
Ukázka 

Dvaadvacítka pomalu pristála u refýže a pruvodcí, napechovaný do pultíku u dverí, 
z nepochopitelného rozmaru ohlásil stanici. 
“Klárov,” zaskrehotal, jako když si delá psinu z vážné reality, otevrel dvere Výstup a hned je zase 
zavíral. Byli jsme opravdu na Klárove. 
Vybehla jsem na poslední chvíli, taktak že mi zvedací stupátko neucvaklo paty. Pruvodcí dostal hned 
lepší náladu, jak jsem se mohla prerazit, rozesmál se a šibalsky mi pohrozil  
rozpukaným prstem. Asi mel omrzliny od služby v zime ješte za republiky. 

Na hodinách v parku bylo neco po deváté, ale me ani nenapadlo klusat jako obvykle, dohánet 
ztracené minuty a narychlo vyrábet nejakou verohodnou omluvu za pozdní príchod, á la  
srazili jsme se, petašedesát ranených lehce, dvaaosmdesát težce, nebo vedla jsem slepou babicku do 
biografu pro hluchonemé nebo spadla nám pavlac, urazila domovníkovi všechny  
ctyri koncetiny, pomáhala jsem v sutinách hledat levou paži. Dneska na tom nezáleželo, minuta nebo 
dvacet. Vzala jsem to klidne oklikou pres park. 

Léto se propalovalo ke svému vrcholu, slunce jako do zásoby na zimu roztápelo vylidnené ulice a na 
záhonech žíznily ružicky. Sveží ráno s rosou se dávno vyparilo, jestli vubec ješte  
nejaké sveží ráno s rosou existuje, a našedlá tráva vyschla na seno. Uškubla jsem jedno zaprášené 
poupe, hodila jsem si ho do tašky a loudala jsem se dál smerem k nábreží. 
Sfingy, co hlídají vchod do konzervatore na protejším brehu, vystrkovaly otlucené hlavy ze stínu. 
Nemely moc _co hlídat. Škola byla zavrená a žádné fidlání, troubení nebo klavírní  
stupnice nahoru a dolu a proti sobe sem dneska pres reku slyšet nebylo. Konzervatoristi asi cvicí 
etýdy na koupalištích po všech koutech naší malebné vlasti. Naklonila jsem se pres  
zábradlí. 

Na Obcanské plovárne zahajovalo smenu nekolik pestitelek spálenin a v pujcovne lodek pod mostem 
spoušteli na vodu první zákazníky. Prepadla me silná chut  vykašlat se na povinnosti,  
pujcit si pramici, zaveslovat doprostred reky a nechat se nosit žlutozeleným proudem Vltavy od mostu 
k mostu. 
Udelala jsem však celem vzad a s vedomím zodpovednosti jsem prešla na druhý chodník 
k oprýskaným vratum naší podnikové barabizny. 
V prujezdu bylo šero a zatuchlý pruvan sklepu. Vyšplhala jsem po rozvrzaných, dobela 
vyrejžákovaných schodech ke dverím administrativního oddelení souboru písní a tancu Sedmikrása. 

V predsíni jsem zakopla o smeták. Jak jsem na nej šlápla, násada me klepla do hlavy, odpérovala a 
málem rozbila sklenenou výpln dverí do umývárny. 
“Preraž se,” ozvalo se od podlahy. “Jo, to seš ty?” 
Rozkoukala jsem se v temnotách predsíne. U nohou mi klecela uklízecka a natrepávala mokrý hadr. 
“Je, dobrý den, paní Pelikánová,” rekla jsem a preskocila práve umytý kus podlahy. 
Uklízecka se vztycila na kolenou a udivene ke mne zdvihla hlavu. 
“Co tu deláš? Jak to, žes nejela s nema?” 

Pokrcila jsem rameny a skokem pres další mokrý úsek jsem se dostala ke dverím kanceláre. 
“Nejela, no.” 
Zarachotila jsem tlustým svazkem klícu a odemkla všechny bezpecnostní zámky. Uklízecka me 
zarazila. 
“Jak to? Preci jeli všichni, ne?” 
“Všichni, pani Pelikánová. Všecko, co má nohy a ruce. 
Sekretárky, svacinárky, kádrový, jenom uklízecku tady zapomneli. A me.” 
Nedelej si srandu, nebo te ..” 
  
Paní Pelikánová sáhla po hadru. 
“Vážne,” rekla jsem. “Pro zmenu mi to zatrhli nanovo,abych se moc nenamlsala. Takže tady budu 
mesíc úradovat s váma:' 

Jak to zatrhli? Copak že to nezatrhli Fantový?” Ponorila hadr do kbelíku a zamyšlene ho ždímala. “Ale 
smutná nejseš, že ne?” Posunula kbelík a varovne dodala: “Nebo jo?” 



“Ani ne.” 
“No proto: ` 
“Ale že bych radostí amdlívala ..: ` 
Paní Pelikánová odcouvala po kolenou o kus dál a plácla hadrem o podlahu. 
“A  te vylížou prdel: ` 
“Moje rec,” rekla jsem stylove a práskla jsem dvermi, že se barák zachvel. Hodila jsem tašku na 
dlouhý schuzovnický stul. Vypadlo z ní ukradené poupe. Nalila jsem vodu do ohavné  
kancelárské vázicky. Povadlý kvet z ní ochable trcel, bílý, zaprášený, poupecí hlavicka mu 
melancholicky padala. Snad ješte prijde k sobe. 

Uvarila jsem si kafe, zapálila cigaretu a svalila se do reditelova fotelu. Zapadla jsem do nej jako do 
mekce vystlaného, bezpecného pelechu. Reditelské zadky, obtežkané starostmi, ho za  
nespocetné hodiny a dny a roky schuzí, rešení úkolu, nanášení problému, klickování, intrikování a 
školení a porad a piklu vysedely do tvaru sametového lavóru. 
Dum byl tichý jako škola v nedeli. Jenom za dvermi hlomozil kbelík a prudušky vecne udýchané paní 
Pelikánové. Zrovna asi drhla u dverí. Supela jako dva parní válce 

Reditel mi dal za úkol vyrizovat poštu, zvedat telefon, a když budu mít cas a chut, rozepisovat noty. 
Casu bylo habadej, chut  se nedostavovala. K smrti nerada opisuju noty. “ 
“Jinak se tu, Janicko, mej pokud možno hezky, rekl mi tak nejak s pochopením. Když mi predal tyto 
dispozice, težce se zvedl z plyšového dolíku, stiskl mi pravici a navlhle se usmál.  
Skoro mu ukápla slza. Pohnutý úsmev mu však rázem zcepenel, když do dverí vrazila Fantová a 
pravice, co mi s ní šejkoval rukou jako na koktejl, mu bleskurychle sjela na premýšlivé  
celo. Zamnul si je, jako by si chtel odstranit bednení. 

Vždycky ke mne býval laskavý a plný porozumení, ale jenom dokud s námi nebyl nekdo navíc. Pred 
lidma mi ríkal soudružko Honzlová a pro jistotu se mracil. 
Nekdy, asi už dost dávno, prý hrával divadlo v ochotnickém kroužku pražských jatek, než se stal 
funkcionárem a pak novým, v poradí devátým reditelem našeho umeleckého telesa  
Sedmikrása. Mimiku mel stále v bezvadném stavu. Mezi soutežními trofejemi souboru ve vitríne mel 
vystavenou taky svoji fotku z dob aktivní umelecké cinnosti, kdy se ješte tolik  
nešetrilo na lícidlech. Kolem ocí augnráfky jako Henny Portenová. Urcite se sám sobe porád líbil. 
Libenské štabajzny v rádiovkách s anténou po nem asi v krutých létech tricátých  
úplne jancily. Minulost bezúhonná, rejstrík cistý. Jeho lidský profil táhl se do minulosti rovný, 
neporušený jako cerstvá lajna na cervené antuce tenisového hríšte. 

Ale co. Aspon že me neposlali domu s kufrem teprve z nádraží. Chystala jsem se do Mad'arské lidové 
republiky jak na cestu kolem sveta. Máma mi vecer pred odjezdem dopíchla na tu  
reprezentaci nové šaty a já se ráno prihnala na nádraží o dve hodiny drív, celá rozto, že konecne taky 
pojedu do ciziny. Kolarík, tenkrát reditel ,císlo šest, se na me krive usmíval, já se  
blažene usmívala na nej a on pritom dávno vedel, že pojedu do prcic. Holky me bušily do zad a ríkaly 
,no vidíš, káco, žes konecne prorazila', jenomže to ješte nevedely, že nikoliv a že do  
Mad'arské lidové republiky pojedu leda prstem po glóbusu. Informovaní byli pouze funkcionári, už asi 
tri dny. Avšak teprve na nádraží dali moudré hlavy dohromady, co a jak se mnou.  
Museli si usporádat schuzi ve vagóne, jelikož se pretahovali, kdo mi tu radostnou zprávu pujde sdelit. 
Nakonec me, o chvíli drív, pribehla upozornit Jirina, která celou tajnotajnou poradu  
vyslechla vedle v kupé. Pripravila me, a já se mohla ovládat, když mi Fantice z titulu Výboru pomerne 
radostne oznámila, že si mám dát navrátila smer Karlín. Ale neovládla se Jirina.  
Pustila se do Fantice, že tohle není žádný zacházení s lidma, nýbrž sprostárna, jecela. na ni znacne 
dlouhou chvíli, než si Fantice zaskocila pro Kolaríka a vymohla na nem pro Jirinu  
dutku s výstrahou, a to na míste. 

Stála jsem s kufrem pod okýnky vagónu, holky na me ' pomrkávaly a taky ríkaly, že je to sprostárna, 
jenže potichu. Vlak se rozjel, já vytáhla z kufru rucník, mávala jsem za nimi a jako že  
mi tecou slzy až na zem. Trochu mi ukáplo, ale až když vlak zahnul do oblouku a holky rychle zmizely 
smer východ., 
Na zásahu ministerstva jsem tehdy vyprofitovala ctrnáct dní volna a nové šaty, které by mi máma jinak 
šila do prelomu století. 
Pak me, kdoví jakým omylem, prece jenom pustili, snad se vážne spletli nebo se musel primluvit 



nejaký vlivný clovek, možná ríd'a, ten dnešní, když mu natekla voda do meltónek a on  
nemohl sehnat náhradu. Proste najednou to šlo. A rovnou smer západ. 

Kdybych aspon vedela, která sketa mi zavarila ted' nanovo. 
Jenomže. Co by mi bylo platné, kdybych to vedela. Maximálne bych na ni mohla vypláznout jazyk, 
jelikož prát se neumím. Individuální teror beztak nemá dnes už žádný efekt. 

 


