty náš dobrodinče,“ řekla s úšklebkem a nevraživě se na 
něho podívala, „co bychom si bez tebe počali.“ 
 
 

xxxxx 
 
 

 
Nebyli spolu ještě ani tři roky a už měli za sebou několik vážných rodinných 

hádek a nedorozumění. K většině z nich dala popud Hana, mladší sestra Lucie, která 
je navštěvovala téměř denně a nejraději v tu nejnevhodnější dobu – těsně před 
večeří. Než by Lucii s něčím pomohla, raději seděla a chtěla se bavit. Lucii to 
nevadilo. Vykoupala Ivetku, nakrmila ji a dala spát. Než připravila večeři, Michal 
uklidil vaničku, Veronika vytřela podlahu a on vykálel pleny. Po večeři spolu umyli 
nádobí. Hana se do ničeho nehrnula. Proč taky. Snadnější bylo dívat se a kritizovat. 
Dokázala být jaksepatří jedovatá. Zvláště na něho. Ať dělal, co dělal, neodpustila si 
nějakou poznámku. Lucie jako by to neslyšela. Když o Haně spolu hovořili, vždycky 
říkala jedno a to samé: „Nesmíš to tak brát, Hanči to tak nemyslí, je mladá, 
svobodná, nemá ještě ze všeho rozum, ale jinak je to hodný děvče.“ 
 „Já přece neříkám, že není, ale proč sem musí chodit zrovna na koupání, když 
je tady největší zmatek nebo proč ti alespoň s něčím nepomůže?“ 
 „Ale Michale, cožpak si na práci nestačím? Stačím, tak proč bych ji měla 
zneužívat, v životě se ještě nadělá ažaž.“ 
 Nemělo cenu se o tom bavit. Stála si na svém. 
 
 Jednou v sobotu si chtěli udělat večer pro sebe. Takový malý intimní 
dýchánek. Veronika byla přes víkend u babičky a Hana byla ten den na nějakém 
zájezdu a dalo se předpokládat, že se hned tak brzy nevrátí a nepřijde.  Koupil víno a 
udělal chlebíčky.  Pomohl Lucii s Ivetkou, a zatímco dělala večeři, všechno poklidil a 
prostřel. Zapálil svíčku a pustil magneťák. Oholil se a vystřídal ji u sporáku, aby se 
mohla upravit. Bifteky voněly celým bytem. 
 Usedli ke svátečně prostřenému stolu. Nalil víno a zvedl pohár. Než si stačili 
ťuknout, ozval se zvonek. Šel otevřít. Za dveřmi stála Hana. S naprostou 
samozřejmostí prošla kolem něho do předsíně. 
 „Vy něco slavíte?“ zeptala se překvapeně, když pootevřenými dveřmi zahlédla 
slavnostně vyzdobenou tabuli. 
 „Ale ne, jen jsme si udělali takový minivečírek sami pro sebe.“ 
 „Sami pro sebe? Tak to abych vypadla, co?“ 
 „Jen běž dál. Lucko, Hanka přišla,“ pozval ji dovnitř, ale myslel si, kdyby už 
byla pryč, bylo by pozdě. 
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 „Čau, Hanči, to už jste se vrátili, nějak brzy, ne? Michale, prostři pro Hanču a 
přines ještě jednu porci. A postav na kafe. A ty povídej, jak jste se měli?“ 
 S námahou v sobě tutlal vztek. Cožpak nemají právo na trochu soukromí? 
Cožpak jim tahle ženská nedá nikdy pokoj? Co se vzali, táhla se za nimi jako stín. 
Nebylo divu. Kdyby byla doma, musela by něco dělat. Matka by ji zaměstnala. Takhle 
to měla lepší. Potřebovala by se vdát, přemítal, jenomže kdo by si ji vzal. Kdo by si 
nechal od ní do všeho mluvit, leda snad nějaký ňouma. Že to ale neštve Lucii. Je to 
sice její sestra, ale proč se k ní chová, jako by byla kdoví co. Že by ze sesterské 
lásky? Snad. Možná. 
 „Tak, Michale, co tam děláš, kde jsi?“ 
 Vzal talíř a vrátil se do pokoje. Překvapením ho téměř upustil. Hana právě 
dojídala jeho porci. 
 „Tak si sedni a jez, podívej, my už jsme skoro dojedli. Nevadí ti, že jsem si 
vzala tvoji večeři, že ne? Lucie mi ji dala, viď?“ 
 Naráz ho přešla chuť. Podíval se na Lucii. Přímo se rozplývala. Věnovala se 
sestře, jako by ji neviděla kolik let. Mlčel a jedl. Tajně doufal, že Hana po večeři 
odejde. Neodešla. Vypili kávu a ona seděla dál. 
 „Hm, vy si teda žijete, kde na to, prosím tě, berete?“ neodpustila si 
provokativní otázku. 
 „To víš, to jsou ty tajný fondy a vedlejší příjmy, bez těch by to nešlo, viď, 
Lucko?“ 
 „Hanči, nevěř mu, vždyť ho znáš, rád vtipkuje. Chtěl si dnes jen tak posedět.“ 
 „Chtěl? Snad chtěli, ne?“ obrátil se na Lucii. 
 „Jen tak, to je dobrý,“ nepřestávala Hana, „jen tak si jíst biftečky, chlebíčky, 
popíjet vínko, hm, tomu říkám úroveň.“ 
 Čekal, že Lucie něco řekne. Neřekla. 
 „Tak, abychom si snad připili, na zdraví,“ snažil se změnit téma rozhovoru. Po 
přípitku si Lucie zapálila. Hana vyprávěla o zájezdu. Barvitě líčila své dojmy a 
zážitky. Pár minut před desátou se zvedla. 
 „Půjdu, chtěli jste si přece posedět, nerada bych vás rušila.“ 
 „Ale, Hanči, co tě nemá, co bys nás rušila, což jsme neposeděli, no řekni, 
Michale?“ 
 „Jistě, jistě, poseděli a bylo to fajn, moc fajn.“ 
 Řekl Haně ahoj a s tácem plným skla a nádobí zmizel v kuchyni. Vzteky se 
pustil do mytí. Když se vrátil do pokoje, Lucie seděla v křesle a kouřila. Zapálil si 
také. 
 „Nevím, jak ty, ale já půjdu spát,“ podívala se na něho. 
 „Už? Myslel jsem, že spolu ještě posedíme.“ 
 „Už je hodně hodin, kdoví, kdy se Ivetka probudí, víš přece, jak brzy ráno 
vstává.“ 
 „Škoda, tak jsem se na tenhle večer těšil.“ 
 „A nebyl fajn? Poseděli jsme, popili, popovídali si.“ 
 „To ano, ale vy dvě, ne my dva.“ 
 „Ale, Michale, vždyť jsme spolu pořád, Hanča přece nepřišla naschvál, 
nevěděla, co máme v plánu, chtěla si jen trochu popovídat.“ 
 „Dobře, dobře, tak běž spát, já si budu ještě chvilku číst.“ 
 Odešla. Sáhl po Hanušově knize Tři variace na lásku. Poslední dobou se k ní 
často vracel. Tentokrát se však ke čtení nedostal. S knihou v ruce přemýšlel. 
Pociťoval vztek a smutek zároveň. Celý týden se dnešní večer těšil. Nemohl se 
dočkat chvíle, až spolu s Lucií zasednou k prostřenému stolu, sami, sami dva. Chtěl 
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jí toho tolik hezkého říct. Kolik podobných večerů se již takhle rozplynulo. Ani je 
nepočítal. Bylo jich dost. A naděje na změnu? Přestával věřit, že nějaká vůbec 
existuje.       
 
 

xxxxx 
 
 Ten den si Michal přišel pro Ríšu o něco dříve. Ríša ho tahal za rukáv do 
svého pokojíku, aby mu ukázal novou stavebnici, kterou mu koupila mamka. Nestalo 
se poprvé, že tátu takhle tahal. Doposud se ale Michal vždycky zdráhal nebo spíše 
bránil. Nikdy se nechtěl u ní v bytě dlouho zdržovat, jeho jednání s ní bylo vždy 
víceméně formální a neosobní. Tentokrát se jí však zdálo, že Michal při Ríšově gestu 
na chvíli tak trochu zaváhal a zneklidněl. 
 „Jestli chceš, tak jdi dál,“ nabídla mu. 
 Podíval se na ni, pak na Ríšu. Kývl hlavou a zmizel za dveřmi dětského 
pokoje. Pocítila v celém těla podivné chvění. Jako by k ní odněkud z neznáma 
zavanul docela neopatrný vánek štěstí. Vešla do Ríšova pokoje. Michal seděl na 
zemi a prohlížel si s Ríšou obrázkové leporelo. 
 „Dáš si kávu?“ zeptala se. 
 „Ne, Jani, dnes ne, snad až příště, my už půjdeme, viď, Riško?“ 
 Ríša položil leporelo na skříňku a vzal Michala za ruku. Vyšli do předsíně. 
 „Tady máš tašku s jeho věcmi,“ řekla a podala mu ji. 
 „Vrátím ho jako obvykle, v neděli kolem páté.“ 
 Co je s ním, co se to s ním děje, přemítala v duchu, když oba odešli. Nikdy 
předtím nechtěl jít dál, každému pozvání se zarputile bránil a dneska … Zdálo se jí, 
že i s Ríšou jednal úplně jinak, nedokázala popsat jak, ale cítila to. Sotva znatelné 
napětí, které jí opět proběhlo celým tělem, důvěrně znala. Nebylo to nic jiného, než 
nečekaně znovuoživená naděje, naděje na Michalův návrat. 
 Michal vrátil Ríšu přesně v pět. K jejímu překvapení chvátal. Prý jdou s Lucií 
do divadla. Vyčítala si, že si myšlenku na jeho návrat vůbec připustila. 
 
 Michalovo chování se ale opravdu změnilo. Hned další návštěvu se zase 
nechal pozvat dál a dokonce přijal i její pozvání na kávu. Čím dál víc si uvědomovala, 
že se s ním skutečně něco děje. Netušila co, ale byla si jistá, že něco visí ve 
vzduchu, že se něco musí stát. Michalovy návštěvy se postupně prodlužovaly, byl 
stále hovornější a důvěrnější. Nevěděla, na čem je. Nechtěla se zbytečně vyptávat, 
nechtěla vyzvídat. Čekala, že ji sám všechno vysvětlí. Michal se ale dlouho k ničemu 
neměl. 
 Minuly týdny a měsíce. Michal stále mlčel, nevyjadřoval se. Byla zoufalá. Ač 
se snažila pochopit a nějakým způsobem vysvětlit smysl jeho chování, nic 
přijatelného ji nenapadlo. Měnil se od návštěvy k návštěvě. Zdržoval se čím dál déle 
a jí občas připadalo, jako by od nich ani nechtěl odejít. Zase si něco namlouvám, 
říkala si pro sebe, kdyby to tak bylo, tak by přece něco řekl, tak by se ozval. A tenkrát 
se ozval? Neozval, tak proč by se měl ozývat teď, odpovídala sama sobě. Kdepak, 
z toho jen tak něco nevypadne. Ale přece kdyby se tu necítil dobře, tak tady nebude. 
Proč by se měl přetvařovat, proč by měl jednat proti své vůli.  
 Její tušení bylo správné. Michal se skutečně ozval. Jedno podzimní nedělní 
odpoledne přišel s Ríšou jako obvykle ve stanovenou dobu a hned ve dveřích se jí 
zeptal, zda by na něho neměla chvíli čas. Odvedl Ríšu do pokoje a přišel za ní do 
kuchyně. 
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 „Dáš si kávu nebo čaj?“ zeptala se. 
 „Jestli můžu poprosit o kávu, tak kávu.“ 
 „Tak se posaď, přece nebudeš stát mezi dveřmi.“        
 Sedl si za kuchyňský stolek. Nervózně se vrtěl na židli a nevěděl co s rukama. 
Střídavě se díval na ni a na sůl před sebou. 
 „Tak co, Michale, o co jde?“ přerušila houstnoucí ticho. 
 „Nevím, jak bych ti to řekl,“ podíval se na ni, „já už ti to chci říct strašně 
dlouho.“ 
 „A co?“ 
 „Víš, já … já bych se rád vrátil.“ 
 „Vrátil?“ 
 „Vrátil. Vím, že mě asi nenávidíš, ani se ti nedivím, vždyť jsem od tebe utekl 
jako malý kluk, ale kdybys mi mohla odpustit, kdybys dokázala alespoň trochu 
zapomenout, byl bych rád, moc rád, věř mi.“ 
 Zůstala jako opařená. To, co si v duchu přála, v co doufala a v co potají věřila, 
jí nyní vyrazilo dech. Nevěděla, jak reagovat, co říct, jak odpovědět. Napjaté ticho 
prořízl pronikavý hvizd konvice. Vstala a udělala kávu. Postavila hrnečky na stůl a 
sáhla po cukřence. 
 „Neutekl jsi přece jen ode mne, ne?“ 
 Sklopil oči. 
 „Já vím. Od vás obou.“ 
 „A co Lucie? To už ji nemáš rád?“ 
 „Jani, vím, co si asi myslíš, ale každý snad může udělat chybu nebo ne?“ 
 „Ale ano, jenomže není chyba jako chyba.“ 
 „To není, to máš pravdu, ale co dělat, když už se stala?“ 
 „Michale, nechci nic předstírat, nemysli si, že bych nebyla ráda, kdybys byl 
zase s námi, byla, opravdu byla, ale chci jen říct, že jsi přece konečně našel, co jsi 
tak dlouho hledal, vlastní dítě, dítě, po kterém jsi tak toužil, kvůli kterému jsi se 
vlastně i nechal se mnou rozvést. Uvědomuješ si to? Počkej, ještě nic neříkej. Dítě, 
Michale, není nějaká věc, kterou můžeš, kdykoliv se ti zachce, jen tak odložit, nechat 
být. To dítě je tvoje, skutečně tvoje, má tvou krev, jsi jeho táta, Michale, přemýšlel jsi 
o tom?“ 
 „Je mi jasné, že před tebou teď vypadám jako člověk, který neví, co chce. 
Ano, klidně si to mysli, ale není to pravda. Přiznávám, do Lucie jsem se zbláznil 
úplně a načisto, byla mladší, veselejší, milejší, pozornější, uměla se bavit, nezkazila 
žádnou legraci. Bylo mi s ní krásně, myslel jsem si, že život s ní nemůže nikdy 
zevšednět, jenomže od narození Ivetky se všechno rázem změnilo. Lucie přestala 
být taková, jakou jsem ji znal a na jakou jsem byl zvyklý. Zničehonic byla jiná. Tatam 
byla najednou její něžnost, pozornost, tatam byla najednou většina toho krásného a 
kouzelného, co mne k ní poutalo a co mne s ní spojovalo. Nemysli si, že jsem 
nehledal chyby i u sebe. Hledal. Mnohokrát jsem si chtěl s ní o všem popovídat, 
všechno rozebrat, vysvětlit, ujasnit. Nemělo to cenu. Vyčetla mi, že jsem ji stejně 
nikdy neměl doopravdy rád, jinak bych si ji prý býval hned po našem rozvodu vzal.“  
 „Vy jste se nevzali?“ 
 „Ne, nepovažoval jsem to za nutné, sňatek je přece jenom formalita, důležité 
je, zda se lidé mají rádi a já ji měl tehdy opravdu rád. Fakt, Jani, nezlob se na mě, ale 
měl. Nechci ti lhát, i když by to pro tebe bylo určitě lepší, teď však, Jani, teď chci jen 
jedno – tebe a Ríšu. 
 „Jenom se, prosím tě, neukvapuj, nemělo by to význam. Jsem ráda, Michale, 
že jsi nás opět našel, jsem ráda, že se chceš vrátit, ale tohle všechno chce čas. A i 
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když se nakonec třeba dohodneme na tom, že budeme zase žít všichni pohromadě, 
a já bych si to strašně moc přála, nepočítej s tím, že bych si tě někdy znovu vzala. 
Ne, podruhé už ne.“ 
 „Takže, ty jsi sama, ty nikoho nemáš?“ 
 „Je vidět, Michale, že mě pořád ještě neznáš. Cožpak jsem sama?  Mám 
přece Ríšu. Já nepotřebuju mužského jako mužského, já potřebuju mužského jako 
tátu, mužského, který by měl Ríšu rád, který by se mu věnoval, učil ho poznávatsvět, 
byl mu přítelem a kamarádem a který by spolu s ním měl rád i mne. Chápeš? 
Mužských, kteří by chtěli mne, jenom mě, bez Ríši, těch by se možná našlo, ale 
k čemu by mi byli? No, řekni.“ 
 Neodpověděl. Zadíval se na ni a pomalu posouval svoji ruku k její. Bříšky 
prstů se dotkl jejího malíčku. Pak pevně stiskl její dlaň. 
 „Jani,“ zašeptal a chtěl ji políbit. 
 „Ne, počkej, Michale, dnes ne, hm?“ 
 
 Odešel a jí bylo jasné, že pokud bude chtít, vezme ho zpátky. S jedinou 
podmínkou, že už nikdy nebudou manželé. Vlastně o nic nešlo, ona i Ríša měli přece 
jeho jméno, takže bylo vlastně všechno v pořádku. 
 
 

xxxxx 
 

 
 Michalův nečekaný návrat nezůstal samozřejmě dlouho utajen. Přesto její 
rodiče do poslední chvíle nic nevěděli, ba ani nic netušili. Nepovažovala za nutné je o 
 této věci informovat, neboť moc dobře věděla, co bude následovat, až se to dozví. 
Nebýt Ríši, nějaký čas mohl být ještě klid. Jenomže Ríša tohle nechápal. Měl radost, 
že má zase tátu vedle sebe, že si nemusí hrát sám nebo jen s mámou, že mohou 
všichni společně jezdit na výlety a dokonce autem. A tak, když jednou po obědě 
zašel s mamkou k babičce a dědovi, nezapomněl se hned ve dveřích pochlubit, že 
byli s mamkou a taťkou v neděli v zoologické zahradě v Praze. První zareagovala 
babička. 
 „Prosím tě, Ríšo, s jakým taťkou? Ty máš nějakého nového taťku?“ 
 Podíval se babičce zpříma do očí a zcela rozhodně prohlásil: „Jakého nového, 
já mám jen jednoho – svojeho.“ 
 Babička se tázavě otočila na dědu a pak na ni. 
 „Co to má znamenat? Ty jsi byla s nimi?“ 
 Chtěla právě se rodící nepříjemný rozhovor nějakým způsobem zastavit a 
odložit na pozdější dobu, aby uchránila Ríšu před přívalem ne zrovna vybraných slov 
a slovních spojení, ale nepovedlo se jí to. Babička explodovala jako přeplněná 
tlaková nádoba. Její mluvní projev připomínal protrženou přehradní nádrž. Proudy 
slov nejrůznějších významů a citových zabarvení pomalu ale jistě plnily předsíň a 
odtud se valily do kuchyně. Na co se nedostávalo slov babičce, to duchaplně 
doplňoval děda. Řetězová reakce se rozjela a zastavit ji bylo zcela nemožné.  
 Přimáčkla Ríšu k sobě a dlaněmi mu zakryla uši. Rozhodla se neodpovídat, 
rozhodla se mlčet i přesto, že cítila, že by se měla bránit. Po zkušenostech s rodiči 
ale věděla, že veškerá obrana je v takovéto situaci úplně a naprosto marná. Ríša se 
rozplakal. Ještě víc ho přimáčkla k sobě a jednou rukou ho hladila po tváři. Jen si 
mluvte, jen si vykřičte plíce, jen si poslužte, máte poslední šanci, dnes naposled, 
říkala sama sobě, ne, sem už nikdy nevejdu, sem už nikdy nevkročím, nikdy, nemám 



58 
 

přece zapotřebí nechávat se stále takhle ponižovat a urážet. Pomalu sunula Ríšu ke 
dveřím. Rozhodla se odejít. Děda ji však zastoupil cestu. 
 „No, snad nám k tomu něco řekneš, ne?“ křičel. 
 „Ne, už ne,“ odpověděla a podívala se mu do očí. Uhnul pohledem a poodešel 
k oknu. 
 „Tak ty se s námi už jaksi nehodláš bavit, prostě ti už nestojíme ani za řeč, jo?“ 
křičel dál.  
 „To jsem neřekla, ale křičet na mě nebudete.Alespoň ne před Ríšou. Možná, 
že bych si s vámi i o všem ráda popovídala, ale cožpak to jde? Cožpak to jde si 
s vámi o něčem v klidu promluvit?“ 
 Děda se užuž chystal k fyzické domluvě, ruka připravená k úderu se však 
vrátila do původní polohy. Otočil se a zmizel za dveřmi pokoje. Na víc nečekala. 
S Ríšou před sebou došla k venkovním dveřím. Vzala za kliku. Slyšela, jak babička 
něco křičí na dědu a ten jí v návalu vzteku a zlosti odpovídá – nech ji být, ať si zláme 
třeba vaz. Vytlačila Ríšu ze dveří a zabouchla za sebou. 
 
 

xxxxx 
 

 
 Michal se k ní přestěhoval natrvalo. Našla opět svůj domov. Jedno se jí tedy 
splnilo. To druhé, mít vlastní dítě, zůstalo nesplněné. Jedinou náhradou za 
nenalezenou životní šanci se jí stal Ríša, který jí nejenom vrátil ztracené 
sebevědomí, ale svým způsobem i Michala. Mohlo by se říct, že nakonec všechno 
dobře dopadlo, nebýt osudného dne, který nikdy nevymizel z její paměti, který jí tolik 
všechno zkomplikoval, který jí připravil tolik utrpení, příkoří a sebezapření a o kterém 
kromě ní a ošetřujícího lékaře nikdo nevěděl.  
 

Leč skutečnost byla jiná. Těžce nalezený a slzami bolesti vykoupený domov, 
po němž tak toužila a který ji stál tolik sil, dostával po několika letech další trhlinu. 
Kupodivu nebyl to Michal, který narušil znovu nalezenou spokojenou harmonii jejich 
rodiny. Příčinou jejich dalších rozporů se stal Ríša. Snad se mu Jana příliš věnovala, 
snad ho příliš hýčkala, snad ho zahrnovala přílišnou láskou, snad se příliš bála o své 
nově nalezené štěstí. S postupujícím věkem se začalo chování Ríši výrazně měnit. 
Bohužel, k horšímu. Nastupující puberta se nezakrytě hlásila. Rozhodný zlom ale 
nastal zcela nečekaně.  
  

„Riško, ukliď si u sebe a pak vyluxuj! A nezapomeň to vzít i za sedačkou, 
minule si na to zapomněl,“ řekla mu Jana, když dosnídal. Ríša mlčel. 
 „Riško, haló, mluvím s tebou.“  
Ríša zvedl hlavu, podíval se na ni, vstal od stolu a zamířil do svého pokoje. 
 „Riško, co je s tebou, stalo se něco?“ zeptala se starostlivě, než to ale dořekla, 
Ríša za sebou přibouchl dveře. No tohle, pomyslela si v duchu, co je mu, proč 
nemluví. Šla za ním. 
 „Riško, co se děje? Co je ti?“ 
 „Co by bylo, sobota,“ odpověděl chladně a neúčastně, aniž se na ni podíval.  
 „Něco se asi stalo, když se takhle chováš, ne?“ 
 Mlčel, s hlavou skloněnou k zemi seděl na válendě a Janě bylo jasné, že se 
stalo něco vážného. 
 „Tak řekneš mi už konečně, co se děje? Stalo se ti něco, ublížil ti někdo?“ 
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 „Co se pořád staráš? Nech mě bejt!“ 
 „Ale, Riško, co to povídáš? Musím se starat, jsem přece tvoje máma.“ 
 „Máma?“ ušklíbl se, „a neříkej mi Riško, zní to jako myško.“ 
 „Promiň, jsem tak zvyká, vím, že jsi už velký kluk a že to ti může vadit.“ 
 Mlčel, aniž zvedl hlavu. Takhle odměřený ještě nebyl. Co je s ním, ptala se 
sama sebe. Udělal nějaký průšvih a teď neví, co dělat? Ublížil mu někdo? Stála a 
přemýšlela. Náhle se vstal, došel ke skříni, vzal si bundu a zamířil ke dveřím. 
 „Ty někam jdeš?“ překvapeně se zeptala. 
 „Jo, ven.“ 
 „Snad si ale nejdřív usteleš a ukli …,“ větu nedokončila. Ríša vypadl z pokoje 
a přibouchl za sebou dveře. Než za ním doběhla do předsíně, byl pryč. 
 
 „Kam jsi ho poslala?“ zeptal se Michal, když se po chvilce vrátil z nedaleké 
samoobsluhy. 
 „Koho?“ 
 „Koho? Přece Ríšu, potkal jsem ho před domem, div jsme se nesrazili, letěl 
jako o závod, volal jsem na něho, ale nevnímal mě.“ 
 „Nejsi sám, se mnou se taky nebavil. Řekla jsem mu po snídani, aby si u sebe 
uklidil a pak vyluxoval a on se mlčky zvedl a odešel k sobě. Šla jsem za ním, ptala 
se, co je sním. Řekl mi, ať se pořád nestarám a nechám ho být. A taky, abych mu 
neříkala Riško, že prý to zní jako myško. A pak se zvedl, vzal si bundu a vypadl 
z pokoje.“ 
 „Co to do něho vjelo?“ 
 „Vím já, takhle se ještě nikdy nechoval.“ 
 „Nemysli na to, však on se srovná, uvidíš, Jani, vrátí se a vše si vysvětlíme.“ 
 „Kéž by.“ 
 
 Ríša se vrátil, ale až k večeru. Aniž cokoli řekl, šel do svého pokoje a pustil si 
magneťák. Jana s Michalem šli za ním. Dohodli se předem, že zachovají klid a 
počkají, co řekne. Počítali, že jim sám vše vysvětlí. Ríša ležel na válendě. 
 „Ahoj, máš určitě hlad, ohřeju ti večeři,“ řekla Jana. Ríša mlčel. 
 „Ahoj, kde jsi byl? Doufám, že ses někde schoval před tím odpoledním 
lijákem, to byla průtrž,“ snažil se s ním navázat rozhovor Michal. Ríša mlčel dál. 
Nehnutě hleděl do stropu. 
 „Ty s námi nemluvíš? Udělali jsme ti snad něco?“ vyzvídala Jana. 
 „Ríšo, mamka s tebou mluví, to ti nestojí ani za odpověď? Co je s tebou? 
Takového tě neznáme.“ 
 Ríša se na ně podíval: „Už jsem jí ráno řekl, aby se pořád nestarala a nechala 
mě bejt.“ 
 „Jak nestarala? Je to přece máma, tak se musí o tebe starat, zač by jinak 
stála?“ 
 „Máma,“ řekl pohrdavě, „nevím, čí je máma, ale moje určitě ne.“ 
 Jana se překvapeně podívala na Michala. 
 „Co to povídáš? Kdo ti co namluvil?“ ptal se Michal. 
 Ríša se posadil: „Ani ty nejsi můj táta, jenom si oba dva na moje rodiče 
hrajete. Nejsem váš syn, takže mi nikdo z vás nemá co poroučet ani co přikazovat. 
 Jana hrůzou vytřeštila oči. Michal se znovu a důrazně zeptal: „Kdo ti co 
namluvil?“ 
 „Kdo? Rodiče téhle paní,“ ukázal Ríša na Janu, „řekli mi všechno a určitě mi 
nelhali, proč by to taky dělali.“ 



60 
 

 „Kdy ti to řekli?“ zajímal se Michal a měl co dělat, aby nevybuchl. 
 „Včera. Potkali mě ve městě a pozvali mě do cukrárny.“ 
 Jana padla Michalovi na rameno a rozbrečela se. Michal v prvním okamžiku 
nevěděl, jak reagovat. Pochopil ale, že v dané chvíli rozčilováním nic nezmůže, 
naopak situaci ještě zhorší. Podíval se na Ríšu: „Já myslím, že to, co ses dozvěděl, 
není tak důležité. Důležité je, kdo tě vychoval, kdo se o tebe od malička staral, kdo tě 
ošetřoval, oblékal, živil, kdo ti byl na blízku, když ti hrozilo nějaké nebezpečí, a to 
nebyl nikdo jiný, než tahle paní, které vděčíš za mnohé a které bys měl být 
přinejmenším alespoň vděčný. Lepšího a starostlivějšího člověka bys těžko hledal. 
Přemýšlej o tom a nedělej ukvapené závěry.“ 
 Jana usedavě brečela, Ríša koukal kamsi před sebe a mlčel. Pak sed zvedl, 
začal se svlékat a řekl: „Dal bych si tu večeři a pak si půjdu lehnout, bude to asi 
lepší.“ Michal chtěl ještě něco říct, ale rozmyslel si to.  
 
 

Jana s vypětím všech sil připravila Ríšovi večeři a padla do postele. Ríša se 
najedl a odešel k sobě. Jana s Michalem nemohli usnout. Donekonečna probírali 
nově vzniklou situaci. Největší vztek měla Jana na své rodiče. Ono nestačilo, že mě 
táta doživotně poznamenal, říkala si v duchu, ono nestačilo, co všechno jsem si kvůli 
nim musela vytrpět, teď ještě proti mně a Michalovi poštvou Ríšu. To snad není 
pravda. Ne, už k nim nikdy nezajdu, už s nimi nikdy nepromluvím,přísahala si. 

 
 

xxxxx 
 

 
Následující dny nepřinesly změnu k lepšímu. Ba naopak. S Ríšou nebyla 

kloudná řeč. Začal byt zatvrzelý, nepřístupný, plný vzdoru.Hádky střídaly hádky a 
hřejivé teplo domova se kvapem vytrácelo. Když Michal nezmohl nic s Ríšou, vyléval 
si vztek na Janě. Vyčítal jí, že za všechno může jen a jen ona, neboť Ríšu rozmazlila 
a zkazila. A že vlastně došlo na jeho slova, vždyť jí přece mockrát říkal, že adoptovat 
dítě je ohromný risk, který se může někdy pořádně vymstít. Jenomže ona si nedala 
říct. Marně se mu Jana snažila vysvětlit, že pro adopci byl i on a že sice Ríšu možná 
skutečně zahrnula příliš velkou lásku, ale nebyla přece sama, vždyť i pro něho nebyl 
Ríša pouhý vzduch. Situace doma se stávala den ze dne neúnosnou. Janě bylo 
jasné, že s Ríšou sama nic nesvede a že Michal s ní žije již jen z povinnosti. Marně 
se snažila obnovit zpřetrhané nitky kdysi tak krásného vztahu. Michal byl unaven 
věčnými dohady a spory, neměl náladu ani sílu opět znovu bojovat za jejich vztah. A 
Ríša. Denně přiléval olej do beztak již rozpáleného ohně. Jana se ani nedivila, když 
to Michal po čas vzdal a odešel. Ríšovi bylo šestnáct a chodil se domů víceméně 
pouze najíst a vyspat. A to ještě jen někdy. Kapesné, které dostával, označil za 
žebračenku, ale Jana mu víc nedala. Občas jí sice hrozil i násilím, ale nakonec 
k němu nedošlo. Kde bral další peníze, kde spal, s kým se stýkal, nevěděla. 
Nesvěřoval se jí. Žil svým životem a Jana se modlila, aby se do něčeho nezapletl. 
Stále skrytě doufala, že se snad nakonec změní. Chodil zarostlý, neoholený, vypadal 
jako vagabund. Ať mu ale Jana řekla cokoliv, nedbal na to, vždy jí řekl, ty mně nemáš 
co povídat. Kdyby tušil, kolik bolesti a utrpení ji právě těmito slovy pokaždé způsobil. 
Po vyučení opustil Janu natrvalo. Ani se nerozloučil. Zkrátka se sbalil a zmizel.  
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Po odchodu Ríši z domu na víc nečekala. Rozvázala pracovní poměr a 

odstěhovala se. Chtěla zapomenout, chtěla mít alespoň trochu klidu, když už ne 
štěstí, které ji, jak byla přesvědčena, definitivně opustilo. Musela odejít z města, kde 
každá ulice, každý dům ji ve vzpomínkách vracel zpátky a působil ji tím novou a 
novou bolest. 

 
 Ve vztahu k rodičům své předsevzetí zcela nedodržela. Každé její setkání 

s nimi ale bylo pouhou povinnou formalitou. Nikdy však jim nedokázala říct pravdu do 
očí. Pravdu o nich a o sobě, pravdu o onom obyčejném všedním podzimním dnu, 
který ji tolik poznamenal na celý život. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pokus o „sdílenou literaturu“: 
 
Pokud usoudíte, že napsaný text byl pro vás natolik zajímavý a čtivý, že byste byli 
ochotni ho ocenit, pošlete autorovi na číslo konta 133161772/0300 dvacet korun. 
 
Jde o nový směr v přijímání literatury bez mezičlánků a nutných nákladů. Autorům i 
čtenářům by se tento způsob mohl stát časem přijatelný. 
 
         Miloš Konáš 
 


