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Každý konzumujeme zmrzlinu
s příchutí záměru.

Každý jsme něčí zmrzlina s příchutí záměru.
Každý vyrábíme svou vlastní zmrzlinu

s příchutí záměru.
Zmrzlina s příchutí záměru je život sám.

Jakákoliv podobnost postav v knize s reálnými osobami
je čistě náhodná. Kdo se v tom pozná, ten se v tom pozná.





18. května 2009
Včera jsem si pohladila hřbet ropuchy na Kampě. Držela, 
ani se nepohnula. Asi byla zvyklá na lidi. Lidi, kteří jsou 
na dotyky zvyklí, taky drží, ani se nepohnou. Lidi, kte-
rých se nikdo moc nedotýká a byla jim do žil vstřiko vána 
nepřízeň, je těžší si osahat a bývá s nimi velká potíž, 
ale často mohou vydat nečekané poklady. Šla jsem se 
pak projít směrem, jak je ulice U Lužického semináře, 
s  takovými těmi nízkými měšťanskými domky, a na 
zápraží jednoho z nich stála stará paní, která měla šedivé 
vlasy v drdůlku a světlounce modré oči, jak to mají lidi, 
kteří už mají za sebou hodně let, a tvářila se, jako by 
někoho vyhlížela, a když jsem byla skoro až u ní, tak to 
vypadalo, že vyhlíží přímo mě, zastavila mě a zničehonic 
mi řekla, ať jdu dovnitř. Chytla mě pevně za paži, tak 
jsem šla a její příbytek byla malinkatá cimra plná knížek 
s úzkou postelí, umyvadýlkem a nevelkým okýnkem, skrz 
které se dalo zblízka vidět na Karlův most, který byl se 
svými jednotlivými kamennými kvádry, poskládanými 
do oblouku, tak blízko, že se zdál ještě majestátnější, než 
když se na něj díváte z dálky, a ta paní říkala, že její 
dědeček byl původem Francouz, který se během bitvy 
u Slavkova zamiloval do nějaké Češky a už zde zůstal 
a ona se jmenuje Maršálová po jeho vojenské hodnosti. 
Je možné, že jednou budu působit taky tak archaicky?

20. května 2009
V Praze žiju rok a půl. Obývám teď jeden pronajatý, ma-
ličký, útulný, ostře žlutě vymalovaný pokojík o rozloze 
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6 metrů čtve rečních, ve kte rém se nachází dře věné patro 
na spaní, textilní teploměr s  jelenem a malá komora 
s ně ko lika policemi a  roman tickými pomněn kovými 
tape tami. Pokojík se nachází v pátém patře prvorepubli-
kového letenského činžáku bez výtahu. Celý dům je 
v neděli prosycen vůní aviváže, saponátu na podlahu 
a smaže ných řízků a během pracovního týdne, hlavně po 
ránu, smaženými vajíčky. V bytě se mnou žije ještě paní 
bytná, asi šedesátiletá pohledná dáma s vizáží někdejší 
Jany Brejchové, se svým synem, o něco málo starším než 
já. Přijali mě jako svého asi stodesátého podnájemníka, 
protože onen ostře žlutý pokojíček prý pronajímají už 
od roku 1982 a jednou z oblíbených historek mé paní 
domácí, když se trochu napije, je to, že tam u ní kdysi 
půl roku žil i jakýsi Adam, údajný zakladatel společnosti 
Google. Byt je to jinak poměrně dobrodružný. Nikdy 
ne vím, koho ráno potkám za květovaným závěsem v naší 
společné kuchyňce, respektive kdo se mi bude vyhý-
bat pohledem při dělání kafe. Bydlím tu od března a ve 
společ ných prostorech našeho bytu trávím jen to nej-
nutnější množství času. Realizuju se hlavně mezi „svými“ 
čtyřmi ostře žlutými stěnami. Hodně si čtu nebo sedím 
u líčícího stolku a vymýšlím si různé vzhledové proměny, 
jak bych třeba v budoucnu mohla vypadat. Upínání se 
k budoucnosti je vůbec moje velmi oblíbená činnost. 
Většinu času čekám, kdy jako přijde ten život, když jsem 
teď prý v tom jeho rozpuku.

22. května 2009
No a jinak taky chodím do práce. Pracuju v jedné zpra-
vo dajské televizi jako asistentka. V praxi to znamená, že 
zalí vám kytky, va řím lidem kafe, snažím se být příjemná 
a denně si čtu bulvární tisk, kterým tam téměř všichni 
seriózní redaktoři a reportéři opo vrhujou, takže každý 
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den leží u recepce několik nedotknutých výtisků, což je 
fajn. A taky plním úlohu zpovědnice pro lidi, kteří chodí 
kolem mého stolu. Je mi 23 let a mám jeden velký sen: 
šetřím si ze svého asistentského platu na výměnu tmavých 
plomb za bílé.

25. května 2009
Jsem pěkně nasraná, protože mi spolubydlící sežral z led-
ničky máslo.

5. června 2009
Dostala jsem se opět do situace, kdy si v Praze musím 
najít co nejdříve nějaký normální podnájem. Moje 
bohémská paní domácí a  její ještě bohémštější syn, se 
kterýma žiju, na sebe denně řvou a hádají se, kdo z nich 
dvou je větší ožralec. Zatím je to nerozhodně. Sama ne-
dokážu rozsoudit, kdo víc triumfuje, a to jsem se svými 
preven tivně zamknutými dveřmi do pronajaté, ostře 
žluté místnůstky, mezi nimi přesně na půl cesty. Veškerý 
můj movitý majetek je malý stolek, u něho židle, jeden 
štendr s oblečením, u jehož několika kusů bylo hlavním 
kritériem to, že se do něj coby obtloustlá dívka vůbec 
vlezu, a pak taky jedna napěchovaná knihovnička, lam-
pička a kazeťák. A něco levných líčidel. Nemám ani 
notebook, takže tohle všechno píšu na papír. Ovšem 
tužka, sešit a magneťák mají taky něco do sebe. Aspoň 
se můžu těšit na vyšší životní standard, který třeba časem 
taky někdy přijde. I když nevím jak.

12. června 2009
Podala jsem si inzerát, že hledám pronájem pokoje, ale 
tradičně mi přišlo několik typických pražských odpovědí – 
od děsivé autoritativní „dirigentky“ Stáni, která notoricky 
a ne úspěšně hledá už několik měsíců spolubydlící vhodnou 
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k sekýrování, a která si nepamatuje, že už jsme se jednou 
při mém hledání podnájmu bohužel potkaly, dále od 
úchyla Jaromíra, který nabízí podnájem zdarma výměnou 
za to, že bude moci dělat své pod nájemnici otroka, potom 
od nelítostné party „strašně fajn vysokoškolaček“, které 
„nechtějí život jen přežít, ale zároveň si ho užít“, a na závěr 
klasika – malý, krásný, útulně zařízený bývalý pokojík 
pro služku v centru Prahy za skvělou cenu, nacházející 
se v zamřížovaném přízemí s bezútěšným výhledem na 
dvorek do popelnic. Asi to ještě nějakou dobu v divokém 
tandemu s paní domácí a jejím synem vydržím, protože 
po výpisu odpovědí teď opravdu nemám na dostaveníčka 
s potenciálními pronajímateli nervy.

13. června 2009
A dneska mi ještě přišlo tohle:

Vážená slečno! 
Reaguji naprosto nezávazně na Váš inzerát. Pro
najmu větší zařízený pokoj + malý, dětský. Moderní 
vila. Podlahové topení, moderní koupelna. Přímý 
vstup na 3 (slovy tři!) velké, různé terasy. Velká za
hrada. Vstup ze dvou ulic. Pračka, lednička, dřez, 
varná čtyřploténková deska. Dohoda je možná i pro 
částečné, ale opakuji pouze pro částečné užívání 
moderní, plně vybavené kuchyně. Autobusová stanice 
50 m od objektu. Dětský pláč a smích miluji, rock 
zbož ňuji, štěkot mně nevadí. Ale nikotin ANO! 
Anglo/německá konverzace se mnou je možná. Po 
dohodě a za určitých podmínek je k dispozici i velká 
limusina AUDI 5000 CD. Vlastní parking v objektu 
(na cca 4–6 vozů). Domnívám se, že text mého 
inzerátu, spolu s přiloženou roz měrovou a situační 
skicou poskytuje více než dostatečné základní 
informace. Předem upozorňuji případné zájemce, 
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že nemohu!!! a nebudu!!! reagovat dříve než počátkem 
července. Jakékoliv žádosti o další informace nebo 
uspíšení návštěvy před tímto termínem jsou naprosto 
zbytečné. Při nejlepší vůli jim nebudu moci vyhovět, 
a to z velmi prostého důvodu – budu pravděpodobně 
v USA. Přesto, máteli skutečně vážný zájem, reagujte 
okamžitě potvrzením o přijetí mého emailu a zájmu 
o moji nabídku. Jakmile jen budu moci, budu Vás 
ihned kontaktovat s dotazem, kdy Vám bude návštěva 
u mne konvenovat.
 Vážné zájemce prosím, aby zvážili a posoudili 
výhod mé nabídky, které se u jiných inzerentů těžko 
vyskytují, néli vůbec: 150 metrů vzdálený super
market, kde je rozsáhlý sortiment potravin, ovoce, 
masa i drogerie, kde je otevřeno non stop i v sobotu 
a neděli do 21 h! Prostě, došlo Vám pivo, sůl, nebo 
tvarohový štrúdl (mimochodem velevynikající)? 
Za 9–10 minut si natáhnete džínsy a ve 21 h jste 
zpátky s pivem, solí i štrúdlem!! To je dle mého názoru 
a známého sloganu „prostě k nezaplacení“! 
 Zájemcům, kteří konvenují a o pronájem mají 
zájem, se snažím podat ty nejkompletnější a nej
přesnější informace. Ty, které (ti, ...ří) budou reagovat 
a projeví zájem, pochopitelně pak, po dohodě, začát
kem července pozvu k naprosto ne závazné návštěvě, 
aby se osobně přesvědčily (li), že mnou udávané 
parametry a uvedené skutečnosti naprosto souhlasí.
 A důvod nabízeného nájmu? Samozřejmě, jsou to 
jako vždy – téměř vždy – peníze. Nikdy bych nikomu 
nic v žádném případě nepronajímal, zvláště ne mnou 
komplet navržený dům. Je to můj hrad, („my house 
is my castle“), ale bohužel, jak to pregnantně vyjádřil 
John Lennon: „Život je to, co se právě děje – zatímco 
Vy máte úplně jiné plány.“ Komu ze zájemců se tento 
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překlad nelíbí, zde je originál v původním znění: 
„Life‘s what happens while you are making other 
plans.“
 Upozorňuji, že nemohu akceptovat nájemníka
chovatele psů a koček. V žádném případě to není 
proto, že bych neměl rád zvířata a zvláště pak psy, 
ale je to z technických důvodů (digitalizační procesy). 
Jasným důkazem mé lásky ke zvířatům jsou dva 
velké betonové psí kotce – elektricky vytápěné. Měl 
jsem vždy psy – velké rasy. Posledním byla 60kilová, 
absolutně černá doga. Nezměrně mě milovala. 
Zemřela na lidskou (nelidskou) závist. Byla cynicky 
otrávena!!! Lidé jsou neskutečně zlí. Při svém skonu 
mě vysloveně pohledem prosila, abych ji zachránil. 
To jsem bohužel nedokázal. Věřím, že kdo nemá 
rád děti, psy a květiny, není vůbec člověkem. Mám 
aforismy nesmírně rád a  celý život, od studií, je 
sbírám. Mám jich doslova tisíce!!!
 Další podrobnosti, které někoho mohou velmi 
zajímat, jiného vůbec ne a  v  inzerátu nebudou, 
protože ten je omezen pěti sty údery:
 Protože jsem celou vilu sám navrhoval – od 
dveřních klik (v  podstatě tam ale už nejsou) až 
k  elektrickým  zásuvkám (těch je, to vím přesně, 
v objektu úhrnem 106), je z uvolňovaného prostoru 
přístup na všechny 3 terasy. Z pokoje na terasu č. 1 
a č. 2 a z koupelny je vstup na největší terasu č. 3. 
Ta pojme dva pingpongové stoly a čtyři hráče. Ne, 
nejsem pingpongový (pgpg) přeborník, ale zato se tam 
báječně suší prádlo (nemusíte jej nosit na zahradu. 
Stačí pouze 4 kroky: pračka – šňůra na terase).
 Terasy jsou navrženy a situovány tak, že z východní 
terasy č. 1 pozorujete východ a  dopolední slunce 
a z terasy č. 3 pak naopak/opak: odpolední slunce 
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a jeho kompletně kompletní západ za horizont, když 
slunce pomalu uléhá a jde spát. To je ovšem krásný 
kýč – pro fotografy, estéty, romantiky a také ženy. 
 V podzemí jsou dva velké mrazicí boxy (à 400 l). 
Na střeše je instalována dvoumetrová satelitní para
bola!!! Uvádím to jen proto, abyste věděla, co vše 
Vám nabízím a jaký je rozdíl v bydlení v panelá
kové králikárně, kde nespíte pro celonoční zpěv a pak 
hádání cikánů nebo cvičné falešné tóny rádoby houslo
vého virtuósa či pro exaltované výkřiky „soused ky“ při 
orgasmu, který bývá také velmi často falešný – ostatně 
jako tóny onoho virtuósa.
 Přesto, budeteli mít jinou, sympatickou nabídku, 
která Vám bude daleko více konvenovat, tak nevá
hejte! Měl bych výčitky svědomí, kdyby Vám to u mne 
z důvodů nejrůznějších nevyšlo a já Vás potom musel 
zklamat. Prosím, buďte tak laskavá, sametová, jaho
dová, broskvová, meruňková, a tak i když o moji na
bídku nemáte zájem, potvrďte přijetí emailu a sdělte 
výslovně, že nemáte o nabídku zájem.

Děkuji.

Na co tam má ty mražáky? A proč mu lidi otrávili dogu? 
A proč už tam „v podstatě“ nemá žádné kliky u dve ří? 
No, zatím raději zů stanu ve svém malém, ostře žlu tém 
poko jíčku na půl cesty mezi rozhádanou matkou a ne-
zvedeným synem, než abych jezdila do supermarketu 
pro sůl v AUDI 5000 CD, případně využívala dalších 
ne spor ných výhod tohoto podnájmu, který mi bohužel 
jinak příliš „nekonvenuje“.

25. června 2009
Nějaký zločinec z mého zaměstnání mi dnes ráno šlohl 
nástěnný kalendář, který jsem měla nad svým stolem 
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profesionální vařičky kafe a zalévačky květin. To už je 
světová finanční krize v tak hrozném stadiu, že se čórují 
nástěnné kalendáře? Pravda, byl pěkný a vkusný, ale i tak.

2. července 2009
Občas mě napadá, že by bylo fajn s někým něco sdílet. 
Jako zážitky a tak. Ještě jsem nikdy s nikým nechodila. 
Zatím to všechno byly jen takové bezvýznamné čurdy 
venkoncem k  ničemu, navíc mi dosud ani nebylo 
umožněno pochopit, co jako lidi maj na tom sexu. Za 
chvíli mi bude 24 let, tak jsem zvědavá, kdy už se TO 
jako přihodí.

20. července 2009
„Ženská, která buď zrovna nehubne, nebo nepřibírá, 
jako by snad ani nebyla,“ řekl mi dneska v práci jeden 
ko lega, když viděl, jak snaživě jím jogurt light. V tom 
případě tedy „jsem“ od začátku svého života. Povětšinou 
bývám v posledních letech buď tlustá, nebo ještě tlustější. 
A není divu. Čas, který tráví jiné dívky s nějakými pro mě 
absolutně nezajíma vými partnýrky, věnuju náruživému 
sebe vzdělávání, u čehož se většinou sedí a tloustne. Což 
nic nemění na tom, že občas přemýšlím, jaké to je, jít 
s někým třeba do kina a ještě ho u toho mít rád.

21. července 2009
Dnes jsem bohužel zhlédla nesmírně oduševnělý a kritiky 
vychvalovaný „film“ s názvem 35 panáků rumu. Údajně 
mělo jít o „melancholický snímek o lidské důvěře a úctě“. 
Bylo to hrozné a ještě k tomu jsem na tom byla s mámou, 
která za mnou přijela až z  Moravy, a  já ji vezmu na 
takovou nikam nevedoucí sračku pro rádoby hluboko-
myslné hloubaly. Ten snímek mě ale vlastně taky dovedl 
k zamyšlení – nad mými dvěma stovkami, které tímto 
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skončily v kanále. Soudím, že dívat se namísto toho dvě 
hodiny na hromadu exkrementů, by vyšlo úplně nastejno. 
To je přeci také „zevnitř“, což prý filmové kritiky odjakživa 
velmi fascinuje, když je něco přímo z nitra člověka. Kdysi 
jsem filmovou kritiku taky chvíli studo vala, ale pak jsem 
raději z oné univerzity zběhla prodávat do jednoho brněn-
ského sexshopu. To bylo taky hodně o tom, co se odehrává 
„uvnitř“ a ještě k tomu za to bylo i pár šupů.

4. srpna 2009
Slavný architekt Gustav Eiffel žádal svou matku, aby mu 
pomohla najít ženu, se slovy: „Žádoucí je nižší vzdělání 
a neznalost věcí živo ta, což dovoluje takovou ženu snadno 
uspokojit.“ Doufám, že mě jednou bude snadné uspokojit 
i přesto, že se pořád sebevzdělávám.

7. srpna 2009
Dnes se mě jeden starší ženatý neohrabanec z  práce 
pokoušel balit tak, že přistoupil k mému stolku, kde mám 
květiny a počítač, a řekl mi, že prý vypadám s mými 
velkými náušnicemi trošku jako kráva, ale že tím jako 
nemyslí, že jsem kráva DOOPRAVDY, ale že tak prej 
jenom vypadám, a řekl to s takovýma šibalsky přimhou-
řenýma očima a potutelným úsměvem. Ví se o něm, že už 
asi dlouho s nikým nespal, takže jsem viděla, jak čeká, že 
se tomu budu rozpustile hihňat a že mě pak bude moct 
pozvat „na kafe“, kde mi bude moci říkat další takové 
slabomyslné voloviny, a že si pak asi dáme i víno a že pak 
budu vožralá a že mu pak poskytnu sex ve svém malém 
pronajatém ostře žlutém pokojíčku, kam proklouzneme 
mimo dohled mé paní domácí, až bude zavřená u sebe 
v obýváku před televizí s pivem a tabulkou čokolády. 
Koukalo mu to z  ksichtu jak z  prdele, ale vzhledem 
k  tomu, že jsem se ani nenamáhala předstírat smích 
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a koukala jsem netečně do počítače, tak zase urychleně 
odešel. Na to, že je to muž v říji, zareagoval po měrně 
bystře.

12. srpna 2009
Cítím se jako lilek usmažený na velkém množství oleje. 
Čili těžce. Sice je krásné a horké léto, ale já jsem tlustá 
a taky jsem zhnusená sama ze sebe a taky mám špatnou 
pleť a nevím, co je to oboustranná vášeň jako z filmu, 
a  taky mám pocit, že nemám co na sebe. Nebo jako 
mám, ale jenom to, co mi náhodou bylo a ne to, co bych 
chtěla nosit. Bydlím v maličkém kutlochu a chodím do 
zpravodajského newsroomu zalívat kytky a vesele konver-
zovat s kariérně vzrostlými hosty zpravodajských relací, 
když čekají na sofa, než půjdou do vysílání, a mou hlavní 
náplní práce je být strůjcem žoviální atmosféry. Je to sice 
fajn, ale už bych chtěla být nějak pěkně a obdivuhodně 
titulována, třeba jako „předsedkyně představenstva“ nebo 
„zástupkyně vedoucího“ nebo „specialista logistických 
projektů“. Zatím ale nemám ani vyměněné všechny ty 
tmavé plomby za světlé a vlastně zatím ani vůbec nevím, 
co bych měla dělat pro to, abych měla dobře uspořádaný 
život, jak to určitě mají všichni ostatní. Chtěla bych 
mít svůj život uspořáda nější a uspořádanější, až by byl 
nejuspořádanější na celém světě.

14. srpna 2009
Stále ČEKÁM. Ale nevím na co.

17. srpna 2009 
18.58 – Právě jsem se z práce vydala bosky na tramvaj, 
protože mi ruply moje laciné žabky z tržnice a nejdou 
jakkoliv smontovat dohromady. Jistě to bude skvělé – vy-
hýbat se flusancům, střepům, hmyzu, psí moči, výkalům, 
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a drobným šutříkům v pražských ulicích. Budu si pak 
muset dát na bytě na uklidněnou hrušku a možná snad 
odněkud vyhrabu i nějakou nezdravou potravinu, pokud 
to bude hodně velké utrpení.
21.33 – Tak nakonec jsem došla na byt téměř bez úhony, 
jenom se strašně špinavýma nohama. Neznámý mla dík, 
bydlící ve dveřích naproti přes chodbu, byl na tolik fasci-
nován mým namáhavým bosým výstupem do posledního 
pátého patra, který zpoza svých dveří pozo ro val kukátkem, 
že během mého lovení klíčů v tašce nonšalantně otevřel 
svůj dvoukřídlý vchod do bytu a s flaškou levného vína 
mě pozval k sobě. Omluvila jsem se mu, že mám špinavé 
nohy, protože se mi rozpadly boty a šla jsem bosky z práce, 
a že si chci dát hrušku, ale že teda asi za chvíli přijdu, 
protože jsem vděčná za každé rozptýlení. Nakonec jsme si 
spolu dnes dali ty flašky celkem tři. Pamatuju si, že někdy 
v květnu jsem na něj zaklepala, protože jsem nevěděla, jak 
u sebe v pokojíčku stáhnout žaluzii, abych ji nepoškodila, 
a syn od mé paní domácí zrovna nebyl doma. Tehdy ten 
mladík přišel ke mně do pokoje a nic s tím neudělal, 
ale ujistil mě, že je to fakt blbý, že to nejde. Pak jsem na 
to s tou žaluzií stejně přišla sama a od té doby jsem ho 
neviděla, ani jsem si na něj nevzpomněla. Ale teď jsem 
zjistila, že je dobré mít hned naproti někoho, kdo má 
u sebe vždy nějaký alkohol a trávu. Život to dělá lehčím. 
Tak možná z nás budou přátelé.

24. srpna 2009
No, vypadá to, že se asi spustím s tím sousedem odnaproti, 
i  když to asi bude jedno velké klišé. Má polodlouhé 
kučeravé vlasy, prej píše básně a občas řekne něco, co mě 
i rozesměje. Po bytě se mu válí spousta prázdných flašek 
od alkoholu a přetékajících popelníků a nedávno ho prý 
opustila zcela zdecimovaná holka, protože „už to s ním 
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nemohla vydržet“, takže to s ním asi bude těžké. Nebude 
to v žádném případě něco jako „rodinný“, „pohodový“, 
„vyrov naný“ či „prakticky upotřebitelný“ typ, ovšem 
je zde jedna velká potenciální vztahová výhoda, která 
mě láká a přebíjí všechno ostatní: kdykoliv od něj můžu 
zmizet během pár vteřin k sobě na byt a zamknout se. 
Třeba když mě on omrzí či nasere nebo já jeho. A to mi 
připadá pro vztah s mužem naprosto ideální.

26. srpna 2009
Dnes nadešlo hromadné propouštění zaměstnanců naší 
zpra vodajské televize. Ono už těch propouštěcích vln bylo 
několik, ale vždy jsem to nějak přežila, nejspíš proto, že 
jeden takový obecní šašek je v každém zaměstnaneckém 
kolektivu vždy prima. Tentokrát už to ale nevyšlo. Nový 
pan ředitel, „krizový manažer“, se se mnou však při 
osobním pohovoru rozloučil docela laskavě. Dostala jsem 
odstupné a taky mi při odchodu řekl, ať si přečtu knihu 
Martin Eden, teda ať mu slíbím, že si ji přečtu. Že si myslí, 
že by se mi mohla líbit. Tak jsem mu to slíbila a zítra si 
ji půjdu půjčit do městské knihovny.

27. srpna 2009 
5.27 – Právě jsem obdržela historickou nádhernou 
a bizarní cukřenku ve tvaru slepice. Dal mi ji ten mladík 
odnaproti. Nejdřív nechtěl, že je to památka na jeho 
milovanou babičku a tak, ale nakonec mi ji dal. Jeho 
byt naproti tomu našemu má číslo 17 a náš 15. On má 
u sebe stropní klenbu, vrzající parkety a taky spoustu 
slunce, proudícího z vnitrobloku orientovaného na západ. 
Taky tam má starý psací stroj a spoustu zažraných fleků 
od vína na podlaze. Je to takové doupě, kde se ale dá 
s hezkým pocitem pobývat, i když mě v několika (přesně 
řečeno v mnoha) věcech ten soused irituje. Třeba v tom, 
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že nepracuje a hodně vede chytré řeči o tom, proč tomu 
tak je a proč to nikdy nebude jinak, a asi bude i dost auto-
ritativní, jako že nebude snášet jakékoliv polemiky o tom, 
co mi na něm připadá zvláštní či dokonce nepřijatelné. 
Ale líbí se mi to, že mi dal tu historickou cukřenku  jen 
proto, že se mi líbila, i když pro něj měla tak velkou 
hodnotu.

31. srpna 2009
Mám za sebou svůj první drobný záchvat melancholie 
z odchodu ze stávajícího zaměstnání, který po roce a něco 
nastává právě dnes. Vyvolal jej (ten záchvat) neskutečně 
vynikající tvarohovo-sýrový dort na rozloučenou od 
jednoho pana moderátora, který jej ovšem rovněž přinesl 
v rámci svého odchodu. Takže vlastně – asi není čeho 
litovat, když už tu zanedlouho stejně nebude ani ten dort, 
ani ten pan moderátor, co ho donesl, ani ti lidi, co ten 
dort dnes jedli, ani já. A navíc si teď z odstupného budu 
moct koupit svůj první notebook. A taky gauč. Zatím 
všechno, co jsem si na stávajícím bytě zaznamenávala, 
bylo na papír, vsedě na zemi.

9. září 2009
Kniha Martin Eden od Jacka Londona je dočtena a natolik 
mě pohltila, že jsem dokonce dnes omylem řekla svému 
sousedovi „Martine“, i když se tak nejmenuje. Naštěstí na 
mě moc nežárlí, protože se zas tak moc dlouho neznáme, 
ani se jako vlastně moc nemilujeme, ani se v podstatě 
nemáme moc rádi, i když nás to k sobě táhne, takže se 
to ani nijak moc neřešilo. Naštěstí.

12. září 2009
Od prvního září jsem nezaměstnaná a  nějak mi to 
zatím vůbec nevadí. Letošní září je opět nádherné – 
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ten vzduch a babí léto! Můžu teď trávit víc času s tím 
sousedem odnaproti. To většinou vypadá tak, že coby 
dva nezaměstnaní lidé popíjíme levný (ten nejlevnější) 
alkohol, pokuřujeme laciný tabák, čteme si nahlas 
z našich oblíbených knížek, hádáme se, díváme se na 
televizní pořad Volejte věštce, a když jsem z toho člověka 
někdy lehce utrápená, tak prostě jenom odejdu do svého 
bytu přes chodbu, jak bylo od začátku v plánu. Dnes mě 
právě docela nasral, tak jsem si pak zašla sama do divadla 
a na velký zmrzlinový pohár do cukrárny, abych zvládla 
další vztahové dny s někým tak nevyzpytatelným a věčně 
ožralým. Začali jsme se totiž asi i mít nějak rádi, což je 
poměrně přitěžující okolnost.

22. září 2009
Tak, a je tu první výraznější vztahová trhlina. Soused mi 
často zdůrazňuje, že prej jsem „velebník žrádla“ a že to 
je na mně vidět. To se nedá popřít. Taky se domnívá, že 
prý „má na někoho mno hem lepšího“, než jsem já, a když 
se hádáme, tak mi nelichotivě připomíná, že v globálním 
měřítku nejsem dostatečně oslnivá, a že kdyby chtěl, tak 
může mít jakoukoliv jinou buchtu, na kterou si ukáže. 
Asi ke mně nechová žádné city. Začíná se ale ukazovat, 
že já k němu asi jo. A to mi ze začátku přišel jenom jako 
takový blábolivý jeliman.

25. září 2009
A je to tady. Soused odnaproti mi dal vale, protože 
když spolu někam jdeme a já reaguji odmítavě na jeho 
neustálou poptávku po alkoholu, tak se prej tvářím tak, 
že kolem „chřadnou zdi a slízaj omítky“ a že prej se na to 
nedá dívat, protože na mně jde vidět, že nemám žádný 
vděk za to, že mohu být právě s ním.
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2. října 2009
Dnes jsem se omylem ocitla na představení jedné „legen-
dární německé performerky“, která byla oděná do bílého 
hávu, pod kterým se skrývala její tanga barvy žabince. 
Tato perfor merka se ponořila za hrobového ticha obecen-
stva do nízkého bazénku plného vody a začala roztahovat 
své, mokrými hadry oblepené intimní a vylučo vací partie 
směrem do publika a tvářila se u toho děsně záhadně 
a útrpně a jako že „o něco jde“. U toho obřadně mlčela 
a asi půl hodiny furt významně ukazovala své zmáčené 
genitálie publiku, které se taky snažilo tvářit, jako že 
o něco jde. Proč se tyto kraviny vůbec dělají? Aby se 
někdo cítil „umělecky“? Protože tomu EU poskytla 
nějaký grant? Nebo aby byli někteří „náročnější“ diváci 
uspokojeni dojmem, že na rozdíl od „masy nevědomých“ 
chodí na artová představení, která je oddělují od stáda 
tupců? Nebo pro duchaplné studenty škol, zaměřených 
na uměnovědu? Asi kvůli tomu všemu dohromady. No, 
taky jsem byla taková duchaplná studentka. Po dnešním 
večeru si ale mnohem víc vážím lidí, kteří bez umělých 
hnojiv pěstují mrkev nebo umí vlastnoručně udělat dobrý 
kozí sýr.

24. října 2009
Ačkoliv mě poezie všeobecně vůbec nebere, dnes mi 
soused od naproti, který píše básně, představil jeden 
básnický kousek o mně. Údajně usmiřovací. Což bylo 
dobře, protože se mi po něm během těch pár dnů odluky 
dost stýskalo. Nesměle zaklepal na dveře bytu, ve kterém 
mám pronajatý pokojíček, a když jsem otevřela, vrazil mi 
do ruky psacím strojem popsaný papír. Básně od něj, zve-
řejňované na jednom amatérském literárním serveru, jsem 
si raději nikdy nečetla, protože jsem si o něm nechtěla 
ještě víc zkazit dojem. Tihle poetové a literáti se většinou 
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berou hrozně vážně a  ještě k tomu navzájem nesnášejí 
jeden druhého, přičemž je to celé dohromady jen kupa 
vzletných žvástů a nudy. Tohle jsem si ale přečetla, když 
už to bylo přímo pro mě. Navíc to bylo napsáno na tom 
starém psacím stroji, jehož klapání jsem za ten společný 
měsíc důvěrně poznala. Jmenovalo se to Olga.

Olga
moje sousedka nečekaně zaťukala na dveře

nejdřív ve mně hrklo –
myslel jsem, že to je nějakej všivák s eliminačníma

nůžkama…
dělal jsem mrtvýho

ve svým vlastním bytě
bylo to skličující a neblahé…

a pak někdo tiše řekl moje jméno
ten hlas bylo nemožné si poplést

letěl jsem ke dveřím
„ježíš proboha ahoj…“

stála tam s knihou od Chandlera
kterou jsem jí kdysi půjčil –

Olga

magická, vznešená, nasraná
 „na, já to nebudu číst, když je to od tebe“

„fajn“
knihu jsem přebral a hodil ji na linku

a pak jsem zanořil otvírák
do párků s fazolí

kdysi opilej jsem ji nazval mastodontem –
napsala mi v SMS, že odchází s jiným mužem
který na rozdíl ode mě nemá komplexy z žen…

odpověděl jsem jí:
„všichni správní chlapi mají komplexy z žen, kozo!“
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no a tak dál
celý jsem to posral…
to bylo před měsícem

a teď tu stála
v šeru chodby –

krásnější než kdy před tím
vzhlížela na mě zpod záplavy vlasů

a voněla
„pojď dál, jestli chceš“

řekl jsem
oknem dovnitř pralo slunce
prošla světelnou stěnou –

s úsměvem se rozhlížela po rozbitém pokoji
měla v očích nepatrnej lesk

sentimentu…
před zrcadlem si zkusila moji šálu

bylo to půvabné
nalil jsem dva střiky,

„za chvíli musím jít“ neustále opakovala
stáli jsme před oknem

velmi blízko sebe
a vzduch se mezi náma chvěl

„ve dvě musím jít“
políbil jsem ji

její jazyk jako divoký hádě
zaútočil v mých ústech

pozvedl jsem kopí k přípitku
nekonečně krvavého příměří

2. listopadu 2009
Dnes jsem šla ze zoufalosti na pohovor do jednoho fast-
foodového řetězce. Vyplnila jsem tam nějaký dotazník 
a pak si se mnou přišel ke stolku popovídat energický, 
ambiciózní a dravý pán v bílé, pečlivě vyžehlené košili 
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s cedulkou „manažer“. Řekl mi, že sice nyní mají přesně 
čtrnáct zájemců o pozici pracovníka výdeje, ale že mou 
„kandidaturu“ zváží a že mi dá hned zítra vědět.

3. listopadu 2009
Tak dopoledne mi dali z fastfoodového řetězce vědět, že mě 
teda berou a že můžu nastoupit ihned. Panu mana žerovi 
se prý líbil můj úhledný a „vypsaný“ rukopis, kterým 
jsem vyplnila dotazník. Nastoupit mám zítra ve 14:00. 
Budu dělat v zákulisí výdeje hranolky a saláty.

4. listopadu 2009
Něco prapodivného vevnitř mě dnes svíralo čím dál 
víc, když se blížila 14. hodina. Po dlouhém dívání se do 
země na jednu část šedivého koberce v mém ostře žlutém 
pokojíčku jsem se rozhodla, že do výrobny hranolek 
nenastoupím. Ve 13:00 jsem tomu pánovi napsala SMS, 
že bohužel nastoupit nemohu, ale vzhledem k velkému 
množství uchazečů jistě nebude problém za mě najít 
okamžitě náhradu. Strašně se mi po odeslání té SMS 
ulevilo, ale ani nadále nevím, co se sebou. Raději však budu 
ještě nějakou dobu žrát zlevněné věci pár dnů po záruční 
lhůtě z našeho potravinového nonstopu na rohu, chodit 
za pár stovek s Básníkem na placené ochutnávky kafe 
a přepíjet úzkost z mála financí laciným alkoholem než 
spadat pod ambiciózního pana manažera z fastfoodového 
řetězce. Třeba mi časem vyjde něco jiného, i když opravdu 
netuším, co jiného by to mělo být. Mé možnosti jsou 
momentálně veškeré žádné.

20. listopadu 2009
Právě jsem odešla z pohovoru v  jednom smíchovském 
sexshopu, kde sháněli prodavačku. Tuhle práci už jsem 
kdysi dělala v Brně, kde byly i honicí kabinky, tak jsem 
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si říkala, že už mám zkušenosti a že mě něco jen tak 
nezaskočí. Byly jsme tam jenom dvě uchazečky. Seděly 
jsme naproti sobě u stolu a musely jsme vyplňovat psycho-
logický dotazník, aby se poznalo, zda jsme dostatečně 
emočně a  inteligenčně vybavené pro prodej vibrátorů, 
umělých vagin, syntetických zaťatých pěstí a lubrikačních 
gelů. Mé konkurentce, subtilní dívence, mohlo být tak 
kolem dvaceti, měla na krátko střižené vlasy a poněkud 
vyplašený laní pohled. Šlo vidět, že prostředí agresivní 
umělohmotné sexuality je jí zcela neznámé. Zeptala jsem 
se jí, co tam dělá. „Já jsem vyučená malířka skla a už delší 
dobu nemůžu sehnat práci. Táta už mě odmítá živit,“ 
špitla zahanbeně. „Jinak vím, že tohle asi nebude nic pro 
mě, ale doufám, že bych si tady, když by zrovna nebyl 
žádný zákazník, mohla sedět a občas si něco namalovat 
na sklo,“ vysvětlila mi s nadějí v hlase. Její slova a vizáž 
byly v tak strašném kontrastu s barevnou pryží a řvavými 
zastrkávajícími výjevy všude vůkol, že jsem si řekla, co 
tam vlastně jako vůbec dělám a že bych té dívence měla asi 
tu práci čestně přenechat, načež jsem se sebrala, rozloučila 
jsem se s ní a odešla jsem od půlky vyplněného dotazníku 
zpátky do pátého patra na Letnou. Tomu říkám elegantní 
zlikvidování konkurence.

25. listopadu 2009
Zkurvené a stále bezvýsledné hledání práce mi přivedlo 
návštěvu Svaté Trojice – chandra, splín & světobol. 
Přemýšlím o výhodách žití.

30. listopadu 2009
Dnes jsem se vracela od rodičů z Mohelnice, a protože 
už nemám z  čeho žít, máma mi půjčila tisícovku. 
Zrovna dost sněžilo a táhla jsem se z Hlavního nádraží 
na Letnou s velkým kufrem, napěchovaným domácím 
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jídlem, aby byla v mé pronajaté poličce v  lednici paní 
domácí alespoň nějaká zásoba. Procházela jsem zrovna 
kolem jednoho řeznictví a na venkovní tabuli jsem si 
všimla nápisu křídou, že shánějí prodavačku masných 
výrobků. Zaparkovala jsem svůj kufr u  vchodu a  šla 
jsem se zeptat, zda je tato pozice ještě volná. Prý ano. 
Hlavní paní řeznice mi řekla, ať přijdu pozítří v půl šesté 
ráno na zkoušku a především ať si na sebe vezmu dlouhý 
teplý svetr a holínky, protože teď mají pořád otevřené 
dveře do ulice v rámci „vstřícnosti vůči zákazníkům“ 
a hodně tam táhne. Řekla jsem jí, že teda přijdu, podaly 
jsme si ruku a odešla jsem. Začala jsem si říkat, jakého 
dlouhého svetru z mé skromné garderoby mi pozítří 
ráno bude nejméně líto. A taky jsem si uvědomila, že 
nemám holínky. Dorazila jsem i se zasněženým kufrem 
plným jídla a se svou půjčenou tisícovkou na byt a bylo 
mi nanic. Nanic mi bylo i několik dalších hodin, kdy 
jsem si vybírala nějakou dlouhou pleteninu na svou první 
řeznickou směnu a kdy jsem se poohlížela po nějakých 
botách, které by mohly připomínat holínky, a zároveň by 
mi nevadilo, že na ně budou dopadat všelijaké věci, které 
obyčejně v řeznickém zákulisí dopadají na zem. Tak snad 
mám vybráno. Důležité je, aby svetr zakrýval ledviny 
a do bot se vešly aspoň dvoje ponožky, a můžu začít být 
konečně plně prospěšná této společnosti.

1. prosince 2009
Právě jsem omočila své ruce v obrovské nádobce s teku-
tým, sliz kým a nádherně vonícím mýdlem modré barvy. 
Jemně, ale vydatně jsem tuto tekutinu promnula a bylo 
to jako kdysi v dět ství ňahňat bahno. Krásné. Musím si 
dělat hezké zážitky před zítřejším brzkým nástupem na 
mou první směnu do řeznictví, kde mám být o půl šesté 
ráno.
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2. prosince 2009
Tak včera odpoledne se stal zázrak. Jeden můj známý, 
Honza, se ze dne na den stal šéfem nejčtenějšího českého 
bulvárního ser veru a napsal mi SMS, že má asi volné jedno 
místo redaktora a že prý jestli bych o to neměla zájem. 
Viděli jsme se totiž před pár týdny náhodou v tramvaji, 
když jsem zrovna jela z nějakého ne úspěšného pohovoru. 
A včera se stalo tohle. Honzovi jsem samozřejmě ihned 
odepsala, že bych o  to místo moc stála. Pak po mně 
chtěl zkušební článek, ačkoliv jsem nikdy žádný bulvární 
článek nenapsala. Takže namísto nástupu k jitrnicím, 
který jsem ihned odvolala, jsem si za poslední prachy od 
mámy nakoupila v trafice veškerý bulvár, který si jinak 
vůbec nekupuju, protože teď nemám prachy ani na něco 
tak laciného, jako je tento tisk, sedla jsem si k počítači 
a poslala jsem možnému šéfovi svůj první, fiktivní článek 
o  smyšlené missce a  ještě smyšlenějším fotbalistovi, 
kterak si na večírku dali rajčata s mozarellou a jak ten 
kousek mozarelly spadl té holce do výstřihu a že to někdo 
vyfotil, když to odtamtud zrovna lovila. Prostě takovou 
tu bulvární klasiku, jak si myslím, že by měla vypadat. 
Nyní čekám, co se stane. Mohl by to být začátek nějaké 
zajímavé nové éry. A hlavně bych mohla začít dostávat 
výplatu i za něco jiného než za zalívání kytek nebo prodej 
análních kolíků.

7. prosince 2009
Můj zkušební článek byl prý schválen a měla bych se 
jít v pátek poprvé podívat do té redakce. Vůbec nevím, 
jak tam budou vy padat, ti lidi, kteří tam pracujou. Jak 
vypadají lidi, kteří dělají to, co zajímá většinovou masu 
a čím většinová masa jakože opo vrhuje? Jak vypadají 
tito denní poskytovatelé emocí a mnoha nepotřebných, 
zato tolik vyhledávaných informací? Jsou to fakt takoví 
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psychicky nevyrovnaní trotlové, případně neúspěšní 
slavomani či amatérští psychologové, kteří mají hluboko 
zako řeněné komplexy a kteří svou práci dělají jen proto, 
aby mohli hanit jiné a hojit se na nich, jak se často říká? 
Nebo to jsou veselé, sarkasticko-ironické kopy, pod jejichž 
otrlým víkem je zlaté nitro plné úsměvných a zábavných 
historek ze světa plebsu nedostupného lesku? No, jsem 
moc zvědavá. Každopádně, jestli tu práci dostanu, bude to 
skvělý. Mámě aspoň budu moct vrátit ten litr. S otcem to 
asi bude složitější – jednou mě v patnácti hrozně vyplísnil 
za to, když zjistil, že si během jednoho letního večera 
nečtu antickou literaturu z  jeho obsáhlé knihovny, ale 
časopis Spy, který pak přede mnou demonstrativně roz-
trhal, zmuchlal a vyhodil do krabice s tříděným odpa dem. 
Zatím to raději nikomu nebudu říkat, ani Básníkovi. 
Nevím, jak se na to bude tvářit. Něco mi říká, že radost 
se mnou sdílet asi nebude, protože bych mohla trhnout 
náš dvoučlenný tým chudých nezaměstnaných, ve kterém 
jsme si rovni.

10. prosince 2009
… a taky že ano. Dnes jsem se od Básníka dočkala pam-
fletu na svou osobu, protože jsem se zpozdila s přícho-
dem, když jsem ještě musela projednávat podrobnosti 
ohledně mého nástupu do nové práce. Zašla jsem si po 
jednom koncertu na pivko s Honzou a ještě s jeho kole-
gyní jménem Lucie, která mě musela pro novou pozici 
schválit. Říkali mi, jak ta redaktořina bude vypadat, a co 
musím, smím a nesmím a tak. Že prý má hierarchie ve 
vydavatelství i ta práce samotná svá přísná pravidla. Byl 
to takový stručný mediální rychlokurz, který se o pár 
piv navíc poněkud protáhnul, takže i když jsem někdy 
kolem půlnoci napsala SMS, že do hodiny budu u něj, tak 
už jsem se pak u Básníka nestavila. Jeho následný ranní 
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hanopis, který mi na papíru, zuřivě proklepaném údery 
psacího stroje, hodil před dveře bytu, vypadal takto:

pamflet

Ve 3.33 ráno
ukousávám hlavu mikulášovi

kterýho jsem ti koupil odpoledne
z čistý lásky.

jsem opilej, nesmiřitelnej,
hnusnej borec

(nechalas mě čekat)
tak jsem se opil vínem, který jsme měli cucat spolu

jen tak zlehka
a bavit se trapností televizních pořadů

a pak se milovat
jenže ty stojíš ve futuru opřená o sloup

a strkáš si tam vypsanou fixu
zřejmě

chroupu mikulášovu dutou kebuli
nazpět ve svým chlastacím přístavu

žeru tvoji čokoládovou duši
a jako zákusek si dám nadívanou pýchu

a ve svý barbarský přímočarosti
budu pravdivej, zlej:

strhnu celofán až k bláznivýmu morku všeho
zastřelím tmu

spálím dekorace
zmizím do hor –

jenže ty píšeš:
Lásko, do hodiny jsem u Tebe… 
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17. prosince 2009
Po několika dnech, kdy jsem teď denně docházela do redakce 
a pachtila jsem se zde s nějakými prvními články o lidech- 
-celebritách, které jsem ještě nikdy neviděla, a o udá-
lostech, na kterých jsem zatím ještě nebyla, jsem dnes 
dostala vytouženou pracovní smlouvu na místo redaktor-
ky. Proběhlo to tak, že Honza ke konci pracovní doby 
leda byle otevřel dveře do redakce, mrknul na mě a pro-
ho dil: „Prosím tě, málem bych zapomněl, dojdi si ještě 
dneska na personální podepsat smlouvu, jo?“ Pane bože, 
já mám pracovní smlouvu a poprvé v životě to není na 
práci asistentky, posluhovačky nebo proda vačky! Jsem 
redaktorka! A  budu chodit na večírky! A  budu psát! 
A budu mít výplatu!

19. prosince 2009
Redakční „bulvární“ tým je utvořen ze samých žen, pouze 
korektora textů dělá jeden starší korektní pán, který mi 
pořád něco nekonečně vypráví, třeba o muškách octo-
milkách, které se mu v létě pustily do třešní a že prý jestli 
jsem to někdy taky zažila. Je mu úplně jedno, zda ho 
poslouchám nebo ne a zda mu odpovídám nebo ne, což je 
v pořádku. Šéfa nám dělá Honza, který mě zázračně vytáhl 
na poslední chvíli ze vstupu do království jitrnic. Dámy 
v redakci jsou kus od kusu jiné, ale myslím, že všechny 
spojuje jedna věc, a to myšlenka, že jsem nepochopitelný 
zelenáč, který se do jejich vytříbeného týmu dostal tak, 
že přeblafnul nového šéfredaktora. Asi to bude trvat ještě 
spoustu času, abych jim dokázala, že fyzických dotyků, 
kromě stvrzujícího podání ruky, nebylo k mému nástupu 
do práce vůbec zapotřebí. Zřejmě už jsou z toho světa 
celebrit zvyklé, že jsou mezi lidmi běžné poněkud jiné 
postupy.
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20. prosince 2009
Po získání pracovní smlouvy aspoň pro jednoho z nás 
jsme si u Básníka dali večerní oddychový program: ukuso-
vání syrových buřtů, nasávání červeného vína a sledování 
pořadu Za kačku svlíkačku. Vypadá to, že už se smířil 
s  tím, že jsem zaměstnaná, možná že v  tom dokonce 
spatřuje i nějaké výhody, jako třeba to, že si budeme moci 
časem dovolit i kvalitnější stravu a lepší víno.

23. prosince 2009
Jako vánoční dárek jsem od Básníka dostala heslo na jeho 
wi-fi, na kterou se mohu díky krátké vzdálenosti našich 
bytů připojit i ze svého pronajatého pokojíčku na druhé 
straně chodby. Prý ho mohu používat do té doby, než 
ho zase s něčím naseru. Tak snad to vydrží aspoň týden.

28. prosince 2009
Jsem z Vánoc v rodné Mohelnici zpět v těžce dobývané 
Praze. V mé čerstvé práci bulvární novinářky jsem zatím 
stále jen začátečník. Články o takových těch „velkých“ 
celebritách mají na starosti moje zavedené kolegyně, které 
si s těmito propálenými osobnostmi připalují na večírcích 
cigarety, vzájemně se svěřují ohledně svých trablů, švitoří 
a žertují na adresu jiných celebrit a novinářů. Jsou to těsné 
a vzájemně velmi výhodné vztahy. Tak takhle daleko já 
ještě rozhodně nejsem. Byla jsem zatím akorát vyslána na 
tradiční vánoční koncert Janka Ledeckého, na kterého 
jsem si svědomitě připravila asi patnáct otázek a velice 
jsem se snažila, aby to bylo nenasrávající a zároveň něčím 
pikantní pro čtenáře. Zatím jsem ve fázi učení, takže 
budu ráda, když se mi nějaká déčková celebrita rozhodne 
v blahosklonném rozpoložení svěřit, že si nechala vyplnit 
rty klobásovým jedem nebo že teď „pracuje na zajímavém 
projektu, který je zatím tajný“.
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31. prosince 2009
Happy fucking New Year – slavím jej s Básníkem a s jeho 
ka marády, mezi kterými vládne omamná ruka LSD 
a alko holu. Ten zejména z lidí, kteří jsou na něm závislí, 
dělá ještě větší hovada, než jaká jsou i bez něj.
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3. ledna 2010
Dnes o půl třetí ráno mi byly Básníkem v rámci naší 
part nerské ro zepře a  opětovného rozchodu vyhozeny 
papuče z okna na zem do vnitro bloku. Pravděpodobně 
však jeho mocným švihem skon čily v proti lehlém vnitro-
bloku, který je již za hranicí našeho domovního rajónu, 
čili za silnou a vysokou zahradní zdí. Velice se těším, až 
tam ráno budu mezi tím vším sněhem, odpadky, shnilým 
listím a psími hovny své papuče hledat. První výplata 
mi ještě nepřišla, takže si momentálně nemohu dovolit 
nové přezůvky. Okna směrem do vnitrobloku jednoduše 
nejsou pro rozchody zrovna tím nej příznivějším faktorem. 
Mnohem výhodnější jsou okna do ulice – ta totiž není 
nijak ohraničena a věci vyhozené z oken jsou pak pro 
jejich chudé majitele snadněji k dohledání a zpětnému 
získání.

5. ledna 2010
Dnes se ozvalo klepání na zeď mého pokojíčku, která 
sousedí s domovní chodbou, a když jsem otevřela dveře 
od bytu, stál tam již odnasraný Básník, který mi ozná-
mil, že zítra nastupuje jako vrátný do podzemní diva-
delní vrátnice. „Mám práci. Rozhodl jsem se, že ti z první 
výplaty koupím prsten a zasnoubíme se, kdybys chtěla,“ 
oznámil mi, ledabyle opřený o futra. „Ty jsi zase chlastal, 
ne?“ odpověděla jsem mu v poklidu. „Nechlastal. Ale 
uvědomil jsem si, že tě miluju. Je to marný,“ vysvětlil 
mi. „Jinak, vyrážím teď na Vltavskou na lahodný pěta-
dvacetikorunový ham burger a  pak jdu do kavárny, 
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nechtěla by ses přidat? Myslím, že ti dlužím pár piv a do 
budoucna ten prsten,“ dodal, a tak jsme šli.

10. ledna 2010
Je neděle. Mám za sebou strašnou noc a právě jsem se 
vyzvracela do igelitky KFC s nápisem „Life tastes great“. 
Včera večer si Bás ník na byt přivedl nějakou fanynku své 
tvorby z toho lite rárního webu pro amatéry, na kterém 
publikuje. Slyšela jsem za svou zdí na chodbě jejich kroky, 
když si ji vedl do bytu. Slyšela jsem i jeho hlas. Tak jsem 
vyletěla ven, vrhla jsem se na něho a strašně jsme se před 
tou jeho fanynkou porvali. Během rvačky, když mě strhnul 
na zem, mi s roztodivnou rozkoší pošeptal, že ji poznal 
před hodinou a že mu teď jde dát. Dala jsem mu pěstí do 
ksichtu, roztrhla jsem mu košili, sletěli jsme po schodech 
tři patra dolů a snažila jsem se zabránit tomu, aby spolu 
měli na mnou ten den ustlané posteli pohlavní styk, ale 
bohužel se mi to nepodařilo. Ta fanynka byla až příliš 
žádostivá dobrodružství s romantickým rozervancem a on 
byl až příliš nadšen vidinou toho, jak mě to sejme. Chlapi 
asi mají rádi ten pocit „hajzlo-kance“ i za cenu toho, že 
jsou v  tu chvíli formou lidské břečky. Teď se musím 
poprat sama se sebou a s tím, abych u sebe v pronajatém 
pokojíčku zvládla situaci, která se odehrává vzdušnou 
čarou asi pět metrů ode mě. Rvát se se sebou je ještě horší 
než se rvát s někým. Je to silně nesnesitelný.

11. ledna 2010
Snažím se ošidit svůj mozek. Respektive – snažím se 
sama před sebou zapomenout, že něco takového vůbec 
vlastním. Znásilňuji si psyché všemi jinými podněty 
než těmi, nad kterými se mi zrovna chce přemýšlet, 
aby mě to moc nebolelo. A přejídám se. Dnes, zrovna 
když jsem si v rámci žalu šla v práci do ledničky pro své 
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zakoupené tři indiánky s růžovou pěnou, jsem v kuchyňce 
u kredence potkala moderátora Leoše Mareše. Prej teď 
bude měsíc dělat šéfredaktora bulvárního týdeníku, 
jehož redakce je pár dveří od té naší. Chce prý tímto 
dosáhnout zadostiučinění vůči mediálnímu světu, té partě 
pokrytců, lhářů a lidských stok, tedy jako vůči bulvárním 
novinářům, což už jsem tři týdny i  já. A taky asi chce 
mezi ony novináře vnést konečně čistotu, řád, pravdu 
a ukázněnost. Že prý to jako vůbec není pravda, že má ty 
mimomanželské milenky, jak vyšlo v posledním vydání 
toho časopisu, kterému teď šéfuje. Že to jako jsou všechno 
jenom kecy. No, mně je to vlastně jedno. Mám dost svých 
sraček. Pozdravila jsem ho, vzala jsem si své tři indiánky 
a šla jsem zase pryč. Je ale zvláštní ho vidět, jak si krájí 
erárním nožem na dopolední svačinu rajčátko, a přitom 
má tolik drahých aut. Ještě před měsícem jsem jedla prošlé 
potraviny a teď spolu sdílíme stejné prkénko na krájení 
zeleniny i nůž. Kdo by to byl řekl.

16. ledna 2010
Právě jsem posvačila celý loňský adventní kalendář (24 čo-
kolád). A pak ještě jeden (dohromady 48 čokolád). A pak 
ještě knedlíky plněné uzeným masem. Toť výčet mých 
dnešních hezkých zážitků. Jinak hrůza. Pořád dokola 
poslouchám měsíc staré vánoční CD Ivety Bartošové – 
Když ticho zpívá. Hlavně písničky Tichá noc a Chtíc, aby 
spal. Jsou tak strašlivě řezavé a depresivní, že je to to jediné, 
v čem teď nacházím alespoň trochu bezpečí a uklid nění, 
když v mém ostře žlutém pokoji ono bodavé „ticho zpívá“. 
Kole gyně v redakci se zkušeně baví o tom, že zanedlouho 
už Iveta určitě spáchá tu sebevraždu. Že prý je na tom teď 
hodně zle. Ale já teď díky jejímu depresivnímu podání 
mírumilovných vánočních koled skutečně chápu, co to 
znamená, když se řekne, že je hudba lék. Je to teď po té 
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hrozné rvačce s Básníkem má je diná útěcha ve chvílích, 
kdy na chodbě pravidelně slyším každý večer jeho kroky 
a přidružené cupitání té fanynky z amatérského literár-
ního serveru.

24. ledna 2010
Adaptace Werichova hesla „když už člověk jednou je, tak 
má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má 
být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha 
případech je“ na můj sou časný stav ohledně ztráty lásky 
nebo tak něčeho by byla: „Bylo by dobré, kdyby to nebylo. 
Ale co se dá dělat, když už to jednou je. Je tedy dobré 
předstírat, že nic takového nikdy nebylo, tak, jak tomu 
v mnoha případech je.“

25. ledna 2010
Díkybohu za tohle pondělí, nový týden a živo kolem. 
O víkendu jsem myslela hlavně na to, jestli za něco můžu. 
Jako jestli jsem tomu mohla nějak zabránit. Jestli bych 
měla působit a chovat se jinak, aby už se mi s nikým jiným 
ne stalo to, co jsem na vlastní oči viděla před dvěma týdny. 
Nebo číst víc knih o partnerských vztazích. Nebo míň jíst. 
Víc se malovat. Víc chodit v obepnutém oblečení. Nevě-
děla jsem. Do toho všeho jsem čile oceňovala kom bi naci 
po lo má čených sušenek a zloby. Jsem teď fakt ráda za svou 
novou práci, hlavně teda za to, že můžu psát články, které 
dokonce i někdo čte, kon krétně statisíce lidí. Snažím se, 
aby to nebylo blbý, i když jde o bul vár, kde je nejdůležitější 
snadná zkon zumovatelnost. Taky mě baví po znávat onen 
opo vrhovaný a  vy smívaný, ale přitom dráždivý svět 
významných i bezvýznamných veřejných činitelů. Často 
jsem v redakci dlouho sama do noci, protože návraty do 
mého ostře žlutého pokojíčku plného řvoucích myšlenek 
a „zpívajícího ticha“, ve kterém mě konejší pouze vánoční 
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koledy Ivety Bartošové, jsou teď pro mě synonymem 
hrůzy. Většinou jezdím až poslední přímou noční tramvají 
a moje jediné přání se po vystoupení z MHD redukuje 
na to, abych nikde po cestě na byt nepotkala Básníka.

9. února 2010
Jako potěšení tohoto dne jsem si dnes koupila krvavě 
červenou rtěnku Chanel, poprvé v životě. Je to dospělá 
dámská rtěnka, žádný šmejd za šedesát korun z prodejny 
drogerie-barvy-laky. Je krásné investovat do toho, že je 
člověk žena, a těšit se z toho, i když jen sama pro sebe.

14. února 2010
Obrovský, valentýnský, zamilovaný nákup dárků od mé 
osoby pro mou osobu. Velmi úlevné. Když to neudělá 
nikdo jiný, musím se obdarovat sama. Na to by měla 
myslet každá nemilovaná.

21. února 2010
Doháním teď všechno, co jsem si kdy chtěla koupit, když 
jsem ještě neměla ani floka a když jsem ještě neměla ty 
správné myšlenky na to, jak být více okouzlující. Pokud 
má člověk vkus a trochu peněz, může se z něj vlivem 
dobře vybraných pomůcek stát někdo úplně nový, možná 
i lepší. Současně s tím totiž často proběhne i určitá vnitřní 
transformace. Možná, že to je ta cesta k tomu, aby už 
mě pak nikdy žádný kripl nepodvedl. Anebo taky ne. 
To ještě nevím.

22. února 2010
Dnes v noci jsem se vrátila po celodenním působení na 
mejda nech na byt a zjistila jsem, že mám sice několik 
nových kousků v šat níku, vysněný parfém a růžový obal 
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na notebook, ale ne mám vůbec nic v ledničce. Měla jsem 
tak hrozný hlad, že jsem si dala růz no barevné kočičí 
granule z fondu kočky od paní domácí. Přímo z mističky. 
Měla jsem opravdu velký hlad. Bylo to ne chutné. Ale vo-
něla jsem při konzumaci toho slepeného kočičího žrádla 
Diorem.

26. února 2010
Víkend je v poslední době pro mě něco velmi ubíjejícího 
a otrav ného. Většinou se nekonají žádné večírky ani akce, 
na které by člověk mohl chodit, na bytě navíc nemám 
internet a pět metrů ode mě, za dvěma zdmi v Básníkově 
bytě, se odehrávají věci, o kterých nechci vůbec nic vědět, 
ani si je představovat. To ticho v bytě o víkendu někdy 
bývá nesnesitelné a zvuky těžce vystupu jících či křepce 
scházejících kroků z naší kdysi společné chodby ještě víc. 

27. února 2010
Dnes jsem sehnala své paní domácí nového podnájemníka 
namísto jejího synáčka, který se před časem konečně 
odstěhoval. Jako provizi za zprostředkování nové oběti 
našeho soužití jsem od ní obdržela zubní kartáček s 5 460 
štětinami, jak mi mnohokrát zdůraznila, takže si počet 
štětin pamatuji přesně.

28. února 2010
Podnikla jsem nedělní velký jarní úklid – otevřela jsem 
svou krabici s laky na nehty, vyházela jsem tři již neupo-
třebitelné odstíny a krabici jsem zase zavřela. Víc věcí na 
úklid nemám.

3. března 2010
Svět už voní jarem, tak je mi líp, i když stále ještě hrozně. 
Bez něj.
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10. března 2010
Hrozně se těším a přitom ani nevím na co.

26. března 2010
Už druhý den jsem opět jednou nohou v průseru. Teda 
asi vlastně oběma. Na chodbě domu jsme se totiž přede-
včírem znenadání potkali s Básníkem. Odněkud jsem se 
v noci vracela a najednou za mnou dole bouchly hlavní 
dveře, a když jsem se otočila, tak se z přítmí vynořil on. 
Domnívala jsem se, že je naše společná éra již od ledna, 
kdy jsem se z něj a jeho záletu s fanynkou z amatérského 
literárního serveru několikrát dočista pozvracela, uzavřena. 
Nicméně asi není. Asi to bude ještě dost složité, slepovat 
ten džbán. Ale třeba to půjde.

8. dubna 2010
Čas 2.48 ráno, pořad Volejte věštce, muž cca 43 let: 
„Dobrý večer, prosim vás, měl jsem přítelkyni a s ní to 
bylo fakt špatný. Teď mám novou a s ní je to už lepší, 
ale furt hrozný. Co mám dělat?“ Tak jsme se s Básníkem 
shodli, že u nás to je s naším obnoveným vztahem vlastně 
podobné, ale že nemůžeme jinak.

12. dubna 2010
Dnes se na mě Básník nasral, protože jsem ho přišla 
navštívit a měla jsem na sobě tepláky a péřovou vestu 
a jemu vadilo, že jsem ne byla oděna jako sexuálně expli-
citní rajda. Já jsem přitom samo zřejmě věděla, že tento 
úbor vypadá asexuálně, ale upozornila jsem jej, že má 
u sebe v místnosti teplotu asi 13 °C. Nasadil tragicky 
a  zhnu seně protažený obličej, takový ten podobný, 
jaký vždy nasadí Jack Nicholson, když hraje nějakého 
rozbouřeného dobrodruha, kterého sere ženské pokolení, 
a byla jsem vykázána ven z  jeho bytu s  tím, že se na 
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mě v takových hadrech nedá dívat. Teplotu v místnosti 
však zvednout nemohl, protože mu blbnou wafky. Tak 
to je jako ilustrace celého toho bludného kruhu v našem 
vztahu.

15. dubna 2010
Ze světa českého showbyznysu: při závěrečném potlesku 
po ode hraném muzikálu Baron Prášil jsem se dnes zni-
čehonic postavila, abych si upravila přisednutou sukni. 
Lidi kolem mě si to však omylem vyložili jako standing 
ovation a začali k mému zděšení vstávat taky. Urychleně 
jsem se zase posadila.

22. dubna 2010
Básník se prý „nutně potřebuje ožrat“ – děl a díval se při-
tom na mne naléhavě. Nevěděla jsem, co si mám o tom 
myslet, ale pak se někam zdejchnul a v noci mi od něj 
přišla zpráva, že to mezi náma končí, protože zjistil, že ho 
prý zase chce nějaká fanynka z toho webu pro amatérské 
literáty a on se rozhodl jí vyhovět. Už tyhlety sračky 
nechci. Cítím se jako Lucy In The Sky Without Diamonds. 

25. dubna 2010
Rozhodla jsem se, že si z  lenosti vyžehlím napařovací 
žeh ličkou košili přímo na těle. Uznávám, že to asi nebyl 
úplně dobrý nápad. Nejsem hedvábné konzistence. Jsem 
prostě maso, což si člověk uvědomí výhradě v kontaktu 
s kanibalem, s dobrým milencem nebo právě s žehličkou.

7. května 2010
Vzala jsem si na svá bedra úkol, že do pokoje vedle mého 
seženu paní domácí opět nového podnájemníka. Ten 
současný to včera vzdal. Příliš se mu nelíbil bohémský 
naturel naší paní prona jí matelky. Paní domácí je úplně 
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jedno, kdo tam bude bydlet, hlavně aby ten člověk platil 
nájem, takže to na ní raději ne chávat nebudu. Jsem do cela 
zděšená z dnešních kandidátek na spolu bydlící: alter-
na tivní pěstitelka potkanů s  „nějakejma problé mama 
vohledně existence, vo kterejch teď nemůže moc mlu-
vit“, čtyři cetiletá zamlklá žena s vyděšeným pohledem 
a žlu tým houbo vitým obličejem a silně dominantní, avšak 
snaživě kama rádská a vlezle přítulná hledačka podnájmu, 
která se představila jako „Janina“. Ach jo.

9. května 2010
Paní bytná je naprosto nadšená ze skutečnosti, že „ten 
trotl, co se nám vocáď předevčírem vodstěhoval, tady 
aspoň ne chal strašně krásnej čistej ručník s modrejma 
kyt kama a v ledničce nenačatej plátkovej sejra“. Jsou to 
takové drobné radosti, které si zde v našem, nyní ryze 
žen ském bytě s původ ními prvorepublikovými barev nými 
vitrá žemi ve dveřích užíváme.

15. května 2010
Nacházím se na Vysočině, v kraji, kde se dobře daří lyso-
hlávkám a je tu polozapadlá ovčí farma, na které trávím 
víkend. Staly jsme se s kamarádkou kuriózním vytrže ním 
pro zdejší obyvatele, kteří dnes mají v místní soko lovně 
so botní tancovačku. „Míro, dones nám další štam prdlu, 
ja tadyk holkám povim, jak sem dělal v sedumdesátým 
devátým manažéra kapele Citrón!“ křikl teď na výčepního 
jeden z místních.

16. května 2010
Při cestě zpět z ovčí farmy ve vlaku směr Praha jsem seděla 
v kupé s dvojicí matka + potetovaná krátkovlasá roztomilá 
dcerka cca 14 let, co vypadala spíš jako hošík. Matka 
neměla nohu a vedla se svou dcerou o něčem nekonečnou 
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polemiku. Načež se vedle mně ozvalo: „Mami, jako jestli 
na mě ještě budeš hnusná, tak ti doma schovám protézu. 
Takže si to raději rozmysli.“

20. května 2010
Dnes se ze mě stala blondýna. Až dodnes jsem celý život 
měla své dlouhé, tmavě hnědé vlasy a chtěla jsem udělat 
revoluční změnu. Jsem zvědavá, jak na to okolí bude 
reagovat. Šla jsem pak rovnou z kadeřnictví na nějaké 
veřejné literární čtení a pan číšník se mnou jednal o mnoho 
laskavěji, než jak jsem zvyklá. Laskavěji a  tak nějak 
pomaleji. Takže to asi dočasně bude pro život určitě dobrý. 

29. května 2010
Dnes jsme se s Básníkem vydali na romantickou usmiřovací 
pro cházku Divokou Šárkou. Na jakési zkurvené stezce 
plné cyk listů a psů jsem se vyjádřila, že nechci jít po této 
zkurvené stezce plné cyklistů a psů, kterou Básník vybral. 
Že by jako asi bylo lepší jít ně kde jinde, než uprostřed 
cyklostezky. Dostala jsem od něj následně takové dělo, 
s tím, ať držím hubu, že jsem letěla asi tři metry a flákla 
jsem sebou do kopřiv. V mžiku bylo kolem mě spousta… 
cyklistů a psů. První skupina za mě chtěla navrá tit onomu 
výtečníkovi přesně mířené dělo, zatímco jejich pejsci 
poštěkávali na Básníka, který vzal šmahem čáru někam 
do neznáma. Jsem proti němu bo hu žel silná, jen když mám 
u sebe zrovna skupinu cyklistů a psů.

30. května 2010
Už jsme se zase usmířili. Spojilo nás totiž společné 
víkendové dilema. Co dělat, když chce člověk se svým 
partnerem chlastat, a není co? Ba co hůře – není ZA 
CO? Jde se prodat neporušené balení kobercové pásky 
do nejbližší nonstop zastavárny. Takhle jsme to dneska 
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vyřešili my a máme zajištěný hezký den, kdy se sebou 
snad i obstojně a důstojně vydržíme.

31. května 2010
Zjistila jsem dnes, že mi v pokojíčku nejde internet. Musela 
jsem tedy jít psát články do nedaleké palačinkárny. Básník 
si myslel, že mi internet pro dnešek může poskytnout, ale 
zjistilo se, že při naší poslední nepřátelské anabázi jej proti 
mně zablokoval tak důkladně, že heslo už nezná ani on. 

1. června 2010
Litr drahé skotské whisky, obří balení heřmánkového 
šamponu a kniha „Francouzština pro samouky“. To jsou 
první tři věci, které si po svém včerejším nastěhování 
vybalil můj nový spolubydlící. Myslím, že tu budeme mít 
s paní domácí novodobý prototyp současného dandyho.  

5. června 2010
„Ty kundo, zdemoluju tě zevnitř tak, jako ještě nikdo. A to 
říkám při plným vědomí toho, že si myslím, že bys měla 
bejt řezána aspoň deset hodin denně, aby ses přiblížila 
tomu bejt dobrým člověkem. Ale já tě zničím zevnitř. 
To je totiž mnohem efektnější, než tě tlouct.“ Tak to jsou 
asi osm hodin stará slova mého přítele, kterými si chtěl 
pravděpodobně dokázat nějakou tu mužskou převahu 
nade mnou. Následně do mě v alkoholovém opojení začal 
mlátit hlava nehlava, protože se mi ta slova nelíbila a řekla 
jsem mu, co je to jako zase za další kundí výlev hodný 
zakomplexovaného mameluka. Pak jsem kolem třetí ráno 
odešla z jeho bytu.

6. června 2010
Sedím ve svém ostře žlutém pokojíčku na okenním para-
petu pět pater nad zemí, vyhřívám se na slunci, kolem 
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poletuje bílé chmýří ze stromů ve vnitrobloku, čekám, 
až mi zaschne lak na nehtech a za chvíli vyrážím směr 
roz pálené město hlavní, abych zapomněla.

12. června 2010
Básník mi už zase napsal, že mě miluje a že to beze mě 
nejde. „Open arms are prison cells.“

15. června 2010
Chtěla bych se tak kolem věku 38 let dočkat zářného 
a vzorového rodinného štěstí.

22. června 2010
Dostala jsem od kamarádky tip, že její tetička pronajímá 
od srpna hezký pokoj v hezkém bytě v centru. Tak jsem 
se tam dnes šla podívat. „Víte, já jsem doktorka filozofie 
a zakladatelka Občanského fóra a jako takovou mě hrozně 
zlobí, jak to s tím světem vypadá – že jde každému jenom 
o peníze a tak. A abych nezapomněla, za každé vyprání 
v pračce budu chtít stokorunu, slečno,“ sdělila mi ona 
dáma pár minut po pozdravu. Vypadá to, že se hledání 
nového podnájmu zvrhne v další nepodařenou klauniádu. 
Večer mi ještě volal jistý vozíčkář z Ďáblic, jenž nabízí 
supervýhodný podnájem výměnou za starání se o jeho 
psa, kanárka a život. Nový podnájem si teď musím hledat 
proto, že moje stávající paní bytná chytila druhou životní 
mízu a hodlá prý „se vším seknout“ a „začít znovu někde 
jinde a daleko“, což znamená, že pustí i náš legendární byt, 
ve kterém žije již od osmdesátých let a kde u ní prý kdysi 
bydlel i již zmiňovaný údajný zakladatel firmy Google.

27. června 2010
Moje téměř šedesátiletá paní domácí dnes dorazila na 
byt ve tři ráno s brutálně potetovanou paží. CELOU. 
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Prostě noční akce s doživotním přesahem. Vypadá to 
jako obří houf trojúhelníků růz ných tvarů a velikostí, 
slepených v jeden obří obdélník. „Olinko, to má bejt jako 
symbol Revíru upírů, takže se teď ke mně raději moc 
nepřibližuj. To jsou jako hranice mýho teritória,“ bylo mi 
ře čeno na vysvětlenou, když jsem uprostřed noci nesměle 
vykoukla ze svého pokoje, co se to zase děje, neboť jsem 
slyšela jakýsi rachot. „No, tak dobře…,“ řekla jsem váhavě 
a raději jsem hned zalezla zpět.

29. června 2010
Chtěla bych si kupovat lidské city v krabičkách, v jakých 
se prodávají třeba cigarety. Hlavní výhoda by byla v tom, 
že bych si produkt dopřála, jen když by se mi zachtělo. 
Stejně jako ty cigarety. Způsob podání by byl asi tradičně 
orální. Ale asi by se na tom člověk stejně stal časem závislý, 
stejně jako na citech a stejně jako na nikotinu a stejně jako 
na alkoholu a na všem dalším zničujícím.

5. července 2010
Cvrkot cvrčků, chroustání poletujících chroustů, vůně 
sena a mé prodírání se vzrostlým kukuřičným polem na 
panáka zelené za dvanáct korun. Už zdálky slyším od 
oblastního kiosku hrát písně od Rednex, Tublatanky, Tří 
sester a Vengaboys. Večer na rodné Moravě.

8. července 2010
Styl obsluhy ve stánku rychlého občerstvení u vchodu 
na Matějskou pouť je opravdu prvotřídní a vytříbený. 
Já: „Jeden párek v rohlíku s hořčicí, prosím.“ Rozšafný 
chlápek za umaštěným pultem: „A chtěla byste ji tam 
nakydat, nebo nastříkat?“ (šibalské pomrknutí).
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9. července 2010
Básník měl být dneska po necelém roce našich společných 
útrap představen mým rodičům, kteří dorazili do Prahy, 
takže jsme se (s Básníkem) preventivně hned dopoledne 
rozhádali jako koně, aby k tomu nemuselo vůbec dojít. 
Nakonec se pozdravil s mou mámou, když jsme odcházely 
ode mě z bytu. Otec šel raději urychleně napřed. Prohodili 
mezi sebou pár slov o současné neuspokojivé politické 
situaci a Básník podotknul: „Pokud nebudou poslanci 
při slavnostním slibu přísahat minimálně na prdel svý 
matky, ne můžou se tady hnout věci k  lepšímu.“ Byla 
jsem opravdu moc ráda, že ji seznámil se svou všeobecně 
platnou politickou pravdou.

13. července 2010
Někdy by člověku k hezkému večeru stačilo studené pod-
máslí, vařené brambory s pravým máslem a nepochyb-
nosti o čemkoliv, co se momentálně děje.

15. července 2010
7.55 – A je to tady. Moje legendární paní domácí tímto 
dnem nezvratně potvrdila svou legendárnost. V posled-
ních dnech roz prodávala všechny své cennější věci 
a před týdnem se dokonce pustila i do začátku studia 
angličtiny. Lednička byla celá polepená písmenky i s jejich 
anglickou výslovností a papírky s přeloženými slovíčky 
jako „a, ale, nebo, i, proč, dobrý den“. Z bytu poslední 
dobou postupně mizely věci, které tvořily jeho útulný 
a dlouholetý domácký genius loci – zvonečky v kuchyni, 
obrazy, výzdoba, pračka i kočka (živá). Nakonec jsem 
tedy k dnešnímu dni zůstala z živého inventáře už jen 
já. Jemnocitný dandy s heřmánkovým šamponem, který 
k nám přišel začátkem června, se odstěhoval přesně po 
dvou týdnech. Dnes ráno na mě paní domácí zaťukala, 
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vtiskla mi do ruky malou porcelánovou dózičku „na od-
kládání prstýnků od snoubenců“ a řekla mi, že večer 
jim letí letadlo a že se jde rozloučit. Během včerejška si 
sbalila svých zbylých pár švestek a kytaru a následuje 
svého milence z Prahy do Austrálie. Je to jeho sen. Ani 
jeden neumí anglicky. Hodlají se živit její hrou na kytaru 
po tamějších hospodách, jak mi řekla. Nikdy předtím 
jsem neviděla mou paní domácí tak zářit jako dnes ráno, 
kdy mi dala do ruky tu dózičku na prsteny a nechala po 
sobě v bytě všechno to, co se jí nepodařilo nebo nechtělo 
střelit – včetně oblečení, spodního prádla a fotek z mládí. 
Za pár hodin se vydává na letadlo směr tisíce kilometrů 
vzdálený kontinent, jehož řeč vůbec neovládá. A zrovna 
dnes asi nejvíc věří v úplně nový začátek.
20.51 – Obdržela jsem dva polibky, veřejnou pochvalu 
a pe káč buchet od zpěvačky Marie Pojkarové za to, že 
se jí líbily mé nezištné články o její osobě a o jejím hitu 
Pejskové se koušou. Stalo se tak před devíti minutami, 
live kon cert Marie na pražském Výstavišti. Zpěvačka si 
nejdříve myslela, že přítomní novináři, kteří ji proslavili, 
jsou rappeři James Cole, Miky Vorel a Hugo Toxxx, kteří 
tam seděli taky, a poslala jim na důkaz svého vděku právě 
onen pekáč s makovými buchtami, ale pak Marušce kdosi 
řekl, že to jsou rappeři a ne novináři a že prý jsem ta 
novinářka a buchty jsem získala já. Samozřejmě jsem je 
pak poslala kolovat a pochutnali si i rappeři.
23.52 – Dnešní bujarý večer zakončila folková pís ničkářka 
Zdeňka Lorencová, která přežila ve svém ži votě ně kolik 
zásadních nepříznivých ran osudu, jak bylo před tím 
moderátorem uvedeno, a  která posléze při svém vy-
stoupení dojala veškeré citově otrlé návštěvníky a rappery 
a i mě tklivou baladou s názvem Barokní hlavy Trenčína 
z alba Ryba hovoří.
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22. července 2010
Je to moc pěkné, když na dveře od vašeho bytu nečekaně 
zaklepe Básník se sklenicí studené citronády, která vás 
má osvěžit do nadcházejícího perného pracovního dne. 
Teda, mohlo by se to odehrávat třeba na Maledivách, ale 
Letná je taky dobrá. Obyčejní a chudí lidé nemohou hrát 
na umístění, ale na okamžiky.

24. července 2010
11.55 – Konečně mám po mnoha týdnech volný den. 
Zašívám roz trhané hadry – své i  jeho, výsledky našich 
větších či menších part nerských rozepří. Nějak se to tu 
za ty měsíce nakupilo. Teď jsem u svého županu a dávám 
osm jeho různých částí znovu dohromady. Vy hodit se mi 
ho nechce, protože zrovna důvod této hádky a rvačky 
byl tehdy tak malicherný, že to ten župan raději znovu 
sešiju.
17.26 – Tak tento den zas až tak volný, zdá se, nebude. 
Ne čekaně jsem byla pracovně pozvána na svatbu (re-
gistraci) taneč níka Yemiho A. D. s jeho přítelem, ovšem 
zdržela mne zásadní událost – před naším činžákem 
se válela stará plechová oprýskaná cedule s  nápisem 
ZÁKAZ SÁŇKOVÁNÍ, kterou jsem nutně musela mít, 
takže následoval návrat na byt a opožděný příchod na 
registrační mejdan.

29. července 2010
Nejlepším gratulantem k mým pětadvacátým naro ze-
ninám se dnes ukázal být můj drahý otec. Za tímto úče-
lem mi zavolal vůbec poprvé v životě, ale nestihla jsem 
doběh nout k telefonu. Když jsem mu o tři vteřiny později 
volala nazpět, ozvalo se: „No, co je? Co chceš?“, tak jsem 
mu řekla, že mi původně volal on. „Aha,“ odpověděl. 
„No, chtěl jsem ti říct, že máš dneska ty naro zeniny, tak 
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že ti jako přeju,“ objasnil mi. Poděkovala jsem mu za svůj 
telefonát a rozloučili jsme se.

2. srpna 2010
9.50 – Našla jsem dnes kolem čtyř ráno za kuchyňskou 
linkou uříznutý blonďatý cop své bývalé paní domácí, 
toho času v Austrálii, pocházející zřejmě z jejích dívčích 
let. Nalívala jsem si sirup, víčko od něj se mi zakutálelo 
někam pod starou kuchyňskou linku a tam ležely ty vlasy. 
Paní domácí si tenkrát schovala svůj cop do papírové 
obálky, z níž na mě dnes uprostřed noci vykoukl i s do-
bovou červenou mašlí. Tento nález mne během svítání 
nad ránem poněkud zaskočil.
22.33 – Okousala jsem si nehty, rozčesala vlasy, rozdělila 
klíče barevnými odlišovači, pročetla jsem staré noviny 
z roku 1981, kterými byla podložena kredenc, pod kte-
rou jsem brzy ráno našla ten blonďatý cop, oprášila jsem 
vánoční baňky ve tvaru smrkových šišek a vůbec jsem 
udělala spoustu dalších užitečných věcí, na které oby-
čejně nemám pro samé budování trvale nestabilního a ne-
perspektivního vztahu čas.

8. srpna 2010
13.51 – Zastavily jsme se s  kamarádkou v IKEA, že 
bychom si koupily plátky sušeného sobího masa. Máme 
všechno, včetně lampionů, vystřiho vánek ve tvaru raka, 
brusinkové šťávy a bryndáků s račím motivem, u nichž 
netuším, k  čemu budou dvěma bezdětným ženám. 
Koupily jsme si prostě opravdu téměř vše, kromě plátků 
sušeného sobího masa, na které jsme zapomněly. Vracím 
se po dvou dnech, kdy jsem pracovně byla na soustře-
dění adeptů Muže roku zpět na naše páté patro, které 
obýváme s Básníkem, takže jsem se potřebovala trochu 
uklidnit.
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19.59 – Básník na mě dnes odpoledne po mém návratu 
zavolal policii z důvodu údajné zatvrzelosti a nesnesitel-
nosti mé osoby. Spíš mu asi vadilo, že se musím pracovně 
stýkat na akcích, jako je soustředění Muž roku, s mnoha 
uhlazenými a nagelovanými muži, kteří jsou jeho pravým 
opakem. No, takže městští strážníci přijeli, museli jsme 
se legitimovat, upozornili nás na to, ať se k sobě chováme 
snášenlivěji, a zase odjeli. Tak snad to časem půjde. Říkala 
jsem mu, že policie za něho jeho bezradnost a občasné 
zoufalství opravdu nevyřeší. Básník o tom ze svého úhlu 
pohledu napsal povídku, kterou pojmenoval „smaženice“. 

smaženice

Našel jsem nějaký zapomenutý houbičky v  dóze, 
byla jich tak třicítka, seschlý mrňavý kamarádky, 
a  já zrovna dva dny nejed, nepil, nekouřil (když 
ne po čí tám těch pár vaťanů, co jsem usušil na spo
ráku a smotal je do takovýho kornoutu, že by to sej
mulo i Castra), a tak jsem se zaklonil jako ve filmu 
a loupnul je tam a zapil to vodou z konve. 
 Cítil jsem, jak mi tam jedna po druhý klouže, jak 
mi tam klouže duch svatej – okamžitý placebo až 
na vrchol, nechal jsem to bejt… Naslouchám tichu, 
pátrám v  tichu, kopuluju v  tichu, démonizuju si 
ho, a pak tě konečně zaslechnu na chodbě, jdu ke 
kukátku, zavíráš dveře, aniž bys ťukla jako vždycky, 
a tos byla dva dny v trapu a ani jednou si nezavolala 
(později se dozvídám, že ti to poradila kamarádka, 
taktická záležitost). Kurva! Bůh nás ochraňuj před 
všemi zatracenými kamarádkami našich dívek.
 Dávám siti 30 minut, a pak to na mě skočí… 
Vztek a na kopnutá nepatřičná vznešenost, nakopnutá 
láska, strhávám kalendář Kandinskyho, cos mi dala, 
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s velikýma srdcema na našich datumech narození 
(jsme od sebe jen tři dny a devět let, hlavní rys, ona: 
Životní síla, on: pan Neklidný), na cházím pár dalších 
věcí od tebe a nastrkám je do igelitky, vylítnu ven 
a hodím ti to před dveře. A pak scházím dolů, do 
píči… jsem uraženej, ve špatný formě, chovám se 
jako blázen.
 Pak na ulici houbičky najedou na plný koule, 
stříhám to po Miladě nahoru a lidstvo vypadá jako 
ze špatnýho komiksu, míjím zastávku Hepnarová, 
taky Olga, kurvadrát. Píšeš: musím si vyprat, moje 
pračka je v tahu, jdu k Tobě! (klíč má jen od hlavního 
zámku, bezpečnostní mám jenom já, což znamená, 
že je bude muset vykopnout). 
 Nikam nepudeš, Ty kozo, jinak volám fízly, tohle 
prostě nemůžeš, nebudu se s Tebou srát… Odepi
suješ: jdu k Tobě!
 Zastavím se, jsem vytočenej do šílenejch otáček, 
otočím se a běžím domů. Auta se proměnily v obludný 
brouky chrčící jako v  agonii a  lidi vypadaj jako 
zmršený makety z  filmu o  predátorovi. Vybíhám 
po třech schodech do pátýho, oteví rám dveře, stojíš 
tam v župánku s košem na prádlo a koukáš na mě, 
trochu vyděšeně, tvoje ostře rudá pusinka se otevírá 
k nějaký další, dobře mířený urážce. Vypadáš krásně 
a já tě samozřejmě miluju. Vyťukávám 158, chtěl 
bych ohlásit vloupání. Dobře, my vám tam někoho 
pošleme… a za pár minut dorazí mladej policajt, zvu 
ho dál, ohledává dveře: ztratilo se vám něco? Naopak, 
ona je stále tady, pere. Cože? Jde do pokoje.
 Olga tam sedí s obrovským drdolem, vypadá raj
covně a mlčí jako zařezaná. Mám šílený haluze, 
kolem policajta spatřuju modrou aureolu zákona, 
sděluje jí, čeho se dopustila, zvráceným způsobem 
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se mi to líbí… Nakonec se dohodnem, že ji nechám 
doprat a pak vypadne. Policista odchází, pračka pere, 
sedíme v pokoji a zíráme na sebe, potřeboval jsem 
někoho třetího, teď je klid… vstávám a procházím 
kolem tebe v křesle, chytneš mě za ruku, políbím 
tě na vrch hlavy, tvoje vlasy mi zavoněj až na dně 
mýho zdevastovanýho žaludku, ach drahý zkurvený 
bože.

13. srpna 2010
„Dobrý den, tady František, padesát tři let. Myslíte si, že 
se někdy vdám?“ – dnes ve 2.45 ráno, pořad Volejte věštce.

19. srpna 2010
1.43 – „Odpověď na tvou otázku, která zazní tak za 
48 minut, zní NE,“ bylo mi právě řečeno. Básník mi 
totiž před chvílí oznámil, že se zase vynořila nějaká 
jeho fanynka z  amatérského literárního serveru, kde 
publikuje, které prý musí být učiněno sexuálně zadost 
a že já teď zase budu na chvíli vyexpedována z jeho života. 
3.58 – No nic, ráno moudřejší náhlé smrti.
8.06 – Není mi úplně „Heja heja“, mám chuť do života 
nasraně žďuchnout jako kdysi Marfuša do Mrazíka.
8.52 – Už devět minut se v mém životě NIC NESTALO.

20. srpna 2010
Skóre za poslední tři dny: spousta kafe, šest energetických 
drinků, padesát šest minut odpočinku, mnoho cigaret 
a  čtvtina pizzy s  rukolou + rajčetem, která byla jako 
zázrakem udržena v žaludku.

21. srpna 2010
21.29 – Kamarádka mi za účelem terapie mé osoby 
propůjčila na víkend svůj byt a svou stříbřitou britskou 
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kočku. Máma za mnou dojela přes půlku republiky, 
narvala do mě tatarák a sdělila mi, že „takhle už to dál 
nejde, tohle prostě fakt není normální“. Teď se snažím 
uniknout před řevem náhlého víkendového ticha a před 
vlastní myslí hity 70. let.
22.31 – Tma, cizí byt, samota, tiché dunění dávných 
diskohitů, je kot šťastně opilých lidí v ulici a mokrý obličej 
zabořený do kočičí srsti.

22. srpna 2010
15.55 – Cítím se jako nepříliš chutný salát s příchutí 
„troska v  majonéze“. Nebo jako rozseknutý herynek 
v kádi ledové.
17.11 – Ležím nehybně na koberci a čumím do stropu. 
Stří břitá kočka se hrdě a  důstojně usadila na mém 
břichu a s při mhouřenýma očima nehybně čeká, až bude 
podrbána za ušima.
19.04 – Při citových strastech obyčejně žena dojde k tomu, 
že jedna z největších zbraní člověka proti nástrahám 
osudu je jeho kreditní karta (neobstavená, pochopitelně). 

23. srpna 2010
Básník si prej už zase uvědomil, že udělal chybu, když 
mě na ty čtyři dny opustil. Tak už je mi líp. Prej beze mě 
hrozně trpěl, když byl s tou jinou kundou.

hotel Olga

chodím ulicema mokrýma
kundama

hledám rajdy co maj duši
jsem hladovej po Všem

jsem paf
a leje pátej den v pekle
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zapaluju si nejdelší ronsonku na světě
sním o smaženým řízku
pozlacených bradavkách

a kruci
sním o Tobě

zapaluju si rej smrdutejch světlušek
vykopávám zářivě žlutej míček z kaluže
ženu ho před sebou jako zatracený slunce

a opouštím tě Lásko
protože opouštím Léto –

jsem jako ze studenýho skla
jdu ulicí plnou mokrejch vajglů

který po mně toužej
rozšlapávám mozek nejtučnějšímu z nich

doma ho hodím na rendlík
poslední kuřba páně

27. srpna 2010
Dojela jsem večer do Náchoda na soutěž Muž roku 2010. 
V po rotě zasedají třeba Zdeněk Srstka, Tomio Okamura 
a Jana Bobo šíková a je den z finalistů ve volné disciplíně 
předvedl NAHÉ OBŘÍ VŘÍS KAJÍCÍ MIMINO 
v INKONTINENČÍCH PLEN KÁCH.

30. srpna 2010
Dnes jsem při prohledávání opuštěného starobylého 
sekre táře po paní domácí našla v zasuté přihrádce tři 
knihy: Malého prince, 120 dnů Sodomy a památník s auto-
gramem Tomáše Holého z dubna 1983. Z druhé strany 
papíru je autogram Standy Hložka. Je to takový ukáz-
kový vzorek toho, k čemu se upínali českoslovenští lidé 
v osmdesátých letech minulého století.
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1. září 2010
„Bobšu, zítra bude kuře s rýží.“– vzkaz od divačky, který 
teď ve vysílání televize celou dobu visel pod tvrdým meta-
lovým klipem s hudebníky, vzdorujícími řevem proti 
systému. Vzápětí přišel nějaký jiný klip se svíjející se 
zkroucenou housenkou, po jehož celou dobu na obrazovce 
visel inzerát: „Hledám dívku, co má ráda sex a bude to se 
mnou konečně myslet vážně.“ Lidský život je furt o něja-
kém uspokojování potřeb svých nebo těch druhých.

2. září 2010
Sychravé počasí způsobilo, že se na Praze 7 vyrojila 
spousta po star ších dam v baloňácích a s průhlednými 
ige lito vými sáčky na hlavách. Vypadá to jako z nějakého 
impresionistického obrazu, kdy se mezi různě barevnými 
prvo republikovými domy potácejí odkvetlé pampelišky 
v nadživotní velikosti.

3. září 2010
„Leju si s tebou obrovskýho panáka denaturovanýho živo-
ta,“ pro nesl dnes Básník poté, co jsme spolu strávili noc. 
Ten denatu rovaný panák, to mám být asi já.

14. září 2010
Seznámila jsem dnes s Básníkem své čtyři nové spolubydlící, 
které jsem sehnala ve snaze udržet si byt po paní domácí. 
Řekla jsem jim o něm jedinou důležitou věc: „Tohle je 
náš soused odnaproti – kdybyste COKOLIV potřebovali, 
rozhodně na něj v žádném případě neklepejte.“ Básník 
souhlasně přitakal.

16. září 2010
Nejlepší recept na krásnou a  štíhlou postavu: utratit 
všechny pe níze hned v den výplaty a do dalšího výplatního 
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termínu přežívat pouze za přísně stanovený počet 
stravenek od zaměstnavatele. Takhle nemáte, milé dámy, 
žádnou šanci ztloustnout, protože jednoduše není z čeho. 

21. září 2010
Je 5.14 ráno. Jakási spoře oděná madam z protějšího domu 
zpívá v okně tklivé písně na celý náš vnitroblok. Docela to 
připomíná vytí. Je vidět, že úplněk se blíží a z citlivějších 
lidí se stávají vlci.

22. září 2010
Včera jsem byla na zajímavé večeři s  osmdesátiletou 
Fin kou, pracu jící celoživotně v oboru krásy, která se mi 
svěřila, že „má obrovský strach z ošklivých lidí“. Prý jsou 
„podezřelí“. Podle ní platí, že „ška redí lidé, co se sebou 
nechtějí nic dělat, mají často nevhodné či vadné způsoby 
chování a uvažování“. To určitě stojí za úvahu.

23. září 2010
Tak Básník dnes skončil v nemocnici. Během alkoholového 
vzteku z mé osoby do mě chtěl s gustem kopnout a přitom 
zprudka kopnul do zdi, protože jsem stihla včas uhnout. 
Noha se mu po tvrdém kopanci do stěny vzápětí zlomila. 
Teď má nasazenou velkou tlustou sádru a nedojde si sám 
ani pro nákup. Já nevím, že ho tohle zbytečný poškozování, 
které se nakonec stejně zvrhne v sebepoškozování, baví. 
Je to stejně tak zbytečná činnost jako třeba masírování 
vzduchu, akorát že o poznání bolestivější. 

28. září 2010
15.18 – Jela jsem v tramvaji s napruženou a uštvanou 
matkou neustále se vzpouzejících dvojčat – sladkých 
holčiček ve světlounce růžovém oblečení, naložených 
v  dvojkočáru. Jejich rozmarné vrtění a  nespokojené 
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výkřiky přerušil až vysoký sopránovitý výkřik jejich matky: 
„Leontýnko, Valentýnko, už se doprdele uklidněte!“ 
23.55 – Básník si během mé dnešní celodenní nepří-
tomnosti na bytě rozříznul sádru na noze, kterou mu měli 
dát pryč až za pár dnů a právě mi s torzem oné sádry mlátí 
do dveří a dožaduje se vrácení klíčů od svého bytu, které 
mi dal. Důvod jest tradiční: jsem údajně „svinská píča“, 
protože jsem byla celý den na náku pech zkrášlovacích 
prostředků a nesoucítila jsem s ním a s jeho zlomenou 
nohou na bytě. Neotvírám. Cítím mastnotu v duši. Pře-
pálený tuk.

2. října 2010
23.33 – Nacházím se v horském penzionu na Valašsku; 
celá ro dina už šla po oslavě dědečkových osmdesátin spát, 
ale já se ještě přidala k bodrému davu cizích valašských 
svatebčanů, kteří řádili o patro níže. „Děvčico, a co budeš 
piť?“ – „Tak já si dám asi oříš kovej likér.“ – „Co to je 
za lepidlo sračkovité? To vy městské holky jako pijete 
v Praze? Vyber si – buď slivovicu, nebo zelenou!“

3. října 2010
Jedu z útulného domova a od bezedné ledničky zpět do 
Prahy, kde to mám sice moc ráda, ale pro člověka v mé 
roli je často nutné se tam chovat alespoň zdánlivě dospěle. 

8. října 2010
Ženy jsou asi nejlépe snesitelné ve formě sošek z bazaru. 
To jsem ochotná si je i koupit. 

11. října 2010
Dnes jsem měla jít na večírek natočit rozhovor s modelkou 
Simo nou Krainovou, která je nyní ve vysokém stupni 
svého prvního těhotenství. Na kameru mi řekla, jak svého 
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