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MIL̄  âTENÁ¤I,

doufám, Ïe mi nebude‰ oponovat – taky by to ne-
bylo nic platné, protoÏe tû nesly‰ím – kdyÏ hned
v pfiedmluvû pronesu troufale svÛj názor. Troufa-
lost nespoãívá ani tak v riskantnosti tohoto ãinu,
neboÈ doby, kdy vyslovení vlastního názoru bylo
mûfiítkem osobní stateãnosti, jsou pryã, jako v dÛ-
vûfie, Ïe s m˘m názorem bude‰ souhlasit. Ponû-
vadÏ kdybys nesouhlasil, mÛÏe‰ tuto kníÏku rovnou
odloÏit.

NuÏe tvrdím a jsem pfiesvûdãena, Ïe mám prav-
du, byÈ to není pravda ohromující, která by tû za-
sáhla jako blesk, n˘brÏ pravda skromná, Ïe totiÏ
kaÏd˘ z nás v sobû h˘ãká vzpomínky na ta nej-
slad‰í kradená jablka a je‰tû slad‰í kradené polib-
ky a Ïe se na dnû kaÏdého srdce tfipytí zapomenutá
slza prolitá kdysi dávno nad rozbit˘m dfievûn˘m
koníãkem ãi dopisem na rozlouãenou. A Ïe ãím více
jsme Ïivotem sm˘káni, strkáni a vláãeni a ãím úÏe-
ji se kolem nás stahuje kruh starostí, tím ãastûji se
vracíme v mysli k oné bezstarostné dobû svého dût-
ství a mládí, kdy kaÏd˘ dé‰È, kaÏdé zavlnûní trávy
a kaÏdá pfií‰tí minuta slibovaly nûco krásného. Pro-
to s sebou ochotnû vleãeme raneãek s dávno do-
znûl˘m smíchem, abychom v nûm mohli nazdafibÛh
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zalovit ve chvílích malomyslnosti a pfiiloÏit vzpo-
mínku jako hojiv˘ balzám na právû utrÏen˘ ‰rám.

I stalo se, Ïe jsem do té míry zatouÏila sm˘t prach
ze své Ïivotní pouti v kfii‰Èálovém potÛãku své mla-
dosti, aÏ vzal za své v‰echen stud a v‰echna skrom-
nost a já své vzpomínky pfiiodûla literárním hávem.
Jednodu‰e stfiiÏen˘m, neumûle spíchnut˘m. Leã lás-
kou zdoben˘m. Odvahu k tomuto ãinu mi doda-
la zejména nadûje, Ïe aÏ ty, mil˘ ãtenáfii, pÛjde‰
zarostlou pû‰inkou mého dûtství v m˘ch stopách,
pocítí‰ náhle nutkání odboãit tam za ty ‰ípkové
kefie, tam, co je ten bfiezov˘ hájek, kde rostly kfie-
menáãe jako dûtská hlava, a projde‰ se krajinou své-
ho mládí, abys z ní vy‰el s úsmûvem a novou chutí
poprat se s Ïivotem.

Já se peru. Teì napfiíklad o tvou pfiízeÀ. Peru se
s tvou nedÛvûrou, s tv˘m nedostatkem ãasu, s tvou
únavou. Tak prosím tû, ãti uÏ, aby se vûdûlo, kdo
vyhrál.

Ivanka Devátá
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Ó KOLENO!

V˘znamní lidé na dotaz, coÏe mûlo nejvût‰í vliv
na jejich Ïivot, obvykle odpovídají, Ïe to byl rod-
n˘ kraj, kter˘ formoval jejich vnímání svûta, nebo
str˘c Jeron˘m z matãiny strany, kter˘ se v˘znam-
nû podílel na utváfiení  jejich charakteru, pfiípad-
nû nûkterá jiná osobnost, která, jsouc uÏ sama
zformovaná, mûla dost ãasu formovat jiné.

Já mám k v˘znamnosti daleko a podle toho to
vypadá. Na mÛj Ïivot mûlo nejvût‰í vliv koleno. No
koleno, no! Co se tak divíte? Nevidûli jste v Ïivo-
tû koleno? Str˘ce Jeron˘ma jste taky nevidûli a ne-
dûláte ts, ts! ¤íkám, Ïe to bylo koleno, a to moje,
a abych to je‰tû víc upfiesnila, levé.

Zaãalo s tím brzy. Byla jsem je‰tû úplnû malin-
ká holãiãka, tak malinká, Ïe tato vzpomínka je jed-
nou z prvních, které se vynofiují z mlhy minulosti.
Maminka mû oblékla na procházku a sama se ‰la
dostrojit do pokoje. Z dlouhé chvíle jsem si sedla
na zem, pokrãila nohy a zkoumala bílé punãochá-
ãe. Tak krásnû se na kolenû napínaly a koleno bylo
kulaÈouãké, inu, jako jablíãko. Vypadalo, Ïe by je
nejvíc ze v‰eho potû‰ilo, kdyby se z punãocháãÛ
mohlo vyklubat. Natáhla jsem nohu a hle! Koleno
se propadlo do nicoty pod o‰klivû pokrãenou tka-
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ninou. Znovu jsem nohu ohnula – a bylo tu. Oãka
na punão‰e napjatá k prasknutí houÏevnatû kole-
nu bránila ve volnosti. Jako naschvál leÏelo poblíÏ
‰ití a nÛÏky. Co se asi stane, pomyslela jsem si, kdyÏ
udûlám do punãoch dírku? I udûlala jsem dírku,
oãka se podû‰enû rozprchla a hladká kÛÏe se jako
puch˘fiek vyboulila ven. Potû‰ena v˘sledkem stfií-
hala jsem dál, nikterak ledabyle, n˘brÏ promy‰le-
nû, a obstfiihla koleno kolem dokola. V ruce mi
zÛstalo bílé koleãko, a zvlá‰tní vûc, díra byla mno-
hem vût‰í neÏ ono. S radostn˘m zaujetím jsem
zkoumala podivuhodn˘ jev, kdyÏ se maminka vrá-
tila do kuchynû. Vykfiikla jak Viktorka nad spla-
vem a jala se fiezat mladou badatelku hlava nehlava,
hovofiíc zvuãn˘m hlasem o svévolném niãení, ce-
nách textilních v˘robkÛ, a kdyÏ uÏ byla tak v ráÏi,
vyjevila mi i smutnou pravdu, Ïe tatínek nekrade.

Z této pfiíhody jsem uãinila závûr, Ïe pokusy se
nemají konat nazdafibÛh, n˘brÏ za urãit˘m cílem
a mûly by mít charakter spí‰e konstruktivní neÏ na-
opak. Vsadím se, Ïe kdyby se obnaÏené koleno dalo
pouÏít jako lodní ‰roub, maminka by na nû hledûla
shovívavûji.

Podruhé jsme se s kolenem vyznamenali na ve-
fiejnosti. Byla jsem na procházce s holãiãkou své-
ho vûku a s pfiíslu‰n˘mi maminkami. Ty se roz‰afnû
bavily o zavafiování a my cupitaly zpÛsobnû pfied
nimi. Ve mnû najednou vzniklo nutkání zkusit, zda
si dosáhnu kolenem na nos. Mûla jsem za to, Ïe je
to nároãn˘ úkol, se kter˘m si jen tak neporadím.
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Proto jsem hluboko zaklonila hlavu, poté se prud-
ce sehnula a zároveÀ ‰vihla nohou co nejv˘‰. V ná-
sledující vtefiinû jsem mûla pocit, Ïe mû do nosu
kopl kÛÀ. Pfied oãima se mi roztanãily hvûzdiãky
a cupitání pfie‰lo do synkopického rytmu. Druhá
holãiãka byla oãividnû na rozpacích, co si myslet
o druÏce, která se uprostfied hovoru o panenkách
kopne do nosu. Já se v‰ak stydûla pfiiznat ke své po-
‰etilosti, proto jsem se tváfiila, Ïe je to bûÏná vûc,
kterou na‰e rodina pro zdraví ãasto dûlává, a krá-
ãela jsem s rudou bambulí dál, jako by se nechu-
melilo. Maminky byly u borÛvek.

I vidûla jsem, Ïe ani konkrétní cíl není pojist-
kou proti fiasku, Ïe je tfieba jisté obezfietnosti a roz-
hodnû prospûje vûci, vezme-li se v úvahu pestrá
paleta moÏností v˘sledku kaÏdého pokusu.

Koleno patrnû z obou pfiíhod vyvodilo také své
závûry, protoÏe pfii nejbliÏ‰í pfiíleÏitosti pfiizvalo ke
spolupráci i pravé, aby tíha zodpovûdnosti nezÛ-
stala jen na nûm. Jela jsem s tatínkem, dejme tomu
v úter˘, tramvají. KdyÏ jsme spolu jeli v nedûli, bylo
mi pût let a nemusila jsem mít je‰tû lístek. JenÏe
v pondûlí jsem mûla ‰esté narozeniny, takÏe v úte-
r˘ jsem uÏ lístek mít musela. Tatínek byl sice po-
voláním dirigent, a nikoli podvodník, ale nûjak se
mu pfiíãilo zaãít utrácet za úplnû stejnou holãiãku,
která od nedûle ani nevyrostla, ani neztloustla. MoÏ-
ná Ïe i jemu maminka pfiedhazovala, Ïe nekrade,
takÏe jí chtûl ukázat, Ïe umí i jin‰í vûci neÏ hrát na
housle, a tak koupil lístek jen pro sebe.
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PonûvadÏ byl zaãáteãník, pro jistotu mi po‰ep-
tal, abych se pfiikrãila. Zabrán do sebe kompono-
val v duchu asi nûjak˘ kvartet, a kdyÏ jsme mûli
vystupovat, vzal mû nepfiítomnû za ruku a kráãel
pfies pÛl tramvaje k v˘chodu.

Z my‰lenek ho vytrhl smích pasaÏérÛ. RoztrÏitû
se ohlédl a uzfiel dcerku, jak za ním jde o krok po-
zadu v podfiepu. Aã byl tatínek ‰tíhl˘ pán svûtlé ple-
ti, v tu chvíli se velice podobal mrtviãnatému pánovi,
kter˘ v parném odpoledni dohání vlak. Cestující
fivali smíchy, neboÈ dobfie pochopili smysl mého po-
ãínání, ale tatínek zÛstal váÏn˘ a venku mi sdûlil
zufiiv˘m hlasem, Ïe se mnou uÏ tramvají nepojede,
ani kdyby mu platili, coÏ bylo vzhledem k právû
projevené spofiivosti velmi pfiekvapivé.

Byla jsem zmatena. Konkrétní cíl – oblafnout
prÛvodãího – tu byl, obezfietná jsem byla aÏ aÏ –
a zase to ‰patnû dopadlo. Nu, a tady jsme u toho.
Nûjak jsem si pfiestala vûfiit. UÏ vÏdycky, v celém
Ïivotû, jsem zdlouhavû váÏila v‰echna pro a proti,
ochotna pfiiklánût se k vífie v nejhor‰í alternativu.
Ze strachu, Ïe mi Ïivot opût u‰tûdfií nûjakou tu ránu
do nosu nebo se mi vysmûje, jsem se ãasto radûji
vyhnula situaci, která zdaleka nemusela dopadnout
v mÛj neprospûch.

Ó koleno, koleno! Kam jsem to mohla dotáh-
nout, mít levou nohu dfievûnou!
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SAMA PROTI MAFII

PfieváÏnou ãást dûtství a mládí jsem proÏila v Brnû.
Bydleli jsme nejprve v hezkém ãinÏovním domû,
pozdûji ve vilce, na níÏ nebylo hezké jen to, Ïe ne-
byla na‰e. Hezk˘ ãinÏák se díky válce stal kupodi-
vu je‰tû hezãím, alespoÀ z mého hlediska. Zasklená
v˘tahová ‰achta totiÏ vzala pfii bombardování za své
a pro nedostatek obyãejného skla byla zasklena ta-
bulemi ãerven˘mi a oranÏov˘mi. Schodi‰tû tudíÏ
tonulo v rudozlatém ‰eru a nájemníci si mohli vy-
brat, zda si pfiipadají jako vûfiící v kostele, nebo hfií‰-
níci v baru.

Ná‰ byt byl v posledním, ãtvrtém patfie a sou-
sedkou nám byla paní NepoÏitková, jejíÏ jméno si
mÛj posud neoblomen˘ jaz˘ãek zkrátil na paní P‰it-
kovou. KdyÏ chtûli jít rodiãe na koncert nebo do
divadla, pfiipadl paní P‰itkové nevdûãn˘ úkol mû
pohlídat. Veãer mûl vÏdycky stejn˘ prÛbûh. Jen si
maminka zaãala Ïehlit sváteãní ‰aty, dala jsem se do
fievu. Aãkoliv se nezdálo, Ïe bych za normálních
okolností na matce visela nûjak chorobnû, ve chví-
li, kdy jsem se bez ní mûla na tfii hodiny obejít,
jsem vyvádûla jako odmr‰tûn˘ milenec. Rodiãe se
proto uch˘lili ke lsti. Maminka konala pfiípravy
kradmo a potají, zatímco tatínek mû zabavoval.
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Teprve kdyÏ se maminka vyloupla z pokoje jak hrá-
‰ek z lusku, stanula jsem tváfií v tváfi drsné skuteã-
nosti. Proradná matka vypadala tak vábnû a sliãnû
a vonûla tak sladce pudrem, Ïe se dodnes divím,
proã ji tatínek vláãel na koncert, místo aby se s ní
na ty tfii hodiny zamkl v loÏnici. No, byla to jejich
vûc, koneckoncÛ, jednou ten koncert urãitû vyne-
chali, jinak bych tu nebyla.

KdyÏ scházeli ze schodÛ, jeãela jsem zplna hrd-
la a mrskala se zoufale v Ïelezném sevfiení paní P‰it-
kové. Umûlec, kter˘ by hledal model pro obraz Kat
a jeho obûÈ, spatfiiv nás, byl by u cíle. Maminka
na odpoãívadle kaÏdého patra prohla‰ovala, Ïe ra-
dûji nikam nepÛjde, a tatínek ji rval ze schodÛ, aÏ
sváteãní roucho praskalo ve ‰vech. Myslím, Ïe v ta-
kov˘ch chvílích litoval, Ïe je Ïenat a jako takov˘
obdafien ufivan˘m dítkem a po‰etilou Ïenou na ne-
snesitelném zmetkovi nerozumnû lpící. Jakmile za
rodiãi s koneãnou platností zapadly domovní dve-
fie, pfiestala jsem kvílet a obrátila mysl od du‰evní-
ho utrpení k hmotnému prospûchu. Je‰tû mi slzy
na fiasách neoschly a uÏ jsem podnikavû nabízela
paní P‰itkové, Ïe jí za korunu umyju podlahu, tak-
Ïe v ochotné sousedce mohlo snadno vzklíãit po-
dezfiení, Ïe stav její domácnosti b˘vá v na‰í rodinû
podroben nepfiíznivé kritice. Byla to v‰ak laskavá
paní, jelikoÏ nepopfiála sluchu ìábelsk˘m hlasÛm
v nitru a nabízela mi korunu za to, kdyÏ omezím
svou pracovitost na oblékání panenek. âasem
ov‰em rodiãÛm zfiejmû o m˘ch záchvatech ãino-
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rodosti povûdûla, protoÏe mi bylo pfiísnû zakázáno
vnucovat své sluÏby za finanãní odmûnu, ãímÏ ztra-
tily veãery u paní P‰itkové poslední zbytky pfiitaÏ-
livosti. 

Jakkoliv jsem mûla pocit, Ïe matãina obãasná ne-
pfiítomnost mû vystavuje nebezpeãí stra‰n˘ch Ïi-
votních záÏitkÛ, ukázalo se, Ïe ani její bdûlá péãe
mû od smutn˘ch zku‰eností neuchrání. KdyÏ jsem
jednou tuze pfiekáÏela pfii vafiení, poslala mû ma-
minka k paní P‰itkové s talífikem koláãkÛ. Îe jako
ctí a darem, na ochutnání. To víte, asi s ní zase
‰ilo pomy‰lení na nûjaké to Rekviem. Zazvonila
jsem, a jak jsem tak ãekala na otevfiení, promnula
jsem si oko a olízla prsty od sladk˘ch drobeãkÛ.
Vzápûtí se paní P‰itkové naskytl nevídan˘ pohled.
Îabka pfiede dvefimi vyskoãila bez odrazu pÛl met-
ru vysoko, vrazila jí talífi do Ïaludku a s hrÛzn˘mi
skfieky upalovala domÛ.

Maminka vybûhla z kuchynû s noÏem v ruce,
jako bych byla poranûné kufie, které se chystá za-
fiíznout, a spolu se sousedkou bez dechu sledova-
ly, jak se válím po zemi, pi‰tím a myju podlahu
slzami. Hlavou jim kfiiÏovaly my‰lenky na tanec
sv. Víta, padoucnici a tropické ‰ílenství, aÏ se skr-
ze mé vzlyky propátraly k pravdû. Maminka krá-
jela papriku, já ji brala do ruky a paprika byla,
potvora, pálivá. Jak˘ div, Ïe promnuté oko a jazyk
‰típaly jako ãert.

Samosebou, maminka z toho vyvodila mra-
vouãn˘ závûr, Ïe mû pánbíãek potrestal, protoÏe
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jsem jí pfiekáÏela v práci, a já si, hledíc kose krha-
v˘m okem, myslela, Ïe maminka a pánbíãek mají
zálibu v holãiãkách, které jen sedí jako pecky a ãe-
kají, aÏ se z nich stanou energické maminky.

VÛbec jsem brzy pfii‰la na to, Ïe dospûlí jsou pro-
hnaní aÏ bûda. Dûti chtûjí mít pravdomluvné a prÛ-
zraãné jak sklenku vody, ale svoji vodu kalí, jak se
dá. Tak tfieba s tím holiãem. Dávali mû stfiíhat v ho-
liãství ve vedlej‰ím domû. Moc práce se mnou ne-
bylo. Vlásky jsem nosila zastfiiÏené rovnû ve v˘‰i
náu‰niãek, nahofie kohoutka. Kohoutek se vytvofiil
z pramene del‰ích vlasÛ, kter˘ se na temeni stoãil
jako kus Ïdímaného prádla a pak postrãil kupfie-
du, takÏe nad ãelem vznikla jakási vlasová bubli-
na. Pramen se vzadu upevnil sponkou s háãkem
a do stejného místa vetknutá ma‰le hlásala, Ïe mat-
ka o dítû dbá. Ale zpût k lazebníkovi. VÛbec se mi
nelíbil. Jednak byl ple‰at˘ a tváfiil se, Ïe hlava jako
koleno (vidíte, zase koleno!) je smyslem a cílem ho-
liãského umûní, a pak nosil bíl˘ plá‰È jako pan dok-
tor, s nímÏ mûlo stvofiení mého vûku ty nejhor‰í
zku‰enosti. Podobnost s lékafiem podtrhoval je‰tû
strojeãek, kter˘m mi v závûru chtûl holit krãek.
Snad jsem se bála, Ïe mi chce vyoperovat brzlík
nebo co, jisté je, Ïe jsem na sebe nedala ani sáh-
nout. To zlatovlasá sleãna z dámského oddûlení se
u mne tû‰ila vût‰í pfiízni. Tak na mne u‰ili boudu.
Posadili mû na Ïidliãku, sleãna kolem mne tajtrlí-
kovala, cvakala nÛÏkama a zezadu mû stfiíhal ple-
‰at˘ démon. Párkrát se to povedlo. Ale jednoho
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krásného sluneãného dne, jak jsem tak sedûla zády
k prosklen˘m dvefiím, jsem spatfiila na zemi ne-
stvÛrnû dlouh˘ stín zakonãen˘ holou lebkou. Sje-
la jsem z Ïidliãky jako blesk a uprchla z oficíny
i s rou‰kou kolem krku. Dohnali mû aÏ na rohu,
kdyÏ jsem zakopla. Ale Ïe mûli, paneãku, ‰patné
svûdomí! Ti se kolem mne vrtûli! Marnû. Dostfiíhat
mû musela sleãna, aãkoliv i ona upadla v nemilost
pro úãast na spiknutí, a víckrát mû nedobûhli.

S jalov˘m pláãem byl konec. Îivotní zku‰enos-
ti mû zocelily a stala jsem se bdûlou a ostraÏitou.
Sedala jsem jen zády ke zdi a pfii prvním podezfie-
lém pohybu stfiílela od boku. Nic jiného si neza-
slouÏili. Mafiáni.
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PAPÍROVÁ KURTIZÁNA

Kolenaté pfiíhody ze zaãátku tohoto vyprávûní moh-
ly v ãtenáfii vzbudit dojem, Ïe jsem byla pitomé
dítû. Nebudu se s ním pfiít. MÛj ãtenáfi, mÛj pán.
Ale v zájmu spravedlnosti a hlavnû svém vlastním
dovoluji si podotknout, Ïe jsem se v leckterém ohle-
du jevila i jako ãiperná holãiãka, neboÈ o mou du‰i
se pralo hned nûkolik Múz najednou.

Nejdfiív ze v‰eho jsem zaãala skládat básnû. Zá-
mûrnû pouÏívám slova skládat, a nikoliv psát, pro-
toÏe básnit jsem zaãala dávno pfiedtím, neÏ jsem
zvládla první tahy jakéhokoliv písma. Zejména ve-
ãer pfied usnutím jsem k sobû fiadila slova a r˘my
jako vojáky na pfiehlídce tak dlouho, aÏ jsem byla
s útvarem spokojená. BohuÏel takto vznikl˘m bá-
sním jsem nebyla s to zaruãit del‰í Ïivotnost neÏ
pÛl hodiny. Pûtiletá autorka v osamûlé loÏnici mÛÏe
tûÏko spoléhat na to, Ïe se její raná tvorba docho-
vá ústním podáním. Proto jsem po zavr‰ení tvÛrãí-
ho procesu pfiivolávala maminku zoufal˘m voláním,
které bylo zprvu pokládáno za zaãátek horeãnaté-
ho onemocnûní. Teprve pozdûji se maminka vy-
pracovala na profesionálnû zdatnou sekretáfiku,
takÏe za poklusu z kuchynû do loÏnice hbitû ote-
vfiela dvefie na WC, obratnû vytáhla list toaletního
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papíru, vylovila z kapsy tuÏku a na noãním stolku
zaznamenala dal‰í pfiíspûvek do básnické sbírky
Ivanky Deváté.

JelikoÏ jsem psala básnû pfieváÏnû truchlivé a tkli-
vé, v nichÏ ‰tkaly na hfibitovû celé pluky sirotkÛ,
rodiãe se znepokojili. Zvlá‰tû bezútû‰n˘ epos o pout-
níkovi, kter˘… ‰el, ‰el, aÏ pfii‰el k mofii, do bahna
se mu nohy bofií…, je pfiimûl k úzkostn˘m otáz-
kám, zda mû nebolí hlaviãka nebo aspoÀ nohy.
Okukovali mû ze v‰ech stran a je‰tû ãastûji fiíkali,
Ïe jsem jejich zlatá holãiãka, protoÏe se báli, abych
se nevydala k mofii, nebo dokonce nûkam, odkud
není návratu. Byla jest v na‰em rodû neblahá zku-
‰enost s nûjakou velmi vzdálenou pfiíbuznou, kte-
rá v rozpuku mládí zãistajasna napsala smutnou
báseÀ, naãeÏ pokojnû zemfiela. Rodiãe tudíÏ po kaÏ-
dém mém umûleckém vzmachu nepoãítali, kolik
jim v budoucnu vynesou dcefiiny sebrané spisy,
n˘brÏ poãítali, kolik bude stát pohfieb s bílou rak-
ví. Patrnû byl nad jejich finanãní moÏnosti, pro-
toÏe jsem byla stále dÛraznûji nabádána, abych
radûji spala a nemyslela na blbinky. Chodili mû
kontrolovat, jestli uÏ spím, a kdyÏ jsem byla po-
ãtvrté pfiistiÏena bdící, mami mû zmydlila pol‰tá-
fiem, nedbajíc, Ïe tak mÛÏe nerozváÏnû mou cestu
k mofii uspí‰it.

TouÏila jsem se proto vymanit z moci tyranské
sekretáfiky a neúnavnû se doÏadovala vysvûtlení, jak
se ãte to písmeno, co vypadá jak obrácená hÛl,
a co znamenají ty ãtyfii ãárky podobné hfiebenu
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a coÏe je to dohromady. PonûvadÏ toto sebevzdû-
lávání probíhalo vût‰inou bûhem pochÛzek za ná-
kupy, není divu, Ïe mÛj slabikáfi nezaãínal slovy
máma a táta, n˘brÏ Brouk a Babka.

Jen jsem zvládla kfiivolaké tahy hÛlkového pís-
ma, pustila jsem se do románu HODNÁ CERA
MLINÁ¤OVA. Îel, zÛstalo u první kapitoly, ne-
boÈ jsem záhy seznala, Ïe hodná cera nesk˘tá Ïád-
n˘ materiál pro dramatick˘ konflikt, v˘voj postavy
a posléze závûreãnou katarzi. Hodná cera je lite-
rárnû bezcenná. JelikoÏ jsem nemûla ani ponûtí
o svÛdnících, ktefií by mi pomohli udûlat z mli-
náfiovy hodné cery v nûkolika fiádcích couru, za-
vfiela jsem ji znechucenû do ‰uplíku a vrátila se
na hfibitov. Nejspí‰ se, dûveãka moje naducaná,
provdala za stárka, zdûdila mlejn a za války ‰me-
lila s moukou.

âasem jsem zvládla i písmo tiskací a zvídavosti
se otevfielo nové pole pÛsobnosti. Kolena byla za-
pomenuta jak zastaralé v˘robní prostfiedky a kon-
junkturu proÏívala hlava. âetla jsem, co mi pod
ruku pfii‰lo, zejména Hvûzdu, list paní a dívek,
pokud pfiede mnou maminka ãasopis neschovala,
protoÏe v nûm na‰la nûco „závadného“. Vida ji, ma-
minku, sama si závadné vûci ãetla! A ji pánbíãek
pálivou paprikou nepotrestal.

Aby udrÏeli mÛj hlad po vûdûní na uzdû, kupo-
vali mi rodiãe spoustu kníÏek pfii kaÏdé pfiíleÏitos-
ti, a to nejen v této pfied‰kolní dobû, ale i pozdûji.
Zvlá‰tû Vánoce jsou v m˘ch vzpomínkách spjaty

18

VÛnû poseãené trávy - zlom  3.12.2014  0.34  Stránka 18



s vÛní papíru a tiskafiské ãerni právû tak neod-
myslitelnû jako s vÛní jehliãí a smaÏeného kapra.
Zatímco se rodiãe s prarodiãi veselili u váleãné,
podomácku vyrábûné kmínky, hltala jsem stránku
za stránkou, a kdyÏ si dûda, taÈka a strejda poãíta-
li drobné z mariá‰e, s povzdechem jsem zavírala
pfieãtenou kníÏku. Dospûlí se zlobili, Ïe urãitû pfie-
skakuju, a zkou‰eli mû z obsahu. A kdyÏ jsem se
ctí obstála, dívali se po sobû takov˘m zvlá‰tním po-
hledem, jako by jeden druhému fiíkal: „No, na mû
nekoukej, po mnû to nemá.“

Jejich snaha udrÏet mû u Karkulek a polednic
vy‰la naprázdno. Nepodafiilo se jim zabránit, abych
do desíti let nepfieãetla celého Jiráska, Mistra Kam-
pana a Pamûti katovské rodiny MydláfiÛ v Praze.
Pfiiznávám, Ïe kat mi dal zabrat. Nad kapitolou
o mlynáfiovû traviãce jsem se nûco nahloubala, proã
tu ubohou Ïenu chtûjí zaÏiva zahrabat do zemû.
Neobeznámena s tragédiemi Ïivota, chápala jsem
traviãku jako synonymum luãního porostu a do-
mnívala se, Ïe fieã je o traviãce proto, Ïe jí mlynáfi
fiíkával: „Ty moje traviãko zlatá“. Nejspí‰ jsem mys-
lela, Ïe mi Svátek vyfoukl námût na Hodnou ceru
mlináfiovu.

Tak jsem stfiídavû ãetla a psala a psala a ãetla
a moje dûtství bylo poseto popsan˘mi stránkami
jak jarní louka pampeli‰kami. A protoÏe ãím hrne-
ãek navfie, tím páchne, dnes je to stejné. Îivot bez
knih si vÛbec neumím pfiedstavit. V krajní nouzi
jsem ochotna ãíst kolem dokola i katalog letniãek.
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Kniha je mÛj pfiítel nejvûrnûj‰í a vírou v její vûr-
nost neotfiese ani to, Ïe se, pobûhlice, vydá zra-
kÛm kaÏdého, kdo si ji zaplatí. Sladká, milovaná,
papírová kurtizána.
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ZAVLEâENÁ

KdyÏ uÏ si na‰i nevûdûli s knihomolem rady, navlékli
ho do organdy ‰atiãek a odvedli do ‰koly, peãlivû
tajíce, Ïe pí‰e básnû a ãte noviny. Narozená v listo-
padu, zaãala jsem svÛj první ‰kolní rok 1942/1943
témûfi sedmiletá. Byla válka, ale mého dûtství se do-
posud nedotkla, proãeÏ jsem vûfiila tvrzení, Ïe mû
‰kola nauãí v‰echno, co budu potfiebovat pro Ïivot,
aniÏ bych sdílela obavy rodiãÛ, zda mû vÛbec nûja-
k˘ Ïivot ãeká.

Ve ‰kole mû zaujala ãerná tabulka s houbiãkou
a Fanda RagasÛ. Na tabulce s houbiãkou byla sen-
zaãní právû houbiãka, pod jejímiÏ vlhk˘mi doteky
mizely jako kouzlem nevydafiené pokusy, nemluvû
o dal‰ích moÏnostech jejího vyuÏití pfii mytí ule-
pen˘ch prstÛ a tfiídních bitkách.

S uãením jsem vzhledem k pfiedstihu Ïádné pro-
blémy nemûla, pokud jsme nezaãali psát písme-
no m. AÈ jsem vyplazovala jazyk sebevíc, první
noÏiãka byla vÏdycky hromotluk, druhá tak ako-
rát a tfietí jako blecha. Písmeno se tak podobalo
pijícímu velbloudovi. Mami ‰ílela. Sama mûla ob-
chodní ‰kolu a psala tak úÏasnû krasopisnû, Ïe se
to vymykalo lidsk˘m moÏnostem. Pohled na dcer-
ku, která zabydluje písanku stádem Ïízniv˘ch vel-
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bloudÛ, obracel její matefiské city naruby. Obãas
upírala na stuhu v m˘ch vlasech pohled tak nevy-
zpytateln˘, Ïe jen dûtská nevinnost mû uchránila
od podezfiení, Ïe o ní uvaÏuje jako o vhodném ‰kr-
tidle. Jak se tak v‰í mocí bránila poku‰ení ji pro
tento úãel pouÏít, cenila v bezmocném vzteku zuby
jak rozzufiená ‰elma. Nikdy jsem sice nesly‰ela o tak
kuriózní pedagogické pomÛcce, jako jsou fiezáky
a ‰piãáky, ale zfiejmû byla zvolena správnû, neboÈ
velbloudi jednoho dne zmizeli jak fata morgána
a písmeno m se doÏilo rehabilitace. Maminka pak
byla krásn˘m pfiíkladem pro pravdivost pfiísloví „Co
se v mládí nauãí‰, ve stáfií jako kdyÏ najde‰“, pro-
toÏe pfii psaní úkolÛ se ãtyfimi vnouãaty jí cenûní
zubÛ pfii‰lo je‰tû mnohokrát vhod.

Je‰tû lep‰í neÏ houbiãka byl Fanda RagasÛ. Fan-
da byl kluk z vedlej‰ího domu, o rok dva star‰í,
a maminka ho poÏádala, aby mû vodil do ‰koly
a zpût, jelikoÏ tak u‰etfiila spoustu ãasu. Fanda nebyl
kupodivu svûfien˘m úkolem znechucen a dopro-
vázel mû jako prav˘ kavalír. Dokonce mi galantnû
nosil aktovku, aã o tuto sluÏbu poÏádán nebyl. Roz-
váÏnû kráãel vedle mne, pfiezíral rozjívené vrstev-
níky fivoucí: „Îéénich, Ïéénich“ a rozechvûl˘m
hlasem vyzvídal, zda pfiijdu odpoledne na dvÛr,
jelikoÏ by mi rád pfiedvedl „na klepaãu nové kotr-
melec“. V tûchto chvílích se ve mnû poprvé hlási-
la ke slovu Ïena. Vzpomínám si Ïivû, jak jsem si
uvûdomovala své v˘jimeãné postavení, zãásti za-
hanbující, zãásti povzná‰ející, protoÏe, málo plat-
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né, tfieba mûly nûkteré holky bohat‰ího tatínka,
Fandu jsem mûla jenom já. Spoleãnû jsme ãelili
závistivému posmûchu, kter˘ nás stavûl vysoko nad
prÛmûr: Karenina a Vronsk˘ na plese.

Samotné vyuãování by b˘valo bylo celkem fád-
ní, kdyby nebylo zpestfiováno tresty. Nûkdy se mi
zdálo, Ïe je tfiída vybavena nadpoãetn˘m mnoÏ-
stvím lavic, neboÈ tfietina ÏákÛ kleãela na stupín-
ku. Myslím, Ïe jsem obãas kleãela i já, a moc bych
se divila, kdyby to nebylo za mluvení pfii vyuão-
vání. Neutuchající nutkání mluvit mû pfiivedlo bû-
hem let k metodû, s jejíÏ pomocí dokáÏu plynule
a srozumitelnû vyprávût, aniÏ bych pohnula rty.
Ty jsou jen mírnû pootevfiené a spolu s oãima
upfien˘ma na vyuãujícího propÛjãují mi v˘raz Ïáka,
kter˘ v nûmém obdivu zírá na svého guru, coÏ mno-
hému pedagogovi lahodí. Pozdûji se mi to hodilo
na schÛzích. FunkcionáfiÛm to lahodilo téÏ.

V první tfiídû v‰ak mûla metoda je‰tû své slabi-
ny, takÏe mû kleãení a ‰vihání na dlanû pravítkem
neminulo. Nejstra‰nûj‰ím trestem byl potupn˘ v˘-
prask „na holou“. Dodnes si pamatuji kaÏdou po-
drobnost z jedné takové exekuce. Paní uãitelka
pozvala provinilého Ïáãka na stupínek, pfiehnula
ho pfies koleno a poruãila mu, aby si pfied zraky
tfiídy sám rozepnul knoflíãky na spodním triku, kte-
ré se tenkrát nosilo vcelku i s nohavicemi a zapína-
lo vzadu. Tfiída mlãky sledovala, jak uboh˘ ne‰Èastník
s hlavou u zemû neobratnû tápe po knoflíãcích na
zadniãce, jak ne‰ikovnû je tfiesoucími prsty rozepí-
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ná a obnaÏuje hanbatou ãást tûla nejen pfied kama-
rády, ale, ta hrÛza, i pfied holãiãkami. Paní uãitelka
mu s chutí napráskala a pak se, celá uzardûlá rados-
tí nad sv˘mi pedagogick˘mi schopnostmi, uvolila
strhnout rou‰ku tajemství z písmene ypsilon.

Tenkrát se tomu chlapci nikdo nesmál. Byly jsme
velmi malé dûti, ale podvûdomû jsme cítily, Ïe po
dÛstojnosti ãlovûka – a tfieba jen ãlovíãka – se ‰la-
pat nemá. Stydûly jsme se. Za paní uãitelku. A mys-
lím, Ïe ani ten nejposlu‰nûj‰í Ïáãek se neubránil
vábné pfiedstavû, jaká by to byla nádhera nafiezat
paní uãitelce na holou na námûstí.

Válka zatím pokraãovala. Potravin bylo stále
ménû. Tatínkovi hrozilo totální nasazení. Byl po-
volán pfied komisi, ale podafiilo se mu tváfiit tak
slabomyslnû a na v‰echny otázky odpovídat, Ïe umí
jen dirigovat, Ïe byl shledán pro sluÏbu ¤í‰i ne-
pouÏiteln˘m. Mluvil ostatnû pravdu. V praktic-
kém Ïivotû byl neupotfiebiteln˘, a kdyby ho tenkrát
Nûmci zamûstnali napfiíklad ve zbrojním prÛmys-
lu, mohla se Velkonûmecká fií‰e zhroutit daleko
dfiív. Maminka musela plést do úmoru ohavné rÛ-
Ïovohnûdé dûtské ‰atiãky, které chodila odevzdá-
vat, a moc plakala, kdyÏ do parku pfiestala chodit
jistá tmavooká holãiãka s babiãkou. VÛbec se nû-
jak víc plakalo.

KdyÏ maminka spálila na uhel kousek masa vel-
k˘ jako panenské jablíãko, prosila v slzách tatín-
ka, aby ji aspoÀ zbiãoval, kdyÏ uÏ ji nechce rovnou
zabít, jak by zaslouÏila. Tatínek se k tomu nemûl
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a fiíkal: „Ale, BlaÏenko, vÏdyÈ je to jen kousek masa,“
a maminka na to: „No jo, pro tebe je to kousek
masa, ale kde ho vzít a nekrást, ty si klinká‰ na
piano a BláÏo, starej se. A podívej, jak ta holka vÛ-
bec neroste,“ dodala nelogicky a sedla si na truhlík
s uhlím, coÏ byl u ní nejvût‰í projev zoufalství. Ta-
tínek se na mne podíval, já zrovna vÛbec nerostla,
tak se zbiãoval sám, a maminka mu odpustila. 

Pak si dlouho povídali ‰eptem a nakonec mi
poruãili, abych se tû‰ila, Ïe pojedu k babiãce do
Chrudimû a budu tam chodit do ‰koly. Babi s dû-
dou mûli u domu na zahrádce broskve, hru‰ky a ry-
bíz a na dvorku králíky a slepice, v dÛsledku ãehoÏ
rodiãe doufali, Ïe tam víc porostu. 

Tak jsem byla za války zavleãena do Chrudimû.
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MEZEK PO P¤ESLICI

Aãkoliv se moji doãasní pûstouni chystali vrátit
mû jako hork˘ brambor, jen co ten s knírkem do-
stane na frak, mûla jsem se u nich bájeãnû. A jeli-
koÏ to nebylo jen zásluhou slepic a králíkÛ, je,
myslím, namístû vykreslit zde, byÈ rukou neumû-
lou, babiããin a dûdeãkÛv portrét.

NuÏe, babiãka. Babiãka byla podivuhodná Ïena
pevn˘ch zásad. Ano, tak by se to dalo fiíci, kdyby
byl babiãku formoval nûjak˘ ten str˘c Jeron˘m
a kdyby byla osobností natolik v˘znamnou, Ïe by
se slu‰elo vytvofiit pomocí retu‰e podobiznu tak
lichotivou, Ïe by v ãítankách obstála dÛstojnû ve-
dle BoÏeny Nûmcové. 

PonûvadÏ v‰ak dûdeãek na ãítanku ani nepomys-
lel, fiíkával o babiãce bez retu‰e: „Matka je zlatá Ïen-
ská, ale neposlu‰ná.“ Neposlu‰nost babiãky tkvûla
pak právû v tûch pevn˘ch zásadách a podivuhod-
nost v jejich v˘bûru. Vyplouvaly totiÏ na povrch
v otázkách daleko bizarnûj‰ích, neÏ je banální mrav-
ní kodex. Jednou takovou její zásadou bylo, Ïe mimo
svou domácnost nepozfie ani sousto. To se jí cel-
kem dobfie dafiilo, protoÏe nebyla Ïádn˘ svûtobûÏ-
ník a sousedská pozvání na veãefii za války právû
nepr‰ela. Tragédie byla, kdyÏ umfiel nûkdo z pfiíz-
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nû. Pro nejbliÏ‰í pozÛstalé bylo samozfiejmû tragé-
dií samo úmrtí, pro na‰i rodinu byl tragédií kar
neboli pohfiební hostina. NeboÈ babiãka pfii ní sedûla
so‰nû vzpfiímená a hladová a rad‰i by se dala Ïivit
nitroÏilnû, neÏ by vloÏila do úst nûjak˘ koláãek.

Dal‰ím rysem její povahy byla neochota k dis-
kusím, pokud tématem tûchto diskusí byly její pev-
né zásady. Jakmile taková situace nastala, semkla
rty a k tomu, co si myslí, byste se dostali leda sbí-
jeãkou. Mne napfiíklad velmi zajímalo, Ïe nikdy, co
Ïiva byla, nevzala do úst sousto ryby: „A babi, proã
rybu nejí‰, kdyÏ vÛbec neví‰, jak chutná?“

„Nejím,“ fiekla krátce babiãka, a ponûvadÏ jsem
nemûla sbíjeãku, tím to skonãilo.

Ale PánbÛh peãe oplatky, jak se fiíká. KdyÏ ba-
biãka opovrhla jeho rybami, nedopfiál jí angíny. Ni-
kdy v Ïivotû ji nebolelo v krku. âasto zvídala, kde
to vlastnû bolí, jak asi silnû, je-li bolest tupá ãi ost-
rá, a její závistiv˘ pohled napovídal, Ïe se cítí v Ïi-
votû o mnoho o‰izena. Aby si to vynahradila, pûs-
tovala si spoustu nemocí, pomocí nichÏ se doÏila
pûkného vûku ãtyfiiaosmdesáti let. Lékafie hodno-
tila z hlediska mnoÏství pfiedepsan˘ch lékÛ. Po-
kud jí pfii návratu od doktora chfiestila v kabelce
desítka lahviãek, tub a ampulí, pûla na dotyãného
chválu. Bûda tomu, kter˘ ji ujistil, Ïe je vlastnû zdra-
vá. Tehdy pfii‰la domÛ se sevfien˘mi rty, pfies nûÏ
pfiecedila jediné slovo: „·arlatán.“

V dobû, kdy jsem pfiibyla do Chrudimû, neby-
la babi Ïádná stafienka, n˘brÏ Ïena v nejlep‰ích le-
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tech. Mûla závidûníhodné zdravé husté vlasy, kte-
r˘m v‰ak nedopfiála marnivého vlnûní, jak ãiním
v jejích letech já, ale stáãela je v t˘le do úpravné
ruliãky. NeboÈ – dal‰í zásada – babi mínila, Ïe ãlo-
vûk má hospodafiit s tím, co mu pfiíroda nadûlí. Pro-
to hospodafiila se sv˘mi Àadry bez podprsenky. Jejím
nejvût‰ím kosmetick˘m v˘stfielkem bylo prá‰kové
m˘dlo Myjava, na jehoÏ obalu se skvûla lepá dûva
v kroji. Babi, umytá Myjavou, se cítila dosti lepou
i bez kroje a podprsenky.

Stávalo se ov‰em, Ïe teorie se rozcházela s praxí.
¤íkávala mi napfiíklad: „Pamatuj si, Ïe vlasy a zuby
jsou nejvût‰í ozdobou Ïeny.“ Inu, já si to pamato-
vala. Ale babiãka, kdyÏ pozdûji o zuby pfii‰la, no-
sila po zbytek Ïivota umûl˘ chrup v kapse u zástûry.
Mínila jsem, Ïe by své krédo lépe podpofiila, kdy-
by je nosila aspoÀ jako broÏ pod krkem. Zfiejmû
uznávala jen pravé ‰perky.

Z dobr˘ch vlastností musím vyzdvihnout pfie-
dev‰ím pracovitost a naprostou oddanost dûdeã-
kovi a rodinû. VÛbec si nevzpomínám, Ïe bych ji
nûkdy vidûla neãinnû sedût, a hfiích jí byl nezná-
mou pevninou, ke které nikdy nedoplula. Fakt, Ïe
pradûdeãek byl tfiikrát Ïenat a zeÈova matka tfiikrát
vdaná (v obojím pfiípadû pro opakované ovdovû-
ní), ji uvádûl do hrÛzyplného vytrÏení. „Tfii mÛÛÛ-
Ïi,“ protahovala uÏasle, „tfii mÛÛÛÏi! Sodoma a Go-
mora!“ Sama by neobnaÏila koleno pfied kominíkem,
ani kdyby ji muãili. MuÏ byl pro ni svrchovan˘m
pánem, dostával nejlep‰í kousky masa a náleÏelo
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mu právo v˘bûru. Tajupln˘m hlasem mi svûfiovala
dûsivou domnûnku, Ïe jedna z pradûdov˘ch Ïen
chodila tajnû jíst do sklepa fiízky. RozhlíÏela se pfii-
tom tûkavû kolem sebe, jako by uÏ hledala pro-
stfiedky, pomocí nichÏ mû bude po tomto odhalení
kfiísit ze mdlob.

Kromû dobr˘ch vlastností a pevn˘ch zásad mûla
babi jeden charakterov˘ kaz. V obãanském prÛka-
zu mûla napsáno, Ïe je rozená Sochová, ale byla
rozená ponoukalka. KdyÏ se jí nûco nelíbilo, po-
‰tívala pfiípadné spojence tak dlouho, aÏ vypukl ma-
lér. Nato se ihned ujala role pacifistky a dramaticky
vyz˘vala zúãastnûné strany ke smíru a vzájemnému
pochopení. MoÏná to dûlala jen proto, aby vnesla
do jednotvárného Ïivota trochu vzruchu. Kdyby
si obãas po‰pásovala s kominíkem a dûdeãek jí jed-
nu trhnul, nemusela pracnû inscenovat dramata.
Její manÏelství v‰ak bylo harmonické a dûda se k su-
rovostem nemûl. Jen jedinkrát, jak mi vyprávûla
maminka, se kvÛli nûãemu – nejspí‰ kvÛli nûjaké
pevné zásadû – rozzlobil tak, Ïe zvedl truhlík s uhlím
a práskl jím o zem. Uhlí lítalo po svûtnici, babi
ani muk, zametla a ‰la po svém. Jak jsem ji poznala,
byla s v˘sledkem konfliktu vrcholnû spokojena.
MoÏná jí bylo trochu líto, Ïe nemÛÏe dûdeãka vzít
za ruku a jít se dûkovat pfied oponu. Chrudimská
lady Macbeth.

PfiestoÏe mne nikdy nezapletla do jemného pfie-
diva sv˘ch intrik, ba naopak, h˘ãkala mû, omlou-
vala a rozmazlovala, vzbudila obãas mou nelibost.
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Ta byla pfiímo úmûrná stesku po mamince, jenÏ nû-
kdy potlaãil zaujetí nov˘m prostfiedím. Tehdy jsem
mûla babiãce za zlé jak pfiemíru péãe, tak roztrÏit˘
nezájem o mé veledÛleÏité potfieby. Dokonce jsem
si pofiídila se‰it, kam jsem zapisovala babiããiny pro-
hfie‰ky. „Bylo horko jako v peci a já musela mít
ko‰ilku a e‰tû tryãko,“ znûl první bod obÏaloby. Pak
následoval seznam protizákonn˘ch ãinÛ, sestáva-
jící z rÛzn˘ch variant omezování osobní svobody
a vrcholící záznamem: „¤ekla jsem jí, Ïe mám málo
sladk˘ kafe, a vona fiekla jenom hmm.“ Babiããin
trestní rejstfiík mûl b˘t pfiedloÏen rodiãÛm a já se
tû‰ila na safisfakci.

Rodiãe bídnû zklamali. Smáli se k neuti‰ení, a po-
tûÏkávajíce mû jako husu pfied posvícením, proje-
vovali babiãce více pfiíznû, neÏ mi bylo milo. Pfies
tato drobná nedorozumûní jsem mûla babiãku
upfiímnû ráda a ze srdce souhlasím s dûdeãkem. Byla
to zlatá Ïenská, i kdyÏ druhou pÛlku jeho hodno-
cení, tu o té neposlu‰nosti, pokládám za shovíva-
n˘ soud. Popravdû byla babiãka tvrdohlavá jako
mezek. Ale o tom bych právû já nemûla mluvit. Pro-
toÏe tvrdohlavost se u nás dûdila po pfieslici.
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UKRUTN  ̄DRAGOUN

JestliÏe byla babiãka zlatá, dûda se platinovû bly‰-
tûl do v‰ech svûtov˘ch stran. A pokud ho na v˘-
chodû zdobila pracovitost, na západû humor a na
jihu ctnost, sever hovofiil o fe‰ákovi. I kdyÏ jsem
v sedmi letech nehodnotila muÏe z hlediska pfii-
taÏlivosti, uchvácenû jsem obdivovala jeho portrét
v dragounské uniformû a s v˘bojn˘m knírkem. Knír
se ãasem smrsknul na krotk˘ kartáãek pod nosem
a bujná k‰tice na pro‰edivûl˘ vûneãek kolem hla-
vy, ale dûdeãek se mi líbil i tak. Myslím, Ïe se líbil
i babiãce, a to nejvíc ve chvílích, kdy se projevo-
vala jeho veselá letora a kdy babi, naoko se durdíc
fiíkala: „Otãe, ty nemá‰ rozum.“

Vzali se, kdyÏ se dûda vrátil z vojny. Vojenské
historky asi nebyly pro moje u‰i, takÏe toto obdo-
bí jeho Ïivota mi zÛstalo utajeno. Jen jednou jsem
pfii veãerních táãkách se sousedy vyslechla vyprá-
vûní, jak se jeho ‰vadrona hnala cestou necestou
pfies pole a úvozy a na jednom políãku se jí posta-
vila babka, rozpfiaÏen˘ma rukama bránící skrom-
nou úrodu. Marnû. Dragouni se pfies ni pfievalili
jak obrovská vlna. Dûdeãek na to nevzpomínal rád,
byÈ právû jeho kÛÀ o babku ani nezavadil, ale pfie-
ce z nûho v tu chvíli vanulo nûco jako hrdost na
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ãasy, které z nûj udûlaly muÏe, na ãasy, které jsou
ryze chlapskou záleÏitostí, a pokud se do nich ve-
tfie Ïenská, tfieba na bramborovém poli, doplatí na
to. Sousedky fiíkaly: „Mankote, to je hrÛza!“ a dûda
krãil rameny: „Inu, rozkaz je rozkaz a vojna je voj-
na.“ Poodhrnuv takto rou‰ku ze své tajuplné vojen-
ské minulosti, zjevil se dobráck˘ soused znenadání
v jiném svûtle, takÏe neochotnû se zvedající ná-
v‰tûvnice pokukovaly závistivû po babiãce, která
pÛjde do kanafasu s ukrutn˘m dragounem.

Na návrat z vojny mûl vzpomínku veselej‰í. Blí-
Ïil se pû‰ky k domovu a v‰ecek utrmácen˘ a hla-
dov˘ se stavil u kterési tetky. Ta ho srdeãnû uvítala,
natfiásla duchny v pfiístûnku a nabídla vejce na sla-
ninû. Dûda, pamûtliv dobrého vychování, napo-
prvé odmítl a jiÏ se chystal napodruhé poho‰tûní
pfiijmout, kdyÏ tetka roz‰afnû pravila: „KdyÏ ne-
chce‰, tak nechce‰. Já se najím.“ A nasázev‰i na
omamnû vonící ‰pek vajíãka, pfiikusovala k lahod-
né krmi synovcovo vyprávûní o vojnû, pfier˘vané
ãast˘m polykáním slin hladového vypravûãe. ¤í-
kal dûda, Ïe mu v noci kruãelo v bfii‰e tak, Ïe psi
do rána ‰tûkotem ochraptûli.

DûdeãkÛv smysl pro humor mi ozafioval tepl˘-
mi paprsky protektorátní dûtství i odlouãení od
rodiãÛ. Hrával mi loutkové divadlo s pomocí bro-
Ïovan˘ch se‰itkÛ a schválnû ãetl i reÏijní poznám-
ky. KdyÏ skfiehotal nepfiirozen˘m hlasem: „Rytífi
pfiijde zleva a svalí se,“ mohla jsem se umlátit. V zá-
jmu legrace byl schopen v‰eho. Jednou mi nasta-
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voval krajíc chleba mazan˘ husím sádlem a já se
snaÏila do chleba plácnout. A najednou nechal ruku
s chlebem na místû a já plácla dlaní rovnou do fiíd-
kého sádla. Tenkrát se smál on a já ‰la se ‰títivû
odtaÏenou rukou Ïalovat babiãce.

Nejostfieji vidím dûdeãka pfii práci. Mûl zvlá‰t-
ní fiemeslo. Byl kartáãník. Joj, oã je lep‰í mít dû-
deãka kartáãníkem neÏ univerzitním profesorem!
Lidiãky, to byl koncert, kdyÏ pracoval! V létû na
dvofie, v zimû v kuchyni u dlouhé zjizvené fo‰ny
pfiipevnûné na zdi, s velk˘m Ïelezn˘m hfiebenem
na proãesávání Ïíní. V levé ruce drÏel prk˘nko
s otvory a pravou vytváfiel pravidelné smyãky z drá-
tu, které zasouval do otvorÛ. Pak vzal ‰tipec Ïíní,
vÏdycky stejnû siln˘, jako by mûl Ïínû spoãítané,
provlékl jej pfiesnû v polovinû oãkem drátu a ze-
spodu utáhl. Ale ten fofr! Vypadalo to, Ïe jen po-
tahuje za drát a Ïínû skáãou do smyãek samy.
VydrÏela jsem se dívat celé hodiny. Jen byl ponk
voln˘, zkou‰ela jsem to sama. Paneãku, vÛbec to
nebylo lehké. Ne a ne mít oãka stejnû velká, Ïínû
se rozsypávaly a buì jich bylo tak málo, Ïe se pro-
vlékly dírkou na druhou stranu, nebo tak moc, Ïe
se do otvoru neve‰ly. A kdyÏ uÏ se to jakÏtakÏ po-
dafiilo, byly na jedné stranû dlouhé a na druhé se
krãila milimetrová ‰tûtiãka. Právû tehdy, pfii tûch
neúspû‰n˘ch pokusech, se zrodila má úcta k lidem,
ktefií jsou mistry svého fiemesla, aÈ je jakékoliv.

Jak zruãnû si vedl dûda pfii práci, jejímÏ cílem
bylo zaji‰tûní Ïivobytí, tak obratnû si vedl pfii ãin-
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nosti, která mÛÏe vést k pravému opaku – neÏivo-
bytí. TotiÏ pfii balení cigaret. Za váleãn˘ch pomûrÛ
se koufiilo v‰elijaké seno. I mûl dûdeãek plechovou
krabiãku s drtí pÛvodu temnûj‰ího neÏ levoboãek,
papírky a kovové udûlátko. KdyÏ skonãil s kartáãi,
dal se do v˘roby cigaret. A zase bylo na co obdiv-
nû koukat. âasem vyschl i pramen, kter˘ plnil piks-
lu, byÈ tenk˘mi pramínky, a dûda se jal pûstovat
tabák. V rohu zahrádky se tyãilo pár stonkÛ se
slibn˘mi listy, které rodinní kufiáci mlsnû obchá-
zeli, stfieÏíce je Ïárlivûji neÏ kmet mladou Ïínku.
KdyÏ nade‰el ãas, listy se usu‰ily, nadrobno roz-
krájely a posléze s labuÏnicky pfiivfien˘ma oãima vy-
ãudily do vzduchu. Myslím, Ïe firmy Chesterfield
a Marlboro nervóznû uvaÏovaly o fúzi, aby se za dû-
dovy konkurence udrÏely nad vodou.

Válka nauãila dûdeãka housti i na nástrojích, na
které by v míru ani nesáhl. Zvládl tak v˘robu ohnivé
vody, kmínky, kteráÏto se tû‰ila pfiízni slavnost-
ních rodinn˘ch shromáÏdûní, dodávajíc jim zdání
pfiepychu. SloÏení omamného liguére veleben˘ dûd
lakotnû tajil. Aã by se podle mého nynûj‰ího ná-
zoru dal vyjádfiit jednodu‰e vûtou Kmínka est om-
nis divisa in partes tres: líh, voda a kmín.

Kromû exkluzivních v˘robkÛ, cigaret a alkoho-
lu, umûl dûdeãek vyãarovat i vûci k Ïivotu nezbyt-
né jako m˘dlo a pokojíãek pro panenky. M˘dlo
vafiil v obrovském hrnci ze silnû podezfiel˘ch suro-
vin a stejnû podezfiel˘ byl i koneãn˘ v˘robek. Od-
porná hmota se lila do pekáãÛ a po ztuhnutí krájela
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na kostky odpudivého vzhledu a mazlavé konzis-
tence. Ale – mydlilo to.

Zato pokojíãek… Pokojíãek byl nádhern˘. Ble-
dûmodfie nalakované skfiínû se daly otvírat, zásuv-
ky stolku se zasouvaly, kfiesílka byla opravdicky
ãalounûná, toaletka mûla opravdické zrcadlo a e‰tû…
Jóóó, to vûfiím, Ïe byste chtûli takového dûdeãka!
TÛdle. Je mÛj, mÛj, heã! A nepuãím.
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ZÁHROBNÍ HRU·KY

Aã mÛj zdárn˘ tûlesn˘ v˘voj velkou mûrou závisel
na husách a králících, nechovali mû prarodiãe ani
v posadû, ani v králikárnû, n˘brÏ ve vlastním domû,
solidním jednopatrovém stavení. Za byteln˘mi
dvoukfiídl˘mi dvefimi, které se otvíraly obrovsk˘m
nebeklíãem, se prostírala chodba z kamenn˘ch
kvádrÛ, z níÏ vedly vlevo dvefie do pfiízemního bytu,
o kousek dál rovnûÏ kamenné schody do prvního
poschodí a na konci dvefie do malé místnÛstky, je-
jíÏ náv‰tûvu jsem v zimû odkládala, jak se dalo,
ponûvadÏ mi tam sedinka pfiimrzala k prkénku. ·ik-
mo naproti intimní komnatû byly dvefie do po-
hádky, a to do pohádky jaksepatfií hrÛzostra‰né.
Byly to dvefie do sklepa.

Hned za nimi padaly dolÛ pfiíkré schody, spo-
fie osvûtlené mal˘m okénkem. Na nû kladla babiã-
ka hrnce s mlékem, pekáãe s masem a jiné otuÏilé
potraviny. Pod schody zaãínala chodba, na jejíÏ
hrÛznosti se z nejvût‰í ãásti podílela ãernoãerná
tma, do které se ãlovûk nofiil jako do vaty. Byla to
tma, v níÏ se baba Jaga válí po kostiãkách a umrl-
ci ‰átrají po obliãeji. KdyÏ jsem tápala tímto tu-
nelem beznadûje, ovívána studen˘m dechem
krypty, dob˘valo se mi srdce z hrudi tak urputnû,
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jako by na mne rad‰i chtûlo poãkat na schodech.
Nabízí se zajisté otázka, proã jsem dûsivou pouÈ
podnikala. Inu, z mlsnosti. Kdykoli jsem poÏáda-
la o hru‰ku, ‰mikla mi babi Ïehlen˘m ubrusem
pod nosem a fiekla bezstarostnû: „Vem si ve skle-
pû.“ Jí se to fieklo! KdyÏ zrovna neãetla Erbenovu
Kytici. Jako naschvál se mi právû ve sklepû vyba-
vovaly ver‰e Zajdi, dceru‰ko, do komory, jsou tam
ty nohy na‰í Dory nebo Malá, snûdá, tváfie divé,
pod plachetkou osoba.

Chodba nakonec vyústila do prostorné místnosti,
zase uÏ zalité konej‰iv˘m svûtlem z oken na úrov-
ni chodníku. Tam byla uskladnûna zelenina, bram-
bory a ovoce. JenÏe já se celou cestu zalykala hrÛzou,
Ïe na bednû s hru‰kami sedí kostlivec, kter˘ mû roz-
trhá na cucky, takÏe mé tûlo bílé, spanilé, bude
pak co ty ko‰ile. A byÈ tam kostlivec nikdy nebyl,
mínila jsem, Ïe si tfieba odskoãil k SlezákÛm pro
housku a pfií‰tû tam urãitû bude. Na zpáteãní ces-
tû mû zas pronásledovala pfiedstava, Ïe na scho-
dech sedí umrlá prababiãka a ujídá pradûdovi fiízky.
Divte se pak, Ïe hru‰ka uloupená ze záhrobí chut-
nala jak rajské ovoce.

Zbytek domu se snaÏil vynahradit nehostinnost
sv˘ch podzemních prostor útulností zabydleného
domova, coÏ se mu beze zbytku dafiilo. V prvním
poschodí byl pronajat˘ byt a ãtyfihvûzdiãkov˘ po-
koj pro hosty, dole jsme bydleli my, to jest babiã-
ka, dûdeãek, maminãin mlad‰í bratr a pradûdeãek.
DûdeãkÛv otec ob˘val parádní pokoj s okny do uli-
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ce a my ostatní spokojenû Ïili v kuchyni a pokoji,
nepociÈujíce Ïádnou újmu.

Pradûdeãek byl such˘ vzpfiímen˘ pán, ze svého
pokoje vycházel vÏdycky upraven˘, v tmavém ob-
leku. MoÏná Ïe by m˘m Ïivotem pro‰el nepozoro-
vanû, kdyby s Ïeleznou pravidelností neopakoval,
sedaje ke stolu, vûtu: „VÏdyÈ já jím, Ïe by to ptá-
ãek na ocásku unes.“ Ani tato vûta by nejspí‰ sama
o sobû nevyorala dost hlubokou brázdu v mé pa-
mûti, kdyby nebyla ozvlá‰tnûna babiããinou reak-
cí. Babi totiÏ vÏdycky poskoãila, jako kdyÏ ji ‰ídlem
píchne, naloÏila tchánovi jídla pro tfii drvo‰tûpy
a pak poÈouchle pokukovala, jak v nûm jídlo mizí.
Ó ne, nebyla lakomá, rozdávala ko‰íky broskví a bo-
haté v˘sluÏky ze zabíjaãky, jen ji popouzel rozpor
mezi slovem a skutkem a pradûdova neochota pfii-
znat, Ïe ten ptáãek by musel b˘t zvlá‰È zdatn˘ orel.
Star˘ pán vskutku sytil své tûlo neménû tak dobfie
jako du‰i, a o tu peãoval starostlivû. Byl spiritista
a mûl mnoÏství knih a broÏur s posmrtn˘mi tématy.
Nadlábnuv se vdolkÛ, ‰el obcovat s duchy, proãí-
taje informace o záhrobí se zájmem, s jak˘m na‰i-
nec studuje prospekty zemû, do které hodlá jet na
dovolenou. Ke své ‰kodû jsem to dûlala po nûm;
tajnû jsem vytahovala kníÏku za kníÏkou a s oãima
na ‰Èopkách vstfiebávala zaruãené zprávy o obco-
vání s du‰emi zemfiel˘ch. Kterak se pak divit, Ïe
jsem v kaÏdém pfiítmí mûla hned smeãku duchÛ
v patách.

KdyÏ pradûdeãek bez rámusu umfiel, pfiipojiv se

38

VÛnû poseãené trávy - zlom  3.12.2014  0.34  Stránka 38



koneãnû k spoleãnosti prÛhledn˘ch a nehmatatel-
n˘ch kamarádÛ, byl vystaven v parádním pokoji,
provonûném vÛní kvûtin a zmaru. A hle, tohoto
neboÏtíka jsem se nebála. Spoãíval v rakvi vyrov-
nan˘ a klidn˘, neboÈ jednoho syna nechal vystu-
dovat a druhému odkázal dÛm i Ïivnost, a pokud
ho co mohlo zneklidÀovat, pak jedinû obava, zda
mu prababiãka nebude na v˘sostech ujídat manu.

Po jeho odchodu se v bytû Ïilo je‰tû pohodlnû-
ji, i kdyÏ mnû právû tou dobou pfiibyla nepohodl-
ná funkce dvefiníka. Maminãin o sedm let mlad‰í
bratr Vûroslav, zvan˘ Vûran, byl totiÏ tak sliãn˘ mlá-
denec, Ïe to chrudimsk˘m pannám nedávalo spát.
Jeho ãerné vlasy a bûlostné zuby mûly ãarodûjnou
moc; aÈ se nebohé panny vydaly kamkoliv, skon-
ãily vÏdy u na‰eho domu s rozechvûlou otázkou,
zda je pfiedmût jejich snÛ doma. M˘m úkolem bylo
odpovídat nejapnû: „Já se podívám,“ jako bych mu-
sela objet koÀmo rozlehlé panství a pátrat po luz-
ném str˘ci v obofie. Zatím jsem zmáãknutá v kou-
tû referovala Vûranovi ‰eptem o vlasech, tvarech
a zvlá‰tních znameních nezletil˘ch Putifarek a on
se rozpomínal, zda je doma nebo ne. Malér byl, Ïe
se mÛj a jeho vkus ãasto rozcházely, proãeÏ jsem
nûkter˘m dûvám dávala zápornou odpovûì hlasem
tak soucitn˘m, Ïe pochopily.

Stfiediskem v‰eho dûní byla kuchyÀ s kachlov˘-
mi kamny, na nichÏ se su‰ily kÛrky pro králíky
a na jejichÏ obrovské plotnû vafiil dûda své ohavné
m˘dlo a babi svou skvûlou bramboraãku. Nej-
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útulnûji bylo v kuchyni za zimních veãerÛ, kdy jsem
zakutaná do pefiin sledovala odlesky ohnû na zdi
a dûdeãka, kter˘ tak dlouho kroutil knoflíky u rá-
dia, aÏ zachytil nûkterou zakázanou stanici. Pak na-
pjatû poslouchal a posléze nás vzru‰enû informoval,
kam postoupil Rus a co tomu fiíká âurãil. Babi
zatím naplnila zinkovou vanu horkou vodou, a aÈ
tomu âurãil fiíkal, co chtûl, vydrhla mû do ãerve-
na, protoÏe fiád jejího Ïivota byl prost˘, ale ne-
ochvûjn˘. A ãím ãastûji doléhaly k jejímu sluchu
zvûsti, jeÏ úÏily dech, zvûsti o vykachlíkovan˘ch
koupelnách, v nichÏ neteãe Ïádná voda, tím zufii-
vûji mydlila v zinkové vanû holãiãí bfií‰ko – pfiíslib
budoucího Ïivota. ProtoÏe jak ona, tak my v‰ich-
ni tenkrát vûfiili, Ïe z té poslední války se lidstvo
pouãí a ustane navÏdy v ‰íleném hromadném se-
beniãení, Ïe zavládne mír a pokoj lidem dobré vÛle.
V to jsme doufali a na to jsme touÏebnû ãekali
v onom chrudimském domû Katefiinská 98.
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JASO≈ A DRSO≈

Ne, vskutku se nedá fiíci, Ïe bych byla dobrá vy-
pravûãka. VÛnû matefiídou‰ky se mi mísí s naslád-
le páchnoucím d˘mem hrÛzn˘ch komínÛ a dûtsk˘
smích se prolíná se zvukem ru‰eného rádia. Ale co
naplat, takové bylo moje dûtství a pokládám za
zvlá‰tní milost osudu, Ïe nebylo hor‰í. Teì v‰ak
musím ãtenáfie vyvést z bludu, Ïe jsem v Chrudi-
mi chodila jen do sklepa na hru‰ky. KdeÏe.

M˘m hlavním úkolem bylo chodit do ‰koly. Jest-
liÏe jsem doposud pfiíli‰ dlouho prodlévala v las-
kavé pfiítomnosti prarodiãÛ ãi naopak v nevlídném
sklepení, svûdãí to o skuteãnosti, Ïe ‰kola tehdy ne-
zaujímala v mém Ïivotû nijak dÛleÏité místo. Byla
to prostû budova, do níÏ bylo nutno z podivného
rozmaru dospûl˘ch docházet a pfiiná‰et odtud po-
kud moÏno jedniãky, coÏ se mi dafiilo bez valného
úsilí, a tudíÏ bez valn˘ch dojmÛ. Za tûchto okol-
ností bylo by arci moÏno ‰kolní docházku pomi-
nout. Svûdomitost mû v‰ak nutí pfiece jen chvíli
posedût v chrudimské ‰kolní lavici.

Nebyla to lavice ledajaká. StálaÈ ve Cviãné ‰ko-
le pfii uãitelském ústavu a mûly v ní sedût obzvlá‰-
tû nadané a hodné dûtiãky, aby adepti uãitelského
povolání z vedlej‰í budovy, ktefií si na nich provû-
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fiovali své pedagogické vlohy, nepociÈovali zãista-
jasna nutkání stát se radûji majiteli ble‰ího cirkusu
nebo krotiteli ‰elem. Bylo jen dobfie, Ïe jsme byly
dûtiãky zcela normální, bystré i ménû bystré, hod-
né i zlobivé, jelikoÏ by se jinak ‰kolní mládenci ocit-
li pozdûji v kÛÏi toreadora, jenÏ se pár t˘dnÛ cviãí
ve svém fiemesle na dfievûné krávû a najednou je
uvrÏen do arény s cel˘m stádem zdivoãel˘ch b˘kÛ.
Pokud si vzpomínám, ost˘chaví mladíci, snaÏící
se kfieãovitû uplatnit svou autoritu pod mraãn˘m
dozorem pfiíslu‰n˘ch pedagogÛ, v nás vzbuzovali
pocit sounáleÏitosti, takÏe jsme jim vycházeli vstfiíc. 

V této ‰kole mû uãili dva páni uãitelé – pan uãi-
tel Hroch a pan uãitel Strnad. Vzhledem k jejich
jménÛm a k tomu, Ïe jsme se obãas chovali jako
divá zvûfi, mohlo se toto zafiízení jmenovat Cviãná
‰kola pfii zoologické zahradû. Páni uãitelé se co do
povahy znaãnû li‰ili. Dnes bych je patrnû nazvala
JasoÀ a DrsoÀ. Pan uãitel Hroch byl vlídn˘ pán ku-
laté usmûvavé tváfie a humanistického zamûfiení.
Psal kníÏky pro mládeÏ a rozhlasové hry. Léta jsem
mûla v knihovnû jeho kníÏky Dvanáct na jedné
‰ÀÛrce a âtveráãek Kacafírek. Jeho zku‰en˘ peda-
gogick˘ cit ve mnû záhy rozpoznal spfiíznûnou du‰i,
neboÈ co autorce Hodné cery mlináfiovy a rÛzné-
ho hfibitovního kvítí mi napsal do památníku vû-
nování – Malé básnífice. ZároveÀ, i kdyÏ vÛbec
nevím jak, ve mnû objevil jak˘si dramatick˘ ta-
lent, protoÏe na mne upozornil brnûnsk˘ rozhlas
a já se po válce stala interpretkou mnoha dûtsk˘ch
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rolí v rozhlasov˘ch pofiadech. U pana uãitele Hro-
cha byla ‰kola hrou a nejdramatiãtûj‰í chvíle pfii
jeho vyuãování byly ty, ve kter˘ch jsem pod lavicí
kousala do rohlíku.

To pan uãitel Strnad byl velepfiísn˘ pán. Ten na
Ïáãka jen pohlédl a jiÏ tento poãal zpytovat svûdo-
mí, byÈ mûl du‰iãku jako úbûl. JestliÏe i pfii jeho
hodinách byla ‰kola hrou, pak byla hrou na vojá-
ky. A bûda pû‰áãkovi, kter˘ se, prchaje do krytu
po ohlá‰ení náletu, nechoval ukáznûnû. Vûru Ïe po-
hlavci su‰í pleskali okolo u‰í.

Byla jsem tenkrát tichá a hodná holãiãka (z kte-
r˘chÏto vlastností se mi podafiilo vyrÛst), ale jeho
hnûvu jsem také neu‰la. Rozdal nám jednou na-
Ïloutlé váleãné papíry, které se chlupatily, jen o nû
ãlovûk okem zavadil, a zadal úkol namalovat Veãer
doma. Bez gumování. Nakreslila jsem stÛl, Ïidle
a kuchyÀskou stahovací lampu. Nûjak ‰patnû jsem
si to vymûfiila, takÏe ‰ÀÛra lampy svírala se stolem
asi ‰edesátistupÀov˘ úhel. Zdálo se mi opováÏlivé
Ïádat na panu uãiteli, aby vûfiil, Ïe to u nás doma
vypadá takhle, jelikoÏ to znamenalo pfiedpoklá-
dat, Ïe neví ani, jak padají jablka ze stromu. Ode-
vzdání takového v˘kresu se tudíÏ v m˘ch oãích
rovnalo drzému uchechtnutí: „Jste vy ale blbec,
pane uãiteli, cheche!“ ToÏ jsem kfiivou ãáru vygu-
movala. Papír se najeÏil jako dikobraz, pan uãitel
taky a dal mi lepáka, div jsem v˘kres nosem ne-
protrhla. No, breãela jsem pak na lampu tak dlou-
ho, Ïe praskla Ïárovka. Copak lepák! Ale ta kfiivda!
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VÏdyÈ jsem to myslela tak dobfie. Od té doby jsem
si dávala na pana uãitele velk˘ pozor, protoÏe vzpo-
mínku na pohlavek se mi vygumovat nepodafiilo.

Jaké bylo mé zdû‰ení, kdyÏ babi s dûdou zabili
naãerno drÏené prase a mne poslali s v˘sluÏkou
nejen ke v‰em sousedÛm, ale také k panu uãiteli
Strnadovi. Vykrucovala jsem se, jak se dalo, a kdyÏ
nebylo zbytí, aspoÀ jsem se loudala, Ïe tlaãenka ces-
tou málem zezelenala. KdyÏ jsem koneãnû zazvo-
nila u vrátek, byla ve mnû malá du‰iãka. âekala
jsem, Ïe DrsoÀ hbitû spoãítá jitrnice a zafive: „CoÏe,
jen ãtyfii? A co bude Ïrát ná‰ Azor?“, naãeÏ mû pra‰-
tí jelitem pfies hlavu. Ale kdepak! Pan uãitel se libû
usmíval, dokonce Ïertoval, a nic mu nevadilo, Ïe
jitrnice pocházejí z domácnosti s vygumovanou
lampou. A tak se mi zdá, Ïe byl potom hodnûj‰í.

Jistû je zarmucující, Ïe kromû nûkter˘ch trval˘ch
jistot, jako Ïe dvakrát dvû jsou ãtyfii, mi ze vzpo-
mínek na chrudimskou ‰kolu utkvûla v pamûti jen
pfiíhoda se záhlavcem, co tfiíska bolestivû zadfiená,
jeÏ nevyhnila ani za pÛl století. Jisto je, Ïe pfii hes-
le ‰kola se mi pfied du‰evním zrakem vybaví vÏdy
holãiãka s ma‰lí, kráãející buì tam, nebo zpût, za-
tímco ‰kolní v˘uka je trvale zastfiena mázdrou za-
pomnûní. Inu, ony ty cesty do ‰koly byly daleko
zábavnûj‰í, zejména v zimû, kdy sníh, bûlej‰í neÏ
kde jinde, radostnû kfiupal pod nohama a nabízel
stero zpÛsobÛ vyuÏití.

Cestou jsem pfiibírala spoluÏáky, nejprve Kvûtu
HrÛ‰ovou, zvanou rodiãi Kytinka, námi K˘Èa, o kus
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dál Ivánka Saxla, úhledného chlapeãka s krásn˘-
ma oãima a ìábelsk˘m intelektem, je‰tû dál He-
lenku Wiessnerovou a dal‰í. V‰ichni jsme mûli
tenkrát na botách podkÛvky, aby se podráÏky ne-
opotfiebovaly, a kluci jimi obratnû kfiesali o chodník,
takÏe se prostranství pfied ‰kolními vraty podo-
balo líhni mal˘ch ìáblíkÛ podestlan˘ch jiskrami.
Mnû se kfiesání nedafiilo, av‰ak nedbala jsem toho,
jelikoÏ jsem v mysli h˘ãkala pov˘‰enecké vûdomí,
Ïe si kopnutím do nosu mohu kdykoli obstarat
soukrom˘, v˘luãnû pro mne pofiádan˘ ohÀostroj.
Nû-kdy jsem to z náhlého vrtochu vzala do ‰koly
horem, kolem Kynclova fieznictví. Tehdy Ivánek
marnû podupával pfied domem a do tfiídy dorazil
na poslední chvíli, zahalen v plá‰È mlãení, pfiepá-
san˘ vzdorem, a tím úÏeji se do nûj halil, ãím ve-
seleji jsme s K˘Èou ‰tûbetaly s bratry Kynclov˘mi,
ktefií jezdili do ‰koly na lyÏích, jako by to z otcov-
ského domu do ‰kolních ‰kamen nebylo pár set
metrÛ po chodníku, n˘brÏ kilometry horsk˘m ma-
sivem. 

Jednou, bÛhví proã, snad jsem se opozdila, jsem
‰la do ‰koly sama, a tu se na mne vyfiítili tfii uliã-
níci, ruce plné snûhov˘ch koulí a hlavy plné neka-
l˘ch zámûrÛ, nade v‰i pochybnost mne se t˘kajících.
Pfiitiskla jsem se zády ke zdi, nakrabatila bradiãku
a zaprosila: „Za krk ne!“

„Huááá,“ zaplesali zlotfiilci a naprali mi za sve-
tfiík kilo pra‰anu. S pupíkem jako krajina v dobû
tání jsem upalovala do ‰koly a moje bezelstné
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srdíãko zpracovávalo dal‰í Ïivotní zku‰enost. Îe to-
tiÏ na‰i bliÏní nám nejradûji udûlají to, co si nej-
ménû pfiejeme, Ïe neomylnû najdou nejchoulosti-
vûj‰í a nejcitlivûj‰í místo, kam vrazit kopí své zá‰ti
nebo zlomyslnosti. A Ïe tudíÏ není potfieba, Ivu-
no, ty káão pitomá, strkat jim toto místo na tácu
aÏ pod nos.

TakÏe nevím, jak správnû hodnotit uÏiteãnost vû-
domostí získan˘ch ve ‰kolní lavici a uÏiteãnost zku-
‰eností posbíran˘ch na ulici, protoÏe poslednû
zmínûnou zku‰enost jsem si musila v Ïivotû pfii-
pomínat nejménû tak ãasto, jako Ïe dvakrát dvû
jsou ãtyfii.
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RUKULÍBÁM,
CHCE· JEDNU DO NOSU?

Z pfiede‰lé kapitoly vypl˘vá, Ïe se mé pfiesazení do
nového prostfiedí obe‰lo bez pocitÛ vykofienûní
a osamûlosti. Velmi brzo jsem navázala nová pfiá-
telství, i kdyÏ, pfiirozenû, aÏ na jednu v˘jimku,
Ïádn˘ z tûchto vztahÛ nepfietrval.

Nejvíc jsem se pfiátelila s jiÏ jmenovanou K˘-
Èou. K˘tin tatínek byl, jak se tehdy fiíkalo, materia-
lista, coÏ nemûlo nic spoleãného s jeho svûtov˘m
názorem, n˘brÏ vyjadfiovalo skuteãnost, Ïe je ma-
jitelem drogerie. Hrávaly jsme si s K˘Èou stfiídavû
u nich a u nás, aby nervová soustava na‰ich opat-
rovnic utrpûla újmu stejnou mûrou. U nás byl pfii-
taÏliv˘ pfiedev‰ím dvÛr, a to pro pfiístavek, ve kterém
mûl dûdeãek uskladnûn˘ materiál. Velké kotouãe
drátÛ rÛzné síly i barvy nás inspirovaly k v˘robû
zlat˘ch a stfiíbrn˘ch ‰perkÛ, jimiÏ jsme k veãeru b˘-
valy ovû‰eny tak bohatû, Ïe bychom mohly b˘t po-
uÏity místo plotu. Z prk˘nek jsme stavûly celá mûsta
pochybné stability, ha‰tefiíce se vysok˘mi holãiãí-
mi hlásky, kdo z nich uãinil Pompeje. Pfied pfiístav-
kem nás mocnû pfiitahoval kovov˘ barel s térem
udrÏovan˘m v tekutém stavu. To bylo paneãku
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