
Ahoj Brácho,

díky za maila. Pokaždý se ptáš, jak se tady máme, a já se z toho pokaždý nějak vykecám 
teda vypíču teda vypíšu. Těžko hodnotit na pár řádcích tak, abys to pochopil i ty. Po desetiletým 
pobytu za atlantickým kačákem. A při tvý natvrdlosti. Ale pokusím se…

Každý, s kým mluvím, nadává. Doba je prej hrozná a ceny sou hrozný, lidi sou hrozný a 
všechno je hrozný. Nejhroznější je prej život. A mně se ani nezdá. Dyť je život docela fajn.  Někdy 
se to bojím přiznat, abych nebyla za blázna. Bláznům taky život připadá jedna velká sranda. Jako 
mně. Hahaha. Tak kdo má pravdu?

Víš ty co, posuď sám. 

DUBEN nebo zrovna květen

Ahoj Brácho,
důležitá novina – měním zaměstnání. Pamatuješ, když jsem byla u tebe, psali mně kluci 

z práce maily hemžící se  :-( a :-(( a někdy i :-(((. Takže to vypadá na zrušení stále a nechce se mi 
čekat do úplnýho konce.  Až budou hledat  místo i  všichni kolegové.  Taky je  to tady hrozný se 
zabezpečením. Každý měsíc musíme měnit heslo. Heslo se nesmí opakovat, musí obsahovat velká 
písmena  a  číslice.  Za  dobu  svého  účinkování  v této  instituci  jsem vystřídala  všechna  pro  mě 
zapamatovatelná  hesla.  A jsem v koncích  :-).  Takže jsem dala  výpověď.  Málokdo chápe,  že  si 
nepočkám na  odstupný.  Kašlu  na  něj,  mně  nikdo  výpověď dávat  nebude.  Už  jsme  s klukama 
domluvený na tryzně. V pátek u nás na chatě. V Karlově nepřítomnosti. Doufám.

Ahoj Brácho,
vypadá to na velké loučení. Přijedou všichni, co se známe z podnikovýho intranetu. Začínám 

se bát, aby z toho nebyla ostuda, jako když jsem odcházela ze životního. Tenkrát mě taky napadlo 
udělat loučení v přírodě. Šli jsme tedy všichni křížovou cestou po kapličkách nahoru na rozhlednu a 
do hospody. Na cestu jsem koupila láhev vodky a nakrájenej lovečák. Jenže stejnej nápad měli i 
ostatní. Nevím, kolik se těch lahví sešlo, ale vím, že vždycky když jsme se blížili ke dnu a já se 
radovala, že to je poslední, někdo odněkud vytáhl další. Šli jsme tedy lesem podél kapliček a u 
každé kapličky byla povinná zastávka. Motlitba sice nebyla, ale oči jsme zvedali k nebi při každém 
doušku. Marně jsem tápala v paměti, kolik má taková křížová cesta zastavení, marně jsem nabádala 
k vynechání  některých  kapliček.  Žádné  zastání.  Když  jsme  se  doplížili  k rozhledně,  slabším 
jedincům se udělalo špatně už při placení vstupného. Silnější jedinci vyšli nahoru a ti nejsilnější 
sešli i dolů. Slabší jsme zpět do přízemí vlekli. Pak už nás čekala jen hospoda. Sem si myslela. 
Jenže  po  cestě  je  pomník  padlem turistům a  tam měli  naplánovánu  další  atrakci.  Od  začátku 
pochodu jsem se divila, proč Pája vleče takovej batoh, ale přičítala jsem to jeho žravosti a tím 
pádem velké svačině. Jenže u pomníku z něho vytáhl věnec s nápisem Nezapomeneme, Jiřin vytáhl 
kondolenci,  kde bylo jako motto: „Těžké je pro nás rozloučení“ k  a  všichni  sborem zamručeli 
Beethovenovu Osudovou.  Bylo to  dojemné.  Naštěstí  pak už  byla  opravdu jen hospoda.  Ta nás 
dodělala.  Ještě  byla  pikantní  cesta  zpět.  Místní  cyklistický oddíl  si  totiž  před nedávnem podal 
žádost o vybudování cyklostezky k rozhledně. Jenže životní jim to zamítlo, protože stezka lesem je 
dobrá leda tak k tomu, aby po ní při dešti odtíkala zemina. A tak si cyklisti řekli, že si to jen tak 
tajně upraví, aby se tam dalo jezdit. A tajně si večer udělali brigádu. A kterej večer myslíš, že si 
vybrali? Jasně, zrovna ten kdy se celé životní vracelo v podroušeném stavu z rozhledny. A my se 
nestačili divit, že se vždycky objeví postava zametající lesní cestu a jen nás uvidí, skočí do houští a 
za chvíli  další  uklízí  větvičky a  hup už  je  pryč a  po  pár  metrech další  dětskejma hrabičkama 
uhrabuje jehličí a když nás zmerčí, fik, je v čudu. Vůbec jsme nechápali, co tam ti lesní skřítkové 
dělaj  a  měli  jsme  strach,  jestli  vodka  neobsahovala  nějaký  halucinogenní  prvky.  Dokud  Jiřin 
v jednom skřítkovi nepoznal předsedu cyklistů. Ale snad se nám i ulevilo, že to nejsou žádný lesní 
čáry máry, ale jen obyčejný přestupkáři zákona.

Ale to už je dva roky. Ty jsem strávila tady s klukama. Ách jó, to zase bude bolet.



Ahoj Brácho,
chystáme smuteční hostinu. Naložila jsem bůček. Kluci z Ústí nad Labem nám už týden na 

čatu dělají chutě, neb barvitě líčí, jak pro nás nakládají utopence. A všichni čataři mají poslintané 
klávesnice.  Pardubáci  přivezou maso na  grilování  i  s grilem.  Pivo  bude  lahvové,  to  navezeme 
dneska, tvrdej alkohol jsme sjednotili na Fernet a teď ještě co s tím Karlem.

Po víkendu se ozvu. Snad.

Ahoj Brácho,
hů hů hů, je po víkendu a ozývám se. Akce se opravdu vydařila. První dobrá zpráva byla, 

když ve čtvrtek večer telefonoval Karel, že se mu v Českých Budějovicích podělalo auto a musí tam 
zůstat. Snad něco s benzínovým čerpadlem. Nebo vodní pumpou? To je fuk. V pátek jsem to hlásila 
hned po příchodu do práce a kluci mě nesmírně obdivovali, že dokážu poštelovat auto tak, aby se 
posralo co nejdále od domova. Ale to já fakt ne. 

Odpoledne jsme měli zcuka na nádraží. Dorazili fakt všichni. Pardubáci autem přivezli gril a 
ÚsťonadLabáci vlakem přivezli v baťohu pětilitrovku kvalitně utopenejch utopenců. Než jsme se po 
dávkách přesunuli na chatu, začlo se smrákat. A taky nám vyhládlo. Ještě venku na lavičce jsme 
sežrali utopence. Pak jsme teprve byli schopni roztopit gril. To už byla docela kosa a všichni jsme si 
hřáli ruce nad grilem a vypadali jsme jak parta houmlesáků okolo hořícího barelu. Masínko bylo 
mňamkový. Po jeho likvidaci jsme se přesunuli do chaty a rozdělali oheň. V krbu. Kytárka, krb, 
kořalička, kamarádi, co víc si přát. A Karel v Budějicích.

Ráno jsem vstala první. Moc se nediv, bylo jedenáct hodin. Vylezu před chatu a první, co 
uvidím … na trávě leží prezervativ. Rozdělanej. Použitej. Hned jsem vzala otáčku, těch pět schodů 
do chaty jsem střihla jedním skokem a začla jsem na ležící, spící osazenstvo hulákat: „Vy dobytci, 
co se tady dělo? Venku leží prezervativ!“ A jeden z ÚsťonadLabáků se jen tak zavrtěl ve spacáku a 
zahuhlal: „To je můj.“ A když viděl, jak se k němu rozzuřeně ženu, zalejzal do spacáku hloub a 
hloub a mezitím vysvětloval: „Já sem chtěl ty utopence zadělat … aby mně necákali v baťohu … a 
doma sem nic nenašel … jenom … a vy ste se na ně včera tak vrhli ...“ No nezabil bys ho?

Pak už nastalo jen focení a loučení. Večer jsem vše vypravovala Karlovi a jen tak jsem se 
ptala:  „Kdybys  neměl  rozbitý  auto  a  přijel  bys  nás  ráno  rozvážet  a  viděl  bys  před  chatou 
prezervativ,  věřil  bys našemu vysvětlení,  že  je  z utopenců?“  Karel  odhoukl:  „Myslím,  že byste 
neměli čas vysvětlovat.“ A přitom to bylo úplně nevinný. Bohužel :-).

Ahoj Brácho,
je těch akcí nějak dost. A to ještě máme jít na zabíjačku. Teda ne přímo na to vraždění. Ale 

až  pak  na  uzení  masa.  Mňam,  mňam.  To  závidíš,  co?  S vaší  zdravou,  makrobiotickou, 
bezcholesterolovou, beztukovou a hlavně nepoživatelnou americkou stravou. 

Představ si,  že  Karla  napadl  pitbul,  co bydlí  o  poschodí  níž.  Odcházeli  jsme.  Já  šla  po 
schodech nápřed a Karel zamykal. Potom mě chtěl dohnat, abych se mu neztratila :-) a bral to ze 
schodů poklusem. Zrovna když klusal okolo sousedových dveří, soused je otevřel. Psovi se zdálo 
podezřelé, co má co kdo klusat kolem jejich dveří a hópnul po Karlovi. Naštěstí je Karel zkušenej 
kynolog a tak reflexivně zařval: „Fuj!“ A Karel, když zařve, kam se prdí start raketoplánu. Tlaková 
vlna psa na mikrookamžik zarazila v letu, ale ten stačil, aby po něm jeho pán hrábnul. Po psoj. I tak 
se Karel klepal, ještě když mě došel. Ovšem stát se to mně, tak budu jen pištět a večer jsem ve 
zpravodajství televize Nova a zítra v Blesku.

Ahoj Brácho,
dnešní ráno bolelo. Byla jsem u zubaře E-(((. Moje zubařka má na starosti všechny školní 

děti  ve městě a  tak jsem se ani  moc nedivila,  když mi při  vrtání  zpívala  … železniční  vlečka 
porazila křečka … jenom jsem si v duchu říkala: „Ta už je z těch dětí zblblá.“ A hned se mi to 
vrátilo. Jak víš, ordinaci má ve městě a tak už se mi nechtělo na nádraží. Tož jsem vzala zavděk 
autobusem. Při čekání jsem přemýšlela, co všechno mám zařídit. Je toho se změnou zaměstnání 
spojenýho dost. Nejvíc mě trápilo, že jsem někomu slíbila, že mu zatelefonuju  a teď si ani bohovi 
nemůžu vzpomenout komu. Právě tímhle sem si lámala hlavu při vstupu do autobusu, kouknu na 

2



řidiče  a  povídám:  „Pelikánová.“  On  s ledovcovým klidem:  „Těší  mě.  A kam jedete?“  Já  měla 
záchvat smíchu, že jsem nemohla nahlásit svoji cílovou stanici a i vrtanej zub přestal bolet. Sranda 
léčí.

Ahoj Brácho,
boží  mlynář  mě  zase  semlel,  za  to  že  jsem ti  dělala  chutě  na  čerstvoučké,  měkoučké, 

nezdravoučké  uzené.  Známí,  kteří  nás na tyto labužnické orgie  pozvali,  od rána  udili  maso ze 
zamordovaného  vlastního  čuníka.  Známý-on  musel  zajet  ještě  pro  další  kamarády  na  nádraží. 
Známá-ona zatím hlídala udírnu. Jenže, jenže … vlak měl zpoždění a známá-ona přiložila trochu 
víc a chytla udírna. Okamžitě poslala známé-ono (sedm roků) k sousedům pro pomoc a zatím se 
s ohněm prala sama. Jenže u sousedů mají taky ono-sedm roků a tak si děti hezky hrály. Asi po půl 
hodině sousedka vznesla dotaz: „Neměls něco vyřídit?“ Známé-ono: „Jo měl. Hoří nám udírna.“ 
My jsme dorazili současně se známým-on ke spáleništi. Vypadalo to na rituální vyvraždění jejich 
rodu. Tak Karel  honem zajel  pro točeňák a alkohol ve větším množství.  Nad spáleništěm jsme 
opékali a známý-on se hrozně opil. Ale nikoho nezabil.

Ahoj Brácho,
stalo se něco vyjímečného, ale včera jsem nemohla usnout. Já, která vždycky usínám už při 

čištění zubů. Asi moc přemýšlím, jestli dělám dobře s tou výpovědí. Ale zase jsem aspoň nachytala 
Karla. Koukal na televizi. Já už jsem se asi hodinu mlátila na posteli, když slyším vrznutí dveří u 
ledničky. Tak hned volám: „Kdo mi to tam loupe perníček?“ Karel začal nadávat: „Se na to vykašlu. 
Takovou dobu čekám, až usneš …“ To jsou Karlovy večerní nájezdy pro hvězdy.

Jo s dovolením si odvezl tvoje benžo na chatu. Budeme tam teď často a v tom paneláku 
mám při každé produkci strach, kdy na nás vletí sousedi. Ale pořád jsou na tom naši sousedi s 
benžem líp,  než  když  kdýýýsi  dávno  začal  hrát  Honza  v dechovce  na  činely.  Nevím,  jestli  si 
vzpomínáš. To bylo tak dávno, že ještě ani neměli magneťák a Honza neměl jak trénovat. A neustále 
chodili někam hrát hymny, tu padlem bojovníkům, tu vstalem bojovníkům. A tenkrát splíst hymnu, 
to  byla  sabotáž  a  koukal  z toho  průšvih  ba  i  kriminál.  A tak  Honza  vždycky  čekal  na  konec 
televizního programu,  kdy se hlasatelka rozloučila a  televize spustila  hymnu. Pómniš? A to už 
Honzek číhal s činelama a jak začly ty hromy a blesky na Tatrú vzbudil celej panelák. Tuhle jsem se 
ho ptala, jestli ho dechovky nepropustili pro nadbytečnost. Teď máme takovou klidnou hymnu, bez 
činelový bouřky, Sajůz něrušímij už taky není hitem diskoték a při Internacionále ani nevím, jestli 
bylo ňáký činelový sólo.

Ahoj Brácho,
poslední den v práci. Olíbala jsem kluky, olíbala jsem svůj počítač a nejsem si jistá, po kom 

se mi bude stejskat víc. Moje nové pracoviště není daleko a už jsem prověřila, že na oběd můžeme 
chodit, kam chceme. Takže jsme se s klukama dohodli, že budu chtít chodit do Avionu. Je na půl 
cestě pro mě i ně. Uvidím aspoň Cybeho a Letta. Bééébéébéébéé ;-(.

Olíbala jsem i šéfa a taky mě píchlo u srdíčka. Byl to nejlepší šéf, jakýho jsem kdy měla. 
Vzpomínali jsme, jak jsem přišla na výběrové řízení. On mi řekl, že mně dá test, který dává firma 
IBM uchazečům o zaměstnání. O mě se pokoušela klepka. Pak mi podal lejstra, na kterých byly 
otázky prověřující schopnost kombinovat a tak. Třeba tam byla dvě čísla a pomocí nich musíte dojít 
ke  třetímu dvěma početníma krokama a můžete  jen sčítat  a  odčítat.  Po  zádech mě tekl  čůrek. 
Budoucí šéf ještě zdůraznil, že na to mám hodinu a zavelel start. A já seděla a v duchu jsem si 
říkala: „Pět a šest kolik to je, pět a šest, kurňa, kolik to může bejt?“ Asi po pěti minutách šéf zjistil, 
že nic nedělám, tak se ptal: „Rozumíte tomu?“ Já: „Rozumím, ale jsem tak nervózní, že nejsem 
schopná sečíst dvě jednociferný čísla,“ a balila jsem si tužku, abych ji tam v tý rychlosti, jakou 
vyletím,  nezapomněla.  Ale  k mému překvapení  šéf  s pochopením povídá:  „Já  bych vám půjčil 
kalkulačku, ale došly mě baterky.“ A takovej byl vždycky.

Tak nevím, jestli nedělám blbost.
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KVĚTEN

Ahoj Brácho,
první den v novém zaměstnání mám za sebou. To víš, ráno jsem měla prdelku sevřenou. Ale 

když  jsem na  přiděleném počítači  dala  otestování  hardwaru  a  zjistila,  že  mám docela  dobrou 
mašinu, trochu se mi ulevilo. Když přišel síťař a připojil mně maila, už se mi ani nechtělo brečet. A 
když mi nový šéf řekl, že jednou ze základních povinností nového pracovníka je přinést Fernet, 
začlo se mi na pracovišti líbit. Pak jsem si se všema potykala a snad to tady vydržím.

A tak dělám na civilní obraně a ochraně. Já, která jsem nablila do plynové masky už ve 
druhé třídě při cvičném poplachu.

Ahoj Brácho, 
včera  navečer  jsme  se  šli  mrknout  k sousedom.  Celá  rodina  seděla  okolo  zhasnuté 

obrazovky a před sebou měli papír s textem  0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 a tak dále. 
Vypadli jako duchaři. Později jsme se dozvěděli, že si kluci hráli s dálkovým ovládáním a podařilo 
se jim náhodně zaheslovat obrazovku. Náhodným heslem. Jelikož heslo mohlo být čtyřmístné a 
složené z číslic, zahájili systematické pátrání. Když jsme po hodině odcházeli, byli u 0628. 

Ahoj Brácho,
sousedi rozlouskli heslo. Bylo to 7777. Tolik šťastných sedmiček. Během hledání vybily baterky 
v ovládání a Honza málem vybil kluky. 

Ahoj Brácho,
představ si:

1.) V pátek Karel odjížděl na zahradu, loučil se se mnou, dal mi pusu, přitisknul mě k sobě a chtěl 
mě jen tak ze srandy nadzvednout ... ozvalo se lupnuti, jak když šlápneš na suchou větvičku ... a to 
mně  zrovna  prasklo  žebro  ...  to  je  vášeň  po  dvaceti  letech  manželství  :-)).  Teď  chodim 
zabandážovaná jak středověkej rytíř v brnění.
2.) Dneska (pondělí) se doplazím ráno na vlak, koupím si týdenní jízdenku, hledám na tabuli, z 
kterýho nástupiště odjíždíme a náš vlak tam vůbec neni napsanej ... ty zákeřný ajzboňáci změnili 
jízdní řád a von jel vo pět minut dřív a samozřejmě už byl v hajzlu. Tak si říkám: „Klid Pelda, v 
7.02 jede rychlík." Čekám na rychlík, jak ten blbec, a když jeho odjezd naskočil na tabuli, tak sem 
teprve pozorně přečetla nápis a začlo mně vrtat hlavou, že je to expres, jestli vůbec v Ústí staví. 
Jasně že nestavi. Ani v Chocni. Mohla sem bejt v Pardubicích natošup. A to ještě všechny tydle 
křivárny dělaj ode dneška dráhy dráž. Z C.T. to do Ústi stoji zase o kačku víc. 

Sem šla na autobus ... ten zase s náma jel jak k vohni, tak mně rozklepal žebro, že nemůžu 
ani  dejchat  ...  tak  nedejchám.  V práci  bylo  haló.  V pátek  jsem totiž  při  nahlédnutí  do  nového 
jízdního řádu oznámila: „Jestli v pondělí ráno nepřijdu, tak jsem přes víkend neudržela, že jede vlak 
dřív.” Přišla jsem v osm, všichni byli smíchy přelomený v pase a volali: „Neudržela, nedržela!”

Nemohla jsem je poslat tam, kam bych chtěla. Jsem ještě ve zkušební době.

Ahoj Brácho, 
nejen že neudržím myšlenku a odjezd vlaků, ale neudržím ani klíče. Moč zatím ještě jo. 

Většinou. Dnes navečer jsem šla s odpaďákem. A když jsem ho otočila nad kontejner, vyskočila 
z něj kočka. Z kontejneru, ne z odpaďáku. Já sem se tak lekla, že jsem málem neudržela ani tu moč. 
Ale horší, že jsem neudržela klíče. A takový těžký svazek klíčů, když zapadne, tak hluboko. Mohu 
dosvědčit. Jako na sviňu byl kontejner téměř plnej. Nejprve jsem hledala jen tak povrchu. Klíče 
nikde.  Tak v další  vrstvě.  Klíče nikde.  Tak jsem se musela  ponořit  téměř po pás  do kontíku a 
přehrabovat.  Bylo  to  strašný.  Nevadil  mně smrad a  zahnívající  nechutnosti,  v kterejch  jsem se 
vrtala, ale sousedi. Připadalo mně, že se zrovna během mého pátrání ve vynášení odpadků vystřídal 
celej barák a některý partaje musely jít  i  dvakrát.  Já se tak styděla! Každýmu příchozímu jsem 
vysvětlovala, že hledám klíče, někdo i chvíli pomáhal, někdo se tak jako tvářil, že se tváří, že mi 
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věří, ale … někdo šel zrovna pryč a škodolibě si myslel, že to podnikání Karlovi už tak nevynáší. Jo 
a Karel, ten koukal z okna. Za záclonou. A styděl se taky.

Ahoj Brácha,
se teda omlouvám. Píšeš, že jsem ti minule nenapsala konec. Klíče jsem našla. Ty svině 

zapadly do krabičky od čaje, kterou jsem vzala do ruky téměř jako poslední. Předtím jsem měla 
v ruce: shnilý jabka, použité pamprsky, téměř tekoucí starý brambory, pochodující maso … už se ti 
zvedá? … žaludek?

Ještě ne? Tak ti  popíšu naši  dnešní diskusi  u oběda.  Nevím, proč sem si  vzpomněla … 
vlastně vím, měli jsme k obědu květákovej mozeček, a já klukům líčila, jak jeden známej osožák na 
dráze  byl  u  toho,  když  našli  přejetýho chlapa.  Vlak  ho  dokonale  naporcoval.  A aby ho  mohli 
identifikovat, museli pořídit fotku. A aby mohli pořídit fotku, musel ten známej držet tu ujetou 
hlavu v ruce a policejní fotograf dělal snímek. Kluci se divili, proč ji musel držet. Když jsem jim 
vysvětlila, že asi potřebovali nějaký pozadí, tak mně řekli, že ji mohli vzít k foťákovi. A tím se 
navodilo  normálně  oslizlo-obědové  téma  a  rozebírali  jsme,  jak  do  Foto  Irena  přijdou  policajti 
s hlavou a že by potřebovali fotku na občanku … já vím, můžu si za to sama. Ale to ti je skoro 
každej den, že se u jídla začneme bavit o nějakejch nechutnostech. Buď se Cybe před odchodem 
podívá na stránku kompost.cz a musí nám u jídla barvitě líčit, co tam viděl, nebo se ráno Lettovi 
posrala dcera a považuje za nutný, nám dopodrobna popsat, co všechno zamazala nebo … asi si 
myslej, že jim nechám část oběda. Ale já něco vydržím. Jak vidíš, někdy si i začnu.

Ale jsem ráda, že kluky vidím aspoň na obědě. Vždycky okolo jedenácté zavolaj a vyrazíme 
do Avasu. Je to takový světlý bod dne. Cybe jde s námi, i když má oběd z domu. Že prej si tuto 
společenskou událost nemůže nechat ujít.

Ahoj Brácho,
abych pořád nepomlouvala jen Karla, musím ti něco prásknout na mamku. Mimochodem, 

oba tě pozdravujou. Mamka má v oblibě takový ty ženský seriály. Mužský (včetně mě) je přímo 
nesnášej. Ovšem když se jí to líbí - její věc. Mamka jela včera ke kamarádce vzdálené od nás asi 
20-30 kilometrů. Jela k ní poprvé a tak ji kamarádka namalovala plánek. Mamka tam v pohodě 
dojela, v pohodě popovídaly a mamka v pohodě odjela. Ovšem až tak v pohodě, že už plánek jako 
nepotřebný nechala u kamarádky. No a po cestě zjistila, že se ztratila a neví, kde je. To ji nijak 
nevyvedlo z míry. Horší bylo, že měl za deset minut začínat poslední díl Esmeraldy a pokud by ho 
mamka neviděla,  byla  by  to  největší  katastrofa  od  výbuchu sopky Krakatoa.  Takže  naše  akční 
mamka zastavila auto, stáhla okýnko a zavolala nejbližšího výrostka: „Má tahle vesnice hospodu?“ 
(Všimni si, že ji vůbec nezajímalo, jak se vesnice jmenuje a kde je.) Výrostek odpověděl, že má. 
Mamka:  „A je  v tý  hospodě  televize?“  Výrostek  odpověděl,  že  si  myslí,  že  jó.  Takže  mamka 
požádala o naznačení směru k hospodě a rozjela se. To už do začátku zbývalo pár minut. Mamka 
zastavila  před hospodou svého motorového oře  a  jak  ji  známe,  ani  ho nezamkla a  svištěla  do 
hospody. Už na chodbě akusticky zaznamenala dvě informace: dobrou a špatnou. Dobrá – televize 
tam  je,  špatná  –  jde  v ní  fotbal.  Seriál  začínal  a  mamka  ztrácela  naději.  Ale  neztratila 
duchapřítomnost. Šla přímo k výčepnímu a povídá: „Myslíte, že by mně chlapi dovolili přepnout 
televizi  na  Esmeraldu?“  A výčepní  směrem k mamce  potichu:  „Ale  jó,“  a  směrem  k chlapům 
mocným hlasem: „Pánové, tady paní by se ráda podívala na Esmeraldu, tak ji koukejte přepnout 
televizi.“  A štamgasti  fakt  televizi  přepli,  mamka  si  poručila  limonádu,  sedla  si  přímo  před 
obrazovku a sledovala mluvící hlavy. Když se díl blížil ke konci, mamka se dozvěděla rozuzlení a 
slyšela, jak se chlapi nervózně baví, jestli ta penalta padla nebo ne, dovolila televizi zase přepnout 
na fotbal. Na přepínač se vrhlo deset rukou a málem ho rozmáčkli. A to si představ tu tolerenci, že 
jen jeden si dovolil remcat. Naříkal prý: „Teda paní, já z domu utíkám kvůli Esmeraldě a teď jsem 
se na ní musel dívat.“ Jenže výčepní se k mamce přitočil a šeptal ji: „Jó, utíká kvůli Esmeraldě, ale 
tý jeho,  sedí  tady už od oběda.“  Mamka chlapům poručila  rumy,  zeptala  se na cestu a  odjela. 
Spokojenost na obou stranách. 
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ČERVEN

Ahoj Brácho, 
nejdřív odpověď na tvůj dotaz – kam jedeme na dovolenou. Letos budu mít krásnou dovču a 

to proto, že bez Karla. No, zas tak úplně ne, jenom cestu s ním musím přežít.  Což je právě to 
nejhorší. Víš, jak Karel jezdí – bez zastavení směr cíl. Vezmu to od začátku, aby se to dalo vůbec 
pochopit. Karel má kapitánský zkoušky, takže může řídit loď do určitých kilometrů, pardon mílí, od 
břehu. No a letos jachtařský papaláši udělali nějaký nový předpisy nebo co a prej když si chceš ten 
průkaz udržet tak musíš každý rok něco najezdit. Moc tomu nerozumím a když se zeptám Karla, tak 
se dozvím jen,  že autoři  předpisu jsou i*ioti,  de*ilové a i něco mnohem hvězdičkovějšího.  Ale 
v principu je  to,  jako kdybys měl  řidičák a  když celej  rok nevyjedeš  s autem, tak ti  propadne. 
Řidičák,  ne  auto.  Jenže  tady  to  vyjetí  znamená  každý  rok  minimálně  Chorvatsko  nebo  jinou 
přímořskou  zemi.  A to  víš,  že  dotyční  i*ioti  a  de*ilové  hned  nabízí  kurzy  a  výcviky  a  lodě 
k pronájmu.  Prostě  jednoúčelový předpis.  Malá domů.  Ale to  jsem odbočila.  A tak Karel  s tím 
kamarádem, s kterýma jezdíme vždycky na loď, si objednali týdenní kurz na lodi v Chorvatsku. 
Mně  to  bylo  vcelku  jedno,  obzvláště  když  Karel  s Vaškem slibovali  ještě,  že  pojedeme  v září 
všichni. Ale když jim vyšel termín na červen, začalo mně vrtat v makovici, že to už tam bude teplo 
a oni stejně pojedou dva autem = dvě místa volná. Výsledek je, že jsem přemluvila Karlovu ségru 
Olinu a pojedem s nima. Ovšem my budeme na břehu. Nemáme sice nic zajištěné, ale mimo sezónu 
něco určitě klofnem. Dvě samotný ženský, aby ne :-).

V práci mám dohodnuté, že mě pustí, i když jsem v záruce.

Ahoj Brácho, 
dnes jsem se šla uklidnit za klukama na životní prostředí. Jen jsem vlezla do dveří, Jiřin na 

mě začal hulákat, že hodně dlouho nechce vidět žádnýho opeřence a ani nikoho s ptačím příjmením. 
Po zeptání, co se děje, mi svěřil, že se před chvílí vrátil z Olomouce. Vezl tam do ptačího útulku 
zraněnou volavku. „Celou cestu byla zavřená v krabici. A v Olomouci na hlavní křižovatce se ta 
mrcha nějakým způsobem z krabice dostala. Lítala po autě, mlátila mě křídlem do hlavy, málem 
jsem způsobil několik dopravních nehod. Musel jsem zastavit. Ucpal sem provoz a všichni okolo 
koukali, jak si v autě honím ptáka.“ Chudáček. Volavka.

Ale za chvíli se uklidnil, i když možná jen proto, aby se mohl pochlubit. Hrdě mně hlásil, že 
mu vyšel článek. Bála jsem ho znovu rozzuřit, tak jsem raději spolkla dotaz, jestli má tasemnici. 
Otiskli mu jakýsi pokec ve Zpravodaji Českého svazu ochránců přírody. Dostala jsem jeden výtisk.

Taky jsem jim říkala  o  dovolené.  Usoudili,  že  si  Karel  potřebuje  rozšířit  to  kapitánský 
povolení na delší vzdálenost, protože zjistil, že ty míle od břehu, na které to má doposud, jsem ještě 
schopná doplavat. Možná na tom něco je.

Ahoj Brácho,
přečetla  jsem si  Jiřinův  výplod.  Ale  co  mně  ve  zpravodaji  upoutalo  mnohem víc,  bylo 

upozornění  na  CITES –  povinnost  nahlašovat  dovážené,  vyvážené  a  chované,  ohrožené  druhy 
živočichů. A u toho číslo telefonu na kluky. Už jsem točila. Zvedl to Pája. Nejprve jsem ho jako 
občanka sprdla, že baba na ústředně ani neví, kam mě má přepojit, když chci někoho přes CITES. 
Tím jsem získala Pájovu důvěru a on mě uklidňoval a že už jsem správně, že on je ten pravý člověk 
na svém místě a co potřebuju. 
Já: „Chci nahlásit chov vzácného živočicha.“ 
Pája: „Ano paní. Já si vezmu formulář a vyplníme ho telefonicky. A co chováte?“ 
Já: „Vlastním jeden krásný exemplář … pelikána.“ 
Pája reagoval okamžitě: „Ty seš blbá!“

Ahoj Brácho,
včera jsme byli s Karlem nakupovat v supermarketu potraviny na dovolenou. Asi znáš, jak 

to tam je děsný. V závěrečné fázi Karel zajel s vozejkem do fronty k pokladně a já jsem ještě tak 
různě pobíhala a přinášela další věci. Když jsem všechno donosila, stoupla sem si k vozejku. Držím 
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se ho a čumím po obchodě, co by mě tak ještě inspirovalo. Až za dobu kouknu na majitele vozejku 
a von úplně cizej fousatej chlap! Zmohla sem se jen na výkřik: „Jéžiši, dyť vy nejste můj.“ Karel si 
totiž zákeřně stoupnul do druhé fronty, protože se mu zdálo, že tam bude mít rychlejší postup. A 
voba hajzlící mě pak sledovali, jak zanáším.  No tak sem to zase chlapoj z vozejku odebrala, i když 
tvrdil,  že si  to klidně nechá i se mnou. Karel mně šeptal,  že sem mu to tam měla nechat a po 
zaplacení bysme ujeli … nejraděj bych mu taky zlomila žebro, jenže jemu se přes to sádlo na žebra 
dostala jedině ňákým důlním vrtem …

A ještě si představ, že mi kluci-živočicháři vyplnili ten registrační list CITES na Pelikána. Já 
sem se divila, proč mně Jana volá a vyzvídá, kdy jsem se vdávala. A oni tam vyplnili datum naší 
svatby jako datum odlovu. Do popisu exempláře napsali: velký, zdatný, značně vitální. Prodej nebo 
úhyn jsem povinna hlásit. A musela jsem ho podepsat. Bez podpisu je prý tento úřední dokument 
neplatný. Se smíchem jsem to ukazovala Karlovi a víš, že se naštval? Řekl: „To, že ti to vyplnili, to 
mě nevadí. Taky jim to je podobný. Ale žes to podepsala, to mě na tebe mrzí.“ Tak jsem lejstro 
schovala k oddacímu listu.

Ahoj Brácho
 v práci mě přinutili, že musím mít prověření pro práci s utajovanejma skutečnostma. Mimo 

jiné vopruzy je k tomu nutná i prohlídka u doktora. Náš doktor má dost plno a tak říkám sestře, ať 
mě někam vpašuje, že potřebuju jen potvrdit papír,  že nejsem na hlavu. Včera tam přijdu, plná 
čekárna, vyjde sestra a dělá si rekapitulaci: „ Á paní Kubešová na injekci, Paní Vostřáková pro 
prášky, paní inženýrka pro ty papíry na hlavu …“ Vostuda, do dvou dnů ví celá Třebová,  že mám 
papirosy na makovici. Doktor dal autogram a razítko na dokumenty a povídá: „Když už jste tady, 
netrápí vás něco?“ Já: „Ano, Karel.“ Doktor se zasmál: „Tak jinak, schází vám něco?“ Já: „Ano 
peníze.“ Pak se mně to rozleželo v hlavě a říkám: „Máte pravdu, když už jsem tady … můžu se 
zeptat … japak tak dlouho srůstá prasklý žebro …?“ Prostě sem mu všechno práskla. Nakázal mi 
hned udělat  striptýz,  já  na  sobě  měla  kilometr  obinadla,  do  kterýho mě Karel  pečlivě  zavinul. 
Odmotávala jsem se jak kukla bource morušovýho. Doktor mě ochmatal, žebro je fakt ruplý. Tak 
jsem mu nakazovala, že je z toho Karel špatnej, tak ať si z něj nedělá srandu, kdyby k němu přišel. 
A doktor: „Tak to ho uklidněte. To je hnedka. Já sem pacientce prohmatával žlučník tak poctivě, až 
jsem ji zlomil žebro …“

Jo, život je nepřetržitá sranda. V práci mi řekli, že se mě taky ještě mohl zeptat, kde mě 
píchá a já bych určitě odpověděla, že na chatě.

Ahoj Brácho,
pakujeme. To ti asi stačí pro představu atmosféry naší domácnosti. Karel celé dopoledne 

naříkal: „To mně řekni, jakou jsem zase loni vymyslel schovku na plavky.“  Když už stál potřetí na 
otáčecí židli a přehraboval nástavec u skříně, vzala jsem svoji minulou knížku a předčítala jsem 
kapitolu, kterak jsme se pakovali do Ameriky a Karel nemohl najít plavky „… jestli by nemohly být 
mezi  rukavicema  na  lyže  a  předloňským  kalendářem.“  Karel  na  mě  shora  řval:  „Půjdeš  do 
Chorvatska pěšky, ty hade převlečenej za manželku!“ Za chvíli kajícně přišel: „Byly tam.“

A to se mu ještě povedlo zapomenout klíče. Já, v očekávání bezesné noci, jsem se šla na 
chvíli natáhnout a Karel umýt auto. A tak zatímco já jsem tvrdě spala, Karel auto umyl a zjistil, že 
nemá klíče.  Prý nejprve zvonil  (nevím),  pak bouchal  na dveře (nevím),  pak volal  mobilem na 
pevnou linku (nevím), pak šel pod okno a hvízdal (nevím), pak začal házet malé kameny (nevím), 
pak větší – to už jsem si v polospánku říkala: „Kterej kretén venku blbne,“ pak ještě větší. To už 
jsem se rozhodla na toho kreténa vletět  a  po otevření  okna jsem dole spatřila Karla s dlažební 
kostkou v ruce. To měla být další fáze. 

Konečně mi po letech uvěřil, že když kdysi přišel opilej v noci bez klíčů a zvonil a bouchal a 
nakonec musel spát na rohožce stočen do klubíčka, fakt jsem ho neslyšela. Do dnešního odpoledne 
mi vyčítal, že jsem ho schválně nepustila domů. 
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Já jsem si z internetu stáhla a vytiskla mapu Biogradu. Vím přesně, kde chci bydlet – je tam 
totiž  jediná  písečná pláž.  Takže přímo u ní.  Naplánovaný to  mám hezky,  teď už jen positivně 
myslet. Večer odjíždíme pro Olinu a Vaška a pak bude pelikání tah na jih.

Týden si odpočni od těch mých historek a pak se ozvu. Možná z domu – pokud se vrátím, 
možná od moře – pokud tam zůstanu, možná z kriminálu – pokud Karla po cestě zabiju.

Ahoj Brácho,
vrátili jsme se. Všichni. Celí, zdraví, nerozvedení. A teď vypni vařič, zamkni dveře a nenech 

se ničím rušit, protože ti budu líčit průběh.

0.) Poté, co jsem přežila Karlův lament při pakování a další při nakládání zavazadel do auta 
(pokaždé je předpověď, že se nám to tam nevejde, a pokaždé se nám to tam vejde), jsem si říkala, 
jestli je opravdu pobyt u moře tak prospěšný, teď ta ozónová díra a jestli mně to za ty nervy stojí. 
No vešli jsme se do auta i my a vyjeli směr Zábřeh. Po cestě jsme zpívali mantru na zahájení, ale já 
bych se raděj modlila. Na cestě Kosov - Zábřeh se mi klasicky udělalo špatně. To je tak příšerná 
zatáčkovito – dírovaná cesta, že jsem ji přejmenovala na Kosovo - Zágreb. Vypadá, jako by po ní 
přešla válka. Byla jsem ráda, že mi Karel vůbec zastavil a tak jsem nezdržovala s vystupováním, jen 
jsem otevřela dveře, odblinkla jsem si do pangejta a jeli jsme dál. Myslela jsem si, že nejhorší mám 
za sebou. Já bláhová! U Oliny Karel zjistil, že nemá baterky do volkmena. Pohoršila jsem se nad 
tím a vzápětí jsem zjistila, že nemám tu vytištěnou mapu. Na uklidnění jsem se rozhodla vyrazit pro 
baterky. Jelikož bylo před osmou večer, neteř se nabídla, že se mnou půjde do večerky. Povídaly 
jsme si a v poklidu šly, přičemž já jsem si  myslela, že mě vede neteř, a naopak ona si myslela, že 
vedu já ji. A tak jsme zabloudily. V jejím rodném městě! Když jsme konečně večerku našly, bylo po 
osmé a asi ti je jasný, do kolika měla otevřeno. Do osmi. Uvažovala jsem, jestli to není nějaké 
znamení. Po návratu byla Olina téměř napakovaná a potají strkala do příruční tašky cigarety. „Já 
budu muset po cestě kouřit. To mně asi Karel nezastaví. Kolikrát budeš čůrat?“ Vyvedla jsem ji 
z naivních představ: „To, že budu čůrat, ještě neznamená, že Karel zastaví.“ Vzdychla, ale cigarety 
optimisticky v tašce nechala. 

Olina si dělala starosti, jestli ji vyjdou peníze. Pro tento problém jsem měla hned řešení: 
„Tak co, ty jako učitelka hudby budeš hrát a já k tomu budu tančit a něco vyděláme.“ Nesmál se jen 
Karel. Po poslední cigaretě a vydání rozkazů dětem Olina vzala tašku a jeli jsme o kus dál pro 
Vaška. Tam vše proběhlo v klidu a rychle. Jenom Karel nad taškama neustále opakoval, že nemá 
nafukovací  auto.  Vaškova  rodina,  včetně  psa,  nám dala  poslední  sbohem a  už  jsme  frčeli  ku 
hranicím. Frčelo by se nám mnohem lépe, kdyby si Karel mohl vzpomenout, jestli  má zelenou 
kartičku tj.  pojištění  auta  do ciziny.  A jelikož  Karel  je  zase  takovej  charakter,  že  během jízdy 
nezastavuje ani kvůli sobě, probíhala cesta od Olomouce ve znamení rozkazů: „Vašku, podívej se 
do skříňky v palubní desce, jestli tam není.“ Vašek, největší odvážlivec sedící vedle řidiče, otevřel 
skříňku. Vyvalila se na něho směs map, toaleťáků, propisek, bloků a jiných nezbytností, ve kterých 
by zelenou kartu nenašel ani Hercule Poirot. „Marti, podívej se do mojí ledviny.“ Pas, občanka, 
řidičák, pojištění na cesty pro člověka,  ale pro auto nic.  „Vašku, podívej se do boční kapsy ve 
dveřích auta.“ Nic. „Olino, vzadu mám bundu, mrkni se do náprsní kapsy.“ Nic. „Ženský natáhněte 
se k mojí tašce, v boční kapse mám věci, který chci mít po ruce.“ V boční kapse nůž a lžíce. A tak 
nás Karel takhle hezky udržoval během noční jízdy v bdělém stavu. Až před Mikulovem se začalo 
trochu rozednívat a taky už jsme prohledali všechny možný tajný schránky a Karel zastavil. Byla 
jsem naprosto odevzdaná osudu. Ani nevím, kde Karel kartu našel. Nejspíš mezi rukavicema na 
lyže a předloňským kalendářem.

So.) První ráno prvního dne na hranicích ČR – Rakousko. V Rakousku si Olina vzpomněla, že 
zapomněla hudební nástroj. Odpovídám: „A já mám vlastně zlomený žebro. Tak já budu zpívat a ty 
budeš  tančit.“  Karel,  když  si  představil  výdělečnou  dvojku  –  já  s hudebním hluchem a  Olina 
s nohama do X - dokonce i zpomalil, tj. dvě minuty klesla rychlost pod sto padesát. Aby se mohl 
vysmát. Nám. 
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Na výdělek to  tedy nevypadalo.  Olina  přepočetla  hotovost  a  hlásila  mně:  „Já mám 250 
marek.“ Já jsem se nahnula dopředu ke svému sponzorovi a ptám se: „Karle, kolik mám já?“ Po 
ujištění, že dost na to, abych nemusela děsit lidi zpěvem, jsem usnula. 

Tím jsem částečně prospala Rakousko a ve Slovinsku si Vašek vzpomněl, že nemá plavky. 
Karel odmítl návrat kvůli plavkám a Vaška odbyl tím, že vystačí s trenkama. „Po pár dnech je otočíš 
hnědým ven zaplaveš si a máš vypráno.“ Vypadalo to, že jsme se v zapomínání už všichni vystřídali 
a tím pádem máme jinak vše. 

Po  příjezdu do  Chorvatska  to  vypadalo  nadějně.  Na pěkné počasí.  Míjeli  jsme nějakou 
leteckou balónovou soutěž. Vašek ohlásil, že bude hezky, protože balóny lítaj vysoko. Ulevilo se 
nám. Ale to bylo ještě před vjezdem do pobřežních hor.

Zastavení na Plitvičkách. Sníst řízek a pryč. Jo, ještě jsme se mohli vyčůrat. A kochat se 
pocitem, že tady všude v okolí natáčeli Vinetua a jsou tady krásné vodopády a vůbec krásná příroda. 
Jenže my valíme. 

Pak přišlo to pravé ořechové. Stoupáme do kopce, který končí někde v nebi a do toho nebe 
vede těma nejostřejšíma serpentýnama. Před námi kamión a cisterna. A ještě na sebe byly nalepení 
jako teplí bratři, takže k nepředjetí. Jeli jsme v jejich závěsu a smradu několik kilometrů. Já jsem 
opakovaně přežvejkávala svůj poslední řízek. I předposlední. A když jsme je konečně předjeli a 
Karel se vydebiloval a vykurvil, tak jsem chtěla spáchat sebevraždu vznesenou žádostí, ať zastaví, 
že budu zvracet. Olina mě držela za ruku a broukala jakousi uklidňující melodii. Asi ukolébavku. 
Nebo rekviem. Pak začla broukat méně pohřební melodie a já se přidala. Učinila jsem objev, o který 
jsem se musela okamžitě podělit: „Představte si, že když zpívám, tak se mně nechce zvracet.“ Karel 
pouze opáčil: „Jenže to se chce zase zvracet mně.“ Jeho smůla, že má hudební sluch. 

To už se den nachýlil přes poledne a začal polední žár. I na okolních pastvinách stály krávy 
pod  stožárama  vysokýho  napětí.  Hledaly  kousek  stínu.  Nebo  se  nabíjely.  V autě  bylo  jak 
v keramické peci a já na sobě stále ještě kilometr obinadla. Žebro nežebro obinadlo muselo dolů. 
Snažili jsme se zabavit pozorováním okolí. Vždycky jsme jezdili do Chorvatska v srpnu nebo v 
září.  A to už jsme projížděli  vyprahlou pustinou. Proto jsme byli  tentokrát unešený množstvím 
barev. Na náhorních planinách byli louky pokrytý fialovými kvítky, jejichž vůně se prodrala až do 
auta. Vrtalo mě hlavou, co to může být. Za jízdy těžko určit, splývala všechna v jeden koberec. 

Pak nastala další komplikace – začla mě pobolívat nezpevněná zlomenina. Není divu, po 
celodenním natřásání v autě. V ten okamžik se v Karlovi pohnulo svědomí a u jednoho fialového 
lánu zastavil: „Mrkni se, co to je za kytky.“ Nevěřícně sedím dál v autě a myslím si, že mě jen tak 
zkouší nebo je to vtip a jakmile otevřu dveře, šlápne na plyn. Když Karel opakuje výzvu: „Tak běž,“ 
tak du. Nadechnu se kouzelné vůně, utrhnu rostlinku a vracím se do vypečeného auta. Potí se mně i 
oční víčka a lituju, že naše auto nemá klimatizaci. Spíš si připadám jako v krematizaci.

Máme  za  sebou  poslední  hory  a  všichni  natahujeme  krky  a  připadáme  si  jako 
antikolumbové.  Nevyhlížíme  zemi,  ale  toužebně  vyhlížíme  moře.  Karel  nejtoužebnějc.  Je 
odpoledne a má za sebou 900 kilometrů u volantu.

Vidíme moře a směrovku Biograd. Konečně! V Biogradu zastavujeme na jakémsi náměstí a 
obcházíme  všechny  cestovní  kanceláře.  Marně.  V sobotu  žádná  nefunguje.  Budeme  hledat 
ubytování na vlastní pěst. Z mapy si pamatuju, že tady někde je jediná písečná pláž. Jenže nevím, 
kde je to tady někde. A unavený Karel na mě dotírá: „Tak kam teda chceš?“ Je mi jasný, že se nás 
hodlá co nejrychleji, pokud možno okamžitě, zbavit, aby se mohli s Vaškem vydat na loď. Podle 
slunce si  určím světové strany a  jedním směrem mávnu rukou.  Vyjíždíme z města.  Za  městem 
začíná lesík a taky to začíná vypadat, že nás v něm Karel vyloží a my si budeme moci vybrat leda 
to, která z nás bude Jeníček a která Mařenka. U prvního kempu zastavujeme a já jdu do recepce. Už 
si na písečné pláži nelpím. Už si nelpím vůbec na ničem. Majitelka kempu mi vysvětluje, že tady je 
obsazeno, ale jen kousíček dál má ještě jeden a tam by se místo našlo. Prý dojdeme pěšky a stále 
opakuje, že Něma problema. Na silnici se k nám přidává Olina, která vystoupila v hrůze, že by 
Karlovi snad stačilo, že se zbavil jedné a honem ujel. Takže naše kolona: vpředu já, paní majitelka a 
Olina a za námi v plížícím se autě Karel s Vaškem. Nenápadně se ptám paní Majitelky, jak daleko je 
písečná pláž. Prý asi sto metrů od kempu. Je to nejbližší kemp u písečné pláže. A voda je teplá. A 
Něma problema. Hahaha, chce nás ubytovat, tak vychvaluje. Normální obchodnická finta. Po pěti 
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minutách docházíme do druhého kempu a paní Majitelka nám odemyká úplně prázdný a úplně nový 
bungalov.  S Olinou nám padá  čelist.  O tom se  nám ani  nezdálo.  Velká  obytná  kuchyň,  pokoj, 
koupelna, lednička … a co cena? Paní majitelka říká, že je to sice pro čtyři, ale ještě není sezóna tak 
na nás nebude tak přísná a můžeme zaplatit jen za dvě. Cifru říká německy Karlovi. Karel nadšeně 
přitakává.  Jeho nadšení  ovšem možná  nepramení  ani  tak  z nízké  ceny,  jako  z toho,  že  nás  má 
zajištěný a může pryč. Paní Majitelka, ještě upřesňuje, že každá další osoba by platila taky tolik. 
Karel ji přeruší výkřikem: „Žádná další osoba! My jedeme na týden pryč, tak nám je tady hlídejte.“

S Olinou pobereme tašky, s Karlem si rozdělím supermarketové poživatiny a sekanou, pusa 
na rozloučenou a vytoužené sbohem. Konečně samy :-E). Rozdělujeme si místnosti. Postupuji Olině 
kuchyň, i když tím pádem je lednička v ohrožení. A hlavně její obsah. Jenom musíme zjistit, jak se 
rozdělává kuchyňovej gauč. Po půlhodině pokusů Olina omylem zmáčkne čuček, kterej ani jako 
čuček nevypadal, ale vyklubala se z něj pojistka, zajišťující rozložení a složení omylem. „My sme 
tak šikovný ženský.“ Trochu nám v bungalovu zasmrděla samochvála.

Do toho přijel Karel. Oznámil nám, že auto nechá u nás. V maríně by dal za parkovný víc 
než dal za parkovný nás obou v bungalovu. Zeptaly jsme se, jestli můžeme s autem i jezdit. Karel se 
zasmál a odešel. Dost drzej chlapec. Olina právě dělá autoškolu, je tedy cepovaná. A já mám řidičák 
už dvacet let. Je pravda, že naposledy jsem ho použila před devatenácti lety a kamarádovi jsem 
upgradovala oktávii na kabriolet. Ale proto se nám přeci nemusí smát.

Další plány jsou takové, že Olina si dá kafe a já půjdu omrknout okolí. Během převlékání 
slyším z kuchyně Olinu sakrovat nad sporákem. Jdu radit. Moje rady jsou k ničemu, plyn nechytá. 
Zkoušíme bombu. Zkoušíme škrtání. Zkoušíme leccos, ale vše marné. Kurnik, že bysme se bez těch 
chlapů neobešly? Jako anděl se zjevuje paní Majitelka. Ujišťuje nás, že bomba je plná a že Něma 
problema.  Jenom pouštění  vařiče  má  pojistku  proti  dětem.  A proti  blbcům.  Si  určitě  myslela. 
Knoflíkem se otočí na minimum, zamáčkne se a teprve pak jde do příslušného vařiče plyn. Sice 
s pomocí, ale zvládly jsme to. Paní majitelka mně vrací drobné peníze, že to za nás podrug zaplatil 
za obě. Když odejde Olina se hrozí:  „Podrug – to zní strašně!“ „Myslíš jako kdyby nás pásl?“ 
„Copak jsme krávy?“

Konec diskuse, odcházím na průzkum. Nejdřív zjišťuju u našeho auta pootevřená okýnka. 
Musím po návratu ještě sehnat Karla. Potom zamířím z kempu na opačnou stranu, než jsme přišli. 
Po projití sto metrů a jedné zatáčky je přede mnou nádherná písečná pláž. Paráda parádovitá. A 
voda je teplá. Paní Majiteka nekecala. Vracím se k Olině na vrcholu blaha. I Olina je po své dávce 
kofeinu a nikotínu v dobrém rozmaru. Navrhuju odchod do maríny. Olina souhlasí, jenom se ptá, co 
to je marína. 

Při  odchodu Olina  zjišťuje,  že  doma zapomněla  pantofle.  A druhé  boty  se  jí  rozlepují. 
Odděluje peníze a zítra koupíme pantoflata. Vyrážíme do maríny. Po dvoukilometrové procházce 
podvečerním Biogradem se nám povede najít marínu, i loď i Karla. Máme šťastný den. Hlásím 
Karlovi otevřená okýnka u auta. Kouká na mě, jako bych právě obdržela osvědčení o absolvování 
zvláštní školy, a povídá: „No to se vezmou klíčky, otevře se auto, a v autě je taková páč…,“ zamyslí 
se, sáhne do kapsy a vytáhne klíčky, „Aha, já sem vám je nedal.“ Ale dělat z nás blbce, to by ti šlo. 
Chlapi nás zvou na prohlídku lodi. Olina vidí loď poprvé. Takhle z blízka určitě. Když zjišťuje, že 
se v podpalubí sotva narovná a sotva otočí, zhrozí se, jak je možné na takových neckách vydržet. A 
ještě v tolika lidech?! „Já vždycky myslela, že máte jachtu s kuchařem a číšníkem a že na palubě 
tančíte.“  Jo tančíme, šavlovej tanec, když nad někým zvítězí mořská nemoc.

Zamáváme námořníkům a  o  mnoho šťastnější  se  vracíme  do  našeho krásného,  nového, 
prostorného a neplovoucího bungalovu. Za odměnu si dáváme večerní kořaličku a na kutě. Olina do 
kuchyně,  já  do  svého  pokojíčku  na  manželskou  postel.  Bez  manžela.  Něma manžela  –  Něma 
problema.

Ne.) Krásné ráno! Deset hodin. Podle mých hodinek. Olina zjišťuje, že hodinky zapomněla. Celý 
kemp je v borovicovém hájku, takže nás sluníčko nevzbudilo. A taky máme hustý závěsy. Vyrážíme 
do  města  pro  pantofle.  Všechny  obchody  jsou  zavřený.  Nemůžeme  pochopit  proč.  V jedenáct 
dopoledne! Zatracený Chorvati! Záhadu jsme vyřešili až v bance. Je neděle.
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V bance mám zase problém já. Karel mi tu nechal šilinky. V bance je na ceduli  nemají. 
Takže musíme vymyslet, kolik je korun za šilink a potom, kolik to hodí kun. S mým matematickým 
analfabetismem to nemám šanci zvládnout. Olina mně radí, ať to vezmu přes marky. Odpovím ji 
něco přisprostlého a odcházíme.

Kašleme na to a jdeme na pláž. Naši písečnou. Olina mi předčítá z jedné ze dvou knih, které 
si vzala. Tohle je knížka o positivním myšlení. Ještě má učebnici autoškoly. Prý se máme mít rádi. 
Podezřívavě se na ní dívám, jestli my tím nechce něco naznačit. Aby se ke mně nechtěla vsomrovat 
na manželskou postel. Olina postřehne moje obavy: „No jako každej člověk sám sebe. A máme se 
za všechno pochválit. A máme myslet pořád positivně a všechno se nám splní.“ Začíná týden kurzu 
positivního myšlení. Bojím se, až začne Olina číst testy z autoškoly.

Olina lituje zapomenutých pantoflí a po prvním vykoupání postrádá i boty do vody. Z pláže 
je krásný, pozvolný, písčitý vstup do vody, která je čistá  a průzračná až na dno. Olinina smrt. Vidí 
veškeré mořské živočichy. Ječí: „Jéžiši krab!“ a já k ní utíkám, že si prohlédnu tu obří mořskou 
potvoru, která se chystá Olině ukousnout nohu. A po dně se souká krábek velikosti dvou centimetrů. 
I s klepetama. To bude tejden! Ještě že mám koupací boty alespoň já, i když o tři čísla větší, než by 
Olina potřebovala.

Jednu chvíli se na obloze utvořila mraková řasa. Olina ji sleduje starostlivým pohledem: 
„Marti, že nebude pršet?“ „Nebude. Až za týden v sobotu. Dyť víš, že máme positivně myslet.“ 
„Fajn.“

Navečer  se  vracíme  z pláže.  Potkáváme  paní  Majitelku.  Usmívá  se  na  nás.  Je  docela 
sympatická.  Teď,  když  víme,  že  nelže.  Zjišťujeme,  že  ve  vedlejším  bungalovu  je  ubytovaná 
německá rodina a slušně zdravíme guten tag. Rodina stejně slušně odpoví a něco na nás chrčí. 
Chvíli jim trvá, než pochopí, že naše znalosti němčiny pozdravem začaly i skončily. Ukrajuju si 
kousek ještě domácí sekané a zbytek jde do mrazáku. Už ji po třech dnech střídačky řízek – sekaná 
– řízek – sekaná nemůžu ani vidět. Večeři si bereme na terasu. Gutentagovi kamsi odchází a přejí 
nám dobrou chuť. Si myslíme. Odkládám příbor, mrsknu sekanou na chleba a pohodlně se usazuju. 
No co, že umíme jíst příborem už Němci viděli. 

Mažem si spáleniny. Nevím, co tady zítra budu dělat. Na sluníčko nemůžu. Odcházím fotit 
západ slunce. Poprvé bez Karlových keců a pindů. Olina jenom oznamuje, co ji západ slunce může. 
Neva, jdu sama.

Nastává správný kýčovitý okamžik. Fotím první snímek, otočím se a vidím, že kousek za 
mnou pán čeká s foťákem, až vypadnu. „Jé, já se vám tady motám“ omlouvám se. Česky. Sem blbá. 
Ale pán na mě: „To nevadí.“ Česky. Tak asi nejsem tak blbá. Pán pokračuje: „Já jsme tady tejden a 
fotím to každej  den.“  Ha,  moje krevní  skupina.  Využívám situace:  „A nevíte  kde je slunce při 
východu?“ „Tak brzo jsem nikdy nevstal, ale zjistím vám to.“ „To po vás nemůžu chtít.“ „Však já 
vám to taky neslibuju na beton. To leda že bych potřeboval ráno na záchod nebo tak.“

Po příjemném popovídání a nafocení se vracím. Oklikou. Procházím kempem a zjišťuju, kde 
jsme vlastně ubytované. Samé dobré zprávy. Stanovou část kempu má pronajatou česká cestovka. 
Z její internetové stránky jsem si stahovala mapu. Tu, co jsem zapomněla. A zítra pořádají výlet do 
národního parku Krka. To by bylo něco pro moje spáleniny. Stačí jen positivně myslet.

Vracím se k bungalovu nahlásit novinky Olině. Ta už se mě nemohla dočkat a tak začla 
s večerní kapkou sama. Honem si nalévám a plánuju výlet. Olině prý výlet taky může. Chce se 
opalovat. Blázen. Ale když chce nést svoji kůži na trh … 

Sedíme popíjíme a kousek od nás se začínají srocovat lidi. Žeby nějaká atrakce? Jsme ve 
střehu, abychom o něco nepřišly. Najednou ze srocené skupinky vyrazí jedna delegátka. Směrem 
k nám. A povídá: „Mohli bychom se podívat, jak vydají ty apartmány vevnitř?“ Olina odpoví za 
obě:  „Klidně,  ale  nelekněte  se.  My  jsme  tady  bez  chlapů,  tak  neuklízíme,  nevaříme,  jenom 
hnijeme.“ Mužský měli náš bydlík projitý během minuty. S ženskejma jsme klábosily nad každou 
kravinou. Na závěr jsme je pozvaly na frťáka. Po první rundě pro ně přišly děti: „Už poďte.“ Po 
další  rundě  pro  ně  přišel  hubenej  manžel:  „Už  poďte!“  Po  další  rundě  pro  ně  přišel  manžel 
s ramenama babiččiny almary. Neříkal nic, ale všechny dopily a šly. Až na jednu. Evu. To byla ta 
nejodvážnější  delegátka.  A hlavně měla stan vedle našeho bungalovu a  manžela v čudu. Někde 
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zařizoval zítřejší výlet. Jsou totiž majitelé cestovky. Špica! Ještě za použitelného stavu se přihlašuji 
na výlet a pak už jen kapkujeme a kňafeme a tak na střídačku. 

Někdy v noci se Eva odplížila do stanu. Já jsem musela Olinu ručně směrovat do postele. 
Špatně se orientovala. Není divu po celodenním pobytu na sluníčku. A flašce slivovice.

S úlevou odcházím do svého pokoje.  Jakmile  rozsvítím,  upoutá mě pavouk na zdi.  Fuj, 
vypadá jak škorpión. Jdu blíž. Pane Bože, to je škorpión!! Popadnu botu a rozplácnu ho po zdi. 
Okamžitě prohledávám postel, vysypu tašky, vyházím skříň. A další hodinu všechno rovnám zpátky. 
Co řeknu Olině? Je  podělaná z malinkýho kraba.  Když zjistí,  že  spíme se  škorpiónem,  odjede 
prvním autobusem domů. Ale zase v rámci těchto manévrů jsem našla druhé pantofle. Vím, že jsem 
se nemohla rozhodnout, které vzít. Asi jsem si v závěru řekla, že auto to uveze a Karel přežije a 
vzala oboje. Opatrně se plížím s baterkou do kuchyně. Olina zařezává, že na sporáku poskakují 
hrnce. Dám ji pantofle před postel, ať si myslí, že chodil Jéžišek. Baterkou kontroluju stěny, boty, 
podlahu. Snad to byl u mě škorpión samotář a nemá tady zbytek famílie.

Seškrábnu úlovek ze zdi a vložím do fólie cestovního pojištění. Poslední kontrola postele a 
křečovitě uléhám.

Po.) Těžké ráno. A jak koukám na Olinu nejen pro mě. Jen zmerčí, že se pohybuju po pokoji, je u 
mě: „Marti, já mám děsný okno a děsnej průser!“ „Co je? Vražda?“ „Ne. Já sem včera někomu 
ukradla pantofle.“ Chvíli koukám, než mi to v hlavě podpálí. Božínku! Už hodinu je vzhůru a trápí 
se. Když ji vysvětlím, jak se pantofle mají, málem mně dá pusu. Povídám: „Stačí positivně myslet. 
Ale víš … Oli … já sem včera … našla … na stěně … pavouka. Raděj si vždycky prohlídni boty, 
než  do  nich  vlezeš.“  Milosrdná  lež,  ale  málo  milosrdná.  „To  chceš  říct,  že  tady  vevnitř  sou 
pavouci?“ „Bohužel.“ „No to já tady nebudu. Já budu spát venku … to je blbost … pudu na hotel … 
nebo pojedu domů.“ Ach jo, co s ní.

Kousek  od  bungalovu  zastavuje  pan  Majitel.  Auto  nechává  otevřené  a  z auta  je  slyšet 
mohutná diskotéka. Vycházíme ho okřiknout, co nám tady ruší nábožný klid. Pan majitel na nás 
vyvalí úsměv přes celou hlavu, zamává  a něco zašveholí. Přitrouble se usmíváme. Je to fešák. A 
Něma problema.

Pakuju na výlet. Máme jen jedny hodinky. Jak je rozdělit? Navrhuju: „Tak ty si nech malou 
rafičku  a  já  velkou.“  Olina:  „No to  je  blbost.“  Já:  „Ty chceš  velkou,  viď?“  Nakonec  hodinky 
zůstávají mně. S oběma rafikama. Olina se bude ptát Evy. Chuděra. Eva.

Kouknu na stůl: „A večer musíme napsat pohledy!“ Olina souhlasí: „To se ale zase nesmím 
ožrat.“ Nejde nám rozdělat láhev s pitnou vodou. Ten uzávěr je snad přilepenej. Kajícně přiznáváme 
mužskejm  některé  užitečné  vlastnosti  a  já  jdu  před  bungalov  někoho  odlovit.  Prvního 
kolemjdoucího mužského poprosím. Což o to, vodu rozdělal, ale vlídně se na mě netváří: „Co jste 
to provedli s Evou?“ „???“ „Nemůžu ji vzbudit.“ „Aha.“ Honem pryč.

V Olině se probouzí reflexy matky a studovaného pedagoga: „Svačinu máš?“ „Ano.“ „Tu 
polovinu vody sis vzala?“ „Jo.“ „Hodinky.“ „Taky a kapesník taky a budu se chovat slušně a budu 
zdravit starší lidi. Jestli nebudu nejstarší fosílie já.“ Ale stejně mě jde vyprovodit. A když mně ještě 
při odjezdu autobusu mává, ostatní spoluvýletníci nechápou.

Autobus nás dovezl do přístavu. Nastupujeme na loď. Karel by měl ze mě radost. Usazuju se 
a přemýšlím, že se musím s někým seznámit. Aby věděli, že tady jsem a kdybych tady nebyla, aby 
to vůbec někdo postřehl. Ale dřív než se seznámím, usnu. Budí mě houkání lodi před přístavem. 
Vystupovat! Ještě rozespalá vlezu na molo a je to tady. Motejlice jak sviňa. Pevné betonové molo se 
pode mnou rozhoupalo jako liánovej most. Před pádem do vody mě zachránil průvodce: „To se 
stává, když jedete na lodi poprvé.“ Karle promiň. Ale zviditelnila jsem se. Průvodce už si pamatuje, 
že na tohle kopyto si musí dávat pozor.

Národní  park  Krka  bych  popsala  jedním  slovem  –  ráj.  Aspoň  já  si  ho  takhle  nějak 
představuju. Staré stromy,  čistá řeka, vysoké vodopády, všelijak barevní motýly, pstruzi (nebo co). 
Přezrálé fíky padají přímo do pusy. Modré vážky krouží okolo člověka bez sebemenšího ostychu. 
Jsme tu ještě mimo sezónu, takže na dřevěných chodnících jen občas potkám někoho z naší výpravy 
a ještě méně často z jiné výpravy. Toho hned využívám, nastavuju foťák a prosím o vyfocení. To je 
nevýhoda jednotlivce. S foťákem bez samospouště. Nejlepší byl jeden Ital. Pantomimicky jsem ho 
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poprosila o vyfocení. On se nachystal s mojím foťákem, já jsem zaujala polohu nad vodopádem a 
nejednou jsem zařvala:  „Uno momento!“ Ital  podle intenzity zařvání  očekával  nějaký mohutný 
zákrok do optiky nebo změnu pozadí nebo tak něco. A já jsem zatáhla břicho a vypnula prsa a 
říkám:  „Ól  rajt.“  Změna popředí.  Ital  se  smíchy zhroutil,  takže jsem museli  záběr  ještě  třikrát 
opakovat. Lidi z naší výpravy, jakmile viděli, že se blížím s foťákem, už vstávali. Ne, neutíkali, 
všichni mě ochotně fotili. Na Krky padnul jeden film. Slaďoučkým bonbónkem bylo koupání ve 
vodopádech. 

Po návratu jsem v rychlosti slupla večeři a bylo to na západ slunce. Tentokrát jsem nachytala 
i Olinu. Dohodly jsme se, že jedna druhou vyfotíme v oranžovém západu slunce. Vyšvihly jsme se 
na to jako do plesu – já klobouk, Olina dlouhé šaty. I jsme se navoněly. A šly na pláž. Při průchodu 
okolo německého bungalovu jsme zachytily chápavé pohledy, které říkaly: „Á baby vyrážejí na 
lov.“ Akorát to říkaly německy.

Došly jsme na pláž, jedna druhé jsme vyfotily popředí se západem v pozadí. Upozorňujíce 
se Zvednout bradu, Vypnout prsa, Zatáhnout břicho. Můj včerejší kolega fotič se nám směje. A 
razíme zpět. Při průchodu okolo německého bungalovu pohledy nic neříkaly, protože nic nechápaly. 
Za čtvrt hodiny jsme byly z lovu zpět a ještě jsme se chechtaly.

Hned po usazení na terase je u nás Eva. Žaluju ranní výpad mužského. „To je manžel – taťka 
Tom. A ať nekecá. Když jsme stavěli stany, tak se zase ožral on. A nebyl sám. Večer pořád, že si dají 
prášky na spaní. Pak obcházeli celý kemp a každýho budili – Spíš? Nespíš? Vidíš, že nespíš! Vem si 
prášky na spaní.“

Út.) Dobr den. To není překlep, ale chorvatský pozdrav. Jsme se včera dočetly v průvodci. Tak 
machruju. Olina hlásí, že ráno vstala a podívala se na naše hodinky. Bylo pět. Vynadala si a šla ještě 
ležet. Trochu zdřímla, vstala a na hodinkách pět. Když se ani po třetím vstávání tato konstantní 
hodnota nezměnila, došlo ji, že nám stojej hodinky. Nojo, netušila, že moje Primky z šesté třídy 
nejsou na baterky. Ale na pérko. To jsem jednou byla středem pozornosti ve vlaku. Cestovala se 
mnou maminka s dětma a já si ve volné chvíli potahovala hodinky. Zvídavej kluk se hned ptal 
maminky, co to paní dělá. Odpovědí, že si paní natahuje hodinky, nebyl uspokojen, protože nevěděl, 
co  to  je.  Trpělivá  maminka vysvětlovala,  že  paní  nemá v hodinkách baterii,  ale  pérko  a  to  se 
natahuje. Kluk slyšel poprvé o takovém zázraku techniky, jako je pérko v hodinkách. Po zbytek 
cesty nábožně sledoval moje zápěstí. A to si vem, že ty hodinky jdou jen s občasným vyčištěním … 
od mé šesté třídy … to mně bylo … a teď mně je … no prostě fachčej třicet dva let. Mankote, to je 
věk … skoro druhohory.

Snídáme. Za mohutného řevu autoreproduktorů přijíždí pan Majitel. Že z toho neohluchne! 
Kravál jak o pouti.

Po ranní kávě odcházíme na pláž. Na cestě potkáváme krásnou ještěrku. Olina vyskočí dva 
metry a volá o pomoc. Co bys holka řekla na našeho spolunocležníka?!

Při vyvalování na písku sledujeme okolo se pražící sousedy. Některé už podle vidění známe. 
Chorvatský tatínek s dvouma holčičkama, asi tak šest sedm roků s vláskama jako princezny. Chodí 
vždy na stejné místo.  Z druhé strany jsou trošku větší  holčičky. Bez tatínka a bez podprsenky. 
Novinkou je ovšem chlápek vedle nich. Pleť bílá, výraz slabomyslný. Ale z děvčat nespustí oči. 
Neustále si maže celé tělo krémem. Občas odejde do vody, postojí chvíli v hloubce tak do pasu a 
zase se vrátí. Usuzujeme, jestli si tam nechodí dělat dobře. A Olina se hned při odchodu do vody 
bojí nejen krabů, ryb a mušlí, ale taky otěhotnění.

Tatínek odešel ke stánku s občerstvením a jeho princezny na dece diskutují. Starší princezna 
(fonetický přepis chorvatštiny): „Pojděme k tatovi by kupil sladoleda.“ Mladší princezna: „Ále esli 
kúpi?“ Starší princezna: „Ja mu dam pušu, ty mu daš pušu a on kupi sladoleda.“ S Olinou se na sebe 
podíváme. Máme se od nich co učit. Od potvor. 

Fotíme se. Už stačí heslo brada – prsa – břicho.
Polední žár vzdávám a odcházím domů. Spát. Jenom nevím, co na sebe. Beze studu si beru 

na  odpolední  spánek  pyžamo  a  je  mi  fajn.  Vzbudí  mě  až  příchod  Oliny.  Ve  dveřích  se  zjeví 
Zuhelnatělá postava a hned huláká: „Mám z toho depku. Ležím tam jako blbec a nemůžu se opálit. 
Jdu se namazat samoopalovacím krémem.“ A tohle jsem vyvdala! Kriste pane! Ale protože je už 
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hluboký odpoledne nechávám Olinu, ať se namaže čím chce, teda pokud to nebude můj fernet, a 
odcházím na pláž zase já. 

Jenže cítím kůži  ještě  z dopoledne  a  tak vybírám místo ve stínu.  Za chvíli  si  vedle  mě 
rozdělává deku náš známý úchyl. Hmm, tak to s těma druhohorama nebude tak hrozný. Je rudej jak 
hvězda sovětů. Toho to očumování bude večer bolet.

Po návratu se dozvídám od Oliny některé známé a některé nové informace. „Já sem tak 
prdlá,“ to je ta známá informace, „já myslela, že se neopaluju a když mně přišla kůže k sobě, stála 
jsem půlhodiny ve sprše, abych si ochladila spáleniny. Vyplácala jsem na sebe půlku panthenolu ve 
spreji. Taky sem se dala teď do řeči s  nějakejma staršíma manželema a říkali, že byli na výletě na 
jezeře Mir, který je na ostrově Dugi Otok a je to tam nádherné.“ To je ta nová informace. „Co 
myslíš … že když jsem stejně spálená …“ Najednou pojede i na výlet. Ale moje kůže začíná taky 
hořet, takže souhlasím. Zítra jedeme.

A když přijde Eva nezahrnujeme ji kořalkou, ale dotazama. Eva je hodná. Vysvětlila nám, 
kde najdeme ve městě cestovku, která nás zaveze na ostrov a tam zavede k jezeru. A taky nám 
přinesla chlazené plechovky piva. Já svoji ani neotvírám a jenom ji tak povaluji po těle a chladím 
postižená místa. Dnes žádná kořalka, zítra čeká výlet.

Před spaním ještě jednou mažeme spáleniny. Olina v kalhotkách nechává vsakovat krém a 
rozhoduje se slepit boty. Má od Evy půjčený vteřiňák. Sedíc na židli otevře lepidlo, ohne se k botě, 
namatle,  podrží  a  stále  ještě  v  předklonu  mně  s hrůzou  v okách  povídá:  „Jjjááá  se  nemůžu 
narovnat.“ Běžím k ní: „Co je? Záda?“ „Ne. Prsa.“ Nechápu. „Jak sem se předkláněla, tak mi asi 
káplo trochu lepidla na stehno …“ Je mi jí líto, ale nemůžu jinak, svíjím se na zemi jak při záchvatu 
epilepsie. A když záchvat přestává, Olina zkouší vstát. A já znova ležím. Prso slepené s nohou ji 
umožňuje  pouze  dvě  polohy:  hluboký  předklon  a  stoj  na  jedné  noze.  Při  první  vypadá  jako 
rachitická stařena, při druhé jako rachitickej čáp. Nezbývá nic jiného než hrubé násilí. Po odtrhnutí 
zůstává červený flek jak na stehně, tak i na ňadru. Ale kůže je celá. Zachránila ji asi vrstva krému, 
kterou jsme obě potřené jak oboustranný chleba se sádlem.

Směju se, ještě když jsem ve svém pokoji a provádím protiškorpióní kontrolu.

St.) Po namazání všech spálenin a slepenin se vypravujeme na celodenní výlet. Vaříme si s sebou 
kafe, mažeme sendviče. Každému na potkání říkáme, že kdyby nás někdo hledal, jsme na výletě. 
Nakonec obejdeme kemp a řekneme to i těm, které jsme nepotkaly. Každý nám dává typy, co si 
určitě nemáme nechat ujít. Bereme batohy, máváme němcům a vyrážíme.

Cestovku najdeme bez problémů. Ukazují  nám prospekty,  loď a popisují  průběh plavby. 
Chorvatsky,  německy  a  anglicky.  Pro  nás  můžou  i  japonsky.  Jelikož  po  nás  nechtěli  peníze, 
předpokládáme, že se lístky kupují na lodi. Loď nacházíme. Teda loď, necky. Což není to nejhorší, 
ale necky bez kouska stínu. A to taky není to nejhorší.  Necky bez kouska stínu a plné němců. 
Statečně se přes lodní můstek probojovávám k paní průvodčí a snažím se doptat, jestli jedou tam, 
kam chceme. Sluníčko mně pere přímo do hlavy, průvodčí na mě cosi hrčí cizí řečí, okolo slyším 
hlasité švandročení německých turistů,  které  akusticky připomíná kadenci samopalu vzor 24.  A 
někdy i víc. Začínám ustupovat. Jen s největším soustředěním trefím lodní můstek. Jsem na břehu a 
nikdo mě zpátky nedostane. „Oli, co kdybychom nikam nejeli? Je tam děsný vedro a …“ Olina: 
„Hurá!! Ona ta loď vypadá hrůzostrašně i ze břehu.“ Něma problema.

A ušetřili 70 marek. Sme fakt dobrý.  Za odměnu si kupujeme víno. V přehršli chorvatských 
vín se stejně nevyznáme, takže bereme nejlevnější bílé Vinko Dalmatinko a vracíme se do kempu. 
Pod borovicema je tak krásně! Jenom litujem, že jsme při našem odchodu mobilizovaly celý kemp. 
Teď se na oplátku chodí celý kemp ptát, jak to že jsme neodjely. Mažeme spáleniny a mažeme na 
pláž. Dřív, než někoho pošleme někam.

Na pláži pozdravíme staré známé a leháme do stínu.  Za chvíli  mě Olina upozorňuje na 
plačící mladší princeznu. Kousnul ji krab. „Vidíš, a ty se mně směješ, že se bojím krabů.“ Mám na 
jazyku, že je Olině o čtyřicet víc. Ale polykám to z jazyka. Máme před sebou ještě tři společné dny. 

Domů vyrážím dřív a jdu se pro změnu natáhnout na postel. Bolí mě záda. Zatahuju závěsy 
a uvažuju, jestli už začínáme ohnívat. Bez toho, abych slyšela nějaký šramot, vstoupí do pokoje 
Olina. Leknutí mě málem připravilo o rozum. Ale ne o řeč: „Seš blbá, dyť v tom šeru vůbec nejseš 
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vidět.“ „Já sem si uvědomila, že seš tady sama s vínem a už jsem neměla stání. Ani ležení.“ A já 
myslela, že se ji stejskalo po mně. „Ty Oli, když jsme ušetřily takovejch peněz, že bychom si někam 
zašly?“ „Jasnačka.“

Bloudíme podvečerním Biogradem jako dvě lovkyně. Na kolonádě podél moře, lemované 
starožitnými lampami pouličního osvětlení vybíráme vinárničku s posezením venku a výhledem na 
moře. Dáváme si každá dvě deci. Zapadá slunce. „Prosím tě Olino, vyfoť mě. Ale ať je tam západ 
slunce, já a ta lampa.“ Olina se k focení kroutí jak useklej ještěrčí ocásek. Já držím pózu brada –
prsa - břicho. „Dobrý.“ Podezřívavě se ptám: „A bylo tam všechno? I tahle lampa?“ „Jé tahle ne! 
Támhleta!“ Tak se mně Olinin směr focení nezdál divnej. On divnej opravdu byl. Místo lampy těsně 
u mě tam vpasovala další, asi o tři metry dál. To bude foto! 

Chvíli po našem návratu přichází Eva. Omlouvá se za zpoždění: „Měla jsem velké prádlo.“ 
„My taky. Troje kalhotky a dvoje ponožky.“ Načínáme naše vinko. „Jestli se nám ho podaří otevřít, 
tak už fakt ty chlapy na nic nepotřebujeme.“ Pod staniolem objevujeme normální pivní uzávěr. Jsme 
samostatné a nezávislé :-). K vínu Olina předčítá z průvodce pasáž o ostrově a o jezeře Mir. Aspoň 
víme,  o  co jsme přišly.  Pak nachází pojednání  o  chorvatských vínech.  „Toho průvodce si  zítra 
bereme do obchodu. Nebudeme kupovat žádný patoky.“

Čt.) „Olino,  dneska  musíme napsat  ty  pohledy.  Už si  zapnula  mozek?“ „Naposledy asi  před 
dvěma dnama.“ S největší námahou vyplodíme inteligentní text Srdečný pozdrav z dovolené …, 
pochválíme se a jdeme do města. Z pošty telefonuje Olina děckám. Vzbudila je. Je jedenáct hodin. 
Si dovolila dost. V obchodě zjišťujeme, že všechna v průvodci citovaná vína jsou cenově posunuta 
o řád výš. Nad naše Vínko Dalmatinko i nad naše možnosti. Bereme tedy naše oblíbené a měníme 
pouze barvu. Dnes je na řadě červená. Na zítra nám zbývá růžová.

Po návratu si musíme odpočinout před odchodem na pláž. Já se šmátrám po kuchyni a ležící 
Olina se mě ptá, kolik je hodin. Jdu se podívat na naše hodinky, které se válí na okně. Počumím 
z okna, narovnám záclonu a vracím se. Olina: „Kolik je teda hodin?“ „?“ Já sem se nepodívala. 
Prostě než jsem došla k oknu, zapomněla jsem, proč tam jdu. To je síla. Na téhle dovolené nejen 
shnijeme, ale taky zblbneme. Něma problema. 

Je tady pořád hrozný ticho. Vyhlížíme, jestli nepřijede pan Majitel. Aspoň trochu techna do 
toho pekelnýho klidu.

Z nedostatku jiné činnosti  se  rozhodujeme uvařit.  Tak hluboko jsme klesly.  Jelikož bylo 
nové nejen bydlení, ale i zařízení, odlupujeme z vařeček a sběraček cenovky. Po pěti dnech! Karlíku 
můj milovanej, ještě že to nevidíš.

Už jsem tak líná, že s sebou na pláž ani nenosím tašku. Ještě pár dní a budeme na pláž jezdit 
autem. Obleču se do plavek, pod jedno pažo dám deku, pod druhé vodní brýle se škorchlem a du. 
Voda  je  tady  krásně  čistá  a  tak  se  potápím pro  mušličky.  Ale  jen  kde  dosáhnu.  Olině  nářadí 
nepůjčuju, Ta kdyby viděla ten nádherný podvodní život, už by tam nevlezla.

Při  podvečerním návratu z pláže je před kempem dav lidí.  Jedou na výlet  do večerního 
Zadaru. Všichni se na mě usmívají. Jsem ráda, že už máme tolik kamarádů. Po vstupu do koupelny 
zjišťuju příčinu úsměvů. Nenosím s sebou hřeben. Po celoodpoledním potápění mně slaná voda 
naježený vlasy kvalitně natužila a v tom stavu i uschly. Vypadám jako předseda svazu pankáčů.

Ale za moment jsem v cajku. Obě se házíme do pucu. Eva odvedle zklamaně kouká, že 
zamykáme. Vysvětluju: „My dnes musíme do hospody. Zítra mně končí lovecká sezóna. Přijede 
Karel.“ Eva se chechtá a prý nám to stopne.

Má pravdu. Ve stejné hospůdce jako včera si  dáváme dvě deci a vracíme se.  Eva hlásí: 
„Třičtvrtě  hodiny.  Kde  máte  úlovek?“  Něma  ulovek.  Něma  problema.  Jako  útěchu  načínáme 
červené Vinko Dalmatinko a zjišťujeme, že je bílé. Jenom láhev má barevný nádech. Dostali nás. 
Tak zítra asi místo růžového bude taky bílé. Ale chutná dobře.

Sedíme a já se rozhlídnu po terase. Všude se suší mušličky, kamínky, krabí krunýře, zbytky 
mořských ježků ...  naše jediné úlovky z této dovolené.  „Olino,  to neprojde Karlovou cenzurou. 
Jestli chceme domů. musí to zmizet. A tak mušličky mizí do krabice od řízků, kamínky maskujeme 
mezi špinavé prádlo.
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Pá.) Poslední den. Zjišťujeme, že se pakují  němečtí  sousedi. S hrůzou obhlížím prostor vedle 
našeho auta. Nic moc. Oni mají velký karavan a budou muset projet okolo. Jestli bude kudy. „Olino, 
aby po nás nechtěli, ať popojedeme s autem.“ „No tak popojedeš.“ „Seš blbá, copak vím jak. Ty teď 
děláš autoškolu, jízdy …“ „Seš blbá. S vaším autem a mezi stromama?“ Operativně prcháme. Olina 
na pláž, já si půjčuju od Evy kolo.

Projíždím Biogradem a  pak  podél  pobřeží.  Kde to  jde.  Podél  vinohradů.  Kde to  nejde. 
Nechci jet po magistrále a tak si mezi vesnicema vybírám prašné cesty. Všude sleduji přístup do 
moře. Všude je kamení. V lepším případě bahno. Naše písečná pláž je snad jediná v široširém okolí. 
Děkuji někam směrem nahoru. V jedné z vesnic objevuji český kemp. Ptám se rodinky, jak se to 
tady vlastně jmenuje. Manželé nevědí. Jen asi pětiletý kluk hlásí: „Já vím, jak se to tady jmenuje! 
Tady to je Chorvatsko.“ Poděkuji a odjíždím. Na návsi s krásným kostelem zjišťuju název vesnice 
Turanj. Obracím zpátky, než mě dostihne polední žár. A taky mě začíná bolet žebro. Ani jsem si na 
něj nevzdechla, ale kolo a kamenné cesty zřejmě pro něj nejsou to pravé ořechové. Po příjezdu do 
Biogradu mám pocit zapíchnuté kudly v boku. Snad bych i raděj šla pěšky. A jelikož se tady moje 
přání plní světelnou rychlostí, padá mi řetěz na kole. Nevztekám se, nezkouším ho nasadit, v klidu 
slezu a kolo do kempu vedu. Není to zrovna bombastický návrat.

Karel  ještě  nepřijel.  Zato  němci  odjeli  a  vzali  to  přes  chodník.  Naše  auto  neporušeno. 
Odcházím za Olou na pláž. Referuji ji  o poznatcích a společně si chrochtáme na naší nádherné 
písečné pláži. Nebude se nám zítra chtět odjíždět.  Olina: „Myslíš,  že nás Kája nechá ještě zítra 
koupat?“ Použiju logiku princezen: „Ty mu daš pušu, já mu dam pušu …“ „A on řekne, že nám tady 
vyschly mozky.“ Hmm, nejsme princezny.

Po návratu už jenom čekáme na Karlův příjezd. Ale Karel nikde. Občas se zajdu podívat 
k pláži na přijíždějící lodě. Připadám si jako manželka námořníka, který byl dva roky na cestě do 
Indie pro koření.

Olina hlásí, že je teprve pět hodin. Uklidňuju ji: „Tak to už bylo zhruba před půl hodinou. To 
nám zase stojej hodinky.“ Něma problema.

Sedíme před bungalovem a sledujeme cvrkot.  Okolo nás jdou starší  manželé,  které celý 
týden obdivujeme. Jsou jako dvě hrdličky a je to samé tatínku sem, maminko tam. Zrovna jako teď. 
„Tatínku, nějak mně nejde kamera.“ „Já se ti na ní podívám, maminko.“ Takže maminka pokračuje 
v chůzi,  tatínek s kamerou se zastavuje a něco v ní vrtá. Netuší, že my dvě sedíme v tichosti za jeho 
zády a pro sebe si ulevuje: „Kurva, co s tím zase ta kráva dělala!“ Jó, není všechno Au, co se třpytí.

Přijíždí pan Majitel a překřikujíc autoreprobedny na nás volá, jestli se námořníci už vrátili. 
Když záporně kroutíme hlavama, začne hulákat: „ Áááá, Itália! Makaróny! Špagetíny! Seňoríny!“ 
Sakra chlape, ještě ty mě nervuj. Nevydržím tady čekat: „Víš co, já půjdu na západ slunce a pak si 
dáme  ferneta.“  Jenže  stále  sedím  a  čekám,  co  kdyby  zrovna  přijel  … Až  to  Olina  nevydrží: 
„Nechceš  změnit  pořadí?“ „Přemluvilas  mě.“  Dáváme si  kapku ferdy a  mažu k pláži.  Dnes  se 
opravdu příroda snaží. Jako by věděla, že jsme tady naposledy. Na vodě teče roztavená měď, na 
obloze teče roztavené zlato. A já z toho teču taky.

Vracím se. Karel nepřijel. Přišla Eva. Dáváme si dalšího ferneta. Eva se nás snaží rozptýlit. 
Vypravuje, jak spadla ze žebříku. Rozbila si hlavu a nenapadlo ji nic lepšího, než že si na ránu 
přiložila vložku a šla pěšky k doktorovi. Rekapitulujeme pobyt. Bylo to fajn. Já jsem i něco viděla a 
Olina se opálila do černa. Proti ty bílý zdi vypadá hrozně. Má štěstí, že Karel není rasista. Olina se 
ptá: „Myslíš, že Karel bude taky opálenej?“ „Řeknu ti přesně jak. Na rukách k rukávům od trička a 
na nohách k nohavicím od kraťas.“ Jdeme brzo spát. Zítra nás čeká dlouhá cesta. A taky nám došel 
fernet.

So.) Přišel Karel. Prý zakotvili pozdě v noci a ještě si udělali rozlučkový večírek. Vypadá na to. A 
opálenej je přesně podle mé předpovědi. Navíc má bílé proužky od očí k uším. Pacičky od brýlí. 
Bere si auto a odjíždí do maríny pro věci a pro Vaška. Já dávám rozmrznout sekanou a vyrážíme do 
města. Vracíme s každá se dvěma taškama. Už to zase začíná.

Karel je zpět. Sám. Prý Vašek dojde pěšky a vyjedeme odpoledne. Sláva, můžeme se ještě 
koupat. A bez pusy. Aby ovšem majitelé nechtěli za osobu Karla a Vaška doplatit. Jen to domyslím, 
přijíždí pan Majitel ve svém hracím automobilu. Ptá se Karla, jaká byla plavba a hlásí, že mu Karel 
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ještě  dluží.  Už je  to tady.  A takovej  byl  sympatickej.  Podrobnosti  vysvětluje  Karlovi  německy. 
Takže vím prd, ale Karel se směje. Jakmile skončí, hned s Olinou na Karlovi vyzvídáme. „Povídal, 
že mu budu muset doplatit … protože vás musel celý týden hlídat a stále odhánět nějaké chlapy.“ 
Ten drzoun!

Chceme Karlovi ukázat naši pláž. Když všichni tři uléháme do písku, sledují nás všichni 
naši dočasní známí. A všichni si říkají: „Tak holky konečně někoho ulovily.“ Musím se smát. Karel 
se diví, že každého zdravíme. „Týden vás nechám samotné a znáte půlku Chorvatska.“

Vracíme se na oběd. Dorazil i  Vašek. Opékám sekanou, ušlehám kaši z pytlíku, ozdobím 
okurkem, paprikou a  hrdě postavím před  chlapy.  Ti  koukají  a  nejedí.  Vašek  se v talíři  hrdinně 
šťourá, ale že by jedl, to nevypadá. Karel se ani nešťourá. „Co je?“ Vašek mlčí, ale Karel si troufne 
vysvětlit: „My jsme tu tvoji sekanou dojídali ještě dva dny po vyplutí. A pak už ji nechtěly ani ryby 
kolem lodi.“ Tak si trhněte.

Sledujeme přijíždějící autobusy s novou várkou turistů. Jeden. Dva. Tři … Strašný. Sezóna 
začíná a my naštěstí končíme. 

Po obědě si jde Karel schrupnout a pak vyrazíme. Slyšíme, jak se Karel na mojí posteli 
převaluje. Vašek nás informuje: „Nemůže beze mě usnout. To víte … týden ve společné kajutě.“ 
Vašek  se  odhodlal  využít  naši  sprchu.  Sice  jsme ji  už  měly  uklizenou,  ale  co  bychom pro  ně 
neudělaly. Hlavně, že jsou zpátky. Ptám se Vaška, jestli chce umýt záda. Karel se okamžitě ozývá 
z pokoje: „Všechno slyším!“ Jenom nevím, jestli žárlí na mě nebo na Vaška. Ale přestáváme mezi 
sebou  akusticky  komunikovat,  aby  Karel  usnul.  Domlouváme se  posunkama a  vypadáme jako 
skupina hluchoněmých. Nebo šimpanzů.

Na obloze se začínají dělat mraky. První za celý týden. Karel vstává. Uklízíme poslední 
verky. Zbytky rozmrzlé sekané vkládám do rozkrojené housky. Olina s povzdechem ukládá do tašky 
nepoužitou učebnici autoškoly. Zjišťujeme dvě fakta – za celý týden jsme tady na tom nenašly 
chybu a dvě ženské jsme za týden spotřebovaly tři toaletní papíry. Přichází se rozloučit Eva. Jako 
lahůdku pro všechny vytahuju lisovaného škorpióna.  Olina zelená i  přes černou barvu opálení. 
Děkuje mně,  že jsem ji  ho zatajila  a  nezkazila  dovolenou.  Karel  závidí,  že  není  sám se svým 
lisovaným škorpíkem z Ameriky. Eva si nahlas opakuje, že musí varovat děcka. Vašek neříká nic. 
Rozloučení s paní Majitelkou a panem Majitelem a jedeme. 

Nasedáme do auta. Olina zjišťuje, že ji jsou malé bezpečnostní pásy. Týden válení udělal 
svoje. Máváme kempu, máváme pláži, máváme obchůdku a Karel zahýbá na výpadovku. Zklamaně 
mně  ujede  z pusy:  „Jé,  to  už  nepojedeme  kolem naší  hospůdky?!“  Karel  zahřímá:  „Jaká  vaše 
hospůdka? Co ste tady vyváděly?“ S Olinou se smějeme. Dvakrát dvě deci vína. Něma problema.

Vyjíždíme z Biogradu a stoupáme do mraků. Na předním skle se objevují kapky. Olina se ke 
mně  obrací  a  nevěřícně  šeptá:  „Prší?!“  Naprosto  suverénně  odpovídám:  „Dyť  je  sobota!“  Ale 
dlouho se suverenitou nevydržím a válíme se smíchy. Karel dochází k přesvědčení, že jsme toho 
slunce měly moc.

Odpoutáváme pozornost a ptáme se, jak se vlastně měli naši mořští vlci. Karel nám vypráví, 
že jich na lodi bylo na jeho vkus moc. Devět. Dalo se to přežít jen díky tomu, že měli dostatečné 
zásoby alkoholu. Hlavně plechovkovýho piva. Házeli tedy plechovky do moře. „Trasa naší lodi by 
se dala vystopovat podle plechovek na dně.“ Čuňata. Snaží se mě přesvědčit, že hliníkový plech 
životnímu prostředí neškodí. A ještě určitě plechovky využijí mořští živičichové. S Olinou jsme si 
představily raka poustevníčka s plechovkou od Gambrinusu na zádech a zase jsme se smály. Ptám 
se chlapů, jak jim šlo vaření bez ženských. Prý pohoda. Aby ne, když jim každá manželka zavařila 
jídlo do sklenic. To se to pak vaří. A co nádobí? Karel s Vaškem se na sebe podívají a současně 
řeknou:  „To  myčka.“  „Kecáte.  Myčka  na  lodi?“  Karel  s Vaškem  vysvětlují:  „Chce  to  trochu 
chytrosti … přivázali jsme hrnec na provaz … pustili z lodě do moře … a to byste nevěřily … jak ty 
rybičky to krásně vyzobaly.“ No jo, pustit někde chlapy samotný. Něma problema.

V horách  leje.  Nám  se  odjíždí  veseleji,  Karlovi  se  řídí  hůřeji.  Projeli  jsme  už  tři  sta 
kilometrů  a  ještě  jsme  nečůrali.  „Nechcete  aspoň  něco  k jídlu?“  Karel:  „Co  máš  v nabídce?“ 
„Hamburger.“ „Sem s ním.“ Hned po prvním kousnutí začne Karel plivat: „Dyť v tom je sekaná!!“ 
„A cos čekal? Bifťoura?“ S remcáním Karel jídlo sní. Vašek bez remcání odmítá.
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Přestává pršet, Karel vypíná světla a zapíná přídavné motory. Alespoň podle rychlosti to tak 
vypadá. Na začátku tunelu nás cedule nabádá ‚Pali svetla‘. Smějeme se tomu, takovej kousek a 
museli jsme kvůli tomu rozpálit světla. Asi dvacet kilometrů za tunelem na nás blikají protijedoucí 
řidiči. Že by policaj? Policaj nikde. Na záhadu závadu přijde Vašek: „Netípnul si světla.“

I při naší rychlosti nás předjelo auto. Karel prohlašuje: „Ten Švýcar mě naštval“ Koukám na 
auto  mizející  před  námi.  Nemá  označení  státu.  „Jaks  poznal,  že  je  Švýcar.“  „Měl  švýcarský 
hodinky.“

Slovinsko.  S Olinou  vzadu  naříkáme.  Nechceme  domů.  Zase  všední  starosti.  Zase 
nakupovat. Zase uklízet.  Olina: „Co budeš v neděli vařit?“ Já na ni mrknu a ležérně prohodím: 
„Něco jednoduchýho. Asi sekanou.“ S Karlem to tak zamávalo, že nás málem rozmázl o svodidla: 
„Sekanou  nechci  do  příští  dovolený  vidět.“  Na  obzoru  je  dramatický  západ  slunce.  Karel 
nezastavuje. Valí k Neumětelům.

Rakousko. Nevím, jestli je to reflex z Rakousko-Uherska, ale mám pocit, že už jsme doma. 
Na ceduli je teplota vzduchu 19 stupňů Celsia. Tak to snad otočíme, ne?

Konečně přechod do ČR. Vašek si libuje: „Hurááá. Domovina“ Vzdychnu: „A mně a Karla 
čekají ještě jedny hranice.“ „???“ „Morava – Čechy.“ Jen abych něco nepřivolala.

Střídáme se v udržování Karla v bdělém stavu. Vašek mu povídá o lodích, já ho informuju, 
co ho čeká doma za práci a Olina s ním zpívá. Hrůza! Ne Olinin zpěv, ale jak se projevuje učitelka 
hudby  … pořád  má  starosti  v jaké  tónině  bude  zpívat,  pak  něco  s oktávama.  Upozorňuje  mě, 
kolikátej hlas mám zpívat. Přiznávám, že jsem si doposud myslela, že první hlas zpívá ten, kdo 
začne první zpívat, druhej hlas, kdo začne o chvíli dýl atd. Olina vzdává další výuku. Ale Karel 
nespí a to je hlavní.

V nočním Zábřehu  vysazujeme  Olinu  a  míříme  k Vaškovu.  Mezitím ovšem Vašek  stíhá 
usnout a  probudí se v Šumperku. Zrovna v okamžiku, kdy cedule u čerpačky oznamuje teplotu 
vzduchu 13 stupňů. Zoufale zařve: „Kams nás to zavez?!“ Sme doma, kamaráde. A bode hůř.

Po uvítání a rozloučení s Vaškovou rodinou a odmítnutí možnosti přespání jedeme dál. Na 
bavení Karla už zbývám jenom já. Únava mlátí s námi oběma a projevuje se na Karlově jízdě a na 
mém žaludku. Zastavují nás policajti. Ve dvě hodiny v noci!! Mám strach kam je Karel pošle. Jeden 
chce doklady, druhý obchází auto. Obcházející ťukne do dokladovýho a ukáže mu na mě a na náš 
herberk vzadu v autě. Dokladový zasalutuje, vrátí doklady a omluví se: „Promiňte, kontrolujeme 
mládež z diskotéky.“ Diskotéka, co to je? 

Pak už šťastně dojíždíme domů. Na pyžamo navlékám teplý svetr, teplé ponožky a uvažuju 
o čepici. Konečně doma.

Tak a víš všecko a moc mně nenadávej, že se vykecávám. To vím taky.

Ahoj Brácho,
dnes jsem měla krásný ráno. Nemusím mít ostudu vždycky jenom já. Naproti mně seděli ve 

vlaku dva  ajzboňáci  z depa,  který jeli  ze  šichty.  Já  jsem slyšela,  že  se  baví  o  posunování  a  o 
lokomotivách. Jenže jsem to slyšela právě jenom já. Jak tak náš vlak čekal na odjezd, na druhý 
straně perónu zastavila lokomotiva. A když na ní padnul zrak jednoho z ajzbónů a on vítězně zařval: 
„Jé, hele, s touhle sem v noci šoupal!“ jenom já jsem byla v obraze. Celý zbytek vagónu se díval na 
dorostenky, které stály na nástupišti a dokuřovali svoji ranní předodjezdovou cigaretu.

Ahoj Brácho,
Karel měl v hospodě sraz s kolegama z lodi. Nezúčastnil se jen Vašek. Každej přinesl fotky. 

A většinou i nějaké oblečení, které manželka doma identifikovala, že není jeho. Příště jim vyšijeme 
obrázky jako do školky. Obdrželi jsme jedny kraťasy pro Vaška. Karel promítal video. Když už bylo 
na obrazovce páté datum a Franta měl furt stejný triko, tak jeho manželka spustila: „Ty prase, ty ses 
vůbec nepřevlíkal!“ Franta se snažil oponovat: „Ale já sem ho přepíral.“ Ona: „Kdybys ho přepíral, 
tak by po návratu nemělo barvu jak hadr na podlahu.“ 

Jelikož se sraz konal ve všední den, museli pracující, teda já, odejít dřív domů. Ještě před 
odchodem jsem nakazovala Karlovi: „Až půjdeš domů, nezapomeň, máš vzít tři K. Kameru, Kytaru 
a sebe.“  A dnes mně Karel líčil průběh, že to bylo hezký, zazpívali si a kolik měl piv: „… a kořalku 

18



sem si nedal, když s mně to zakázala.“ „Já sem ti nic nezakazovala.“ „No když si odcházela, tak si 
něco říkala o K a já zapomněl co, tak sem myslel, že nemám pít kořalku.“

Večer jsme telefonovali Vaškovi. Karel: „Mám pro tebe kraťasy.“ Vašek: „To asi nebudou 
moje. Já žádný nepostrádám.“ Karel: „Nekecej. Na videu je máš na sobě.“ 

Ahoj Brácho,
 mám fotky z dovolené.  Paráda.  Západy slunce jsou tak tmavé,  že vůbec není  vidět,  co 

máme na sobě. Natož že jsme navoněné. Vůbec nejlepší je fotka z hospody. Já mám lampu, se 
kterou jsem chtěla vyfotit, na hlavě jako něco mezi královskou korunou a parohama, pak je kus 
nezáživného nábřeží a teprve ta lampa, na kterou si myslela Olina. Vím, že po umělecké stránce je 
to fotka na vyhození, ale já si budu do konce života pamatovat záchvat smíchu, který následoval, 
když jsme si to vysvětlily. Něma problema.

Kluci  ze  životního  mně  identifikovali  spolunocležníka.  Fakt  škorpión,  odborně  Buttus 
Occitanus nebo Orientalis. Účinnost má prý jako velký sršeň. Oprava - velká sršeň. A měla jsem 
docela kliku, protože jed zůstává i na sušeným. Kluci říkali, že Arabové je praží a dávají dětem 
sníst. Tělo si postupně vytvoří protilátky. Před příští dovolenou ho naservíruju k svačině.

Olina  autoškolu udělala, ale musela policajtovi přísahat, že bude jezdit jen na chalupu a 
zpět. Hned volala a slibovala, že teda ona mně na cestě do Chorvatska zastaví, kdy budu chtít. 

ČERVENEC

Ahoj Brácho,
 chceš vědět, jak jsem naštvala Karla? Večer před svátkem Cyrila a Metoděje a Husi si doma 

libuju: „To je paráda, že je zejtra svátek a nemusím vstávat." Karel ten den dával Sportku a zrovna 
přemýšlel, co udělá s výhrou. Jenže to já jsem nevěděla. A když mně Karel řek: „No vidíš a přitom 
stačí  vytočit  pár správnejch čísel  a můžeš mít svátek každej den,“ sem se hluboce zamyslela a 
říkám: „Nojo, vytočit … ale s kým?“
Karel se hněval, že mu to vůbec nepřijde směšný, což mně přivodilo záchvat smíchu … prostě 
hezkej večer, já sem se nasmál, Karel nasrál.

Ahoj Brácho,
mám novou seznamovací metodu. V poledne jsem hnala na poštu. Tryskem zahnu za roh a 

málem porazím chlapa. Říkám: „Promiňte.“ 
On: „Se nic nestalo.“
Byl docela pohlednej, tak si jen tak pro sebe zamručím: „Bohužel.“
A on: „Tak kdy a kde?“

Ahoj Brácho,
bacha na záhadné maily. Karel se učí internetit. A moc mu to nejde. Dosud byl věrný svému 

notebooku s MS DOSem a T602. Pamatuješ, jak jsem mu jednou do promptu nastavila textovou 
hlášku? Karel pustil počítač a objevilo se mu tam ‚Ahoj Karle!‘ a on mi vyděšeně volal do práce: 
„Marti, ten počítač už ví, jak se jmenuju.“ Já jsem v první chvíli zachovala chladný hlas a říkala 
jsem: „To víš, píšeš tam faktury, podepisuješ je, tak on si to zjistí …“ a pak už jsem se smála a 
Karel mně vynadal, že ho děsím. Na mém počítači mám pětadevásátkový vidle, ale Karla nejvíc 
láká střílení slepic. Ani si nevybavuju, kdy sem si tam tu hru instalovala.

Zatím jen nemůže pochopit, že se počítač vypíná tlačítkem Start. Ale to se mu nedivím, to 
normální člověk nepochopí.

Ahoj Brácho, 
vyhmátla jsem Karla. Nastartuju počítač a tam se objeví hláška, že Windousy nebyly řádně 

ukončený. Volám: „Tys pouštěl můj počítač?“ Karel udiveně: „On mě prásknul?“ Odpovídám: „Jo 
prásknul. A jak si ho vypínal?“ Karel provinile: „Jak si mě to učila – Start – Vypnout. Pak se tam 
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objevilo ‚Za chvíli můžete počítač bez obav vypnout‘, tak jsem chvíli počkal a vypnul jsem ho.“ 
Znáš  Karlovu rychlost,  počkal  půl  vteřiny  a  … další  hlášky,  že  teď může  počítač  vypnout  už 
nedožil.

SRPEN

Ahoj Brácho, 
včera měl taťka narozeniny. Byli jsme s našima v Litomyšli na zámku. Mají tam páva a dvě 

pávice. Když jsme přijeli, páv tam zrovna machroval před jednou svojí slepicí. Ocas vztyčenej a to 
sem  si  nemohla  nechat  ujít.  Naběhla  jsem  s foťákem,  a  jelikož  mám  svůj  automat  pro  blbý 
bezzoomový, musela jsem jít dost blízko. Najednou se páv na mě otočil sklopil ocas a hrrrr na mě. 
Já se dala na úprk, řvala jsem, že nechci, že na to mám svýho ptáka. Karel na mě volal, ať mu 
řeknu, že jsem unavená z práce, jako to říkám jemu. Pěkně jsem se proběhla zámeckým parkem. No 
vostuda. 

Teď mně ještě vrtá hlavou, jestli mě páv považoval za hrozbu nebo jestli si říkal slepice jako 
slepice. Ale ten jeho ocas, ten teda byl … a barevnej.

Ahoj Brácho,
stavoval se u nás Milan. Znáš ho, samá sranda. Přijel autem, kterýmu důvěrně říká šrotůvka. 

Při  rozjíždění jsem pochopila proč.  Byl u nás asi  dvě hoďky a celý sem je prochechtala.  Jeho 
příběhy s malým synovcem by mohl vydat knižně. Synovcoj jsou čtyři a Milan mu říká Nanuk. 
protože kamkoliv jdou tak jeho nejčastější věta je: „Koupit nanuk.“ Ale mazanej je fest. A všímavej. 
Představ si, že Milanovi říkal: „Jak to, že ses dospělej a nejses nelvózní? Vsechny dospělí sou pseci 
nelvózní.“ Milan mu řek, že není nervózní proto, že ho to nebaví. Pak Nanuk vyzvídal, proč byl 
Milan v Praze. Milan mu po pravdě řekl, že tam dělal psychotesty. Logicky následovala další otázka 
co to  je.  Milan:  „No zjišťovali,  jestli  nejsem blbej.“  A to  nevinný dítě  se  ho zeptalo:  „A jaks 
dopad?“ Taky prej asi týden po návštěvě zoologický vyštrachal doma knížku Od velkého třesku 
k dnešku  nebo  tak  nějak.  Nejprve  nad  obrázkama  velkého  třesku  usoudil,  že  se  odehrával  na 
Silvestra. Potom ho zarazili dinosauři a začal reklamovat, že ho vzali do blbý zoologický, protože 
tam takový zvířata neměli. Máma mu vysvětlovala, že už nežijou. Tak se ji za odměnu zeptal: „A ty 
si  je  pamatuješ?“  Za  Milanova  smíchu řekla  že  ne.  Hned  na  další  stránce  se  Nanuk  ptal  nad 
obrázkem mamuta: „A tohodle chlupatýho slona si pamatuješ?“ Když odhoukla že ne, nanuk si tak 
spíš jako pro sebe zamudroval: „Hmm, ty už seš jak babička, nic si nepamatuješ.“Podobně moudrou 
diskusi měl prej s kočkou. Kočka měla štěňata, blbnu koťata, já už sem taky nanuk … Tak znova – 
Kočka měla koťata a Nanuk ji načapal někde ležící a poprvé viděl její nalité cecíky. Jenže kočce 
řek: „Mindo, vís, ze más zažíváka? Ale já ti ho vytáhnu.“ A jak ji šrouboval s cecíkem spokojeně 
konstatoval: „Už se pouští.  Něco teče.“ jenže pak kočka zařvala, škrábla ho a utekla. nanuk se 
podivil nad takovým nevděkem: „Ses bvbá. Sem ti chtěl pomoč.“ A včera prý Milan odvážel sestru 
tj. Nanukovu mámu na nádraží. Jela na školení. Nanuk po zjištění, že mám ten den už nepřijede 
briskně usoudil: „To se večer nemusím mejt.“ Chytrý chlapec.

Ahoj Brácho,
Karel byl v Praze a představ si, jak se rozšoupnul. Ne neboj, nešel ani do bordelu ani do 

Perlovky (nebo to aspoň nevím). Šel na střelnici. Spíš do střelnice. Nestřílí se tam do terčů, ale 
počítač  simuluje  situace,  někam  je  promítá  a  do  toho  někam  se  bouchá.  Na  závěr  provede 
vyhodnocení.  A chceš znát,  co compjůtr  vzkázal Karlovi? „Jste masový vrah.  Zastřelil  jste dva 
rukojmí, jednoho civilistu a jednoho policistu.“ Karel mně to nešťastně ukazoval a bránil se: „ Dyž 
to bylo tak děsně rychlý. Třeba se objevil přepad banky, já jsem namířil na toho okuklovanýho a on 
před sebe najednou strhnul ženskou. Tak šla s ním.“

V práci se dnes povedlo Péťovi na mobilu nastavit arabštinu. Čoveče to není žádná sranda 
měnit nastavení, když máš na displeji něco, co vypadá jako rozsypaný čaj. Měl do konce pracovní 
doby co dělat. A ještě byl přesčas.
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Taky se má v dohledné době k nám do práce přijít podívat nějaký bývalý kolega. Představ si 
jak se jmenuje - Titišou. To je jméno, co? Troufla jsem se zeptat jenom, jestli je Čech. Je.

Ahoj Brácho,
Karel s Vaškem objednali  na září  loď. Pojede Vašek s manželkou Evou a my. Docela se 

těším. Ve čtyřech na lodi, to je ideální.
No a v práci jsem zase o něco chytřejší. Dnes přijel Titišou. Chlap jako hora, Čech jako 

poleno.  A jmenuje  se  úplně  jinak.  Po  počátečním ostychu jsem se  zeptala,  proč  mu říkají  tak 
orientálně.  Jíťa  mně  radostně  vylíčila,  jak  s ním  byla  kupovat  rifle  u  Vietnamců.  Šikmooký 
obchodník na něho narval rifle největší velikosti, která pro něho stále ještě byla málo. Nohavice měl 
do poloviny lýtek, zip  nedopnul ani náhodou a prodejce, který mu byl po pás, kolem něho nadšeně 
poskakoval a ještě nadšeněji volal: „Ti ti šou! Ti ti šou!“ Od té doby mu jinak neřekli. 

ZÁŘÍ

Ahoj Brácho,
dneska volala Eva, jestli už zavářím jídlo na dovolenou. Zhrozila jsem se, proč bychom měli 

vyvářet.  Dospělí  lidé.  Načeš  mně  asi  dvacet  minut  vyjmenovávala,  co  už  má  nachystáno  ve 
sklenicích. Moje jediná dosavadní příprava spočívala v nákupu deseti balení kinedrylu. Ani sekanou 
jsem nepekla. Přestávám se těšit a odcházím mejt sklenice.

Ahoj Brácho, 
ty sprosťáku, co mně to posíláš za čuňačinky. Obrázky erotických pomůcek jsou fakt hezký. 

I rozměrama a frekvencí vibrace se zdají kvalitní, ale co je to platné, do ucha nezafuní ... 

Ahoj Brácho,
dnešní oběd. Dala jsem si smažená kuřecí prsíčka – mňam. Platíme. Cybe říká: „Já mám sýr 

…“ Já říkám: „Já mám prsa …“ Číšník zachoval dekórum a povídá: „Sem si všim.“
Ještě jsem si v práci vytiskla z internetu Beaufortovu stupnici síly větru. S Karlem a Vaškem 

musím být nachystaná na vše. Jsou schopni hnát loď do vichřice a tvrdit nám, že je to mírný vítr. 
Přéma mě nachytal jak tisknu. Hned loudil, že chce taky vytisknout větry. Ale našla jsem to jen 
v polštině. 

Odpoledne budu pakovat a večer bychom měli vyjet směr Chorvatsko. Takže se s tebou na 
týden loučím a pak se ozvu. Zatím se začínám učit potřebné fráze v cizích jazycích, protože jestli 
Karel pojede zase jako prase, tak typuju, že už tak v Rakousku budu mít touhu zažádat o rozvod. 
Zatím slíbil, že mně teda milostivě zastaví na vyčůrání každých sto kilometrů. Jenže já ho znám, on 
sedne za volant, hybernuje svoje tělesné funkce a zastaví až v Chorvatsku.

Se opatruj a za týden dovi.    

Ahoj Brácho,
loučila jsem se předčasně. Máme napakováno (někteří) a nemáme co dělat (ti samí někteří).

Dám ti tři hádanky: 
1. Jak dlouho před odjezdem začíná Karel pakovat?
2. Jak dlouho před odjezdem Karel zjistí, co by ještě potřeboval vyprat, zašít, vyžehlit, případně 

dokoupit?
3. Kdo za to všechno může?
Ano trefa. Máš plných sto bodů. Správné odpovědi 1. – půl hodiny, 2. – dvacet minut, 3.- já.
Pak to vyřešil tak, že dal před skříň svůj střelecký bigbag a všechny komínky přemístil ze skříně do 
zavazadla. Když jsem nad tímto způsobem pakování kroutila hlavou, vysvětlil mně to: „Já beru 
každou dovolenou jako nácvik na evakuaci. Až mě jednou vyhodíš, já jen zkušenejma hmatama 
přestěhuju obsah skříně do tašky a du.“
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Tak snad je to za námi a jedeme. Nejdřív pro Vaška a Evu a pak už hurá moře.

Ahoj Brácho, 
z dovolené jsem se vrátili. V červnu si mě sprdnul, že ti posílám rozvláčnou kroniku mého 

života. Takže nyní budu stručná.

Pá) Pakujeme. Hlásím: „Šampón beru.“ Karel se hladí po svém dvoumilimetrovém zástřihu: „To mě 
nezajímá.“ Naříká nad taškama. Normálka. Jedem k Vaškovi a Evě. Jízda je akční. Jako vždycky. 
Delší dobu se za námi drží auto. Sebevrah. Karel valí přes stovku po levé straně vozovky. Huláká: 
„Tak  mě  předjeď,  ty  nádivo!“  Hezky  nám to  začíná.  Na  palubní  desce  začala  blikat  záhadná 
kontrolka. Karel neví proč. Hezky nám to pokračuje.

Eva s Vaškem čekají. Přízemní hala jejich rodinného domu je zarovnaná jídlem. Z toho by 
Somálská vesnice vyžila celý rok. Karel s Vaškem porovnávají velikost našeho a jejich auta. Chtělo 
by to kamion. Vyhrává Vaškovo auto. Má nosič a nebliká mu kontrolka. 

Naložili jsme základní potraviny. Máme plné auto. Většina haly zůstává doma. Děti jsou 
rádi.  Nebudou  vařit.  Aspoň  měsíc.  Dostávají  příkazy  a  zákazy.  Mají  dávat  pozor  na  psa.  Syn 
ujišťuje,  že  bude  hlídat,  aby jim nikdo neukrad jejich hlídacího psa.  Eva naposledy kontroluje 
seznam. Pět stránek nezbytností na dovolenou. Šeptá mně: „Vašek chtěl jen jedno tričko. Kdyby 
věděl, že mu vezu tři, tak přerovná tašku.“

Je noc. Vyjíždíme. Jedeme okolo policejní hlídky. Uvědomuju si, že jsem nechala bundu u 
Vašků. Vracíme se. Okolo policejní hlídky. Děti a pes nás vítají. Vyjíždíme podruhé. Okolo policejní 
hlídky. Policejní hlídka nám prohlíží auto. Naše verky se pašeráckému kontrabandu nepodobají. 
Jedem dál

Řídí  Vašek.  Klidně,  plynule,  bez  nervování.  Jenom mám nepříjemný  pocit  z jeho  osmi 
dioptrií. Usínám.

So - cesta
Budím se hluboko v Rakousku a v sobotu. Chválím Vaška: „Mě tvoje hezky jízda uspává.“ 

Vašek odpoví: „Mě taky.“ Sakra. Venku je zima v autě nám jede topení. Ve Slovinsku děláme delší 
pauzu. Stále je zima. A to plánujeme koupání v moři. Na dámském WC chce baba peníze. Před 
vjezdem na dálnici je po mně chce zase Karel. „Jo, tak peníze na dálnici jsem pros…“ Měníme 
marky. Karel sakruje.

Chorvatskem jsme profičeli  jako prd skrz slipy. Jsme u moře. Nacházíme město Murter. 
Nacházíme marínu. Jsme ňáký dobrý. Nacházíme loď. Jsme výborný. Loď se jmenuje Iskra.

Vyřízení  formalit.  Přestěhování  válečných  zásob.  Iskra  nebezpečně  klesá  k čáře  ponoru. 
Záchranné vesty musí být po ruce. Záchranné vesty ukládáme pod prkna v přední kajutě. Tam se 
nikdo nedostane. A je večer.

Odchod na procházku. Před námi svítí kostel. Chci k němu. Po půl hodině kostel vlevo. Po 
další půlhodině kostel vpravo. Po další půlhodině kostel za námi. Prej jim mám s kostelem …

Do usínání slyším Vaška z jejich kajuty: „Maminko, to triko mám na spaní?“ Spím.

Ne - kapitán Karel, kuchař Eva
Chlapi opravují světla. Vašek v nočním triku. S nápisem Maturita 95. Nechci se drze ptát, 

jestli je synovo. Vaškovo by mohlo být leda, kdyby před pětadevadesátkou měla být osmnáctka. 
Z vedlejší lodě plné mlaďáků přichází dva kluci: „Símvás, mohli byste nám poradit. Ste takový 
zkušený.“ Chlapi nechávají opravu a dmou se pýchou. Šeptám směrem ke klukům: „Na Titaniku 
byli  taky  všichni  zkušení.“  Kluci  jedou poprvé  a  jsou  z toho kapku vybobkovaní.  Vyvěšujeme 
českou a klubovou vlajku. Necháváme se od mlaďáků všichni vyfotit. Na oplátku fotíme my je. Za 
týden bude všechno jinak.

Vyplouváme. „Vašku, ty seš pořád v noční košili?!“ „To je triko neutrál – na noc, na práci, 
na vítání delegací.“ Aha. Losem byl určen dnešní kapitán – Karel. A k němu náležející kuchař – já. 
Chlapy domlouvají směr cesty. Nemůžou dojít ke shodě. Itálie to jistí. 
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Jsme na moři. Rozděláváme plachty. Zrovna když chci vařit. Všechno je se mnou nahnutý. 
Vyrobím si jednu bouli na hlavě a jednu spáleninu na ruce. Po obědě utichá vítr. Mrcha, počkal až 
uvařím.  Vašek  hvízdá.  Prý se  tím dá  vítr  přivolat.  Kapitán varuje:  „Venco,  jestli  přijde nějaká 
kvaltovka!“ Nepřišlo nic. A prej nás čeká nočka. Dnešní kapitán určil cíl – ostrov Hvar. Doufám, že 
ho zítřejší kapitán nezmění a nebudeme tady lítat jak kulečníková koule.

Zapadá slunce. Fotíme a natáčíme. Není vidět břeh. Zeměkoule je fakt koule. Dozvídám se, 
že nočka je noční jízda. Přestávám čekat na přistání. Jdu spát. Karel se s Vaškem budou střídat po 
dvou hodinách. Kapitán začíná. Kuchaři jsou zproštěni služby.

Po - kapitán Vašek, kuchař Eva
V noci mě budí varovný pískot hloubkoměru. Jsme na mělčině! Vybíhám na palubu. Službu 

má Vašek. Nejsme na mělčině, byl to startér motoru. Přestalo foukat.
Budí mě chcípnutí motoru. Došla nám nafta. Vybíhám na palubu. Službu má Karel. Motor 

zhasnul schválně. Začlo foukat. Svítá. Sedím u Karla a vlhnu. Ranní mlha je hustá jak mlíko.
Vstává kapitán.  Karel  mu hlásí,  že  se  během jeho služby nic  mimořádného nestalo.  Na 

obzoru se objevuje ostrov. Kapitán rozhoduje, že je to Hvar.
Přistáváme. Kapitán má vždycky pravdu. Je to Hvar. Ostrov je Hvar a město je taky Hvar. 

Zakotvujeme hned u nábřežní promenády. Promenádníci se zastavují. Čekají, že s lodí křápneme o 
břeh. Zklameme je. Ale ne zas tak moc. S Evou se snažíme pomáhat při manévrech. Karel řve na 
mě, Vašek řve na Evu. Promenádníci se spokojeně rozcházejí. 

Jsme na pevnině. Procházíme se starým městem, pevností, parkem. Cikády tady řvou i ve 
dne. Všude jsou lidi. Už ať jsme na Iskre. Nákup zásob a pohledů a pryč.

Nefouká.  Zastavujeme na vykoupání.  Uprostřed moře.  Házíme do vody lano a  schůdky. 
Nastává odmořování. Po noci bez hygieny. Zanecháváme na hladině mastnou skvrnu a ujíždíme.

Fouká. Jedeme šest uzlů. Je to paráda. Nehučí motor a my fofrujeme.
Fouká víc. Jedeme sedm uzlů. Náklon festovní a voda cáká na zábradlí. Eva naříká: „Teď 

jsem psala děckám, že to tady je hezký a vy to takhle rozfofrujete! Sem to zakřikla.“ Karel se 
raduje: „Tebe budu vozit s sebou.“ 

Fouká ještě víc. Jedeme osm uzlů. Voda nám cáká na palubu. Chlapy vískají štěstím. Cáká 
jim na maják. Ležím zašprajcovaná v zábradlí. Vzpomínám, v které tašce mám kinedryl.

Hádáme se, kolik fouká stupňů. Já tvrdím že hodně. Karel s Vaškem že to není ani 4. Rozsah 
stupnice je 17. To musí funět víc. Podle tabulky z internetu je stupeň čtyři Lagodny wiatr a příznaky 
jsou: vlny se lámou, listy stromů je v pohybu a dým nejde přímo nahoru. Vlny jsou zlomený, strom 
s sebou žádný nemáme a jsme nekuřáci. Tak se hádáme dál.

Když  už  jsme  u  jednotek  ráda  bych  vám  řekla  jakou  rychlostí  to  vlastně  jedeme.  Ale 
neřeknu. Uzel je jedna míle za hodinu. Potud to ještě jde. Námořní míle je 1,8 kilometrů. Tak si to 
spočítejte.

Na dohled ostrov. Spása. Stahujeme plachty a přistáváme. S Evou opět pomáháme a tím 
pádem opět dostáváme vynadaný. Já mám funkci házeče lana přístavnímu borcovi. Borec nás má 
přivázat. Karel řve, že lano nesmí spadnout do vody. Házím pořádně. I pořádně trefím. Jenže borce. 
Sotva to ustál.  Ale nechť,  o tom že nesmí spadnout do vody borec v Karlových rozkazech nic 
nebylo.

Vesnice Vrboska. Ostrov Hvar, ale zezadu. Nejdříve očista v teplé vodě. V koupelně udiveně 
konstatuju: „Evo, ty máš s sebou fén?“ „Mám fén v seznamu, tak mám fén.“ „A máš v seznamu 
Vaška?“ „Ne. Ale mám tam Vaškovi kapky, tak to už si vzpomenu, že ho mám vzít.“ Kdyby nás 
slyšeli?!

Jdeme na procházku městem. Parádní kamenné centrum, kterým vede fjord z moře. Karel 
loudí o zmrzlinu. Čekáme na něj. Od stolku slyšíme: „To sou češi.“ Vašek za nás odpovídá: „Ani 
náhodou.“  Obcházíme  všechny  místní  kostely.  A že  jich  je.  Ten  největší  je  Svatého  Vavřince. 
V originále Sveti Lovrinac.

Po  návratu  děláme  na  palubě  picnic.  Prostíráme  české  sušenky  a  české  víno. 
Svatovavřinecké. Svetilovrinecké.

23



Út – kapitán Karel, kuchař já
V noci něco pořád ťukalo. Karel tvrdí, že výtah hlavní plachty. Karel je dnes kapitán, tak má 

pravdu. Musím to doma říct Olině. Sice na jachtě netančíme, ale máme výtah. Obíhám vesnici a 
fotím východ slunce. Slunce za kostelem. Slunce nad kostelem. Slunce před kostelem. Slunce za 
fjordem. Slunce nad … Film je v čudu.

Vyplouváme.  Eva  donutila  Vaška  obléct  čisté  tričko.  Je  úspěšnější  než  já.  S Evou  se 
opalujeme. Chlapy s lodí stále kličkují. Naschvál. Sotva se uvelebíme na sluníčku, udělají manévr a 
jsme ve stínu. Reklamujeme styl jízdy. Prej se s lodí nedá jet rovně. To je blbost. Chtěj nám něco 
nakukat. 

Viděli jsem delfíny. Byli to delfíni černí a nestihli jsme je natočit. Jako vždycky.
Zastavujeme u ostrůvku na vykoupání. Doplouvám až na břeh. Jsou tady krásné kameny. 

Krystalický křemen. A škebličky. Zasunuju úlovky do plavek. Nic jiného nemám. Zbytek držím 
v ruce. Plavu jednou rukou a Vašek na mě z lodi volá, jestli trénuju na parapolympiádu Při vylejzání 
z vody vylejzám jen já a plavky jsou stále ve vodě. Karel se směje. Podávám mu kameny. Hudrá, že 
zátěž nepotřebujeme. Jsem spokojená. Vystavuju si úlovek na palubě a jdu se najíst. Po návratu 
zjišťuju, že mi většina škebliček odešla. Některé dohoním a objevuju v nich ráčky poustevníčky. 
Všechny propouštím zpět do moře. Kameny neodešly. Aspoň něco. 

Odpoledne už se Eva maže. Vašek to komentuje: „Bílá bělejší.“ Krásné lenošení. Chlapi 
nasadili na kormidlo autopilota. Pijou pivo a naříkaj, jakej je jachting fyzicky náročnej sport.

Vařím oběd.  Při  otvírání  okýnka  si  vyrobím na  nehtu  borůvku  jak  nehet.  Chystáme  se 
proplout  Splitská  vrata.  To  je  průliv.  Volám  z podpalubí.  „Chcete  jíst  před  vratama  nebo  za 
vratama?“ Vašek odpovídá, že ve vratech. Hlavně aby nebyly zavřený.

Vašek  hlásí  kapitánovi  něco  o  traverze.  Kapitán  z toho usuzuje,  že  mám podávat  oběd. 
Divím  se,  co  má  traverza  od  vrat  společného  s jídlem.  Kapitán  hovoří  směrem  ke  mně, 
suchozemskému prosťáčkovi. A hovoří jak kniha. Mít na traverze nějaký bod na břehu, znamená, že 
ten bod je právě v ten okamžik souběžně s lodí. A když chceme jíst ve vratech, musíme je mít 
zrovna na traverzu. Jenže než mně to vysvětlil, vrata nejsou na traverzu, ale v … dáli.

Střídáme se v držení delfíní hlídky, ale už nikde nejsou. Vašek ťuká do lodi. Prej jsou delfíni 
zvědavý a přiláká je to. Jenže delfíni nikde. Jenom se k nám přidaly dvě mouchy. Eva konstatuje, že 
doplní seznam o mucholapku. Vašek stále ťuká. Mám obavy, že se z vody vynoří delfín a řekne mu, 
ať už se na to vy*ere. 

Začíná foukat. Nevím, jestli  to Vašek nespletl.  Jestli  se nemá na delfíny pískat a na vítr 
ťukat. Oblékáme si mikiny. Valíme přes osm uzlů. Odhaduju na Bardzo silny wiatr ne-li Gwałtowny 
wiatr. Ale mlčím. Nebudu se hádat. Bojím se, aby se z Iskry nestalo rogalo. S Evou máme větrem 
nafouklé tváře jak žabáci při námluvách. 

Proti nám jede trajekt Jadrolinija. Je to katamaran velikosti paneláku. Vypadá jako plující 
tunel. Kapitán tvrdí, že jedeme na plachty a máme přednost. Já bych na to nespoléhala. Připadám si, 
že se plavím na ořechové skořápce. Tunel se přibližuje. Kam sme dali ty záchranný vesty? Točím na 
kameru. Poslední záběry. Tunel se vychyluje z dráhy a míjí nás. A troubí. Snad na pozdrav. Děkuji 
kapitánovi. Tunelu.

Vidíme Split. Kapitán chce jet na plachty co nejdýl. Šetří naftu. Jen abychom nebrzdili až o 
bráchu Diokleciánova paláce. Do přístavu vletíme jako dělová koule. Ale pak už jde chlapům vše 
raz dva tři. Kapitán vydává rozkaz skasat plachtu a sám si ho plní. Vašek kormidluje. A křičí, že 
plachta musí být dnes srolovaná kloudně, ať si ve velkým přístavu neřízneme ostudu. Eva navrhuje, 
dát plachtu do fusaku.  Karel mlčí a roluje. Hrající kapitán naší posádky. Nemůžu si vzpomenout, 
jak se fusak na plachtu jmenuje. Házím lano splitskýmu borcovi. Kapitán mě chválí. Musíme to 
zapsat do lodního deníku. 

Zakotvili jsme. Beru foťák a poklusem klusám na kopec. Chci chytit slunce. Dobíhám těsně. 
Fotím západ slunce a zafuním si objektiv. Ale mám záběr agáve na hraně skály a v pozadí západ 
slunce. Slyším za sebou chrčení. Otočím se. Kousek za mnou stojí chlap a na stativu má foťák. Co 
foťák – kanón! Značky Canon. Chudák, čekal na západ slunce a já mu do toho vlítla. Nabízím, že 
mu pošlu fotku z mého foťáku. Koukne se na můj automat a mávne rukou. Dyť si sem může jít 
zítra. Ale já už zítra budu … to vědí bozi. A všichni čerti.
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Vracím se. Teda ráda bych se vrátila. Ale nevím kam. Já se nepodívala, u kterého mola 
kotvíme :-(. A mol je tady asi tisíc a lodí milión. Namátkou vybírám jedno, druhé, třetí, … bolí mě 
nohy a chce se mně brečet. Po nedobrovolné prohlídce osmi mol vidím na devátém českou vlajku. 
Iskřička moje milovaná! Dostanu chleba a povel k odchodu. Jde se do města.

Staré město je opravdu historická nádhera. Jenže naše výprava se skládá z Vašek – architekt, 
Eva – geolog.  Karel  naštěstí  chemik.  Stojíme jsme u každého,  balvanu,  u  každého oblouku,  u 
každého sloupu, který jsem považovala  za patník,  u každého haldy,  kterou jsem považovala za 
černou skládku suti.  A k tomu posloucháme Vaškovy  nebo Eviny  zapálené  výklady  a  nadšené 
výkřiky. Zachránila mě hospoda.

Vybíráme  míň  obsazenou.  Všude  je  narvaná  italsky  mluvící  mládež.  Asi  školní  výlety. 
Kapitán tam chce vletět a zařvat: „A co do školy, nemusíte, smradi?“ Jenže taloši by mu stejně 
nerozumněli. Sedáme v předzahrádce. Na starobylém náměstí. Vašek nám jmenuje, kdo všechno po 
něm mohl chodit.

Toho vína bylo dost. V noci mě vyhnalo na záchod. Popadla jsem boty, vyskočila na molo a 
chci  do  maríny.  Boty  jsem vzala  sice  každou  jiného  druhu,  ale  zato  obě  pravé.  Přístav  je  to 
obrovský. Záchody jsou od nás půl kilometru. Potácím se nocí v pravých botách jako Quasimodo. 
Ale už vím, kam se vrátit.

St – kapitán Vašek, kuchař Eva
Dopoledne chceme ještě věnovat na Diokleciána. Odmítám kolektivní výlet. Ještě ke všemu 

je Venca kapitán a musela bych ho poslouchat. Prohlížíme si Leciánův palác za světla. Chci na věž. 
Karel remcá, že je to vysoko. Vrátný chce vstupný. Karel remcá víc. Prej ho tam za ty peníze musí 
vynést. Vrátný se usmívá. Neumí česky. 

Po návratu nás vítá vůně. Jídlo, jídlo. Obědváme na palubě. Vedle nás přistává loď. Dva 
machři se psem. Němci. Jeden německej machr hází lano. Přímo do vody. Mrknu na Karla. Jsem na 
sebe hrdá. Druhý německý machr zatočí kormidlem tak, že bouchnou do naši lodi. Nudle z polívky 
nám skáčou po palubě. Ještě že máme okolo lodi rozvěšený famfuláky. Nevím, jak se to jmenuje. 
Před přistáním to musíme s Evou dát z lodi ven, když odplouváme zase je nastrkáme do lodi. Jsou 
to takový gumový … famfuláci. A přes ty jsme na lodi já a Eva.

Kapitán velí k odplutí. S Evou loudíme o okružní plavbu podél nábřeží. Karel od kormidla 
brblá.  Budeme  křížit  výjezd  trajektu.  Kapitán  vydává  rozkaz.  Kormidelník  brblá  dál,  ale  míří 
k nábřeží. 

Plujeme okolo kolonády. S Evou máváme všem lidem na břehu. Všichni lidi na břehu zase 
mávají nám. Je to sranda.

Nefouká. Dostatečně daleko od břehu nám chlapy povolují koupaní. Motor jde na volnoběh. 
Dáváme dolů schůdky. Kapitán přivazuje na provaz famfuláka a háže nám ho do vody. Zkouším se 
na něj posadit. Kapitán zařazuje rychlost a přidává plyn. Jedu na famfulákovi! Je to skvělýýýýýýý! 
Trochu to funguje jako bidet. Trochu hodně. Mám vypláchnutý i žlučníkový kameny. Střídáme se 
s Evou na famfulákovi. Když jede Eva, kapitán volá: „To je kapitální-kapitánní úlovek.“ Karel nás 
natáčí na kameru. Mají z nás srandu. Hlavně aby nepřeřízli lano.

Nefouká.  Jedeme na  motor.  Kapitáni  jsou  nervózní.  Dnešní  i  včerejší.  I  zítřejší.  My se 
s Evou opalujeme. Jsme spokojené. Loď se nevrtí. S lodí na motor se prý dá jet rovně. Co se ještě 
všechno nedozvíme?! Okolo sluníčka je krásná duha. Karel říká, že to věští špatné počasí. Kapitán 
věští, že podle duhy bude hezky. Pravdu musí mít kapitán. Ještě aspoň dva dny.

Vašek hvízdá a ťuká. Trochu začíná foukat. Podle stupnice sotva jednička - Bardzo słaby 
powiew. Uznávám i já. Ze zádě vrčí autopilot. Chlapi lemtají pivo.

Vašek už je uhvízdanej, od ťukání máme v lodi dolík. A vítr se fláká úplně někde jinde. Stále 
na motor dojíždíme do dnešního cíle – Trogir. Přístav je přímo naproti historickému centru. Krása.
 Eva kuchtí večeři. Já fotím hradby v západu slunce. K večeři je čočka s párkem. Jdeme se 
projít do večerního Trogiru. Musíme tu čočku rozchodit. U nábřeží chlapi objevili loď, která byla 
jako novina v posledním čísle Yachtu. Jsou z ní úplně divoký. Obhlíží ji ze všech stran. Nadšeně 
nám líčí parametry. Chápu jen, že má čtyřicet metrů. Naše Iskry by ji mohla dělat záchranný člun. 
Ptám se  na  cenu.  Nevědí.  Takové detaily  si  nepamatují.  Mohla  bych se  zeptat  majitele.  Jenže 
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neumím japonsky. Na palubě je vidět šikmooké krásky. Ale fakt krásky! To se normálně nevidí. 
Když se vracíme z města je na palubě vidět i majitel. Bloňďatej. Tak krásky budou asi gejši. Proto 
nejsou zdejši. 

Přidává se k nám pes. Hezkej, žlutej. Stále kouká z nábřeží do vody a stále se nás drží. Asi 
má žízeň. Jenže ta voda je slaná, hochu. Dojde s námi až do maríny. Zastavím u jednoho stojánku 
na vodu a ze dlaní mu dávám napít. Lemtá tak, že mně voda stříká až na záda. Žízeň zahnal a 
pokračuje s námi. „Jak mu budeme říkat?“ Myslím to jako vtip. Zatím. Když přejdeme po prkně na 
loď, lehne si na molu. Adoptoval nás. Karel hubuje, že mu dávám plané naděje. Zítra odplouváme a 
psy neberem. A zítra bude jak na potvoru kapitán Karel. Obouvám se a jdu pryč od lodi. Pes za 
mnou. Jdu ven z maríny. Pes za mnou. U jakéhosi domku otvírám branku a jdu do zahrady. Pes za 
mnou.  Bleskurychle  se  otáčím,  vyběhnu  ze  zahrady,  zavřu  branku  a  běžím  zpátky.  Proběhnu 
marínu. Když běžím po molu k lodi a vidím, jak se všichni smějí, napadne mě se otočit. Pes za 
mnou. Stojíme se psem před lodí a děláme na Karla psí oči. Karel je tvrďák. Beru sušenky a jdu se 
psem  pryč.  Připadám  si  jak  tatínek,  který  na  přání  zlé  macechy  vedl  Jeníčka  a  Mařenku  do 
hlubokého lesa. Asi po kilometru se k nám přidává další pes. To mně ještě scházelo. Ale aspoň 
odpoutal pozornost mýho psa. Psi si hrají a já zase zdrhám. 

Vracím se do lodi a dávám si kořalku. Zradila jsem kamaráda. Jsem fuj. Na sousední lodi 
mají vyvěšenou záhadnou vlajku. Kapitán vysvětluje taje vlajkové abecedy. Že se s její pomocí lodě 
domlouvaly v dobách, kdy nebyly mobily, internet, družice a ani vysílačky. To muselo bejt hrozný! 
Říká nám, jaká vlajka se  vyvěšovala,  když loď potřebovala  pomoc,  tak aby k ní  někdo rychle 
přiběhl. Nebo když na ní vypukla nakažlivá nemoc, tak aby k ní nikdo nechodil ani pomalu. Eva 
tvrdí, že tuhle vlajku bychom měli taky vyvěsit. Po tý čočce.

Jdu se do maríny vykoupat.  Při  návratu slyším kňučení.  Jde odněkud z vody. Běžím po 
břehu a vidím ve vodě mého psa. Pitomec, určitě se chtěl napít a hupnul tam. Copak neví, že je 
slaná! Jenže v přístavu je všude vysoký beton, tady nevyleze. Klekám a nakláním se pro něj. Držím 
ho za kůži na krku,jenže škrábe a nemůžu ho vytáhnout. Přibíhá jakýsi němec, skáče do nejbližšího 
gumovýho člunu a psa bere do náruče. Vynese ho na břeh a hrdě mně ho podává. Dankešénuju a 
tvářím se vděčně. Co já s ním budu dělat. Ani se nevracím k lodi. Karel by mě kecy. S ručníkem, 
mýdlem, pastou na zuby, kartáčkem a psem jdu do města.  Ve čtvrti  rodinných domků si  jeden 
vyhlídnu. Má pevnej a neděravej plot. Hezkou zahradu a nevypadá chudě. Pes sedí odevzdaně vedle 
mě. Dám mu piškot, vezmu ho za kožich a přetransportuju přes plot. Třeba si tě nechaj. Budeš se 
mít dobře. Je mi, jako bych pohodila dítě. Dávám si kořalku a zalézám do kajuty.

Čt – kapitán Karel, kuchař já
Celou noc ťukaly do dna lodi vlnky. Bylo to jako na chatě, když prší. Jenže to bylo to jediné 

hezké. Jinak jsem měla dost hnusný sny. Naštěstí pejsek není před lodí. Musíme kvaltem vyplout. 
Jenže  zase  zdržují  chlapi.  Karel  mně šeptá,  že  si  jdou vyfotit  ty  dlouhý necky.  Oficiálně  jdou 
nakoupit. To je ochota. Po půlhodině se Eva ptá, kde ty kluci vězí. Prásknu je: „Šli si fotit loď, 
kterou si koupí, až na to budou mít.“ Eva se směje a je ji jasné, kdy to bude. Na svatýho Dyndáka.
Máme všechno nachystané a pro ukrácení chvíle mně Eva předčítá z Chorvatsko-České konverzace. 
Věty jsou geniálně seřazeny za sebou. Přímo pro praktické použití.
Téma: Výlet parníkem
Už se dělají vlny. – Věc se prave talasi.
Jsou to nepříjemné vlny. – To su neprijatni talasi.
Dělá se mi špatně. – Muka mi je.
Budu asi zvracet. – Izlega da cu povracati.
Nahni se přes zábradlí. – Nagni se preko ograde.
Téma: Koupání
Umíte plavat? – Plivate li?
Nebojte se. Naučím vás. – Nebojte se. Ja cu vas nauciti.
Umíte se potápět? – Umete li da ronite?
Pomoc, topím se! 
Měsíce
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leden - siječan, únor - veljača , březen - ožujak, duben - travanj, květen - svibanj, červen - lipanj, 
červenec  -  srpanj,  srpen  -  kolovoz,  září  -  rujan,  říjen  -  listopad,  listopad  -  sudeni,  prosinec  – 
prosinac.
Konečně spřízněný jazyk. A ten říjen fakt není překlep. Asi u nich padá listí dřív.

Chlapi se vrací s nákupem a se zvlhlým pohledem. „Tak co, budeme šetřit?“ „Na tuhle nám šetření 
nepomůže.“

Vyrážíme z přístavu. Ohlížím se. Pejsek nikde. Třeba mu už noví majitelé připravují boudu. 
Vyhřejvanou. Elektrickou. 

Nefouká. Jedem na motor. Chlapi jsou tak otrávení, že nám dovolí se i vykoupat. S Evou 
vlezeme  do  vody.  Je  studená,  ale  príma.  Začíná  foukat.  Chlapi  na  nás  hulákají:  „Nastupovat. 
Dělejte, dělejte!“ Aby se nepoto… Eva se chce jít slunit na příď, ale preventivně se ptá: „Budete 
podnikat nějaké plachetní akce?“ „No jasně.“ Ještě, že se zeptala, jinak by byl zase průšvih, že 
překážíme. Zase budou kasat plachty. To jsou nejhorší manželské krize. Kasání je práce pro dva 
chlapy. A někdo zatím musí kormidlovat. To pak zbyde na mě nebo na Evu. A ať je to ta nebo ta, 
dostane vynadáno. Loď se musí držet po větru, aby se neotáčelo ráhno a kasače neshodilo do moře. 
Jenže nám nikdy nikdo v klidu nevysvětlil, co to je po větru. A jak se vůbec pozná odkud kam je po 
větru. Je to jako u přistávání. Když je fofr, tak fungujeme jako podrž-podej a přitom nevíme, ani jak 
se co jmenuje. Takže v tomto případě jsem v roli lodního idiota já a Eva v kuchyni chytá hrnce.

Jedem tři uzle, ale bez kraválu motoru. Chlapi se vykasali, nasadili autopilota a válej se po 
palubě. Mám obavy, že příště si ještě pořídí autokuchaře a nás už nevezmou.

Máme slíbeno, že si zajachtaříme a na ostrově Kakan bude zastávka na koupání. Možná. 
Pokud nebude foukat.  To známe.  Zatím si  jdu schrupnout.  Slyším ještě  hlas  kapitána,  že  bude 
otočka po větru. A nad mojí kajutou si Vašek při manipulaci s lanama vesele zpívá: „Pošli to dál, po 
větru mém, čočkovém …“ Usínám zdravým, odpoledním spánkem.

Budí mě startování motoru a Vaškovo řvaní na Evu. Takže se rolují plachty. Buď přestalo 
foukat  nebo  se  zastavuje.  Vynořuji  se  zpodpalubí  a  kapitán  hlásí,  že  jsem  u  Kakanu  a  bude 
koupačka. Zanořuju se zpět a nasazuju plavky. Nejsme první koho to napadlo. Okolo Kakanu je lodí 
jako nakakáno … na kakanu. Karel s Vaškem bravurně vyhazují kotvu a bravurně zastavují kus od 
břehu. To se jim zase musí nechat. Přistávat umí. Mnohokrát se nám stalo, že při příjezdu do maríny 
ostatní lodě, jakmile vidí vlajku suchozemského státu vybíhají v očekávání atrakce. Bouchnutí lodí 
o molo, nebo o jinou loď, netrefení do určeného boxu a tak. A vždycky, opakuji vždycky, Karel 
s Vaškem přistáli naprosto ukázkově. Čumilům musí jako satisfakce stačit sekýrování určené ženské 
části posádky.

Na vedle kotvící lodi si posádka ukazuje cosi na břehu a k tomu říká: „Kurva sa pozeraj.“ 
Chlapi  s udivením konstatují,  že  vedle  lítají  kurvy a  jak si  někdo takovými výrazy může kazit 
dovolenou. Doplaveme ke břehu, nasbíráme mušličky, kameny, vzorky rostlin. Udivuje mně, co je 
ve vodě takový … hnědý … válcovitý … no vypadá to jako velký tó … hnědý … válcovitý. Když 
jsem potkala první, říkala jsem si který prase, ještě když jsem potkala druhý, ale když jich začly být 
desítky, zeptala jsem se nejbližšího moudrého. Vašek mi vysvětlil, že to je živočich a říká se mu 
mořské hovno. Oprávněně. Ještě Vašek dodal, co se divím, když jsme u Kakanu.

Vracíme se na loď. Chceme odplout. Karel vytahuje kotvu. Vašek přehazuje plachtu. A to tak 
nešťastně, že shodí dekl od díry na kotvu Karlovi na palec. Ozve se mohutné: „Kúúúrva!“ Posádka 
sousední lodi se po nás otáčí. A asi si říká, jak si někdo takovými výrazy může kazit dovolenou. 

Nefouká. Plachty nám visí jak podlíkačky. Naštěstí do cíle – marína Vodice – je to kousek. 
Karel s Vaškem se těší.  Ve Vodici byli  na svém prvním kurzu na námořníky.  A kapitán je tady 
cepoval. Stále vyjížděli a vraceli se do přístavu. No a teď sou chytrý a na nás řvou.

Vodice je na dohled. Chlapi hledí na přístav a říkají si: „Tady to známe, teď domorodcům 
ukážeme, jak se přistává.“ 

Nějak divně nám bublá motor. Vašek oddělává schůdky, pod kterými je motor maskován. 
Závadu nenašel a výsledek je ten, že motor dobublal. Průšvih. Do přístavu se musí vjíždět na motor. 
Pod plachtama je loď špatně ovladatelná. Proto taky má přednost. To jen mimochodem. Vašek se 
snaží koukat do motoru. kapitán se snaží chytit nějaký vítr do zplihlých podlíkaček. Já a Eva se 
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bojíme. Na molo vybíhá přístavní borec, ukazuje nám kam máme zajet a volá, že máme sundat 
plachty a zapnout motor. Karel odpovídá, že motor je kaput. Přístavní borec na nic nečeká a skáče 
do motorového člunu a valí k nám. Mezitím už ale chlapi míří k vyhrazenému místu. Moc prostoru 
tam mezi  loděma není.  Ze  sousední  lodě  vybíhá  posádka.  Něco  na  nás  volá.  Nerozumím,  ale 
odpovídám,  že  je  motor  kaput.  Zmlknou.  Přístavní  borec  na  motoráku  je  za  námi  a  pádlem 
pošťuchuje naši loď do mezery. Jsme tam. Jeden z nás kormidluje, jeden stahuje plachty, jeden 
skáče na břeh, jeden mu háže laso, jeden vyhazuje famfuláky, jeden nás přivazuje … kurňa, jak my 
jsme to vůbec zvládli? Bez bouchnutí, bez nadávání. Na sousedních lodích si posádky zhluboky 
oddechnou.  Chlapi  stojí  na  lodi  jak  zmoklé  slepice:  „To jsme jim to  ukázali.  Museli  nás  sem 
dostrkat.“ Je mi jich líto. „Co blbnete? Takhle hladce přistát s rozbitým motorem, to by hned tak 
někdo  nedokázal.“  Chlapi  narovnávají  ramena.  „Dyť  si  představete,  že  někdo  má  problémy 
s manipulací pod plachtama i na moři a vy ste zajeli přesně mezi lodě.“ Chlapům se jasní pohled. 
Ale to je fakt. Sou jachtaři určitých národností, nechci jmenovat, ale to i přímořských, který plachty 
nevytáhnou ani když ideálně fouká. Jejich styl má téměř odborný název – německá jízda. 

Takže loď přivázaná, chlapi uchlácholeni a já jdu chystat večeři. Chlapi si sdělují, že musí 
spěchat do recepce, zavolat majiteli lodě. Po čtvrt hodině mě Eva volá na palubu: „Pojď se podívat, 
jak spěchá Vašek s Karlem. to stojí za to.“ Evě věřím. Spěšně vylejzám na palubu, přestože si při 
tom inovuji bouli na hlavě vyrobenou na počátku plavby. Ve stejném místě. Karel s Vaškem jsou jen 
asi  o  pět  lodí  dál.  Je  to  jasný,  prohlížejí  každou  druhou  loď.  Ale  jinak  spěchají  do  recepce. 
Vzhledem k tomu, že je od ní dělí ještě pár desítek lodí, pochybuju, že ještě dnes majitele seženou. 
S Evou je sledujeme a smějeme se, dokud mě čoud z podpalubí neupozorní, že vařím. Dovařila 
jsem. Podávám zuhelnatělé zbytky Evě. Eva je vyškrabuje z hrnku přímo do vody a volá: „Puťa, 
puťa.“

Chlapi  se  vrací  s pořízenou.  Naštěstí  je  přístav  Vodice  už  na  pobřeží  a  jen  kousek  od 
domovské maríny. Ráno přijede montér. Hurá! Na Hvar by se mu pro nás jelo hůř.

Radostně se vydáváme na prohlídku městečka. A na zmrzlinu.

Pá – kapitán Vašek, kuchař Eva
Snídaně. Eva to přehnala s jídlem. Nikdo už nemůže. Karel podstrkává chlaba Vaškovi. Ten 

na něj houkne: „Dneska velím já, tak to koukej sežrat.“
Chlapi odchází na nákup. Vašek hodlá odejít v teplácích na spaní. Eva ho nechce pustit. 

Vašek  se  převlíká  a  pro sebe  si  huhlá:  „Až se  poplavím na cestě  kolem světa,  to  si  vystačím 
s jedním oblečením.“ 

Já mám hlídat příjezd montéra. Aby nás v té směsici lodí našel. Nahlášen je na desátou, ale 
známe jak to tady na jihu chodí. Sedím na molu a hlídám vjezd do přístavu. Eva volá, že už je tady. 
Přijel autem. Nevím, proč jsem si myslela, že opravář lodí musí přijet lodí. S Evou mu předvádíme, 
jak motor kašlal až dokašlal. Zanořuje se do motoru. Vrací se chlapi. Snaží se mu vysvětlit, jak 
motor kašlal až dokašlal. Mávne rukou od oleje a vytahuje z motoru jakousi součástku. Prý špatná 
vodní pumpa. Ráno to Karel s Vaškem říkali taky, ale já jim nevěřila. Na co vodní pumpa? Když 
jezdíme na naftu. Na chlazení, ty vole - povídal Karel. 

V poledne je vše opraveno a můžeme vyrazit. Dnes už to máme jen kousek. Vyplatilo se 
nechat na poslední den ten nejkratší úsek. Ne jako minule, když nás poslední den chytla bouře. My 
jsme se třásli v nejbližším přístavu, do kterého se nám podařilo dostat a v domovském přístavu se 
třásl majitel lodi. Naštěstí se nám podařilo mu ještě v noci zavolat a ujistit ho, že se vrátíme o den 
déle. Pokud se vrátíme. Nevím, jestli to pomohlo. Druhý den, kdy bouřka jen trochu povolila, jsme 
byli  jediná  vyplouvající  loď.  V domovském přístavu  nás  mohutně  vítal  nejen  majitel,  ale  celý 
zbytek maríny. Majitel ani nechtěl den navíc zaplatit.

Ale  to  dnes  nehrozí.  Krásné  počasí  a  krátká  vzdálenost  nám dodávají  jistoty.  Dokonce 
natolik, že sbírám odvahu a chci se učit jachtit. Vašek pomáhá v kuchyni. Karel se ochotně nabízí za 
učitele.  Nejdřív  si  mám  prý  vyzkoušet  reakce  kormidla.  Tak  s ním  všemožně  vrtím  a  stejně 
všemožně se vrtí loď. Z kuchyně vybíhá Vašek. Vašek má reakce dobrý. Karel mně vysvětluje na co 
jsou dobrý cancoury u plachet. Za prvé to nejsou cansoury, ale špióni a za jízdy se nesmí mrskat, ale 
musí vlát.  Podle toho se pozná že je v plachtách laminární proudění. Hrome. Pak na co sou ty 
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šipičky na stěžni. Za druhé to nejsou šipičky, ale korouhvičky a podle nich se pozná v jakém stupni 
na vítr jedu. A v rozmezí  ± 60 se nedá jezdit. Nechtějte na mně vědět proč. Jsem pyšná na svoje 
pokroky. Chci se učit s plachtama. Karel ji jde rozdělat a volá na mě: „Princip je stejnej!“ Hmmm, 
princip.  Jenže já ještě na žádnej nepřišla.  Mírný vítr  mi fouknul do plachty.  Loď se nahnula a 
zrychlila. Karel se taky zrychlil a nahnul. Já křečovitě svírám kormidlo. Karel na mě řve neznámá 
slova jako: „Odpadni! Vyvostři!“ Kdyby zařval Vypadni, tomu bych aspoň rozumněla. Nabírám do 
breku. Karel si sedá vedle mě a vysvětluje, jak se jezdí na plachty. Úplně jinak. Ale princip je 
stejnej, hahaha. Nesmí se jet po větru ani proti větru, tak akorát. Čím se jede víc proti větru, tím míň 
fouká do plachet a je vostřejší úhel. To je to vyvostři. Čím se jede víc po větru, tím víc fouká do 
plachet. To je to odpadni. No, logicky bych to viděla opačně, ale když to říká bocman Karel ... A 
ještě se má sledovat směr vln. A směr kam chceme jet. A jestli ve vodě není nebezpečí, nebo ostrov. 
Já se snažím, fakt se snažím. Ptám se Karla, jestli jsem dost odpadlá nebo dost navostřená. Ale je to 
křeč. Cifršpióni se mně třepetaj, korouhvičky jsou v zakázaném pásmu, loď poskakuje jak týdenní 
hříbě. A Vašek s Karlem vyloženě trpí. Eva v kuchyni nestačí chytat hrnky. Kašlu na to. Předávám 
kormidlo.

Karel s Vaškem se po něm vrhnou a už hlásí přípravu na obrat. Jsme téměř u domovského 
přístavu. Ale je krásně a fouká, takže se vracíme zpět k Vodici. Ještě si zajachtat. U Vodice se opět 
otáčíme a jedeme zase k Murteru. Dnes je to ukázkový jachting. Takhle to párkrát zopakujeme. Eva 
vykukuje z kuchyně: „To ste se daleko nedostali. Pokaždý, když vylezu, tak jsme u Vodice.“

Chlapi se jen smějí a září štěstím. Pak jeden z nich objeví, že kolečko na autopilotovi je na 
360 stupňů. Usuzují, že by ho na obrat nemuseli vypínat. Hned to zkouší. No jasně. Už nebudou 
dělat ani obraty. Jen budou vydávat rozkazy autopilotovi. To je síla.

Jezdíme  cik  cak  mezi  Vodicí  a  Murterem  a  užíváme  si.  Kapitán  nadává  na  motoráky: 
„Smrděj a dělaj kravál. Já bych je zakázal.“ A na motoráku si určitě říkaj: „Pitomý plachtnice. Furt 
abychom  se  jim  vyhejbali.  Zakázat.“  Závodíme  s ostatníma  plachtkama.  Někdy  i  vyhráváme. 
Vyhlížíme, jestli se s námi přijdou rozloučit delfíni.

Blíží se večer a my prostě do toho přístavu budeme muset. Nikomu se nechce. Rozděláváme 
koňak. Dnešní kapitán vylévá prvního frťana do moře. Neptunovi za ten krásný týden. Zasloužil by 
si celou láhev. Ale to by zase nezbylo na nás.

Se soumrakem vjíždíme do přístavu. Se soumrakem a s další lodí. Taky jede na plachty. 
Zatím. Zkoušíme se, kdo dýl vydrží. jasně že mi, jsme tvrďáci. Ale musím uznat, že konkurence 
byla taky dobrá. Chorvati. 

Na kostele zvoní zvony. To bude náš cíl pro dnešní večer.
Vracíme se na stejné místo, odkud jsme před týdnem vypluli. I to je úspěch. Vedle už stojí 

mlaďoši.  Mohutně se vítáme. Jsou to úplně jiný lidi.  Opálení,  rozesmátí.  nadšeně vypravujíkde 
všude byli ... a pak tam co se chovají langusty, tam sou tak vyžraní rackové, že si myslíš, že to je 
bóje a nejednou se bóje zvedene a odletí.

Eva chystá svátečná večeři. Bramboráky. Sice z prášku, ale mohutně obohacené česnekem a 
dalším kořením.  Snažím se  pomáhat,  ale  v kuchyni  je  vedro  jako  v peci.  A málo  místa.  Takže 
sloužím pouze jako transportér  hotových bramboráků na palubu. Krásně nezdravá vůně se line 
celým přístavem. Z okolních lodí nám chodí nadávat. A tak se dělíme s ostatními. Podařilo se mi 
urvat půlku bramboráku. Ale za tu srandu to stojí.

Nejdřív nutný nákup. Zítra bude fofr. Vlezeme do minimarketu. zdá se mi, že tady mají 
gumovou podlahu. Hejbe se. Pak se začne motat Karel. Vybíháme těsně před tím, než by svým 
pádem přerovnal  obsah regálů.  Chytla  nás  antimořská  nemoc.  Po  týdnu kolébání,  se  nám dělá 
špatně na matičce zemi. Nákup zůstává na zítra.

Odcházíme ke kostelu. Teda rádi bychom. Nic neponechávám náhodě a prvních domorodců 
se ptám na cestu. Posílají nás kamsi do háje. Olivového. Nedůvěřivě šlapeme po úzké cestičce. Jen 
aby si nás domorodci nenadběhli a nepřepadli. To by byli zklamaný. Po delší době přicházíme na 
silnici.  Byla to zkratka.  Po silnici  šlapeme další  skoro půlhodiny.  Jelikož Murter je poloostrov, 
máme obavy, že ho přejdeme na druhou stranu. A kostel nikde. Ptáme se dalšího domorodce. Posílá 
nás setmělou uličkou do kopce. Karel hudrá. Ale na konci uličky je opravdu kostel. To musí být 
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dobrá  nedělní  procházka  na  mši.  Mezitím se  vylíhly  hvězdičky a  tak  je  rozlučková cesta  zpět 
nádherná procházka.

Po návratu už nám nezbývají síly na nic. Jen spát.

So – oba kapitáni teď už zase budou jenom poslouchat, nám vaření zůstalo
Ráno mě  budí  Vaškovo  volání:  „Marto,  vstávej!  Na  obloze  jsou  kýče.“  Lapnu  foťák  a 

v nočních teplákách vybíhám. Slunce vykukuje nad mořem a ze šikma hází okr na vodu a lodě.
Ze setrvačnosti posloucháme předpověď počasí. Bude obilna kiša – vydatný déšt. Teď se 

konverzace hodí. Aspoň víme, že nebude padat obilná kaše. A že nemusíme litovat odjezdu.
Nakupujeme. Pakujeme. Uklízíme. V jedné z úložných nor najdu Karlovi věci. Karel se diví. 

Loučíme se se  vším a se  všema.  Sedáme do auta  a  jedeme. Nejedeme. Auto nestartuje.  Vašek 
přiznává, že podobné problémy se mu už vyskytly. Vystupujeme. Kromě řidiče. Tlačíme. Pomáhají 
mlaďoši. Po pár metrech auto nastartuje. Nastupujeme a jedeme. Aspoň chvíli

V horách  začíná  kiša.  I  když  zatím  není  obilna.  Upoutává  nás  nápis  Kuča  na  prodaju. 
Vypadá spíš na zbourání.

Zastavujeme na hranicích. Vašek neprozřetelně vypne motor. Takže všichni ven - raz, dva tři. 
To jsme z obou aut vybrali to lepší. Nám blikala kontrolka a Vaškovo auto kleká bez blikání. Taky si 
kleknu a budu se modlit. A teď už prej nezastavíme ani na čůrání. Na dálnici loudí Vašek autopilota. 
Projíždíme Vídní. Prší. Teď už obilně. Karel smutně kouká ven: „Neteče aspoň slaná?“

Před hranicema fronta. Karel radí Vaškovi jiný přechod. Ale nikdy jsme tam nikdo nejel. 
Riskneme  to.  Valtický  přechod  nacházíme.  Nikde  nikdo  jen  světlo  z perníkové  chaloupky.  Se 
zapnutým motorem smeteme pavučiny z celníka, ten nám hodí na oplátku do pasu razíto a valíme 
dál.  Po přejetí do Čech zastavit musíme. Auto má nádrž naprosto prázdnou a my máme nádrže 
naprosto plné. Uspokojíme veškeré potřeby a raz, dva, tři. Jedem.

Potom už se nic nedělo. Dojeli jsme do Vaškova. Přesedlali na svoje auto. A směr domov. 
Doma jsme vyrovnávali použité prádlo a nepoužité zásoby. Karel dával konzervy zpátky do špajzky 
a prohlásil: „Tenhle lančmít byl letos už dvakrát v Chorvatsku. Ten se má líp něž leckterej našinec.“

Prosím tě, nepiš mně, že sem se zase rozkecala. To vím taky. Jestli nemáš v tý Emerice čas, tak to 
prostě nečti.

Ahoj Brácho,
dám ti lekci z psychologie. Odjakživa mně vždycky při pečení praskne sekaná. Vyzkoušela 

jsem všechny rady zkušených kuchařů a stejně praskne. Po letech neúspěšných pokusů jsem to 
vzdala a vymyslela jsem si svoje vlastní pravidlo: ‚Dobrá sekaná musí prasknout‘. Jeho neustálým 
opakováním se v naší rodině změnilo v neotřesitelný fakt. Karel vždycky kouká do trouby a říká: 
„Bude dobrá, už praskla.“ Dopracoval se tak daleko, že právě tu křupavou prasklinu má nejraději. A 
v neděli jsme měli sekanou u tchýně. Když ji Karel telefonicky líčil zážitky z dovolené, lítostivě 
pronesl, že jsem neupekla sekanou. A tchýně-dobračka nepoznala ironii a nachystala ji  k obědu. 
Karel si pomlaskával a povídá: „No, máš ji sice dobrou, ale není prasklá …“ Vidíš, že vše záleží na 
podání.

Ahoj Brácho,
díky za přání k narozeninám. S našima jsme je oslavili stylově – ostudou. Otevřeli u nás 

čínskou  restauraci  a  tak  že  podnikneme  výlet  do  číny.  Měla  jsem  obavy,  jestli  tam  nebudou 
obsluhovat vietnamci a využívat svého asijského image. Ale ne. Chtěla jsem si telefonicky zamluvit 
stůl,  ve  sluchátku  se  ovšem ozývalo  něco  jako  jarní  zpěv  drozda.  Vyrazila  jsem tedy pěšky a 
pochopila  jsem,  co  to  bylo.  Čínský  restaurant  je  i  s čínskou  obsluhou,  čínským  kuchařem  a 
s čínským jídelním lístkem. Bomba! Musela jsem si do jejich deníku sama napsat svoje jméno. A 
jinak mně na všechno kejvali. Ale stůl byl v objednaný den opravdu rezervován a už měli i český 
překlad  jídelníčku.  Číšnice  nám  čínsko-česky  doporučila  přílohy  k vybraném  jídlům  a  nic  si 
nepsala. Za chvíli všechno přesně přinesla a neomylně vždy postavila před objednatele. A to máš 
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čtyři různý lidi, čtyři různý jídla, čtyři různý přílohy, čtyři různý pití. Smekám. Jenže mamka koukla 
do svého talíře a že to půjde reklamovat, že má nudlí dost a že nudle nechtěla. Chvíli nám dalo 
přesvědčování, že to, co se tváří jako nudle, jsou bambusové výhonky. Po ochutnání zjistila, že 
nekecáme a  pustili  jsme se  do hodování.  Všechna čest.  Kam se hrabe  jakákoliv  čína  v podání 
českého kuchaře. To byla bašta!!! Jenže mamka, jak už byla rozjetá, tak pro změnu rejpala do Karla. 
Měla  jsem  strach,  že  se  Karel  naštve  a  tak  když  odešel  na  záchod,  mamku  jsem  se  snažila 
zpacifikovat: „Co do něj reješ? Chceš to tady zkazit? Dyť víš, že se s chlapem musí vopatrně jak 
s teplým hovnem …“ Dál  už  jsem nedořekla.  Mamka dostala  záchvat  smíchu.  Když se  trochu 
uklidnila, vrátil se Karel, to ji připomnělo teplé …. a smála se znovu. Já jsem nezůstala pozadu, 
Karel chtěl vědět, čemu se řehtáme, taťka se za nás styděl … oslava se vydařila.

Ahoj Brácho,
abychom  z těch  oslav  nevyšli,  jeli  jsme  o  víkendu  ke  Karlově  sestře  slavit  synovcovy 

narozeniny. Sešli jsme se celá rodina a oslava probíhala vcelku v klidu. A vcelku nealkoholicky. 
Navečer neteř Jana nahlásila odchod do kina. Švagrová jí odsouhlasila odchod, ale ne kino. Jedině 
za svoje. Babička to brala, jako že její dcera křivdí její vnučce a v babičkovském srdci zvítězila 
vnučka.  Rozhazovačně  prohlásila:  „Janičko,  já  ti  peníze  na  kino  dám.“  A s výrazem  ročilda 
kupujícího poslední model rolsky vytáhla desetikorunu. Naposledy byla v kině na němém filmu. 
Jana tam rozpačitě stála a babička v domnění, že nemůže najít slova díků pro její štědrost, všemu 
dala korunu upozorněním: „No, za zbytek si  kup do kina bonbóny.“ Jako že ji  drobný nemusí 
vracet. Já jsem dostala záchvat smíchu první, pak Olina současně s Karlem a babičku napadlo, že 
není něco v pořádku. Po zjištění, že kino stojí sedmdesát korun vzala svoji nabídku zpět. Ale ne 
desetikorunu. 

Ahoj  Brácho,
ptal ses jak Karel čistí perkusní zbraně po střílení černým prachem. Rozmontuje je, dřevěné 

pažby oddělá  a  to  kovové dá  do škopíku,  škopík vezme do koupelny  a  saponátem, mýdlem a 
štětkou  to  všechno  krásně  vypucuje.  Pak  veškeré  součásti  položí  na  radiátor  uschnout.  Poté 
nastoupím já. Umeju po něm škopík, vanu, umyvadlo a zacákaný stěny v koupelně. Otřu fleky na 
podlaze  a  zaperu  ušmoulanou  záclonu  nad  radiátorem.  Jo  a  černej  prach  skladuje  ve  špajzce, 
protože se mu nádoba na výšku nikam jinam nevejde. Až já si to jednou spletu s mákem a dám to na 
buchty, to se bude trouba divit, trouba, …

A rostou houby. Víkend jsem proflákla u švagrové, tak jsem musela vyrazit ve všední den, 
ale byly. Už měsíc střídáme houbová jídla. Teď bylo sice týden sucho a tak už rostou jenom v 
mechách … to je divný slovo … v meších … to je ještě divnější … kurňa mech-mechu hrad – 
hradu, v hradech v mechech. Houby rostou v mechech. Ale houby …

Ahoj Brácho,
byli jsme s Karlem na koncertě Poutníků. Vzali jsme s sebou sousedovic kluka, toho jak se 

vyučil kuchařem a teď vaří v Bohemce. Poutníci byli skvělý, jako vždy. Jenom začínali o trochu 
dýl. Peťka měl mekty, tak jsem ho uklidňovala, že si dyžtak zazpíváme sami. Když by to vzal Karel 
z plných plic, můžou vypnout repráky. Peťka se na mě ušklíbal. Jenže pak Poutníci zpívali Panenku 
a chvíli tak jako přestali a poslouchali, jestli lidi zpívají. Jenže lidi byli ticho, tož Karel zadul a 
Poutníci byli spokojení, že podle decibelů zpívá celý sál. Karlovi hlasové kvality musel uznat i 
Peťka.  Jenže  pak zase dělal  krky a  netleskal.  To jsem nevydržela  a  říkám: „Tleskej  dřevo.  Se 
snažili, ne?“ A víš co mě ten mlaďák řek? Prej: „Mně taky v práci nikdo netleská, když se snažím.“ 
To je dneska …

Prodávali tam CD. Svoje a Druhý Trávy. Nic sem ti nekoupila. Mám dojem, že už všechny 
máš. Kámoš tam na mě volal: „Máš trávu?“ Já: „Mám, ale vypálenou.“ A on: „Nevíš, že vypalování 
trávy je celoročně zakázaný!“ Napomínala jsem ho: „Pst, já na tebe taky nepráskla, že místo cigaret 
pálíš trávu.“ Pěkně jsme se do těch trav zamotali.
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Karlovi  na  koncertě  obstojně  vyhládlo,  protože  cestou  domů  si  briskně  upravil  text 
švartnových náramků a procítěně zpíval: „… škvarkový náramky jak smůla černý …“  Zřejmě snil 
o škvarcích navléknutých do mnohařadového náhrdelníku.

Ahoj Brácho,
 byli jsme u Mirka na boudě. Sešlo se nás docela dost. Nachechtali jsme se s Hančou. Víš, že 

nemám ráda, když někdo vypravuje o pohřbech, nemocech a porodech, ale tohle si poslechni. Když 
byla Hanka v jiným stavu,  Jirka dělal  v depu na směny.  Měli  hrozně hodnýho souseda,  i  když 
alkoholika.  Ten  Hanku  stále  ujišťoval,  že  cokoliv  bude  potřebovat  …  Na  Hanku  to  přišlo 
samozřejmě v noci a  Jirka v práci.  Šla  tedy k sousedovi,  zabouchala  na  okno a  když  se  ozval, 
zavolala: „Teče mně voda!“ a šla zpátky, aby ležela a trochu se to zastavilo. A pak cituji: „Do smrti 
ho  budu  vidět,  jak  přiběhl  v pyžamu,  bos,  v ruce  úplně  rezatej  hasák  a  řval,  kde  mám hlavní 
uzávěr.“ Když mu byla schopná říct, o jakou vodu jde, sednul na kolo, tak jak byl a v pyžamu a bos 
se v depu domáhal Jirky. Z vrátnice volali Jirkovi, ať honem přijde, že tam za ním uprostřed noci 
přijel ňákej blázen. No vidíš, a kluk jim jde teď na vojnu.

Když už jsme byli v tom vzpomínání, Mirek taky přidal svoji trošku do mlýna. Oni prej měli 
naopak  hrozný  sousedy  XY.  Komunisty  a  ještě  práskače.  Mirkovýho  tátu  udali,  že  v obchodě 
nadával na komouše kvulivá frontě na rohlíky. Táta z toho měl průšvih. Takže Mirek, když pak 
staršího XY potkal, uplivl si před ním. To bylo vyšetřování! Mirka vyslýchalo snad i STB a on stále 
tvrdil svoji verzi, že ho něco natáhlo a potřeboval si uplivnout, tak si upliv. Uzavřeli to zápisem, 
kterým bylo Mirkovi nakázáno „… kdykoliv ho něco natáhne a bude si potřebovat uplivnout, musí 
vyčkat, až od něj bude soudruh XY vzdálen alespoň tři metry.“ To byly časy, co?

V Mirkových krásně  přepsaných písničkách jsem objevila  morovej  překlep.  A to  tam 
chybí jenom písmeno u a píseň začíná „Somrak do tábora padá …“

ŘÍJEN
Ahoj Brácho,

takže hned prvního října – mamka narozky. Pozvala nás do Bohemky. Mají  to nejblíž a 
nikdo nemusel řídit.  K Peťkově smůle jsem ještě měla v živé paměti  jeho kecy na Poutnickém 
koncertě. Takže jsem dojedla a ptám se číšníka: „Kdo to vařil?“ Když mně nahlásil Peťkovo jméno, 
poprosila  jsem o  jeho  zavolání.  Přišel  i  s vedoucím,  jeden  zcepenělejší  víc  než  druhej.  Čekali 
stížnost. A já jsem povstala a začala jsem na celou hospodu tleskat a volat: „Bravo mistře!“ Jééé, ten 
se styděl. Dobrá pomstička.

Ahoj Brácho,
a máme loveckou sezónu. Víkend jsme trávili na chatě. Navečer jsme se šli projít. Akusticky 

jsme sledovali  myslivce. Dobrá zábava. Vždy se od jednoho rybníka ozvaly výstřely, zvedlo se 
hejno kachen a v poklidu přeletělo na druhý rybník. Za chvíli se ozvala palba od druhého rybníka a 
kachny a přeletěly na první. Chvíli jsme se tím bavili, až se mně začlo zdát že prší a zavelela jsem 
k ústupu do hospody. Jdem po silnici, Karel se zastaví a povídá: „Jo prší, ale olovo.“ A fakt. Z nebe 
padaly broky. Zrychlili jsme krok, aby ti pitomci netrefili z nouze aspoň moji kačenu. 

V hospodě  jsme  cucali  druhý pivo,  když  se  dostavila  parta  lovců.  Bez  úlovku.  A hned 
stylově zelenou. Když my jsme pocucávali třetí pivo, lovci už se nemračili a vyprávěli, kolik kdo 
z nich kdy trefil kačen, zajíců a bažantů. Když my jsme začínali čtvrtý pivo, lovecké zažitky se 
hemžily srncema obrovskýma jak traktor, jelenama s parožím velikosti Petřínské rozhledny. Než 
jsme dopili ještě furt to čtvrtý, v okolních hvozdech se objevovali vlci a medvědi a stateční myslivci 
je všechny vraždili. Karel prohlásil, že z celýho okolí bude nejpestřejší jejich účet a že na to nemá 
nerva. Ale stejně jim křivdí. Jsem si jistá, že ten večer opravdu ulovili … pořádnou opici.

Ahoj Brácho, 
líčila jsem v práci naši loveckou příhodu. Šéf vypravoval, že byl kdysi na honu a tam se jim 

podařilo postřelit jednoho myslivce brokama přímo do řiti (šéf tvrdí, že on nebyl ani střelec, ani 
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střelenej,  ale  inkriminovaný  místo  neukázal).  Postřelenej  myslivec  byl  ale  tvrďák  a  normálně 
dochodil hon. A při slavnostním výřadu, když trubci troubili na lesní rohy, on vyšel z řady a lehnul 
si mezi koroptve a zajíce. Další komediant mu prej dal smrkovou větvičku do pusy a to byl konec 
veškeré slávy. Dál už následovala jen sranda a chlast. Broky doktor chlapovi vytahoval až druhej 
den a ani ho neumrtvoval. Byl ještě umrtvenej od večera.

Ani se těm mysliveckejm hororům nedivím. Když se ještě vydávali lovecký lístky na okrese, 
vzpomínám  si,  jak  mi  mnohokrát  zatrnulo.  Na  chodbě  bezradně  postával  o  hůlčičku  opřený 
roztřesený stařeček. Já úslužný úředník k němu hned naklušu a ptám se, jestli něco potřebuje. A on 
mi říká:  „Hleedáám tuu ppaníí,  coo vvvydááváá lovveckký lííísttkyy.“  Tak já  udiveně:  „Vždyť 
stojíte před její kanceláří, tady na tý obrovský ceduli to má napsaný.“ A děda zase: „To ste hodná 
děvenko. Víte,  já už skoro nevidím.“ Udivilo mě, že přehlídl  ceduli  psanou na počítači  fontem 
velikosti 72. Ale když MNĚ řekl děvenko, to už jsem se po něm otočila zkontrolovat, jestli ta hůl 
není bílá. A tohle dostalo lovecký lístek.

 Přestávám jsem si dělat srandu s Přemka, kterej tvrdí, že když jde na houby, tak si píská, 
aby myslivec poznal, že není lovná zvěř. A já mu vždycky vtipně odpovídala, že my, co nemáme 
parohy, si pískat nemusíme. Jednou mně jako důkaz přinesl i článek z novin, kde psali, že myslivec 
postřelil kluka na sáňkách a já ho odbyla: „No jestli měl sáňky s beranama.“ Konec srandiček a 
začínám se učit pískat. U vás se v lese píská kvůli medvědům, u nás kvůli myslivcům. Však taky 
myslivci je to jediný, čeho se u nás v lese musí člověk bát.

V práci  nám  namontovali  bezpečnostní  zařízení  s čidlama,  houkáním  a  napojením  na 
policajty.  Každej  máme svůj  kód a  je  to  náročný. Celé  odpoledne jsme nacvičovali  odchody a 
příchody. Jsem zvědavá, kdo bude první oběť. Mé šance jsou obrovské.

Ahoj Brácho,
prosím tě se nesměj, ale zase chodím na angličtinu. Po stoprvé a vypadá to, že opět bez 

následků. Máme totiž děsně hodnou učitelku a mě jak někdo netříská, tak se neučím. Vůbec se 
divím, že nás se Spolužákem nevyrazila hned první hodinu. Měli jsme se ve dvojici ptát – Máš 
televizor? Jakou má barvu? Máš kolo? Jakou značku? a podobně záludné věty odpovídající naší 
inteligenci.
Já sem začínala: „Máš děti?“ (simultánně ti to překládám)
Spolužák: „Ano, dvě.“
„Jakou mají barvu?“
A spolužák zblble myslel na vlasy a krásně celou větou odpověděl: „Moje děti jsou hnědé.“
Je ti jasný, jak jsme řvali smíchy. Hodně.

Ahoj Brácho, 
tak  jsme dnes  na  obědě  s klukama řešili  závažné  filozofické  otázky.  Dali  jsme  si  játra. 

Vepřový a tvrdý. Cybe, jakožto absolvent mononukleózy a vděčný konzument lihových nápojů, 
začal přemýšlet, jestli jeho játra budou ještě tvrdší. No a pak to sklouzlo k teorii, co by tak bylo 
nejlepší udělat, když se dozvíš, že ti zbejvá třebas jen měsíc života. Já mám úplně jasnou představu. 
Nechala bych si natisknout parte. Ňáký hezký, s kytičkama. Kytičky mám ráda. Místo datumu by na 
něm byly tečky a dole by bylo upozornění, že smuteční hostina se koná tehdy a tehdy tam a tam. A 
udělala bych děsnou smuteční pařenici za účasti nebožtíka. Moch by to bejt dobrej vodvaz, když ti 
už je šuma fuk nějaká otrava alkoholem a navíc máš naději,  že zejtra třeba ani nebudeš muset 
vstávat. Pak by si jen každej updejtoval parte a všichni by vzpomínali, jak sme se zkalili.

Teď právě všichni máme kupóny na slevu do jedné místní hospody, tak by se to docela 
hodilo. Ale během oběda jsme se nestihli domluvit, kdo umře.

A museli  jsme  změnit  systém  svolávání  na  oběd.  Nevím,  za  jak  dlouho  se  podařilo 
Pavlovovi vypěstovat u psů slintací reakci, ale klukům se to u mě povedlo za pár měsíců. Jak jsem 
psala, vždy okolo jedenácté brnkli telefonem, že jsou nachystaní na oběd, ať vyrazím. Po dvou 
měsících jsem při každém zazvonění telefonu v inkriminované době, tak jako cítila v puse sladko. 
Po dalším měsíci jsem okamžitě se zazvoněním telefonu okolo jedenácté začla slintat. Horší bylo, 
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když to byl někdo jiný a já musela slintajíc řešit závažné pracovní problémy. A poslední dobou už 
jsem se nedokázala v tento čas vůbec soustředit na práci a jen slintala a čekala na zvonění. Takže 
jsme to přeorganizovali – telefonovat jen ve stavu nejvyšší nouze, jinak budou posílat maila. A já si 
na počítači vypnu zvuk příchozí pošty. 

Ahoj Brácho,
v práci máme první oběť bezpečnostního zařízení. Nejmenovaný kolega byl na služebce. 

Vrátil se odpoledne těsně před koncem pracovní doby, zapadl do své kanceláře, ani jsme o něm 
nikdo nevěděl. Odcházející šéf v domnění, že je poslední, zajistil. Další dění známe jen z vyprávění 
Nejmenovaného  a  zápisu  policie.  Nejmenovaný  psal  na  počítači,  což  bylo  z hlediska  čidla  v 
pořádku.  Pak  se  nějak  více  pohnul  a  čidlo  spustilo  houkání  a  policii.  Ale  náš  milovanej 
Nejmenovanej – nic. Cituji: „Já sem si říkal, kterýmu kreténoj tady řve alarm u auta. Za chvíli jsem 
se jen tak mrknul z okna na střechu ty nižší přístavby a bylo mně divný, proč tam běhaj chlapy 
s košťatama. No, a když jsem si nasadil brejle na dálku, koukám, že to nejsou košťata ale samopaly. 
Jenže to už se ozvalo: ‚Dejte ruce nahoru a opusťte budovu.‘ Já byl mrtvej strachy. Tak jsem na 
šatní ramínko zaháknul bílej ručník, vystrčil ho z okna a volal Nestřílejte! Já tady pracuju.“

Ahoj Brácho,
zase jsem napálila Karla,  ale já za to nemůžu. Ostatně jako vždycky. Objednala jsem si 

takový vikslajvantový tašky na skříň. Na uschování nepotřebných věcí, které bych při troše odvahy 
mohla zrovna hodit  do kontíku.  Včera jsme měli  lísteček,  že dorazili  na poštu.  Karel  naprosto 
dobrovolně prohlásil, že se pro ně staví. Já jsem mu ještě z katalogu ocitovala, jak jsou drahý a 
velký. Dnes mi po příjezdu z pošty ihned volal a vynadal, že z něj dělám blbce. Podle rozměrů 
usoudil, že za a) pro ně musí jet autem za b) bude potřebovat volný prostor v autě, takže vyklidil 
kufr za c) u pošty zajel až do zákazu vjezdu a to ještě zacouval, aby ty óbrtašky nemusel nosit 
daleko. Můžu já za to, že oni je poslali naprosto slisovaný v krabičce velikosti dětského slabikáře?

Ahoj Brácho,
poslali mě na školení. Třikrát na týden do Prahy. První týden mám za sebou. Jde to tam 

přežít  a  mám jen jeden průšvih – zavřeli  mě na hřbitově.  Sem se šla  podívat  na Vyšehradský 
hřbitov. Na tabuli sice bylo napsaný otevřeno do 19.00 a bylo už 19.30, ale ještě tam byli lidi (živý) 
a to nejen turisti, ale i takový ty babky, jak tam okopávaj hroby a choděj tam na zvykání. Tak se 
procházím a v jednom zákoutí sem se zasekla u Maxe Švabinského. Počítala sem si, v kolika letech 
umřel, no a já s tou matikou na tom nejsem nejlíp, tak mně to chvíli trvalo. Ještě k tomu se zákeřně 
narodil  v jednom století  a  umřel  až  v  dalším.  Najednou  zvednu  oči  a  nikde  nikdo.  Tak  letím 
k nejbližším postraním vrátkům. Zavřeno. Tak pádím k hlavní bráně. Zavřeno. Ale dědek-krchovník 
odcházel, tak na něj volám. A on: „Co dáte, paní?“ To víš, že bych se raděj vyspala s dědkem, než 
na hřbitově. Odemknul mně a říkal: „U nás máme vysoký zdi, ty by se špatně přelejzaly.“ Já sem ho 
uklidnila, že ty bych teda nepřelezla ani náhodou. Spala bych opravdu ve vybrané společnosti.

Vypravovala jsem to kámošům a Emča mně řekla: „Tos měla štěstí, že ten chlap poznal, žes 
nevylezla z hrobu.“

LISTOPAD

Ahoj Brácho,
dneska to  byl  děs.  V práci  jsem dostala  úkol  cvičené opice  a  celý den jsem kopírovala 

kousky  jednoho  souboru  do  druhýho.  Myší  klepnout,  myší  označit,  myší  přetáhnout,  myší 
odoznačit. Odpoledne už jsem se svěřila Péťovi, že mě bolí ruka od myšky. On ani nezvedl oči od 
klávesnice a soicitně povídá: „Nic si z toho nedělej. Mně někdy taky.“ Myší klepnout, myší označit, 
myší přetáhnout …

A víš co mi provedl Karel? Měli jsme angličtinu vyjímečně dnes ve středu, místo v pondělí 
jako obvykle. Ještě včera to Karlovi sáhodlouze vysvětluju. Zbytečná námaha. Dnes navečer volala 
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mamka a Karel ji řek: „Marta ještě není doma. Asi někde chlastá.“ A to se vztekal, když jsem ještě 
na životním seděla s Janou a někam jsem odjížděla na služebku, tak jsem ji vždycky říkala: „Kdyby 
volal Karel, tak ho pozdravuj. Sice jsem mu řekla, že jedu pryč, ale on to určo neudrží.“ A pak 
Karel  opravdu  volal  a  Jana  mu  ve  své  upřímnosti  nahlásila:  „Marta  je  služebně  mimo.  Ale 
pozdravuje tě. Ona tušila, že to neudržíš.“ Dovedeš si představit, jak nadával, že mu dělám ostudu. 
Já jemu … hahahaha.

Ahoj Brácho,
v práci to stojí za figu. Asi nás rozdělí. Ochrana musí k hasičům a někdo zůstane. A my 

nevíme, kdo je někdo. Kluci mě chtějí nalákat na hasiče a tvrdí, že chlapy uniforma na ženském těle 
vzrušuje. To by byl důvod.

Jo a máme na chatě myši. S přicházejícím podzimem se rozhodly nastěhovat mezi dobrý 
lidi. Všechno přístupný jídlo bylo nahryzaný. Okamžitě jsem vyhlásila mimořádný stav. Ohlodaný 
jídlo vyházela. Krabice s rýží a s těstovinama byly jen mírně nakousnutý, tak jsem je hodila do 
pytle a vyslala Karla k našim, ať to skrmí králíkům, a po cestě koupí větší množství pastiček.

Karel úkol splnil a večer jsme ulehli obložený pastičkama. Jenže víš, že můj gauč sousedí 
z jedné strany s kůlnou a z druhé strany s kuchyní. No a tam myši stále běhaly a hledaly svoje 
oblíbené  papu.  Už  jsem se  dožrala  a  přestěhovala  jsem se  do  haly.  Sotva  jsem začala  usínat 
najednou  v kuchyni  klap  a  myška  byla  v pasti.  Jenže  živá.  A i  s pastičkou  rejdila  po  linoleu. 
Přemýšlela jsem, jak dlouho taková raněná myš vydrží. Dala jsem jí čtvrt hodiny. Když ještě po 
dvaceti minutách měla dost síly, vzala jsem deku a jala se stěhovat zpět do své postele. Teprve 
v této  fázi  manévrů  se  probudil  i  Karel  a  ptá  se:  „Co tady  strašíš?“  Rozechvělým hlasem mu 
sděluju: „Myš je v pastičce a žije.“ Karel vstal, vzal polínko do kamen, myš praštil, podíval se na 
mě, s polínkem v ruce chvíli uvažoval asi o tom, jestli by to ukecal na afekt, pak polínko položil a 
nakázal mně: „A už spi.“ Je to můj hrdina.

Ahoj Brácho,
kluci  v práci  jsou  v depresi.  Rozdělala  jsem ráno  noviny  a  Přéma  mně  řek,  ať  čtu  jen 

positivní informace. Představ si, že v celejch desetistránkovejch novinách byla jediná a to v rubrice 
inzeráty: „Rozvedená, veselá, hledá …“

Taky sem se ptala Karla, jestli ho vzrušuje uniforma. Řekl, že záleží, kdo ji má na sobě. Tak 
nic :-(.

Zprávy z angličtiny. V knížce byl obrázek jakési párty a měli jsme tvořit otázky typu Co 
dělá pán v červené košili? Co pije paní v černé sukni? Spolužáka na obrázku upoutala paní, která 
kouřila doutník. A jelikož mu nejdou moc tázací zájmena (nejen jemu), tak z něj vypadlo: „Koho 
kouří paní v bílé halence?“

Ahoj Brácho,
tak stydlivej Péťa má ostudu a my máme srandu. Když jdeme do práce, je ještě pořádná tma. 

No a Péťa si byl ráno jistej, že jde za ním Jitka. Dušuje se, že to byla stejná čepice, stejná bunda, 
stejná chůze … Tak ho ftipálka našeho malýho napadlo, že ji vyděsí. Počkal hned za vchodovejma 
dveřma, rozepnul si bundu a když domnělá Jitka vstoupila předvedl ji exibicionistu. Tvrdí, že ale se 
zapnutejma kalhotama.  Jenže nejvíc  se  vyděsil  on když zjistil,  že  to  je  slečna,  která  pracuje  o 
poschodí níž. Nevěděl, co udělat, tak utek. A teď nás od rána prosí, ať jdeme za ní a vysvětlíme ji 
to. Necháme ho ještě chvíli dusit.

Ahoj Brácho, 
blbnu, blbneš, blbneme.Volal mi Cybe, že se musí někomu svěřit. „Představ si, došel mně 

kostkovanej cukr, tak sem si na slazení vzal pytlíčky, co mám nastřádaný z hospody. Rozdělám 
pytlík, vysypu cukr do kafe, hodím pytlík do odpaďáku. Rozdělám druhej, vysypu cukr do kafe, 
hodím pytlík do odpaďáku. Rozdělám třetí, vysypu cukr do odpaďáku, hodím pytlík do kafe.“

35



Dost  sem se  mu  smála.  Ale  Boží  mlýny  mě  semlely.  Malou  chvíli  potom jsem chtěla 
zatelefonovat Karlovi rozkazy dne. Vytočím číslo a na druhé straně se ozve taťka. Divím se: „Jé tati, 
co tam děláš?“
„Já tady bydlím.“
„U nás?“
„Ne, u nás.“
Já  vytočila  jejich  číslo.  A ještě  mně  taťka  povídá,  ať  jim příště  zase  něco  pošlu.  To  už  jsem 
nechápala vůbec nic. Na můj dotaz, o co jde, taťka vysvětloval: „Jak nám Karel přivezl ty zbytky 
pro  zajce,  tak  jsme je  nechali  v kuchyni  u  dveří  a  dál  jsme  se  spokojeně  koukali  na  televizi. 
Najednou do kocoura jako když střelí, vyskočil z postele (z mamčiny postele, kocour svoji postel 
nemá, zatím) a utíkal do kuchyně. Mamka šla za ním a až když spustila sirénní jekot, zvedl i taťka. 
V kuchyni viděl mamku stojící na židli a kocoura chytajícího myš. Kocour byl úspěšný a mamka 
mohla za chvíli slíst. Ta mrcha myší musela bejt v tý krabici s rýží potichoučku jak pšic. No tak si 
Macek pošmák. Jo, naši to přežili.

Ahoj Brácho,
zase jsem byla v Praze. Ostudu jsem udělala jenom po cestě tam. A zpět. Tam: Ve vlaku 

otravovali svědci Jehovovi. Je to dost zákeřný, protože ve vlaku nemáš kam utýct. Když se ke mně 
jeden z nich blížil, napadla mě skvělá taktika. Nechala jsem ho nade mnou chvíli povídat, pak sem 
nasadila texaský přízvuk a říkám: „I don’t understand.“ A von si tak pro sebe pod fousy zamručel: 
„Tak mně polib prdel.“ To sem nevydržela a česky mu řekla: „Ty mně taky.“ No vzal to se smíchem 
a už nevopruzoval. Zpět: Na nádraží jsem si chtěla dát tašku do úschovní skříňky a že vyrazím po 
Praze.  Vrazím tašku do skříňky,  vytočím heslo,  zabouchnu … a  skříňka nedržela,  porouchaná. 
Takže zruším heslo, jdu ke druhé …Vrazím tašku do skříňky, vytočím heslo, zabouchnu … a opět, 
skříňka  něrabótajet.  Zruším  heslo  a  do  třetice  všeho  dobrého.  Vrazím  tašku  do  třetí  skříňky, 
zabouchnu … a skříňka krásně drží. V ten okamžik mi došlo, že jsem nevytočila heslo. Takže tam 
zůstalo  úplně  neznámé  heslo  po  úplně  neznámém  předchůdci.  Se  slzama  v okách  jsem  šla 
k obsluze, jestli mi ji otevřou. Nebyli rádi a chtěli občanku. Jen koukli na můj průkaz totožnosti, 
dostali chápavější výraz a povídali: „No jo, inženýrka. To ste dneska třetí. A k tomu dva docenti.“ A 
pak nebul, dyž máš titul.

Ahoj Brácho,
bacil mě bacil. Sice nemám teplotu, ale nemůžu dýchat ani mluvit. Že nemluvím vadí jenom 

mně, že jsem přestávala dýchat začlo vadit i Karlovi. V tom suhým panelákovým vzduchu snad 
není ani molekulda kyslíku. V pátek jsme sebrali zásoby a odstěhovali se na chatu. Dejchalo se mi 
tam líp a i šeptat jsem začla. Jenže v noci zase v kůlně za mojí postelí prováděli myši orgie. Musela 
jsem vzít  peřinu  a  opět  jsem dělala  přesuny  do  haly.  Karel  si  toho  vůbec  nevšim.  V noci  se 
zavřenejma očima šel do haly přiložit do krbu. Mně se zdálo docela teplo, tak sem na něj jen tak 
z postele zašeptala: „Nepřikládej.“ Myslela sem, že vyletí krbovým komínem. Sprdnul mě, že ho 
děsím. A já jen šeptám. Má mít čistý svědomí. 

A ty pastičky jsou na dvě věci: na nic a na ho*no. Všechny byly vyžraný a nesklapnutý. 
Karel se vztekal a řval, že to nejsou pastičky, ale krmítka pro myši. Ňáko jim ohnul drátek, tak snad 
příště.

Ahoj Brácho,
v mém  zdravotním  stavu  nastalo  částečné  zlepšení.  Nekašlu,  ale  taky  nemluvím.  Karel 

prohlásil, že to není nemoc, ale dar od Boha. Když chci něco sdělit musím hodně namáhat hlasivky 
a mám hlas veřejné pracovnice páté cenové skupiny.

A hned mě  napadlo  toho využít.  Naše  město  totiž  postoupilo  v ekologii  tak  daleko,  že 
třídíme odpad. Kolegové-odpadáři ze životního s tím mají stále nějaké komplikace. Tož jsem se 
rozhodla jim ještě jednu přidělat. Vzala jsem telefon, vytočila je a tím křaplavým, vychlastaným a 
prokouřeným hlasem povídám: „Panko velkomožny, teplomer som rozbila a hentek také guličky se 
z teho vysypaly. A suseda povedala, že to nemožem len tak do hajzlu spalchnuť, že to čosi robi.“
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A chudák slušňák Ládíček: „Ano paní, to je rtuť a je jedovatá. Kdepak ji máte uloženou teď?“
Já: „Fagani si s tem gulajů.“
Láďa: „Jéžiši, ať to nesnědí.“
Tak já jako volám do místnosti: „Smradi, nestrkajte to do huby! Dežo, vypluješ to! A tož, čo s tým 
mám porobiť, panko?“
Láďa: „A jak se jmenujete?“
Já: „Eržika Gabžová a čo je vám do teho. Se vás ptám, čo urobiť s tym svinstvem.“
Láďa opatrně: „No já sem potřeboval vědět, kde bydlíte“
Já: „U takeho velkeho komina.“
Laďa inteligentně usuzoval, ale slyšela jsem jak dusí smích: „Tak to je asi Česká Třebová, tam 
jednou za čtrnáct dní objíždí sběrný vůz a vybírá nebezpečný odpad.“
Já: „Čo, čtrnácť dní, to chalani zatial zožerů.“
Láďa: „Tak já vam nadiktuju telefon na vašeho městského ekologa a domluvte se s ním.“
Já zase jako volám do fiktivní místnosti: „Fero, podaj mi tušku … a písať buděm na čo, ty kokot … 
tak panko možte diktýrovať.“
Láďa: „Pět set padesát jedna …“
Já: „Čóó??? Také velké numera něznám.“
Láďa: „Znovu. Pět pět jedna …“
Ještě chvíli jsem ho potejrala a nakonec jsme se v dobrém rozloučili. Za půl hodiny zvoní telefon, 
vezmu ho, představím se a na druhé straně se ozve: „Tady Fero Gabža …“ a já hned: „Čo robíš?“ 
Odhalili mě, ale prej lítali po úřadě a vyslýchali kde koho, až jim někdo prásknul, že mám chrapot. 
Hlavně že je sranda. 

Ahoj Brácha,
Karel se opět vysmívá mé pečlivosti.  Mám ve zvyku popisovat účtenky, abychom se v nich 

vyznali v případě reklamace. Takže popisuju například: boty-Karel, kalhoty-Marta. No a včera píšu 
PODPRSENKA-MARTA. Vypadalo to, že připouštím i variantu prsenka-Karel.

Likvidujeme  jablka.  Letos  se  urodilo.  A  všem.  Například  jen  za  tuto  sobotu  jsme 
zkonzumovali k obědu jablečné knedlíky, k večeři jablečné pyré, celý den jsme pili čaj z jablečných 
slupek. Se bojím, že mně z toho vyroste bubák. 

A když  jsem  v neděli  udělala  jablečnej  kompot  a  zalila  ho  jablečným  rosolem,  Karel 
prohlásil: „Martinko, je to móóóc dobrý, ale mohla bys zase někdy udělat ty marinovaný buřty?“ Až 
mně ho bylo líto.

Ahoj Brácho,
Cybe porušil  naši  dohodu o  svolávání  na  oběd.  Zatelefonoval:  „Vyhlašuju  stav nejvyšší 

nouze. Na oběd musíme dřív. Letto má děsnej hlad a okusuje stoly.“ V práci se divili, že jdu na oběd 
nějak brzo. Uklidnila jsem je, že o to dýl se z oběda vrátím :-). Dala jsem si výpečky. Byly krásně 
vypečené. Musím tu jablečnou dietu zneutralizovat. Jenže výpečky chtěly pivo. Znáš jak si dám dva 
loky piva a už mně jdou bublinky i ušima. Ale musela jsem. Letto okamžitě dochlemtnul svoje a že 
se obětuje a dorazí to i za mě. Vyměnili jsme si půllitry a všímavá číšnice okamžitě přiběhla a 
udiveně:  „Paní  už  má vypito?  Dáte  si  ještě?“  Vypadala  jsem jako největší  opilec  z naší  party. 
Zrovna já?!

Karlovi jsem za odměnu hned včera večer udělala vyprošené marinované buřty. Ještě jsem 
mu několikrát nakazovala, že se musí aspoň tři dny uležet. Co myslíš? Dnes přijdu domu a vidím na 
odkapávači umytou sklenici, do které jsem je včera naložila. Karel sledoval můj pohled a okamžitě 
se  ospravedlňoval:  „Já  myslel,  že  jenom ochutnám.  Jenže  jak  jsem jednou  začal,  už  to  nešlo 
přestat.“ Holt se uležej až v Karlově žaludku.

PROSINEC
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Ahoj Brácho,
s klukama jsme na obědě řešili vánoční dárky. Cybe si stěžoval, že by si jednou přál dostat 

to, co si děsně přeje, ale aby na to rodiče přišli sami a nemusel ji to říkat. Mně se to zdálo docela 
jednoduchý:  „Tak nám řekni,  co by si  přál.  Já  jim zavolám – Tady informační  kancelář  Santa 
Klauze, máme tady zprávu, že by váš syn chtěl pod stromeček to a to. Tak mu to koukejte koupit, 
nebo vám Jéžíšek nakope prdel.“ Neřek. Jeho chyba.

Zato Karel mně do práce telefonicky sděloval, že budu mít Vánoce ve znamení internetu. 
Než  jsem  dojela  domů,  napadaly  mě  takový  nádherný  překvapení  jako  novej  a  děsně  rychlej 
modem,  připojení  pevnou  lajnou,  kabelovkou,  satelitem … Po  návratu  jsem zjistila,  že  mi  na 
Vánoce koupil v Makru dvoukilovku zavináčů. Taky dobrý.

Vánoční přípravy – nakoupila jsem ořechy a večer jsem dělala rozpis na pečení cukroví. 
Když jsem byla u desátého druhu uvědomila jsem si, že musím přibrzdit a domnívala jsem se, že 
nejlepší bude konzultace s Karlem. Karel bez dlouhého přemýšlení pronesl: „Jediné cukroví, na 
kterým si lpím a bez kterýho si Vánoce nedovedu ani představit, je nakládanej bůček.“ Škrtla jsem 
osm druhů a zítra se stavím v masně.

Ahoj Brácho,
propadla jsem panice. Začlo to tiž vypadat, že ty zavináče budou jediné, co dostanu pod 

stromeček. Karel má dost frčák a ještě k tomu neustále řeší účetní konec roku a má dáti – dal. Bála 
jsem se, že já budu v kolonce dluhy a tak jsem napsala dopis Jéžiškovi. Adresu jsem napsala Jéžišek 
Pelikán a hodila ho do naší schránky. Nebudu ti popisovat všechny moje požadavky, ale začíná: 
„Milý Jéžišku, velice nutně bych potřebovala zlatý prstýnek. Moc by se mi líbil s bílým kamínkem. 
Mají ho v klenotech na křižovatce a je zamluvený na moje jméno …“ Karel se dopisu smál, jako že 
to je vtip, ale pak si ho zodpovědně pověsil nad psací stůl. Tak snad něco dostanu.

Snědla jsem jedny lískové ořechy a jedny mandle. Zbytek musel Karel zamknout do tresoru 
ke zbraním. Jinak by nebylo z čeho píct.

Achoj Brácho,
dnes mi promiň překlepy, ale sem polomrtvá. Spíš tříčtvrtinově mrtvá. Včera jsme s Karlem 

vyráběli  vánoční  vaječnej  koňak.  Nějakej  dobrák  nám  dal  předpis,  podle  kterýho  se  smíchá 
šlehačka, cukr, rum a slivovice a je to. Zní to jednoduše. Jenže v závěrečné fázi jsme vše smíchali, 
každej si vzal lžíci a začli jsme ochutnávat. Karel jako rodilý Moravan prohlásil: „Málo slivovice.“ 
Přilili jsme slivovici, zamíchali a ochutnali. Mně se zdálo málo rumu. Přilili jsme rum, zamíchali a 
ochutnali. Karel: „Málo slivovice.“  Přilili jsme slivovici … Já: „Málo rumu.“ Přilili jsme rum … a 
pak nevím kolikrát repeat. 

To bys  nevěřil,  jak se  dá zhulákat,  když jíš  lžící  vaječňák.  Ještě  k tomu mám zalepený 
vnitřnosti a mozek.

Končím a odcházím si odložit boa …… boaaaááááááá.
P.S. … klukům jsem na obědě říkala, že mě bolí škeble a oni se na mě koukali, proč jim takové 
intimnosti sděluju. Nikdy neslyšeli, že se hlavě říká škeble a mysleli si podle podoby něco úplně 
jinýho. Blbci.

Ahoj Brácho, 
s dárkama to je na dobré cestě. Karel v dopise Jéžiškovi pečlivě odškrtává, co už zajistil. A 

když není  doma, chodím kontrolovat stav dárků na českých tocích.  Zatím určitě dostanu: zlatý 
prstýnek, knížku o Americe. Ještě pár věcí zbývá. Snad dojde i na ně.

Karel  včera  vydal  oříšky  a  pekli  jsme  cukrový.  Všechny  ořechový  druhy  mají  takovej 
zvláštní šmak zbrojního oleje. Asi to nebyla nejlepší schovka.

Ahoj Brácho, 
jsem ráda, že ti balík s dárkama došel. Doufám, že se ti CD budou líbit. V mailu se obdivně 

vyjadřuješ o naší poště, jak dorazil balík brzo. Hele za ty peníze, který ze mě vytáhli, by tam s ním 
měl pošťák doplavat.
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Ahoj Brácho,
a  máme  Štěpána.  Poslední  dny  jsem  nepsala,  finišovo-předvánoční  nestíhačka.  Takže 

postupně. Den před Štědrým dnem Karel ještě stále neměl odškrtnutý jeden dárek pro mě – ruční 
šlehač. Takže jsem po příchodu z města naprosto nenápadně hovořila o tom, že jsem si myslela, že 
budou předvánoční slevy … třeba na šlehače … Karel něco konzumoval a jak jsem vyslovila slovo 
‚šlehač‘, jeho čelisti přestaly pracovat. Pak polkl sousto nerozkousané a prohlásil, že ještě musí do 
banky. Byl pryč asi půl hodiny a když se chvíli po návratu usadil na WC, okamžitě jsem zneužila 
situace a mrkla se na nástěnku. Šlehač odškrtnut. To sem mrcha, co?

A to  nebyl  můj  poslední  žertovný  kousek.  Na  Štědrý  den  dopoledne  Karel  na  balkóně 
chystal stromek do stojánku. Já jsem se rozhodla odejít do města na poslední nákupy. Ještě jsem se 
Karla šla na balkón zeptat,  jestli  nemá nějaké dodatečné požadavky na Jéžiška. Jenže jak jsem 
odcházela z balkónu naprosto automaticky a přísahám že neúmyslně jsem zavřela dveře na kliku. 
Jak sám víš, jsou to dveře, které zvenku kliku nemají. Karel dál prováděl obřízku stromku a jeho 
zapasování do stojanu a já odešla. Zrovna v prvním obchodě neměli to, co jsem potřebovala a taky 
jsem se ve městě trochu zakecala  a  trochu zaprohlížela.  Když jsem se po téměř hodině blížila 
k domovu a potkala jsem třetího člověka z baráku a každý mně hlásil, že na něj Karel z balkónu 
volal … kdybych tě náhodou potkal, tak máš pohnout, věděla jsem, že je zle. Od místa, na které je 
z našeho balkónu vidět, jsem již běžela. Po přiblížení k domu jsem viděla stepujícího Karla a říkala 
jsem si, že nám ty Vánoce pěkně začínají. Bylo sice slabejch deset pod nulou, ale na to, že byl Karel 
jen v košili, bylo i to dost. Ani ti nebudu reprodukovat jak všelijak nazval tvoji sestru a prej mně dal 
ještě desetiminutový ultimátum a pak by vykopnul dveře. Já mu to věřím. Horší, kdo by nám je na 
Štědrej den zasklil. Všechno zachránil až čaj se slivovicí, který byl vlastně slivovicí s nepatrným 
přídavkem čaje. Karel roztál fyzicky a psychicky a dokonce i našel všechny dárky pro mě. 

Že byli naši u nás, to asi víš. Vždyť si volal,  že posíláš mailem fotky. S těma byla taky 
sranda. Já naše fotky nechávám pro mamku a taťku přidělat, takže jim naskenované, které posílám 
tobě, neukazuju. No a když jsme s tebou domluvili, zapnula jsem počítač, stáhla poštu a okazovala 
jsem jim vaše fotky z výpravy do pouště. Naši na to stále nevěřícně koukali a opakovali: „Co v tý 
Americe už všechno neuměj … to je zázrak … v tý Americe …“ Tak sem je při tom nechala, že to 
vy v tý Americe. Ale když se tak nad tím zamyslíš, není to tak dávno, kdy jsme pracně a za draho 
posílali poštou a ještě o trochu dřív ani do Ameriky nebylo možný nic posílat a teď … ty to nacpeš 
do mašiny a já si to tady za pět minut vyprintuju … v tom Česku.

Pak už Štědrý večer proběhl bez zádrhelů. Neberu jako zádrhel, že se mi špatně podařilo 
identifikovat  některé  dárky a  tak jednou taťka dostal  Karlův a jednou naopak. Ale bez větších 
protestů si je vyměnili. 

Zítra  odjíždíme na chatu a  budeme tam vegetit  až  do nového roku.  Jelikož tam nevede 
internetová dálnice, mezi námi nevede tam ani normální silnice, tak se ozvu zase až příští rok.

LEDEN

Ahoj Brácho,
svátky máme za sebou a jsme zase v práci. Při včerejším návratu z chaty do civilizace Karel 

prohlásil: „Ještě, že už je po Vánocích. Jsem na poslední dírce v opasku.“
Takže Silvestr. Šli jsme do hospody kousek od naší chaty. Vtipně jsme se nezeptali, v kolik 

je začátek. V šest jsme usoudili, že to je vhodná doba na začátek, naložili jsme do krbu metrák 
dřeva a vyrazili lesem a sněhem. A hospoda prázdná. Ještě neměli ani roztočený pivo. Bylo to tak 
dát si kořalku a pak další a to bychom nemuseli dožít půlnoci. Tak jsem vyrazili lesem a sněhem 
zasev opačném směru. V chatě bylo třicet stupňů. Stihla jsem si ještě i umýt hlavu a naštvat Karla. 
Když jsme si  umyli  vlasy, vyfénovala jsem si je a povídám: „Nechám ti  fén venku.“ Karel jen 
utrousil: „Neprovokuj.“ Nepomohlo ani vysvětlování, že jsem nemyslela na lebku ale na fousy.

Opět jsme vyrazili naší teď už prošlapanou cestičkou. Karel naříkal, že už má promočené 
nohavice. Povídám: „To usušíš ve víru tance.“ Dost se vyděsil.
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A tak jsme na druhý pokus zahájili oslavy Silvestra. Hudba hrála ve stylu kántry a stále se 
vytahovali, že zahrajou všechno. Znáš naši oblíbenou od Poutníků ‚Pojďme se napít‘? Tak o tu je 
šel Karel poprosit. Kapelník ho vyslechl, vzal si mikrofon a do sálu ohlásil: „Teď bude přestávka, 
protože tady pán nás zve na kořalku.“

V zápase s myšmama máme skóre 3:2. Vedeme. Tři jsme chytli a dvě pastičky nám ty svině 
zase vyžraly.

Ahoj Brácho,
pozdravují tě naši. Silvestra taky přežili. Vyjma kocoura. Taťka prý navečer krmil králíky a 

Macek sledoval,  jestli  jim nepodstrkuje  něco lepšího než dostává on.   A zrovna v ten okamžik 
někdo na ulici cvičně odpálil petardu. Kocour prej ladným obloukem skočil do králíkárny, tam se 
přikrčil vzadu a klepal se, jsa maskován klidně přežvykujícíma králíkama.

Jako každé Vánoce mamka uvařila ovocovku. Tu hnědou polívku ze sušenýho ovoce, 
která se dochucuje rumem a smetanou. Udělala ji víc, protože je hodná a myslela i na mě. Už když 
jsme ji u našich přelejvali do sklenice, bylo mně divný, proč nás Karel tak zálibně sleduje, když 
ovocovku nejí. Jen co jsme dorazili domů, nachystala jsem si talíř a šla do toho. A Karel prosebným 
hlasem: „Dala bys mně taky trochu toho guláše?“ Bylo mně ho tak líto. Celou dobu se těšil, že od 
našich vezeme něco poživatelného. Je fakt, že barva i konzistence odpovídaly a vyčuhující sušený 
hrušky byly k nerozeznání od hovězí flákoty. Karel byl zklamán na nejvyšší míru, ale když viděl, 
jak si polévku zahušťuju rumem, povídal: „A tak já ji taky ochutnám … a nebo ne, já si vezmu jen 
tu jíšku.“ A léčil zklamání rumem.

Ahoj Brácho,
na obědě jsem se ptala Cybeho: „Cos teda dostal?“

„Holící strojek a ponožky. Kupodivu sem letos nedostal slipy.“
„Asi zlobils.“

Letto prohlásil, že on od Jéžiška bere jenom tvrdý dárky. Z měkkejch kouká vždycky ňáká 
užitečná blbost. Další kamarád dostal puzzle a říkal mně to dost zklamaně. „No co, to je hezký ne? 
Tvrdej  dárek.“ A on:  „Jenže nevím,  jak ho dám do kupy.  Je  to  obrázek lodi na modrém moři 
s modrou oblohou. Má 2000 kousků a z toho je 1990 bleděmodrejch.“ Ale já mu věřím, do příštích 
Vánoc to zvládne.

Ahoj Brácho,
krásně zamrzla řeka. Vytáhli jsem s Karlem brusle a večer, když z ledu vypadly fagani, tak 

jsme nastoupili my se svoji volnou sestavou. Karel měl v kapse kovovou placatici, vánoční dárek od 
našich, naplněnou slivovicí. Jednu jsme si cvakli ještě před vstupem na ledovou plochu. A pak začla 
exhibice. Kdybys viděl ty nádherné haxenpauzeny! Bylo asi deset pod nulou, ale stejně u okrajů ten 
led tak nepříjemně lupal. Proto jsem se raději držela dál od Karlových devadesáti kilogramů. Jenže 
on mě lákal na slivovici. Vyřešili jsme to tak, že položil placatku na led a odjel. Já jsem přijela, 
lokla nebo víckrát lokla, položila, odjela. Když jsme dorazili na dno (placatice), vydali jsme se 
domů. To bys nevěřil, jaký je to bruslení namáhavý sport. Vůbec jsem se nemohla udržet na nohách.

Ahoj Brácho,
ještě dojídám vánoční zavináče. Nosím si je i  do práce, takže jsem kluky upozorňovala: 

„Pokud se vám bude zdát, že tady něco smrdí, tak se vám to nezdá. Já mám k sváče zavináče.“ 
Nevzrušeně  odpověděli:  „Děláš  čest  svému jménu,  co  taky  čekat  od  Pelikánový.“  Jenom jsem 
k němu neměla rohlíka. Naštěstí si Péťa šel pro sváču, tak jsem si u něj jeden objednala. Třikrát se 
vrátil zeptat, jestli fakt jeden. A potom mi přinesl dva a vysvětlil: „Já jsem při svý žravosti opravdu 
nemohl pochopit, že by někomu stačil jeden rohlík.“ Sežrala jsem oba, ale k tomu druhému už mně 
zbyly ze zavináče jen párátka.

S těma chlupatejma bestiema jsme sice na body 5:3, ale v neděli dostaly červenou kartu za 
nepovolené děšení protihráče. Zase se nám jedna dostala do skříňky. Musela tam vlízt dřezovým 
odpadem, kterej, jak víš, nikde nekončí, protože nemáme tekoucí vodu. Sahala jsem do skříňky pod 

40



dřezem pro novou houbičku a místo toho jsem v ruce držela starou myš. Naštěstí, dřív než jsem 
zkolabovala, tak jsem ji stihla hodit zpátky a zavřít dvířka. Karel nemohl pochopit, když už jsem ji 
měla  v ruce,  že  jsem  ji  nezabila.  Blbec.  Sám  na  ní  taky  nešel  s holejma  rukama.  Nabil  si 
vzduchovou pistoli a odvážně otevřel skříňku, zatímco já jsem se pohodlně usadila na ledničce. 
Postupně  oddělával  lahve,  až  za  tou  poslední  se  krčila  taková  krásná  myšička  s něžnejma 
červenejma očičkama, ozval se výstřel a lehla. Jednou ranou!!! Obdivně jsem okolo svého muže 
křepčila a Karel skromně prohlásil, že diabolky jsou drahý. Možná by se jako lovec uživil.

Ahoj Brácho,
máme s Karlem ostudu. Normálka. Šli jsme domů a na chodbě mně Karel pomáhal z kabátu. 

A jak tak omylem zavadil o moje záda, přišla na mě touha po drbání. Na zádech. Začala jsem loudit: 
„Podrbej mě … ještě, ještě … ááá … tam je to krásný … ještě kousek vedle … přitlač, přitlač … 
tam,  tam je  to  nádhera …“ A jak  tak slastně  vzdychám v panelákový chodbě,  slyším,  že  se  u 
sousedů zavírají dveře. Určitě je nenapadlo drbání na zádech, ale jsou přesvědčený, že nás vášeň 
skolila už v chodbě. Trocha závisti neuškodí.

Je zajímavý, jak nás ženský to zádový drbání uspokojuje. Když drbu na zádech neteřinku, 
téměř přede. Však tuhle jsme si naříkaly, že to chlapy neumí. Já jsem prohlásila, že Karel vždycky 
začne vzadu a za chvíli se přesune dopředu a je z toho úplně něco jinýho. Neteř se mi svěřila: „No 
Ondru taky záda moc nebaví.“

Ahoj Brácho,
tak tři kluci z práce půjdou k hasičům. Už je všechno jasný. Ale smutný. Budeme brečet. 

Dnes  to  vypadalo  jako  v krematoriu,  tak  jsem se  rozhodla  přivést  všechny  na  jiný  myšlenky. 
Natiskla jsem na lísteček: ‚Ty taky sebereš každý hovno‘ a pohodila jsem ho na chodbě. Kluci mi 
poctivě chodili hlásit: „Udělej si u mě čárku.“ Poslední byl šéf. Zřejmě budu bez prémií :-).

Zato odpoledne mě ve městě pobavil kámoš, kterej  přes zimu jezdí se sněžným pluhem. 
Vyprávěl mi, jak ráno vyhrábnul ze závěje místního opilce. Nebudu jmenovat, ale znáš ho. Povídal, 
že jel s pluhem, najednou ze závěje vyletělo kolo a potom chlap. Kámoš hned zastavil a běžel se 
podívat,  jestli  žije.  Chlap dopadl  z výšky dvou metrů na cestu,  oklepal  se  a pronesl:  „ Už maj 
v Plzeňce otevříno?“

Ahoj Brácho, 
máme víkend. V pátek jsem při odchodu z práce přála kolegovi, ať si ho užije a on na mě 

zahulákal:  „Mě chceš  nasrat.  Ti  řekli,  že  musím na  ples.“  Chudák.  Jeho  žena  na  tuto  sezónu 
naplánovala osm plesů. On briskně propočítal, kolik by vydělal, kdyby ty hodiny mohl příjemně 
strávit v práci, místo otravování se na plese. Ale asi mu to nepomůže.

Sobotu a neděli jsem trávili … hádej kde … uhodl … na chatě. Přijel tam za námi celej 
střeleckej oddíl. Když už půl hodiny vynášeli z aut zásoby, začla jsem se bát, že chtěj s námi prožít 
zimu. Byla z to žranice a pijatika. Jenom Vašek pořád loudil, že chce jít do hospody. V tom mraze 
se ale nikomu nechtělo. Povídáme: „Vašku, maj v hospodě něco, co my tady nemáme?“ Po dlouhém 
přemýšlení Vašek jmenoval: „Plný popelníky, větrák, voslintaný ubrusy, …“ A Ivonu napadlo: „Co 
bychom pro kamaráda neudělali. Rozdělíme si role a každej bude hrát něco z toho, co tu Venca 
postrádá.“ Měla jsem téměř hlavní roli – hrála jsem smrad. Ale nemysli si, ne nějakej obyčejnej, 
cigaretovej nebo kuchyňskej, obyč-smraďoch byl Pavel, já jsem byla smrad ze záchoda. Ten je totiž 
v naší  hospodě neopomenutelnej.  No měli  jsem dost  upito  … ale  předpokládám, že  jsme myši 
definitivně vypudili z našeho teritoria. Možná nejen myši. Aby vesnice věděla, že u nás byli střelci, 
museli si venku prásknout. Budka pro ptáky sice dvakrát nadskočila, ale statečně vydržela na svém 
místě. Jenom se moc nepozná, co je mák a co je nespáleny střelný prach z perkuzáků. Asi bude 
sejkorky bolet bříško.

Ahoj Brácho,
kolega, odpůrce plesů, se mi svěřil, že je možná zachráněn. Vzal si na ples hodinky, které 

kdysi koupil při návratu z bývalé NDR. Německy moc nevládne, tak až za hranicema zjistil, že to 
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jsou hodinky pro slepce. Každou celou hodinu zakokrhá kohout a elektronický hlas nahlásí, kolik je 
hodin. Německy. Když mu tohle hodinky provedly na plese v osm, v devět a v deset hodin a před 
jedenáctou už půlka sálu koukala na Páju a čekala, kdy začne kokrhání, zavelela jeho manželka 
k ústupu. Pája byl nadšen.

Zase  byla  angličtina  a  zase  ostuda.  Učitelka  na  nás  házela  dotěrné  dotazy,  jestli  máme 
manžela, děti, auto. A mě se ptala, jestli mám doma zvíře. Po pravdě jsem odpověděla: „Only one 
Pelican.“

Ale smích mě přešel hned po angličtině. Děsně mrzlo a je brzo tma, a tak pro mě Karel přijel 
autem. Nebejt po cestě strachy mrtvá, možná bych i obdivovala, co Karel všechno stihne v jediném 
okamžiku dělat: předjíždí, hodí blinkr doprava, zařadí se před předjeté auto, zjistí, že předjeté auto 
svítí  dálkovejma,  přešteluje  zpětné  zrcátko proti  oslnění,  zabliká na  předjeté  auto výstražnejma 
světlama, zjistí, že předjeté auto, stále svítí dálkovejma, stáhne okýnko, vystrčí ruku, ukáže dálkově 
svítícímu řidiči  vztyčený prostředníček,  zavře okýnko, přešteluje zpětné zrcátko zpátky, protože 
dálkově  svítící  auto  necháváme  kdesi  na  obzoru  za  sebou.  A to  všechno  při  stokilometrové 
rychlosti. A v obci.

Ahoj Brácho,
včera jsme měli s klukama z bývalé práce vánoční besídku. Nějak jsme ji v prosinci nestihli. 

Přijeli i pardubáci. Takže ti je jasné, že bylo veselo, proto jen bodově:
• Micky jako slovák si chtěl objednávat po slovensky, pak nemohl pochopit, že jeden párek jsou 

dvě  nožičky.  To  už  na  něj  kluci  volali,  jestli  je  chce  k sobě  nebo  od  sebe.  Lambič  zase 
objednával dvoje krokety na jeden talíř a zacykloval se do toho. Servírka znervózněla: „Vy mě 
snad zkoušíte.“

• Pak si objednával Cybe kuřecí kapsu. Servírka: „A s čím?“ Cybe: „No asi se sýrem, nebo co do 
tý kapsy strkáte.“ Servírka už v největším zoufalství: „Ale s čím jako přílohou.“

• Micky nám prozradil, že má rozjednanej kšeft na práci v Saudské Arábii. Hned padaly dotazy 
typu: „To tam budeš nějakýmu šejkoj dělat databázi manželek? V SQL dotazy která je dnes na 
řadě, s kterou dlouho nebyl, která nemůže …“ Vynadal nám do pitomců.

• Micky ukazoval kouzlo s pomalovanejma párátkam, který vypadalo jako šachy. Cybe nad tím 
chvíli jako přemýšlel a pak pronesl: „Já bych táhl dámou na E 55.“

• Chechtali jsme se už každej kravině. Cybe usoudil, že na nás má jakousi alergii. Vždycky, když 
se sejdeme, bolí ho pak lícní svaly.

• Micky s Lambičem se furt sázeli o pivo. Nakonec vše skončilo remízou a jeden druhýmu dlužili 
pět piv. Ale trvali na vyrovnání dluhu. Takže při placení servírka musela škrtnout za Mickyho 
peníze pět  piv Lambičovi.  To ještě  chápala.  Ale  když  za  Lambičovi  peníze  škrtala  pět  piv 
Mickymu, nechápala už vůbec nic. A byla ráda, že vypadnem.

• Lambič při placení otevřel peněženku, zabořil do ní hlavu a volal na celou hospodu: „Haló, haló 
… ste tam někdo?

• Cestou na vlak jsme šli okolo hráčkarny, před kterou měli na tabuli křídovej nápis ‚VÝPRODEJ 
HRAČEK‘. Změnili jsme jen jedno písmeno. Hádej který.

• Cybe zůstal pozadu a čůral. Ani jsme si nevšimli, že nás došel. A když nám připadalo, že je pryč 
dlouho, Lambič zařval: „Cybééééé.“ A Cybe mu za zádama zašeptal: „Neřvi.“ Lambič leknutím 
skočil do příkopa.

To ovšem nebyl konec. Všichni šli kolektivně se mnou na vlak. Přišli jsme a ty čuby nádražácký 
nahlásili 10 minut zpoždění. Tak někoho napadlo, že jdeme do nádražního bufetu na kořalku. Tož 
sme si dali slivovici a vrchnímu dopili flašku. A čuby nahlásili dalších 10 minut. Tak jsme šli na 
další kořalku, slivovice už nebyla, tak jsme dali vodku. No co se budu rozepisovat – vlak měl 40 
minut zpoždění, dopili jsme i vodku a málem i ferneta. Hrůza. Posledního panáka jsem do sebe 
kopla málem i se skleničkou, protože to už stál vlak na peróně a já ho dobíhala. Pěkně se to ve mně 
všechno rozklepalo. A ve vlaku - von to byl rychlík Vihorlat až do Humenného = cikán expres. 
Když sem kamarádům domávala, zavřela sem okýnko a nostalgicky sem koukala jejich směrem. 
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Za mnou se v uličce protahoval vožralej cikán a úmyselně  mně šáhnul na zadek. To mě teda nasral. 
Sem  se  prudce  otočila  a  otevřela  pusu  s tím,  že  mu  něco  pěkně  ostrého  řeknu.  No  a  v tom 
okamžiku,  nevím,  jestli  tím  rychlým  pohybem,  leknutím,  otevřenou  pusou  nebo  jestli  sem  ty 
kořalky vypila moc narychlo … prostě se ve mně vzbouřily jak ty vodky, tak ta slivovice, tak ten 
fernet,  no a vino a hermelin z Avionu taky začly odporovat zemské přitažlivosti … Nebudu tě 
napínat … nepoblila sem ho … ale přiznám se, že jsem si toho sejra pokousala ještě jednou. Cigoš, 
když slyšel ten zvuk ucpanýho záchoda, kerej se ze mě vydral, a viděl, jak sotva stíhám dát ruku 
před pusu, tak uskočil dozadu a přísahám, že zajel do kupé jak liška do nory. Bál se i otočit, aby 
neměl mrkev v zádech. Ani jsem mu nestihla vysvětlit, ze se mně nechce blejt z něj (i když vypadal 
taky k zebliti).
Ale beru si  z toho ponaučeni – je to dobrá obranářská finta. Rači se zeblít,  než bejt znásilněná 
ňákým hnusným cígem. Voni asi zrovna netouží vošoustat někoho, kdo by je při tom vohodil. A 
zezadu se špatně znásilňuje. Při tom můžeš klidně odejít.
No a to je všecko. Pak už sem to domu donesla a v pohodě ten dvakrát přežvejkanej sejra strávila. 
Jenom se ještě trochu hlásil ke slovu, když mě Karel vítal a kapku mě k sobě přimáčknul, tak sem 
zatla zuby, kdybych mu to poslala pres rameno, tak aby šlo jen řídký.  

Ahoj Brácho,
kolega plesař z donucení líčil zážitky z poslední akce. Děsná zívačka. jediný vzrůšo bylo, že 

vyhráli pětilitrovku okurek. Jasně, že ji hned načli a každý si rukou hmatal pro okurek. Byl tam 
s nima nějakej zapšklej učitel a neustále je nabádal, že je to nehygienické. Pak se namazal a na 
závěr plesu vypil všechen lák přímo z lahve. Hygienicky.

Já jsme si dala včera taky trochu kultury. Byla jsem tady v Ústí v divadle. Čarodějky ze 
Salemu a hrálo divadlo Rokoko. Skvělé výkony, skvělá atmosféra. Jenomže představení končilo po 
desáté hodině a autobus mně jel domů až o půl jedenácté. Do toho sněžilo a fučelo. Šla jsem na 
autobus k nádraží a abych vůbec nezmrzla na kost, rozhodla jsem se před vichrem schovat alespoň 
v nádražní budce. Jako na potvoru šel okolo nějakej nádražák, kterej moc dobře věděl, že se ten den 
na nádraží už žádnýho vlaku nedočkám a hned na mě vybaf: „Na co tady čekáte?“ A já s klidem: 
„Na  autobus.“  Tvářil  se  skoro  stejně,  jako  kdybych  řekla  že  na  letadlo.  Bylo  mně  vyděšence 
uniformovanýho líto, tak jsem mu to vysvětlila. Roztál a vypadal, že by mě i zahřál, ale byl starej a 
táhlo z něj pivo a peprmit. Určitě nejedl pendrek k pivu, takže to byla zelená … naštěstí jel autobus. 

Doma jsem to Karlovi líčila jako pokus o znásilnění. Myslela jsem, že dosáhnu toho, aby šel 
příště se mnou do divadla. A víš co mně řek? Ať si stoupnu pod lampu. Ještě včera jsem byla 
přesvědčená, že to myslel jako radu, že pod lampou je světlo a tedy bezpečněji.  Dnes mně tak 
připadá,  jestli  si  to  nemám chápat,  jako že  kdyby mě útočník viděl  … Mám Karla  požádat  o 
vysvětlení. Asi ne, viď?

ÚNOR

Ahoj Brácho,
taťka je v nemocnici. Naši oba dostali chřipku. Taťkovi nějak zasáhla průdušky a nemohl 

dýchat. Tak šel pěšky k doktoroj! Když mně to řekli, samozřejmě jsem nadávala, proč nemůžou 
zavolat  pohotovost nebo nás.  A víš,  jaký bylo vysvětlení? „Nám bylo tak špatně,  že jsme vám 
nemohli ani zavolat.“ Někde musím zjistit, jestli kromě zákona zakazujícího řezat vlastní děti je i 
zákon zakazující řezat vlastní rodiče. Doktor taťku hned nacpal do záchranky a s houkačkou ho 
vezli do nemocnice. A taťka se divil, proč u Primony nezahejbaj k jejich baráku. Myslel si, že ho 
jenom vezou domů. S houkačkou.

Ahoj Brácho,
každý den chodím za taťkou. Už je lepší. Prý to bylo křečovité stažení průdušek. Tak mu je 

nekřečovitě roztahujou. S taťkou tam leží jeden starej pán a vypravoval, že byl totálně nasazenej 
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v rajchu. Taťka se ho ptal, jestli zažádal o odškodnění. On že ne a náš taťka-dobrák hned, že dcera 
má adresu, kam si může zažádat. Takže jsem tam dnes přišla a pán:
„Paní vy prej máte adresu, kam si můžu zažádat o odškodnění za totální nasazení?“
Já: „Mám. Zítra vám ji přinesu.“
Pán: „A jak vy jste byla dlouho v rajchu?“
Já sem na dědka nechápavě koukala, zatímco Karel si chechtal do rukávu. Chvíli jsem se utěšovala: 
„Je starej, špatně vidí.“ Jenže když jsme odcházeli, dědek četl noviny bez brýlí. Mně teda nakrk.

Ahoj Brácho,
já už do tý nemocnice nebudu chodit! Jelikož se mně taťkovo dýchání pořád nelíbí, počíhala 

jsem si dnes na doktorku. Mladá, hezká šikovná, jistě dobře vidící. Povídám jí, že se jdu zeptat na 
zdravotní stav pana Popa. A ona: „Vy jste manželka?“ No uznej, taťkoj bude sedmdesát a mně je 
sotva čtyřicet. Senatovykašlu! V práci mně utěšovali, že taťka asi tak dobře vypadá. Ale neutěšili.

Ahoj Brácho,
tak  sem  se  nechala  ostříhat.  Musím  se  sebou  něco  dělat.  Já  jim  dám  rajch  a  taťkova 

manželka! A nechala jsem se obrat fakt fest. Po příchodu domů se Karel nejdřív lek a pak prohlásil: 
„Tak teď vypadáš opravdu jak z rajchu.“ Ať si trhne.

Zapakovala jsem všechny sponky, mašle a krémy na rozčesávání vlasů jako nepotřebné a 
poslala mamce. Naši tě pozdravujou.

Ahoj Brácho, 
nevím,  jestli  sem si  pomohla.  Včera  jsme zašli  s Karlem na  jedno pivo  (každej  jedno). 

Sedíme sami dva u stolu, přijde cizí mužskej a povídá: „Chlapi, je tady volno?“ Karel se otočil a 
zavrčel: „Není!“ a mně do ucha pošeptal: „Pomstil sem tě.“ Je dobrý mít zastánce.

Ráno jsme se v práci nachechtali. Zjistili jsme, že mají hasiči v havarijním plánu napsáno 
„… v případě krizové situace bude nutné členy krizového štábu svést …“ tak jsem se hned hlásila, 
že bych s dovolením … šéf mě zklamal, jde o překlep a nebude svádění ale svezení. Ach jo, ta 
čeština.

Ahoj Brácho,
je to dobrý, nevypadám tak nejhůř, jsou i jiní … Včera večer jsme byli u hajného. Jestli jsem 

ti  nepsala,  tak maj  čtvrtý mimčo, teď už roční holčičku.  Karel  se  k ní  přiblížil,  promluvil  a  ta 
spustila  tak  strašnej  jekot,  že  ji  její  pětiletý  brácha  musel  okřiknout:  „Co  řveš,  to  přeci  není 
strašidlo, to je strejda.“ Možná má Karel dvojroli.

Rozhodli jsme se bojovat s chřipkovou epidemií. Já česnekem, Karel otužováním. nevím, 
ale mně stále připadá více humánní sníst krajíc chleba s paličkou česneku, než na sebe po ránu 
pouštět ledovou vodu. Na chatě to Karel praktikuje tak, že na sebe venku vyleje kbelík ledové vody. 
Já ho sleduju z verandy zabalena do vaťáku, obuta v důchodkách a s beranicí na hlavě. Blázen.

Ahoj Brácho,
když  nepomohlo  ostříhání,  rozhodla  jsem  se  pro  další  kroky  ve  vylepšení  své  visage. 

Zakoupila jsem bahenní masku na obličej. Velký reklamní plakát sliboval, že je to přírodní černé 
bahno z mrtvého moře, které obohacuje cévy kyslíkem a tím dochází k omlazování a zpomaluje 
tvorbu vrásek. Prostě namatlu se a Karel mě nepozná. Jediné co mohu potvrdit – je to bahno. A 
Karel mě nepoznal. Dnes měl přijet až někdy kolem sedmé hodiny. Tak jsem si udělala relaxační 
odpoledne. Natřela jsem se tou bažinou, četla jsem si a na plný pecky si pouštěla Queeny, který 
Karel nemusí. Jenže přes Fredyho zpěv jsem neslyšela Karlův předčasný příchod. A Karel jako 
vždy těžce nesl, že je už před panelákem slyšet, co si já pouštím v druhém patře a rozhodl se, že mě 
za to vyleká. Vplížil se do bytu a šel na mě bafnout do obýváku. Jenže jakmile otevřel dveře, zvedlo 
se z gauče něco, co ze všeho nejvíc připomínalo hlavní postavu z filmu Mumie. To jsem byla já 
s blátem na ksichtě a ramena zabalený ručníkem, abych neznečistila halenku. Nejdřív zařval Karel, 
pak zařvala  mumie,  pak  zařval  Karel  a  mumie  se  začla  smát,  protože  ji  všechno došlo.  Karel 

44



sakroval  a  mně  tekly  slzy  smíchu  a  vytvářely  v bahně  impresionistické  vzory.  Když  jsem  se 
uklidnila a hlavně umyla, sprdla jsem Karla, jak to že je doma o hodinu dřív, že to se ve slušných 
rodinách nedělá. Karel: „Však mě ta hodina přišla pěkně draho. Pětikilo za rychlost.“ A málem 
infarkt.

Ahoj Brácho,
oznamuji ti, že seš bratrem idiota. Minulý týden jsem zase byla na školení v Praze. Jako 

vždy jsem si v pátek dala tašku do úschovny a šla na pochůzku Prahou. Bylo nádherně, našlapala 
sem toho dost a vyřízená a na poslední chvíli jsem dorazila na nádraží. Vyzvednu si tašku, jdu na 
nástupiště, vidím lokomotivu v našem směru, vlezu do vlaku, A jak jsem tak suverénní a zcestovalá 
a světaznalá a děsně chytrá … no prostě debil, vůbec jsem se nepodívala na odjezdovou ceduli. Na 
co, žejo :-)? Vyberu kupé a usadím se. Po bližší obhlídce se mně vagóny zdály podezřele hezký a 
čistý, tak se jen pro ujištění ptám spolucestujících:
 „Není to první třída?“
 „Není.“
„Není to místenkovej?“
„Není.“
Tož sem si v pohodě rozdělala pití, čtení, svačinu … tetina z vesnice. Jen tak mimochodem slyším 
z reproduktoru: „Ukončete nástup na druhém nástupišti  do vlaku směr blablabla.“ Najednou mě 
napadá, že jsem na druhém nástupišti a to blablabla jsou úplně jiné zastávky než by se mi hodilo. 
Stále ještě v klidu vstanu a jdu ke dveřím. Právě v ten okamžik se dveře automaticky zavřou, vlak 
se začne rozjíždět a na okolosemihnoucí perónový ceduli svítí MŰNCHEN. Až se mně zatmělo 
před očima. Ještě se smutně podívám na svůj vlak na druhý straně perónu a jdu zpátky do kupé. 
Říkám spolucestujícím: „Prosím vás, já sem v úplně jiným vlaku, než sem chtěla. Kdepak to staví?“
„Jó paní, to je Eurocity a staví až v Plzni.“ 
Další temno. Při představě, jak mi České Dráhy strhávají ze sporožira příplatek za to euro a za to 
city a za pokutu, se mně chce brečet. Při představě návratu a noci strávené na Hlavním nádraží mezi 
bezdomovci už brečím. 
Přichází průvodčí a tak hned hlásím: „Já nevím, co se mnou uděláte.“
Průvodčí bez mrknutí: „Vy jedete do Berouna a my tam nestavíme, co?“
„Kdybyste věděl, kam já jedu.“
„Tak se na to podíváme,“ a bere si ode mě jízdenku.
„Jéžišmarjá, ženská, dyť vy ste v úplně jiným vlaku!“
„Hmm, to já už vím taky.“
Naštěstí průvodčí patří do kategorie lidumilů a dobráků. Na jízdenku mně napíše JÍZDA OMYLEM 
a nechce ani příplatek, ani pokutu. Najde mně spoj z Plzně zpátky do Prahy a slíbí v Plzni pomoc. 
Moji kolegové-spolukupáčníci už ze mě byli tak vyjančený, že se Slečna ptala průvodčího, jestli 
sedí ve správným vlaku, když jede do ňákýho německýho Cosifurtu. Průvodčí ji ujistil, že sedí ve 
správným vlaku, ale ve špatným vagóně. Vlak se v Plzni rozděluje a každej díl jede do jinejch 
horoucích  pekel.  Proto  taky  má  vlak  lokomotivu  i  na  konci,  což  byla  původní  zrada.  To 
zmobilizovalo  i  Mlaďocha  u  okna:  „Chcete  říct,  že  já  bych  v tomhle  vagónu  nedojel  do 
Kamsifurtu?“ Průvodčí mu jeho dedukci odsouhlasil a  ptal se posledního cestujícího v kupé, starší 
paní, která se moc do diskuze nezapojovala: „Proboha, paní, vy jedete kam?“ Ona: „Do Plzně.“ 
Průvodčí s úlevou: „Tak to jste v tomhle kupé jediná, kdo jede dobře.“ 
Slečna s Mlaďochem se na průvodčího rozčilovali, že teda nebejt ztracenej paní (to jako mě), tak by 
svůj omyl ani nezjistili. Průvodčí jim řek, že je to jejich chyba, protože na každé sedačce byl leták s 
veškerými  informacemi.  Všichni  jsme  zvedli  oči  do  prostoru  pro  zavazadla,  kam jsme  letáky 
začínající České Dráhy vám přejí … bez čtení uložili. 
Před Plzní pro mě průvodčí přišel, vzal mi tašku a na nádraží začla nejpotupnější část mého trejlu. 
Nejhodnější průvodčí na světě mě zavedl za náčelníkem stanice, řekl mu něco v tom smyslu, že 
tady paní z venkova jede nejspíš poprvé vlakem, asi neumí číst a je poprvé ve městě a vůbec je 
mentálně mimo a tak dál a ať na ní proboha dohlídne, nebo mu zase vleze zpátky do vlaku a on ji do 
toho Německa nechce. Náčelník stanice vzal mě a moji tašku a zavedl mě za výpravčím. Řekl mu, 
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že tady paní … Výpravčímu bylo jasné, že to bez dozoru nezvládnu a zavedl mě za vlakovou četou, 
která  měla  nastoupit  na  vlak  do  Prahy.  Řekl  jim.  že  tady  paní  … a  důrazně  nakázal,  ať  mě 
nespouštěj z očí a vysaděj až v Praze. Fakt mně chyběl už jen ten košík s živou, kejhající husou. 
Vlaková četa, tři bodří chlapíci, si dělali srandu, že si ode mě manžel aspoň ještě chvíli oddychne. A 
dívali se pohledem, z kterého byl patrný soucit s Karlem. Měla jsem strach, jestli si vzpomenou na 
skautská léta a budou chtět udělat dobrý skutek, tak mě pošlou někam úplně jinam, aby si chudák 
manžel užil svobody od tohohle stvoření. 
Celá tahle předávací akce končila tím, že si nemusím kupovat jízdenku zpátky do Prahy. Byli na mě 
fakt všichni děsně hodní. Jenže pak mně průvodčí z vlakové čety začal nenápadně dávat typy, kam 
se mám schovat, kdyby přišel revizor. Měla jsem obavy, aby ještě kvůli mně neměl průšvih a tak 
jsem prohlásila, že si jdu koupit jízdenku. Všichni okamžitě zařvali: „Nééééé.“ Po kratší diskuzi, 
bylo patrné, že mě nechtěj pustit za strachu, abych se vrátila. Vlakvedoucí pod záminkou koupení 
cigaret odešel se mnou do vestibulu, počkal až si koupím jízdenku. U stánku zakoupil kuřivo, tož 
jsem si já koupila ňáký místní noviny. Poté přijel vlak a četa bodrých chlapíků posadila mě a moji 
tašku do vlaku. 
Bodrý chlapík-průvodčí mě chodil téměř každou zastávku kontrolovat, jestli nevystupuju, a v každé 
vesnici mi oznamoval, že to ještě není Praha. Ale to už se dostavila úleva. Věděla jsem, že jedu 
správným směrem :-), že chytím rychlík domů, že nebudu muset nocovat na hlavasu … Byla jsem 
si jistá happy endem a tak jsem si sama pro sebe dělala rekapitulaci. A musela jsem se sama pro 
sebe smát.  Takže si  představ obrázek ženský, kterou do kupé usadí  celá vlaková četa,  která se 
během jízdy sama pro sebe směje a na kterou průběžně dohlíží průvodčí a maskuje to oznámením, 
že ty dvě žárovky venku, ještě nejsou pražské neóny. Spolucestující zákonitě nabyli dojmu, že se 
jedná o akutní transport do Bohnic. To na mé tváři ovšem vyvolávalo jen další smích a ten je zase 
utvrzoval v jejich názoru a tak, byv znalí, že se bláznům nemá odporovat, se na mě taky usmívali a 
to mě ještě víc rozesmálo … a tak dokola.
V Praze mě a mojí tašku průvodčí vysadil a za úlevného oddychnutí spolucestujících a mohutného 
mávaní celé čety jsem nastoupila do správného vlaku. 
Po usazení jsem zjistila, že v celém vagóně nesvítí světlo. Jelikož už bylo jedenáct večer, měla jsem 
hrůzu, že usnu, přejedu a domů se už nikdy netrefím. 
Ale pak už následovaly samý dobrý zprávy. Ve vlaku jsem si povídala se sousedkou, takže jsem 
neusnula a před druhou v noci jsem dorazila k domovu. Karel spal na chatě a tak byl můj příchod 
bez komentáře. Ó jak jsem byla šťastná ve své postýlce!!!
Ráno Karel přijel, v pohodě si nachystal snídani a k ní noviny. Koukne na ně a povídá: „Plzeňský 
deník? Kde se tady vzal?“ V klidu.
„Sem si koupila.“
„Kde sis ho koupila?“ V klidu a udiveně.
„No kde asi, v Plzni.“ To dá rozum.
Karel koukal jako kdyby to byl New York Times přímo z New Yorku a už ani v klidu, ani udiveně, 
ale spíš zavyl, jak když se psovi šlápne na ocas (ale nešlápla jsem):
„Cos dělala v Plzni?“
Tak jsem mu vyprávěla svoji Pilsen Story. A Karel se ten den nenasnídal. Nekolegiálně se chechtal 
místo toho,  aby mně poradil,  jak mám k cesťáku přiložit  jízdenku, na které je napsáno JÍZDA 
OMYLEM.
Dnes jsem toho nasmolila mnógo, ale byl to mohutný zážitek, tak se nezlob.

Ahoj Brácho,
nastane loučení. Kluci jdou k hasičům. Už si rozdělují, co si vezmou s sebou. Musíme je 

hlídat  nebo nám zbudou jenom oči  pro pláč.  A mít  ty  oči  skleněný,  tak  nám je  seberou  taky. 
Vykřikují tady na sebe hesla ‚Ber všechno, vyhodit to můžeš vždycky‘ nebo ‚Co nepoberem, to 
zničíme.‘ Dnes jsme si říkali, že je budeme muset při odchodu z práce vždycky zběžně prošacovat a 
o víkendu tady držet protihasičský hlídky.
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Ale ještě na poslední chvíli mně musej s… štvát. V televizi jde seriál Putování s dinosaury. 
Fakt skvělý. V práci jsem pronesla touhu koupit si videokazetu. A Péťa šeptal Přemkoj: „Jo, a zařadí 
si to mezi rodinný akce.“ Už ať sou pryč.

Ahoj Brácho,
asi tě zabiju. Po patnácti letech mě Karel ukecal a vytáhla jsem lyže sjezdovky. Jenže jsem si 

nebyla  jistá  stabilitou  a  chtěla  jsem si  to  zkusit  nejdřív  bez  čumilů.  Vyrazili  jsme  u  chaty  na 
sjezdovku  ve  všední  den  odpoledne.  Jenže  když  nejsou  čumilové,  nejezdí  ani  vlek.  Logicky. 
Hrdinně jsem obula přaskáče, hodila lyže na rameno a supěla do kopce. V polovině se mi to zdálo 
už dost vysoko a taky už jsem lyže nemohla unýst. Karel ještě pod kopcem šteloval svoje vázání a 
já jsem nabírala odvahu. Zjistila jsem, že ji nemám odkud nabrat a tak že to musím zmáknout bez 
ní. Začala jsem připevňovat lyže k botě a nějak mně to nešlo. Ať jsem kroutila se všema možnýma 
hejblatama, posunovala, co šlo posunout, prostě mně tam bota nedržela. Volám na Karla, že mám 
problém. On mě začal zezdola dirigovat, jak mám mít lyže položený po vrstevnici kopce … To už 
sem pěnila, ale nepomohlo mi to. Musela jsem počkat, až dorazí chytřejší část rodiny a po spojení 
obou mozkoven, jsme došli  k závěru, že sis ty idiote jeden nevycválanej u mojich lyží převrtal 
vázání na svoje dvanáctky boty!!! Tos mě nemohl varovat? Nebo sem to zapomněla? Hodila jsem 
lyže na druhý rameno a odkráčela středem kopce dolů.  No mezi námi,  možná si  mě zachránil. 
Vypadám sice jako blbec, ale nezraněnej.

Karel si párkrát sjel, já jsem zatím vyklepla kosu. Na nohou jsem měla omrzliny pátého 
stupně,  takže  jsem hned  po  návratu  vydala  rozkaz  nohy  vypařit.  Karel  mně  na  ně  nalil  ještě 
klokotající vodu a já jsem řvala: „Vypařit, néééé vopařit!“ 

Mám já to s vámi trápení.

Ahoj Brácho,
šéfoj už kvetou papriky. Dneska se rozhodl opylovat. Vzal štětec a aby tu výměnu genetické 

informace měli autentickou, vydával u toho i autentické vzdychy. Jenže až tak autentické to nebylo 
a jelikož měl nedávno problémy se srdcem, sekretářka se vyděsila, že dodělává. Letěla k němu a na 
nás ostatní volala: „Pomóc! Pomóc!“ Šéfa to stálo protistresovýho panáka pro všechny. Láďa ovšem 
tím pádem zjistil, proč mu jeho papriky nerodí. Jak řekl „… protože je nešuká.“ Ještě to s šéfem u 
Ládi v kanclu konzultovali, ovšem šéf objevil, že má Láďa obě rostliny samčí a na chodbě řval: 
„On má papriky buzeranty a myslí si, že mu budou rodit!“

Definitivně jsme stanovili termín posledního rozloučení - tento čtvrtek. Udělala jsem jim ve 
Wordu parte, kde bylo motto ‚Odešla parta a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly …‘ Dali jsme to na 
nástěnku a při každém pohledu uroníme slzičku.

Ahoj Brácho,
ráno nám volala uklizečka a seřvala nás, protože uviděla parte a úplně v ní zatrnulo, kdo 

umřel. Chuděra. Ta si s námi taky užije. Jednou při své pečlivosti šéfoj stírala prach na dálkovém 
ovládání  od  televize  a  on  ji  měl  vypnutou  jen  operativně.  Takže  ona  ji  při  leštění  čudlíků 
nevědomky spustila a když za ní promluvil mužský hlas, málem ji štrejchlo. 

Kluci  pakují.  Péťa  mi  přinesl  ukázat  svoje  úspory.  Kdysi  jsme mu koupili  pokladničku 
s nápisem ‚Na můj první prezervativ‘ a on si do něj celou dobu schraňoval přebytečné desetníky a 
dvacetníky. Má jich tam asi půl kila. Představila jsem si, jak by přišel do drogerie, vysypal by to na 
pult a řekl: „Za tohle prezervativy.“

Ale jinak je to práskač. Abych začla od rána. Láďa přinesl pálenou slivovici, že „… až na 
rozlučku“. Jenže ji nesl do ledničky a Jitka na něj volala ve stylu vietnamských prodejců: „Kusít 
pane, kusít!“ Tak jsme kusíli. Asi za hoďku ke mně přišel do kanclu Péťa a já blbec jsem se mu 
svěřila, že se mi jaksi rozjíždí barvy na monitoru. Péťa hned začal volat: „Lááááďóóó, Marta tvrdí, 
že  v tom máš metanol.“  Láďa šel  do ledničky zjišťovat,  jestli  to  není  destilační  frakce,  kterou 
používá na čištění  oken.  Prej  ji  leje i  do ostřikovače u auta.  A to se pak policajti  diví,  že  nic 
nenadejchá. A smrad jak v palírně … 
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Ahoj Brácho, 
už je to tady – loučení a stěhování. Péťa byl o víkendu v rámci tréninku stěhovat babičku. 

Do čtvrtého patra. Rodiče tam prej už byli dva dny předtím a že všechno dají do krabic. A dnes Péťa 
přišel s rukama jak lana od bandžídžampingu a povídá: „Představte si taková stará dubová skříň. 
Pěkně fortelnej masiv, žádná překlížka. My ji ve čtyřech chlapech táhli do čtvrtýho patra hodinu. To 
bylo na každej schod Héj rup. Když jsme ji za babiččina sekýrování umístili přesně na vyhrazené 
místo, skáceli jsme se na podlahu. Babička nás pochválila, vytáhla ze zástěry klíč, otevřela skříň … 
a libovala si, že se to ani moc nerozházelo. Vona byla plná šatů!!! Dnes jste se málem mohli dočíst 
v novinách, jak čtyři násilníci zamordovali bezbrannou stařenku.“

Loučení nastane ve čtvrtek, stěhování v úterý.

Ahoj Brácho,
tak jsme se s hasičama důstojně rozloučili.  No, o  důstojnosti  nemůže být  ani řeč.  První 

trapas nastal hned ráno. Poslední dobou jsme se trápili, co jim tak koupit. A mě pak napadlo, že jim 
necháme udělat  cukrová prsa.  Nechávala jsme je Dělat  Karlovi ke čtyřicátinám. Byl to krém a 
piškoty, vše vytvarované a polité růžovou polevou s čokoládovejma bradavkama. Pamatuju si, když 
jsem to objednávala Karlovi, paní cukrářka se mě ptala: „A chcete nějaký číslo?“ A já jsme si tak 
v duchu říkala, a´t si Karel užije a povídám jí: „Tak asi čtyřky.“ Ta se smála: „Já myslela jestli na to 
chcete napsat číslo,když je to k narozeninám.“ Tentokrát se nás na číslo neptala, ale ptaly jsme se 
my s Jíťou, kolik budou stát. Cukrářka: „Záleží, jak se povedou veliký.“ A já ještě dobrácky: „Tak 
to  nešetřete.“  Dnes  jsme pro ně  ráno s Jíťou  vyrazili.  Už když  nám prodavačka  nesla  odkudsi 
zezadu krabici o velikosti metr krát metr, začla jsem se bát. A když nám řekla cenu čtyři sta padesát 
korun, šla jsem do kolen. Oni udělali nejen prsa, ale něco jako model Věstonické Venuše, ale hódně 
zvětšenej. Na krku měla dokonce náhrdelník z jedlých perliček a mandlovej pupík. Ani jsme to 
nemohly unýst a po cestě Jíťa pořád vzdychala: „Kozy za pětikilo, šéf nás zabije.“ Když jsme mu 
nahlásily cenu, opravdu k tomu neměl daleko, ale když jsme otevřely krabici … vše nám odpustil. A 
kluci hasičský z nich byly úplně paf. Fotili a laskali se s nima tak dlouho, že k nim skoro vzpláli a 
pak je nikdo nechtěl rozkrojit. Musela zakročit a zakrojit Jíťa a kluci plakali.

Loučení se odehrávalo na chatě. Díky bohu ne na naší. Byla to neskutečná sranda, ale taky 
neskutečná ožrávačka. To pořád někdo vykřikoval: „Dodržujte pitný režim!“ Tak jsme dodržovali a 
dodržovali … a dodr… 

A dnes  v pátek  to  v práci  bylo  střízlivění  za  živa.  Strašlivé.  Neviděla  jsem na  monitor, 
neviděla jsem na klávesnici a v tom stavu jsme podávala pracovní výkony. V pondělí to po sobě 
budu muset zkontrolovat.

Ahoj Brácho,
dnes pro kluky přijel náklaďák s dalšíma pěti hasičskejma hromotloukama a definitivně se 

vystěhovali. Vypadá to tady jako po odchodu rabovací roty. Heslo dnešního dne je: ‚Co nezničí 
požár,  to zničí hasiči.‘ Péťa neustále kontroloval, jestli  jsou skříně na nošení prázdné.  Láďa na 
poslední chvíli vydloubával vývrtkou hmoždinky ze zdi a když loudil, jestli si může vzít dveře, šéf 
začal křičet,  ať už vypadnou. S Jitkou jsme měly rozdělené úkoly. Ona chránila vlastním tělem 
kopírku a já jsme nesměla spustit oči ze skartovačky. I tak se náklaďák musel otočit čtyřikrát. Jdu se 
podívat, jestli mám peněženku.

Ahoj Brácho,
peněženku mně nechali. Ale dnes přijel Péťa a už od dveří volal: „Doufám, že to nenaruší 

naše kamarádské vztahy, ale my jsme vám omylem … opakuji omylem … včera sebrali ventilátor.“ 
Děláme, že jim věříme.
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BŘEZEN

Ahoj Brácho, 
v práci je bez hasičů smutno. Dnes jsme je aspoň kvalitně napálili. Byla zkouška sirén. Tak 

jsem hned volala  Láďovi,  nasadila jsem hlasovou fistuli,  nějak jsem se představila a  povídám: 
„Prosím vás, nám tady houká siréna.  Ono něco jedovatýho uniklo? Máme si  nasadit  ochranu?“ 
Láďa mně krásně vysvětloval, že to je pouze zkouška sirén, tak jsem ho ještě cvičně seřvala, proč je 
v takovou blbou hodinu a ne v poledne. Vysvětlil mi, že to jde v republice postupně po okresech a 
na nás prostě připadla tahle blbá hodina. Uzavřela jsem to už bez fistule: „No to ti teda Ládíčku 
pěkně děkujeme.“ Zasmáli jsme se my i Láďa a rozloučili se. Ne ovšem na dlouho. Láďa asi za 
hodinu volal,  že má kvůli  mně průser.  Když totiž domluvil  se  mnou, volala mu jejich mzdová 
pracovnice, která mluví fistulí normálně. Představila se Čejková a chtěla vědět jestli mu má plat 
posílat na účet nebo … ani nedomluvila a Láďa v domnění, že to jsem zase já zařval: „Čejková, už 
mě neser!“ Stěžovala si na něj a musel se jít omluvit. Prej má u mě kořalku. Tvrdí on. Nemá bejt 
sprostej na lidi.

Ahoj Brácho,
vyhlásili jsme jaro a vytáhli kola. Ale jsme po zimě úplně kašovitý. Znáš tu rovinku do 

Semanína, tak tu sem nemohla vyšlapat :-). Hrůza. V Semaníně povídám Karlovi: „Čoveče, já jedu 
furt na nejslabší převod a sotva funím.“ Karel mě uklidnil: „Já sem tam taky ještě trojku nedal, 
nechci vyplivnout plíce.“ Ujeli jsme pár metrů po vesnici, Karel se otočil a oznámil: „Běží za námi 
vlčák.“ Rázem jsme oba přeřadili – za dvě, za tři a valili jak pro žlutej trikáč. Jenže vlčák taky. A 
rychlejc. Když nás doběhl, byli jsme oba připraveni na boj. Ovšem vlčák na nás sral a běžel dál. Za 
nějakým chlapem, který si to štrádoval ještě kus před námi. Podle toho, jak začal vlčákovi spílat a 
že se s ním vracel se dalo vydedukovat, že ho doma zavřel a odešel. A pes si otevřel a taky odešel. A 
my jsme si sedli do příkopa a snažili se polapit ňákej kyslík.

Ahoj Brácho, 
už si někdy viděl létajícího jezevčíka? Já včera. Jeli jsme s Karlem na kole. Ze zahrady, 

kterou jsme míjeli, najednou vyběhl takovej chlupatej cep salámu a hned mně po noze. Jeho pán na 
nás volal: „On vám nic neudělá.“ Jenže když už se pes zakusoval do mého lýtka, Karel zařval na 
salámovýho majitele: „Ale já jemu jo,“ a ladně Panenkovskou penaltou poslal saláma na oběžnou 
dráhu. Ten ihned po přistání pochopil, kde se stala chyba a hlavně, kde je jeho místo. Pálilo mu to 
rychleji než majiteloj. Ze zahrady na nás ještě oba štěkali, ale lejtko mám nepoškozený. A to je 
hlavní, protože je jaro a co by se mně pak zapalovalo.

Budu muset Karla poprosit, ať jednu vytne i bývalým kolegům. Na obědě mě zase Cybe 
urazil. Řešili jsme bohatství (jasně že ne naše, tam není co řešit) a Letto něco mlel, že jeden čas byl 
nejbohatší  muž  světa  egyptskej  král  a  pohrdlivě  ho  charakterizoval:  „…  takovej  čtyřicetiletej 
dědek.“ Ihned sem se ohradila, že mně je víc a sem mladice. Cybe si u mě chtěl udělat oko: „No, ale 
tobě bych to nehádal. Tobě bych hádal tak … tři … maximálně čtyři.“ Potěšeně mu říkám: „To 
přidej! Pět, už se nepočůrávám.“ A Cybe to jednou větou všechno pohnojil: „V tvém případě spíš … 
ještě se nepočůrávám.“ Jsou to zajícové, bez úcty ke stáří.

Ahoj Brácho, 
málem jsi byl jedináček. Včera mě vezl z práce kolega a vysadil mě na světelné křižovatce. 

A jak si tak jdu přes náměstí domů, vidím u bankomatu Karla vybírat peníze.  Teď už vím, že 
následující akce byla dost blbej nápad, ale mě chytrý nikdy nenapadnou. Prostě jsem se přikradla za 
Karla, zapíchla jsem mu dva prsty do zad a zachraplala jsem: „Naval kačky.“ A myslela jsem si, 
bůhví  jak  jsem  vtipná.  Jenže  v Karlovi  se  projevily  podmíněné  reakce  bývalého  majitele 
bezpečnostní  agentury  (SOS –  Soukromá Ochranná  Služba  hned v roce  1990  … vzpomínáš?). 
Zkrátka zatnul pěst a z otočky vypálil dělovku, která by jistě zabila i hrocha. To, že ti teď ještě píšu, 
je díky tomu, že v posledním zlomečínku mikrosekundy Karel zaregistroval povědomý ksicht. A 
smrtonosná pěst se zastavila uprostřed mé pěšinky. Ten mně nadal! Ani jsem neprotestovala.
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To mi připomnělo, jak jsme měli nový surf. Ještě za komančů. Karel chodil celou zimu na 
brigádu k zedníkům, aby si ho mohl koupit. A v letě jsme s ním jeli na Seč a byli jsme na něj děsně 
pyšný.  Postavili  jsme  stan  a  teď kam s prknem.  Karel  ho  odmítl  nechat  na  autě,  tak  jsme  ho 
podstrčili předsíňkou u stanu, aby spal s námi a nebylo mu smutno. Jenže u vedlejšího stanu byli 
nějaký mlaďoši,  opékali  buřty,  chlastali  a vůbec dělali  bugr.  Karel  byl předěšenej,  aby se něco 
nestalo … surfu. No a jak v tom randále nemohl spát, tak odešel na záchod. Já jsem chvíli ležela a 
pak jsem usoudila, že když už je otevřenej stan, půjdu ze sebe taky něco vymáčknout. Odešla jsem, 
Karel se vrátil a ani si nevšiml, mého splihlého spacáku, zazipoval stan a snažil se usnout. Já jsem 
se spokojená a vyčůraná vrátila ke stanu, ohnula jsem se a začala rozepínat zip. Vtom se současně 
přihodily dvě věci: ze stanu se ozvalo zařvání: „Chceš pecku?“ a vyběhla z něj pěst přesně ve směru 
mého obličeje. Můj nos od podoby s boxerským zachránilo, že jsem se převrátila dozadu a padla na 
pr*el. Měla jsem děsnej záchvat smíchu a vždy, když už se třeba i Karlovi podařilo usínat, tak jsem 
si na to vzpomněla a chechtala jsem se. Celou noc litoval, že se mu to nepovedlo. A to ještě není 
všechno. Za pár let přišel převrat a Havel vyhlásil všeobjímající amnestii. Karel sledoval televizi, 
kde právě prováděli  výčet trestů, na které se amnestie vztahuje, a pronesl:  „Kdybych tě tenkrát 
zabil, tak mě dneska pustili.“ Ale ten jeho hlas … mísil se v něm smutek s nostalgií a životním 
zklamáním!!!

A teď propásl druhej pokus. Možná někdy do třetice. Bojím se, že to jednou dopadne. Takže 
kdybych dlouho nepsala … šetři na věnec.

Ahoj Brácho,
byli jsme se podívat u hasičů.  Pěkně si  to tam kluci zařídili.  Ani se jim nestejská. Jsou 

v jednom areálu se záchrankou, tak jsme to tam prošmějdili celý. Na záchrance nám i udělali kafe a 
jelikož byla doba oběda, inspirativně jsme se bavili o jídle a jestli letos budou houby a že loni bylo 
hodně hub … A já jsme líčila, že zrovna včera jsem dodělala poslední houby z mrazáku do guláše 
pro Karla na dnešek. A jak jsem to tak dovyprávěla, v tom jejich poplachovým svolávacím rozhlase 
se ozvalo: „Výjezd do České Třebové k bolení břicha.“ A šéf jen hlesnul: „Karel už sněd guláš.“

Od nich je to na nádraží dálka a tak jsem jela domů autobusem. Nejdřív mi řidič vytiskl 
poloviční lístek. Sice mi to polichotilo, ale hned mi dotiskoval druhej. Tak jsem si při čekání na 
druhou polovinu  lístku  sedla  na sedačku vedle  řidiče  a  občas  jsme něco prohodili.  Víš,  jak je 
v Dlouhý Třebový ta rovinka, tak tam jel proti nám náklaďák. Najednou před něj vyletěla modrá 
oktávka, snad stovkou ho předjela a těsně před autobusem se zařadila do svýho pruhu. Řidič na mě: 
„Viděla jste to prase necivilizovaný?“ Já: „Viděla. To byl manžel. Ale jinak máte pravdu.“

Když sem to líčila Karlovi, omlouval se tím, že mu volali z Ústí speditéři, že jim dal tři 
adresy, ale jen dva balíky. Tak přeci musel jet stovkou v obci. To dá rozum.

DUBEN

Ahoj Brácho,
je krásný počasí, slunno a teplo. Karel jezdí pracovat na zahradu. Já zatím odolávám. Můj 

organismus se brání a už při představě zemních prací rozpoutá bolení zad. 
Včera jsem se u našich bavila. Pamatuješ, jak jsem se nechala ostříhat a všechny sponky a 

krémy  na  rozčesávání  vlasů  darovala  mamce?  Poslala  jsem  je  po  Karlovi  bez  upřesňujícího 
průvodního slova.  No a včera mně mamka povídá:  „Musím ti  poděkovat,  za ten krém. Je  fakt 
dobrej. On tu pleť tak hezky napne …“ Chvíli jsem tupě čučela, než mi došlo, že si mamka dva 
měsíce maže obličej regeneračním krémem na vlasy. Musím ovšem uznat, že ten návod na použití 
je na něm natištěnej tak malejma písmenama, že jsem ho nepřečetla ani já.

Ahoj Brácho,
na  zahradě  nám přistály  mimozemšťani.  Fakt,  nesměj  se.  Včera  jsem podlehla  útoku a 

vyrazila  jsem  na  zahradu  s Karlem.  A my  ti  máme  po  zahradě  vypálená  kola.  V trávě  jsou 
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v pravidelných intervalech kola o průměru asi dvou metrů. V těch místech je tráva žlutá a mrtvá. 
V ostatních místech je zelená a živá. Těch kol tam je šest. Takže buďto u nás přistálo šest létajících 
talířů nebo jeden, ale s pěti mezipřistáníma. Vzrušením jsem nemohla pracovat a stále jsem Karla 
přesvědčovala, že bychom měli zahradu nechat v původním stavu a zavolat do nějakého ústavu pro 
výzkum UFO.  Karel  řekl,  že  do  ústavu zavolá  leda  kvůli  mně,  jenže  kola  mně  vysvětlit  taky 
nedovedl. Spíš se o tom vůbec nebavil. Asi byl naštvanej, že mě ožehnutí výfukovejma plynama z 
plazmovejch motorů napadlo dřív než jeho. Jsem prostě geniální a stejně někam zavolám. 

Ahoj Brácho,
mimozemšťani se nekonaj. A to už jsem si na internetu našla stránku, kam se má poslat mail, 

pokud uvidíme ňákej anomální úkaz. Dnes totiž z Karla konečně vylezlo přiznání, že to seno, který 
na podzim sušil,  neuklidil.  Zůstalo v kupkách (upřesňuji: v šesti kupkách) celou zimu a až před 
týdnem ho pěkně zetlelý naházel na kompost. Musím ovšem uznat, že je Karel estét. Za takový 
pravidelný kupkový rozestupy by se nemuseli stydět ani na spartakiádě.

Dnes jsme byli všichni z práce služebně v Hradci na školení u vojáků. Do vojenské budovy 
se nesmí vstupovat s mobilem, musí se odevzdat u vrátnice. To víš, že jim šéf svýho miláčka nedal. 
Přepnul ho na vibrační vyzvánění a strčil do kapsy u kalhot. No a uprostřed přednášky najednou 
zrudnul a blaženě vzdychnul: „Ááááách … někdo mě volá … eště! …“ Tím pádem z druhé půlky 
přednášek vím úplný prdlajs. Byl to lítý boj se smíchem. Cestou zpět jsme se stavovali na oběd 
v Kolibě u Hradce. Mají tam na stěnách všelijaké lovecké trofeje. A my jsme si zrovna sedli do 
boxu na jehož zdi visela kůže z jelena. Upoutalo mě, jakej má kraťoulinkej ocásek. Usoudili jsme, 
že s takovým šmrdlálkem si ty parohy docela zaslouší. Marcela mu zase zkoušela díru po průstřelu 
a uvažovala, co to bylo za velkou ráži. Šéf ji musel vysvětlit, že ta díra v který má strčenej prst není 
průstřel, ale řitní otvor. Byl to hezký výlet.

Ahoj Brácho,
včera jsem navštívila kadeřnici. Rozhodla jsem se pro pravidelný sestřih. Budou Velikonoce, 

jaro … Sice mně to na vzhledu nepomůže, ale je to pohodlný. U kadeřnice bylo děsnejch lidí. 
Upřesňuji – ženskejch. Nejlepší bylo, když začal komusi v kabátě na věšáku zvonit mobil. A teď 
všechny  ty  zákaznice  s natáčkama,  helmama,  rozdělanejma  trvalejma  a  melírama  hrabaly  po 
taškách a přerovnávali kabáty na věšáku. 

Dnes jsem to vypravovala v práci a šéf se koukl na můj sestřih a pronesl: „Tys byla na 
pánským?“ Blbec.

Ahoj Brácho, 
píšu trochu se zpožděním, ale čekala jsem na povelikonoční vystřízlivění. O šmekůstru jsme 

oblažovali příbuzné v Karlově rodném Zábřehu (resp. Zábřeze – nevím, jak se ta díra skloňuje :-). 
Jeli jsme vlakem, aby Karel nemusel řídit a já nemusela zvracet. Pro Karla to bylo použití služeb 
Českých drah po několika letech. Takže byl asi o deset zdražení zpátky. Ve vestibulu jsme rozložili 
síly,  Karel  šel  koupit  jízdenky a  já  noviny.  Víš,  že  pokladna a novinový stánek jsou každý na 
opačném  konci  příjezdo-odjezdové  haly.  A já  jsem  až  u  stánku  slyšela  Karla,  jak  vysvětluje 
pokladní, kam že to jedeme. Chyba nebyla v pokladní, ta mu rozuměla hned, ale když se na displeji 
objevila suma, Karel předpokládal, že nám dává jízdenky do Zágrebu nebo někam jinam hodně 
daleko a tak se neslo celou halou: „Já jsem chtěl Zábřeh … Zábřeh na Moravě … ne Zábřeh u 
Ostravy … jenom Zábřeh na Moravě … jóóóó kurva, to je to tak drahýýýý!!“

Pamatuješ si, jak zábřežáci hned po revoluci prodali tu velkou sochu Lenina? Tak místo ní 
tam asi předloni vztyčili sochu Eskymo Welzla (co mu důvěrně říkám Nanuk ze Zábřeha a Karel se 
vzteká). Takže jsem švagrové, u níž jsme přebývali sdělila, že se chci na Eskymovu sochu podívat. 
Koukala na mě jak zjara, že žádná taková v celém Zábřehu ani Zábřeze není. Vysvětlila jsem ji tedy, 
přeci že nahradila sochu Lenina. A ona: „Nekecej to už není Lenin? Dyť kolem něj chodím každej 
den do práce a vůbec jsem si nevšimla.“ Raději nebudu prozrazovat, kde pracuje, abych neudělala 
ostudu našemu školství. 
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Ale nemáme ostudu jen my. Jitčin manžel jezdí jako řidič-profík. Někdy před Vánocema 
kamsi  vyjížděli  a  kolega  z kanceláře  je  poprosil,  aby  mu na  poště  hodili  vánoční  pohledy pro 
příbuzenstvo. Samozřejmě je zapomněli v kaslíku u auta a když je objevili, bylo po Vánocích. A 
taky jim bylo blbý se přiznat. Nyní v rámci rozesílání Velikonočních pozdravů si na ně vzpomněli a 
hodili  je  do  schránky.  Ten na  ně  dneska  řval.  Prej  mu celá  rozšířená  rodina  volá  a  ptá  se  po 
duševním zdraví. Jó to se ti tam u vás nestane, viď? Kanadské žertíky Made in Czech.

My jsme předloni k Vánocům poslali taky kuriózní pohledy. Každý je vždycky píšeme pro 
svoji stranu příbuzných, přičemž já jsem na svoje podepsala i Karla. Jenže Karel, jak je poctivej, tak 
můj podpis nefalšoval a prý mě upozornil, že je mám podepsat. Což jsem nezaregistrovala, všechny 
sebrala a mrskla do schránky. Celému Karlovu příbuzenstvu dorazily pohledy s podpisem ‚Karel a‘.

Ahoj Brácho,
ptal  ses  na  platy.  Nic moc.  Už se nedorovnává ani  inflace.  S klukama jsme nasadili  na 

obědech nouzový režim. Předevčírem jsme si  dali knedlíky s vejcem :-(.  Vejce a knedlíky byly 
v poměru 1:1. Jedna šiška knedlíku na jedno vejce. Kluci naříkali, že to se musí aspoň zapít pivem. 
Jenže jim došlo točený. Tak že si dají lahvový. Při placení zjistili, že to lahvový stojí 17 korun, 
oproti deseti  za točený. To byl fakt nouzový režim jak noha. Takže včera jsme číšnici  zakázali 
poňoukat nás ke konzumaci piva. Ona teď chodí s tácem po place a když jde okolo našeho stolu, 
říká: „Tady nic. Tady je nouzovej režim.“

A to  nám  ještě  ke  všemu  neštěstí  doma  začínají  odcházet  elektrické  spotřebiče.  Nojo, 
zařizovali jsem se po svatbě a už je to devatená… ne dvacet let. Fuj, to je numero! Minulý týden u 
nás byl opravář na ledničku a po opravě mi kondoloval a sdělil, že to byla poslední oprava, pak už 
bude následovat poprava. Takže začínáme šetřit na novou. A to já jsem si ještě vymyslela, že příští 
ledničku chci se skleněnejma dveřma.  A trvám si na tom. Jinak je velká pravděpodobnost, že se 
uzuřím k smrti. Karel totiž otevře ledničku, strčí tam horní polovinu těla, podrbe se na koulích a 
zase ji zavře. A takhle se jde do ledničky podívat několikrát za večer, jestli tam něco nepřibylo, 
jestli tam něco Jéžišek nenadělil nebo nevím co. Já ji pak musím odmrazovat a nadávat.

Ahoj Brácho,
oplatky se pečou. Nevědomky, ale s o to větší radostí, jsem se pomstila Karlovi za tu záhadu 

s kupkama sena. Ořezávala jsem si totiž kudlou tužku na obočí. Modrou. Hned jsem kudlu neumyla 
a zrovna si šel Karel namazat chleba. Okamžitě jak zařval: „Jéžižmarijá, to máslo je modrý!“ bylo 
mně jasný, která bije. A taky sem ho nechala řešit záhadu. To má za UFO.

Ahoj Brácho,
promiň, pár dní jsem se neozvala. Byli jsme na třídenní poradě. Já ti nevím, proč vždycky 

než dorazí náš pracovní kolektiv, tak je to vcelku nudná záležitost a jen přijedeme, je sranda. A 
ostuda. Tentokrát to začalo už o přednáškách. Všichni přednášející seděli a mluvili do mikrofonu. 
Až jeden se postavil a začal sdělením: „Jestli vám to nebude stát, budu vadit.“ Nikdo nereagoval, 
jenom naši partě došlo, že původně nám nemělo vadit, že bude stát. Dostavil se u nás akutní záchvat 
smíchu,  doprovázený  křečema  a  pláčem.  Když  jsem  se  dostatečně  vybrečela  a  dostatečně  si 
rozmazala všechen mejkap, troufla jsem se podívat na oprotisedícího šéfa. Taky brečel. A jak dusil 
smích a  tekly mu slzy,  tak měl  úplně zamlžený brejle.  Tento pohled mě pobavil  na další  čtvrt 
hodiny. Tím jsme se uvedli.

Po  odpoledních  přednáškách  měla  následovat  zábava.  Šéf  ze  všech  šéfů  nejšéfovatější 
upozorňoval, že by měla zábava skončit v rozumnou hodinu, neboť minule se někteří nestihli ráno 
ani oholit. Na to jsme s Jitkou reagovali obě výkřikem: „My jsme se teda oholit stihly.“

Jeden cizí kolega, se nás o přestávce ptal, jak je možný, že jsme s Jitkou každá povahově 
úplně jiná a přitom se v kravinách tak doplňujeme. Šéf mu to vyjasnil: „Jsou každá jiná, ale obě 
prdlý.“

Místní domluvená hudba hrála celý večer jednu neutrální pohřební melodii. V jejich podání 
by se dalo pohřbívat i na takový hity jako je Babylon nebo Preslyho Modrý semišky. Můj šéf došel 
k závěru, že je potřeba rozproudit zábavu a že nás naučí nový tanec – chrobáka. Obešel všechny 
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tancující páry a všichni souhlasili a dychtili po poznání. Hudba spustila svůj oblíbený funebrmarš, 
chvíli jsme normálně tancovali a v tom šéf zařval: „Chrobák!“ a na toto znamení si tanečníci musí 
lehnout na záda a mrskat nad sebou nožičkama. Je ti asi jasný, kdo si chrobáka zatančil. Jenže já 
myslela,  že z té země nevstanu. Kdybys vyděl ty ksichty Pražáků. Viditelně řešili  dilema, jestli 
sebou plácnout na zem a vypadat jak blbci, nebo zůstat stát a vypadat jak blbci.

Zábava opět moc brzo neskončila. Při odchodu na pokoje se šéfovi podařilo zakopnout a 
kvalitně se rozplácnout pod schodama. Při pádu ještě duchapřítomně zařval : „Chrobá!“ Jasně že 
jsem lehla. Šéf rozhoduje o mých prémiích.

Ahoj Brácho,
asi budu muset být na Karla hodnější. Už ho ze mě mrsklo. Včera odpoledne mi volal do 

práce: „Marti, nelekej se. Nakoupil jsem, všechny faktury jsem zaplatil, žádný dluhy tady nemám a 
vezou mě na EKG. Je mně nějak špatně.“ To víš, jak jsem se vybála. A nejen já. Podařilo se mu 
vyděsit i doktora. Třikrát za večer telefonicky kontroloval, jestli už nejsem vdova. A dočkal se jen 
nevděku. Karel na něj do telefonu řval: „Na ty prášky ti kašlu. Sem se dočet, že se musej brát na 
lačno. Dvě hodiny se před tím nesmí jíst. Takovej dlouhej interval já za celej den nikdy nemám.“ 
Doktor mu řek, ať to tak neprožívá, prostě ať si je vezme, až vytráví a pak už sem jen slyšela Karla: 
„Tak daleko já to nikdy nenechám dojít.“

Večer mě ještě Karel nutil vytisknout barevně nějaké překlady. Moc se mně nechtělo, ale 
Karel argumentoval tím: „Co když se mi přitíží, japak to sama budeš posílat do Rakouska?“ To byl 
pádný  argument.  Ještě  pouvažuju,  jestli  ho  za  dnešek  nemám  pumpnout  o  tu  slibovanou 
vypalovačku. Kdyby se mu přitížilo.

Ahoj Brácho,
dnes jsme byli s klukama nachystaní na oběd do Popráče na Dny staročeské kuchyně. Jenže 

Cybe v deset volal, že mají poradu a neví, kdy skončí. Uklidňuju ho: „Tak brnkněte. Já budu sedět 
na telefonu.“ A Cybák: „Dobře. Ale nepouštěj ho moc hluboko, abys slyšela zvonění.“ Dopadlo to 
dobře. Sice později, ale na staročeskou kuchyni jsme dorazili. My jsme si s Cybem dali škvarkový 
placky, ale Letto se pořád nemohl rozmyslet. Což je u něj normální. Číšnice nad ním stála a číhala, 
co z něj vypadne. A víš, co z něj vypadlo? Zasněně se na ní podíval a pronesl: „Máte kačenu?“ Já a 
Cybe jsme spadli pod stůl a číšnice vypadala, že chce Lettovi říct, co je mu po tom. Ale kačenu 
dostal. Stála ho čtyři obědový lístky.

To mi připomnělo, jak jsem tuhle vlakem s bývalým kolegou, který se právě vrátil z vojny. 
Je to bezvadnej kluk, ale mluví moc nahlas. A tak mi na celý vagón líčil,  že byl den před tím 
v hospodě se sestřenicí a její kamarádkou a … „když sem šel na vojnu tak to byly takový vošklivý 
káčátka a teď takový hezký kačeny.“

Na věnec nešetři, Karlovi je líp. Ale pro jistotu ještě půjde ke specialistovi. Takže se včera 
objednával na kardiologické vyšetření a sestra mu určila datum až za měsíc. Hned na ní spustil: „Za 
tak dlouho! To mě taky do tý doby může mrsknout.“ A ona s ledovým klidem: „V tom případě, ať 
nám dají pozůstalí vědět, abyste tady neblokoval termín.“ Určitě se nám splašili uhlíci ve sluchátku, 
jak do něj řval.

Ahoj Brácho,
angličtina se nám chýlí ke konci. Budou končit i příběhy z výuky. Ten dnešní: Měli jsme 

popisovat členy rodiny. Kohopak já bych asi tak mohla popsat. Karel z mého popisu vypadal něco 
mezi Quasimodem a Robertem Redfordem. Kašlala jsem totiž na to, jak vypadá a spíš jsem prostě 
používala slovíčka, která znám. Moc jich není. Při jedné větě se učitelka ulekla tak viditelně, že 
jsem se nad sebou musela zamyslet. Říkala jsem, že má Karel hnědé fousy = brown beard. Jenže 
v mém podání znělo beard jako bird. No sakra, dyť se to vyslovuje skoro stejně! Jenom učitelce 
chvíli trvalo, že neprozrazuju na Karla žádný barevný anomálie, ale že sem prostě na jazyky tak 
blbá.
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KVĚTEN

Ahoj Brácha,
dnes jsme měli poslední angličtinu. Uznali jsme, že všichni máme teď na jaře hodně práce a 

sejdeme se opět na podzim. Nejsem si jistá, jestli to má pro mě význam. To už budu chodit asi po 
stoprvé a pořád mně připadá, že moje angličtina plynule přechází do svahilštiny. Pája tam přišel, 
ztěžka dosedl vedle mě a povídal: „Donutil jsem se jít jen proto, že je poslední. Ti nevím, co se 
mnou je.  Bolí  mě hlava,  chce se  mě zvracet,  sem unavenej  …“ Uklidnila  jsem ho:  „Řeknu ti 
naprosto přesně, co s tebou je – budeš menstruovat. To znám.“

Ahoj Brácho,
tak  vdova  nebudu :-(  .  To  je  vtip,  správně  má být  :-).  Karel  se  konečně  dostal  k tomu 

srdcařovi a ten potvrdil diagnózu – srdeční arytmie. Karel se ho zeptal na léčbu a dozvěděl se, že se 
arytmie už neléčí. Dřív, jakmile objevili srdeční arytmii, začli ji vehementně léčit. Někdy se jim prej 
povedlo zlikvidovat arytmii i s pacientem. Takže Karel je zklamanej, že nemá nějakou jedinečnou 
nemoc a že ho nenaložej do lihu. To by se mu líbilo. 

Zato  v práci  byla  Jíťa  málem  po  smrti.  Tuhle  se  kluci  hasičský  chlubili,  že  dostanou 
uniformy. A mě včera nenapadalo nic jinýho než jednomu z nich, tomu nejdůvěřivějšímu, zavolat. 
Představila jsem se jako baba z výrobního družstva Vkus a že máme objednávku na ušití uniformy 
pro jeho osobu. A loudila jsem na něm míry. Byl zděšen a míry nevěděl, ale slíbil svatosvatě, že se 
doma změří. Ať zase zavolám. Tak jsem dnes zase zavolala. Jíťa měla zakázáno se smát, aby mě 
nenakazila a naše akce se neprovalila. Stejně jsme si  od ní moc neslibovali,  protože jestli  není 
padlej na hlavu, tak se zeptá šéfů, zda nějaká objednávka existuje. Nezeptal. Poctivě nám nahlásil 
obvod hrudníku, obvod pasu a obvod boků. A to se nedalo vydržet. Začla jsem: „Víte, ona je to 
taková ošemetná otázka, ale my to u pánských nohavic potřebujeme vědět. Do které nohavice si 
dáváte přirození?“ V ten okamžik Jíťa padla na zem a dusíc se plížila se z mé kanceláře tak, abych 
ji  neviděla.  Péťu  to  zaskočilo  jen  trochu a  odpověděl  mi:  „To já  nevím.  Asi  kam to  spadne.“ 
Z posledních sil jsem domluvila termín první zkoušky, poděkovala a zavěsila. Naše následný řvaní, 
které se ani z daleka, ani z blízka nepodobalo smíchu, přivolalo šéfa a když jsme mu mezi záchvaty 
sdělily, co jsme právě provedly, řekl nám, že jsme brutální.

Ahoj Brácho,
ráno se ve vlaku bavily dvě baby o nemocech. Fakt na lačnej žaludek to nejlepší théma. 

Přemýšlela  jsem o  přesednutí,  abych něco  nechytla.  A jedna  povídá  takovým tím hysterickým 
hláskem: „Já jsme tak unavená, že večer ani neodestelu.“ A já měla strašliváckou chuť zařvat: „To 
já sem tak unavená, že ráno ani neustelu.“

V práci byl taky blázinec buzinec a náladu mně spravil až hasič Péťa. Zastavil se za námi 
jako náhodou podívat. My s Jíťou hned: „Tak Péťo, v který nohavici?“ Tvrdil, že měl podezření, ale 
poučen Láďou a jeho Čejkovou bál se nás poslat tam, kam patříme. A taky nám přiznal, že doma 
s mámou hledali půl hodiny krejčovskej metr. Ale smál se a karamádí s námi dál.

Ahoj Brácho,
právě jsem se vrátila z pařby. A písmo mám docela čitelný, to zíráš. S živočichářema jsme 

opékali kuřata u Páji na zahradě. K tomu Jana slavila narozeniny, tak zajistila přísun tekutin. Dobře 
zajistila. Jenom nezvládla zajistit počasí. Jsou zmrzlíci a tak jsme měli obavy ze zimy. Ta nebyla tak 
hrozná,  ale  začlo pršet.  Nááááštěstí  až  po upečení  čikin.  A Pája  tam má krásné sezeníčko pod 
střechou, takže houby zle. Spíš ten déšť vytvářel krásnou atmosféru, až jsem si libovala: „To je tak 
romantický, sedět pod střechou, když prší.“ A romantik Pája: „Ale ještě krásnější je souložit pod 
střechou,  když  prší.“  A  romantik  Jiřin  si  k tomu  pro  sebe  nostalgicky  zamručel:  „Ale  už 
dlóuóuóuóuho nepršelo.“ Jana nás v nestřeženém okamžiku vyfotila, jak se s Jiřinem k sobě vinem. 
Smáli se mně, jestli ty fotky ukážu Karlovi. „No jasně. My před sebou nemáme tajnosti.“ Kluci: 
„Seš  ňáká  odvážná.“  A vzpomínali,  jak  Karel  neměl  Jiřina  rád.  Což  nebylo  divu,  při  každé 
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procházce přírodou jsem ho dávala za vzor. Že by určitě věděl název tohodle stromu, na rozdíl od 
někoho … a název týhle kytičky, na rozdíl od toho samýho … až to došlo tak daleko, že mě Karel 
řek,  ať  si  chodím  na  procházky  s Jiřinem.  Jeho  vztah  se  zlepšil  až  po  opravdovém  důkazu 
Jiřinových kvalit.  Za chatou nám usychal smrk od shora a dostala  jsem za úkol  vypátrat  proč. 
Jednoduchým  dotazem  u  kluků  jsem  dostala  jednoduchou  odpověď,  že  za  to  může  lýkožrout 
vrcholkový. Vůbec jsem o tom nepochybovala a doma vysvětlení nahlásila Karlovi. Ten mně dal! 
„Taková kravina. Ty jim taky na všechno skočíš. Přece něco tak blbýho nemůže bejt. Lýkožrout 
vrcholkový … no to  je  kokotina  … proč  by  zůstával  na  vrcholku.“  Druhý den  jsem hned po 
příchodu do práce sprdla kluky, co mně to nakukali, že tomu nevěří ani Karel. Jiřina to patřičně 
rozlítilo a ofotil mi vědecké povídání o škůdci Ips acuminatus. Karel uznal omyl a uznal i Jiřina. 

A tak jsme tentokrát vzpomínali, jak bylo tenkrát, a pili a zpívali … a já jsme nabádala Páju, 
že jsou zmrzlíci, ať si zavírá dveře, nebo mu tam vleze Kašpar, Melichar a možná i Baltazar. Až 
když se mně ptal: „Co Žofie?“ došlo mně, že bych měla přestat konzumovat lihové nápoje. Končili 
jsme spořádaně po deváté hlavně proto, že nám dojíždějícím tj. já a Jiřin, jel poslední vlak. Jiřinovi 
ještě o deset minut dřív než mně, ale solidárně jsem s ním šla na nádraží. Vyprovázela jsem ho 
k vlaku a Jiřin mával na vlakvedoucího, řka: „Spolužák.“ To byla moje příležitost. Když vlezl do 
vagónu a důvěřivě mi začal  mávat  z okýnka,  já  jsem vytáhla kapesník a  začla  naříkat  a volat: 
„Neodjížděj! Neopouštěj nás! Co řeknu dětem? Dyť si to těch pět malých drobečků nezaslouží!“ 
Ještě  když  jsem  běžela  podél  odjíždějícího  vlaku  a  ječela  další  blbosti,  které  se  v mém 
alkoholickém mozku zrodily, viděla jsem, že spolužák kouká. Sranda mě přešla, až když ohlásili 
zpoždění mého vlaku. Asi třicetkrát jsem obešla nádražní budovu, protože v čekárně jsem trpěla 
akutní klaustrofobií. Ale zase jsem se trochu okysličila a pak cesta domů a vidíš, už pýšu docela 
v pohodě …

Ahoj Brácho, 
ráno bylo krušné střízlivění. A do ťukání permoníků mně ještě hryzalo svědomí, jestli jsem 

Jiřinovi nevyrobila průser. V práci jsem si ani nesvlíkla bundu a už jsem žhavila dráty. Jiřin mě 
částečně uklidnil: „Dobrý. Spolužákoj to snad vysvětlím, ale to seš teda pěkná kamarádka … ty 
mně nemůžeš říct, že si musím koupit jízdenku? Mně to došlo až když jsme valili plnou parou … 
plnou elektrikou pryč. Tak jsem na další zastávce, kde není pokladna, vystoupil a nastoupil a pak 
jsem si u průvodčího koupil jízdenku až ze zastávky. “ Smála jsem se mu, že si má kupovat měsíční 
jízdenku jako já a pak se mu v poudroušení tohle nestane. Jenže Jiřin: „Já nejsem takovej optimista, 
abych věřil, že ještě měsíc v práci vydržím.“

Ahoj Brácho,
o víkendu se udělal parádní počas. A hádej, kdo za námi přijel na chatu … zima … z daleka 

… teplo … na motorce … přihořívá … na motorce hárlejce … hořííííí! Ano, Dalík z Kladna. To byl 
teda historickej víkend. Ne snad že by stál za zapsání do historie, ale Dalík byl samá historka. Ten 
ty puse nedává zadarmo najíst. Nevím, jestli to nebylo způsobený stálým přísunem slivovicových 
derivátů. Dalík se přiznal,  že slivovici nikdy nepil.  To rodilého Moraváka, slivovicí odkojeného 
Karla,  přímo  vyděsilo  a  považoval  za  naši  morální  a  občanskou  povinnost  toto  bílé  místo 
v Dalíkově základním vzdělání vyplnit.  Nejprve dostal slivovici na surovo. To asi bylo opravdu 
surový. Zatlačilo ho to do křesla, tak že vypadal jako přehoz. Nebýt ovšem vypoulených očí. Já 
jsem vzpomínala na základy první pomoci a především na způsob umělého dýchání a masáže srdce. 
Bylo jasné, že tudy cesta nevede. Musíme začít od něčeho méně oktanového. Navečer jsme ho 
přemluvili na čaj se slivovicí. Sice se trochu oklepal, ale vypil. Já čaj neměla, ale cvrkla jsem si 
trochu slivky do kafe. Po čaji začal být povolný na višňovku. Tu dělám tak, že zaliju višně slivovicí. 
S přídavkem cukru,  hřebíčku,  skořice  a  badyánu.  To  už  si  Dalík  pochvaloval.  Jenže  za  chvíli 
višňovka  došla  a  v chatových  zásobách  už  byl  mimo  slivovice  jen  vaječnej  koňak.  Dalík  ho 
odsouhlasil a tak se pokračovalo ve vaječňáku. Když někdo pronesl, že nám ten vaječňák pěkně 
leze do palice nato,  že je to pouhá dvacítka … zamyslela jsem se (to jsem ještě byla schopná 
myslet) a vzpomněla si (i toho jsem ještě byla schopná), že v době, kdy byla toho vaječného koňaku 
asi polovina lahve, ztratil schopnost téct. Měl barvu i konzistenci pudinku a z flašky by se musel 
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ďoubat  vařečkou.  Takže  jsem  láhev  dolila  slivovicí  protřepala  a  fertig.  Dalík  už  ani  po  této 
informaci nebyl schopen odporu a jen se zmohl na: „Já budu doma … škyt … vypravovat … škyt 
… že sem byl … škyt … skoro na Moravě … škyt … a do všeho cpali slivovici … škyt … do čaje 
… škyt … do višní … škyt … do koňáku … škyt … do kafe … škyt … do polívky … škyt …“ Ale 
to kecá, v polívce nebyla … i když do ovocovky by možná …  zkusím …

Než jsem šli spát nabízela jsem mu ručník a on mně řek: „A co s ním budu dělat?“ To už 
neškytal. Přesněji – to už ani neškyt. Do té doby nás ovšem bavil zážitkama z cest. Tím, že si od 
Petry nedostal vízum pro cestu s Dalíkem na Kubu, si přišel o moc. Někdo jim prej poradil, že na 
Kubě frčej hliněný kuličky a že tam za ně smění cokoliv. Nakoupili tedy přímo u výrobce pytel 
hliněných kuliček a vyrazili do Fidelova. Jenže fidelovci koukali na kuličky jak péra a nechápali. 
Takže je ke kuličkám ještě museli naučit pravidla. Ale učenlivý prej jsou. Před jakousi hospodou 
Dalík s chlapama zorganizovali vesnickou ligu. Zpočátku to byla sranda, ale hraví Kubánci to tak 
prožívali, že se za chvíli prali dospělí s dětma o kuličky a o zásahy. V další vesnici spali u nějakejch 
hodnejch domorodců, kterí jim dokonce přenechali svoji jedinou místnost a šli spát k sousedom. A 
víš jak se jim odvděčili? Večer šli ještě do hotelu na pivo. jasně že nezůstalo u jednoho a ani u piva. 
A po cestě našli přejetýho hada. Prej krásnouj dlouhej barevnej had. Je nenapadlo nic lepšího, než 
ho  igelitce  přinýst,  v noci  zbudit  celou  rodinu  a  hada  vysypat  na  stůl.  Všichni  domorodci  se 
okamžitě rozječeli a vyskákali z místnosti všema otvorama. Chlapi si řekli, tak že to holt vyřeší až 
ráno. Jenže had smrděl, tak s nima spát nemohl a aby jim ho venku nesežrali psi, napíchli ho na 
vršek vysokýho kaktusu. Ráno, tak kolem poledního, se vzbudili a celá vesnice, včetně dětí a starců, 
klečela okolo kaktusu s hadem a modlili se. 

Ale neboj, přidal i něco z vašich zážitků v Thajsku. A ve Státech. Pokud si pamatuju, byli 
jste společně ještě v Mexiku, ale z Mexika nic neprásknul. Napíšu ti jeho verze, pokud nám kecal, 
tak  máš  možnost  uvést  věci  na  pravou  víru.  Teda  míru.  V Thajsku  jste  prej  nakupovali  na 
plovoucím trhu.  Což je  zážitek samo o sobě a vám se k němu přidal ještě  další.  Kupovali  jste 
česnek. Prodavačka v kánoji  sdělila,  že kilo stojí  dvacet  jejich šušníků.  Ty sis poručil  půl  kila, 
prodavačka ho odvážila a ty jsi ji podal dvacetišušníkovou bankovku. A ona místo aby ti vrátila, 
popadla pádlo a zkušeným stylem a rychlostí Martina Doktora ofinišovala do pryč. A vy jste stáli na 
břehu s půlkilem česneku za dvacet šušníků a vztekali jste se. Taky na vás prozradil, jak jste celej 
pobyt váhali, jestli zkusit ty jejich pražený potvornosti. Ty ses rozhod, že zkusit se musí všechno. A 
váhal si nad praženejma pakobylkama, červama a chroustama. A když ti prodavač nabídl, že ti dá 
kornout zadarmo, neodolal si a pronesl: „Jdu do toho.“ Vybral sis pakobylky a nevěděls jestli je jíst 
napřed nohama nebo hlavou a  jestli  i  s křídlama,  nebo křídla  amputovat.  Bavil  se  Dalík,  ale  i 
prodavač. Dalík říkal, že možná ani nevíš, jak on dopadl se svým nákupem. Poslední den nakoupil 
pro chlapy do hospody pytel od každého druhu pražených živočichů. Po návratu šel do hospody a 
už od dveří na chlapy volal, že jim něco přivezl. Všichni se kolem něho sesedli a on si nechal dát na 
stůl talíře. A pak do každého vysypal obsah pytlíku a chlapy začli dělat: „Fůůůj!“ a „Brrrr!“ a „To je 
hnůůůs!“ a tak. Dalík jim řekl: „Ale to se tam jí. To jsou takový Thajský brambůrky.“ Tak se chlapy 
osmělili  a  do  minuty  byly  talíře  prázdný.  Dalík  ani  neochutnal.  A chlapy  se  těší,  jestli  Dalík 
nepojede do Číny. Myslíš, že pakobylka může mít kulhavku?

A z pobytu od vás měl nejsilnější zážitky z motorkama. Aby ne, to ještě neměl svoji. Možná 
ti Petra říkala, že když jsi byl v práci, Dalík ji přemluvil, ať ho zavede do prodejny hárlejů. A Petra 
zavedla. Do obchodu, kde stálo v řadě vedle sebe asi dvacet naleštěnejch hárlejů. Jenže Dalíkovi 
pohled  nestačil,  tak  se  zeptal  prodavače,  jestli  si  může  jednoho  sundat  ze  stojánku.  Ochotný 
prodavač ochotně souhlasil.  Dalík  sundal  mašinu netuše,  jak je  těžká.  A hned záhy sundala  na 
oplátku mašina Dalíka. jenže jak šel k zemi Dalík i s mašinou zavadil o další vedle stojící motorku 
už to vypadalo že ta při pádu zavadí o další vedle stojící a ta zavadí … Naštěstí pro Dalíkovo zdraví 
i finanční konto než se celé domino dalo do pohybu, přiskočil prodavač a stačil zabránit pádu té 
nejdůležitější  první  kostky.  V Dalíkoj  a  myslím že  i  v prodavačoj,  by  se  prej  krve  nedopižlal. 
Kupodivu prodavač Dalíka nevyfackoval jen vyfuckoval. Vypravovala ti to Petra?

Další  zážitek  měl  s motorkama  na  soutěži  harlejářů.  Prostě  Dalíka  pořád  svrběli  ruce. 
Vyhlídnul si takovýho postaršího solidního motorkáře, nechal si od Stáni přeložit větu „Prosím vás, 
byl byste tak laskav a půjčil mi motorku?“ a vyrazil za řidičem. A víš co mu harlejář odpověděl? 
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Prej: „A ty bys mně půjčil starou?“ A víš co na to Dalík? Popadl Stáňu, přistrčil ji před hárlejáře a 
řek:  „Tady ji  máš  a  naval  mašinu.“  Ale  asi  byla  Stáňa  míň  nablejskaná,  nebo víc  jetá,  prostě 
k výměně nedošlo. A Dalík byl odsouzen ke koupi vlastní. Motorky. 

Taky mu u vás ve Státech údajně připadal jako doma. Všude samý Češi. Vy jste je vodili po 
všech českých známých. Pak jste jeli na teplé prameny a tam, hluboko v horách, leželi ve vodě 
Kafkovi. To ještě šlo, ale Dalík říkal, že ho porazilo, až to následující. Když jste asi hodinu leželi ve 
vodě všichni, jenom Dalíkova dcera si někde hrála za kamenem, šla okolo úplně neznámá holka a 
krásnou češtinou na Dalíka: „Kde je Zuzanka?“ To už prej i Stáňa pochybovala, jestli v Americe 
žijou vůbec nějaký Američani.

Vzájemně  jsme  si  vyměňovali  zážitky  z pobytu  v USA.  Je  jasný,  že  na  přetřes  přišli  i 
medvědi. Náš mohutný zážitek znáš. A Dalík dopadl podobně. Jenže to vylepšil tím, že večer sežral 
celýho melouna. A potom jim v noci chodil okolo stanu huňáč. Dalík se bál jít čůrat. Na piňďourovi 
měl  už  námořnickej  uzel,  když  se  nad  ránem  medvěd  uráčil  kemp  opustit.  Dalík:  „Jen  tak 
v ponožkách jsem vyběhl k nejbližšímu stromu a spustil. Ta úleva! Jenže jsem si nevšiml, že terén 
je s kopce. Takže vše, co jsem vypustil, teklo zpět do mých ponožek. Musel jsem je pak sundat a 
pověsit na strom.“ Možná, kdyby to udělal už večer, medvěd by do jejich tábora ani nepách.

Jo, a teď jsem si uvědomila … kecám, z Mexika měl taky historku. A to přímo na tebe. Jak 
vás nechtěli v hotelu ubytovat všechny čtyři na jednom pokoji. Že si musíte vzít dva pokoje. Za 
dvoje peníze. A tak abyste ušetřili, uchýlil ses ke lži a recepčnímu jsi nakukal, že Dalík se Stáňou 
jsou blázni a že jste si je vzali z ústavu na víkend a musíte na ně dohlížet ve dne … v noci. A ušetřili 
jste. A čím dýl jsem Dalíka poslouchala, tím jsem byla přesvědčenější, že jsi zase tak moc nekecal 
:-)). 

Zastavili jsme se s ním taky podívat k našim. Když Dalík viděl při  průjezdu městem tu 
„indiánskou rezervaci“, dal si u našich motorku do garáže. Hned vedle taťkovýho mopeda Stadióna 
z roku 1960. Když jsme odjížděli a šel si pro mašinu, taťka na něj volal: „Aby sis to nesplet!“ A 
mně šeptal: „Co já bych s tou jeho kraksnou dělal, dyť by to ani na srub lesem nevyjelo.“

Prostě celý víkend Dalík provyprávěl. Ke slovu se neprotlačil ani Karel. A to je co říct. I 
napsat.

Ahoj Brácho, 
s potěšením konstatuju, že si Dalíkovy vyprávěnky odsouhlasil.

ČERVEN

Ahoj Brácho,
čoveče, letos se tady rozmohli slimáci nebo hlemejždi nebo co to je za mrchy. Likvidují 

zahrádky ve velkém. Takže čekám, že co nám náhodou na zahradě nezlikvidoval hryzec, plíseň, 
krtek, mandelinky, mšice, svilušky … to dodělají slimouši. Měli jsme v práci diskusi, jak se takový 
mlži,  plži,  hlavounožci rozmnožujou. Jelikož jsme nikdo nevěděl,  vzala jsem telefon a vytočila 
známé číslo  –  kluky  na  životní.  Opět  to  odnesl  Pája.  Mluvila  jsem přes  papírový  kapesník  a 
spisovnou češtinou jsem se mu svěřovala, že máme určitý problém a oni na tom úřadě jistě vědí vše 
a jestli by tedy byl tak velice laskav a poradil nám … A Pája, celej polichocenej, říkal do telefonu 
křečovitě spisovně: „Ano … ano …  velice rádi vám pomůžeme, co by jste potřebovala.“ A já zase: 
„Nás by zajímala taková globální otázka, prosím vás, nevíte … jestli šukaj šneci?“ A ten hajzlík, 
bez zaváhání odpovídal: „Ano paní, šukaj, až se hory zelenaj.“ Vybuchla jsem smíchy a byl konec 
anonymity.  Ale Pája fakt ví  všechno. Udělal  mi odbornou přednášku o tom, že šneci jsou sice 
hermafroditi,  ale  že  si  to  nemůžou  dělat  sami,  protože  potřebují  genetickou  informaci,  aby 
nedegenerovali.  Takže  když  potká  šnek  šneka,  daj  se  do  toho.  Při  většině  poloh  uvedených 
v Kámasutře by jim vadil barák a tak se k sobě jen tak nějak přitisknou a genetická informace jim 
stíká po zádech (brrr). Pája pouze nevěděl, jak to dělaj vodní šneci, kde by jim genetická informace 
uplavala. Ale zato upřesnil, že v extrémních podmínkách, když je třeba sucho, nebo přijde šnek o 
barák, tak si to může udělat sám. Načeš se Pája hluboce zamyslel a smutně pronesl: „To je logický, 
já kdybych přišel o barák …“
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Ahoj Brácho,
zas  mě  naštval  Cybe  u  oběda.  Jedou  s Emčou  na  koncert  ňáký  ty  jejich  oblíbený 

hrůzostrašný kapely a chtějí se podle toho postrojit. Prej se tam chodí za kostlivce a za mrtvoly a za 
rakve … morbidní mládež. A Cybe na mě: „Neměla bys pro Emču ňáký dlouhý, černý šaty, tak z 
19. století?“ A když viděl, jak vyděšeně zírám, špatně si to vysvětlil a dodal: „Jen na půjčení, který 
už nenosíš.“ Blbec. A to jedou strašit až do Lipska. Blbci.

Ahoj Brácho,
Cybe  s Lettem  jsou  služebně  kdesi,  tak  jsem  se  místo  oběda  šla  potěšit  na  životní. 

Nezklamali. Vkročila jsem tam právě, když Jiřin s jednou kolegyní řešil odjezd na třídenní služební 
cestu. Jiřin: „To já nevím, jestli mě manželka pustí, když je v tom ta středa.“ Kolegyně: „Tak já ti to 
udělám v zastoupení a napíšu ti v.z.“ Jiřin protáhne obličej: „Ty seš jen slibotechna. To by bylo zase 
v.r.“ Pak jsem děkovala Pájovi za podrobné informace ze sexuálního života šneků. A Jiřina teprve 
teď zjistil, že sem to byla já. Ten mě zhulákal. Prej měl důležité služební jednání a k tomu Pája do 
telefonu líčil, jak se oplodňujou šneci. Když ho po jednání sprdnul, tak Pája nepráskl, že sem to 
byla já. Řekl, že to chtěla vědět strana a on jako úředník musí vyhovět.

Ahoj Brácho, 
tohle není můj zážitek vyprávěla nám ho kamarádka z Ostravy. Ale stojí za to ho ukrást. Její 

kolega se v hospodě vsadil,  že se vejde baňka žárovky do pusy. V hospodě není od slov k činu 
daleko,  tak  hned  vyšroubovali  jednu  žárovici,  otřeli  ji  hadrem  a  on  ji  šoupnul  do  huby.  Bez 
problémů. Ty nastaly hned vzápětí. Jak žárovka v puse těsnila, vznikl podtlak a ještě jak měl tu pusu 
dokořán dostal křeč do čelistního kloubu. Prostě nešla ven a na to, aby mu ji rozbili mezi zubama, 
byli málo ožralí. Řídit nikdo nemohl, všichni byli pod vlivem a tak zavolali taxikáře, aby je odvezl 
k doktorovi.  Taxikář  se  jim celou cestu chechtal.  U doktora  dostal  kolega  do  kloubu injekci  a 
žárovka šla ven. Taxikář ho grátis odvezl zpátky do hospody a rozešli se. Jenže jak v hospodě stále 
řešili,  kde se stala chyba, jeden kibic vedl mekty, že vše zapřičinila křeč a že jinak by to byla 
brnkačka a že postiženej je měkkota a že on by … a další pivní řeči. Až skončil se žárovkou v puse. 
A taky nešla ven. Nedalo se dělat nic jinýho než vzít auto a jet na pohotovost. To už měli vypito 
tolik, že jim ani nevadilo, že požili. No a přijedou na pohotovost a kdo nesedí v čekárně … taxikář 
se žárovkou v puse. Prej si nikdo nedovedeme představit, jak se špatně směje s plnou pusou. 

Hlavně Brácha, ty taky realizuješ každou kokotinu, prosím tě, to nezkoušej.

ČERVENEC

Ahoj Brácho,
dostala jsem vynadáno. A neprávem. Nějaká paní volala klukům na životní, že je v jejich 

vesnici zraněnej čáp. Stojí tam a asi nemůže lítat. Kluci vzali služební auto a vyrazili. Po příjezdu 
do vesnice uviděli před hospodou plechovýho čápa, kterej držel nabídku dne. Guláš, svíčková a tak. 
Okamžitě je napadlo, že to byla moje akce. Otočili auto a jeli zpátky do práce. Tam zvedli telefon a 
řvali  na  mě,  jak  vykážou kilometry  a  že  museli  opustit  pracoviště  a  furt  dokola.  Já  jsme jim 
přísahala na holej pupík, že v tom nemám prsty. Ani jeden článek prstu. Naštěstí jim paní dala svoje 
telefonní  číslo,  takže ji  zavolali  zpátky,  ujistili  se,  že  čáp  je  živej  a  ne  plechovej  a  záchranná 
výprava  vyrazila  podruhé.  Tentokrát  opravdu  našli  živýho  i  když  polomrtvýho  čápa.  Prej  má 
zlomený křídlo a je apatickej.  Měl ovšem štěstí,  že Jiřin už zapomněl, co mu provedla zraněná 
volavka. 

Ahoj Brácho,
o víkendu chceme vyrazit na čundr. Taťka, Šerif, Karel a já. Do Štěchovic na osadu Utah. 

Šerif s Taťkou se tam chystají asi třicet let. Stále zůstávalo jen u chystání a roky přibývají. Šerifovi 
bude sedmdesát a Taťkovi o rok míň. Letos jsem pochopila, že to musí vzít do ruky ženská. Zrovna 
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tomu napomohlo i to, že jsem se Zuzanou z Utahu konzultovala tu Austrálii a ona mi do dopisu 
přiložila zvadlo na výroční 80.  oheň osady. Takže jsem počítačovo vyhledala všechny možné i 
nemožné spoje, včetně plavebního spojení Praha - Slapy. Chlapi se nezmohli na odpor a tak dostali 
příkazem být v sobotu o půl sedmé na nádraží. Psát budu až v pondělí. Pokud mě nezamordujou.
P.S. #1 Taťka už má týden napakovanej bágl a je celej natěšenej.
P.S. #2 Karel si koupil novej batoh. Sice jen čtyřicetilitrovej, ale chlubí se zhruba tisícem kapes. 
P.S. #3 Jelikož počet účastníků výpravy > než počet spacáků vypůjčila jsem jeden v práci. Děsná 
molitanová peřina, vzor Revúca z roku 1972, a ještě u něj byl lísteček: „Vážený zákazník, kúpili ste 
si  výrobok,  ktorému  sme  venovali  mimoriadnu  pozornosť.  Prototyp  skúšali  v náročných 
klimatických podmienkách naše vysokohorské výpravy. Želáme šťasnú cestu Fatran Ružomberok.“ 
Losováním připadl taťkovi, takže uvidíme, jak se osvědčí ve Štěchovické nížině.

Ahoj Brácho,
čundr neměl chybu. Sice šťouravej Šerif občas ňákou našel, ale i jemu to dalo dost hledání. 

Jestli  neva,  půjčila  jsem si  tvůj  starej  ruxak.  S tebou procestoval  všechny státy  Států,  Kanadu, 
Mexiko,  Austrálii,  Thajsko  a  tak,  aby  si  nepřipadal  nepotřebně,  vzala  jsem  ho  vyvětrat  do 
Štěchovic. Pakování bylo plné překvapení, neb jsem u tvého-svého batohu objevovala stále nové a 
nové kapsy. Zaplnila jsem je všechny. Jeli jsme na dva dny a já ho měla plnej. A těžkej jak kráva. 
S tou Austrálií nevím, nevím. To bych potřebovala asi tak desetkrát víc věcí. A batohů. I když je 
fakt,  že  mi  něco  podstrčil  Taťka,  co  se  mu  nevešlo  do  jeho  teletiny  z mládí.  Moje  pakování 
probíhalo ve třech fázích:
1. fáze – co bych si chtěla vzít  (váha batohu 18 kg)
2. fáze – co si musím vzít  (váha batohu 15 kg)
3. fáze – co unesu  (váha batohu 11 kg)

Ale napakovali jsme se vcelku v pohodě a teprve teď mi dochází, že Karel ani nic nehledal. 
Musím tuto událost zanést do kalendáře mezi významné dny ČR.

Večer jsme v televizi vyslechli předpověď počasí na víkend: bouřky, kroupy, přívalové deště. 
Ale teplo a nejvyšší index pohody. Aspoň něco. Karel si přibalil holínky, já holínky nemaje dvoje 
ponožky. Z toho jedny teplé.

Na nádraží  jsme dorazili  taky  kupodivu  s časovým předstihem.  Taťka  a Šerif  už  čekali. 
Myslím,  že  stejně  nemohli  dospat.  Šerif  dokonce  nechal  doma  svoji  oblíbenou  nádražáckou 
bundokošili. Na posledním ohni jsem mu řekla, že jestli přijde v modrém, tak s ním nikam nejedu. 
Nepotřebuju, aby mu cestující podstrkovali jízdenky v domnění, že jde průvodčí. A představ si, že 
měl nové rifle. To já nepamatuju. Taťka měl maskáče od tebe, takže se nechci chlubit, ale fakt nám 
to všem slušelo :-). Byli jsme jak správní čundráci, od kterých se normální lidi odtahují. Nevydržela 
jsem a poprosila známého, aby nás vyfotil. Šerif brblal, že to jsme mohli jít zrovna do fotoateliéru. 
Tím prozradil,  že  mě až  tak  úplně  neposlech,  protože  jsem mu nakázala  nechat  brblání  doma 
s bundoškou. Znáš ho. Pak se tam k nám hlásil taky zeleně oblečený člobrda a tvářil se, že nás zná. 
Šerifovi  říkal  jménem,  tak  asi  nekecal.  Když jsme šli  na  nástupiště,  Šerif  nás  vyslýchal,  jestli 
nevíme, kdo to byl. Nevěděli jsme. Já jsem jen podotkla: „Tebe znal určitě.“ A Šerif mně řek: „No, 
já jeho asi taky. Ale to znáš někoho z trampu a pak ho potkáš umytýho a už ho nepoznáš.“ To jsem 
se tomu ještě smála.

Ve vlaku jsme sehnali skoro prázdné kupé. Byli tam jen čtyři lidi, takže jsem jednoduchým 
matematickým úkonem zjistila, že se tam my tři musíme vejít. Zapomněla jsem na bágly. Po chvíli 
zápolení jeden cestující vyměk, prohlásil, že si sedne vedle a odešel. Zůstali dva kluci a postarší 
Dáma, která kabelkou zabírala další sedadlo a trvanlivě odolávala našim pohledům o jeho uvolnění. 
Nechávala si to zřejmě jako bezpečnostní zónu, aby se k ní, nedej bože, některý z těch čundráků 
nepřitisk. Šerif začal vypravovat svoje zkušenosti s uvolňováním míst v kupé. Kdysi kdesi byli na 
ohni a jeden z kamarádů se tam tak ožral, až se z toho na nádraží pos*al. Nastoupili do přecpanýho 
vlaku. Strčili ho do prvního kupé. Okamžitě se z plného kupé stalo prázdné kupé. Kupé zabrali, 
otevřeli  okýnka  a  kamaráda  vystrčili  na  chodbu.  Nejhorší  ostuda  prej  nastala  po  příjezdu  do 
Třebové, kdy … cituji: „Sme vylezli na prvním peróně z vlaku, šli jsme do haly a jemu z nohavic 
padaly hovna.“ A to nebylo všechno. Jeden z nich neřek manželce, že jede na čundr, protože měl 
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zakázaný s nima kamarádit.  Ohlásil,  že  jde na So+Ne na chatu.  A když v tu neděli  večer vyšli 
z nádraží, proti nim zrovna jeho žena mašírovala na noční. Okamžitě začla řvát a jelikož ráčkovala, 
široko daleko vysoko se neslo: „Fvanto, ty kuvvo, tys byl s těma vožvalama čundváckejma a mně si 
fek, že budeš fezat dfíví, abych tě na chatě nevotvavovala. Až pfídu z pváce, tak si to vyfídíme.“ 
Dáma při  Šerifově  vyprávění  zoufale  držela  kabelku  a  vůbec  se  nesmála.  V Pardubicích  kluci 
vystoupili a Dáma s námi osiřela. Neodešla, asi jen proto, že já nejsem chlap a viděla ve mně oporu.

Někde po cestě jsem odešla čůrat a po návratu se z našeho kupé linul smrad ředidla. Věděla 
jsem, že mám v placatici kvalitní slivovici Popovici, ale přesto byla moje první myšlenka: „Jéžiši, 
mně teče slivovice.“ Chlapi se začli smát a ukazovali na Dámu. Ta si lakovala nehty. Chápeš to? V 
prostoru s pár molekulama kyslíku vytáhne takovej smrad. Ale s tou slivovicí to bylo inspirativní a 
tak jsem se rozhodla ji zkontrolovat. Chlapi mně velice ochotně sundali batoh a toužebně čekali. A 
pak to začlo. Jedna kapsa, druhá kapsa, třetí kapsa, … Já jsem si k tomu batohu měla udělat plánek. 
U páté kapsy to Taťka nevydržel a vytáhnul svoji placatku. Přerazili jsme ředidlový smrad vůní 
slivovice a bylo to o chlup lepší. Karel si loknul a prohlásil: „To ten výlet pěkně začíná.“ Taťka 
provokoval Šerifa, jestli taky nechce nalakovat nehty, aby mu nebyla vidět ta špína za nima. Šerif 
prohlásil, že jedině na zeleno, aby ladil.

Zpoždění jsme měli asi jen deset minut a tak jsem vytáhla itinerář cesty a chtěla od ostatních 
odsouhlasit plánovaný autobus Praha – Štěchovice. Ukázalo se, že si Taťka ani Karel nevzali brýle. 
Jediný majitel optiky byl Šerif a chtěl ji půjčovat jen za úplatu. Po názorné pohrůžce násilím nechal 
kolovat brýle společně s jízdním řádem. Ale nebyl rád. 

Odsouhlasili jsme si spoj a zjistili, že máme na přestup deset minut. Jeli jsme vlakem až na 
Smíchov a autobus odjížděl ze zastávky Na Knížecí, což by mělo být v pohodě. By mělo! Kdyby se 
Šerif před nádražím nesvěřil, že si musí koupit rohlíky. Neb tašku s pečivem zapomněl. Někde. Asi 
prej doma. První úspěšná akce byla, že jsme vyrazili od nádraží správným směrem. Díky Karlovi, 
který má velký orientační smysl pro světové strany. Druhá úspěšná akce, že jsme našli prodejnu 
potravin.  Díky Karlovi,  který má ještě větší  orientační  smysl  pro jídlo.  Hned se taky odměnil. 
Předběhl Šerifa a koupil si bagetu. S majonézou. V tom teple. Fuj! Takže jsme šli nápřed a Šerif 
nakupoval. Musel toho doma zapomenout víc, protože mu to trvalo dobře pět minut a jeho batoh se 
zvětšil  na  dvojnásobek.  Tím  jsme  se  dostali  do  časové  tísně  a  Karel  byl  vyslán  jako  spojka 
k autobusu. Já jsem s Taťkou čekala na Šerifa. Ten, vida že nervózně podupáváme, přidal do kroku. 
Bohužel přidaný krok ho zavedl sice na přechod pro chodce, ale zrovna v momentě, kdy svítila 
červená. V jednom pruhu stál autobus, kterému rozjíždění trvalo déle, a až před ním Šerifa zarazilo, 
že ho z aut jedoucích v dalším pruhu nikdo nepouští. Autobusák se pomalu rozjížděl, ale náš Šerif, 
jsa obklíčenej jedoucími auty, neměl kam uhnout. Autobusák, si říkal, že by ho přejetí venkovana 
přišlo draho, zastavil a začal rozkládat rukama. Střídavě ukazoval na barvu svítící na semaforu, 
střídavě na Šerifa a střídavě si ťukal na čelo. Šerif taky rozkládal, taky ukazoval na semafor a já se 
bála, kdy si taky ťukne na čelo a autobusák vyběhne a zabije ho. No a pak autům naskočila červená 
a chodcům zelená a náš Šerif pohodlně dokončil přechod silnice. Řidič autobusu, kterýmu už svítila 
červená, odevzdaně položil ruce na volant, na ruce položil hlavu a jestli neumřel, leží tam dodnes. 
My jsme mazali v Karlových stopách a došli jsme jentaktak. Karel obdivuhodně vypátral stanoviště 
autobusu a uprosil řidiče o chvíli strpení, že za ním jdou další tři  vesničani. Chválabohu řidiči 
nemají vysílačky, takže se tento nedozvěděl od tamtoho, že vlastně čeká na křupana, kterej právě 
zastavil dopravu. 

Naskočili  jsme  a  jeli.  Abych  nekecala,  já  jsem  se  svým  obrzavazadlem  do  autobusu 
vyručkovala jako poslední a v ten okamžik řidič dupl na plyn. A v ten okamžik mě obrzavazadlo 
převážilo a já se začla válet po sedících cestujících. Když mi Taťka pomohl shodit bágl ze zad, 
snažila jsem se opravdu z celého srdce poděkovat paní, která mě nejobětavěji zachraňovala před 
pádem. Ujistila mě, že prožila okamžik hrůzy, neboť jsem padala přesně na její kytaru. Naštěstí se jí 
podařilo odstrkat mě na vedlesedícího pána. Markétina kytara na Colorádu takový štěstí neměla. 
Tím jsme se skamarádili a protože byla taky v zeleným, typovala jsem ji taky na návštěvu Utahu a 
rozhodla se ji držet. Taťka se mě neustále ptal, jestli už budeme vystupovat. Když jsem ho odbyla 
Měchenicema a Davlí, přestal se ptát. Tím pádem jsme málem přejeli. Autobus už stál na zastávce, 
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když mě Kamarádka upozornila, že to jsou Štěchovice. Podařilo se nám z autobusu vyprostit svoje 
těla, svoje baťohy i Šerifovi rohlíci.

A teď jsme stáli na zastávce autobusu a funkci průvodce měl přebrat Šerif. Jeho úkol pro 
poslední dva měsíce bylo zjistit, jak se na Utah ze Štěchovic dostaneme. Naše unavené zraky se 
k němu upřely a on do ticha přírody pronesl: „Felda říkal, že máme jít do první hospody a tam se 
zeptat.“ Od jeho zabití mě odradilo jenom to, že by na osadě neměl kdo psát kroniku.

Opticky jsme tedy naskenovali okolní prostor, zjistili hospodu a hodili si batohy na záda. 
Mně na záda vyhodil batoh Karel s Taťkou. A měli co dělat. Po cestě k hospodě jsem si připadala 
jako v zemi,  kde se  spojuje  Ruská  a  Japonská  kultura.  Vpředu šli  celkem svěže  chlapi  s jejich 
baťůžkama a kus  za nima jsem se  prohýbala  pod nákladem já  a  krůčkama gejši  jsem cupitala 
v jejich závěsu. Jenže víš, čím to bylo? Tím že chlapi neměli podprsenku. Nejhorší mučení se totiž 
ukázalo to, že mně popruhy od báglu při každém kroku zařezávaly ramínka od podprdy hloub a 
hloub do masa. Ale kdyby do masa! Při mojí vychrtlosti to šlo zrovna do klíční kosti. Přemýšlela 
jsem,  jak  to  vyřeším,  až  se  v hospodě  dozvíme,  že  to  je  na  Utah  dobrejch  dvacet  kilometrů. 
Napadala mě pouze dvě reálná řešení: jít bez podprděnky nebo obětovat dvě ouvejsky a dát si je 
pod ramínka. Třeba by mě křidýlka nadnášela. Další možnost byla, že by mně někdo z chlapů vzal 
zavazadlo. Ale to jsem nezařadila mezi reálné.

Po cestě jsme zkoušeli  náhodné chodce dotazem na osadu Utah a nikdo nezabral.  To to 
hezky začíná! Až před hospodou cyklista v maskáčovém triku věděl, že nehledáme jeden ze států 
USA a naznačil směr. Jenže to už byla hospoda příliš blízko a žízeň příliš velká. Padli jsme na 
lavice a nechali si natočit. Těsně u výčepu sedělo něco v kostkované košili a stetsonu, takže jsem se 
u toho cestou ze záchoda zastavila a povídám: „Nevíte, jak se dostaneme na osadu Utah?“ A stetson 
mi hlubokým hlasem odpověděl: „Já tam jdu taky.“ Vzal svoje pivo a přisedl. Vyklubal se z něho 
kamarád z osady na Kocábě. A jak tak popíjíme a klábosíme, vleze do hospody vcelku elegantní 
pán, rozhlídne se, zamíří k nám a vznese dotaz, jak k osadě Utah. Zřejmě měl podobně mazaného 
informátora  jako  je  Felda.  Kamarád  mu vysvětlil  cestu  a  mně  zatím v hlavě  šrotily  závity,  že 
dotyčnej vůbec nevypadá pomačkaně jako po útrapách cesty autobusem. Takže, když už se chtěl 
loučit, vyhrkla jsem na něj: „A vy jste autem?“ Po přitakání jsem honem kula železo: „A nevzali 
byste  mně  batoh?“  V té  rychlosti  se  nezmohl  na  odpor  a  já  za  ním běžela  k autu  s německou 
značkou a českou paní. Nacpala jsem jim bágl do auta i s dokladama, peněženkou, klíčema. Já 
lidem věřím. I pivo mi líp chutnalo.

Po prvním pivu to vypadalo, že se Kamarád tak hned nezvedne a jestli si dáme další, tak se 
nezvedneme ani my. A tak jsme za poledního parna vyrazili. Ó bóže, jak radostně jsem si vedle 
chlapů hopkala. Bez batohu. Až do okamžiku, kdy jsem dohopkala na Utah a zjistila jsem, že tam 
auto mého Dobrodince není. Moje víra v lidi trošinku pohasla, ale plamínek doutnal. V pohodě jsme 
obhlídli  potlachoviště,  postavili  stan  a  dali  do  něj  bágly  (kdo  měl  :-().  Pojedli  jsme  chléb  s 
loveckým salámem a  vyrazili  qíčepu.  Při  zalamování  palců  s ostatními  kamarády,  jsem  se  od 
jednoho dozvěděla, že u něj mám batoh. Dobrodinec č. 1 se rozhodl ještě kamsi autmo odjet a tak 
batoh předal do úschovy Dobrodinci č. 2. Plamínek se opět rozhořel. 

Po osvěžení  jsme vyrazili  do skal  hledat  Zuzanu a  jejich srub.  Trefili  jsme ho hned na 
potřetí.  Překvapení  z naší  návštěvy  ji  neporazilo,  pokecali  jsme,  obhlídli  okolí  včetně  místa 
s vysokou koncentrací totemů. Devět na jednom fleku. Ale samý miminka proti našemu statnému 
totemákovi v Srnově. Rozhlídli jsme se ze skaliska do Štěchovické nížiny a vrátili se ke stanu.

Posvačili jsme chléb s loveckým salámem a ve stínu rokovali, co s načatým odpolednem. Já 
jsem měla jasno – vyrazit podél Vltavy na Ztracenku. Ale to jsem Karlovi na lačno nemohla říct. 
Takže jsem tak jako házela do placu: „Zapalování ohně je až v půl devátý … co tady? … v takovým 
vedru … na Ztracenku to je lesem … okolo řeky … bude chládek …“ Chlapi si průběžně předávali 
mapu  a  Šerifovy  zkolektivizovaný  brýle.  Po  jídle  a  odpočinku  byl  Karel  povolnější  a  zavelel 
k odchodu. Hned po vyjití ze stínu toho litoval. Ale to už byl náš pěší útvar v pohybu. 

Nejhorší  bylo  projít  Štěchovice.  Rozpálený  asfalt,  rozpálené  baráky,  rozpálený  vzduch. 
Přestal komunikovat i Karel a to při jeho výřečnosti vždycky věští průser. V krásné ulici ohraničené 
rodinnými  domky s  nádherně rozkvetlými  zahradami  Karel  srazil  paty  a  se  zoufalým výrazem 
povídá:  „Asi  se  poseru.  Nemáte  někdo  papír?“  Všichni  jsme  se  šacovali,  až  konečně  Taťka 
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vítězoslavně zařval: „Já mám!“ a vytáhl z kapsy dva pytlíky cukru, které v hospodě nestrčil do kafe, 
ale do kapsy. Karlova zelená barva nabyla na sytosti. Já jsem se rozhlídla a viděla jsem u jednoho 
domku dílnu a u ní lidi. „Běž poprosit, ať tě pustí na záchod.“ Neběžel. Krátkými kroky se došoural 
k lidem a se sepjatýma rukama a půlkama prosil. Ukázali někam přes dvůr. Určeným směrem už 
Karel běžel,  což svědčilo o závažnosti celého případu. Řídkého. Majolka z bagety zaúčinkovala 
jako urychlovač jaderných částic. My jsme zatím vyhledali jediný kousek stínu u plotu a čekali a 
čekali.  Až  najednou Šerif,  který  stál  opřený o  telegrafní  sloup,  povídá:  „Do prdele,  já  sem se 
přilepil.“ Když se mu podařilo od sloupu odtrhnout, měl celej zadek nových riflí od asfaltu. A to 
v takový  vrstvě,  že  by  si  nikde  nemohl  ani  sednout.  Taťkova první  reakce  byla:  „Zejtra  jedeš 
vlakem na stojáka a k nám se nehlas.“ Bylo mně ho líto. Zachránit to mohlo jenom ředidlo. Takže 
jsme se sebrali a šli k těm samým lidem, kteří poskytli Karlovi záchod, prosit, aby nám poskytli 
ředidlo. Poskytli. Dřela jsem Šerifovi zadek, dokud nezačal naříkat, že už cejtí asfalt přes trenky i 
na prdeli. Taky jsme v tom vedru měli strach, aby se nám nesamovznítil. Fleky sice zůstaly, ale ta 
nejhorší  vrstva  zmizela.  Upozornili  jsme ho,  že  si  do odpaření  ředidla  nesmí  ani  škrtnout,  ani 
prdnout.  Mezitím se  vrátil  usměvavý Karel,  poděkovali  jsme lidem za záchranu dvou životů a 
pokračovali v započaté cestě. 

Karel šel se Šerifem vpředu a za nimi já s Taťkou. A jak tak pochodujeme, ukazuje mně 
Taťka na Šerifův flekatý zadek a povídá: „To vypadá, jako by se posral Šerif a ne Karel.“ Musela 
jsem se na nejbližším pařezu dostatečně vychechtat, než jsem byla schopna další chůze. To už jsme 
byli  v lese,  ve stínu a  v pohodě.  Okolo cesty se  občas objevila  chatka a  u  ní  většinou i  suchý 
záchod. Karel se vždycky zastavil a jen tak pro sebe pronesl: „To si musím pamatovat. Kdybych 
měl po cestě zpátky zase fofr.“

Bez dalších větších malérů jsme došli až na Ztracenku. I když tahle jedna věta znamenala 
skoro dvě hodiny pochodu ve vedru, parnu, dusnu a se stáležvanícím Šerifem. Ale dobrý. Konečně 
jsme viděli místo, o kterém zpíváme u ohně desítky let. Chlapi byli úplně na měkko a nebylo to jen 
teplem. Po chvíli očumění a odpočinku jsme vyrazili na zpáteční cestu. Nevím, jak je to možný, ale 
zpáteční cesta byla kratší. Buď šla víc s kopce, nebo že nikdo nezdržoval s potřebama, nebo tím, že 
Šerif ze sebe stále chrlil Starý pověsti Českotřebovský. Dílna našich zachránců byla zavřená. Asi 
zamkli hned, jak jsme odešli. Zkrátka v klídku jsme navečer dorazili  zpátky ke stanu. 

 S trouchou brblání na kamenitý terén, při kterém Šerif překřtil Štěchovice na Štěrkovice, 
postavili stan i Šerif s Taťkou a začli si stěhovat věci z našeho stanu. Jak jsem jim ty jejich verky 
podávala, objevila jsem ve stanu volně loženej rohlík. A okolo samozřejmě drobečky. Hulákala jsem 
který prase. Šerif se dobrovolně přiznal, že to on ve vzteku. Kousnul do rohlíku a vylomil si zub. 
Prej ho to tak naštvalo, že s rohlíkem mrsknul ani nevěděl kam a zub vyplivnul, taky neví kam. Tak 
jsem drobečky uklidila a podávala verky dál a objevila jsem zub. To už jsem řvala přímo adresně na 
Šerifa, jak si dovoluje flusat nám do stanu zuby. Ať si ho schová, že ráno koupíme vteřinový lepidlo 
a zase může kousat. Taťka se smál. Ale jen do chvíle než vytáhl z obalu molitanovou duchnu ode 
mě z práce a objevil, že je ke vší hrůze ještě kytičkovaná. Honem ji cpal do stanu, aby si mezi 
pravověrnými trampy neuříz ostudu.

Povečeřeli jsme chléb a lovecký salám. Karel zjistil, že se nevyzná ve svém tisícikapsovém 
baťohu a  taky litoval,  že  si  neudělal  plánek.  Jenže on by nenašel  ani  plánek.  Mně se podařilo 
v mém-tvém baťohu místo najití baterky zaseknout zip, Šerif si oblékl přes rifle delší triko, které 
zakrylo znečištěné pozadí … a už bylo zapalování. 

Oheň byl parádní. Sice jiná osada, jiný zvyky, ale nádhera. Hrály osady a kamarádi, které 
jsme dosud znali  pouze z doslechu. Šerif  s Taťkou vždycky jen nábožně vzdychli:  „Jó,  tohle je 
Tulák Charlie?!“ „Jé, Severka to je nádhera!“ „Stopa, tu mám na černejch deskách.“ Připili jsme si 
s Marko Čermákem a seznámili jsme se se spoustou bezva lidí. Objevila jsem svého Dobrodince č.1 
a  mohla  jsem  mu  poděkovat  formou  moravského  lihového  nápoje.  Když  mi  placatici  vracel, 
pomlaskával a povídá: „Sakra, ta píše! To já si tě ještě najdu.“ A našel. Dvakrát on mě a dvakrát já 
jeho a ke konci už jen mručel: „Ještě, že my sme ti ten bágl vzali. Dyť já v tom Německu už úplně 
zapomněl,  jak chutná  kloudná slivovice.“  Taky tam byla moje Kamarádka z autobusu,  které  se 
podařilo uchránit kytaru. Dala jsem ji taky koštnout jako odškodnění za úlek. Vysvětlila mně, že oni 
jeli autobusem až na Slapy a potom se vraceli pěšky. No a my kvůli tomu málem přejeli.
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Ani nevím, v kolik  jsme šli  spát.  Ale už jsme s Karlem leželi,  když se  ke svému stanu 
došourali Taťka s Šerifem. Počkali  jsme, až se taky uhnízdili  a ještě před usnutím jsem slyšela 
Šerifa, jak šeptá Taťkovi: „Tak tohle byl můj dávnej sen.“ Dobře se mi usínalo. Ale ne na dlouho. 
Někdy uprostřed noci mě probudilo Karlovo vrtění, které nabíralo na intezitě. Po dotazu, co se děje, 
Karel zoufalým hlasem pronesl: „Už zase … a zasek se mi zip u spacáku.“ S pomocí světla baterky 
se  nám  podařilo,  vypreparovat  ze  zipu  přivřený  spacák  a  ze  spacáku  přivřenýho  Karla.  Ještě 
v rychlosti hledal papír stylem jezevce hrabajícího noru a už bral sprintem slalom mezi stanama. 
Směr Cadílak. Já jsem se snažila urovnat věci ve stanu alespoň tak, abychom se tam po zbytek noci 
vešli. 

Pak už mě vzbudilo až slunce. A chrounění ve vedlejším stanu a Šerifova slova k Taťkovi: 
„Ty teda chrápeš, ty dobytku.“ Čemuž se Taťka upřímně podivil. Posnídali jsme chléb a lovecký 
salám, který nám už samostatně přišel ze stanu naproti. Horší to bylo s hygienou. Jediná tekoucí 
voda byla v řece. To by nevadilo. Ale pobřežní srázy byly vysoké, plné šutrů, křoví a určitě i klíšťat. 
To  vadilo.  Přísahám,  že  jsem  se  fakt  chtěla  mejt  a  hledala  jsem nějakou  třeba  jen  uzounkou 
rybářskou cestičku k vodě. Nenašla. Tak jsem odbyla zuby vyčištěním v Dobré vodě – perlivé a 
zbytek  jsem uchlácholila,  že  až  doma.  Výhodu  měl  Šerif,  který  mohl  vytáhnout  zub  z kapsy, 
přepucovat a zase uložit. Jenže prohlásil, že nejlíp se zuby čistí slivovicí. To jsme považovali za 
docela dobrý nápad i my se zuby už vyčištěnými. Dorazili jsme Taťkovu tekutou zásobu, udělala 
jsem ještě pár ukázkových fotek a nastalo pakování. Po předchozí špatné zkušenosti  s orientací 
v obou báglech jsme tentokrát nic neponechali náhodě a při pakování jsme průběžně jeden druhému 
hlásili: „Kdybych hledal to a to, mám to v týhle kapse.“ Takže jsem věděla, kde co má Karel, ale u 
sebe jsem si nebyla jistá. Doufala jsem, že si to na oplátku zase zapamatuje Karel. I když teď už 
hledání v mém zavazadle bylo jednodušší. Většina zipů totiž nedržela. Některé povolily možná mojí 
vinou,  některé  stářím,  některé  možná  jen  trucovali.  Takže  mi  všechno  docela  přehledně  lezlo 
z báglu ven. Poobjímali jsme kamarády a s těžkým srdcem a batohem jsme se rozloučili. 

Došli jsme do Štěchovic a řešili co dál. Byly dvě možnosti: buď jet zrovna domů (pro tu byl 
Karel) nebo se projet parníkem na Slapy a pak teprve autobusem na Prahu (pro tu byl zbytek). Tedy 
1 : 3. Orientačně jsem šla zjistit odjezdy parníku. V přístavišti byl plavební řád stržený, tak jsem 
korzovala po Štěchovicích a ptala se asi čtyř místních žen a dostala čtyři odpovědi. Bohužel i čtyři 
různé časy odjezdu. Vrátila jsem se ke kolektivu a zase bylo nevyřešeno. A jak jsme tam očumovali, 
došlo mi, že v cukrárně naproti obsluhuje chlap. Nic proti pohlaví, ale … Cukrář mi s úsměvem 
půjčil  plavební řád a ještě litoval,  že mi ho nemůže dát,  protože má poslední.  Když sem si  ho 
prohlížela, zdál se mně nějak povědomej. Plavební řád, ne Cukrář. Takže jsem došla k chlapům a už 
z dálky jsem volala:  „Vy magoři,  vy nemůžete někdo říct,  že máme ten plavební řád vytištěnej 
z internetu!“ Každej se divil stejně jako já. A přitom ho měl každej u sebe. Stejně jako já. Parník 
měl odjet skoro za dvě hodiny. Karel dělal psí oči, že by jel do svého bytečku a hlavně do svého 
záchodu. To byl silný argument. A Šerif pronesl: „Já se podřídím, ale je mně jasný, že už se sem 
nikdy  v životě  nepodívám.“  Bylo  rozhodnuto.  Přestěhovali  jsme  svoje  stanoviště  před  místní 
obchod a nakoupili jsme si zásoby na dvouhodinové čekání. A představ si, co si koupil Taťka! Ne, 
lovecký salám ne, ale mlíko. A ještě ho škodolibě nabízel. Já jsem si zavdala. Šerif prohlásil, že to 
je dobrý tak na posrání. Uklidnili jsme ho, že rifle už má stejně poskvrněný … Karel odmítl s tím, 
že se mu otvírá prdel, jen se na mlíko podívá. A tak se začla rozebírat včerejší rychlovka a Karel nás 
ještě sprdnul: „No vy se smějete, ale dyť já málem dopad jak ten Šerifův kamarád. Taky sem mohl 
trousit. Jediná výhoda, že sem měl kraťasy.“ Diskuse právě vhodná ke snídani. 

Před plánovaným odjezdem parníku jsme se přesunuli k přístavišti. Už tam čekala babička 
s asi čtyřletou vnučkou. Sice tvrdila, že je místní, ale příjezdem parníku si taky nebyla moc jistá. A 
to  ještě  vnučka  byla  tak  vtipná,  že  odbíhala  na  molo  a  volala:  „Už  jede!“  A my,  věříc  v 
dětskou pravdomluvnost, hodili batohy na záda a teprve na molu jsme zjistili, že to byl vtip. Blbej. 
Vypadalo  to,  že  jestli  parník  nedorazí  včas,  stane  se  ze  mě  Herodes.  Naštěstí  PŘESNĚ v čas 
uvedený na plavebním řádu se v záhybu řeky objevila nádherná loď. Když dorazila blíž, sice už 
nevypadala tak nádherně, ale zastavila. Plavčík nechal nějaké lidi vystoupit a dělal, jako že zvedá 
můstek. Okamžitě jsem volala, že chceme na loď. Nápadně se tomu podivil a mně až teď došlo, že 
to byl vtip. Taky blbej. Si dneska ze mě bude každej dělat holou … řiť, nebo co?
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Ale to už jsme platili. Na rozdíl od autobusu nechtěli ani příplatek za batohy, většina míst 
byla volných, obsluha usměvavá a vtipná :-)), takže pohodička. Vyfotila jsem Štěchovickej most a 
pak jsme projížděli okolo Utahovýho kempu. Mohutným řvaním jsem na sebe upozornila několik 
kamarádů na břehu a veškeré osazenstvo na lodi. Kamarádi mávali viditelně překvapený z toho, že 
jsme se s nima ráno rozloučili a v poledne se tady projíždíme. Možná i záviděli, že tohle takticky 
nezvládli. Jó holt neměli vytištěnej plavební řád, jako někdo … A to už jsme zapluli do zdymadla u 
Štěchovické vodní elektrárny. V ten okamžik přestalo být i Karlovi líto, že podlehl nátlaku většiny, 
zatímco už mohl sedět doma na záchodě. Chlapi běhali z jednoho boku lodi na druhý, zepředu 
dozadu a naopak. Sledovali všechno s očima rozevřenejma jak malý děti. Až dodatečně jsem se 
dozvěděla,  že  taky  nebylo  divu,  protože  všichni  viděli  zdymadlo  poprvé.  A někteří  možná  i 
naposled.  A když nás vypustili na vodu o stupeň víš, začala další atrakce. Tos nezažil?! Pluli jsme 
nádherným  kaňonem  Vltavy  v místech,  které  zase  známe  ze  starých  trampských  kotlíkovek  – 
Svatojánské proudy, Bílé skály. Ale to není ta atrakce. Ta nastala, když se objevily na březích první 
chaty. Z každé vybíhali obyvatelé od oběda a mávali, volali, zvonili, houkali, bouchali … prostě 
vydávali na pozdrav co největší rachot. V některých chatách na to už byli nachystaní, měli lodní 
zvonce a třeba i lodní houkačky. Když neměli nic, třískali aspoň lžící do ešusu. My jsme netřískali, 
ale o to víc jsme mávali a volali Áááááhóóój. To byl zážitek! Ke konci jsem se těšila na Slapy, 
protože jsem měla ruce jak větrnej mlejn lopatky a myslela jsem, že mi upadnou. A taky jsem si 
říkala, že Slapská přehrada je vyšší, to teprf bude zdymadlo, to teprf budou chlapi čumět. Šerif 
loudil, kde je socha Svatýho Jana, že ji  chce vidět,  protože o ní moc slyšel a že je to památka 
utonulým. Podle mapy jsme lokalizovali sochu na pravoboku a když se objevila na obzoru, loď se 
začala k pravému břehu přibližovat. Říkali jsme si: „Ta posádka je tak hodná, chtějí nám dopřát 
prohlídku  sochy  zblízka.“  Jenže  to  už  jsme  byli  u  mola  a  hodná  posádka  se  s námi  loučila. 
Zradááááá! U plavčíka, jsem si ujasnila, že opravdu dál nejednou, což bylo zřejmé i při pohledu na 
tělo přehrady. Zdymadlo žádný! Aspoň mně vysvětlil kudy na autobus. Pořád nahoru! Do řiti!!!

Tak jsme nahodili  batohy, rozloučili  se i  my s posádkou a vydali  se … nahoru.  První  a 
poslední dobrou zprávu nám přinesla cedule s nápisem ‚Hospoda U proudů 250 metrů‘. Karel se 
nad tímto faktem nahlas radoval. Radost ho přešla okamžitě, když mu jakýsi kolemjdoucí dobrák 
upřesnil: „Jo 250 metrů, ale výškovejch.“ Taťka zahlédl nějakou odbočku s cedulí a v domnění, že 
je to zkratka, vyrazil ceduli prozkoumat. Ale zklamaně se vrátil a pokračoval s námi. Na dotaz, co 
bylo na ceduli napsáno, odpověděl: „Já sem tam šel jen tak cvičně. Dyť nemám brejle.“ A Šerif 
zase, že chce sochu. Kousek před námi šla naše známá babička s vnučkou a šly jinam, než ostatní 
turisti. Usoudili jsme, že je domácí a tak zná zkratku. Vyrazili jsme za ní. Když se po chvilce stání u 
břehu obě otočily a vydaly se proti nám, připadali jsme si zmateně. Zeptali jsme se babičky na 
sochu. Ukázala směrem, kterým šli  všichni ostatní turisté, a vysvětlila nám: „My jsme tady šly 
zamávat dědečkovi. Dělá na přehradě.“ Byla místní. Až moc.

A tak jsme funěli do kopce a Taťka mezi funěním nadával: „To … tady … někdo … sliboval 
… zdymadlo … a … zatím … zdýmáme … sami …“  Jako bych za to mohla. Ke konci to bylo 
ždímadlo – posledních sil.  Já  jsem se jen modlila,  aby z tý  vesnice,  do který jsme šplhali,  jel 
v neděli aspoň jeden autobus. Nejlépe ihned, nebo mě uškrtěj. Po vysokohorském výstupu se před 
námi objevila autobusová zastávka, obchod a hospoda. Samé nanejvýš vhodné objekty. Ve stínu lípy 
jsme shodili batohy, zjistili, že autobusy jedou dva a že do odjezdu prvního máme hodinu času. 
Rozdělali jsme celtu, popadali na ní a rozdělili si služby pivní donášky. Naštěstí v hospodě dávali 
pivo i přes ulici. I přes silnici. K němu jsme si dopřáli chléb a poslední kousky (zaplať pánbůh) 
loveckého salámu. A tak se naše karavana vcelku v pohodě dočkala příjezdu autobusu. 

Cesta  autobusem  nebyla  nic  mimořádného.  Součet  cestujících  převyšoval  součet  míst 
k sezení a k stání. Teplota v autobuse převyšovala teplotu únosnou pro lidský organismus. A obsah 
mého  žaludku  se  celou  cestu  snažil  převýšit  moji  ústní  dutinu.  Poslední  kilometry  jsem  se 
odreagovávala počítáním, abych se soustředila na něco jiného, než na hrůzy cestování. Když jsem 
byla u dvou miliónů čtyři sta padesáti jedna tisíc dvě stě devadesáti osmi, autobus s mohutným 
drcnutím zastavil u Smíchovského nádraží. Venku jsem chvíli lapala po kyslíku a málem brečela 
nad  svým-tvým  zavazadlem.  Batoh  vypadal  jak  špatně  udělaný  strašák  na  poli  –  tlačenicí 
v autobuse z nedržících zipů vyhřezly všechny vnitřnosti. Odmítla jsem chůzi podchodem, protože 

64



to znamenalo vláčet batoh ze schodů a do schodů. Ani náhodou!  Takže jsme svižně prokličkovali 
po silnici  hustým pražským provozem, na nádraží jsme nejdřív zjistili,  že nám vlak právě ujel, 
potom zase, že nám neujel, protože má zpoždění. Takže fofrem koupit jízdenky (někteří), fofrem na 
nástupiště  (všichni)  a  fofrem nastoupit  do  oranžovýho expresu  a  hurá  domůůůů!  Do oranžova 
rozpálený expres stál ještě dvacet minut na hlavním nádraží, z našich nemytých těl tekl pot jak z 
ryny a tak jsme vytáhli zbytek mojí pasty na zuby Popovice-Colgate. A Taťka chleba a lovecký 
salám :-(. Cestu vlakem jsem přežila jen díky tomu, že jsem před Kolínem usnula a vzbudila se 
v Pardubicích.  A  od  Pardubic  se  začalo  zatahovat.  Parádní  bouřkový  mraky.  Naši  osadní 
meteorologové Karel a Šerif jim říkali nějak odborně. Něco jako kumulus erektus. No a v Ústí už 
kumuly erektovaly. Ale to nám bylo úplně volný. Nevadilo by mně, ani kdybych měla domů dojet 
ponorkou. 

Ve Třebové jsme se rozloučili bez focení. Nebyl čas a při pohlednu na nás … škoda snímku. 
S Karlem jsme vyrazili k domovu. Po chodníku šla proti nám moje dobrá kamarádka. Usmívám se 
na ní. Ona nic. Usmívám se víc. Ona nic. Usmívám se přes celou hlavu. Ona nic. Středně slyšitelně 
říkám  Ahoj.  Ona  nic.  Tož  jsem  zařvala:  „Ahoj  Jano!“  A ona  sebou  škubla  a  taky  zařvala: 
„Jéžišmarjá, to seš ty! Já tě vůbec nepoznala.“ Není divu, zná mě umytou.

Mankote, to sem toho na nás nabonzovala! Mám obavy, že takovýho práskače s sebou do 
Austrálie nevezmeš. Ale uznej, to se přeci muselo zaznamenat.

Ahoj Brácho,
zase byla zkouška sirén. Snad ji dělaj pravidelně po čtvrt roce. Už mě ani nenapadlo Láďovi 

volat, opakovaný vtip … Jenže mě Láďa stejně sprdnul. Volal mu nějaký starší roztřesený hlas a co 
má dělat, že se jich sešlo několik před barákem s maskou. Láďa nabeton přesvědčen, že to jsme my 
a šéf imituje starce, tak ještě povídá: „A vy máte masku?“ A děda: „Mám.“ A Láďa: „Mikulášskou, 
ne?“ A děda hned, že si na Láďu bude stěžovat, tak vzal Láďa zpátečku a snažil se ho uchlácholit. 
Snad se mu to povedlo.

Ahoj Brácho,
pokud se pár dní odmlčím v psaní má to jediný důvod. Jsme teď většinou na chatě. Já tam 

jedu z práce na kole a ráno zase na kole  do práce a  potom na kole z práce a … pak se léčím 
fernetem. Karel to má jako podnikatel jednodušší. Je si sám sobě ředitelem i předsedou odborů. No 
a  v tomhle  krásném počasí  holt  vyhrává  předseda  odborů  a  nařídí  placenou dovolenou.  Aspoň 
doufám, že ji má placenou.

Hlásím, že jsem chytla klíště. To je snad po dvaceti letech.

Ahoj Brácho,
tak jsme zase po pár dnech doma. Z donucení. Máme totiž nemocné autíčko. A sami na tom 

taky nejsme dobře. viz následující. 

Strašlivá historie o jednom Pelikáním opití na chatě
V pátek  jsme  se  dobře  zčudili.  Hned  poté  co  jsme  právě  udělali  díru  do  auta.  Padaly 

přívalové deště a my jsme měli strach, že po tý polní cestě na chatu bychom mohli prorazit vanu. 
Tak jsme  zkusili projet lesem. A prorazili. Je to cosi pod autem. Povídal Karel, když sem se divila, 
že  máme  auto  s vanou.  A  jak  jsme  tak  byli  roztesknění,  zatopili  jsme  v krbu  a  rozdělali 
antidepresivní láhev. Po první nám přestalo být líto děravýho auta. Karel na kytaru provětrával Hopi 
Tropi, které jsem ho donutila mít rád, a nálada se lepšila. Jenže pak zahrál moje oblíbené nádraží a 
když zpíval „… a my dva s bráchou šli jsme dál …“ nějak mě vzalo, že si tak daleko a že tě dlouho 
neuvidím a … normálně sem začla brečet. Karel mě utěšoval: „Nebul, dyť mně taky schází. Víš, že 
sem se kvůli němu půl roku učil … mě vítá Kalifornie tak nač bych umíral …,“ ale vypadalo to, že 
začne brečet taky. Tak jsme načli druhou antidepresivní. A pak už si moc nepamatuju. Jenom to, že 
jsme pořád topili kvůli  tomu, abych viděla oheň, a větrali kvůli tomu, že bylo vedro. Prdlouši. 
Vypila jsem toho stejně jako Karel, to jsem si pohlídala. Jenže vzhledem ke Karlově a mojí váze, 
jsem toho měla dvakrát tolik. Jednou jsem netrefila dveře na záchod a ustlala jsem si v šiškách na 
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zátop. Od půlnoci jsem Karla stále napomínala, že hraje rychle a já nestíhám tak rychle zpívat. Ale 
možná, že mi už vázla schopnost artikulace. Karel si zase pletl trsátko a brambůrky. Kousal do 
trsátka Brain a o struny lámal bramborový lupínky Bohemia.

 Ráno jsem odešla střízlivět do lesa. Pro uklidnění. Hahahaha. Víš, že mě nenaštve, když 
houby  nenajdu,  ale  to,  co  na  mě  v tuto  sobotu  zkoušely,  to  mě  teda  vytočilo.  Plnej  les  hub, 
krásnejch, výstavních hřibů. Ovšem všechno hořčáci převlečený za podhříbky. A já jsem se vždycky 
v tom kocovinovým stavu ohnula, houbu pečlivě ukrojila, očistila, zatlačila zpátky snídani, která mi 
stále chodila naproti, a pak jsem zjistila omyl. Až po chvíli jsem pochopila, že fakt letos mají ty 
hlavičky nějaký tmavší a že si hrajou na podhříbky a já jim to žeru.

Toť vše.

Ahoj Brácho,
přece jen jsem si včera z lesa něco odnesla – klíště. Právě jsem ho vypreparovala. Doufám, 

že mi neupadne noha.
Další potěšení bylo na obědě. Dělali jsme s klukama plán na akci u Letta a já zapisovala, co 

sehnat, co nakoupit, co obstarat. Protože v naší obědové hospůdce ještě nemají na každém stole 
počítač, musela jsem provádět záznam rukou. Nevídáno neslýcháno. Cybe a  Letto mě snad poprvé 
viděli psát jinak než bušením do kláves. Moje ozdobné kudrlinkové písmo je úplně uchvátilo. Karel 
mně kvůli němu tvrdí, že jsem v minulém životě musela být Arab a že když mu napíšu, co má 
koupit,  raděj  se  podívá,  co doma chybí,  než aby ten rozsypaný čaj  po mně luštil.  Takže Cybe 
s Lettem luštili moje zápisky a nevím, který z nich povídá: „Teda Peldo, já myslel že seš mladší a ty 
ještě píšeš švabachem.“ Ale sám víš, že je to dědičné. Ty jsi taky Taťkovi říkal: „Udělej mně do 
žákovský ty  tvoje  sněhuláky.“  Jeho podpis  se  nám za  celou  školní  docházku přece  nepodařilo 
zfalšovat. Naštěstí Mamčin jo.
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