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Proč dovolená se šaškem  
není vtipná

A ni pořádně nevím, jak to všechno začalo. Možná tehdy, 

kdy jsem poprvé uviděla Leona. Jenže to by se nestalo, 

kdyby si mamka neumanula, že nejlepší je úplná rodina 

a nesháněla nám náhradního tátu. K tomu by zase nedošlo, kdyby 

se rodiče nerozvedli. Ještě předtím se s ním samozřejmě musela 

seznámit. Ten jejich příběh začal v jednu upršenou středu odpoled

ne. Taťka tehdy uviděl mamku na druhé straně ulice. Neměla dešt

ník, takže… takže než to dopovím, naskáčou mi na rukou takové 

ty stařecké flíčky a narostou mi obrovské ušní laloky. Radši začnu 

jen dva týdny před letními prázdninami, konkrétně jedno úterní 

ráno v červenci. V Německu totiž máme prázdniny až od půlky 

července. 

Mamka, mladší ségra Nora a já sedíme v kuchyni. Moderátor v rá

diu vypráví něco o horkých letních teplotách a poplachu s minisuk

němi. V rohu kuchyně vrní myčka. Právě přemýšlím nad tím, jestli 

si mám do školního batohu strčit bikiny a ručník, abych hned 

po škole mohla s Franziskou na koupaliště, když mamka najednou 

odloží nůž a nasadí tajuplný výraz. 

„Děvčata, mám nápad!“ oznámí nám slavnostně a podívá se 

na nás tak pyšně, jako by právě vynalezla vysavač. Do hrnku si na

sypu několik lžic kakaa a snažím se vypadat, jako by se mě to netý

kalo. Máminy nápady už totiž znám. Obvykle to bývá něco jako 

společné vaření nebo se pozeptat několika učitelů matiky, jestli by 
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k nám nepřišli na večeři. Jenže Noře je teprve šest, takže se nechá 

od mamky strhnout. Jak by ne, ségra ještě věří na Ježíška. 

„Jaký?“ vyjekne zvědavě. 

„Za dva týdny začínají letní prázdniny, že?“ pokračuje mamka 

tajemně a září jako sluníčko. 

Nora nadšeně přikývne, zato já začínám trnout. Mámin tón nějak 

podezřele nesměřuje k tomu, že se dosyta vyspíme, budeme se cpát 

zmrzlinou ani běhat venku bosy. Připadá mi spíš jako hrozba. 

„Jak by se vám líbilo…,“ pokračuje mamka pomalu a já začnu 

nervózně poposedávat na židli, „…kdybychom společně vyrazili 

ke Gardskému jezeru? Myslím celá rodina?“ 

„Jasně, hurá!“ zajásá Nora a otevře pusu tak, že jí v ní můžu spo

čítat kornflejky. 

„Víte, aby nás Klaus mohl líp poznat,“ dodá mamka. Tak to fakt 

zní skvěle, hlesnu v duchu a upřeně zírám do hrnku. Dívám se, jak 

se kakao rozpadá a klesá ke dnu. 

„Celá rodina?“ podiví se Franziska, když jí řeknu, co mamku na

padlo. Jsme na koupališti a ležíme vedle sebe na trávníku. Jako 

vždycky jsme šly rovnou dozadu na takový malý kopeček, protože 

je odtud nejlepší výhled na bazén. 

„To s vámi pojede tvůj táta?“ zeptá se a užasle vytáhne obočí. 

„Neblázni. O to právě jde. Pojede s námi Klaus. Prý abychom se 

líp poznali,“ dodám s povzdychem. 

„Šašek Klaus? A jéje, to je mi tě líto.“ Franziska z papírového kor

noutu popatlaného kečupem vyloví poslední hranolku a strčí si ji 

do pusy. Klaus pochopitelně není opravdový šašek, je to mámin 

nový přítel a pracuje ve stejné advokátní kanceláři jako ona. Ale víc 

než ten jeho šedý oblek by mu slušel bambulatý červený nos a pun

tíkovaný motýlek. Anebo ještě líp: křiklavě žlutý motýlek se žabác
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ky zelenými puntíky. A k tomu samozřejmě obrovské klaunské 

boty. Většina dětí má šašky ráda, jenže Klausovi by se člověk smál 

jen ze soucitu. To navíc platí jen pro malé děti, třeba jako je Nora. 

Nechápu, co na něm mamka vidí. Malá dávno není. Ale prosím, 

když s ním bude šťastná. Jen nechápu, proč ho kvůli tomu musím líp 

poznávat i já. Bez toho bych se ráda obešla. 

„Jestli chceš, tak o prázdninách můžeš bydlet u nás,“ navrhne Fran

ziska, dokouše hranolku a utře si ruce do ručníku. 

„To se jí rovnou můžu zeptat, jestli by jí vadilo, kdybych se přida

la k motorkářskému gangu,“ zasměju se. Mamka si totiž myslí, že 

Franziska pro mě není vhodná kamarádka, a to jen proto, že nosí 

kroužek v nosu a má modrý melír. 

Franziska se zasměje. „Zajímalo by mě, proč tvoje mamka chce 

brát na dovolenou takovou drzou opici, jako jsi ty. Bez tebe by si ji 

užila mnohem víc.“ 

„Proč? Protože se rozhodla, že zase budeme úplná rodina,“ vy

světlím jí a začnu trhat chomáček trávy. Odmlčíme se a díváme se 

do sluníčka. 

Franziska má pravdu, usoudím. Klaus i máma by se beze mě měli 

líp. Nemohla bych jim to nějak naznačit? Třeba mě něco napadne… 

Františka, jako by mi četla myšlenky, vyhrkne: „Musíš něco vy

myslet!“ 

Sednu si na ručník a odhodlaně přikývnu. 

„Právě mi to běží hlavou. Pomůžeš mi s tím?“ 

To nebyla otázka. Celé odpoledne pak řešíme, jak by se dalo zaří

dit, aby mě máma s Klausem dobrovolně nechali doma. Od slunce 

máme úplně rozpálenou hlavu. Nebylo to marné. Domů se vracím 

s pěti novými pihami a úúúžasným plánem. 
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Plán plánu proti dovolené 

N a poslední křižovatce se s Franziskou rozloučíme. Na oka

mžik mě k sobě přitiskne a poplivá mě: „Tfuj, tfuj, tfuj, ká

moško. Neboj, pokazí se to.“ A zmizí za rohem. 

Blížím se k našemu domu a už z dálky vidím, že Klausův bílý 

bavorák stojí před vjezdem. 

„Vida, to se hodí,“ napadne mě. 

Schodištěm se nese pronikavá vůně olivového oleje a rajčatové šťá

vy. Je to jasné, chystá se rodinná večeře. Otevřu dveře do bytu, sun

dám tašku, žabky letí do rohu a nakráčím do kuchyně. Nora už sedí 

u stolu, dloube se držátkem lžíce do tváře a plna očekávání upírá 

zrak ke sporáku. Mrknu na mamku. Právě cpe Klausovi do pusy raj

skou omáčku. Jakmile si mě Klaus všimne, s plnou pusou zvolá: 

„Hurá! Slečna Charlottka Karotka nás poctila svou přítomností!“ 

Pochopitelně se jmenuju jen Charlotte, ale vzhledem k tomu, že 

mám rezavé vlasy, mi Klaus začal říkat Charlottka Karotka. Pokaž

dé se tomu chechtá, jako by pronesl bůhvíjak legrační vtip. Já ale 

nemám vlasy doruda jako mrkev, mám je podstatně tmavší. Kdyby 

mě nutně potřeboval srovnávat se zeleninou, jsem spíš kombinace 

červené řepy a ředkvičky. Charlottka Řepa Ředkvička, to by šlo. 

Vlasy mám jednak rezavé a jednak dost kudrnaté. Naštěstí. Kudr

naté vlasy se mi totiž líbí mnohem víc než hladké, rovné. Pod lok

nami se navíc krásně schovají ty moje uši plácačky, které jsem zdě

dila po tátovi. Kudrny mám zase po mamce. Tyhle dvě věci jdou 

dobře dohromady. 

Obvykle ty Klausovy přitroublé komentáře ignoruju. Chovám se, 

jako bych byla mrazák. Představuju si, že otevřu dveře, ty jeho řeči 
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nacpu dovnitř a zmrazím. Dneska mám ale prima náladu. To patří 

k plánu. Vrhnu na něj sladký úsměv a pronesu: „Ahoj, Klausi, moc 

ráda tě vidím.“ 

Klaus se rozzáří jako sluníčko. Mamka mi dá na přivítanou pusu, 

pak si sedneme ke stolu a Klaus nám nandá špagety. 

„To je příprava na naši dovolenou v Itálii,“ dodá nadšeně. 

„Páni, dovolená u Gardského jezera! Hrozně se těším!“ cvrlikám 

s hraným nadšením. Zní to fakt přesvědčivě. Docela koukám, pro

tože jako herečka za moc nestojím. 

Za normálních okolností hned zrudnu, třeba jako u tenkrát kasy 

na horské dráze, kde jsem tvrdila, že je mi teprve dvanáct. 

„Přesně tak, krásně si tam všichni odpočineme,“ raduje se mam

ka, jako by právě taková dovolená byla snem každé třináctileté 

holky. 

„Určitě to bude kouzelné,“ přidá se Klaus. Opravdu řekl kouzelné! 

Tohle slovo se používalo před dvaceti lety, ale ne teď! Obvykle pat

řilo k nafintěným dámám. Děs běs. Postřehnu, že mi na předloktí 

naskákala husí kůže. Nevzdávám to a odhodlaně hraju svoji roli dál: 

„Určitě to bude kouzelné. Už mám i báječný nápad, co si vezmu 

s sebou.“ 

„A co?“ zeptá se Nora. Je čím dál zvědavější. 

Tak, teď jim zasadím první ránu. Už vidím, jak jim spadne brada 

a vidličky se špagetami cinknou o talíř. 

„Vzpomínáte si, jak jsem loni chodila na housle?“ zeptám se. 

Vlastně to není otázka. Mamka i Nora si na to stoprocentně pama

tují, protože jsem ten nebohý nástroj mučila víc než dost. Nepochy

buju o tom, že den, kdy jsem s houslemi sekla, patřil k jejich nej

šťastnějším. Na odpověď nečekám a pokračuju: „Napadlo mě, že 

dovolená je ideální příležitost, abych zase trochu cvičila. Takže si 

beru s sebou housle. Báječné, že?“ 



10

Mám je! Housle u Gardského jezera, to přejde jen přes máminu 

mrtvolu. Jenže Klaus mi odpoví otázkou: „Tys chodila na housle?“ 

Celý se rozzáří. „To je skvělé, Charlottko Karotko!“ 

Málem se udusím olivou. 

Klaus horlivě naváže: „Miluju hudbu. Kdysi jsem hrával na tahací 

harmoniku. Určitě bych ji ještě našel na půdě. Víš co? Vezmu ji s se

bou a budeme pořádat koncerty, co říkáš?“ 

Pobaveně se plácne do stehen a na celé kolo se rozřehtá. Cítím, jak 

blednu, dokonce mi zaškrundá v břiše, ale nezdá se, že by si toho 

někdo všiml. 

Mamka je šťastná jako blecha, že jsme s Klausem našli něco 

společného. Spokojeně se usmívá a podotkne: „Hlavně si nezapo

meň plavky. V neděli vyrazíme do města a koupíme ti nové, jo? Co 

říkáš?“ 

Za jiných okolností bych radostí skákala do stropu. Staré bikiny 

jsou děsné. Mám v nich nohy jako kachna. Teď jsem v jedné výloze 

viděla takové slaďoučké jasně červené bokovky. Franziska má po

dobné, svítivě zelené. Nejradši bych tu mamčinu velkorysou nabíd

ku přijala, ale bohužel musím odmítnout. Pro jistotu se vrhnu 

na druhý pokus. Musím se z té dovolené vykroutit stůj co stůj. Teď 

to určitě vyjde. „Kdeže, nové bikiny! Nepotřebuju je. Budu se kou

pat nahoře bez.“ 

Mamka ztuhne, ale Klaus jí položí ruku na rameno a uklidní ji: 

„Mladé dámy jdou s dobou, snaží se šetřit, kde se dá.“ 

„Hm,“ prohodí mamka a namotá si na vidličku další sousto špaget. 

V duchu se raduju, že se konečně Klausovi nepodařilo mamku 

uklidnit, ale jsem na omylu. Mamka se najednou zase rozzáří: „Prá

vě jsem si vzpomněla, že je tam takové zapomenuté molo, skoro 

nikdo tam nechodí. Bezva, tam bychom se mohli všichni koupat bez 

plavek!“ 
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„Molo?“ opakuju po ní. Představa, že všichni budeme nazí a já se 

budu muset dívat na Klausův chlupatý zadek, mě děsí. Dochází mi, že 

mi nevyšel ani jeden trumf. Přesto se nehodlám vzdát. Připravím se 

k dalšímu úderu a řeknu: „Jo, tak to budu moct celý den skákat kufr!“ 

„Paráda, budeme skákat kufry! Všichni, že jo?“ raduje se Nora 

a začne příborem ťukat do stolu. A co udělá náš šašek Klaus? Přidá 

se k ní a taky ťuká lžící do skleničky jako pomatený. Docela si no

tují. Mamka se tváří, jako by vyhrála sportku. Konečně má to, po 

čem tolik toužila: úplnou rodinu. Hodně štěstí, mami. 

„Na takovouhle dovolenou klidně můžu vyrazit v těch svých kach

ních plavkách a promenádovat se v nich po pláži,“ vrčím druhý den 

ve škole. 

„Neblázni, za prvé ty plavky nejsou tak hrozné a za druhé…“ 

Franziska nedopoví a pod lavicí mi podá malý balíček zabalený 

v novinách. Udiveně ho ohmatávám a přemýšlím, co by v něm moh

lo být. Je lehounký a měkoučký. 

„To jsou moje bikiny. Víš přece, ty zelené. Líbily se ti. Klidně si je 

můžeš půjčit, mám ještě dvoje.“ 

„Páni, Franzisko, ale…,“ zakoktám se. Jsem z toho naměkko, ne

můžu ze sebe vyrazit ani hlásku. 

„Jen ber, na tom ztroskotaném plánu taky mám svůj díl viny,“ 

mávne rukou. 

Vlepím jí pusu na tvář a vzápětí mi paní učitelka položí na lavici 

vysvědčení. Okamžitě mě praští do očí trojka z matiky. Bezva, pře

ce jen jsem tu známku vytáhla! 

„Máš docela pěkné vysvědčení, Charlotto,“ usměje se na mě paní 

Schillerová a pokračuje dál. „Za to by sis taky zasloužila pusu.“ 

Hlavně ne od vás, prolétne mi hlavou a strčím vysvědčení do ba

tohu k dárečku od Franzisky. 
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Některé věci k sobě prostě vůbec nejdou. Například zvonění budíku 

a první dny prázdnin. Jenže hned první prázdninové ráno mi zazvo

nil budík úderem půl páté. 

„V půl šesté odjíždíme, jinak uvízneme v dopravní zácpě!“ ozná

mila nám včera mamka. 

Ani nemůžu otevřít oči, jak mám těžká víčka. Poslepu se dopotá

cím do koupelny. Čtyři hodiny spánku mi rozhodně nestačily. V noci 

jsme si totiž s Franziskou volaly a vzájemně se litovaly. Skončily 

jsme až o půlnoci. Jí je mě líto, protože jedu ke Gardskému jezeru bez 

ní. Mně je jí líto, protože tu bude trčet beze mě. Nakonec jsem jí slí

bila, že jí napíšu dlouhatánský dopis a pošlu jí alespoň jeden pohled. 

Naliju si na vlasy kilo šamponu a zaslechnu, jak Nora za dveřmi 

začíná kňourat. Takhle brzy ráno je protivnější než jindy. Mrsknu 

sebou, pustím ji do koupelny a jdu si dobalit věci. Ještě mi chybí 

empétrojka, krém na opalování a špunty do uší. Na dovolené budu 

totiž v pokoji s Norou. 

V hale vezmu z komody Klausovy klíče od auta a jdu ven. 

Bavorák je mokrý od rosy. Mám na sobě jen šortky a tílko. Roz

třesu se zimou. Hodím do kufru svoji krosnu, pak si sednu do auta 

a čekám na ostatní. Obvykle nebývám zrovna dochvilná, ale na 

frontu na dálnici žhavá nejsem. Chci tam dojet co nejdřív. Jenže než 

se mamka s Norou vypraví a Klaus naloží jejich zavazadla, trvá to 

celou věčnost. Ještě se dvakrát vrátíme a teprve pak definitivně vy

rážíme. Nejdřív se muselo pro Nořinu panenku, protože ji ségra za

pomněla na truhle v hale. A potom si mamka běžela pro fén. 

Z Mnichova vyjíždíme v půl osmé. Zácpa začíná po necelých čty

řiceti kilometrech, před Holzkirchenem. 

„Je libo hudbu, dámy?“ zeptá se Klaus a pustí rádio. „Přece si 

nějakou miniaturní dopravní zácpou nenecháme zkazit náladu. He

le, Phil Collins, toho mám nejradši.“ 
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Klaus vybral stanici podle svého přání. „I can’t dance! I can’t 

talk,“ zpívá z plných plic s Philem. Proč jsem si dala empétrojku do 

batohu a batoh do kufru? Zničeně se dívám na lysinu na Klausově 

temeni. Kýve hlavou do taktu. Alespoň že hůř už být nemůže, uklid

ňuju se. Pochopitelně se pletu, to horší teprve přijde. 

„Já musím!“ začne kvílet Nora. 

Před chvílí jsem na ceduli viděla informaci, že další odpočívadlo 

je dvacet kilometrů. 

To sice není daleko, ale v té zácpě jsme od cedule ujeli asi třicet 

metrů. 

„Kam musíš? Ke Gardskému jezeru?“ zeptá se Klaus, jako by ne

rozuměl, a zasměje se. Dokonce ani Nora se neubrání a ušklíbne se. 

Je vidět, že se jí chce na záchod opravdu hodně. 

„Honem, nebo se počurám,“ bojí se. 

Vedle nás už nějakou dobu popojíždí skupinka mladých lidí. Na 

střeše mají surfy. Dala bych všechno na světě, abych mohla jet s nimi. 

Kéž by mi už bylo osmnáct, postesknu si. Sice nevidím všechny 

v autě, ale ti dva kluci vlevo vypadají, že se náramně baví. Vystrkují 

ruce z oken, poslouchají hip hop a z plechovek usrkávají kolu. 

„Mami, já to už fakt nevydržím,“ úpí Nora. 

Kristepane, proč nemůžu mít místo mladší sestry staršího bráchu? 

Ne že bych ji neměla ráda, ale co má člověk dělat s malou holkou, 

která si hraje s panenkami a ještě věří na Ježíška? 

„Vydržíš to ještě chvililinku?“ ptá se mamka. 

Nora zavře oči a energicky zavrtí hlavou. 

„No, tak musíme vystoupit. Vypni motor, Klausi,“ nařídí. 

Útrpně zavřu oči a v duchu opakuju: „Ať se stane zázrak, ať se 

stane zázrak.“ Dělám to vždycky, když je mi někde trapně a přeju si, 

abych se proměnila v Aladina a zmizela v kouzelné lampě. Někdy 

mi pomůže už jen to, že si opakuju: „Ať se stane zázrak, ať se stane 
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zázrak.“ Otevřenými dveřmi, ať se stane kouzlo, mrknu na sousední 

auto, ať se stane kouzlo. Všichni se chechtají jako praštění, ať se 

stane kouzlo. Je mi trapně až na půdu. 

Zácpa se naštěstí začne rozjíždět a kluci z vedlejšího auta brzy 

zmizí. Nakonec jsem ráda, že jsem se v noci moc nevyspala. Jsem 

hrozně unavená a navzdory Klausovu prozpěvování upadnu do hlu

bokého spánku. 

Po probuzení mě vítá krajina na druhé straně Alp. Po pravé i levé 

ruce se rýsují vinice, hory a jablečné sady. Kromě vrnění motoru 

a foukání klimatizace je v autě ticho. Mamka i Nora taky spí. Noře se 

posunul polštářek a hlava jí pořád padá dopředu. Na chvilku se vzbu

dí, spokojeně něco zamumlá a znovu usne. Klaus drží volant jednou 

rukou, druhou položil mamce na stehno. Jeho prsty mi připomínají 

ochmýřené housenky. Přitisknu čelo na okno a dívám se ven. Slunce 

je vysoko na obloze. Mrknu na hodinky. Určitě tam brzy budeme. 

Zrovna v tom okamžiku spustí Klaus blinkr a sjede z dálnice na 

menší silnici. Lemují ji stromy, které vypadají jako plameny. V autě 

je příjemný chládek, ale je vidět, že asfalt na silnici je rozpálený, div 

neteče. Určitě je nejmíň třicet stupňů. Teprve teď se začínám těšit na 

jezero, barevné slunečníky a křišťálově modrou vodu. 

Vyjedeme na kopec a před námi se rozprostře výhled na jezero. 

Připomíná mi moře. Ve vzduchu se vznáší opar a jezero splývá s ob

lohou, takže není vidět, kde končí voda a začíná nebe. Jen po stra

nách se ve vodě odrážejí vysoké hory. 

„Tramtadadá, jsme tady!“ zvolá Klaus. Mamka i Nora sebou lek

nutím trhnou a promnou si oči. 

„To je nádhera!“ užasne mamka ospale. 

Nějakou dobu jedeme po silnici podél břehu, mineme barevné pří

stavy a starší domky, které vypadají, jako by se o sebe musely opírat, 


