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Personální ředitel pokrčil rameny, otevřel dveře a ru-
kou naznačil to, co neřekl. Prostě jen: Ven! A beze slo-
va odešel. Konečně pocítil svoji moc. Moc, která mu 
umožňuje rozhodovat o tom, kdo bude a nebude pra-
covat v Akademii věd.

Stačí k tomu malá červená knížka. Ta ženská je ale 
drzá. Pěkná je. Titul má. Ale to už straně nestačí. Aka-
demie věd je Akadamie věd. Ne pro každého. 

Eva s neznámým mužem zůstali stát u zavřených 
dveří. Dívali se jeden na druhého, v očích úžas, jako 
by se znali a zároveň neznali, jako by se po letech po 
dlouhé době zase setkali.

Konečně se ozval muž. „Doktor Přibyl,“ představil 
se. „Už jsme se spolu viděli?“

Eva se rozesmála: „Viděli, asi ano. Ne asi. Já jsem tě 
už určitě viděla. Já jsem Eva. Pamatuješ se?“

Doktor Přibyl už byl chycený. Také se usmál. Ne ro-
zesmál, jen usmál. V tom úsměvu bylo vše, pochopení, 
okouzlení, láska, porozumění. „Copak by některý muž 
mohl zapomenout na Evu? Prototyp ženy? Ano, ty jsi 
Eva. Vím to.“

Ani jeden, ani druhý si neuvědomovali, že si tykají. 
Bylo to samozřejmé, jako bylo samozřejmé všechno, co 
spolu ten den prožili. Nejdřív to bylo kafe, pak něco 
malého na zakousnutí, potom povídání o tom, co bylo 
a co mělo být, co určitě přijde a najednou zase stáli 
před Akademií věd.

„Musím domů,“ řekla Eva smutně.
„Máš tam někoho, kdo pro tebe pláče?“ zeptal se 

doktor Přibyl.
„Ano. Vždyť víš. Přece naše malá Anička.“
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„Ano, máme tam dceru. Ale ještě není u nás. Do týd-
ne se nastěhujete ke mně. Obě dvě. Jen tam musím ješ-
tě uklidit. Chceš to vidět hned?“

„Ano,“ řekla Eva. „Nemůžu tě opustit. Nikdy tě ne-
můžu opustit. Ale co Anička?“

„Přijde s tebou. Já jsem věděl, že přijdete. Musím 
zařídit fůru věcí. Udělat z těch zdí domov. Vydržíš to 
ještě týden?“

„Ne,“ rozhodla se Eva. „Půjdeme hned.“
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Labutí píseň
Říká se, že když labuti zemře partner, vyletí vysoko, svěsí 
křídla a padne na zem jako kámen. Je mrtvá.
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Ten dům na rohu Strmé ulice nevypadal moc vábně. 
Ostatně jako všechny domy na rozhraní Královských 
Vinohrad a Vršovic. Tak jako Vinohrady patřily do re-
prezentační části Prahy, Vršovice byly okrajovou částí, 
která moc krásy nepobrala. Domy staré, z některých 
omítka už dávno opadala, všecko tu bylo jaksi ušmud-
lané, chodníky se starou dlažbou, tu a tam záplatované 
kusy asfaltu, který dělníci vylili bez velkého přemýšlení 
na díry, po dešti plné vody a při špatném osvětlení hro-
zilo, že si chodec snadno může zlomit nohu.

Podobně to vypadalo i v jiných částech Prahy. 
Domy málem hrozily sesutím, dlažební kostky pama-
tovaly ještě císaře pána a na údržbu, kdoví proč, ne-
byly peníze. Eva v lodičkách na vysokých podpatcích 
musela kráčet velice opatrně, aby si je nezlomila. Kam 
jsem se to dostala, říkala si v duchu a říkala to i doma 
manželovi, když se po své první návštěvě musela roz-
hodnout, jestli místo v zájmové organizaci přijme. Vě-
děla dobře, že si moc vybírat nemůže.

Stoupala po starých kamenných a sešlapaných scho-
dech do prvního patra, kde sídlil v prostorné a jediné 
slušně zařízené kanceláři nejvyšší tajemník zájmové 
organizace, která sdružovala chovatele drobného zví-
řectva. Je pravda, že byla zemědělskou inženýrkou, že 
měla reprezentativní zjev, ale chyběla jí červená legiti-
mace, kterou vrátila s díky, že ji už nikdy zpět nechce. 
Červenou knížku, která otevírala a zavírala dveře při 
přijímacím rozhovoru, tentokrát vůbec  nepotřebovala. 
Byla elegantní, sebevědomá a měla v sobě něco, čím 
okouzlila i nejvyššího administrativního funkcioná-
ře, který řídil chod sekretariátu, pár úředníků, kteří 
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se zabývali vyřizováním agendy nutné při řízení této 
organizace. Přestože měla specializaci na rostlinnou 
výrobu, ráda přijala místo tajemnice odborné komise 
reprezentující chovatele okrasného ptactva. Věděla, 
a ujistila o tom svého nejvyššího šéfa, že vše zvládne, 
že pro ni bude maličkostí seznámit se s chodem se-
kretariátu a vším, co souviselo s touto funkcí. Samo-
zřejmě nešlo o vrabce a vrány a podobnou havěť, šlo 
o exotické ptáky, kteří se stávali módním trendem 
a kde se točily i velké peníze. Pro mnohé bylo chova-
telství opravdu zálibou, pro jiné zase zdrojem znač-
ných příjmů.

To všechno už měla Eva za sebou a před sebou vel-
ký prostor pro uplatnění svých organizačních schop-
ností. V prvním patře zaťukala na dveře vedoucího ta-
jemníka.

„Tak jsem tady,“ oznámila hned ve dveřích vesele. 
„Doufám, že mne nevyhodíte.“ I když to bylo míně-
no jen jako malá výzva k odstranění všech nudných 
a v té době požadovaných formalit, tajemník ji oka-
mžitě chlácholil. „Jen se nebojte, paní inženýrko Evič-
ko, smím vám tak říkat? My už víme o vašich schop-
nostech a určitě se mezi námi budete cítit dobře. Ale 
máme to tu trochu chudičké. To víte, Akademie věd to 
není.“

„To nevadí a vadit nebude. Nemám ráda falešné přá-
telství. Já si nejradši s každým hned tykám a poznám, 
kdo to se mnou myslí dobře. A jestli mi chcete říkat 
Evo, budu jen ráda.“

Tajemník byl čím dál víc okouzlený. Bože, to je žen-
ská! Přišel na sekretariát nedávno, dříve pracoval na 
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ministerstvu zemědělství. Bylo tam ženských a krás-
ných k tomu, fůra. Většinou ženy atraktivní, jak se na 
ministerstvo sluší a patří. A byly by k mání na první 
lehké zamávání. Nikdy se s žádnou nespustil. Záleželo 
mu na jeho postavení, svou ženu miloval. Byla to oby-
čejná venkovská žena, tak jako on byl kdysi obyčejný 
venkovský chlapec z Vysočiny. Měli se rádi od dětství. 
I když ho členství v partaji dostalo až na ministerstvo 
zemědělství, ve své podstatě zůstával stále bodrým 
a mírně obtloustlým venkovanem. Jeho manželka byla 
stále prostá žena, která svou podstatou toužila vrátit se 
zpátky na Vysočinu.

Zatím odolával každé. A když onemocněl a léčení 
bylo dlouhodobé, jeho žena při něm stála a držela ho 
svou silou milující manželky. Místo na ministerstvu už 
bylo obsazeno a on, jako nomenklaturní kádr,  dostal 
funkci vedoucího tajemníka ústředního výboru v jed-
né ze zájmových organizací. V době, kdy normalizace 
všemi silami míchala karty osudů tisíců bý valých členů 
KSČ, se toto místo uvolnilo jen proto, že bývalý dlou-
holetý tajemník zemřel. A tak se stalo, že tolerantní 
a lidsky myslící funkcionář se stal jedním z mála ve-
doucích, kteří byli ochotni přijmout i nežádoucí pra-
covníky, tak zvané nepřátele so cialismu.

Teď se stal jedním z dlouhé řady mužů, kteří pro 
inženýrku Evu Přibylovou byli ochotni udělat coko-
liv. Osobně ji uvedl o patro výš, kde bylo odborné 
oddělení. Jestli první patro působilo jaksi chudě a na 
nejvyšší orgán zájmové organizace zašle, ve druhém 
patře to vypadalo jako u ještě chudších příbuzných. 
Zařízení slátané z různých stolů a skříní. V místnos-
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ti, v prostoru tak pro dva tři úředníky, jich pracovalo 
šest. Šest psacích stolů a psací stolek pro písařku. Za 
jedním stolem hned u okna seděl výtvarník Kohout, 
který měl na starosti propagaci a zejména psaní jmen 
na diplomy, které se dávaly ve všech organizacích za 
různá vyznamenání. Bylo to jakési polichocení pro 
duši vyznamenávaných osob a moc to nestálo. Jenže 
linoleum na staré podlaze bylo prošlapané a podlaha 
se při každém kroku roztřásla, takže když výtvarník 
psal jména lidí na diplomech, křičel: „Nedupat, pra-
cuju.“

Byl div, že se ještě nikdo nepropadl o poschodí níž. 
Dům byl tak starý, až byl nebezpečný.

Inženýrka Přibylová to zaznamenala už při vkročení 
do místnosti. Mráz ji přejel po zádech. Prokrista, tady 
mám pracovat? To snad není pravda. Ale nedala na 
sobě nic znát. Uplatnila by se i jako herečka.

Nasadila jeden ze svých vstřícných úsměvů a sotva 
tajemník řekl: „Rád bych vám představil naši novou 
pracovnici inženýrku Přibylovou, která bude mít na 
starosti dvě odborné komise. Exotické ptactvo a kaná-
ry,“ přistoupila k nejbližšímu stolu, podala ruku první-
mu kolegovi. Stůl byl přiražený ke zdi, a kdo tam se-
děl, měl před očima starou a špinavou stěnu. Řekla jen 
mile: „Já jsem Eva.“

Muž byl ještě mladý a odpověděl: „Já jsem Pa-
vel. Už jsem tu dávno neměl být, ale chci vám předat 
všechny materiály. Dělal jsem obě komise. Vlastně 
mám dovolenou, ale záleželo mi na tom, abych doká-
zal, že vše bylo předáno v pořádku. Jsem tu vedený 
jako známý bordelář. Novopečený inženýr Dostál.“
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Usmála se na něho, a jako by to bylo naprosto po-
družné, prohodila: „Přece nebudeme formální, Pavle, 
Jsem přesvědčená, že všechno bude v pořádku. A kdy-
by to bylo velice nutné, od čeho máme telefony. Ráda 
si nechám od vás poradit.“

Tak se seznámila i s ostatními. Neopomněla podo-
tknout: „Jsem pro všechny jenom Eva.“ Všichni to od-
souhlasili, jen výtvarník, který měl svůj stůl proti stolu, 
ke kterému Evu přivedl sám tajemník, řekl: „Hlavně 
nedupat a nekřičet a nestrkat do stolu. Jsem na to cit-
livý. Možná by bylo dobré, kdybyste nosila místo těch 
kramflíčků bačkory.“ Protože byl známý jako výtržník, 
ostatní to přešli mlčením. Eva se usmála a odrazila 
slovní narážku: „Aspoň můžete stále koukat na ženu. 
Třeba mi uděláte portrét.“

Výtvarník vytřeštil oči, a když upozornil, že stůl je 
zadaný, že tam sedí paní, která je přes kočky, ale mo-
mentálně je nemocná, líbezně se usmála a řekla: „No 
vidíte a teď tam bude sedět opravdová kočka. Ne čtyř-
nohá, ale dvounohá.“

Výtvarník se zašklebil a chvíli mlčel. Hlavou mu le-
tělo. To tedy bude život. Ta nám dá všem zabrat. Tepr-
ve pak odpověděl: „Jak myslíte, ale já nemám toulavé 
a zaběhnuté kočky rád. Člověk nikdy neví, odkud při-
běhla a co přinese.“

Inženýrka Eva Přibylová se zase jen usmála a podí-
vala se na tajemníka, který tam stále ještě čekal, aby 
viděl, jak seznámení dopadne. Držel jí palce. Znal Ko-
houta a věděl, že ten si pro ostré slovo nikdy daleko 
nejde. Měl rád klid a pohodu a ze všeho nejvíc nená-
viděl konflikty mezi zaměstnanci. Jeho bodrá pova-
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ha byla hned na straně jednoho a za chvíli na straně 
druhého. Hledal kompromisy, které by zachovaly klid 
a pořádek na pracovišti. Ovšem tentokrát jeho při-
způsobivá objektivita naprosto selhala. Nemohl za to, 
jeho okouzlení šarmantní podřízenou bylo silné a ce-
lou svou bytostí stárnoucího muže se zamotával do 
její sítě, aniž by se bránil. Každé její slovo, její sebe-
vědomé vystupování mu připadaly přímo fantastické. 
Měl pro to jediné vysvětlení: je to fantastická ženská. 
Fandil jí. S Kohoutem za krátkou dobu, co dělal na se-
kretariátě nejvyššího šéfa, měl již dva konflikty. Z obou 
vyšel jako vítěz výtvarník. Tolik si přál, aby ho nová 
kolegyně usadila a zkrotila.

A právě v tu chvíli pronesla Eva rozhodující slovo. 
„Ale tento stůl bude můj, o tom jsme už jednali. Viďte 
soudruhu tajemníku?!“ Byla v tom otázka, ale i příkaz. 
Jen přikývl hlavou na souhlas. Řekl ještě pár frází. Aby 
stále vytvářeli pracovitý kolektiv a že doufá, že nová 
soudružka inženýrka bude pro sekretariát přínosem. 
Pak odešel. Musel. Nebyl si jistý, jestli by se nedopus-
til chyby, která by potvrdila jeho současnou situaci. Že 
se zamiloval jako sedmnáctiletý mladík.

V odborném oddělení nastal pojednou velký zma-
tek. Bylo nutno vyklidit stůl Aleny Březinové a přenést 
do uvolněných šuplíků materiály, které se týkaly exo-
tického ptactva. Ačkoliv inženýrka Přibylová vysílala 
jeden úsměv za druhým, když se obracela na Pavla Do-
stála s nějakými dotazy, ten stál vedle stolu výtvarní-
ka jako gladiátor, připravený na velký boj a její úsmě-
vy se minuly s kladným účinkem. Nic nezabíralo. Ale 
stejně ji to neporazilo. Úsměvy se sice ztratily, ale Eva 
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si  počínala jako ženská, když gruntuje v bytě. Velice 
rychle přenesla materiály z jednoho stolu na druhý, vy-
tahala ze skříně složky, které se týkaly její nové funkce, 
a pak se už intenzivně zabrala do třídění agendy.

Dalo by se říci, že oba mužské provokatéry převezla 
s plnou parádou. Marně čekali, že se na ně obrátí jako 
bezmocná a slabá ženská. Nedočkali se. V rohu sto-
lu si postavila popelník, krabičku cigaret a zapalovač 
a pak už to jelo. Bylo vidět, že pracuje systematicky 
a nic ji nerozhází. Když už zapalovala pátou cigaretu, 
poprvé se ozval výtvarník Kohout. „Tady se nekouří,“ 
řekl.

„To je mi líto,“ odpověděla, „ale já jsem kuřačka 
a kouřit budu. Jediné, co pro vás mohu udělat, je ote-
vřít okno.“

„Nelze,“ pronesl tvrdě výtvarník. „Mám tu materiá-
ly, které by mi mohl průvan rozfoukat. A to nelze, je to 
práce celých čtyř týdnů.“

„Ale to je mi líto, mistře,“ řekla Eva ironicky. „Je 
to váš problém. Buďto si zvyknete na moje kouře-
ní, anebo si vyměňte stůl, který teď čeká, až se paní   
Alena Březinová vrátí do práce. Tam to určitě nefou-
ká.“ A zase se zabrala do práce. Nevšimla si, jak si 
inženýr Dostál s výtvarníkem vyměňují významné po-
hledy.

„Tak já už jsem tady zřejmě naprosto zbytečný,“ 
ozval se pojednou u její hlavy Pavel Dostál. „Loučím 
se s vámi, paní inženýrko, a přeji vám hodně úspě-
chů v práci. Dejte si na ty ptáčkaře pozor, je to banda, 
která v chovu a soutěžení nezná bratra. To víte, jsou 
v tom prachy.“
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Stoupla si a jen tak trochu ledabyle mu podala ruku 
a řekla: „Nebojte se, já si s nimi poradím. Poradila 
jsem si i s bandou postpuberťáků, a ti jsou horší než 
chovatelé. Já se jich nebojím.“

„Já vím, paní inženýrko, že jste řídila i zemědělskou 
školu. A že vás tam měli rádi.“ Odpověděl s poťouch-
lým úsměvem, až se zarazila a dodala jen: „Naposled 
jsem pracovala v Akademii věd.“

„Já vím,“ řekl zase Pavel Dostál. „Všechno vím.“
Znovu se na něho zpříma podívala. V jeho očích 

stále byl nějaký záhadný ironický a výsměšný záblesk. 
Znejistila. Co ví? Co může vědět? Takový cucák. Právě 
proto, že je mladý, může znát nějaké drby od jejích bý-
valých žáků. A co, odhodila v myšlenkách všechno, co 
kdysi bylo, někam na smetiště jedné z komůrek moz-
ku, kde se ztratí v zapomnění. Nějaký Pavel Dostál 
ji přece vůbec nezajímá. Co bylo, to bylo. Usmála se 
shovívavě a řekla: „Doufám, že to, co víte, jsou všech-
no jen drby. Leda,“ nasadila také ironický tón, „by to 
byly informace od komunistů. S těmi jsem se rozešla 
ve zlém. Nelíbily se mi určité myšlenky a páni z StB 
si na mně vylámali zuby. Já se jen tak nedám. To víte 
taky?“ A ukázala bezvadný bílý chrup.

Zaradovala se. Dostala ho. Díval se někam na okno, 
jako by tam byla jakási pomoc. Nenašel ji v okně, ale 
ozval se výtvarník. „Paní inženýrko, kdybyste byla tak 
laskavá a skončila debatu s vaším předchůdcem. Pra-
covní věci jste už zřejmě probrali a já bych se s ním rád 
rozloučil. Skočíme si na jeden nebo dva rohlíky. Pokud 
byste chtěla vědět, jaký rohlík, tak je to jedno pivo. Je 
totiž již čas k obědu. Dobrou chuť přeji i vám.“
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Vypadli oba dva, Pavel Dostál bez rozloučení a jen 
zaslechla, jak se kdesi dole rozléhal jejich chlapský ře-
hot. Já vám dám, říkala si. Já vám ještě ukážu, kdo je 
Eva Přibylová. Pak si zapálila další cigaretu a s klidem 
se pustila znovu do hromady lejster. Pracovala rych-
le, systematicky a soustředěně. Vůbec nevnímala, že 
někdo zaklepal na dveře, a když si to uvědomila, stál 
 vedoucí tajemník už v kanceláři. 

„Jdu se na vás podívat, jak se tu zabydlujete. Dou-
fám, že vám inženýr Dostál předal všechno v pořádku. 
Je to takový mladý rebel, který teprve hledá své místo 
v životě. Teď skončil studium a už je ženatý a má dvě 
děti. Ten nehledá klid, ale perspektivní místo. U nás 
ty platy nejsou nijak velké, ale nikdo se vám nebude 
šťourat v kádrovém materiálu. Nepůjdete na oběd?“

„Všecko je OK. Já na obědy nechodím, ale jestli bys-
te mi mohl během oběda dát pár informací o mých 
spolupracovnících, ráda si dám polévku a něco malé-
ho. Hlídám si linii.“ 

„Však je to vidět, máte postavu jako osmnáctka,“ 
zalichotil jí. Přivítala to s povděkem. „Děkuji,“ odpo-
věděla koketně, „takže dnes budu hřešit výjimečně. 
A ráda,“ usmála se a v duchu se těšila: ten už je OK. 
Bylo to její obvyklé oceňování spokojenosti. Její výraz-
né kulaté oči modře zářily. Byla spokojená. Už určitě 
věděla, že si své místo záchrany vybrala dobře.

Restaurace, kam chodili téměř všichni na obědy, 
byla hned za rohem. Posadili se do kouta, oba si ob-
jednali gulášovou polévku, tajemník roštěnou s knedlí-
kem a Eva jen salát, který byl přílohou k nějaké minut-
ce. Věděli dobře, že je sledují oči všech kolegů, kteří 
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tu momentálně také obědvali. Při kávě se Eva dovolila, 
jestli si smí zakouřit, a vnímala každé slovo z informa-
cí, které jí nejvyšší vedoucí rád předal. Eva si všimla, 
že hned u vchodu sedí také kolega výtvarník a Pavel 
Dostál, a předvedla jednu ze svých podob, tentokrát 
seriózní paní, noblesní dámu, která si je vědoma, že 
ji sledují oči všech hostů v restauraci a že tento oběd 
poletí sekretariátem a dále mezi funkcionáři až do zá-
kladních organizací chovatelů. Byl to dobrý tah, doko-
nalý nástup do funkce.

I ona uplatnila veškeré informace, které získala při 
třídění materiálů. Měla fotografickou paměť a její oči 
vždy našly to, co bylo podstatné a co si navždy zakó-
dovala do svého mozku. Jen tak jakoby mimochodem 
prohodila pár slov o tom, jak by měly vypadat kon-
takty se členy základních organizací, jak používat in-
formační zpravodaj, aby sloužil svému účelu, a spous-
tu dalších poznámek, které tajemník hltal, poněvadž 
on jako spolehlivý člen KSČ může tento dokonalejší 
nový způsob vedení celé organizace přinést přímo na 
ústřední výbor jako důkaz nového stylu práce, po kte-
rém se volalo. Normalizace se prosazovala všemi sila-
mi a prostředky, myslící mozky byly sesazovány z ve-
doucího postavení a místo nich nastupovali poslušní 
členové strany. Eva Přibylová si to dokonale uvědomo-
vala a v duchu se smála, když viděla, jak tajemník bed-
livě naslouchá. Já vám ještě ukážu, kdo je kdo, letělo jí 
hlavou, se mnou nikdo mávat nebude.

Zdálo se, že tajemník by rád ještě chvíli poseděl, 
nabízel nové zaměstnankyni, že by mohli zůstat i při 
dvojce červeného. Eva byla velmi milá, ale dávala 
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 najevo, že je moderní žena, ale svůj domov a vše, co 
se týkalo rodiny, je pro ostatní lidi tabu, a že je na toto 
téma ochotná hovořit jen s nejbližšími přáteli, a těch 
moc není. Ujistil ji, že to plně respektuje, že ho jen 
zajímá, jak žena takového formátu, jako je ona, může 
zvládnout i rodinu a zaměstnání, které, jak pochopil 
z jejího vyprávění, bere velice vážně a zodpovědně 
a má před sebou plány, které jsou úžasné, bude-li je 
možné realizovat.

Eva málem rozkoší předla jak kočka, která se vy-
hřívá na slunci a čeká jen na pohlazení. To je přesný 
šéf pro její předpoklady. Nebude ji poučovat, naopak 
bude čekat na její nápady. Její originální nápady, zdů-
raznil. Nakonec došlo i na dvojku červeného, kterým 
si připili na tykání, a nakonec se Eva zmínila o svém 
manželovi, který je sice o dvacet let starší, ale který 
splňuje všechny její představy o dokonalém manželo-
vi. „Miluji ho z celého srdce,“ řekla. „A stejně jako ho 
miluji, si ho i vážím. Je nesmírně vzdělaný, přes svůj 
starší věk stále krásný a zajímavý muž. Je to osobnost, 
jaká se vyskytuje v životě jen málokdy.“

Tajemník poslouchal se zaujetím a najednou pocí-
til, že tomu starému lékaři strašně závidí, protože on 
nikdy nebude splňovat to, co Eva má ve svém manže-
lovi. Že v době, kdy mladí muži jeho věku studovali, 
on se jenom zabýval politikou, studoval různé brožury 
a dokonce se pokoušel číst a poučovat z knih autorů, 
kteří byli zakladateli marxismu. Zúčastňoval se všech 
schůzí a postupoval od těch nejmenších funkcí až po 
vrchol toho, na co si v mládí nedovolil ani pomys-
let. Když se dostal až na ministerstvo, po ničem víc 
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už netoužil. Měl pěkný byt v Praze, dobrý plat, dob-
ré postavení a žil se svou ženou šťastný život. Děti se 
mu také povedly, měl dvě dcery a jednoho syna, pěk-
né auto, co by si víc přál. Když přijeli do rodné ves-
nice na Vysočině na návštěvu, celá vesnice se takovým 
člověkem, který pocházel od nich, z malé vesničky, 
 chlubila.

A teď? Kde se tu vzala ta krásná žena jeho tajných 
snů? Objeví se znenadání a on si připadá jako rybář, 
který ne a ne chytit tu zlatou rybku, která se mu míhá 
před očima, a neexistuje návnada, na kterou by se dala 
chytit. 

Bleskem mu prolétl jeho život, který byl sice plný 
velké kariéry, ale byl to život obyčejný, od kterého už 
nic nečekal. Zaskočila ho nemoc, těžká a dlouhotrvají-
cí, které se tolik obával a která překazila běh jeho kari-
éry. A najednou byl té nemoci vděčný za to, že změnila 
jeho plánovaný řád života, že dosáhl postu zdánlivě 
vysokého, ale byla to jen rouška, pod kterou byl zase 
schovaný ten obyčejný život. V té zájmové organizaci 
byl sice vedoucím tajemníkem, ale ministerstvo je mi-
nisterstvo. A díky funkci, na kterou se jeho bývalí ko-
legové dívali pohrdavě, potkal ženu, kterou by chtěl. 
Opravdu chtěl. Chtěl by ji milovat, hladit, líbat, s ní 
by byl ještě chlap.

To všechno trvalo jen minutu nebo dvě. Eva mlče-
la a jen se na něho dívala, jako by věděla, co se v něm 
odehrává. Spokojeně se nadechla a řekla: „Neměli by-
chom jít už nahoru, soudruhu tajemníku? Mám ještě 
hodně práce, chtěla bych na příští sobotu svolat od-
bornou komisi exotářů a v neděli poté ještě komisi 
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 kanárů. Zřejmě by to chtělo trochu rozhýbat. Musím 
se na to všechno důkladně připravit.“

Tajemník zčervenal jako ještě nepolíbený panic, chá-
pavě a nerad se loučil s touto chvílí, která se už v jeho 
životě nebude opakovat. „Měli bychom si o tom ještě 
popovídat. Až budeš, Evičko, mít hotový a připravený 
materiál pro obě odborné komise, můžeme si o tom 
popovídat. Nejlíp by bylo u mne v kanceláři, řeknu 
sekretářce, aby všechny návštěvy odmítla. Ale moc tě 
prosím, abys to s prací moc nepřeháněla, aby ses nepo-
ložila tak jako já. Hned platím.“

Šli spolu nahoru po těch starých schodech, ona 
vpředu jako královna a on mohl vidět, jak se hrdě 
nese, mohl obdivovat její chůzi a představoval si to 
její krásné tělo a dlouhé nohy, které zakrývaly kalhoty 
a přiléhavý svetřík, který oblékala přes své téměř pa-
nenské vnady. Věděla o tom a každým krokem dávala 
najevo, že taková žena je jen ona, inženýrka Eva Při-
bylová. Byla nabitá sexem. Věděla to. A uměla s tímto 
talentem dobře hospodařit.

Když zamířil ke své kanceláři, řekla jen: „Děkuji za 
oběd, soudruhu tajemníku. Byla to pro mne čest.“

„Pro mne taky,“ odpověděl a jen vzdychl. „A nezů-
stávej dlouho přes čas, ať se brzy neunavíš. Ale někdy 
bych zase rád s tebou poseděl. Slibuješ?“

„Slibuji, soudruhu tajemníku. A ještě jednou ti dě-
kuji.“

Vstoupila do odborného oddělení ve druhém patře. 
Všichni horlivě pracovali, jako by ani před chvílí ne-
komentovali tajemníkův oběd s novou pracovnicí. Jen 
provokatér výtvarník zvedl hlavu a prohlásil. „To se 
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vám ten oběd trochu protáhl. Než ty papíry projdete, 
bude večer. Nebudete se tu bát sama, paní inženýrko?“

Usmála se na něho, a jako by o nic nešlo, prohodila: 
„A kdo vám povídal, že sama? Mám toho všeho oprav-
du moc k projednání. Ale máte pravdu, dnes půjdu 
domů, hned jak padne sedmnáct hodin. Stejně jako vy, 
mistře.“

„Mám pocit, že jste chtěla říct, pane mistře,“ provo-
koval dál výtvarník.

Chvíli bylo ticho. A pak to rozjela naplno.
„Ale kdepak, to bych si nedovolila. Já jsem totiž ab-

solvovala gymnázium s maturitou a pak i vysokou ško-
lu. Copak jste nějaký zedník nebo malíř pokojů, abych 
vám říkala pane mistře? Pro mne jste absolvent vysoké 
školy, myslím UMPRUM. Nebo ne? Nebo to byla jen 
střední škola? Komu čest tomu čest, říkávala moje ba-
bička.“

„No jo,“ odpověděl neurčitě výtvarník.
Eva se posadila na omšelou a starou a trochu roz-

vrzanou židli a teprve teď se rozhlédla po místnosti. 
Jen jaksi mimochodem pronesla: „Na téhle židli sedět 
nebudu. Copak tu nemáte něco lepšího? Tady bych si 
brzy roztrhala punčochy a poničila oblečení. Kdo má 
na starosti vybavení kanceláře?“ Říkala to všem a ni-
komu.

Odpověděl jí jen další kolega, který tu při jejím 
vstupu nebyl. „Určitě se něco lepšího najde. Tohle 
sídlo sekretariátu našeho svazu je jenom dočasné. Vel-
mi brzy se budeme stěhovat do nové budovy, která 
je už téměř hotová. Je sice na okraji Prahy, ale je tam 
moc hezké prostředí. Já jsem se vám ještě nepředsta-
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vil,  jmenuji se Stanislav Bažant a momentálně zastu-
puji vedoucího odborného oddělení. Vítám vás mezi 
námi, paní inženýrko. Všechno se urovná a vysvětlí, 
buďte klidná. Trochu se podíváme na obsazení stolů, 
není to jednoduché, místa je tu opravdu málo. Prosím 
o trochu trpělivosti. V nové budově budete určitě spo-
kojená. Ještě tu sedí mladá žena, trochu i písařka, kte-
rá je momentálně na mateřské dovolené. Příští týden 
nastoupí nová pracovnice. Ještě jednou vás vítám mezi 
námi.“ 

Eva se postavila, udělala tři kroky k novému kolego-
vi, který jí byl velmi sympatický. Slušný člověk, dobře 
vychovaný, s tím se bude zřejmě dobře spolupracovat. 
Podala mu ruku a řekla jen: „Já jsem Eva. Pro všechny, 
kteří chtějí být mými novými spolupracovníky. Jsem 
sice o něco mladší než vy, ale jsem žena, navrhuji vám 
proto tykání. Takže ještě jednou: Eva Přibylová. Ahoj 
Stando. A prosím pusu na tykání.“

Stanislav Bažant zrozpačitěl. Tohle se mu ještě ni-
kdy v životě nestalo. Ale protože tahle žena byla tak 
bezprostřední, polibku neuhnul. „Doufám, že budeme 
dobře spolupracovat,“ řekl.

„O tom jsem naprosto přesvědčená.“ Usmála se na 
něho milým úsměvem. Líbil se jí: „Budeme určitě spo-
lupracovat a ty, Stando, jako zástupce vedoucí odbor-
ného oddělení, mě určitě zasvětíš do celého chodu se-
kretariátu. Ty jsi inženýr? Nebo veterinář?“

Opět zrozpačitěl. „Kdepak, já jsem jenom bývalý 
kantor. Dělám holuby a tato práce mi naprosto vyho-
vuje, je to můj koníček. A není nic hezčího a lepšího, 
než když se koníček stane i zaměstnáním.“
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Eva nedala ani mžikem oka znát, že je Stanislavem 
Bažantem zklamaná. Naopak, řekla jen: „Taky jsem 
pracovala v odborném školství. Ta práce se mi moc lí-
bila, ale odešla jsem z rodinných důvodů. Totiž, aby 
bylo jasno, čekala jsem druhého potomka, mám totiž 
už velkou dceru a sedmiletého syna. Pak jsem praco-
vala v Akademii věd, připravovala jsem tam s kolekti-
vem novou encyklopedii rostlin. No a teď jsem tady. 
Možná tušíte proč. Taková je už dnešní doba.“ Zase se 
vrátila ke svému stolu, dál pracovala soustředěně na 
materiálech z odborné komise, ale i z korespondence. 
Ten mladý inženýr Pavel Dostál byl zřejmě odborně na 
výši, ale jeho systém práce, to byla džungle. Co džung-
le, tam je systém daný přírodou, ale tohle je bordel. To 
poslední slovo řekla pěkně nahlas.

Všichni se po ní ohlédli. Cože? Raději hned dořek-
la: „To neplatilo vám, ale tomu mladému inženýrovi.“ 
A znovu se obrátila na Stanislava Bažanta. „Kdy přijde 
ta nová písařka? Rozhodně nemohu tratit čas ťukáním 
do stroje. Já mám své úkoly. Můžeš to nějak popohnat, 
Stando? A co ta mladá holka? Jak ta je vytížená? Jak se 
jmenuje?“

„Přece jsme to už říkali,“ řekl místo vedoucího vý-
tvarník. „A je to kost. Kvalitní. Ale ta vám asi písař-
ku dělat nebude. Je to tak trochu Pavel Dostál v žen-
ském vydání. Pro nás chlapy je to studánka s osvě-
žující vodou. Však uvidíte. Za tou se ohlédne každý 
chlap.“

„Za mnou taky,“ odpověděla suverénně inženýrka 
Přibylová. „Já ještě nepatřím do starého železa. Znám 
svoji cenu.“
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„No nazdar,“ provokoval zase výtvarník. „Tady bude 
veselo.“

„Ale no tak,“ ozval se vedoucí. „Zklidněte se, Karle. 
Paní inženýrka by si o nás pomyslela, že jsme banda 
nevychovaných lidí. Potřebuje klid. Myslím, že už si 
užila své. Budeme ji respektovat.“

Výtvarník si něco bručel pod nos, ale aby měl po-
slední slovo, řekl hlasitě: „Dupat se nebude.“

„Samozřejmě,“ dokončila slovní přestřelku Eva 
Přibylová. I ona chtěla mít poslední slovo. „Přece by-
chom vás nerušili ve vaší tvůrčí práci.“ A víc už nic. 
Zato v hlavě jí vyskočila malá a sotva znatelná jiskřič-
ka. Proč bych já nemohla dělat vedoucího oddělení. 
Anebo vedoucího tajemníka. Kdo ví. To se ukáže, 
kdo je silnější, chlap, nebo žena. Já mám předpokla-
dy, abych dělala vedoucí. Žádný z tohoto příšerného 
kolektivu nemá takové jako já. I s tou politikou se 
dá leccos udělat. A jiskřička najednou vybouchla jak 
 ohňostroj, který rozzářil celý vesmír. Vždyť můj rozve-
dený manžel má ženu, která pracuje na ministerstvu. 
Pro nás důležité ministerstvo. A ona má důležitou 
funkci. Doposud se spolu nijak nestýkaly. To se musí 
napravit a využít.

Podívala se na hodinky. Tři čtvrtě na čtyři. To je nej-
vyšší čas. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

Odstrčila hromadu lejster a přitáhla k sobě telefon. 
„Ven se volá přes nulu?“ otázala se.

„Z tohoto telefonu přímo. Z ostatních přes nulu,“ 
odpověděl Bažant.

„Můžete používat oba dva, ale když sem volá někdo 
z venku, jde to přes centrálu.“


