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Mému muži.
S láskou a díky.





Pasti jsou různé. Pastička na myši, past na medvě-
da. Pro každého jiná návnada. Sýr, žížala, kousek špe-
ku. Čokoláda. Vztahy. Alkohol.

V pasti jsem uvízla, ještě mi nebylo třicet. Přemýš-
lím, jak jsem se do ní dostala. Vzpomínám, jak jsem 
se dostala ven.

Kdykoliv může past znovu sklapnout. 
Komukoliv z nás.
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ČÁST PRVNÍ
karla

Karla se narodila jako ostatní mláďata. Hezky na 
jaře. Byly zrovna Velikonoce, svítilo slunce, zelenala 
se tráva. Její tatínek ten den složil poslední zkoušku 
na vysoké škole. Její maminka si toho dne prvně na-
nesla tvářenku. Záchranka ji odvezla do porodnice 
hned ráno. Tušila, že se narodí holčička. Intuice ji 
nezklamala. Dvě kila osmdesát a čtyřicet devět cen-
timetrů. Karla.

„Bude mít svátek na výročí naší svatby.“ 
Tatínek souhlasil. Stejně jí říkal Pupíku. Karla 

jako by mu z oka vypadla. Jeho prvorozená. Dítě lás-
ky. Lásky, která přenesla hory. 

Maminka mě nekojila dlouho. Přesto jsem prospí-
vala a byla spokojená. Od narození jsem spala v kuse 
celou noc, den před prvními narozeninami jsem zača-
la chodit, brzy nato mluvit. 

Tatínek byl na vojně, s maminkou jsme bydlely v do-
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mě u babičky a dědy. Dědeček mě často a rád hlídal, 
cho dili jsme spolu na procházky a za dědkama do tru h-
lárny. To vím z vyprávění. Hodně jsme si povídali. Měl 
mě moc rád a já jeho.

Pak se narodila moje sestra Adéla a dědeček zemřel. 
Život za život. Mamince bylo dvaadvacet a zůstala 
tu se dvěma malými dětmi, mladým tatínkem, který 
se chtěl bavit, a babičkou, která si s mladými zrovna 
dvakrát nerozuměla. 

Na jaře jsme se stěhovali. Z domu prarodičů do 
pa  ne láku na nově vznikajícím sídlišti. Všude bahno. 
Dlouhá cesta a malý obchod. Nekonečná fronta a pul-
tový prodej. Droždí na váhu. Voňavá kofila. Taška 
z tex tilu. Nebo síťovka.

Maminka Karle vyprávěla, jak moc se trápila. Jak 
se tatínek a babička pohádali a nerozešli se v dob-
rém. Jak to tatínka táhlo po práci za kamarády do 
hospody a jak málo měli peněz. Vyprávěla, jak moc 
jí děda chyběl a jak byly Karla s Adélkou malé. Jak 
Adélka dlouho nemohla chodit a maminka se bála, 
že bude postižená. Jak to nechtěla dopustit. A jak se 
jednoho dne Adéla skutečně postavila a pak udělala 
první krok. 

Těžké časy. Mamince bylo třiadvacet a už měla 
naloženo.

Vzpomínám si na čekárnu a spoustu malých uřva-
ných dětí. Vidím maminku a malou sestřičku. Vchá-
zíme do ordinace, Adélka na ruce a maminka říká: 
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„Paní doktorko, něco není v pořádku, budou jí dva 
roky.“ 

Kladívko klepe na kolínka a jedno nereaguje. Pa-
matuji si to přesně. Moje reagovala správně. 

A pak je maminka veselá. Zjistili příčinu a nebyla 
závažná. Skutečně. Její holčička už bude běhat s ostat-
ními dětmi venku. Nebude pořád tak sama. Jenom s ní 
a starší sestrou. Hezký den – ve vzpomínkách bílý.

Maminka se vrátila do práce, Karla a Adéla na-
stoupily do školky. Ráno vstávali brzy, maminka je 
vozila autobusem tam, odpoledne tatínek zpět. Za 
každého počasí. 

Maminka pracovala v knihovně. Karla i Adéla 
tam často byly s ní. Starší kolegyně si s nimi malova-
ly, na každé nástěnce nějaký jejich obrázek. Holkám 
se tam líbilo. Teplo, spousta papíru a pastelek. A byla 
tam máma. 

Dětství mezi knížkami. Ještě dnes Karla cítí jejich 
vůni.

Než jsem šla do školy, nějakým zázrakem dostali 
rodiče víza a my v hráškově zeleném trabantu vyrazili 
do tehdejší Jugoslávie. Dětská lékařka mně i Adéle po-
byt doporučila s ohledem na náš atopický ekzém (kte-
rý jsme nikdy neměly). A protože maminka neměla 
řidičský průkaz, nakonec nás pustili všechny. Včetně 
babičky a dědy z tátovy strany.

Bydleli jsme pod stanem, týden jsme strávili v ho-
rách, dva týdny u moře. Adélce byly necelé čtyři roky, 



12

mně šest. Dnes se mi vybaví bílý umělohmotný košíček 
se šmouly, taška se Šmoulinkou, maminčino napomí-
nání, abych nešmajdala (po dědovi), a babiččino neu-
stálé: „Karličko, zase se hrbíš!“ Pamatuji si fíky a hroz-
ny, čisté moře a veliké skály. Průtrž mračen a štípance 
komárů. Písek v očích a lečo k večeři. 

Tady začínají mé skutečné vzpomínky. Vzpomínky 
dítěte.

Základní škola. Na novém sídlišti ji dostavěli těs-
ně před Karliným nástupem do první třídy. Tři sta 
metrů od jejich domu. Byla krásná a voněla novotou. 
Dvě tělocvičny a hřiště venku, družina a jídelna, ná-
stěnky ve třídách. O jednu se starala Karla (přestože 
zvuk špendlíků  zapichujících se do polystyrenu sná-
šela s velkým sebezapřením). Snaživka snaživá chtě-
la být chválena. Tak byla.

Vzpomínám si na culíkaté holky a moje krátké ne-
poslušné vlasy vyšisované od sluníčka. Na svoje první 
hodinky s malým ciferníkem, ručičkami a koženým 
hnědým páskem. Na Lenku z déčka (já byla v áčku) 
a její pískací tričko s obrázkem. Přivezl jí ho táta ze 
Západního Německa. Taky jsem ho chtěla. A k němu 
tu panenku Barbie v modrých svítivých šatičkách, 
kterou jsme viděly s maminkou ve výloze Tuzexu. 
O Vánocích jsem oboje našla pod stromečkem a s tím 
i dřevěný byteček pro panenky. S pravými koberci a ta-
petami. S Adélkou jsme si s ním něco vyhrály.
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Adéla nastoupila do školky blíž knihovně a Karla 
ji začala vyzvedávat. Dnes by to stěží prošlo, tehdy 
na tom nebylo nic zas tak zvláštního. Po škole si dala 
domů aktovku a autobusem dojela do centra. Dodr-
žovala vše, na čem se s rodiči domluvila. Vždy byla 
poslušná, mohli se na ni spolehnout. S Adélkou ruku 
v ruce došla k mamince do práce a tam čekaly na 
tátu. Z Karly se v sedmi letech stala velká holka. 

Vždycky jsem ji milovala. Byla drobná, blonďatá, 
okatá. Krásná po mamince. Věděla to. Ven jsme cho-
dily pokaždé spolu. Jednou si na ni dovolovala starší 
tlustá holka Andula. Všechny děti se jí bály. Já jí uba-
lila facku. Potom jsme utekly. 

Byla jsem šťastná, že mám sestru. Přestože ona se 
za mě styděla. Prý vypadám jako kluk a vůbec jí ne-
jsem podobná. Říkala mi, ať ze sebe nedělám mámu. 
Že maminku máme. Mrzelo mě to. Později jsem jí to 
nenápadně začala vracet.

Když byla Karla ve třetí třídě, Adéla šla do první. 
Byla malinká, za růžovou aktovkou s černými puntíky 
sotva vidět. Karla na ni dohlížela. Vodila ji na záchod, 
hlídala ji v jídelně. A jednou se na ni vymluvila.

Hodiny pracovní výchovy jsem z duše nenávidě-
la. Učitel, brýlatý páprda Nádvorník na všechny čas-
to řval. Trestal nás. Všichni jsme z něho měli strach. 
„Dvakrát měř, jednou řež,“ opakoval neustále. Sám na 
to kdysi zapomněl. Na levé ruce mu chyběly tři prsty.
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Před Vánocemi přišel muž v šedém plášti s nápa-
dem, že pro maminku vyrobíme šperk. Tušila jsem, 
že bude zle. Úkolem žáků páté třídy bylo vyřezat ze 
dřeva kostičky o hraně jeden centimetr a nalakovat je 
bezbarvým lakem (pozor na štětce). Jak mu někdo lak 
zaprasil (jeho slova), se zlou se potázal. Nakonec jsme 
měli krychličky provrtat a navléct na gumičku. 

Hrůza. Nešlo mi to. Prvně v životě jsem se uchýli-
la k podvodu a své nepovedené (eufemizmus) výtvory 
tajně vyměnila za kostičky Renáty Ferkové. Propadla 
k nám a často chyběla. Bohužel tak často, že ani ona 
jich neměla hotových dost. Navlékla jsem tedy její tři 
kostičky na svou gumičku a ukázala je Nádvorníkovi. 
Rozčílil se okamžitě. „Co to jako je?“ 

Tvrdila jsem mu, že ten nádherný náramek je pro 
mladší sestru. Musela jsem Adélu vyzvednout ve třídě. 
Měla si před přísným učitelem kostky navléci na drob-
nou ručku. Šperk padl jako ulitý. Dostala jsem dvojku. 
Ferková už se k nám do třídy nevrátila. 

Stydím se za to ještě dnes. A trochu se tomu směju.

Karla byla zapomnětlivá a nepořádná. Jednoho 
rána se chystala do školy a zjistila, že nemá naplněné 
pero inkoustem. Rodiče už byli v práci, proto Kar-
la otevřela skříňku a inkoust si podala. Klepaly se jí 
ruce, hodiny ukazovaly několik málo minut před os-
mou. Jak to tak bývá, lahvička se zvrhla. Karla chtěla 
škodu uklidit, ale nadělala jí ještě víc. Všude fialové 
skvrny. Otisky fialových prstů. 

Karla plakala. Na bílý ubrus v kuchyni postavila 
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vázu. Vůbec ne na střed, hlavně na flek. I tak to byla 
bída.

Jako dítě jsem nosila poznámky jen za zapomínání. 
Jednou dokonce černý puntík z družiny. Plakala jsem 
cestou ze školy a tatínek se lekl, co strašného se mi stalo. 
Tehdy mi bylo sedm a tátovi jednatřicet. Připadal mi 
tak dospělý, přitom mu bylo méně, než je dnes mně.

Taky jsem to zkoušela se lhaním. Třikrát. Pokaždé 
se na to přišlo. Odmítala jsem jít s pravdou ven a ne-
ustále si trvala na svém. Třikrát jsem za to dostala od 
táty na zadek. Nikdy jindy mě nebil. Lhát mě odnaučil 
už na prvním stupni základní školy.

Karla byla vždycky mlsná koza. Měla štěstí, že to 
na ní nikdy nebylo znát. Právě naopak, jako dítě byla 
vyzáblá, přestože se neustále něčím krmila. Když jim 
maminka dala čokoládovou tyčinku, Karla tu svou 
rychle snědla a na Adéle vyžebrala další půlku. Ně-
kdy jí řekla, že se mají rozdělit. Tak sestru vlastně 
okradla. To je jedna z malých křivd, kterých se na 
mladším sourozenci dopustila. Dodnes si Adéla pa-
matuje, kolik miňonek, kolik kofil a kolik žvýkaček jí 
Karla dluží. Co dodat.

Vánoce. Stromeček, spousta dárků a maminčiny 
slzy. Na třech místech v koberci propálené díry. Prs-
kavky doprskaly.

Až dnes mamince rozumím.
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Karla byla v páté třídě, když přišla sametová re-
voluce. Pamatuje si na malou televizi zapnutou v ku-
chyni. Maminka vše sleduje od linky a Karla s Adélou 
nechápou, co se děje. 

Po dvou měsících se ve škole přestali učit ruštinu. 
Karla si měla zvolit, co dál. Najednou se vedle mož-
nosti jazykové či matematické třídy vyskytla příleži-
tost odejít ze základky na víceleté gymnázium. Brzy 
měla jasno, moc chtěla gympl. 

Připravila se na přijímačky, přijali ji bez problé-
mů. Přes obrovský počet uchazečů se dostala do je-
diné otevřené třídy. Třídy šprtů, řekla by Adéla. Kar-
la nikdy nelitovala.

Jeden z posledních dnů na základce. Ti největší síg-
ři ze třídy vyprávěli vtipy, kterým jsem nerozuměla. 
Moje kamarádka se jim taky smála. Přišla jsem domů 
a zeptala se maminky, co je to „šprcka“. Maminka mi 
řekla, že mi to vysvětlí později. Sexuální výchova se 
nekonala. 

Ještě dnes se za to červenám. Vidím malou holku 
ostříhanou na kluka. Sedí na gauči v červených šatech 
s límečkem, který jí na ně našila babička. Bílé drobné 
kvítky na měkké látce. Rozpaky, zklamání a zanedlou-
ho knížka Děvčátko, na slovíčko.

Gymnázium. Z Karly se stala studentka. Její prv-
ní den v nové škole a místo ve druhé lavici u dveří. 
Přes uličku kudrnatá holka Zuzana. Byla zvláštní, 
o velké přestávce Karle ukázala mrtvého ptáka na 
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dvoře školy. Karla si přesedla ke stěně. Nechtěla na 
tu holku vidět.

Kdo by to byl řekl, že se stanou nejlepšími kama-
rádkami. Kdo by to byl řekl, že Zuzana s ní projde 
dobrým i zlým. Onoho prvního září pravděpodobně 
nikdo.

Z první třídní schůzky se maminka vrátila v roz-
pacích. „Karlo, paní učitelka říkala, že jsi přehnaně 
aktivní.“ 

Nerozuměla jsem. 
„Že se sice neustále hlásíš, což je dobře, ale když tě 

vyvolá, tak nevíš.“
Zase jsem chtěla být nejlepší, ve všem první. Na 

učitelku jsem měla vztek. A pak ji měla ráda. Jako ona 
mě. 

Zimní prázdniny. Karla jela na hory. Bylo jí jede-
náct a neměla žádnou kamarádku. Tvářila se, že jí to 
nevadí. Přesto se rozhlížela, s kým si v autobuse sed-
ne. Když se těsně před odjezdem objevila ztřeštěná 
Zuzana, obávala se nejhoršího. Skončily spolu nejen 
na vedlejších sedadlech, ale i na pokoji. Zrodilo se 
přátelství na celý život.

Zuzana. Byla praštěná. Měla mezerku mezi přední-
mi zuby. Pihy v obličeji a čertíky v očích. Nežila s vlast-
ním tátou a neměla sourozence. Záviděla mi Adélu 
a Adéle zase mě. Já jí občas vlastní pokoj. Vždycky 
byla chytrá, krásná, přátelská a střelená. Občas drzá 
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a nespolehlivá. Dokázala mi to doma zavařit. Přesto 
jsem jí pokaždé odpustila. Kamarádky.

V prvním pololetí měla Karla na vysvědčení čty ři 
dvojky. Prvně v životě to nebyly samé jedničky. Přes-
tože to byl úspěch, Karla nebyla spokojená. Předse-
vzala si, že se do konce roku zlepší. Stalo se – v čer vnu 
samé biče. Táta měl radost, za odměnu jela v létě s ma-
minkou do Paříže. Veliká radost. Psala si poznámky 
a průvodce trumfovala svými znalostmi historie. Zase 
byla dobrá. Možná otravná, ale tím se nezabývala. Po-
chybnosti v jejím životě neměly místo. Prozatím.

Se Zuzanou spolu nikdy neseděly v jedné lavici. 
Přesto se doprovázely ze školy často domů. Předstí-
raly nevolnost, pak se couraly městem a hlasitě se 
smály. Pokaždé jim to prošlo, protože se obě dobře 
učily. Občas se navštěvovaly (k nelibosti rodičů). Jez-
dily spolu na lyžařské výcviky i letní tábory. Řešily 
první lásky (stejně jako dnes řeší ty poslední). 

První láska – ta nejopravdovější, přestože platonic-
ká. Možná právě proto láska, na kterou se nezapomí-
ná. Jmenoval se Martin. Byl o dva roky starší. Líbil se 
mi, já jemu asi ne. Malá třináctiletá holka. Zamilo-
vaná tak, jak to jde jen poprvé. Psala jsem mu dopisy 
a házela je do schránky. Měly na obálce obrázky. Ro-
mantika největší. Žádné e-maily, žádné esemesky.

On mi po Zuzaně poslal fotku. Tu nejmenší na svě-
tě, pasovou (byl na ní malý flíček). Líbala jsem ji před 
spaním a schovávala ji před Adélou.


