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Tato kniha pracuje s historickým 
materiálem — dobovými novinami a odkazy 
na společenské, politické a kulturní 
události let 1970—2011. Příběh samotný 
a jeho postavy jsou smyšlené.
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Prolog

„Proč americký kosmonauti nejsou kosmonauti, 
ale astronauti?“

„Buď zticha!“ vyjede mami. 
Jak se dělaj děti? Proč tu není tati? Je toho tolik, 
o čem chce malá El mluvit. 

„Na všechny důležitý věci ti stačí pár slov,“ 
vysvětlí jí děda.

„Kolik?“
„Nevim. Padesát?“

A tak je El začne jednoho dne počítat.



Rudé právo — 1970



Rozhovor Rudého práva se soudruhem Gustávem 
Husákem: „Duben 1969 znamená obrat“. 
Nepodložené dohady o příčinách úmrtí J. Šlitra. 
Příkaz dne: Šetřit s palivy. Co způsobily sdělovací 
prostředky v srpnu 1968: Kampaně a hysterie. 
Srp a kladivo nad Expo. Jak dál a s kým v kultuře: 
Pražští umělci se distancují od pravice. Mládež 
může vychovávat jen socialismu oddaný pedagog. 
Sovětské lodi na pomoc posádce Apolla 13. Jak to 
vidí traktorista: Promyšlený útok proti straně. 
Chtěl J. F. Kennedy nechat zavraždit F. Castra? 
Dnes rozhodujeme o zítřku. USA dále provokují 
v Koreji. Zemědělci stojí pevně na pozicích 
socialismu. Lunochod projel měsíčním kráterem. 
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Mandarinky

„Hajzlové,“ mami svítí oči vztekem.
„Tos tam musela chodit?“
„Měli mandarínky. V zelenině.“
„Mandarínky?“
„Jo. Já o tý blbý demonstraci fakt nevěděla.“
„Holka, kdybys aspoň četla noviny,“ zaúpí děda.
„Bylo to před dvěma rokama…“
„Jenže teď tě za to vyhoděj z práce.“ 
Mami mlčí.

„Vdáš se. Vdanou nevyhoděj,“ rozhodne děda. 
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Před počátkem

„Je ti jednatřicet, moc šancí už nemáš.“ 
Mami, co ještě není mami, klopí oči k zemi. 

„Je odpornej.“ 
„Ale svobodnej. Na tu schůzku půjdeš,“ trvá na svém 
děda, který dědou teprve bude. 

Oblékne si své nejlepší šaty. 

Laciný lokál pronikavě páchne kouřem. 
„Po třech pivech domů? Ses zbláznila, ne?“
Neodpoví.


