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Během svého působení v manželské poradně došel docent k závěru, že 
podstatnější než společné zájmy či osobní vlastnosti je pro párové soužití 
srovnatelná úroveň libida. 
     Toman s ním v podstatě souhlasil a navrhl pět stupňů,  jako ve škole: 
                      1  Nemůže bez toho být  
                     2  Má to ráda  
                     3  Dá si říci  
                     4  Nemá to ráda, ale dá si říci  
                     5  Nemá to ráda a nedá si říci. 
     „Aby si dva rozuměli, nemusí být vysoko, ale blízko, nejvýš tak jeden 
stupeň od sebe,“ tvrdil psychoterapeut. „Jenže většina mužů jsou jedničky 
a dvojky a většina žen trojky až pětky.“ 
     „S pětkou jsem se ještě nesetkal,“ zpochybňoval názor odborníka 
trpělivější Toman.   
     „Taková čtyřka,“ pokračoval docent,  „netuší, co je vášeň a nedokáže si  
představit posedlost muže, který zas nevěří, že si opravdu raději povídá.“  
     Práce s dospělými byla zajímavější než dětská psychiatrie, s níž začínal.  
Ano, byl napaden feministkou, jejíhož partnera vyléčil ze zbabělosti           
a znejistělým manželkám už neradil: ´Dejte muži svobodu a čekejte, jestli 
se vrátí…´. Alespoň ho ale v ordinaci nekopali pod stolem nevychovaní 
spratkové zralí pro polepšovnu.      
Jako většina otců, náhodných i svolných, však potomky svým svobodným 
známým doporučoval:   „Nevíš, oč přicházíš! A je to čím dál lepší...“  
    „Vím, že jsem jako kůl v plotě a občas o tom přemýšlím,“ mlžil Toman, 
který znal děti jen z dětství.   
     „Kdybys o ně opravdu stál,  ještě je můžeš mít!“     
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„Ano, ale už ne každý den,“ povzdechl bezdětek a rychle opouštěl horkou 
půdu otcovství: „Pro mexické peony z velkých rodin je hlavní věcí dobré 
jídlo a kohoutí zápasy…“  
     „A žhavé seňority!“ chytil se docent.  
     Toman potřásl hlavou. „Když nabídka převyšuje poptávku, hodnota 
zboží klesá.“ Své přebytky posledních let už také nevnímal. Šťastlivcům 
bez starostí stačí rychlý vůz a mít s kým spát.  
…Hlad je horší než samota, vybavil si krušné začátky v emigraci, kdy 
opustil příliš brzy jistotu zaměstnání a zkoušel prorazit na vlastní pěst. 
„Trocha bídy ještě nikomu neuškodila. Strádání by mělo být v mládí  
přímo povinné!“  prohlásil s přesvědčením.   
     „To vykládej dětem!“ Zatímco kolegové inkasovali od vystrašených 
pacientů zálohy před rutinními žlučníky a doplatky při vytahování stehů, 
psychoterapeut dostával za záchranu manželství nejvýš pohled z dovolené, 
se dvěma nečitelnými podpisy.  
Pro vyživované matky a mláďátka byl jeho příjem trvalým zklamáním.      
A ke všemu teď v sobě  nejstarší syn objevil umělecké nadání!        
     Toman kamarádovi odchod do soukromé praxe rozmlouval: „Na rozdíl 
od nejistých Američanů mají naši lidé na všechno vlastní pevné názory      
a nepotřebují se svěřovat za drahé peníze nějakým hlupákům s diplomy.  
…A pro mladé umělce je nouze tou nejlepší motivací.“ Představoval si  
chudobu, jak má být –  hladovou a studenou, ale čistou.  
     Obytná kuchyně voněla jídlem. Inženýr vařil v racionálních týdenních 
cyklech, pro zvířata i lidi na čtyřech plotýnkách současně. Naplátkovaná 
kýta ve velkém hrnci lehké omáčky končívala po šesti dnech nápaditých 
obměn v sobotu jako tmavá sedlina, kterou po naředění červeným vínem, 
prezentoval natěšeným hostům jako ´provensálskou specialitu´.  
     Čas od času dostávaly pokrmy romantické názvy a byly i flambovány. 
Po večeři zval starý mládenec návštěvnice k prohlídce svých sbírek z cest, 
ale o té nejcennější kolekci se novým exponátům nezmiňoval.  
K porozumění celého světa a jedné poloviny lidstva mu stačil Newtonův 
mechanický model všehomíra a druhý zákon termodynamiky.  Entropie 
teď vítězila i nad trojicí kuřat,  která dopékal  najednou.  
     Věděl, že musí zůstat na nohou, aby v pohodlí ušáku neodletěl zase 
bůhvíkam. „Čím krásněji se zamyslíme, tím rychleji nám mizí čas,“ 
postěžoval si.  – „Další z nevýhod myšlení…“   
     Dušezpytec, jehož konzultace ubíhaly nudně pomalu, věřil, že bohatí 
tráví čas ve stálých radovánkách. „Kdybych já měl prachy…“ povzdechl.  
     „Člověk může být sám sebou, má-li buď spoustu peněz, nebo žádné,“ 
utěšoval ho zámožný navrátilec. „Nejlepší věci jsou stále skoro zadarmo. 
…Pamatuješ tu  missku?“         
     „Tu s ramínky na mašličky?“ oživl docent. Psychicky labilní stříbrná 
Miss, předurčená vzhledem k bezpracnému životu, zkřížila před časem 
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jeho profesní a nakrátko i osobní dráhu. „Krása je kapitál, který se musí 
investovat a přesouvat.“  
     …Některé ženy vzbuzují silnější pocity, než jakých jsou samy schopny 
a jako drahé kabriolety ve výkladních skříních autosalonů přitahují nejvíce 
chudáky, kteří nemají ani na benzín, přemítal Toman, kterého nezralé 
ovoce nelákalo. Jak se ukázalo, šlo o kombinaci dokonalé formy a až 
dojemně asexuální podstaty.   
     „U krásných žen nižší vzrušivost nevadí, pokud jim to nevadí,“ tvrdil 
docent. Nakonec ho zachránila chudoba. 
     „Ale mohla by vám dělat v předmanželské poradně stacionární učební 
pomůcku,“ poznamenal inženýr.   
     „V před–manželské? Jsme opravna – ne rozmluvna! Koeficient počtu 
dní v manželství klesá i bez tvého navádění, o dětech nemluvě!“ 
     „Plodnost klesá od těch dob, co byly zavedeny tramvaje s vytápěnými 
sedátky,“ předhodil Toman terapeutovi znepokojivý postřeh a vrátil se       
k ledové královně, která nahrazovala nedostatek vášně učenlivou 
horlivostí.  Předstírat vzrušivost je pro ženu snadnější, než předstírat 
nevzrušivost pro muže;  nejhezčí je ale stejně to svlékání.    
    …Co dělat není tak důležité, jako čemu se vyhnout. A některé věci je 
lépe nedělat vůbec, jako třeba zrovna tohle milování bez citů, aby se nám 
v tom nakonec ještě nezalíbilo! Systém včasného varování, vyladěný na 
slova jako spolu, napřesrok a naše, mu nebránil v nových známostech – 
jen v lásce bez záložního padáku.   
      „Kde je jí konec, krasavici…“ roztesknil se docent. 
      „Dostala korunku a chtěla cestovat a poznávat nové lidi…“ otřásl se 
Toman. „Jen práce dává lidem bez vlastní vůle a bohatého vnitřního života 
pevný řád. Ani nemusejí dělat nic užitečného, stačí, že se účastní.“ 
     „Užitečné činnosti nejsou jen ve výrobě!“ hájil psychiatr, který mírným 
založením inklinoval spíše k psychologii, sektor nehmatatelných služeb. 
Pochybnosti, které míval o své vlastní užitečnosti,  kompenzoval 
vědomím, že myslící  mají vždy více pochybností než nemyslící. 
     „Živnostem, založeným na přitakávání, prospívá praxe v manželství,“ 
usoudil inženýr. „Ten stav by měl být pro psychoterapeuty povinný – jako 
pro faráře celibát.“ 
 
Dávno prošlé lásky, které se Tomanovi ještě po letech svěřovaly se svými  
milostnými problémy, také nestály o jeho praktické rady. Očekávaly účast, 
přizvukování na správných místech a přehnané lichotky. Když je na osobní 
lince důvěry trpělivě povzbuzoval mručením, bezděčně přitom skicoval.  
Automatické kresby potvrzovaly, že duše přebývá níž, než se soudí, až 
někde dole pod gumičkou.   
     „Profesionál musí zkoumat i méně zábavné stránky problémů,“ nařkl 
ho docent. „Ty bys ovšem vstupoval do pikantnějších případů osobně...“    
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           „Analytik by to měl mít 
přímo v popisu práce! Jak můžete 
někoho poznat jen z toho, co        
o sobě navykládá?  
Očekávat racionalitu od žen je 
jako očekávat od motýlů, že 
budou létat rovně!“  
     Milování jen pro potěšení 
z pohybu zažil kdysi s přímočarou 
sportovkyní na propocené žíněnce  
a víckrát ho neopakoval.   
 Menší míče ho uspokojovaly 
kulatostí, na ty velké zanevřel po 
ponižujícím pokusu o ´zajímavé´ 
spojení (inspirované časopisem 
pro ženy bez vlastních nápadů). 
       „Láska by měla mít umělecký 
rozměr, souznění,“ prohlásil. 
„Proto si gigolové montují          
do poklopců miniaturní hrací 
strojky,“ přidal.  

Zkontroloval pečínky a pro jistotu už u pernaté zůstal: „Slípky neví, že 
neví. Mají v oku zcela prázdno i zcela jasno. Kohout váhá, kam skočit 
dřív, ale netouží být pánem světa. Stačí mu to jeho smetiště – jako mně.“  
 
Dávno pochopil, že důležitější než co mít, je co nemít, čeho se oprostit.    
A přesto: čím více žil ve své hlavě, tím častěji byl vyhledáván a jeho 
milostný život vzkvétal, jako by schopnostem bavit a milovat prospívala 
samota, a myšlenkám a emocím zahálka.  
…Teprve na stará kolena jsem se chytil! přemítal s údivem v upřímných 
minutách usínání a probouzení, kdy s pocitem uspokojení, špatného 
svědomí i pokory počítal své ovečky poslední dekády. Cítím lásku i když 
se nemiluji, na rozdíl od většiny, která ji neprožívá ani v nejtěsnějším 
spojení.  Jak krásné je ´najít se´ ve středním věku - a jak krátký je najednou 
život,  který nám teprve začíná! 
      Docent věřil, že zájem opačného pohlaví o postarší nevýrazné typy 
vyplývá z  pravěké touhy žen po zabezpečení a třpytivých tretkách. Spustil 
obehranou písničku otců a ospravedlňoval životy plné obětí a ústrků: 
     „Nic po tobě nezbude. Taková jalová existence!“  
Zdůraznil i důležitost zachování rodu a potěšení, o kterém svobodní nemají 
ani ponětí. Když mu došla slova, tiše zaskučel. 
     „A co evoluce?“ napověděl mu ještě bezdětek, který doufal, že po něm 
zbudou na světě alespoň nějaké veselé paměťové rýhy. 
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      „ Nejúspěšnější je sameček, který se nejčastěji  rozmnoží. …Ale co je 
to za existenci! A nezapomeň, že za každého, kdo nesplní své biologické 
poslání, se musí obětovat  někdo jiný vícekrát!“   
     „Možná bych měl toho chudáka najít a něco mu dát.“ napadlo Tomana, 
který včas pochopil, že nejúspěšnější jsou ti, kteří se příliš často nemnoží, 
nebo už u toho nejsou.  
     „Suchá haluz!“  litoval ho patriarcha.  
     „Kdyby nebyly produkty tvého neplánovaného rodičovství slovansky 
nesvorné, zbavily by tě už dávno i střechy nad hlavou.“ 
       „Ty už k nám nepatříš?  Jsi snad něco lepšího?“   
       „Někdy cítím divná nutkání, ale já to slovanství v sobě potlačuji!“ 
       Docent patříval k odpůrcům tělesných trestů a potomky vychovával 
povzbuzováním a pochvalami. Teď už bylo pozdě:  „Oni nejsou tak zlí.   
To babičky je zkazily podbízivým usilováním o jejich přízeň.“ 
     Navzdory svým čtyřem rozvodům, nebo snad díky nim, byla 
Manželská poradna, kterou vedl vyhledávána a mnohým dvojicím 
samotné čekání na konzultace umožnilo překlenout nejhorší období.   
Jeho nápady odváděly pozornost klientů od osobních problémů a byly 
celkem neškodné. Jen když se sám potýkal s depresemi, neuhlídal někdy 
své sklony k absurditě. Manželům a manželkám, kteří si odepírali přízeň, 
aby vyhladověli své protějšky ke kapitulaci, nebo se naopak uprostřed 
krize rozhodovali počít dítě, aby je ´stmelilo´, doporučoval, aby spali 
chodidly  k  hlavě, pořádali česnekové dýchánky a vyměňovali si prádlo       
a vnesli tak do uondaného svazku vzrušení a čerstvý vítr.  
     ´Nemusejí se milovat,“ říkával. „Jen když se nezabijí, než jim bude 
všechno jedno.´ Po vyčerpávající práci rád navštěvoval spolužáka, s nímž 
byla dobrá zábava a kde se zdarma dobře najedl.  
    
Po návratu do vlasti uzavřel Toman kruh svého putování v domě po 
rodičích. Vila Růžena nesla ještě stopy babiččina jména z epochy, kdy 
muži zdobili průčelí jmény manželek, ale nemovitosti na ně z rozhodnutí 
soudu nepřeváděli. Prostornou budovu, ve které sídlila před lety mateřská 
školka, uvedl do původního stavu; pouze v jedné z koupelen ponechal 
miniaturní sanitární vybavení. Tam posílal své nové naděje a sledoval,    
jak si poradí.  
V dalším vylučovacím kole je zval na dlouhý žebřík: „Vylezeme si na 
střechu, shora je krásný výhled!“   
     ´Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše!´ odvracely se od příkrého 
hřebenu ženy, jež by si rády polepšily, ale ne za takovou cenu a napříště 
vyhledávaly přízemnější známosti s předvídatelnějšími vyhlídkami.         
     Když se sám z nadhledu pozoroval, došel k technicky čistému závěru: 
Jsem nepravděpodobný, ale možný. 
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Odstup a racionalita mu nebránily 
v hříčkách a hrách, které 
vymýšlel, rozvíjel a ctil. Jen 
litoval, že na rozdíl od většiny  
žen nikdy nezažil nic   
nadpřirozeného. . 
.Jen náznak zázraku a všechno by 
se rázem změnilo!    Dvojjediný   
a všudypřítomný sex nabízel 
alternativu nesmrtelnosti pouze 
náhodné polovině buněk a nejistý 
převod do další generace za cenu 
tří set měsíčních splátek  a bez 
záruk ho nelákal.  
V otázkách posmrtného života 
však neměl žádné předsudky        
a živě se zajímal o vše, co různé 
víry nabízely. Docent existenci 
duše připouštěl.  
     „I u žen?“ zeptal se Toman.    
     „Jen u žen.“ 

     „Jsi teoretik lidských selhání, který po četných pokusech na sobě            
a dalších nevinných obětech zahořkl.“  
     „Po každém rozvodu jsem o něco lepší manžel – jako je řidič autobusu 
lepší po každé nehodě!“  bránil se psychoterapeut.     
     Kamarádovi z dětství vděčil Toman za první zmatené objasnění 
pohlavní různosti pomocí ilustrovaných učebnic jeho starší sestry, 
sestřičky – i za vysvětlení odkud a kudy ta maličká přicházejí a jak zařídit, 
aby tam zůstala. Z kapesného si v páté třídě ušetřili na Helču, aby jim 
všechno ukázala, jen co napočítá do tří.   Zadní strana  byla ´horší´ a tedy    
i dražší. Očekávali více, ale nebyly to úplně vyhozené peníze, stejně jako 
pozdější investice do litrovky nejlacinějšího vína.   
Následná nedůvěra k placeným institucím a uměle navozovaným stavům 
(spolu s vrozenou spořivostí) od těch dob ochraňovaly světoběžníka jako 
očkování, takže nikdy neskončil pod červenou lucernou ani na záchytce. 
     …Koho by napadlo, že jednou bude na té naší staré škole ředitelovat! 
vybavil si Toman s potěšením Helenku ´raz dva tři´.  
     Už dlouho se ji chystal navštívit,  ale pokaždé mu v tom cosi zabránilo.     
 
Bezpečnostní gumičky dívčích spartakiádních trenýrek a ta hrotitá trička! 
Už tenkrát jsem měl bujnější představivost než ostatní a pod přemírou 
dojmů jsem, jediný z tisíců, vypadl z rytmu a stal se kazem na poli slávy.  
     ...Chlapecké trenýrky zase děsivě barvily do ruda! vzpomněl si.  
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Odolal tlakům módy a u volného střihu zůstal.  Těsné slipy, které v cizině 
dostával od svých milých po prvním sblížení, užíval později, když 
očekával jiné milé, na mytí vany.   
    Kultivovaný a vědomě stylizovaný do epochy, v níž románoví hrdinové 
ještě hráli své tradiční role, podával lásku s plným nasazením a než 
zevšedněla, zdvořile vybledal. Do žen, které miloval, se hroužil celou svou 
bytostí, zvládal dramatické pauzy, stupňování k fortissimu i úlevy do 
pianissima, a když se někdy stal nástrojem nějaké opravdu nadané 
umělkyně a ona jeho, vstupovalo do nich cosi jako hudba sfér a hemisfér. 
     Z lásky k lásce zůstával i v novém světě sebestředných humanoidů 
tvárný a byl schopen tak silné empatie, že se dočasně převtěloval                
v ideálního muže nového věku z nejbujnějších představ feministek.  
     Šířil vlny pohody, v nichž se ženy vznášely spokojené samy se sebou,   
a neváhal sestoupit na úroveň okolí. Nepoučoval, ale udivoval.      
     Rusé dcery Albionu, které nechtěly urazit národní cítění kontinentálního 
exota, schopného vyšších forem zábavy než místní peciválové a příznivci 
kolektivních sportů, nakonec akceptovaly i jeho plandavé prádlo. Když 
zvláčněly, klopily oči a šeptaly: ´Zhasni, je to tak romantičtější…´.  
     Dokázal nalézt klíč k většině srdcí – ne jako podvodník, pro něhož je 
vybroušený akt univerzálním paklíčem, ale jako nadšený sběratel, který 
má ve svém depozitáři zkušeností pravý klíč pro každou dírku. Ochotně 
dával víc, než dostával, a když se vztah vyčerpal, bral na sebe dobrovolně  
i břímě důvodů k rozchodu…        
 
„Měl by sis někoho zjednat. – Na úklid!“ vytrhl Tomana ze zasnění hlas 
kamaráda, který věřil, že pořádkumilovnost patří k základním ženským 
ctnostem a ve svých čtyřech manželstvích měl jen neuvěřitelnou smůlu. 
Jeho poslední choť požadovala sice pouze, aby jí ´pomáhal´ s domácími 
pracemi, což bylo velké zlepšení oproti předchozím, které očekávaly, že 
bude dělat všechno. Kdykoli však ponořila ruku do dřezu, něco ošklivého  
jí  zavadilo o prst, a nakonec zase zůstalo všechno na něm.  
Jako psychoterapeut věděl, že nejčistotnější jsou ty, které se k úklidu 
uchylují z pocitu nejistoty – byl však přitahován právě opačnými typy. 
       „Nesnáším kvílení vysavače!“ bránil se Toman. Ženy dělil na ty, které 
se nad zašlým umyvadlem jen pohoršují, na ty, které ho za velkých 
proslovů vyčistí a na ty, které udržují funkční prostředí bez řečí, jako on. 
Když navštívil nějakou šmudlu, nadýchal jí na zrcadlo a vyleštil sklo 
rukávem doufaje,  že se zamyslí.  
     „Nejenže nic neděláš – vadí ti, když někdo poblíž pracuje!“ pokračoval 
docent ve svých výtkách.  
     „Zdánlivá nečinnost je živnou půdou nápadů a zahálka pracovní proces, 
probíhající uvnitř. Kdo udržuje pořádek, najde co hledá, ale nic jiného.     
A také nechci Hafíkům erodovat biotop,“ dodal Toman, který usiloval       
o trvalý stav, kdy síly pořádku a nepořádku jsou v rovnováze.  
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          Když mu hadici vysavače 
ucpala zátka od šampaňského, vzal 
to jako znamení shůry.  
´Zorganizuji život ženě, která mi 
zorganizuje domácnost! – Kolik by 
se jich asi přihlásilo? Ale za trochu 
dobré konverzace bych se snad       
i oženil!     
     S ubrusy  neměl  problémy od 
té doby, co si dovezl speciální sadu 
´pro staré mládence´ z Nového 
světa – s vetkanými skvrnami 
v odstínech hořčice, kečupu           
a míchaných vajíček.  
V zimě spal v teplákách  a v létě 
bez a když něco nemohl najít,  
koupil si to znova.  
 „Chodíš jak hastroš!“ pokračoval 
v konstruktivní kritice přítel.  
     Na rozdíl od mužů, kteří oslní 
prvním dojmem a pak odečítají, 
Toman vítal modelovou situaci 
´prince v  převleku´, vítězícího 
postupně, vlastní podstatou. 
       Přílišná péče o zjev mužům 
nesluší. Když v červnu navlékl na 
zkřížené latě pár  přebytečných  
svršků a strašáka upevnil do 
koruny třešně u plotu, aby plašil 
špačky, sousedé ho zdravili.      
       „Ty takhle chodíš schválně!“ 
vybavil si docent černobílý film, 
ve kterém sňatkový podvodník 
lovil oběti na záměrné toaletní 
defekty. Pár chybějících knoflíků, 
a dámě bylo jasné,  jak zoufale ji 
potřebuje. 
      „Vím o jediném pánském 
sluhovi, kterého bych možná 
snes..“ Nepřálo-li počasí houbám, 
zašel do secondhandu, kde bylo 
potěšení z nálezů podobné              
a nebezpečí otravy nižší.  
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V lese, kam chodíval spíše na nápady, také nevídal tolik žen, pobíhajících 
v nákupním tranzu jen ve spodním prádle.   
     „Co když tě někdo pozná u decimálky?“ pohoršoval se psychoterapeut, 
který trpěl neurotickým perfekcionismem a uchovával si důstojnost 
učebnicově –  občasnými  dražšími nákupy.  
     Když před časem naplnil balónek těkavými výpary a přišel o řidičský 
průkaz, (přestože hlídce zmínil, že alkohol býval v počátcích motorismu 
považován při nehodách za polehčující okolnost), prodal vůz a za část 
výnosu, utajenou rozšířené rodině, si nechal ušít oblek z kvalitního sukna. 
Známý salon nešetřil úsilím a po mnoha zkouškách dodal výrobek, který 
perfektně padl, ale při první příležitosti se v nejméně vhodné chvíli rozpadl  
v důsledku nevelkých úspor firmy na kvalitě nití. 
 

     „I lepší lidé dnes nakupují z druhé ruky,“ tvrdil Toman.  „Nevěřil bys, 
koho jsem zahlédl u kontejneru kravat po pětce. Sekáče jsou 
demokratickým rájem bohatých i chudých,  pokud jejich ego není XXL.  
Muž, který tam nalezne co potřebuje, aniž by mu to ubralo na sebevědomí, 
těžko pochopí ženu, která cítí potřebu roztočit životní minimum v butiku. 
Soužití je hledání  společných jmenovatelů,“  uzavřel přednášku. 
     „Často se ovšem setkají dvě prvočísla,“  povzdechl odborný poradce,  
poslední štace před rozvodem. 
     „Ženě stačí vycítit, po čem chlap touží – a dělat drahoty.  
…Muži vycítit, co je důležité pro ni – a dělat, že o tom přemýšlí.“    
     Docent jen mávl rukou: „Nejhorší je v manželství ten pocit doživotí. 
Představa, že si budou překážet v koupelně ještě příštích třicet let! Utrpení  
z očekávaného utrpení. A nuda.  Nejdřív můžeme dokončovat věty,  pak 
už  víme kdy promluví.“  
     Byl rád, že se kamarád vrátil do staré vlasti a že se znovu sehráli 
v epoše, degradující přátelství na pouhou dohodu o zdvořilosti a sdílení 
společných vzpomínek. „Opravdový přítel ti pomůže zakopat něco 
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těžkého v noci v lese a neptá se, co v tom pytli je,“ vyjádřil mužskou 
solidaritu Toman o posledních Vánocích. Tehdy docent ve sváteční nudě 
vytvaroval z bramborového salátu bustu své manželky, zapíchl do ní 
vidličku a zapříčinil jí tím nechtěně prudkou bolest hlavy. U soudu tvrdila, 
že jí způsobuje i žlučníkové záchvaty a pihy.  
     „Žiješ plněji než my, emocionální kočovníci,“  prohodil Toman.  
     Docent zbrunátněl: „Šťastlivci, kterému nic nechybí ani nepřebývá,  což 
je ještě důležitější, musí proces, zbavující muže majetku a důstojnosti 
připadat jako zajímavá fraška. Nám ale zůstává naděje, že se štěstí obrátí. 
Co tebe ještě může překvapit? Zaběhne se ti pes, udá tě soused, že nemá 
známku, ukradnou ti puklice.  Světoběžník a dobrodruh, který lovil losy       
i lososy, stopoval sněžné ženy v Nepálu a souzněl s něžnými ženami na 
atolech nemůže očekávat, že se mu budou zážitky stále stupňovat.“ 
     „A proč myslíš, že jsem tady?...“      
     …„Naše ženy jsou nejlepší na světě, srovnatelné se špičkou eroticky 
nejvyspělejších národů, třeba i s Líbanonkami či Samojedkami.“ 
     „Sebezajímavější život nemůže být plně vychutnán, není-li prostřídán 
šedými dny nudy, absurdity a frustrace!“ prohlásil Toman a připomněl si 
s rozkoší včerejší večer:   
Se zralou gendrovou vědkyní se nevyhnutelně seznámil na její přednášce 
Postavení žen v posmrtném životě, kde byl jediným živým mužem. Kdyby 
ho při intimní večeři neudeřila svíčkou, možná by se s ní ze zvědavosti 
zapletl.  
 „Každý chlap by měl mít jednou v životě barevnou holku, aby pochopil 
smysl života,“ odpoutal se silou vůle od ´korektních´ postojů.  
„Ten šťastný fatalismus černé rasy! Ta schopnost nevidět, co nechtějí 
vidět: bezvýchodnost, chudobu a stáří,“ rozvíjel etnické téma.  
Ustal, když postřehl, do jaké míry se kamarád s tím výčtem ztotožňuje,       
a v duchu se přenesl na rajské ostrovy uprostřed Pacifiku:  
     Tropické ovoce sladce plné jako prsy bezelstných domorodých dívek, 
pro něž je milování jen čirá radost, nedotčená úvahami o zítřku. Ty noci 
skořice a vanilky, ve kterých se černá pleť rozplývá a ze tmy světélkuje jen 
růžová pulzující ústřice...  
     „Netvař se jak uspokojený kocour!“ vyrušil ho ze zasnění docent, který 
míval jen černou kávu a loupáčky sladce plné vícedruhovou marmeládou 
vestoje v automatu.  
      „Ženy stejných kvalit,“ vrátil se Toman do české kotliny, „mají  stejnou 
hodnotu, bez ohledu na jejich původ. Nezáleží kde se narodily,  jen ´kdy´. 
Ženství je univerzální komodita.“  
     „Jako něco na burze?“ znejistěl humanitní typ. 
     „Zlato, cukr, káva, nafta a takové věci  mají všude stejnou cenu, protože 
se dají lehko přesunovat. …Nebo třeba peří, to je také komodita,“ přihodil 
pro vlastní potěchu. 
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 „Naše holky se taky snadno přesunují…“ 
     „Ano. Jejich odchody připomínají únik mozků, jen z druhé strany. 
Souběžně ale neubývají naši muži.“  
     „Patří přece také k nejlepším na světě!“ 
     „Rychlá prostorová orientace, výhodná při pobytu našich předků na 
stromech, zajišťuje sportovcům, kteří sestoupili na zem poměrně nedávno, 
pohádkové příjmy,  zatímco básnící  hladoví. – Mužství ale není komodita.  
Na rozdíl od žen neexistujeme primárně pro potěšení, ale jako prostředek      
k obstarávání jiných potěšení – jiným.“          
     Docent patřil k většině, která vážné věci ignoruje a nevážné komplikuje: 
„Chápu, že protějšky mohou dojít,“ navázal. „Moje klientky z krajských 
měst si často stěžují, že už poznaly všechny místní – a nic,  ale tady  je nás  
přes milion!“ 
     „To se ti jen zdá! Z milionu připadá v úvahu slabší polovina a jen tak 
pětina z nich je věkově přiměřená.“ 
     „To dělá pořád sto tisíc.“ 
     „Z toho jen tak desetina nemá žádné anebo má už velké děti, anebo ty 
malé bez problémů zvládá. A tyhle už většinou někoho mají, sotva každá 
desátá je ještě volná.“ počítal inženýr.  
     „Pořád ti jich zbývá tisícovka.  Nebo už ne?“ 
     „Z těch je tak desetina příjemná a desetině z nich to jakžtakž myslí.  
Kolik jich máme teď?“   
     „Už jen deset,“ počítal docent. „Z těch bude nejmíň devět náročných.“                               
     „A jak najít jedinkou soucitnou ovečku v tom našem vlkoměstě?“  
uzavřel smutná čísla starý mládenec.   
     „Však ona si tě najde a pěkně tě ostříhá,“ předpověděl mu dušeznalec:  
„Na každého jednou dojde!“ 
     Toman ukroutil z kuřecích pečínek tři krky a pískl. Psi se postavili na 
zadní a chňapali ze vzduchu svůj příděl.   
      
Nedávno strhl inženýr svůj rychlý kombík do postranní uličky a zabrzdil.  
„Hned jsem zpátky!“ Velké auto je jako velká žena. Muž v něm ztrácí 
identitu i když řídí, natož jako příležitostný spolujezdec.  
     „Počkej! Nenechávej je tady se mnou!“   protestoval  doktůrek.   
     „Dívej se jim zrcátkem do očí. Tři jsou předvídatelnější než jeden.“ 
     „Všem? Jedním zrcátkem?“  
Zatímco král zvířat mizel za rohem, psi funěli psychoterapeutovi do týla; 
raději se ani nehýbal. Po chvíli se řidič vrátil z nedalekého řeznictví 
s krvavým balíkem žebírek. 
     „Proč jsi nezastavil před krámem?“ nechápal docent.  
     Vůdce smečky a vládce vypínačů světla zašeptal: „Psst!  Myslí, že se 
vracím z úspěšného lovu.“ 
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Všední život začne být zajímavý, když se změní v příběh. Náhodné zvraty     
a překážky zdolávané úsilím a důvtipem, nepřízeň osudu překonávaná  
vírou a vůlí a na cestě dobrodružství, jak jinak – i romantická  setkání        
a sblížení. 
     Některé příběhy se rýsují daleko dopředu; jiné jsou dílem okamžiku. 
Krásné letní dny končívají bouřemi a klid a pohoda sladkého života 
přitahují blesky náhod.  
     Chlazená cisterna se už plnila hektolitry mléka pro jedinou osobu...   
 
Docent se sbíral ze svého ´už definitivně posledního  ́ manželství. 
Uplynulých pár týdnů poloprobděl v ordinaci a poloprospal při nočních 
službách v psychiatrické léčebně ve snaze snížit své porozvodové dluhy.      
     „Ále,“ odmítl Toman obálku se splátkou, když se kamarád konečně 
ukázal:  „Víš co?  Double – nebo nic!“ 
        „Hodíme si jen o tohle nebo o všechno?“ nadchl se dlužník, který by 
klidně vsadil i zbytek života, už stejně prohraného.  
        Afinitu k hernám a různým sázkovým systémům považoval emigrant 
za indikaci nízké civilizační úrovně místní populace: „V nákupu losů na 
tisíc obyvatel jsme druzí na světě. Pouze Američané afrického původu věří  
silněji než Slované, že se narodili pod šťastnou planetou!“  
Sám navrhoval ´reverzní loterii´, v níž by vylosovaní pro potěšení všech 
ostatních dostávali různé tresty. Losy bychom kupovali svým příbuzným, 
sousedům a známým.  
     „Popíráš snad význam náhody v lidském životě?“ ohradil se docent.   
     „Ne. Ale u tebe je výsledek předvídatelný.“ Oba věděli, o čem je řeč. 
„Jen nechápu, proč žiješ každých pět let se ženou,  kterou nenávidíš a pak 
na ni převedeš všechno co máš.“  
        „To bys ty těžko pochopil.“  
        „Proto se ptám.“  
        „Nikdy nedělám tutéž chybu popáté,“ čepýřil se doktůrek, který už  
ztratil iluze o rodičích, manželkách a vlastních dětech a občas začínal 
pochybovat i sám o sobě.  
      „Dávám ti šest měsíců,“  kroužkoval Toman datum v diáři, zatímco  
docent cpal tlustou obálku do hubené peněženky.  „Náhoda má netušený 
potenciál jako zdroj nečekaných alternativ,“ uvažoval nahlas: „Vylosovaný 
parlament by byl lepší než zvolený už  proto, že by vyloučil egocentriky, 
chtivé funkcí.“ 
     „V budoucích formách demokracie,“ vybavil si docent článek, který ho 
nadchl: „budou prý mít voliči různý koeficient hlasů! — Podle věku, 
vzdělání ale i rodinného stavu!“     
     „Ano, starší, vzdělaní a ženatí budou mít jen půl,“ přikývl Toman          
a vrátil se k předchozí úvaze: „I vylosované manželky by většinou předčily 
ty potvrzené dočasně poblouzněnými muži, protože ani v těchto pozicích    
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by neměly být osoby,  které se do nich příliš hrnou. Naše tendence jsou 
většinové,“ pokračoval logik: „Kupujeme jablka a opomíjíme hrušky. 
…Ty jsi třeba na blondýnky. Stále opakuješ mírně preferenční volbu          
a brunetkám nedáš šanci, přestože ze statistik vycházejí jako méně 
konfliktní družky a lepší pečovatelky.“   
     Sám se nechával překvapit a omezence zafixované na jediný typ ani 
předvídatelné štvance, střídajících hubené s plnými, velké s malými, 
rafinované s naivními a rozverné s melancholickými na houpačce naděje, 
nechápal. Poslední dobou shledával s uspokojením, že je přitahován 
neznámými dušemi více než neznámými těly. Dokud však vedla nejkratší 
cesta k nitru branami smyslů, přijímal vděčně cestu i cíl. 
     Opony i halenky otevírají nové scény obměnám starých her: Romeo, 
Cyrano a Othello potkávají Mařenku, Kolombínu či Manon – a na konci se 
šťastně rozejdou. Věděl, že nemůže mít všechno – macaté opery i divadla 
malých forem, a  ke  svým novoročním předsevzetím připisoval každý rok: 
Racionální výběr!   Domů si však stále vodil, co mu zavadilo o klobouček 
– hodné Popelky i jejich nemravné sestry. 
  
Po odprodeji lesního závodu, který vybudoval v údolí Coquille River, 
vstoupil do druhé fáze života a dotahoval  věci, které dřív nestíhal.  
S překvapením zjistil, že i v účinně zorganizované konzumní společnosti 
jsou základní lidské potřeby zajišťovány velmi nedokonale. Nejvážnější 
systémové nedostatky shledal v oblasti párových vztahů... 
      „Myslíš, že mi tu smůlu přinášejí blondýny?“ zachytil ustaraný hlas.  
     Potěšilo ho, že odstartoval duševní proces, třebaže  jen smyšlenkami.  
Kolik skvělých uměleckých děl inspirovaly třeba podvržené Rukopisy!      
…Do nového tisíciletí potřebuje národ nové legendy, aby ožil!   
     Chvála tmavší pigmentace, podložená soukromým průzkumem 
spolehlivějších míst, neměla valnou statistickou hodnotu, ale posloužila.     
     …Problém je v tobě!  Na dvojí život dva malé příjmy nestačí.       
 „Kdybychom při každém výběru užili kostku,“  vrátil se inženýr ke své 
koncepci, „a při jednom z čísel koupili vždy místo jablek hrušky, dostaly 
by všechny dobré věci,  které jsou až na druhém místě, občas také šanci     
a život by byl …šťavnatější.“ 
     Od klientek, stylizovaných  do roztomilé bezmoci a nešikovnosti – jako 
by to snad byla výhoda u sporáku nebo v ložnici – docent pochytil:              
´Já nejsem moc technický typ,´ včetně intonace.  
     „Ty vůbec nemyslíš!“ nenaletěl mu Toman. 
      „Pokud ti nerozumím, může jít o vyšší pravdu, jakou mívají tibetští 
mnichové nebo tchyně — nebo o tvoji další mystifikaci.“ 
       Inženýr zašeptal: „Možná je lépe, že jen málokdo myslí – jinak by tu 
za chvíli nikdo nepracoval,“ a vrátil se k teorii náhod. „Vezměme největší 
ruské vynálezy: Kolo, vejce a ruleta.  Když někdo přemýšlí o sebevraždě   
a není si moc jistý, zatočí jen jedním nábojem v bubínku.“ 
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     „Aha.  A když si je poměrně jistý,  jeden vyndá.“  
     „Vidíš, jak je to snadné! Vybereš si přiměřený koeficient a dovolíš čas 
od času rozhodnout náhodě. Po několika pokusech dostane i menšinová 
alternativa šanci.“   
     „A proč to občas nezkusíš sám?“ 
     „Já?“ vyděsil se Toman: „Jsem přece rád na světě!“   
     „Ale co po tobě zbude? Snad ještě není pozdě. Třeba máš v sobě ještě 
nějaký náboj!“ 
     „Nebuď nevkusný! Chci být lepším člověkem, ale teď ještě ne.“   
      „Obětovat se – co může být vznešenějšího! Konečně i katolická 
antikoncepce, založená na biologickém rytmu, je taková vatikánská  ruleta,  
při které oba trochu chtějí a trochu nechtějí …ale ona víc.“   

   
      „Jako inženýra, který konstruoval důmyslné stroje na opracování 
dřevěných špalků, mě samozřejmě fascinuje možnost vyrobit za pár minut  
budoucí pracovní sílu. Neláká mě ale činnost, na kterou stačí kdejaký 
moula, jehož potulné buňky  jsou  čilejší než on sám!“ 
     „Bývaly tady jesle, než jsi to dal vybourat. A zas by mohly být!“ 
     „Chystá se snad opět znárodnění?“ polekal se navrátilec.  
     „Ještě předtím.“ 
     „Dvě stě dobrých žen mě opustilo a ty dvě nejlepší jsem opustil já sám. 
S trochou štěstí jich tu ještě pár přestaví nábytek, trochu se zasmějeme       
a pak už bude všechno jedno. Později v životě jsou auta i ženy stále méně 
důležité.“ 
       „A nebylo by lépe přestat, když to nikam nevede? Zavřít krám?“  
navrhl cynicky docent.      
      „Co? – Přestat?  Teď?   V nejlepším!“ 
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MLÉKO  SE  SRAZILO ! 

 
     V pozdních hodinách došlo na 
Jižní spojce k další těžké dopravní 
nehodě. 
 Čtyřosý návěs narazil do svodidel 
a uvolněná cisterna mléka zasáhla  
protijedoucí vozidlo.  
Řidič osobního auta byl vyproštěn 
až po delším úsilí několika 
hasičských sborů a nachází se 
v kritickém stavu.  

Záchranu ztěžoval mléčný tuk, 
střepiny z akvária a trojice psů, 
ochraňující bezvědomého  pána. 
 Nehodu způsobil  pravděpodobně 
náhodný defekt předního kola 
tahače. Rychlostní komunikace 
byla otevřena až v časných ranních 
hodinách po odstranění většího 
počtu koček z místa nehody. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
                                               
 

„Promiňte, pane docente!“ nahlédla recepční do ordinace a vyrušila  
psychoanalytika ze zasnění. Silou vůle přemohl prvotní negativní reakci    
a otočil se k ní se vstřícným výrazem, na kuří nožce křesílka, dosti 
vzdáleného  ušáku  Sigmunda Freuda.       
     Pacientka na pohovce potažené stejnou krémově bílou koženkou  
procitla z krásného snu o naplňovaných tužbách a vykřikla pohoršeně:  
„Vy jste mě zhypnotizoval!“  
     „To se vám jen zdálo,“ uklidňoval ji dušezpytec, který po té schopnosti 
marně toužil. Možnost instantních romancí s následným vymazáním 
paměti obětí objetí ho fascinovala.  Nejdřív by však zhypnotizoval všechny 
čtyři matky svých bývalých manželek.  
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      Sestra ve dveřích naznačovala sluchátko: „Ta paní se nedá odbýt.  Že  
prý vás moc dobře zná a je to naléhavé!“ 
     Docent něco zabručel a popadl telefon.  „Hh?!“  
     „To jsem já! Volali z nemocnice! Měl mě v notýsku!“ 
     Ženský hlas mu byl povědomý. Tohle nevypadalo na běžnou hysterii.  
     „Měl mě tam jedinou nezašifrovanou, i s adresou!  Srazilo se s ním 
mlíko! Hasiči ho zachraňovali tou nejmodernější technikou a jak měl ty 
oblýskané kalhoty ze sekáče, mysleli, že je to řízený katalyzátor a vzali ho 
přes kolena sekyrkou.“ 
    „Helenko!“ rozeznal spolužačku.  „Uklidni se!“  snažil  se sám uklidnit.    
                                
   
Včera zvečera se Toman chystal ještě do města.   
O jeho poslední sázce na ženu docent věděl jen to, že je hodně vlasatá. 
Když se kamarád opozdil, tvrdil, že má tak husté vlasy, že v nich ztratil 
klíčky od auta. Později vlasatice volala a domlouvala si další setkání.  
     Upřímně tu naivní chudinku litoval. 
  
      … „Jako minule? Na konečné u odpadkových košů?“ škádlil ji Toman.  
„A mohu se opozdit o třicet minut, abych zase nemusel půlhodiny čekat?“  

 „…Ty taky nechodíš na druhou 
schůzku? …Takže přeskočíme  
rovnou na třetí?!“  Z garáže vyběhl 
ještě do patra pro milé překvapení  
– akvárium, kterým si chtěl zřejmě 
vylepšit šance.  
     Narodila se ve znamení ryb, ale 
nebyla prý studená ani mlčenlivá.  
     Oba muži věděli,  že u slušných 
žen je třetí schůzka klíčová.  
Toman se nerad vracel – dbal na 
pověry, přestože na ně nevěřil.     
     Když sestupoval ze schodů k 
autu, skleněnou kouli akvária si 
přirozeně nasadil na hlavu, takže 
připomínal astronauta nebo jinou 
živou formu z kosmu a ani vlastní 
psi ho nepoznávali a vyli.  
     Takto vystrojen vyjel na svůj 
pohyblivý noční svátek... 
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 „Máš číslo do té nemocnice?“ vzchopil se docent. Recepční mu přistrčila 
modrý reklamní bloček úspěšné farmaceutické firmy.  
„Jasně. …Jakmile budu něco vědět. …Nebreč. …Zavolám zpátky,“  
utěšoval spolužačku. V běhu oznámil sestře: „Odpoledne tu nebudu!“     
     „Ale já už nestihnu…,“ namítala. 
     „Dejte jim testy. Manželům kompatibilní, rodičům komunikační, dětem 
generační a psychopati ať nám něco nakreslí!“ Rozhodil po stole formuláře 
a karty, popadl aktovku a zamířil ke dveřím.  
     „Vezměte si bílý plášť,“ vyrazila za ním sestřička. „Jinak vás budou  
ignorovat.“           
     Jen co za psychoterapeutem zaklaply dveře, nahlédla do předpokoje 
rozespalá pacientka.  
      Sestřička jí věnovala vřelý hloubkový pohled, nacvičený v kurzu 
Empatie snadno a přesvědčivě.  
 „Pan docent musel k náhlému případu zhroucení ženy, která měla před 
svatbou,“ fantazírovala, „když zjistila že ženich není…“ 
     „Svobodný?“ doplnila paní dychtivě. 
     „Ne. Svéprávný. Máte nám tady zatím něco nakreslit.“ 
  
Po půlhodině dojel docent k bráně fakultní nemocnice a pak se musel 
hodný kus cesty vrátit. Zaparkoval, vyhledal kolegu ze studií a po delším 
vzpomínání na bohatýrská léta vyrazil pod jeho záštitou na oddělení 
intenzivní péče. 
    „Dál nesmíte!“ zastavila je staniční sestra s telefony po obou stranách. 
„Moment!“ řekla do jednoho. – „Moment!“  řekla do druhého sluchátka. 
     Docenta napadlo, co by jí poradil Toman.  
Sentimentální vzpomínky spolu s účinkem několika panáků na lačný 
žaludek ho v uzavřeném prostoru prosyceném operačními výpary počínaly 
zmáhat. Cítil, jak se mu podlamují nohy a jak klesá – ale pak se vznáší na 
několika párech rukou. Bylo to docela příjemné.  Konečně se někdo stará   
i o mě!   uvolňoval se. 
     „Ty vole! Tys omdlel!  Ještě, že jsem tě nedal těm jezinkám!“ zaslechl 
psychoterapeut zdáli.  
      Marně se pokoušel vrátit zpět do snu, k jezírku teplého mléka, do nějž 
se hroužil, aby omládl. Zamrkal do bíle zamženého prostoru a přejel si 
rukou čelo. Vlhký pocit v něm posílil víru v zázraky:  „Jak vypadám?“ 
zeptal se dychtivě.   
      „Jako smrt,“ sympatizoval kolega. „A máš mokré kalhoty,“ štítivě se 
odtáhl a ostentativně usedl na protější lavici. Nalézali se v jakési čekárně. 
„Sestřičky! Sestřičky!“ začal volat sekundář polohlasem. 
     „Počkej! To nic není, to je jen od toho mlíka!“ snažil se docent povstat. 
Ještě vrávoral, ale bílý plášť naštěstí zakrýval  kolena.  
 


