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Slovo kozák pochází z turkického kazak,
což znamená dobrodruh
anebo svobodný člověk.
Tuhle knížku věnuji těm, kteří si nikdy
nedají spoutat duši a jsou veselí –
i kdyby je věšeli...
(No a samozřejmě taky všem u nás doma)
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Na potičku prjala
na verbočku klala
pomoži my, panebože,
šom sobi dumala...

Ja sobi dumala
chlopca molodoho
ta mene viddali
za dida staroho...

Ja dida šanuju
šanuvaty mušu
pomoži my, panebože,
vizmi z ňoho dušu!!!

Vizmi z ňoho dušu,
taj poviš na hrušu,
šoby ljudam znaty,
jak molodu vdaty...
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Volně přebásněno
(hůř, než je originál):

Na potůčku prádlo prala,
na vrbičce sušila
Tak mně pomož, Bože,
víš, na co jsem myslela...

Myslela jsem
na chlapce mladýho
a že mě vdali
za dědka starýho...

Já mu vařím, peru,
to se přece musí,
tak mně pomož, Bože,
a vezmi z něj duši!!!

Duši z dědka vem,
pověs ji na hrušeň,
lidem tak dej znát,
jak maj děvče vdát...
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Prolog

Zase jsem měla ten sen. O tvrdém kozác-
kém srdci. Držel ho v zobáku orel, seděl na
továrním komíně textilky vedle naší chalu-
py a orlí mláďata s otevřenými zobáky če-
kala, až jim jejich rodič šoupne to báječné
sousto.

O tvrdých kozáckých srdcích se mi zdálo
často. Asi proto, že když jsem byla malá, tak
mě otec houpal na kolenou a deklamoval:
„Hop hop hop, na koníčku jede chlop, hap
hap hap, na koníčku je KOZÁK, hip hip hip,
na koníčku jede Žid!“

Kozáci mě vzrušovali taky proto, že mám
na zádech mateřské znaménko ve tvaru ko-
zácké šavle. Táta ho má taky. A tátu taky,
stejně jako mě, křtili v kostele a nad jeho ko-
líbkou stály tři tety a kladly své studené prs-
ty na jeho miminčí hrudníček. Tátovi, stejně
jako mně, tety říkaly, že pravou ruku musí
vždycky v životě vést rozum a levou ruku
srdce.

Mou pravou ruku vedlo zoufalství. A to
zoufalství pramenilo z lásky, z vášně a ze
zrady. A o tom vám budu vyprávět.

9
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Musím vás upozornit na jednu důležitou
věc. Změnila jsem si jméno. To proto, abych
sama od sebe získala odstup a mohla jsem
se na svůj život koukat úplně cizíma očima.
Normálníma! Abyste rozuměli, vždycky jsem
chtěla být normální. Jenže mi nikdo nikdy
neřekl, kde končí a kde začínají hranice ja-
kékoliv lidské normy.

Vybrala jsem si jméno Penelope. Penelo-
pe mi evokuje zosobněnou ženskou odda-
nost a myslím si, že každá hrdinka, která se
takhle jmenuje, musí být krásná. Oblá, se
zářivýma očima, dlouhými údy, zvlněnými
vlasy a s pletí bílou, jakou mají jen Nastěn-
ky z ruských pohádek.

Já tak nevypadám, já vypadám jako vy:
moje kůže zažila slunění na balkonech a pár
dovolených v Řecku a taky se mi udělaly
trhlinky na břiše, když se mi narodily děti.
Uvnitř svého těla jsem ale svěží, hebká
a dychtivá jako my všichni, než nám dá
osud zahulit.
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Na malinách

Všechny písničky, které otec Penelopu na-
učil, byly o tom, jak se někdo opil anebo ně-
kdo někoho zabil. Když došlo v písničkách
k vraždě, tak to vlastně nebylo nic vážného.
Zabíjelo se bezstarostně, z nemožnosti ře-
šit situaci jinak, zabíjelo se bez pocitu viny,
zabíjelo se z pochopitelných důvodů, jako
jsou žárlivost, peníze a pomsta.

Penelope (moje krásná hrdinka s modrý-
ma bezelstnýma očima) trhala na pasece
maliny. Ta paseka byla nádherná. Plná poz-
dně letního slunce. Z té paseky úplně sá-
lalo teplo. Jehličí, pryskyřice a houby proni-
kavě voněly.

Maliní drápalo Penelopě ruce, ale Peny
(tuhle zkratku budu používat vždycky, když
budu chtít dát Penelopě modernější rozměr)
to bylo fuk. Chtěla domů přinést malin co
nejvíc, ušlehat si je pak se smetanou a zby-
tek svařit s cukrem, aby si, až se léto pro-
mění v ledový vítr, mohla ráno mazat chle-
ba malinovou zavařeninou.

Penelope si zpívala. Píseň o holce, kterou
provdali za starého dědka. Holka v písničce
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vesele prosí Boha, aby manžela zbavil duše
a aby pak duši pověsil na planou hrušku.
Holka je přesvědčená, že jedině mrtvola je-
jího manžela vyburcuje příbuzné, aby si
příště uvědomili, že k mladým krasavicím
patří mladí krasavci, a ne senilní boháči...

Penelope trhá maliny do hrnku, už má pl-
nou bandasku, ponese ji opatrně zaváza-
nou v šátku. Ale to až za chvíli, zatím si ne-
chává malinu rozplynout na jazyku. Šilhá si
na něj a vyplazuje ho až k nosu...

Penelopu vyruší zapraskání... Zaposlou-
chá se, ale zas je jenom ticho. Penelope si
všimne malin, které přehlédla. Natáhne se
pro ně. Rozhrne křoví a... zírá přímo do očí
medvěda. „Penelopééééé!“ zakřičí někdo
a ten naléhavý hlas se nese lesem...
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Ve vězení

Eržika je cikánka. Je jí devatenáct, vypadá
na třicet a pořád se směje.

„Penelopééé!“ volá hýkavě a stahuje
z Penelopy šedou, štípavou deku.

Penelope se nechce probudit. Její roze-
spalý mozek jí signalizuje, že realita není rů-
žová. Penelope chce ještě chvilku snít...

„Penelope!“
Eržika asi není stoprocentní Romka. Má

zelené duhovky, naklání se až k Penelopě
a dýchá jí do obličeje.

„Jsou tady!“ řekne.
Tatínek Penelopy rozpřahuje svou širo-

kou náruč. Kdyby si sundal košili, byl by
chlupatý stejně jako medvěd. Tatínek se
jmenuje Zoltán. Odjakživa to Penelopě
vadí. Jak se máte před spolužáky prezen-
tovat jako normální bytost, když máte tátu
Zoltána s příjmením, které se ani nedá vy-
slovit?!

Penelope má po otci příjmení Kohlašniu-
ková. Vždycky jí bylo fuk, když jí lidi jméno
komolili, ale když jí bylo asi deset, rozhodla
se, že jakmile bude mít první možnost, hned
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se vdá! Vezme si manželovo příjmení a bude
se jí nádherně žít!

Možná bych teď mohla začít vyprávět, jak
se to Penelopě povedlo, ale ještě mi zbývá
popsat Penelopinu mámu. Když za Peny
přišla poprvé do věznice, chytla ji za tváře
a pomalu jí otáčela obličejem.

„Jsi krásná!“ řekla jí. „Já konečně vidím,
jak jsi krásná!“

Penelopina máma byla skoro nevidomá.
Rozpoznávala jen bílou barvu. Nosila proto
vždycky bílé ponožky a opatrně kladla nohy,
aby měla přehled, kam šlape.

Penelope byla v base už dva měsíce. Její
kůže ztratila letní opálení a byla bílá stejně
jako vyvařená bavlna...

Takže, co si odnesla Penelope do své bu-
doucnosti?! Shrňme si: tátu Zoltána Ko-
hlašniukova, mateřské znaménko ve tvaru
kozácké šavle a slepou mámu!

Neplačte nad ní! Bude hůř!
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Proč chodit do Prčic,
když už tam jsme...

Nemá cenu zdržovat se ve vězení, když za-
číná příběh a venku je krásně. Je totiž jaro.

Z Prahy do Prčic už skoro padesát let po-
chodují 15. května houfy nadšených pěšá-
ků, aby ušli padesát kilometrů a v Prčicích
dostali glejt na to, jak jsou vytrvalí.

Vrátili jsme se v čase. Penelope je doce-
la mladá holka. Je jí necelých dvacet. Neví
přesně, co má se sebou dělat. Jestli z ní má
být strašlivě chytrá právnička nebo dokona-
lá lékařka, nebo jestli má jít na žurnalistiku
a psát postřehy, kde se co kolem šustne.

Penelope má jasno jen v tom, že chce,
aby ji někdo miloval.

Když byly Penelopě asi čtyři roky, tak její
otec Zoltán nosil froté župan s tlustou oran-
žovou šňůrou místo pásku. Právě na tuhle
šňůru přivázal otec Zoltán kočárek na pa-
nenky, strčil Penelopu dovnitř, začal si číst
noviny a kočárek odkopával nohou a pak
zas za šňůru přitahoval k sobě. Tohle otec
prováděl proto, aby čtyřletou Penelopu uko-
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líbal ke spánku a přitom měl klid. Ale Pene-
lope se do kočárku pro panenky nevešla,
nohy jí trčely přes okraj a Penelopě bylo
strašně smutno.Tehdy ji poprvé napadlo, jak
k tomu přijde, že nemá ani sestru, ani bra-
tříčka, a dokonce nemá ani jednu babičku,
ani jednoho dědečka... A právě tehdy, v tu-
hle chvíli, se v maličké Penelopě rodila myš-
lenka, že je jen na ní, aby si všechny svoje
blízké pořídila sama. Když je mladým že-
nám tak kolem třiceti, začíná se mluvit o bio-
logických hodinách. U Peny odtikávala vý-
bušná nálož touhy, už když byla batole...

Takže když bylo Peny skoro dvacet a po-
řád byla jedináčkem, nastal čas začít konat!

Na cestě z Prahy do Prčic leží vesnice
Senohraby. V ní je několik hospod. Peny
s kamarádkou Romanou a s kamarádkou
Kristýnou šla ke Kalfusům. Kalfusova hos-
poda měla jen jednu místnost s výčepem
a byla tak prokouřená, že se z ní valil dým,
i když byla úplně prázdná.

Romaně bylo tehdy už dvacet dva. Byla
moc hezká. Měla šikmé oči a vlasy jí na
slunci zářily do zlata. Problém Romany spo-
číval v jejím zadku. Měla ho obrovský. Táhl
se z východu na západ a z jihu na sever.
Jednou se Romana opila a ukázala Penelo-
pě svoje malá ňadra. Pod pravou bradavkou
měla tmavé kolečko.

16
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„To je určitě zbytek mojí třetí bradavky,“
řekla tehdy Romana. „Myslím si, že jsem
měla mít dvojče. A ten můj obrovitánskej
zadek, to jsou vlastně dva zadky dohro-
mady...“

Penelope měla z toho svěřeného tajem-
ství divně tísnivý pocit, a vždycky když se
pak s Romanou sešla, mluvila k ní se stej-
ným respektem, jako když měla vystupovat
před nějakým kolektivem.

Romana byla singl.Tehdy se tomu tak ješ-
tě neříkalo. Tehdy holky na vsi rodily děti už
v osmnácti, a když si na střední škole ne-
našly potenciálního manžela, tak se chvěly
hrůzou, že už nebudou mít šanci.

Romana chodila na vysokou školu země-
dělskou. Muchlovala se s každým klukem,
který o ni projevil sebemenší zájem. Ale
když kluk ve svém erotickém snažení opus-
til oblast nad pasem a spustil se níž, tak
s ním Romana okamžitě přerušila veškeré
styky.

Romana de facto byla až do svých dvaa-
dvaceti panna.

Kristýně bylo dvacet jedna a byla bezpro-
blémově pěkná holka. Kdybych byla hni-
dopich (a já jsem!), tak bych na ní našla jen
jeden ošklivý rys. Rýhy (které se časem 
budou prohlubovat), co vedou od nosu
k bradě, byly až příliš výrazné a horní ret byl
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trochu příliš vykrojený. Výsledný dojem byl,
že Kristýna připomínala prostořekou do-
movnici. Možná to taky evokoval její hlas.
Trochu řinčel a byla v něm slyšet ctižádost,
o které v té době ještě nikdo netušil, jak
bude nebezpečná. Kristýna chodila s Hon-
zou. Chodila s ním už dva roky, polykala
antikoncepci, suverénně nakupovala pre-
zervativy a jednou od Honzy chytla filcky.
Honza se tehdy dušoval, že je má z ruční-
ku, kterým se utírali v jeho rugbyovém oddí-
lu skoro všichni.

Kristýna chodila na ekonomii, s Penelope
se seznámila v literárním kroužku a společ-
ně kritizovaly divadelní představení a klubo-
vé filmy. S Romanou se Penelope setkala za
daleko zajímavějších okolností.Potkaly se na
Petříně, když kvetly jabloně. Obě tehdy le-
žely na dece a četly si knížku. Bylo tenkrát
pondělí a bylo dopoledne. Romana asi po
hodině zvedla hlavu od stránek. „Nevíš, kde
se tu dá koupit něco k pití?“ Penelope nevě-
děla, ale taky měla žízeň. Společně našly
stánek u rozhledny a zjistily přitom, že jsou
obě za školou. Pak spolu za školu chodily
ještě dva roky a zvaly s sebou často i Kristý-
nu.Ta ale byla jiná. Když Penelope nechtěla
jít na vyučování, protože se třeba měla psát
písemka, tak se ráno sbalila, vyšla v obvy-
klou dobu z domova a pak se za hodinku
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vrátila, když byl čistý vzduch. Když vzduch
nebyl čistý, a to bylo často, protože nevido-
má Penelopina máma byla většinou doma,
tak se Penelope flákala ulicemi, občas se za-
stavila v nějaké kavárně, v hospodě a vráti-
la se, až když jí měla oficiálně skončit škola.

Romana používala úplně stejnou záško-
láckou metodu. Kristýna ne! Kristýna, když
se chtěla vyhnout škole, tak začala pokašlá-
vat, chytala se za krk, měřila si teplotu a na-
říkala, že ji bolí záda. Kristýna onemocněla.
Zůstala ležet v posteli a ležela tam tak dlou-
ho, dokud nepominulo školní nebezpečí.

Romana s Penelope si záškoláctví užíva-
ly. Kristýna se dobrovolně trýznila. Kdyby
Penelope byla v té době moudrá, jako jsem
já dneska, věděla by, že když se někdo sám
pranýřuje, tak přinejmenším stejně krutě bu-
de trestat i svoje okolí.

To sem ale teď nepatří.Teď jsme v hospo-
dě v Senohrabech. Holky jsou unavené, pro-
tože ušly už dvacet kilometrů a mají žízeň.
Žízeň má taky Luboš a Charlie a Vlastík.
Jsou to typičtí čeští kluci. Charlie je samo-
zřejmě původním jménem Karel, ale protože
na průmyslovce byli Karlové hned tři a on
občas napodoboval klauny, stal se z něj tříd-
ní Chaplin.Tři kluci, tři holky, česká hospoda
a české pivo.

U Kalfusů měli sekanou. Hostinský Kalfus
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ji opekl na pánvi a opepřil tak, že pálila
pusa. Luboš pak vzal do ruky kytaru a zpí-
val úplně obyčejné písničky. Penelopě se
vlastně ani moc nelíbil, ale v jednu chvíli k ní
Luboš zvedl oči a Penelope pochopila, že si
může vyzkoušet svou ženskou moc.

Romana seděla jako přibitá, řehtala se
jako blázen, pohazovala vlasy a byla roz-
hodnutá se radši počurat, než aby se zved-
la a všem ukázala svůj zadek.

Lubošovy oči byly modré jako nebe, jeho
řasy byly černé jako uhlí a jeho kudrnaté
vlasy měly barvu čerstvě sloupnutého kaš-
tanu. Lubošovi bylo málo přes dvacet, ale
byl to chlap!

„Musím si odskočit...“
Hostinský Kalfus Penelopu odvedl za

chalupu. Zasmál se na ni. „Pánové tu chodí
na kopřivy a dámy na křen!“

Penelope šla na křen a Luboš na ni po-
čkal za kopřivami.

„Byl jsem v blázinci!“ řekl.
To Penelopu nesmírně zaujalo. To, že byl

Luboš v blázinci, znamenalo, že je povzne-
sený nad šedivou realitu a že s ním bude le-
grace. Penelope sice pocházela z prostředí,
které se v žádném případě nedalo označit
za běžné, Penelope sice toužila po normál-
nosti, zároveň v ní ale byl zakódován děs
z umrtvujícího stereotypu.

20
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„Proč jsi byl v blázinci?“
Luboš odpověděl tak, že bylo hned jasné,

že to s ženami umí. Nebo lépe řečeno, že to
s ženami bude umět. S Penelope to Luboš
uměl stoprocentně. „Byl jsem v blázinci pro-
to, že jsem neměl nikoho rád!“

A je to tady! Penelope bytostně žensky
tuší, že ona je tou vyvolenou, kterou Luboš
rád mít bude, a tím se zařadí mezi plnohod-
notné duševně zdravé občany.

V hospodě u Kalfusů skončila holčičí pěší
túra do Prčic. Holky s klukama tu vypili do-
hromady sedmnáct piv. Zpátky do Prahy jeli
vlakem. Těsně pod záchrannou brzdou, za
rachocení kol, co narážejí do kolejí DUM
DUM DUM, Luboš Penelopu políbil. Dost
nešikovně.Vlak zrovna poskočil na pražcích
a Luboš svými zuby uštípl Penelopin řezák.
Penelope si pak o něj zranila jazyk a kapič-
ka krve, která jí s kovovou chutí sjela do
krku, byla předznamenáním bolesti, která
teprve přijde...
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Jedno tělo
a dvě duše

Byt, ve kterém Penelope bydlela s rodiči, byl
třeskutě malý. Zoltán spal v předsíni, ma-
minka spala na rozkládacím gauči s Pene-
lopou, a když si Peny přivedla Luboše po-
prvé domů, tak si dali nafukovací matraci do
špajzu. Milovali se pod dýňovými kompoty,
které jim každý rok z Maďarska posílala teta
Mici. Dávala do nich veliké množství hřebíč-
ku, mamince se jednou jeden hřebíček za-
píchl v krku a maminka byla přesvědčená,
že na ni teta Mici spáchala atentát. Sestry
Zoltána si totiž na maminku moc nepotrpě-
ly. Nevadilo jim, že maminka nevidí. Vadilo
jim, že je Češka. Zejména teta Mici považo-
vala všechny Češky za hamižné, vychytralé
mrchy s těžkopádnýma nohama. Penelope
měla těžkopádná stehna po mamince, ale
sadistická učitelka tělocviku jí v 9. třídě řek-
la, že přesně kvůli těm stehnům bude mít
u mužů úspěch.

Při prvním sexuálním aktu mezi Penelo-
pou a Lubošem se neodehrálo vlastně nic
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mimořádného. Žádná Kámásútra v praxi.
Zvláštní bylo asi jen to, že Penelope měla
utkvělý pocit, že Lubošovy ruce vlastně
patří k jejímu tělu, že jeho kůže voní jako
její kůže a že Luboš spolu s ní může tvořit
jedinou dokonalou bytost. Nic, co Penelo-
pe na Lubošovi hmatala, viděla a čichala,
ji neodpuzovalo.Všechno jako by znala od-
jakživa...

Během noci do špajzu vrazil Zoltán. Šel si
uříznout kousek špeku a nezapomněl Lu-
boše informovat, že se narodil v tak malém
kousku země, že ani nemá vlastní historii.

Možná že teď bych se mohla zmínit o Zol-
tánově původu. Vím ale o něm jen to, co mi
Zoltán sám řekl, a to, co mi řekl, nikdy
nesouhlasilo s žádnými dostupnými doku-
menty.

Zoltánova maminka byla krasavice, nej-
větší z celé vsi Kalina. Zoltánova maminka
byla vysoká a štíhlá a porodila buď osmnáct,
třináct, anebo devět dětí. Penelope osobně
potkala pět Zoltánových bratrů a tři sestry –
Šoci, Mici, Béži. Babička byla ze šlechtické-
ho rodu Verbjaščuk a její příbuzní žili ve
Francii. Babička měla haličské vyšívané ko-
šile a plynně přecházela ze slovenštiny do
ukrajinštiny, polštiny, maďarštiny, francouz-
štiny a němčiny. Dědeček se jmenoval Šte-
fan a obchodoval s dřívím. Vozil je z Karpat
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do celé Evropy. A když měl dost peněz, tak
šest svých synů poslal do světa na studia.
Zoltán s nejstarším Mykolou studovali
v Praze. Pak přišla válka a oni byli chvíli
v Krkonoších a chvíli na francouzsko-ně-
mecké frontě.

Strýc Mykola se Zoltánem pár let po vál-
ce žili v sibiřském lágru. Oba nesnášeli
mráz, vatované kabáty a starý chleba.

Luboše Zoltánova minulost nevzrušovala,
ale ani neodpuzovala. Penelope mu za to
byla vděčná. Obklíčila ho svýma silnýma no-
hama, přitáhla si ho k tělu a byla rozhodnu-
tá spolu s ním zapustit kořeny bezproblé-
mového nového českého pokolení...

Myslím, že jsem toho o Lubošovi prozra-
dila málo. Je to proto, že chci zdůraznit Pe-
nelopiny karpatské vazby, a tím pádem od-
sunuju Lubošovu existenci na konvenční
„vedlejší“ kolej. Luboš ale nebyl tak jedno-
duchý český Honza, jakého bych z něj chtě-
la udělat.

Luboš byl možná v blázinci docela opráv-
něně, a nejen proto, že jeho oční lékař ne-
shledal v jeho očích žádný defekt, a bylo mu
proto divné, proč si Luboš při běžné oční lé-
kařské kontrole stěžuje na to, že realita se
mu jeví úplně jinak, než jaká jistě ve sku-
tečnosti je...

Luboš se líbil holkám. Věděl to, ale záro-
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veň v něm byla jakási sžíravá nejistota. Lu-
boš na základní škole patřil mezi nejlepší
běžce. Když chodil na průmyslovku, přestal
běhat, protože zjistil, že jeho prababička
měla křečové žíly a umřela na embolii. Lu-
boš křečové žíly neměl, ale MOHL BY je mít,
a proto se bál o svá lýtka.

Luboš pil rád pivo. Čas od času vypil piva
hodně a pak potřeboval výšku. Není v tom
žádný jinotaj. Luboš zkrátka cítil po pivě tou-
hu vylézt někam vysoko, jít po lešení jako
král a koukat na všechno pěkně svrchu...

Hodně pozornosti jsem věnovala Penelo-
pinu otci Zoltánovi. Budu mu věnovat pozor-
nost ještě mnohem větší, musím ale zmínit
okamžik, kdy se Penelope poprvé potkala
s Lubošovou mámou.

Luboš tehdy pozval Penelopu na víkend
k sobě do bytu. Jeho rodiče, tak jako kaž-
dou sobotu a neděli, odjeli na chatu v Br-
dech. Luboš s Penelopou si koupili italskou
šunku, šampaňské, džus a vodku, udělali si
falešné krabí chlebíčky, čuměli spolu na te-
levizi a milovali se. Zkoušeli různé věci. Když
ale vzal Luboš do ruky banán, tak se Pene-
lope vyděsila, protože se nemohla rozhod-
nout, jestli má ten banán mít v sobě radši
oloupaný, anebo se slupkou. Taky tenkrát
o víkendu v bytě Lubošových rodičů zkusili
marjánu. Kouřili jako diví, propletli se pak
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jako vánočka, dýchali si vzájemně do všech
otvorů a ztratili přehled o čase. A tak se sta-
lo, že najednou uplynula páteční noc, sobo-
ta i kus neděle a v zámku zarachotil klíč. Do
bytu vtrhli Lubošovi rodiče. Luboš byl na-
štěstí už natolik při smyslech, že se vrhl do
předsíně a dveře do svého pokoje zabari-
kádoval vlastním tělem. Potom Luboš vyvi-
nul nadpozemskou genialitu, odvlekl rafino-
vaně rodiče do obýváku k televizi, chvilku
s nimi společensky konverzoval, nabídl jim
zbytek šunky i šampusu a pak dal Penelo-
pě znamení, že může vypadnout. Penelope
ale vypadnout nemohla, protože byla pro-
sáklá Lubošovou láskou. Odplížila se do
koupelny a zjistila, že tam není sprcha. Jen
vana. Sprcha ve skutečnosti v koupelně
byla, ale Penelope se do té doby ještě ne-
setkala s typem baterie, kde je hadice od
sprchy schovaná v kohoutku. Penelope si
proto napustila vanu, zamkla se a vkročila
do koupelové pěny. Zavřela oči. Teplá voda
ji hladila skoro stejně něžně jako Lubošovy
dlaně. Penelope možná na chvilinku usnu-
la. A právě v té chvilince vrazila do koupel-
ny Lubošova máma. Nejenže Penelope ne-
našla sprchu, ale ani nepochopila princip
západky na koupelnových dveřích, a tak ji
Lubošova máma mohla vidět v plné kráse.

Lubošova máma málem omdlela. Ne že
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by nikdy neviděla nahou ženu. Lubošova
máma ale zatím ještě nikdy neviděla nahou
ženu, s kterou se před chvílí miloval její je-
diný syn. Penelopě voda nadnášela její dost
velká ňadra, voda jí zdůrazňovala její černý
klín... Penelopy byla plná vana.

Lubošova máma se zalkla rozhořčením.
„Hybaj z bazénku!“ řekla Penelopě dost ne-
logicky a práskla dveřmi. Ječela: „Luboši, to-
hle jsem od tebe nečekala!“

„A co jsi čekala?“ zeptal se Luboš.
Jeho maminka se zarazila. Nevěděla

přesně, co měla na mysli.
„Haničku! Měl sis nechat Haničku!“ Ha-

nička byla dcera ze sousední chajdy v Br-
dech, a i když jí bylo pětadvacet, vypadala
jako desetiletá holčička.

Maminka, hned jak tu blbost vyslovila, si
uvědomila, že to není správný argument,
taky si ale uvědomila, že hrozí ještě jedno
nebezpečí. Namířila prst proti svému muži:
„A ty se opovaž na ni koukat!“

Přesně od tohoto nedělního odpoledne
Lubošův otec k Penelopě nezvedl oči. Až do
okamžiku, než se to všechno stalo. Tehdy
poprvé si Penelope všimla, že má tchán oči
stejně pronikavé jako jeho syn a že je v nich
stejná nikdy neukojená touha...
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Mateřské znamínko

Svatba Luboše s Penelopou by byla docela
obyčejná, kdyby na sobě Penelope neměla
tmavě červené šaty a kdyby na ní nebyli Pe-
nelopini příbuzní. A bylo jich na svatbě hod-
ně. Přijela teta Béži z Polska, přijela teta
Šoci z Francie a přijela teta Mici z Buda-
pešti. Mluvily všemi jazyky a vždycky jed-
na z nich nevidomou maminku Penelopy
někam odvedla a tam ji nechala stát.

Penelopina maminka proto čas od času
hostinu přerušovala pištěním: „Nevím, kde
jsem! Nevím, kde jsem!“

Penelope pak vždycky přestala tančit
nebo jíst nebo krájet dort anebo se přesta-
la bavit s kamarádkami a šla k mamince
a odvedla ji k její židli. Jenomže maminka
se zas za chvilku pustila do diskuse s jed-
nou z tet a ta ji odvlekla buď na záchod,
nebo nadýchat se čerstvého vzduchu, ane-
bo ji vedla k míse koláčků. Tatínek Luboše
dal Penelopě jako svatební dar papouška.
Andulku Pepíka, který občas křičel: „Isabe-
la! Isabela!“ Což bylo Penelopě docela jed-
no, ale jednou taky zařval: „Haničko, moje
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lásko největší!“, a to teda Penelopě vadilo
dost.

Luboš se při svatební hostině děsně opil.
Utekl pak z restaurace, našel si nejbližší
lešení, vylezl až úplně nahoru, běhal chvíli
sem a tam a pak skočil dolů. Zlomil si čtyři
nártní kůstky a zbytek svatební noci strávil
s Penelopou v nemocnici na chirurgii a dok-
tor, který mu dával sádru, Penelopě řekl:
„Máte aspoň jistotu, že vám šest neděl ne-
uteče!“

Důležitým momentem svatebního veselí
bylo, že Lubošův otec přišel s velkou ige-
litkou a v ní bylo padesát žárovek. Luboš
se zarazil: „Myslíš, že je to normální, že je
tvoje máma slepá a táta dělá v továrně na
žárovky?“

Nebylo to o nic nenormálnější než všech-
ny další minuty, dny a roky...

Penelope se porodu ani moc nebála. Až
když byla v porodnici, zjistila, že toho o ro-
zení dětí vlastně moc neví. Neměla před-
stavu o bolesti. Znala porody jen z filmů
a z televize, a to většinou dost historických.
Jediné, co si tak vybavila, bylo, že aby po-
tlačila bolest, měla by se zakousnout do ši-
rokého koženého pásku anebo se chytit
provazu, který by byl přibitý nad postelí. Ani
pásek ani provaz nebyl v porodnici u Apo-
lináře k dispozici, a tak si Penelope v umý-
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várně sedla na bobek. Zcela bezděčně se
tak rozhodla pro indiánský způsob přiro-
zeného porodu. S tím ovšem nesouhlasila
zdravotní sestřička. „Ježišikriste, vona rodí
na záchodě!“ volala na celé oddělení a Pe-
nelopu rychle odvezli na sál.

Tady se ovšem porod zastavil a po dese-
ti hodinách utrpení Penelopu odstranili na
jiný porodní sál a tam jí provedli císařský
řez.

Deset hodin chodil Luboš po chodbě sem
a tam, a když najednou ze sálu vyběhla
sestra, přidržovala nad Penelopinou hlavou
infuzi a saniťáci postel i s Penelope tlačili
z jedné strany budovy do druhé, tak Luboš
tak znervózněl, že se mu začala podlamo-
vat kolena a drmolil: „Já věděl, že to nebu-
de jednoduchý, já to věděl, já totiž nemám
jednoduchýho nikdy nic!“

Jednoduché to neměla hlavně Penelope.
Museli ji urychleně uspat, vyjmout jí z dělo-
hy přiškrcenou holčičku a napumpovat do ní
asi dva litry krve.

Luboš uviděl svou dceru dřív než Penelo-
pe. Holčička měla silná stehýnka a vlásky
červené jako jíl.

Penelope chytla na sále infekci. Dostala
horečku omladnic.

Její maminka se nejistě usmívala, proto-
že Penelopiny tváře pálily jako oheň a hol-
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čička, kterou jí nechali pochovat, se jí zdála
strašně malinká.

Zoltána zajímalo jen jedno. Sezval všech-
ny své sestry, počkal, až v pokoji nebude ni-
kdo z personálu porodnice, vytáhl děťátko
ze zavinovačky, odhrnul mu košilku a vítěz-
ně zakřičel: „Moje vnučka má stejné mateř-
ské znamínko jako já! Stejné znamínko jako
Penelope! Znamínko ve tvaru kozácké ša-
vle!“

Do pokoje vešla sestřička. Zoltán vykřikl:
„Víte, co to znamená?“ Sestřička nevěděla.
Zoltán jí to okamžitě vysvětlil: „To znamená,
že moje vnučka – stejně jako já – bude za-
karpatský kozák!“
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Z hotelu Paříž
hodně vysoko

Málokdy mají rodiče pravdu. Občas jim to
ale vyjde...

Úplně jsem vám zapomněla říct, co si Pe-
nelope zvolila za zaměstnání. Ne že by to
bylo tak důležité, ale Penelope se zamilova-
la do Luboše velice mladá. Dostala se exter-
ně na žurnalistiku, a protože čas pro studium
ukrajovala v době mezi kojením a nábožným
zíráním na miminko, které se ukázkově vyví-
jelo, tak se učila lehce a psala spoustu naiv-
ně důležitých postřehů do různých časopisů.

O to se postarala Kristýna, která byla re-
daktorkou. Penelope dokonce napsala ja-
kousi příručku pro kojící mámy a bylo v ní to-
lik humoru, že jeden z časopisů zvýšil svůj
náklad o 20 000 výtisků, Penelopě zaplatili
docela slušný honorář a dostala zakázku,
aby podobných brožurek pro „ženy v akci“
napsala ještě pět. Penelopu to bavilo stejně
tak, jako jí to šlo. Brzo měla dost peněz, aby
své mamince koupila nové bílé botky a Lu-
bošovi novou kytaru.
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A pak jí jednou večer zatelefonoval ne-
známý muž, který mluvil precizní angličtinou
a dal si s ní rande v hotelu Paříž.

Penelope pije kávu. Zásadně si dává lat-
té, protože když nemá v kávě mléko, tak ji
bolí žaludek. Žaludek bolí Penelopu proto,
že má žaludeční neurózu. Žaludeční neu-
rózu má od doby, kdy začala chodit do škol-
ky. Maminka vždycky Penelopu odvedla
k vrátkům a Penelope šla sama dovnitř.
Jednou ráno byla maminku doprovodit na
oční. Kontrolovali jí tehdy oči a zjišťovali,
zda by mamince přece jen nepomohla ope-
race. Maminka pospíchala z jedné kliniky
na druhou. Musela přejet z Karlova náměs-
tí do Motola. Stavila se proto s Penelopou
doma.Věděla, že Zoltán ten den není v žád-
né práci a že se o malou Penelopku může
postarat. Maminka nechala Penelopu v pří-
zemí, počkala, až Penelope vyběhla do tře-
tího patra, zavolala: „Už jsem tady“, a ma-
minka si bílou holí spokojeně odťukala
cestu k tramvaji.

Penelope zvonila na otce. Zazvonila jed-
nou, podruhé, potřetí... Zoltán neotvíral. Pe-
nelope pak do dveří kopala botičkou, ale
Zoltán ji neslyšel. Začalo pršet. Penelope
seběhla rychle před dům, ale maminku už
nezahlédla. Chvilku čekala a pak se vydala
do školky sama. Na křižovatce se vždycky
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zastavila, a až na semaforu naskočila zele-
ná, pak spořádaně přešla.

Ve školce vzbudila poprask. Byla mokrá,
vyděšená a vyčerpaná. Ten den si pro ni ni-
kdo nepřišel. Maminka v Motole prodělala
všemožná vyšetření a byla přesvědčená, že
její dcerka je v bezpečí doma.

Ze školky zavolali sociálku. Přišla divná
žena s hodně černou ofinou a odvedla Pe-
nelopu domů. Zoltán otevřel hned po prvním
zazvonění a vůbec nechápal, o co jde. Vy-
šlo najevo, že dopoledne Penelopu nesly-
šel, protože byl ve vaně, přemýšlel o životě
a hlasitě si non stop připouštěl teplou vodu.
Sociální pracovnice se podezřívavě rozhlí-
žela. Pak vzala do ruky knihu Tarase Šev-
čenka, nalistovala jednu jeho píseň a ze-
ptala se: „Vy jste odtamtuď?“

Vyšlo najevo, že je ze slavného rodu Os-
tapčuků a že její praprapraděd byl atama-
nem na Síči. V místě, kde společně žili
všichni ukrajinští kozáci. Sociálka se pak
o Penelopu už nikdy nezajímala. Ale Pene-
lopin žaludek si zážitek naprogramoval do
gastrofóbie a ozval se vždycky, když něco
nebylo úplně O. K.

Jsme pořád v hotelu Paříž. Penelope usr-
kává latté a je nervózní, protože si ji pozva-
li na pohovor. Je nervózní taky proto, že je
venku dost hnusně a před velikými okny ka-
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