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  Milí čtenáři, 

  děkuji vám, že jste si tuto knížku krátkých fejetonů,  
napsaných mezi lety 2003-2015, koupili, půjčili, 
eventuálně obstarali nějak jinak. Snažil jsem se, aby 
každý z nich měl pointu, což je dost důležité, a také to 
říká můj spisovatelský vzor, nejlepší tvůrce fejetonů  
u nás, pan Zdeněk Rosenbaum. Jen u jednoho z nich 
jsem toto pravidlo nedodržel, u posledního, ale udělal 
jsem to vědomě a v dobrém úmyslu, tak snad mi to 
odpustíte a budete se bavit. K tomu totiž fejetony 
především slouží. 

  Příjemné počtení 

 

   váš  

    Milan Čechura 
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Proč píšu 
 

  To je oblíbená otázka, kterou dostávám na besedách, 
jichž se zúčastňuji. Aby to nevypadalo, že na ni 
odpovídám každý týden a ještě musím listovat 
v kalendáři, abych se podíval, zda mám volno. Tak tomu 
není. Jsem poměrně neznámý autor, regionálního 
významu. 
  Odpovídám pokaždé stejně. Protože jsem se to naučil. 
Mohl bych v této úvaze odpovědět obdobně, i když 
uznávám, odpověď je to pitomá a nemusela by se vám 
zamlouvat. 
  Pokusím se tedy nastínit určité situace, které by mohly 
korespondovat s nastolenou otázkou. A také se hned 
podívám na to, zda kopírují skutečnost. Sám jsem 
zvědav, jak to dopadne. 
   Tak za prvé. Píšu proto, abych byl slavný. Kdo by 
nechtěl? Rozhovory v nejčtenějších denících, autogra-
miády v prestižních knihkupectvích, rauty na křtech 
mých knih, budoucích bestsellerů.  
  Podívejme se, jak to vypadá v této oblasti. Jednou se 
mnou dělali rozhovor v novinách, ptali se mě, jestli se 
dobře pamatuji, zda jsem pro to, aby byla zrušena 
autobusová linka číslo 29. Jestli to přispělo k mé slávě, 
nevím. Dost pochybuji. Autogramiád jsem absolvoval 
poměrně hodně, všechny však už před mnoha lety, kdy 
jsem se podepisoval pod poznámky, do žákovských 
knížek mých nezvedených ratolestí. Rautů jsem tedy 
několik zažil, to se musím přiznat, ale bylo to při 
příležitosti křtu knížek někoho úplně jiného. A stejně 
z toho žádné bestsellery nebyly. To jen abyste věděli. 
   Za druhé. Píšu proto, abych byl bohatý. Po obdržení 
honoráře bych se zamknul v pokoji, otevřel skříně, 
ve kterých by byly narvány pětitisícovky, nechal je 
vyklouznout na zem a přehazoval bych je vidlema. Já 
vím, že se říká vidlemi, ale takhle je to hezčí. Zemitější. 
A taky bych si s nima zapaloval doutníky. 
  Tuhle jsem otevřel v pokoji skříň, bez toho aniž jsem se 
zamknul, a to byla chyba, neboť se na mě vyvalilo, ani 
vám nebudu říkat co, protože jsem hroznej bordelář  
a zrovna v té chvíli vešla manželka. A doutník jsem si 
zapálil jen jednou a neptejte se, kde jsem skončil. 
Možná, zapálit si jej opravdu tou pětitisícovkou, dopadlo 
by to lépe. Ale kdo ví jestli. Tudy cesta ke správné 
odpovědi také nejspíš nevede. 
  A za třetí. Píšu proto, aby o mě měly zájem ženský. 
Samozřejmě, že ne žádné chudinky, ale modelky, 
zpěvačky a vůbec celebrity. Taky milionářky by nebyly 
k zahození. Už to vidím, jak mě milionářka víská ve 
vlasech a říká, tedy divochu, ty o tom sexu nejenom 
dobře píšeš. To je, co? Budu si muset dát panáka. 
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  Jednou o mě projevila zájem jedna ženská. Tak jsme se 
vzali a už jsme spolu přes třicet let. Ale v té době jsem 
ještě nepsal, nebo ne tak intenzivně, tak to asi nebylo 
kvůli tomu. Budu se jí muset zeptat. To bude facek. 
  Tak nevím. Ani jedna z těchto kategorií není zřejmě ta 
pravá ořechová. Proč tedy vlastně píšu?  Možná proto, 
aby tady na tom světě po mně cosi zůstalo. Něco na tom 
bude. A taky si představuji, že čtenář, který si mou 
knihu v nějaké slabé chvíli koupil a v ještě slabší přečetl, 
ji poté zařadí do své knihovny, kde již čekají jiní. 
Slavnější. Představte si to. Hemingway, Remarque, 
Čapek a… Čechura. Dobrý, ne? Tak to vidíte. Prach-
obyčejná ješitnost. Ale ono to bez ní nejde. Spisovatel 
musí být ješitný a tak trochu pako, protože kdyby nebyl, 
tak by nikdy nic kloudného nenapsal. 
  A jsme u konce. Tak abych to nějak smysluplně 
uzavřel. Kdyby vám ani teď nebylo ještě jasné, proč 
píšu, tak je to proto, že do mě v první třídě mlátila paní 
učitelka tak dlouho pravítkem, až jsem se to naučil. 
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Citoslovce 
 

  Citoslovce jsou neohebná slova, která vyjadřují citový 
vztah mluvčího k výpovědi anebo na něco upozorňují. 
Tolik Pravidla českého pravopisu. Jsou zde uvedeny  
i příklady. Třeba čupr či ouvej. V praxi se však nepou-
žívají. Nebo alespoň ne houfně. Lid si vytvořil vlastní, 
převážně taková, která nejdou otisknout.  
  Chtěl bych se zaměřit na tu skupinu citoslovcí, pomocí 
které komunikujeme s nemluvňaty. Jde o činnost 
jednostrannou, protože nemluvňata, jak ostatně vyplývá 
z jejich označení, nemluví. Tedy, jak která.  
  Moje roční vnučka spadá do té kategorie, jež více či 
méně zdařile papouškuje to, co jí říkám. I citoslovce. Na 
ťapy ťapy reaguje povedeným apy apy, na papu papu 
úprkem a na ají ají mně vypíchne oko. To, na které líp 
vidím. S ní objevuji stále nové tvary citoslovcí. Když 
chovat, jsou to chovy chovy, při vysávání nečistot luxy 
luxy, a když chci, aby se na něco podívala, tak nastupují 
kouky kouky. Až si někdy říkám, jestli jí neblbnu hlavu. 
Ale asi ne, protože to zopákne jen občas a nějaké ovy, 
uxy nebo ouky ji nechávají chladnou. 
  Stál jsem před umyvadlem a pokrýval třídenní strniště 
pěnou na holení. Vnučka se batolila okolo. Zahájil jsem 
monolog. 
  „Co dělá děda? Holy holy?“ Opět nový tvar.  
   Ženě, která v té chvíli strčila hlavu do koupelny, se asi 
zalíbil, neboť radostně opakovala holy holy a rozmatlá-
vala mi pěnu po obličeji. Nemluvně začalo v děsu mizet 
za rohem. 
  Skoro bych přísahal, že se to tak stalo. I když bylo 
otočené zády, jak zdrhalo, to voli voli  zaznělo docela 
zřetelně. 
   Je dobré vědět, co si o nás nastupující čupr generace 
myslí. 
  Ouvej, ouvej. 
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Jak se stát spisovatelem 
 

  Tento fejeton je určen těm, kteří mají touhu vyniknout 
v psaném projevu a nevědí, jak na to. 
  Především musíte umět psát. Mladším adeptům 
doporučuji první až třetí ročník základní školy, starším 
potom samovýuku za pomoci svých ratolestí. Pokud jste 
movitější, stačí vám, abyste si někoho najali. On nebo 
ona to za vás zmáknou a možná vás dovedou 
k Pulitzerově, Nobelově nebo jiné ceně. 
  Pak musíte mít psací stůl. Stačí i obyčejný kuchyňský, 
ale tento doporučuji před spisovatelským aktem otřít, 
neboť lektoři vašeho budoucího díla nemají rádi, když 
jim při čtení vzletných slov padají na kalhoty zbytky 
večeře. Stůl je dobré umístit někde na světlém místě. 
Koupelna nebo WC jsou pro začátky vašich pokusů zcela 
nevhodné. Jednak vám tam pořád někdo leze a jednak 
pochybuju, že by vás při pohledu na mísu napadlo něco 
psatelného. 
  Další důležitou pomůckou je psací náčiní.  
  Staromilci mohou oškubat nějakou husu a pak péra 
namáčet do inkoustu. Koneckonců psal takhle i Shake-
speare a podívejte, co z toho vzešlo. Nevýhodou tohoto 
postupu je, že brk se musí často otřepávat a tak zřejmě 
budou zdi v blízkosti vašeho stolu vypadat, jako když 
tam mouchy dělají svou potřebu několik let. Na druhou 
stranu, kdyby se vám psaní nedařilo, můžete to 
prohlásit za malířské dílo a upnout své touhy jiným 
směrem.  
  Ti progresivnější pak mohou použít pera plnicí, pera 
propisovací, anebo obyčejnou tužku, jejíž předností je 
to, že se krásně hryže.  
  Moderní začínající spisovatelé nejspíše zvolí psací stroj 
či počítač. Ten mohu vřele doporučit, neboť na něm píšu 
sám. Není nic hezčího, než když vám před efektním 
zakončením povídky, fejetonu, novely, nebo čehokoli 
jiného vypnou proud, eventuálně zmizí-li vám výtvor 
v útrobách počítače a vy jej naleznete po třech hodinách 
mezi recepty. A pak si ho z radosti, že se našel, 
vymažete. 
  Ještě než přistoupíme k samotnému návodu jak na to, 
musím vám říci jednu důležitou věc. Ne aby vás napadlo 
něco číst. Zjistíte totiž, že už všechno bylo napsáno. A to 
by vás mohlo odradit od vašeho bohulibého počínání.  
  Nemusíte knížky hned pálit, nejste žádný Koniáš, že? 
Stačí, když projevíte svou pevnou vůli a po celou dobu 
svého spisovatelského snažení budete louskat jen 
bulvární plátky.  
  To vás určitě dovede k poznání, že když někdo může 
napsat takové hovadiny, tak vy taky. 
  A pak přijde den, kdy se, vybaveni všemi proprietami, 



 - 11 -

rozhodnete začít. Sedněte si tedy pohodlně ke stolu, 
nejlépe na židli, i když sedí-li se někomu lépe na koni 
našíř, proč ne. Pusťte si počítač (předpokládám, že jste 
pochopili, co používat) a procvičte si prsty. Myšlenky si 
procvičit nemůžete, protože žádné nemáte a dlouho mít 
nebudete. To vám mohu zaručit. Pak přeneste na 
obrazovku celou klávesnici, včetně háčků, čárek  
a vykřičníků. Zálibně se podívejte na to, co jste vytvořili 
a uložte to, protože nic lepšího už nikdy nenapíšete. Pak 
vypněte počítač a jděte si něco nalít. Zasloužíte si to. Asi 
po dvou hodinách se vraťte a znovu ho zapněte. Mezitím 
si pokuste rozmyslet, o čem byste asi tak chtěli psát. 
Když vás nic nenapadne, a to je celkem pravděpodobné, 
nezoufejte a zapalte si cigárko. Nekuřáci mohou žvýkat, 
eventuálně se drbat ve vlasech. Opřete se a pozorně se 
zadívejte na prázdnou obrazovku. Sice toho moc po té 
vypité láhvi neuvidíte, ale to nevadí. Maximálně se 
soustřeďte a napište nějaké slovo. Je naprosto lhostejno 
jaké. Ze své zkušenosti doporučuji slova expresivní, 
která ve vás vyvolají emoce. A to by pro dnešek stačilo. 
  Takto postupujte po několik týdnů a na závěr slova 
libovolně smíchejte. Dílko vytiskněte a asi dvěstěkrát si 
ho přečtěte. Zblbnete natolik, že se vám nakonec začne 
líbit. Pak ho s tajuplným výrazem ve tváři, který 
signalizuje, že se zrodil nový Balzac, dejte někomu 
přečíst. Nejlépe manželce nebo manželovi, protože jsou 
na vás finančně závislí a neodváží se kritizovat. Kritika 
přijde později, jestliže ukážete svůj spisek nějakému 
redaktorovi a ten ho, oslaben třeba chřipkou, někde 
vytiskne. Pro ten případ je dobré mít připravenou 
kanálovou trasu, kterou se dostanete domů. 
  Neházejte však flintu do žita. Uvidíte, že až budete znát 
všechny kanály ve městě, náhle vás v noci něco vzbudí  
a až se vrátíte z WC, zjistíte, že sedíte u klávesnice,  
a najednou to půjde.  
  A jestliže budete mít náhodou na stěně pověšené 
zrcadlo, vzhlédněte k němu. 
  Uvidíte debila, který se střídavě směje a pláče a z kout-
ku úst mu kapají sliny. 
  Blahopřeji vám. Stali jste se spisovatelem. 
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Jak zůstat spisovatelem 
 

  Pamatujete si ještě na poslední tři věty návodu Jak se 
stát spisovatelem? Že ano? No, raději si je pojďme 
připomenout: A jestliže budete mít náhodou na stěně 
pověšené zrcadlo, vzhlédněte k němu.  
  Uvidíte debila, který se střídavě směje a pláče a z kout-
ku úst mu kapají sliny. 
  Blahopřeji vám. Stali jste se spisovatelem. 
  Tak předně vám musím pogratulovat ještě jednou, 
neboť být spisovatelem je hezké, určitě hezčí, než být 
ministrem něčeho nebo poslancem. Je pravda, že to 
druhé je kapku výnosnější. Ale konec gratulacím, je 
třeba se zaměřit na to, jak spisovatelem zůstat, jak 
dosáhnout úspěchu a neskončit s vaší právě nabytou 
schopností předčasně. 
  Je nezvratitelným faktem, že jakmile jste učinili ty 
začátečnické krůčky, budete už chtít jít jenom kupředu. 
To směřuje k jedinému. Napsat a vydat knihu. Nejlépe 
knihu s velkým K. To je přece jasné. A od toho jsem tady 
já, abych vám řekl jak na to. 
  V první řadě musíte mít námět. Námět je to, podle 
čeho kniha vzniká. Takzvané „vo čem“. 
  Na první pohled se může zdát, že získat jej bude 
naprosto snadné. Stačí se přece jen rozhlížet kolem sebe 
a život sám vám ho přinese až pod nos. Hluboký omyl. 
Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že můžete chodit nebo 
jezdit celý den a očima nebo čím vším usilovně hledat 
náměty a je vám to houby platné. Nanejvýš se z křoví, na 
něž budete tři minuty zírat, vysouká chlap s rameny jako 
stěhovák. Když vám ji rovnou neubalí, určitě vám řekne 
něco v tom smyslu, co čumíš, magore?  
  Také čekání s přivřenýma očima a doufání, že se 
odněkud něco vynoří, nestojí na reálném základě. 
Nevynoří se nic. V nejlepším případě myšlenka, že jste 
měli před dvěma hodinami vyzvednout dítě vracející se 
z ozdravného pobytu. 
  Stane-li se vám to vícekrát, je možné, že začnete 
propadat trudomyslnosti. Tak poslouchejte. Já vám 
pomohu. 
  Musíte si uvědomit, že nejskvělejší náměty se povalují 
někde úplně jinde. A to v hlavách vašich kolegů – 
spisovatelů. Jde jen o to, jak je z nich dostat. Můžete to 
udělat dvěma způsoby.  
  Můžete kolegu o námět požádat. To lze ovšem jedině 
tehdy, dostal-li dotyčný těsně předtím nějakou 
význačnou literární cenu, nejlépe spojenou s tučným 
obnosem, a vznáší se doposud na vlnách euforie a 
megalomanství. To je pak ochoten nechat něco ze své 
studnice nápadů přečerpat do té vaší vyschlé jímky, 
protože takový nýmand jako vy ho přece nemůže 
ohrozit. Potíž je v tom, že cen je málo a také autorů, 
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schopných něco pořádného napsat, není o nic víc. Takže 
tuto radu pokládejte spíše za teoretickou. 
  Mnohem účinnějším způsobem, jak získat námět, je ho 
ukrást. Je to finančně náročnější, protože musíte kolegu 
pozvat do restaurace a tam ho opít. To budete koukat, co 
všechno se dá po několika panácích vyžvanit.  
  Ovšem pozor. Je třeba opít pouze váš protějšek a ne 
sebe. Protože než s tou opicí dojdete domů, nebudete 
mít v hlavě zase nic, čili přesně to, co jste tam měli 
předtím, než jste se odhodlali k tomuto nepříliš 
pěknému kroku. 
  Předpokládejme tedy, že jste si ta upřímně míněná 
slova hned po návratu z knajpy poznamenali, a že už 
námět máte. Zbývá jen maličkost. Rozvinout jej a pře-
nést na několik desítek, případně stovek stránek.  
  Někteří nezodpovědní jedinci tvrdí, že je při tom třeba 
určitá systematičnost. Ta se má projevovat tím, že 
vstanete každý den ve stejnou dobu a popíšete pět listů. 
Nebo šest.  
  Dále prý byste měli už od začátku mít jasno, jak to 
s hlavními postavami dopadne a vést je k tomu.  
  Snažně prosím, ať vás ani nenapadne se takovými 
nesmysly řídit. Vstávejte, kdy chcete, protože spisovatel 
je přece svobodná bytost a může si lézt z postele, jak se 
mu zamane. A o vedení postav se už nepokoušejte 
vůbec. Stejně si, pacholci, budou dělat, co budou chtít. 
Ono je to vlastně dobře, protože vám někde okolo 
šedesáté stránky polezou tak na nervy, že budete rádi, 
když se jich urychleně zbavíte a s ulehčením napíšete to 
krásné a osvobozující KONEC.  
  Hlavní důvod je ten, že v té době vám v hlavě poběží ty 
už důvěrně známé myšlenky, jak zase budete muset 
s kolegou do hospody. 
  A to je ono.  
  Ta touha jít dál.  
  Psát nový příběh.  
  S novými hrdiny, s novými náměty. 
  No a někde mezi tím koncem a novým začátkem 
musíte přestat trpět fixní ideou, že na tom svém psaní 
zbohatnete. 
  Blahopřeji vám. Zůstali jste a nejspíš už navždy 
zůstanete spisovatelem. 
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Dobrý skutek 
 

  Nejspíš jste se vždy nechovali jako Mirek Dušín, Jarka 
Metelka či Rychlé šípy kompletně a rádi byste na to 
zapomněli. Moc rádi. Jenže ono to nejde.  
  Tak třeba. Ležíte v posteli a hlavou se vám honí 
strašlivé vzpomínky.  
  Proč já tehdy tu babičku nepustil sednout. Byla taková 
vetchá. Kdybych ji býval pustil, nezakopla by a nemusela 
by hledat náhradní chrup pod mým sedátkem. 
  Nebo. Proč jsem tenkrát nepolíbil Mařenku. Moji první 
lásku. Určitě na to čekala a já blbec…  Byla taková 
hebká.  
  I mne podobné vzpomínky nedávno dostihly. Také v noci. 
Řeknu vám, nic pěkného. I moje Mařenka se v nich 
vyskytla. Té jsem se zbavil sice podlým, zato účinným 
způsobem. Představil jsem si ji, jak vypadá dneska. 
  Tím to ovšem neskončilo. Těch vzpomínek bylo daleko 
víc. Ptal jsem se spolu s Nerudou. Jak se jich zbavit? 
Kam s nimi? A najednou jsem na to přišel. Rozhodl jsem 
se, že vykonám dobrý skutek, abych alespoň částečně 
odčinil svoje minulá provinění. Velká rozhodnutí 
vznikají většinou nenadále.  
  Už cestou do práce mě napadlo, že ukážu šéfovi, jak 
jsem na jeho straně při uskutečňování změn v našem 
podniku. To bude dobrý skutek, panečku. A prospěšný. 
Pak jsem ho uviděl, jak stojí na chodbě a civí na 
hodinky. Pro pět minut zpoždění. Ať si ty svoje reformy 
strčí někam. Kvůli takovýmu budu dělat dobrý skutky. 
To určitě. 
  Odpoledne ve mně ale opět převládl pocit, že bych 
přinejmenším jeden ušlechtilý čin měl vykonat. Přece 
jen ty výčitky v noci… Zapnul jsem mozek na nejvyšší 
obrátky. A myšlenka se dostavila. Pozdravím řidiče 
autobusu. Dám mu tím najevo, že je pro mě víc než jen 
bezejmenný přepravce davů. Je určitě unavený z těch 
poznámek věčně nespokojených pasažérů. Po mém 
pozdravu mu bude zcela jistě lépe na duši. Dobrý skutek 
jako vyšitý.  
  Autobus zastavil a já čekal, až se s příjemným 
zasyčením otevřou dveře.  
  Marně. 
  Pak se - s příjemným zasyčením - rozjel.  
  Beze mne. 
  Ten lump, to nemohl otevřít, když viděl, že tu stojím 
sám a že jsem jenom zapomněl zmáčknout to kravský 
tlačítko? Bobtnal jsem vzteky. Pak už to muselo ven. 
  „Ty blbče,“ zařval jsem a vytrčil prostředník pravé 
ruky. V tu chvíli se vyšoural zpoza přístřešku zastávky, 
přesně proti mému prostředníku, asi tak stoletý stařeček. 
  Už vím, o čem budu po nocích přemýšlet. 
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Kluci to mají těžké 
 

  Je známo, že my, kluci, neumíme dělat dvě věci 
najednou. Jsme na to pyšní, neboť tu jednu alespoň 
uděláme pořádně. Naše ženské protějšky jsou naopak 
způsobilé věnovat se naráz až deseti činnostem. Některé 
i patnácti a vědecky jsou zaznamenány strašlivé případy, 
že i šestnácti a více. Není divu, protože řeší většinou 
nepodstatné problémy. Na nás, mužích, nebo mám-li se 
držet původního označení, klucích, leží ty podstatné. 
Jaké, to už říkal kdysi pan Werich. 
  Příslušnice lepší poloviny lidstva (nevím tedy, kdo 
tohle označení vymyslel), kromě toho, že se mohou 
věnovat těm deseti či více věcem současně, mohou 
přitom ještě minimálně o dalších deseti mluvit. Tuto 
vrozenou schopnost rozvíjejí už od mala. 
  Dědo, jak se rodí děti? Ta otázka vypadla z úst mé 
čtyřleté vnučky, když jsem jí skládal vlaštovku. 
Krucityrkn, v dnešní době už asi nevystačím s čápem 
nebo vránou. Než jsem však stačil citlivou formou 
dopravit spermie do vajíček, přišla další bomba. Z úplně 
jiného soudku.  
  Umíš zahrát na kytaru Jede jede mašinka? To byla 
celkem brnkačka. Sáhl jsem po nástroji a hrábl do strun. 
Stihnul jsem však pouze předehru. 
  Proč jsi si vzal babičku? To bych taky rád věděl, 
napadlo mě jako první. To jsem jí ovšem neřekl. Neřekl 
jsem už vůbec nic. Zabránil mi v tom souvisle nesouvislý 
tok otázek a sdělení. 
  Proč neumím složit Rubikovu kostku, proč jsem tlustej, 
Mareček ze školky se pokakal, táta pořád pije pivo, 
máma taky pořád pije pivo (prokazatelně vím, že to není 
pravda), Mareček se zase pokakal, mám fakt hrozný 
brejle, jestli jsem se taky ve školce někdy pokakal a kolik 
je tři a tři. Slovní smršť skončila úžasem, proč mám 
jedno ucho vejš než to druhý. Mezery mezi jednotlivými 
informacemi a dotazy byly tak akorát na jedno 
nadechnutí.  
  Tuto komunikaci jsem vzdal. Upřel jsem pozornost na 
to, co mi opravdu jde. Na výrobu papírové vlaštovky. Při 
prvním přeložení se mi podařilo papír roztrhnout. 
Vnučka propukla v pláč. 
  To víš, chlapi, řekla žena, která se vynořila bůhví odkud 
a pohladila ji po vlasech. Umí jen jednu věc a ještě blbě. 
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Koníček jménem sbírání 
 

  Chlap musí mít nějakou zálibu. To je naprosto evi-
dentní. Ten, který ji nemá, je chlap bez záliby. A chlap 
bez záliby je ztracený, obzvláště v tom okamžiku, kdy 
manželka něco chce. Ani ta nejotrlejší žena totiž nepošle 
svého muže někam (třeba do večerky pro pět kilo 
brambor), věnuje-li se právě svému koníčku. Obecně je 
možné tvrdit, že manželky koníčky svých protějšků 
podporují (alespoň je s tím hňupem pokoj), nebo je 
víceméně tolerují (alespoň je s tím hňupem pokoj). 
Není-li ovšem manželovým koníčkem dívka o třicet let 
mladší (to s tím hňupem evidentně pokoj není)  
a o čtyřicet kilo lehčí než ona sama. A přistihne-li ji  
s ním v poloze koňmo, to je pak úplně v pytli, a co jsem 
říkal o podpoře zálib, přestává okamžitě platit. 
  Proto všem nezištně radím. Věnujte se raději 
sběratelství. To je také pěkné hobby a nemůžete s ním 
nic zkazit. To mohu jako dlouholetý a renomovaný 
sběratel potvrdit. I když. 
  Sbírat se dají nejen různé věci, ale třeba i zážitky.  
O tom se však  příliš zmiňovat nebudu, ač je to módní 
záležitost a agentury, které tyto akce organizují, se 
mohou s nabídkami přetrhnout. Já sám si přivodil jeden 
takový zážitek a jsem přesvědčen o tom, že jejich sbírka 
narůstat nebude. Šlo o středověkou žranici, kde jsem se 
nejvíc těšil na to, že budu, jako kdysi čačtí rytíři, házet 
kosti za sebe. To ovšem nebylo možné, protože nás 
sedělo asi tři sta na padesáti metrech čtverečních.  
A s těmi dvěma kůstkami od vychrtlých slepic bych 
stejně žádnou slávu neudělal. Abych ale nebyl jenom 
negativní. Musím zcela objektivně uznat, že středověké 
tanečnice s odhalenými pupíky a vlnícími boky se mi 
moc líbily. Tak dlouho jsem na ně čučel, až mi zteplalo 
pivo a jejich produkce mě natolik rozrajcovala, že jsem 
manželce slupnul její porci. Do dneška mi to připomíná. 
  Takže raději zpátky k těm věcem. Sbírat se dají znám-
ky, nálepky, propisky, pivní tácky, časopisy, kondomy 
(nepoužité), pytlíky z letadel (také nepoužité), mince, 
bankovky, a já nevím co ještě. Tyto sbírky se postupně 
hromadí ve skříních, v šuplíkách a na poličkách v bytech 
svých majitelů, kde jim působí potěšení a jejich druhům 
či družkám v lepším případě tiky, v horším pak záchvaty 
zuřivosti nebo infarkty. Z toho seznamu, který jsem 
uvedl, jsem se osobně, vyjma kondomů a vzdušných 
pytlíků, pokoušel sbírat úplně všechno a nejvíc pak 
bankovky, zvláště ty platné. To byl moc hezký koníček. 
Jenže se mi v něm nějak nedařilo.  
  V poslední době se tedy věnuji sbírání něčeho zcela 
jiného. Nejsem si tedy jistý, že jsem si polepšil, neboť 
výsledek je úplně stejný, jako když jsem se pokoušel 
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shromažďovat ty bankovky.  
  Sbírám totiž to, co opustí našeho psího člena rodiny 
otvorem pod ocáskem. Je vám doufám jasné, že to 
netahám domů a nevystavuji na té výše zmiňované 
poličce. Nejsem žádný úchyl. Shrnuji to do papírových 
pytlíků, na nichž jsou vyobrazeni pejskové, jak sedí na 
WC, čtou časopis (nejspíš hanbatý) a k tomu, aby 
vypadali úplně blaženě, jim chybí jen cigáro. A pak ty 
pytlíky házím do odpadních košů. Důležitá činnost, 
neboť na ni upozorňují televizní spoty a městští 
strážníci.  
  Nedávno jsem s tím naším chlupatým blbečkem 
(odpusť, Deny, že tě tak tituluji, ale nic jiného si 
nezasloužíš) cválal po trávníku před domem. No, 
cválal… Cválal on, já se za ním potácel a vyrážel z plic 
sípavé zvuky. Soumrak už padl na krajinu. Sotva jsem 
popadal dech, když to na něj přišlo. Nahrbil se a za 
chvíli zahrabal zadními prackami. Vytáhl jsem sáček  
a sehnul se k inkriminovanému místu. V tu chvíli, asi 
kilometr daleko, štěkla nějaká čubička. Deny, proutník 
jeden, trhl vodítkem a já ztratil přehled o tom, kde to 
hledat. A taky byl ten soumrak. Poklekl jsem a pátral. 
Marně. Prostě jsem to nenašel. No, snad se pro jednou 
nic nestane. Vrátili jsme se. 
  „Co to máš na koleni?“ zeptala se žena. Pes se tvářil 
servilně a požadoval piškotek. Tak vidíte, pak že to 
netahám domů. Ale na poličce jsem to nevystavil.     
Přísahám. Věřte mi. 
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Moderní přístroje 
 

  Už jsem asi starej a blbej. Nevím, jestli vás tím potěším 
nebo rozesmutním, ale časem to potká každého. Ano, 
vás taky. Tento pocit vyplývá z mého vztahu k moder-
ním přístrojům. Dálkový ovladač u televize sice mačkám 
bravurně, na počítači jsem se naučil psát a s Plzeňskou 
kartou se projedu po městě, jak se mi zlíbí. Ale ostatní, 
hanba mluvit. Také mi moc nejde užívání nového 
jazyka. Mám na mysli jazyk nové, nastupující generace. 
Malý příklad. 
  Nedávno jsem potkal náhodou ve městě jednu známou, 
jen o trochu mladší, než jsem já. Protože byl krásný, 
slunečný den, pozval jsem ji na pivo. Kam taky jinam 
můžu pozvat známou jen o trochu mladší, než jsem já, 
že? Nikam. Seděli jsme, usrkávali ten lahodný mok, 
když se náhle moje společnice plácla do čela a řekla, že 
zapomněla na svoji kamarádku, se kterou měla mít ten 
den někde sraz. Tak ať přijde sem, navrhl jsem jí  
a nechal si přinést další.  
  Abych pravdu řekl, čekal jsem někoho v našich letech. 
Přilétla však smršť mezi dvaceti a dvaceti pěti. Vrhla na 
mě zářivý pohled, asi ze slušnosti, a pustila se do 
rozhovoru s mou známou. No, spíš to byl monolog. I tak 
jsem vůbec nevěděl „vo co gou“. Jediné, co jsem jakž 
takž pochopil, bylo to, že příhody, o kterých vyprávěla, 
byly „husťárny“, čili že stály za to. Jinak jsem si připadal 
jako v tržnici, umístěné ve středu španělské vesnice. 
Celé to trvalo asi deset minut a pak nám vichřice 
oznámila, že jde někam „kalit“, čemuž jsem také 
rozuměl, neb za mládí jsme se nakalili ocele, až to 
nebylo hezké. Pamatujete, ne? 
  Ale to jsem se dostal poněkud daleko od své původní 
myšlenky. To se mi stává dost často a domnívám se, že 
lepší už to nebude. Chtěl jsem původně říci, že moderní 
přístroje nejsou zase až tak mými kamarády. Přesto je 
používám. S menším či větším úspěchem. Spíš by se 
slušelo říci, že s menším. A tím se konečně dostávám  
k tomu, co jsem vám chtěl vyprávět.  
  Mobilní telefon. Jedno z těch udělátek, kvůli nimž se 
cítím starej. Zazvoní, já ho odněkud vyndám, a protože 
jsem zvědavý, kdo mně volá, začnu hledat brýle, abych 
se podíval. Než je najdu, tomu na druhé straně dojde 
trpělivost a zavěsí. Já se pak pracně snažím přijít na to, 
kdo to byl. Když se mi to podaří, volám zpátky  
a v mobilní pokladně si mnou ruce. Manželka, která je 
na tom podobně jako já, to dělá stejně, a tak si v té 
pokladně mnou ruce dvojnásob. A samozřejmě, že 
vždycky, ale naprosto vždycky, se ozve v tu nejne-
vhodnější chvíli. Tedy mobil, ne manželka, to dá rozum, 
že? 
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  Tuhle moje choť odněkud jela a musela vystoupit  
z městské hromadné dopravy, protože…, protože… 
Prostě musela. Dámy po padesátce jistě ví, o čem 
mluvím. A pánové určitě taky. Naštěstí v blízkosti 
zastávky bylo husté, téměř neprůhledné houští, takže do 
něj urychleně a nepozorovaně zaplula. Nikdo z asi třiceti 
lidí, stojících na chodníku, si jí nevšiml. Do té chvíle, 
kdy jí v té nejintimnější chvilce zazvonil v kabelce mobil. 
A protože má nastavenu hlasitost na nejvyšší úroveň, 
slyšeli to okamžitě všichni v okolí. A nejen slyšeli. 
  Kdo myslíte, že volal? Správně, uhodli jste. Já. Asi se 
mi zastesklo. 
  Když se vrátila domů, byla trochu bledá. Namazal jsem 
jí chleba s máslem, otevřel pivo a usadil ji do jejího 
oblíbeného křesla před televizní obrazovku. Tvářila se 
nepřítomně a stejně tak přežvykovala. Zapnul jsem 
přístroj a na koberec se vylila romantika. To ji zřejmě 
uklidnilo, neboť mi poprvé od příchodu řekla „dík“ a ne 
jako pětkrát předtím „ty vole“. 
  Musím si ještě zavolat, oznámil jsem jí, vzal ze stolku 
svůj mobil a odešel do vedlejší místnosti. Jelikož jsem 
neměl uložené číslo, vytáhl jsem z kapsy papírek a za 
hlasitého předříkávání (abych se nespletl) jsem mačkal 
tlačítka největšího vynálezu konce dvacátého století. 
  735 82… 
  Z obývacího pokoje se ozval ryk.  
  Co je s tou televizí, vona sama přepíná kanály. 
  Přerušil jsem volání a podíval se na svou dlaň. Ležel na 
ní televizní ovladač. Mobil odpočíval na stolku. 
  Vždyť jsem vám to říkal. Hned na začátku. Starej  
a blbej.  I když tak trošku doufám, že snad jen ve vztahu 
k moderním přístrojům.   
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Moudří starci 
 

  Moudrých starců zase tolik není. Je jich rozhodně míň 
než blbejch dědků. To je jasné a neoddiskutovatelné. 
Moudrého starce poznáte podle následujících znaků. 
  Za prvé: Je starý. Ne že by se nemohoucně ploužil 
podél zdí a pajdal na obě nohy najednou. To v žádném 
případě. Moudrý stařec se pohybuje sice pomalu, ale 
plynule a hlavně rozvážně. Takže ta moudrost z něho 
přímo čiší. A taky vypadá nesmírně ušlechtile. 
  Za druhé: Má bílé nebo aspoň silně prošedivělé vlasy. 
Nemá-li vlasy, musí mít vousy. Také prošedivělé. Nemá-
li ani vlasy ani vousy, má smůlu. Nikdo na něj jako na 
moudrého starce nikdy pohlížet nebude, i kdyby 
vystudoval pět vysokých škol a jeho nejméně hodnotný 
titul byl docent. 
  Za třetí: Trousí moudra, kudy chodí. Netrousí-li zrovna 
moudra, je připraven vždy moudře poradit. Poradí-li 
vám moudrý stařec, nenaštvete se, jako kdyby vám 
poradil třeba šéf v práci. Protože šéf je blbec a nemá co 
komu radit a vám už vůbec ne. Stejně na tom vedoucím 
místě překáží už deset let, a kde byste byli vy, kdyby on 
tam nebyl. Ovšem rada moudrého starce, to je jiná. 
  V poslední době se mi neskromně zdá, že do tohoto 
stadia spěji mílovými kroky. No, posuďte sami. Starý už 
jsem, vlasy a vousy mám také prošedivělé a každou 
chvíli něco vytrousím. Ale hlavně se pohybuji plynule  
a rozvážně. Především pak městskou hromadnou dopra-
vou. 
  Tuhle jsem stál na zastávce a čekal na autobus číslo 28. 
Tím vždycky mířím k domovu, kde moudře rozprávím 
se ženou. Ale to odbočuji. Tak tedy, autobus číslo 28 
přijel, já do něj nastoupil a rozvážně se posadil. Nasadil 
jsem si brýle, vytáhl z tašky hodnotnou knihu, sklopil 
k ní zraky a začetl se. Kolem mne se rozprostřela aura 
moudrosti. Náhle vtrhlo do autobusu ztřeštěné mládí 
v podobě čtyř silně nezletilých slečen. Za stálého 
štěbetání mířily k řidiči, který mezitím uvedl stroj do 
pohybu. 
  „Pane řidiči, pane řidiči, jede ten autobus do Zruče?“ 
překřikovala jedna druhou. 
  Co jim ten dobrý muž odpověděl, to jsem v hukotu 
motoru neslyšel. Ale bylo to jasné. Přece kdejaké malé 
dítě v Plzni ví, že tento autobus do Zruče nejezdí. Jako 
každý moudrý stařec i já jsem podlehl nutkání udělit 
nezištně těm holátkům nějaké ponaučení, které jim 
propříště usnadní život. Řeknu jim, že se musí více 
soustředit a ne pořád myslet jen na kluky. Pak se jim 
nebudou stávat takové věci jako dneska. 
  Schoval jsem knihu do tašky, sundal si brýle a pomalu 
jsem se začal zvedat, abych splnil poslání moudrého 
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starce. Přitom jsem se, po delší době, podíval z okna. 
Jen malou chvilku jsem setrval v této pozici. Pak jsem se 
posadil a došlo mi, že ta hranice mezi moudrým starcem 
a blbým dědkem je docela tenká. 
  Seděl jsem ve špatném autobusu, který neomylně mířil 
– do Zruče. 
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Náledí 
 

  Od nenávisti k lásce je jen krůček. To je staletími  
a literárními i jinými uměleckými výtvory prověřená 
skutečnost, takzvaná stará vesta. Chci tím říci, že 
hranice mezi něčím vzletným a přízemním bývá velice 
tenká a její překročení může být dílem okamžiku nebo 
několika okamžiků. 
  Literární pořady, obzvláště zaměřené na oslavu něčeho 
nebo někoho, bývají vzletných slov plné. Taktéž bývají 
plné alegorií, což znamená, že obsah textu je skryt a je 
třeba k němu najít nějaký klíč. To se mnohokrát nepo-
daří a o to víc vypadá pak takové vystoupení umělečtěji. 
I přirovnáními se to na takovýchto setkáních jen hemží. 
Dotyčný oslavenec je přirovnáván vždy k něčemu 
vznešenému. To dá rozum. Přece ho účinkující nebudou 
líčit jako kupku hnoje nebo jako daňový úřad. Toto vše 
básníky, prozaiky i posluchače obohacuje a jen strop 
galerie, či kde se ta sláva koná, jim zabraňuje, aby se 
vznesli k nebesům a stoupali výš a výš. 
  Také jsem se takového vznášení nedávno zúčastnil. 
Alegorií i přirovnání bylo tolik, že vypadávaly pootevře-
nými dveřmi na chodník a tam se válely v nepřehledné 
změti. Všechno bylo takové ušlechtilé. Tomu pocho-
pitelně odpovídal i slovní projev. Nejvíce dominovala 
slova jako srdce, duše, blouznivý, miluji, rozechvělý  
a podobně. I já se zařadil do zástupu těch krás a spolu 
s ním postupoval ke konci pořadu. Když zazněla 
poslední věta, ozval se ohlušující potlesk a v očích všech 
přítomných bylo vidět, že všechno to dobré, co ten večer 
zaznělo, si našlo cestu do jejich niter. 
  Ale všechno jednou skončí. I to krásné. Bylo načase 
odebrat se k domovu. Kráčel jsem s jedním rozechvělým 
básníkem dlouhou chodbou galerie. Pozdravili jsme 
vzrušené šatnářky (vzrušené umělecky, jak jinak) a pak 
už jsme stáli na schodech, které vedly z chrámu umění 
na ulici. 
  „Tak někdy příště,“ obrátil jsem se na svého sou-
putníka.  
  Ten už však vedle mě nestál a viděl jsem, jak se ode 
mne vzdaluje rychlostí neustále narůstající. Slyšel jsem 
ještě, jak říká „jejda“ a pak zamrskal nožičkami a zmizel 
za rohem, odkud se ozvalo tupé žuchnutí. 
  Jistě jste pochopili, že po něčem uklouznul. Ale nebyly 
to alegorie a přirovnání, jak jsem se původně domníval. 
Nějak se za ty dvě hodiny, co jsme se vznášeli v galerii, 
zbláznily okluzní fronty či co, a na promrzlou zem 
dopadly dešťové kapky. Tím vzniklo náledí. Možná, že to 
tedy byla ledovka, ale jelikož dodnes nevím, jaký je mezi 
nimi rozdíl, nebudu se tím dále zabývat. V každém 
případě to klouzalo jako mrcha. Ještě jsem se stačil 
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zachytit zábradlí. 
  A teď se vlastně dostávám k tomu podstatnému. Jak 
odcházeli ostatní básníci, také všichni uklouzli a od-
jížděli směrem, kterým nechtěli. Byl to bizarní pohled. 
Prostranství před galerií bylo plné jezdících mistrů pera. 
Ale i v tom neobvyklém pohybu byli ušlechtilí. 
  „To to dnes klouže,“ zaslechl jsem jednoho. „Bum,“ 
ozvalo se z úst druhého, když se trefil obličejem do zdi. 
„Tento způsob zimy se mi zdá být poněkud nešťastným,“ 
parafrázoval zdařile klasika naší literatury třetí, těsně 
předtím, než mu vylétly nohy do vzduchu. To se mi na 
nich líbilo. Velkomyslní v každé situaci. Ty pořady mají 
opravdu něco do sebe. Činí nás lepšími. 
  Nebudu to prodlužovat. Také jsem se vydal k domovu. 
Šestkrát jsem sebou fláknul, roztrhl jsem si kalhoty  
a můj klobouk, ten, na nějž jsem tak pyšný, vypadal, 
jako když vypadne krávě z držky. Když jsem naposledy 
upadl, tři metry od vchodu do svého obydlí, po zdolání 
cesty od autobusu, která normálně trvá pět minut a jež 
se protáhla na půl hodiny, zdvihl jsem oči k nebesům, 
k těm, u nichž jsem ještě nedávno poletoval. Hranice 
mezi vznešeným a přízemním zmizela a já zařval do té 
klouzavé noci. 
  „Zasraný náledí.“  
  Po tom, co říkali ti druzí bardi, když mi zmizeli z očí, 
jsem nepátral. Je třeba si zachovat nějaké ideály. 
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O Plzni a nejen o ní 
 
  Děkuji Plzni za to, že jsem omládl. Ptáte se, jak k tomu 
došlo? Rozhodl jsem se totiž napsat pár řádků o městě, 
ve kterém žiju, a také o tom, co si myslí mladí lidé. Proč 
zrovna o těchto dvou věcech, skutečně nevím. Člověka 
prostě někdy napadnou nevysvětlitelné myšlenky. Což  
o to, o Plzni bych asi ledacos vytvořit svedl, jsem s ní 
spjatý už hodně přes padesát let, ale o mladých lidech? 
O čem bych se já asi tak mohl rozhovořit. Co já můžu 
vědět o tom, co se honí mladým lidem hlavou. Jaké jsou 
jejich starosti, radosti, jak prožívají svoje lásky. Sami mi 
to asi neřeknou, a když se jich zeptám, pošlou mě 
nejspíš do hrobu. 
  Ale protože moje touha po psaní je silná a taky nerad 
hážu flintu do žita, zahnal jsem svoje neveselé úvahy  
a zamyslel se. Nejdřív mi v hlavě harašilo jako  
v porouchané převodovce, ale pak mě to napadlo. Ano, 
přišel nápad, který způsobil mé omládnutí. 
 Vždyť to přece nemůže být jiné, než tenkrát. 
  A tak jsem se posadil do svého oblíbeného křesla, 
zavřel oči a v několika okamžicích se vrátil do zalesně-
ného parku Homolka, kde jsem se tehdy vášnivě, 
alespoň dle mého mínění, líbal za mohutným stromem  
s mou vyvolenou. A úplně živě jsem si na tom samém 
místě představil kluka, který se narodil o několik 
generací později než já. Stejně červené uši, stejně 
roztřesené ruce. 
  A pak jsem se s tím klukem, říkejme mu třeba Honza,  
a s tou dívkou, jak by se vám líbila Eliška, prošel po 
Plzni. Oni o mně nevěděli, naštěstí, a šli ruku v ruce po 
Slovanské třídě směrem k nádraží, a protože to bylo  
v mých představách, došli k němu v cuku letu, zahnuli 
na Americkou a to jsem koukal, bylo to tam úplně jiné, 
než když jsem na Honzově místě byl já, ale Eliška se  
k němu vinula jako ta moje tenkrát ke mně a z Americké 
to je do Kopeckého sadů, co by kamenem dohodil a tam 
jsem to už vůbec nepoznal a díval jsem se na kašnu a na 
tryskající prameny vody. A pak se ti dva znovu políbili  
a Eliška se tak trochu omluvně podívala na hodinky  
a řekla, že už musí domů, protože jinak by byl mazec. 
Přesně tak se to odehrálo se mnou. A Honza si jen 
povzdechl, a když Eliška zmizela za rohem Františ-
kánské ulice, zaplul k Potrefené huse. Tam už jsem  
s ním nešel a vrátil se zpátky do svého křesla.  
  Cítil jsem se mladý a plný síly. Byl jsem rád, že je to 
tak, jak to je, že se Plzeň změnila, a to k lepšímu, a to 
druhé, že zůstalo stejné. 
  Ještě chvíli jsem seděl v tom vzpomínkovém ušáku  
a najednou vrzly dveře a žena mně řekla, že mám večeři 
na stole. Zvednul jsem se, píchlo mně v zádech, ale 
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jenom trošku, to mládí ještě nestačilo vyprchat, 
přistoupil jsem k ní a objal ji okolo ramen. Trochu 
udiveně zvedla oči a já jí dal pusu do vlasů. Voněla po 
heřmánku a slušelo jí to.  
  Jako té Plzni. 
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O sexu otevřeně 
 

  Aby na tom nebyla nastupující generace se získá-
váním informací tak jako my, dříve narození, je třeba 
s ní o sexu hovořit otevřeně. Bez zábran. Doba je pro to 
příznivá. Nedávno jsem četl v nějakém časopise, že 
natočili film, kde i cudná Popelka přestala zdrhat před 
princem a oddala se mu. Sexuálně. Odehrálo se to na 
nějakém hradě, jméno jsem zapomněl, a jen doufám, že 
to nedělali ve vodním příkopu. To bych z toho, až půjdu 
do kina, nic neměl. Jestli při tom měla na noze ten 
slavný střevíček, článek neuváděl.  
  Já se v mládí podrobnosti o sexu dozvídal z ohmatané 
knížky, zastrčené hluboko ve skříni rodičů. Kromě textu, 
který mě příliš nezajímal (psal ho nějaký doktor), měla  
i obrázky. On byl na nich oděn do černého a vypadal 
jako oživlá mumie. Ona byla bílá a také mumiózní. Do 
obličeje a bohužel ani nikam jinam jim vidět nebylo. 
  Když jsem se zodpovědně připravoval podle téhle 
brožurky, pokaždé přede mnou vyvstal neřešitelný 
problém. Sehnat asi dva kilometry černého fáče, abych 
se co nejvíc podobal instruktorovi na obrázku. Nedivte 
se tedy, že jsem byl při prvním pokusu zcela nesvůj  
a nedopadlo to nijak slavně. Možná i proto, že ona ten 
fáč nesehnala taky. 
  Později se to trochu zlepšilo a zjistil jsem, že to jde i bez 
fáče. Bez čeho to však nešlo, byly výrobky jedné firmy, 
tehdy státního podniku, značky Primeros. Ti, kteří 
stvořili název těch gumových návleků (víte na co, že?), 
jistě měli na mysli, že při erotickém aktu bude zákazník 
hrát prim. Bohužel jim nedošlo, že zdaleka nebude hrát 
prim při jejich nákupu. 
  Při něm platilo vždy pravidlo - šup do košíku a ať jsi 
pryč. Rovněž se vyplatilo mít kamaráda, jemuž nevadilo 
halekání pokladních - nevíš, Mařko, kolik stojí tyhle? 
  I já ho měl. Jmenoval se Pavel. Jednou, to už nastal 
případ nouze, ujal se obětavě tohoto delikátního úkolu.  
Vrátil se z mise brzy a řekl: dneska to šlo hladce, báby 
nekecaly. 
  Vysypal jsem obsah pytlíku, který přinesl, na stůl.  
  Seděli jsme strnule, dívali se na ten rychlonákup, a pak 
jeden z nás, už nevím kdo, hlesl. Budou nám vonět.  
Před námi ležely, úhledně zabaleny, čtyři soli do 
koupele.  
  Tak to vidíš, nastupující generace, jaké jsme to měli těžké.   
A proto říkám. O sexu je třeba hovořit otevřeně.  
  Ale stejně. Zaplaťpámbu, že už mám ty děti velký. 
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Literární deštník 
 

  Několik vysvětlivek na úvod. 
  Tento fejeton byl napsán jako příspěvek do literární 
soutěže, která měla název Literární deštník a jejíž hlavní 
cenou byl deštník s básní Emanuela Frynty, čímž se stal 
deštníkem literárním. 
  Jsem si vědom toho, že ten poslední odstavec může mít 
nádech nepatrného vyhrožování. 
  Stejně mi to bylo houby platné. Tu soutěž vyhrál někdo 
jiný. 
  Příště přitvrdím. 

 

  Vždycky jsem chtěl mít deštník. Ne nějaký obyčejný, 
ale s vyřezávanou rukojetí, velký, černý, zkrátka takový, 
jaký nosí angličtí gentlemani. Nevím proč, ale pokaždé 
jsem měl ochranu proti přeháňkám malou, nedomrlou, 
naprosto neodpovídající mým představám. Zpočátku to 
byly takové podivné trubky, do jejichž útrob jste strčili 
prst, skřípli jste si ho a po zatlačení směrem od sebe jste 
vytvořili něco, co nemělo s deštníkem vůbec nic společ-
ného. Časem se, pravda, trochu vylepšily o samovystře-
lovací pružinu, která opravdu vystřelovala sama, a to kdy 
chtěla, takže jste kromě prstu mohli přijít ještě o oko. 
  Ale nechci si stěžovat. Je to koneckonců moje chyba, že 
jsem pilněji nepracoval, abych si mohl své přání splnit. 
To je život. Člověk nemůže mít všechno, co by chtěl. 
Přesto jsem zajásal, když jsem se dozvěděl, že bych 
takový deštník mohl vlastnit. A ještě ke všemu by byl 
literární. Ach, to by bylo něco. A stačí tak málo. Napsat 
pár řádek. O čemkoli. Kdyby se mi to povedlo, tak to 
tedy gentlemani odpusťte a strčte si ten svůj velký  
a černý někam. Literární, to by byl ten pravý. Chránil by 
mě před sprškami přírodními i kritickými, kdyby se 
některým čtenářům mé výtvory nelíbily. No představte 
si to. Kritik po přelouskání mého dílka zbrunátní, 
vypustí spršku, já bleskurychle otevřu deštník a vidím, 
jak z  jeho okrajů skapávají neškodné chuchvalečky. To 
by bylo něco. Také by mi ho nemohl nikdo ukrást, 
čajznout, zdulit, či nějakým podobným způsobem odci-
zit, neboť by byl chmatákovi na nic, aneb expresivně 
řečeno na tři tečky. A to proto, že by mi byl přidělen  
a fungoval by pouze v mých rukách. Měl bych takovou 
radost, že bych si ho před spaním postavil vedle postele 
a ráno bych se probouzel s pohledem na jeho krásné dráty. 
  Takže doufám, páni a paní porotci, že jste pochopili, co 
jsem tím chtěl říci, a kdyby snad ne, tak vám přeju, aby 
se vaše deštníky ve vašich taškách otevíraly samy tak 
často, jako v té mojí. 
  P.S. Asi jsem to s tím závěrem trochu přehnal. Ne 
často.  Stačí jednou denně. 
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Paměť bývá ošidná 
 

  To mi věřte. Každý s tím má nějakou zkušenost. Ti 
dříve narození, a k nim se řadím i já, mají těch 
zkušeností více. Pokud si na ně vzpomenou. Čas od času 
jsou se svou pamětí konfrontováni prostřednictvím 
někoho, koho znenadání potkají na ulici. 
  „Ahoj, jak se máš?“  
  Muž byl asi v mých letech. Absolutně jsem nevěděl,  
o koho jde. 
  „Dobře, a co ty?“  
  Potřeboval jsem se vzpamatovat. 
  „Nemůžu si stěžovat,“ zazubil se. „A co dělá Jirka?“  
  Mně neznámý Jirka mohl dělat cokoliv. Od dovádění 
s milenkou o třicet let mladší, až po dopíjení zbytků piva 
v bufetu na náměstí. Zvolil jsem neutrální odpověď. 
  „Toho jsem, člověče, neviděl už strašně dlouho. 
Takových nějakých, no…“ Přesnější určení času jsem pro 
jistotu vynechal. 
  „Já taky ne,“ řekl posmutněle můj starý nový známý.     
„Tak kdybys ho potkal, pozdravuj ho. Pamatuješ, co 
jsme spolu prožili?“  
  Z jeho výrazu bylo možno usoudit, že se jednalo 
přinejmenším o orgie s několika blondýnkami najednou. 
  „Na to se nedá zapomenout,“ zatvářil jsem se spikle-
necky. 
  „Viď,“ rozzářil se potenciální chlípník a bylo na něm 
vidět, že se zcela ponořil do vzpomínek. Já se mohl 
ponořit akorát tak do řeky, která nedaleko omývala 
nábřeží. 
  „A co Jindra?“ vyplaval na povrch můj protějšek. 
  Rozhodl jsem se neriskovat. 
  „Tak o něm nevím vůbec nic,“ prohlásil jsem rozhodně. 
  Eventuální přítel z dalekého dřívějška se zatvářil 
přemýšlivě. 
  „O něm? Já myslel, že jste se s Jindrou vzali,“ řekl po 
chvíli. 
  Krve by se ve mně nedořezal. Moje žena se skutečně 
jmenuje Jindra. Alespoň doufám. Musel jsem ze sebe 
udělat blbce. Nedalo mi to žádnou práci. 
  „Jó ty myslíš TU Jindru,“ praštil jsem se do čela, až mi 
zašvidraly oči. „Tak tu jo, tu jsem si vzal. Tu jo,“ 
opakoval jsem a před očima mi létaly mžitky. 
S identifikací mého, Jirkova a Jindry kamaráda jsem byl 
na stejné nule jako na počátku našeho rozhovoru. 
  „Tak já už budu muset jít,“ zbavil mě náhle mého 
utrpení. „Ale hezky jsme si pokecali, co?“ 
  „To jo.“ Moje vyjadřovací schopnosti se smrskly na 
minimum. 
  „Tak se měj a pozdravuj Jindru.“ 
  Během několika vteřin byl pryč. 
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  „To neuhodneš, co se mi stalo,“ chtěl jsem vylíčit 
manželce Jindře po návratu domů svůj zážitek. 
  „Kde máš ten chleba?“ přerušila mě celkem nelogicky. 
„Vždyť jsi kvůli tomu šel ven.“ 
  Otočil jsem se na podpatku a zamířil k obchodu 
s potravinami. Před ním přešlapoval Karel. Můj starý 
dobrý známý. 
  „Ahoj, jak se máš,“ pozdravil jsem ho radostně. 
   Odpověděl mi celkem očekávaně. „Dobře, a co ty?“ 
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Promiň, kamaráde 
 
  Taky vám někdy  nějaký příběh uvízl v hlavě tak, že jste 
si ho nemohli nechat pro sebe a museli ho poslat dál? 
Mně se to stalo několikrát.  
  Tady je jeden z nich. Je naprosto půvabný. Podělil se  
o něj se mnou v opilosti můj kamarád, kterému jsem 
musel slíbit, že ho nikomu neřeknu. Jak je zřejmé, tak 
ten slib nedodržím. Alespoň ho tedy nebudu jmenovat, 
protože to by mě už doopravdy zabil, a převyprávím vám 
ho tak, jako by se stal mně. 

 
  Nechal jsem se ukecat na zkoušku plodnosti. Ono se 
totiž nějak nedařilo. Ta moje to nejdřív přecházela 
mlčením, ale postupem času začala mít řeči, které přešly 
v otevřené doporučení, abych se nechal vyšetřit. A já 
podlehl.  
  V ten den jsem seděl na chodbě před ordinací. 
  „Tak, pane, na tu plodnost, pojďte,“ vyšla mladá 
sestřička. Nemít uši, měla pusu kolem dokola. Byl jsem 
první na řadě. Dvěma nešťastníkům, kteří tam nejspíš 
byli ze stejného důvodu jako já, se rozjasnily oči. Brali to 
jako vítané rozptýlení před popravou.  
  Pomalu jsem se zvedl a vešel dovnitř. 
  „Tak se do toho dáme,“ prohlásil doktor, který seděl  
u stolu a šťoural se v uchu.  
  Nebylo mi jasné, proč použil množné číslo. 
  „Sestra vám vysvětlí co a jak,“ upřesnil svůj výrok  
a přesunul zájem na druhé ucho. 
  „Tak, pane, pojďte,“ řekla jeho pomocnice. Asi nic 
jiného neuměla. „Musíte nás omluvit, normálně 
chodíme do té místnosti hned z téhle ordinace, ale dělají 
nám tady nějaké úpravy. Tak se tam musíme dostat přes 
chodbu.“ 
  Cítil jsem, jak mi začíná cukat levé oko. 
  „Až budete,“ brebentila už na chodbě, „tak nečekejte 
před ordinací a zaťukejte.“ Nevím, jestli si myslela, že 
s tím budu pobíhat po nemocnici a chlubit se 
v čekárnách. 
  Těm dvěma na lavičkách, při představě, co je čeká, opět 
pohasly oči. 
  „Tak jsme tady,“ zavřela dveře moje průvodkyně. „Tady 
na to budete mít klid,“ dodala povzbudivě.  
  Ještě scházelo, aby mě poplácala po zádech. 
 „Je to celý otapecírovaný,“ poklepala drobnou rukou na 
obložení stěn. „Venku není slyšet, co se děje uvnitř  
a tady není slyšet, co se děje venku.“ 
  Popravdě řečeno, byl bych nejraději, kdybych už 
neslyšel ji. 
  „Vidíte, málem bych zapomněla.“ Sáhla do kapsy a vy-
táhla nádobku. „Tak tady do toho,“ vtiskla mi ji do ruky. 
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 Měl jsem radost, protože v dlaních se mi to nosit 
nechtělo. 
  „Tak já jdu,“ řekla. A zmizela. 
  Přejel jsem pohledem místnost. Byla prázdná, jen 
v rohu stál stolek, na němž byly poházeny časopisy 
s ohmatanými rohy a  jednoznačným zaměřením. Ty 
jsem po intuitivní úvaze zavrhl, nadechl jsem se, pevně 
stiskl nádobku a začal. 
  Chtěl jsem to mít pochopitelně co nejdřív za sebou, tak 
jsem se snažil. Hodně. Když už to vypadalo, že se to 
povede, ozval se, připadalo mi, že těsně vedle mě, hlas. 
„Tady dneska uklízím já, Stáňo.“ Byl doprovázen 
kovovým zařinčením. 
  Krve by se ve mně nedořezal. Stál jsem strnule 
uprostřed místnosti, v levé ruce nádobku, v pravé - to 
raději nebudu říkat co, a s tím mým snažením jsem byl 
zase na začátku. Tapecírunk se nejspíš během úprav 
odchlípl. To, co se dělo venku, jsem slyšel zřetelně. Na 
to, jestli to fungovalo i opačným směrem, jsem raději 
nemyslel. 
  „Ne, Máňo, já tady uklízím.“  
  Stáňa byla skálopevně přesvědčena o své pravdě. 
Kovové zařinčení číslo dvě mně skoro protrhlo bubínek. 
  „Víš co, Stáňo, dojdeme za vrchní.“ 
  Vypadalo to, že Máňa je konstruktivní typ. 
  „Tak jo, Máňo.“ 
  I Stáňa byla ochotná ke kompromisu. Kdyby obě 
kandidovaly v komunální politice, určitě bych je volil. 
To jsem ovšem nemohl, protože jsem pořád stál 
uprostřed té místnosti, v pozici, která tento důležitý 
úkon neumožňovala. Nebylo čím vhodit lístek do urny. 
  Halas za dveřmi utichl. Máňa se Stáňou odkráčely za 
vrchní sestrou a ti dva ubožáci asi vzali nohy na ramena.  
Uvědomil jsem si, proč jsem vlastně tady. Přece to kvůli 
nějakému odchlíplému tapecírunku nevzdám. Zatvrdil 
jsem se, doslova, a za malou chvíli jsem dospěl do 
vítězného konce. 
  Otevřel jsem dveře a opatrně vykoukl na chodbu. Byla 
opravdu prázdná. Ode dveří ordinace mě dělilo asi deset 
metrů. Udělal jsem první krok. 
  V příštím okamžiku jsem se přerazil o ty dva kýble, co 
tam nechaly stát Máňa se Stáňou. Vychýlilo mě to z osy 
a já běžel v předklonu, s nádobkou v ruce. Po pěti 
metrech jsem to už neustál a rozplácl se na nemoc-
ničních dlaždicích. To mé snažení vylétlo ven a klouzalo 
po podlaze stejným směrem a nezměněnou rychlostí. 
Moji potenciální potomci běželi vstříc své, teď už 
nepříliš růžové budoucnosti. 

 
  Uznejte sami, tohle jsem vám nemohl zatajit. 
  Promiň, kamaráde. 
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Pusáč a ti druzí 
 

  „Žehlils? Nežehlils. Tak mlč.“  
  To je slavná odpověď manželky učitele Tkalouna 
z filmu Vratné lahve na jeho otázku, jak se může dívat 
na takové kraviny při jejím vzdělání. Těm, kteří již snad 
pozapomněli, připomínám, že se scéna odehrávala u že-
hlicího prkna, při sledování nekonečného televizního 
seriálu. 
  Nějak podobně jsem se zeptal své ženy, když lesklou 
horkou plochou přejížděla límec mé košile. Na rozdíl od 
filmu jsem nejedl jogurt, ale zakusoval se do klobásy. 
  „Neruš,“ odpálkovala mě. „Teď je to zrovna napínavý. 
Tamhleten,“ ukázala na postavu v bílém plášti, „si určitě 
začne něco s tamhletou.“  
  Tamhleta vypadala vyzývavě a kroutila zadkem.  
  „A mlč, nebo mi něco uteče.“ 
  Dožvýkal jsem klobásu a zamyslel jsem se. Co na těch 
seriálech ty ženský mají. Něco na nich musí být, jinak by 
na ně tak nezíraly. Usmyslel jsem si, že to zjistím. Celý 
měsíc je budu sledovat. Všechny. To by v tom byl čert, 
abych na to nepřišel. 
  A tak jsem se do toho pustil. Věnoval jsem se, pravda, 
pouze těm nejhlavnějším. Bylo jich stejně jako u Poláč-
ků. Pět. Viděl jsem všechny, včetně repríz a ještě jsem si 
doplňoval znalosti z minula u internetového vysílání. 
  Po týdnu jsem na tom byl stejně jako na začátku.  
Nepoznával jsem nikoho.  
  Po čtrnácti dnech jsem se už trochu zorientoval a přišel 
na základní děj, který je společný všem seriálům.  
A proto jsou možná tak oblíbené. V nich totiž dochází 
k tomu, že se, jak to jen slušně říci, základní stavební 
prvek miluje s jiným základním stavebním prvkem. Šlo 
by to vyslovit samozřejmě jednodušeji a lidověji, ale 
můžou to číst děti a ono napsané to přece jen vypadá 
trochu divně. 
  Po třech nedělích bych mohl složit ze seriálů státní 
zkoušku. Kámen s cihlou to pořád dělali, zatím tedy na 
hřištích, nalajnovaných scénáristy jednotlivých děl, a já 
byl schopen odhadnout, který s kterou to bude dělat 
příště. 
  Na začátku čtvrtého týdne se stala hrozná věc. Nějak se 
mi to všechno pomíchalo v hlavě. Možná k tomu 
přispělo i to, že jsem usnul u televize, zatímco jeden ze 
seriálů pokračoval. 
  Ten obličej mi byl povědomý. Jasně. Doktor Vladimír 
Pusenský, zvaný Pusáč. K němu se vinula nějaká žena. 
Patrně doktorka Tichá, řekl jsem si, poučen dosavadním 
vývojem, a bylo mi trochu líto Pavly Barnové, se kterou 
má Pusáč dítě a jinak nic. Těch ostatních dvaceti, se 
kterými měl všechno kromě dítěte, mi líto nebylo.  
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  Pak jsem se ale podíval pozorněji. Houby Tichá. Po 
Vláďovi se plazila MUDr. Eliška Diamantová. Ty kanče, 
pohlédl jsem vyčítavě na Pusenského. To ti nestačí holky 
z Ordinace? To musíš brousit v cizím, gynekologickém 
revíru? Aby se ti to nevymstilo. Starý Diamant je pěkně 
od rány. Tomu mladému Salačovi dal parádně po hubě. 
Ty už jsi přece jen v letech a měl jsi ten infarkt…  
  Všechno marné. Vladimír chce nejspíš ještě jednoho 
svého potomka a s Eliškou to má jisté. Ta mu ho,  
i kdyby to nějak nešlo, vypěstuje ve zkumavce. 
  Sodoma gomora. Co se to jenom stalo? Na té ulici, kde 
jsem stál, přešlapoval vedle mne Adam Machovský  
a čučel do výstřihu nikoliv Radce Bendové, ale 
profesorce Miriam Hejlové. Já koukal taky jako hejl, ale 
rybáři Peškovi to nevadilo. V blízké zahrádce radostně 
rozpažoval ruce a chlastal jedno pivo za druhým 
s hrobníkem, jehož slib paní Kekulové, že s tím po 
svatbě přestane, očividně neplatil. 
  To byl teda hokej. Pak jsem se vzbudil, ale galimatyáš 
v mé hlavě zůstal. Tak jsem si dal fernet. A za chvíli ještě 
jeden. Pomohlo to. Už jsem zase nic nevěděl.  
  Z letargie mě vytrhl pohled na televizní obrazovku. 
Běžela tam upoutávka na nový seriál. Nedalo se nic 
dělat. Kopnul jsem tam ještě jednoho ferdu. 
  „Nechlastej,“ řekla mi žena. „A přestaň koukat na ty 
seriály, nebo z toho zblbneš.“ 
  Už se stalo, pomyslel jsem si. Ale jak to, že na ní to 
žádné stopy nezanechalo. Vypadala úplně normálně. 
  „A skliď to prkno,“ uzavřela komunikaci se mnou.  
„Dneska už nic nedávají.“ 
  To je ono. Musím se naučit žehlit. 
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Předsevzetí 
 

  Tak předně. Chtěl bych vám popřát všechno nejlepší 
v novém roce. Jestliže tento text čtete třeba v červnu, 
tak ho přeskočte a ponořte se do něj někdy začátkem 
ledna, ať je aktuální. Doufám, že to tak uděláte. A jestli 
ne, tak se taky nic nestane. Já se kvůli tomu věšet 
nebudu. To slibuji. 
  Dnes bych tedy chtěl pohovořit o novoročních 
předsevzetích. Jsem přesvědčen o tom, že jak já, tak i vy 
chcete být v tom novém roce lepší. Ještě jsem se za celý 
svůj dlouhý život nesetkal s nikým, kdo by po půlnoci se 
sklenkou šampusu v ruce hrdinně vypjal hruď a pro-
hlásil, že letos bude ještě větší blbec než vloni.  
  Dávat si předsevzetí patří bezpochyby k dobrým 
mravům. Kohokoli. 
  Představte si třeba zloděje, jak s ušlechtilým zábleskem 
v oku slibuje, že okrade v příštím roce jen deset 
stařenek, což představuje výrazný pokles oproti 
minulému období. No není to hezké? Nebo ředitele 
energetických závodů, který těsně po půlnoci předělává 
cenové tabulky tak, aby mu zbyla marže jenom nějakých 
blbých osmdesát procent. Krása, co? 
  Většinou ale ta zbožná přání vyšumí během prvního 
týdne. Přežijí s bídou dvě ze sta. Nenechte se ale odradit 
a zkuste tuto politováníhodnou statistiku vylepšit. Třeba 
tím, že si dáte předsevzetí přečíst si každý den 
minimálně jeden fejeton z této knížky. To udělá radost 
jak vám (pevně doufám), tak majiteli nakladatelství  
(o tom jsem přesvědčen) a mně samo-zřejmě také (na to 
můžete vzít jed). 
  Já, abyste v tom nebyli sami, zkusím omezit kouření  
a zírání do ledničky po šesté hodině večerní. No a někdy 
příště vám povím, jak jsem dopadl. Myslím, že to bude 
krátké. 
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Roztržitý příběh 
 

  Synonymem roztržitosti je profesor. Lhostejno, zda 
středo- či vysokoškolský. Jednou z nejoblíbenějších 
historek, které o sobě sami vyprávějí, je ta, jak stojí 
profesor XY před tramvají a klíči od bytu se snaží dostat 
dovnitř. Mnohokrát jsem ji za dob svých studií slyšel  
a vždy u mě vzbudila nevázané veselí. Představa šedo-
vlasého vědce, kterak marně otáčí cinkajícím svazkem, 
je prostě k popukání. 
  Ovšem pozor. Nejenom profesoři jsou jedinými 
představiteli roztržitosti. Mohl bych vyprávět. A také 
chci. Koneckonců od toho jsem tady, kdybych to nedělal, 
byly by v této knížce bílé stránky a to byste asi prskali. 
Takže. 
  Onehdá jsme se ženou dostali chuť.  
  Nedělejte si ovšem naděje, že budu popisovat nějaké 
intimnosti. Dostali jsme chuť na pivo. Dali jsme si ho 
napůl. Já ze skleničky, ona z flašky. Taky máte dojem, že 
by to mělo být obráceně?  
  No, nikdo není dokonalý. 
  Vychutnával jsem si lahodný mok v kuchyni a měl jsem 
v hlavě vypnuto. 
  „Prosím tě, pojď sem.“ Tón hlasu byl dostatečně 
zoufalý, tak jsem vystartoval. Žena seděla v obýváku  
u počítače, ano u toho, na kterém píšu tenhle fejeton  
a tvářila se podivně. 
   „Mám něco s myší. Vůbec nic to nedělá.“ (pro menší 
počítačové odborníky - myš je to, s čím se ta kraksna 
ovládá) 
  Propukl jsem ve smích a zřítil se do křesla. Nic tak 
nepotěší jako neštěstí druhého. 
  Manželka zuřivě cloumala poloprázdnou lahví od piva, 
která stála na stole, těsně vedle skutečné myši. 
  „Aby ses nezbláznil.“ Uražená byla naštěstí pouze 
naoko.   „Jdu udělat něco k jídlu,“ řekla a odplula do 
svého království.  
  Vklouzl jsem na uprázdněnou židli. Bylo třeba vzniklou 
situaci okamžitě zachytit a podělit se o ni s vámi. 
  Přitom mi nějak vyprahlo. Ještě, že mi tu nechala to 
pivo.  
  Slastně jsem přivřel oči a přiložil k ústům - myš. 
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Sedmnáct knih 
 

  Vždycky, když jsem dočetl nějakou knížku, bylo mně jí 
tak trochu líto. Zdálo se mi, že leží na nočním stolku 
osamocená a smutně pokukuje po své sestře, kterou 
jsem měl zrovna v parádě. Přímo jsem cítil, že by se ráda 
zapojila do čtenářských orgií a taky si pěkně užila. 
  A tak mě napadlo. Co kdybych je dal dohromady? To 
by přece neměl být žádný problém. Jsem přece 
spisovatel. Napsal bych příběh, ve kterém hlavní roli 
budou hrát knížky. Nebo lépe řečeno postavy z nich. 
Udělám radost jak sobě, tak těm papírovým paním  
a slečnám, které miluji od doby, kdy jsem se naučil číst. 
  Jasně, chce to trochu fantazie, ale tu přece vy i já 
máme. Takže se nebudu zaobírat takovými maličkostmi, 
že některý z těch knižních hrdinů žije v osmnáctém  
a jiný zas v devatenáctém, dvacátém či úplně jiném 
století. A že mluví jinými jazyky. A že prožívají své 
příhody na úplně jiných místech zeměkoule. To pominu. 
Máme přece tu fantazii, ne? 
  Nespojím pochopitelně všechny knížky, které jsem 
přečetl. To by tenhle fejetonek byl delší než všechny 
ostatní v této sbírce. Bude jich sedmnáct. Proč zrovna 
tolik, to se mě neptejte. Nevím to sám. 
  A teď už se posaďte, nalijte si kafe nebo co, příběh 
sedmnácti knih právě začíná. 

 
  „To je záhada,“ pronesl zamyšleně Mirek Dušín a roz-
hlížel se kolem sebe. 
  „Máš pravdu,“ přikývl jeho věrný kamarád z družiny 
Rychlých šípů, Jarka Metelka. „Možná větší než ta s tím 
hlavolamem.“ 
  „Kde to vůbec jsme?“ zeptal se další člen party, Jindra 
Hojer. „Vypadá to tu trochu jako ve Stínadlech,“ otřásl 
se a zaostřil zrak na nápis, který určoval název úzké 
uličky, jež se táhla okolo zdi hřbitova s kostelem 
uprostřed.  „Mnišská ulička,“ přečetl jej nahlas a podíval 
se tázavě na Mirka. 
  „Jmenuje se to tu Zvonokosy,“ odpověděl mu jejich 
vůdce. „ Je to napsané na tomhle papíru, který nám dal 
takový divný člověk, když jsme sem přicházeli.“ 
  „Himbajs,“ vykřikl nejmladší člen Rychlých šípů 
Rychlonožka a skočil na záda svému nejmilejšímu 
příteli, Červenáčkovi. „Čeká nás dobrodružství.“ 
  „Dej si placku na čelo,“ zpražil ho naoko rozhněvaný 
Červenáček. V dalším slovním projevu mu však 
zabránilo cinknutí zvonku, který se pohupoval nad 
otevřenými dveřmi obchodu se zbožím všeho druhu. Ze 
dveří vyšel obrovitý muž v mušketýrském stejnokroji, 
s kordem u opasku a širokým kloboukem na hlavě. A za 
ním další tři. 
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  „To jsou…, to jsou…, to jsou…,“ vyrážel ze sebe Jarka 
Metelka a nevěřícně zíral na muže. 
  „Ano, to být Pornos, Xerox, Baranys a Jardaňan,“ 
ozvalo se za jeho zády. Slova vycházela z úst malého 
muže růžolících tváří. „Že mám pravdu, profesore 
Parkhille,“ obrátil se na společníka, který jej doprovázel. 
Ten jen zoufale zavrtěl hlavou a zašeptal. „Pane 
Kaplane…“ 
  Rychlé šípy usedly na kamennou lavičku u hřbitovní 
zdi a němě zíraly před sebe. 
  Porthos, Athos, Aramis i D̀ Artagnan udělali několik 
kroků a otočili se. Ve tmavém obdélníku stála mladá 
žena, na tváři měla ruměnec, ňadra se jí dmula  
a pramínky uvolněných nazlátlých vlasů jí padaly do 
čela.  Mušketýři se dvorně uklonili a  klobouky rozvířili 
prach u svých nohou. 
  „Děkujeme, madame Čuprová,“ řekl za všechny 
Aramis.  „Určitě se zase brzy uvidíme.“ Pak se on a jeho 
druhové obrátili a jako jeden muž vykročili po hlavní 
zvonokoské ulici. 
  „Teda kluci, to bylo, co?“ zhodnotil uplynulé okamžiky 
Athos. „Ale abych pravdu řekl, teď se mi nějak chce…“  
Přejel zrakem okolí a zastavil se pohledem na novotou 
svítícím domečku s nápisem pisoár. „Tady píšou, že je to 
jen pro dva. Tak kdo půjde první?“ 
  „Já musím,“ vykřikl Porthos a hrnul se dovnitř. Vchod 
však náhle zatarasil svým tělem muž, který právě 
vycházel. Z jeho dlouhých vlasů trčelo orlí pero, byl 
oblečen do bohatě řasených legin a v rukou svíral pušku, 
jejíž pažba byla pobita stříbrnými hřeby. 
  „Jsem Vinnetou, náčelník Apačů,“ přejel pronikavým 
pohledem skupinku před sebou. „Je to tu very well,“ 
pohodil hlavou směrem za sebe, až se mu dlouhé vlasy 
rozlétly. „Jen jsou tu lidé, kterým příliš nerozumím. 
Před chvílí jsem se potkal vevnitř s nějakou podivnou 
bledou tváří. Měla na očích brýle, říkala, že se jmenuje 
Jim Dixon a prohlašovala o sobě, že je šťastná. Moc na 
to nevypadala,“ uzavřel svůj proslov náčelník a hvízdl. 
Přiběhl kůň, na kterého se Vinnetou vyšvihl a tryskem 
vyrazili kupředu. Vzápětí se ozvalo kvílení. V oblacích 
prachu sebou smýkal od jednoho okraje cesty ke 
druhému automobil, který vypadal ošuntěle, ale pod 
jehož kapotou tlouklo závodní srdce. 
  „Ještěže ten Karel má tak dobrý brzdy,“ řekl Robby. 
Jeho kamarádi Otto a Gottfried, se kterými tvořil 
nerozlučnou trojici, přikyvovali. Všichni hleděli na 
vzdalujícího se koně, na jehož hřbetě seděl muž s pérem 
ve vlasech a řval na něj. „Ilči, ještě jednou nedáš 
přednost a půjdeš do guláše.“ 
  „Víte, co je zajímavé,“ řekl Otto. „že za tu dobu, co sem 
jedeme, to není poprvé, kdy se nám přihodilo něco 
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podivného. Nejdřív nám hopsnul do auta ze stromu ten 
skoro nahej chlap, co pořád křičel něco jako Tar-zan, 
Tar-zan, potom se na nás vrhli nějací ptáci, to tedy byla 
hrůza a pak jsme skoro přejeli asi deset šílenců, kteří si 
na silnici mezi sebou házeli míčem a hulákali, že něco 
vyhráli. Asi byli pěkně opilí, protože jsem koutkem oka 
zahlédl, jak se v příkopu povaluje bedna od 
šampaňského. A řeknu vám, už zdaleka nebyla plná. No 
a nakonec, než jsme do tohohle městečka vjeli, tak nám 
do auta vhodil nějakej divnej člověk hrst papírů. 
Gottfriede, nemrknul by ses, co je tam napsáno?“ 
  „Píšou tady, že jsme vítáni v městečku Zvonokosy, a že 
by autor těchto řádků byl rád, kdybychom se 
shromáždili v Macarátově hostinci,“ odpověděl 
Gottfried Ottovi. „A hele, tady to je,“ zvolal znenadání. 
Robby strhl volant a smykem zaparkoval vedle velkého 
zelenkavého kabrioletu. „Teda to je paráda,“ vykřikl 
Otto, „takový už se nevidí. Vsadím se, že bude jeden 
z posledních.“ Do jeho oslavné řeči opět tlumeně 
zadusala kopyta koně. 
  „Do frasa, co se to tady děje,“ svezl se ze sedla 
šlachovitý mladík, na němž bylo na první pohled vidět, 
že pod jeho košilí bije srdce kovboje. „Jako že se 
jmenuju Monte Walsh, tak tohle jsem ještě nezažil. 
Nevíte, proč máme jít do týhle hospody?“  
  Tři kamarádi pokrčili rameny a začali stoupat po 
schodech. Ještě než vešli dovnitř, ohlédli se a uviděli 
ostatní, kteří si také přečetli vzkaz, jenž dostali od toho 
divného člověka. Pomalu přicházeli Tři mušketýři, 
Rychlé šípy, Vinnetou, Šťastný Jim, Pan Kaplan, po 
střechách přihopsával Tarzan a z postranních uliček se 
blížil veselý řev házenkářů, kteří již šampaňské dopili. 
  „Dovolíte,“ zaznělo najednou pod schody hostince 
Bohdana Macaráta. „Byl jsem pověřen, abych na toto 
setkání doručil kytici. Tak jsem tady,“  uklonil se okolo 
stojícím. „Karel Jaromír Erben. Těší mě.“ S těmito slovy 
vešel dovnitř. A za ním další a další. Chvíli jim trvalo, 
než si jejich oči zvykly na přítmí. Lokál byl již skoro 
plný, na improvizovaném pódiu sestaveném ze stolů, 
seděla kapela. „Hele, Smiřickej,“ volal kapelník na 
saxofonistu, „jestli zase zmršíš to sólo v Red river, 
protože budeš čumět po ženskejch, tak si mě nepřej.“ 
  „Moc jich tu není,“ zamumlal Danny Smiřický. „Ale 
možná přijdou nějaké místní. Škoda, že jsem neřekl 
Ireně, aby jela se mnou.“ 
  „Nechcete si odložit?“ ptal se u vchodu každého sluha 
Saturnin. Byl očividně ve svém živlu. U někoho se setkal 
s pochopením, u někoho ne. Třeba Porthos ho chtěl 
hned propíchnout, ale pak si naštěstí všiml kyprých 
tvarů hostinské Jarmily Macarátové a uklidnil se. 
  Vlevo od pódia stál stůl se třemi židlemi. Na prostřední 
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z nich seděl prošedivělý muž s plnovousem a důrazně 
hovořil ke dvěma sousedům. „Ne pane Horníčku, ne 
pane Rosenbaume, to jste špatně pochopili. Ani vaše 
Hovory H, ani váš Papírový ohňostroj se dnes prodávat 
nebudou.“ Poté povstal a zaťukal nožem o sklenici. 
Nastalo ticho, jen zvenčí se ozýval šramot, to jak si ptáci, 
kteří zůstali pod širým nebem, začali brousit zobáky. 
  „Milí přátelé,“ ujal se muž slova. „Jsem moc rád, že jste 
tu všichni. Snad se na mě nebudete zlobit, že jsem vás 
takhle sezval. A promiňte, ještě jsem se nepředstavil.“ 
  Od stolu blízko vchodových dveří se někdo zvedl. „Ale, 
vždyť my tě známe,“ řekl dotyčný. „Já se jmenuji George 
Virdon a přijel jsem Císařovnou, pokynul hlavou 
směrem, kde byl kabriolet zaparkován. „A ty jsi ten 
spisovatel z Plzně, co jsi o nás všech, jak jsme tady, 
napsal tuhle slátaninu. A máš pořád samé bláznivé 
nápady. A tenhle je tedy ze všech nejbláznivější. Tak co 
s ním provedeme?“ obrátil se na ostatní. 
  „Já ho propíchnu,“ tasil Porthos. 
  Tu však k němu pomalu přistoupila Jarmila 
Macarátová. „Přátelé, neblázněte, vždyť díky němu jsme 
se tu mohli takhle potkat. Bez něj by se nám to těžko 
povedlo. A řeknu vám, nezdá se mi to jako špatná 
společnost.“ 
  Jarmila měla pro své tvrzení dobrý důvod. Ti 
zvonokoští chlapi byli už tak trochu okoukaní. A tihle 
nevypadali nijak hrozně. Zálibně po nich přejela 
pohledem. I ten Mirek Dušín jednou dospěje. A aspoň 
Čuprovka neslízne všechnu smetanu, pomyslela si se 
zadostiučiněním. Vrátila se k pultu a začala roznášet 
džbánky s lahodným vínem. 
  Spisovatele z Plzně si už nikdo nevšímal. Vstal, oblékl 
si kabát a vyšel před hostinec. Ptáci, sedící na zábradlí a 
okolních stromech, zaklapali svými nabroušenými 
zobáky a pomalu vzlétli. 
 
  To bylo spojení, co? A obzvláště ten konec. No, raději 
se půjdu s někým spojit sám. To bude lepší. 
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Setkání spolužáků 
 
  Paměť je nevyzpytatelná věc. Člověk si pamatuje jen 
něco. Většinou to, co by chtěl navždy zapomenout. 
Třeba jak mu asi tak před padesáti nebo kolika lety při 
hodině tělocviku ruply trenýrky před zraky celé třídy  
a hlavně před zraky té, kterou tehdy bezmezně miloval. 
Její smích se prostě zapomenout nedá.  
  Na druhé straně, vybavit si PIN své platební karty je 
někdy takřka neřešitelný problém. Je to prostě tak i tak.  
  Existují však situace, kdy se můžete na výpadek paměti 
spolehnout zcela. Jedna z nich je setkání se spolužáky ze 
základní školy. 
  Na mé pozvánce byl za zvací výbor podepsán Jéňa 
Kožíšek. 
  Jediné, na co jsem si v té chvíli vzpomněl, bylo to, že 
jsme se s Jéňou vždycky po škole prali na blízké louce  
a on pokaždé vyhrál. No snad tam žádná louka nebude, 
řekl jsem si a začal se těšit. Někdy se člověk těší i na 
věci, o kterých prokazatelně ví, že mu nic dobrého 
nemohou přinést. Třeba na výplatu. 
  Když jsem vstoupil do hospody, kde se ta sláva konala, 
nejdřív jsem poznal pouze vrchního, protože jsem 
poprvé do té jeho knajpy zavítal před necelými dvěma 
roky. Jéňu Kožíška jsem poznal vzápětí. Měl nohu  
v sádře. Nevím, jestli se s někým popral, ale oddechl 
jsem si. Teď už to s poznáváním ostatních půjde jako po 
másle. 
  Nešlo. 
  Byl bohužel jediný, koho jsem si vybavil. Ostatní na 
tom nebyli o nic lépe.  
  Ty jsi… ty jsi… Milena. 
  Ne. 
  Tak ty jsi… ty jsi… Jana. 
  Ne. 
  Tak kdo jsi? 
  Karel. 
  Nejlepší, co člověk mohl udělat, bylo vytáhnout 
zrcátko, aby uviděl alespoň jednu známou tvář. 
  Takže nezbylo nic jiného, než se seznámit znovu.  
A i když si nikdo na nic a na nikoho nevzpomněl, byl to 
krásný večer.  
  A nové známosti taky nejsou k zahození. 
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Stop zkratkám 
 

  Pro zkratku platí pravidlo z jednoho staršího českého 
filmu. Je to sice dál, ale zato je to horší cesta.  
  Vcelku vtipná hláška, dalo by se říci k popukání. Když 
jsem ji poprvé slyšel, smál jsem se jako blázen. Zalykal 
jsem se smíchem i podruhé a potřetí. Pak mě to přešlo. 
Zjistil jsem totiž, že se týká i mě. To byl konec legrace,  
a aniž bych přeháněl, někdy šlo i o moje duševní zdraví. 
A jestli si myslíte, že mé tvrzení je poněkud nadnesené, 
dovolte, abych se hořce pousmál. Toto hořké pousmání 
nemá ale s tím dřívějším chechtotem vůbec nic 
společného. Jsem totiž předseda klubu partnerů, 
odsouzených chodit zkratkami.  
  Moje žena jak vidí zkratku - šup, a už je na ní.  
  Marné je jí říkat, že to dopadne stejně blbě jako 
vždycky předtím. To bych na ní spíše mohl chtít, aby mi 
uvařila koprovku.  
  Rád bych na tomto místě uvedl příklad, jenž zcela jasně 
dokazuje, jakému mentálnímu i tělesnému vypětí jsem 
díky její mánii vystaven. 
  Na zahradu, vzdálenou co by kamenem dohodil, nás 
pozvali kamarádi. Pivo bude ze sedmého schodu  
a klobásky rovnou z udírny.  
  To říkali, když nás lákali. 
  Moc jsem se těšil. Manželka však zavrhla, a to 
kategoricky, přesun po známé trase a okamžitě zmizela 
v největším houští na severní a možná i na jižní 
polokouli. Co jsem měl dělat. Když jsme se brali, slíbil 
jsem, že ji budu následovat v dobrém i zlém. Ztratil jsem 
se v tom houští taky. Vypíchl jsem si oko, nejdřív levé, 
potom pravé a pak obě najednou. Rozedral jsem si 
svršky i spodky a ve volných chvílích jsem v hlavě 
koncipoval závěť. Možná by stálo za to, vypustit v tom 
svatebním prohlášení jedno slovo. Když jsme po 
uplynutí trojnásobného času, který byl nutný ke zdolání 
cesty normálním způsobem, vylezli asi deset metrů od 
místa, kde jsme do houští vstoupili, téměř jsem se 
zhroutil.  Zkratkářka se hihňala, neboť se jí to líbilo. Jen 
představa budoucích slastí mě jakž takž držela při 
smyslech.  
  Do cíle jsme dorazili v okamžiku, kdy kamarádi dopíjeli 
poslední pivo a dojídali poslední klobásku. 
  Chtěl bych dát svým čtenářům jednu radu.  
  Jestli jste už ženatí, tak je stejně na nic.  
  Ale jestli ne, nestyďte se nechat si vyhotovit před-
manželskou smlouvu, jejíž první bod bude znít: 
  Používání zkratek zakázáno!!! 
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Šílící davy 
 

  Herectví je krásná věc. To bezpochyby. Především pro 
ty, kdo je provozují.  
  Poté, co vytvoří nějakou roli, očekávají herci a herečky 
(kromě honoráře), že o ně bude projeven patřičný 
zájem. Někdy k tomu skutečně dojde a ti šťastní jedinci 
jsou pak obklopeni šílícími davy fanoušků. Mladé dívky 
při pohledu na své idoly omdlévají, ty, které sebou hned 
nepraští o zem, se jim cpou do šaten a ty nejvytrvalejší 
do postelí. Pánové neomdlévají hned, ale až posléze, při 
pohledu na svá konta, když zjistí, co je ta sranda 
s oslňující divou stála. A dotyční umělci jsou 
pochopitelně na vrcholu blaha. 
  Existují ovšem i takoví herci, a je jich zcela jistě 
většina, jimž se šílící davy obloukem vyhnou. Ti pak 
říkají, že jim o takovou povrchní přízeň nejde, a jsou 
rádi, že se ve svých rolích dotkli jádra věci. Když jim to 
k fanouškům nepomůže, píší do bulvárních plátků,  
a upozorňují na své budoucí excesy. 
  I já stanul ve svém životě na prknech, jež znamenají 
svět. Je tudíž logické, že i já toužil užít si těch hvězdných 
okamžiků. Čekal jsem sice dlouho, ale dočkal jsem se.    
  V deseti jsem hrál v jedné skvělé hře. Jmenovala se 
„Jak květinky přezimovaly“ a dodnes mě při vzpomínce 
na ni jímá rozechvění. Na slova náročné role krtka si už 
moc nepamatuji. Vím jen, že jsem chodil mezi svými 
spolužačkami, květinkami, a radil jim, co mají dělat, aby 
přečkaly zimu a neuschly. V tom kožichu, co jsem měl 
na sobě, bylo děsné horko a já vypil všechny limonády 
určené pro herce, a květinky tak uschly do jedné.  
  Dle mého názoru jsem podal skvělý výkon, za který 
bych si určitě zasloužil to nejvyšší ocenění a nekonečný 
zástup šílících příznivců. Šíleli však pouze rodiče, což 
bylo pochopitelné, a pak učitel Bureš coby režisér, neboť 
jsem vytrvale odmítal políbit kopretinu a tím jsem zcela 
zmařil jeho tvůrčí plány. Nebyl jsem prostě připraven na 
tak intimní sblížení, na rozdíl od kopretiny, která 
vždycky, když k tomu mělo dojít, špulila ústa a mhouřila 
oči. Nikdy mi to veřejné odmítnutí nezapomněla.  Když 
jsem se ji pokusil políbit o pět let později, ubalila mi 
takovou facku, že jsem znovu zatoužil být krtkem  
a zahrabat se hluboko pod zem. 
  Po tomto fenomenálním představení jsem se, jakožto 
divadelník, na pár let odmlčel. Asi tak na padesát. Jak 
jsem to mohl vydržet, nevím.  
  Až nedávno se na mě štěstí usmálo. Přátelé z umě-
leckého souboru potřebovali výpomoc. Textově to těžké 
nebylo. Zato pohybově. Hrál jsem skříň. Diváci šíleli. Ale 
ne kvůli hře. Mezi sedadla vyběhli z temnot divadelního 
zákulisí dva potkani. 
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  Já ovšem věděl, že i přes tuto nehodu musela v nich 
moje skříň zanechat hluboké emoční stopy. Na šílící 
davy jsem byl připraven. 
  A dočkal jsem se. Kráčel jsem po ulici a spřádal své 
herecké sny. Najednou se proti mně rozeběhlo s jekotem 
asi tři sta lidí. 
  Už je to tady, pomyslel jsem si. Skříň zabrala. 
  Byla to krása. 
  Lépe řečeno, byla by to krása. 
  Kdybych se nepřipletl k otevírání nového supermar-
ketu. 
  Tak holt až někdy příště. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 44 -

To jsem nezažil 
 

  Už jsem si myslel, že mě nemůže nic překvapit. 
Pamatuji přistání člověka na měsíci. Viděl jsem Grand 
Canyon. Viděl jsem i to, že se politik omluvil. Viděl jsem 
zkrátka, jak říkával můj tchán, koně blejt a hada chcát. 
Ale tohle jsem ještě neviděl. 
  O co jde? Před nějakým časem jsem sledoval v jedné 
nejmenované televizi jeden díl jednoho nejmenovaného, 
periodicky se opakujícího pořadu. V něm si moderátor 
zve hosty a zasypává je různými všetečnými dotazy. 
Někteří jsou zasypaní hned, jiní se více či méně úspěšně 
vyhrabávají a někdy se stane, že pár jich je vedoucímu 
tólk šou, jak se pěkně česky říká, takřka rovnocenným 
soupeřem. A někdy, a to je právě tento případ, přivedou 
k úžasu jak jeho, tak diváky. Mě tedy k úžasu přivedl 
tento host určitě. 
  Byl třetí v pořadí a byl majitelem cestovní agentury. Na 
tom by nebylo nic divného. Cestovních agentur je, opět 
hezky česky řečeno, neúrekom, i když jejich počet kolísá, 
jak vznikají nové a krachují staré. 
  Jenže… Tato cestovka byla vytvořena pro… plyšáky.  
Rozumějte. Pro ty plyšové potvory, které s takovou 
radostí oslintávali už moji potomci, a věřím, že 
v současné době je oslintávají i ti vaši, milí čtenáři. 
  Ten pán jezdí s pejsky, se želvičkami, se slony, 
s medvídky a s kdoví jakými chlupáči ještě po vlastech 
českých, ukazuje jim národní památky, toulá se s nimi 
hlubokými hvozdy, asistuje při jejich adrenalinových 
zážitcích a pořizuje obsáhlou fotodokumentaci. Nic tak 
nepotěší majitele plyšového koně, když vidí, jak se jeho 
oř pase na rozkvetlé louce. A také posílá jejich jménem 
do daleké ciziny e-maily. To víte, takový plyšový tučňák 
se tím svým křidélkem do klávesnice počítače prostě 
netrefí. 
  Nejdřív jsem se smál jako blázen. Představte si, že 
někdo, například v Japonsku, sedí u počítače a čte si e-
mail od svého plyšáčka, který mu píše z daleké ciziny a 
sděluje mu své zážitky. Jako je třeba tandemový seskok 
či thajská masáž. Doplněné fotografiemi. Žirafa při 
thajské masáži, to je teda síla.  
  Jako sranda dobrý, ne?  
  Přisámbůh, vůbec se nechci navážet do toho pána, jenž 
dostal tenhle podnikatelský nápad. Byl to docela 
sympaťák a taky vtipně mluvil a vůbec, ať si dělá, co 
chce.  Úsměv mi ztuhnul při té představě, že je někdo 
vůbec ochotný za takovou hovadinu zaplatit. Za výlet 
plyšáka vysolit 90-500 eur. Tady není něco v pořádku. 
Vypadá to, že určitá část lidstva zblbla a neví roupama 
co dělat. 
  Takhle nějak začal úpadek římské říše.   
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  Ale dost mentorování. Možná se pletu. Možná jsem 
jenom sto let za opicemi, nebo jinak řečeno, nejsem in.  
  Abych byl, tak teď půjdu a vyndám z pytle všechny 
plyšáky, co mi zbyly po dětech. Opráším je, rozesadím 
po bytě a zeptám se jich, jestli by se nechtěli podívat 
třeba k Niagarským vodopádům. Jestli kývnou, půjdou 
do popelnice. 
  Já jim dám! 
  A k vodopádům pojedu sám. 
  Ale všechny plyšáky do té popelnice nenacpu. Jednoho, 
asi tygříka, nechám sedět u počítače. 
  Víte proč? 
  Abych mu mohl od té Niagary poslat e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 46 -

Uragán 
 

  S tímto fejetonkem jsem kdysi vyhrál literární soutěž  
o Kašpara roku, která byla vyhlášena u příležitosti 
plzeňské apriliády.  Dostal jsem takového skleněného 
kašpárka, kterého kupodivu ještě vnoučata nerozbila. 
Stojí ve vitríně a šklebí se. Když jdu kolem něj, šklebím 
se taky, což je fajn, neboť být Kašparem je hezké. Co 
myslíte? Tak si přečtěte, proč jsem se jím stal. 

 
  Na apríla spadl do pasti žertíků, více či méně vtipných, 
každý. Kdo říká, že ne, kecá. Ani v naší rodině tomu 
nebylo jinak. 
  Ať vzpomínám, jak vzpomínám, nejvíc se na něj nachy-
tala moje žena. Bylo to asi takhle. 
  Ten rok bylo jaro mimořádně pěkné a povětrnostně 
velice příjemné. Lehké vánky se mísily s ještě lehčími 
větříky a i při otevřených oknech prolétly bytem, aniž 
způsobily sebemenší škodu. Proto mě velmi překvapilo, 
když ke mně bez varování přiskočila s náručí hadrů  
a řekla. 
  „Ucpi všechny díry!“ 
  Zíral jsem na ni s vyvalenýma očima, dokonce mi 
blesklo hlavou, že by mohlo jít o inovaci našeho 
sexuálního vztahu. Brzy jsem však pochopil, že má na 
mysli škvíry okolo oken a pode dveřmi. Za ta léta, co 
jsme spolu, jsem získal vlastnost, která mě mnohokrát 
zachránila. Moc se neptat. Stejně jsem neměl koho, 
protože náhle zmizela. Lokl jsem si fernetu, aby mi to 
ucpávání šlo lépe od ruky a pustil se do toho. Když jsem 
byl asi v polovině, vrátila se, zrůžovělá vzrušením  
a vyběhnutím schodů. 
  „Ty jsi neposlouchal rádio?“ zeptala se mě s káravým 
podtónem v hlase. 
  Když jsem potvrdil její domněnku, útrpně si povzdech-
la, dotáhla mě k přijímači a otočila knoflíkem. Zrovna to 
vysílali. 
  „To koukáš, co?“ vykřikla.  
  To jsem tedy koukal. Hlasatel jedné nejmenované 
stanice vážným hlasem oznamoval, že se blíží uragán, 
jaký u nás ještě nikdy nebyl a vyzýval obyvatele, aby si 
utěsnili okna a přeparkovali auta tak, aby stála předkem 
proti předpokládanému nárazu větru. 
  „A to už jsem udělala,“ zvolala vítězně. 
  „A řekla jsem to všem, co byli doma,“ dodala se 
zjevným uspokojením. 
  Pohlédl jsem z okna na parkoviště a uviděl asi deset 
aut, jak jsou stočeny čumákem k severovýchodu a naru-
šují jednotnost řady. Nevěřícně jsem zamrkal, a když 
můj zrak sklouzl zpět do místnosti, všiml jsem si data  
v kalendáři, který visel vedle rádia. Rázem mně bylo 
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všechno jasné. 
  No samozřejmě. Prvního dubna. Zahryzl jsem se do rtu 
a šel ucpat zbývající díry. A pak jsme po zbytek dne 
vyhlíželi společně uragán. 
  Ti lumpové z rozhlasu přiznali barvu až pozdě večer.  
A přitom, když ji oznamovali, smáli se jak blbci. Musím 
říct, že jsem se zachoval naprosto stejně. Manželka se 
smála také, ale tak nějak méně srdečně. 
  „Tak ty jsi o tom věděl?“ řekla trošku posmutněle, když   
jsem se, oslaben chechtotem, sám přiznal. 
  Vrátila mi to mnohokráte. A nemusel být zrovna apríl.  
Za nejvydařenější kousek považuji ten, kdy se vrátila 
pozdě v noci odněkud, vzbudila mě a řekla. 
  „Prosím tě, dole stojí taxík a já nemám peníze.“ 
  Džentlmensky jsem sáhnul pro peněženku a v trepkách 
a pyžamu sestoupal tři patra. Z taxíku jsem zahlédl jen 
zadní světla. Když jsem se vrátil a vylíčil jí situaci, řekla 
s nevinným pohledem. 
  „Ale já jsem přijela tramvají.“ 
  Dodnes jsem nenalezl odpověď na otázku, zdali by si 
ten taxikář, se kterým nepřijela, ty prachy vzal. 
  Tak ať žije apríl. 
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Vánoční rozjímání 
 

  Už jsou tu zase.  
  Vánoce.   
  To bude blázinec.  
  A shánění dárků.  
  Kdo má pořád vymýšlet, co komu koupit.  
  Panebože, proč mám tolik dětí. A proč moje děti mají 
tolik dětí.  
  Už vidím ty jejich rozzářené oči.  
  Tedy předtím, než roztrhnou obal.  
  A vůbec. Je na čase si přiznat, že řeči o rozzářených 
očích dětí jsou nesmysl.  
  Ty se rozzáří jedině tehdy, stane-li se něco nepředví-
daného. Například uvízne-li kost v krku toho, jenž je 
den předtím seřezal. Takové štěstí nemůže žádná teplá-
ková souprava nahradit. 
  Já se tedy nejvíc těším na dárky, které dostanu.  
  Nevím, proč to dělám.  
  Jak jsem starej, tak jsem blbej. 
  Domácí kino, po němž toužím a košile, kterou dostanu, 
mají jen málo společného. Snad jen knoflíky, jimiž se dá 
kroutit.  
  Naději, že něco pěkného obdržím, bych mohl posílit 
jedině tím, že koupím svým bližním něco, s čím si 
nebudou vědět rady. Třeba manželce, která neřídí, 
automobil.  
  Ovšem, při mé smůle by se to určitě naučila. I když do 
modelu 1 : 25, na který bych ještě prostředky schrastil, 
se blbě leze. 
  Takže jako každý rok dám dětem obálky a jejich dětem 
nějakou tu panenku či bagr. Druhý den jim urvou 
hlavičku nebo lžíci a bude po ptákách. 
  A že zase dostanu košili?  
  Já si nezoufám.  
  Ono, když se sesednou všichni okolo stolu, tak mě ani 
ta předešlá demolice bytu příliš nevzruší.  
  A jestli mně žena na závěr, až všichni odejdou, položí 
hlavu na rameno a řekne: „Taťko, to byly letos pěkné 
Vánoce,“ nezbude mi nic jiného, než s ní souhlasit.  
  A rád. 
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Výhodná koupě 
 

  To, že není tak bohatý, aby si mohl koupit levné věci, 
určitě řekl nějaký milionář. Chtěl bych být jako on. To 
bych trousil podobné věty. Budu je ale muset o chvíli 
odložit. Asi o dvě stě let. Ovšem i tak lze prožít pěkný 
život, obzvláště existují-li obchodníci, kteří na nás, 
nemilionáře, pamatují. 
  Tuhle jsem si koupil boty. Stály osmdesát korun. Byly 
krásné, hnědé a leskly se. Obul jsem si je a kroutil se 
před zrcadlem. Hotový fintil. 
  „Ty sis koupil boty?“ zeptala se žena a vyděšeně zírala 
na můj tanec. Připadalo mi, že za tu chvilku, než 
vyslovila onu krátkou větu, lehce zešedivěla. 
  „Byly strašně levný,“ zahájil jsem konverzaci a křečo-
vitě polkl. Věděl jsem, že mi to jen tak neprojde. 
  „Ty nevíš, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli 
kupovat levné věci?“ použila milionářskou poučku.  
  To už jsem někde slyšel.  
  „A kromě toho jsou hnusný,“ dodala.  
  Zatvářil jsem se zahanbeně a požádal ji o vybrání 
našeho konta, že si v neděli zaletím do Paříže, kde se 
obleku podle poslední módy. Fakt jsem řekl obleku, ono 
to vypadá vznešeně. Když mám boty za osmdesát korun, 
neznamená to ještě, že jsem buran. 
  Nicméně jsem začal přemýšlet, co s nimi. Bylo mi 
jasné, že u mne skončily. Přece je, doprčic, nevyhodím, 
šrotilo mi v hlavě.  
  A pak jsem na to kápl. Dám je tchánovi. To je jiný 
borec než já. Jednou si koupil klobouk, a když přišel 
domů, vynadal tchýni, že je mu malý. 
  „Tak dík,“ řekl mi, když jsem mu je roztřesenou rukou 
předával. „Máš to u mě.“  
  Na nic víc se neptal. 
  Dozvěděl se to brzy. Hádejte od koho.  
  Útrpně si mě prohlédl a nalil mi panáka. Hodil jsem ho 
do sebe a na mé tváři vykvetl úsměv. Měl jsem totiž na 
sobě trenýrky z toho samého obchodu. A co na tom, že 
se mi trochu zařezávaly, víte kam.  
  Byly za šedesát korun.  
  Patery. 
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Zdrobněliny 
      

  Tvrdím, že zdrobněliny jsou nejlepším prostředkem  
k tomu, aby mezi lidmi zavládly lepší vztahy, než 
v současnosti vládnou. Kdyby naši spoluobčané 
používali zdrobněliny nebo dokonce zdrobnělinky, život 
by byl krásný. Také pro nás, spisovatele, by to bylo 
skvělé, protože bychom mohli na papír přenášet slova, 
která v normálním stavu nejen nenapíšeme, ale ani 
nevyslovíme.  Rád bych to demonstroval na příkladu, 
který vás jistě přesvědčí, že mám pravdu. 
  Manžel Karel se zlil s kamarády v hospodě jako 
dobytek. Doma na něj čeká manželka Růžena a soptí. Po 
návratu  Karla z restaurace propuká tento střet. 
  „Teda, Karle, ty zase vypadáš, co jsi mi slíbil včera, ty 
hovado?“ 
  „Na, na, na, nazdar Růženo, měl jsem jenom dvě piva, 
první a poslední, heee...“ 
  „Já ti dám dvě piva, ježíšikriste, nedejchej na mě, to je 
hrozný.“ 
  „Růženo, neser, neser ti povídám, dřu jako kretén  
a nemůžu si dát ani...“ 
  „Ty sprosťáku, to jsem se dočkala. Ale maminka mi 
říkala, abych si tě nebrala.“ 
  „Tvoje matka je stejná čúza jako ty.“ 
  A tak to pokračuje ve stejném duchu dál a dál. 
Všimněte si naprosté absence zdrobnělin. Jak může 
takový dialog dopadnout, je celkem nasnadě. V lepším 
případě lehkou inzultací jednoho z účastníků, v horším 
těžkou újmou na zdraví. A přitom stačí tak málo. Volit 
vhodná zdrobnělá slůvka. Ta totiž nedovolí, aby vůbec 
ke střetu došlo. No posuďte sami. 
  „Karlíčku, Karlíčku, to vypadá jako by Karlíček 
bumbinkal, viď?“ 
  „Na, na, na, nazdar Růženko, Růželinko, jenom dvě 
pivíčka jsem měl. První pivíčko a poslední pivíčko.“ 
  „Dvě pivíčka, Karlíčku? Ale skoro bych řekla, že byly 
tři.   Že byly tři, ty ťuntíčku?“ 
  „Čtyři, Růžičko moje, čtyři a k tomu pět rumíčků. To 
víš, tělíčko to potřebuje.“ 
  „Já vím, ty můj Karlíčku, ty můj velký, velikánský 
Karlíčku. Už moje maminečka říkala, ten Karlíček, to je 
ten pravý pro tebe.“ 
  „Tvoje maminečka je moudrá ženuška. A ty jsi moje 
slaďoučká ženuška. Pojď ke Karlíčkovi.“ 
  Vidíte, jakou kouzelnou moc mají zdrobněliny. 
Dokonce bych se vsadil, že po takto vedeném dialogu 
dojde na sexíček, a to dokonce i s tak malým čuráčkem, 
jaký má Karel. A to je přece skvělé, dospět k takovému 
vyvrcholeníčku. 
  A za to všechno mohou zdrobněliny. 
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Trolejbus v polích 
 

  Zažili jste někdy, že se vám něco přihodilo a vy jste na 
to koukali s otevřenými ústy? Mně se to stalo nedávno, 
takže jsem toho ještě plný a rád bych se o tu historku 
s vámi podělil. Ať chcete nebo nechcete. To víte, jsem 
holt spisovatel. Ti bývají prdlí až běda. Na to můžete vzít 
jed.  Dosti však planých úvah. Povím vám, co se mi 
stalo.  
  Viděl jsem, jak jede trolejbus. 
  No, to je tedy událost, co? Už vidím, jak si ťukáte na 
čelo a začínáte přemýšlet, co s tímto papírem v nej-
bližším okamžiku uděláte, a také si nejspíš říkáte, že 
jsem se pomátl. I já si to v té chvíli myslel, to mi věřte. 
Než se ale dostanu k meritu věci, dovolte mi začít 
poněkud zeširoka. 
  Jsou prostě věci mezi nebem a zemí, které jsou 
rozumem těžko uchopitelné. Na takové jevy či zjevení 
pohlížíme s úžasem a provázíme je vrtěním hlavou  
a slovy „to snad není možný“. Souhrnně lze tyto úkazy 
nazvat záhadami, ba přímo zázraky, přičemž ovšem 
nejde o zázraky náboženské, do kterých já jako nevěřící 
nemám co mluvit, nýbrž pouze o divy civilní, lidské, 
určené pro nás, obyčejné jedince.  
  Tak třeba z kategorie sportovních zázraků, velice 
četných, bych mohl uvést fotbalistu Milana Petrželu, 
hráče mého oblíbeného klubu Viktorie Plzeň. To, co on 
dovede neproměnit, to je teda fakt zázrak. Ale jinak ho 
mám rád. V oblasti politické je těch záhad ještě mnohem 
víc a jsou většinou spojeny s mizením finančních pro-
středků. Mizením se nás též snaží zaujmout různí 
kouzelníci, nejvíce pak David Copperfield, jenž nechá 
klidně před našima vyvalenýma očima zmizet železniční 
vagon s několika krásnými dívkami z obecenstva, které 
předtím přeřízl. To mu tedy závidím. Ten vagon, 
pochopitelně. Jak to ten chlap dělá? Je to prostě zázrak. 
  Nejvíce zázraků se však uděje mezi prostým lidem, 
neboť zde platí přímá úměra, a prostého lidu je daleko 
nejvíc. A jelikož se k němu počítám, není divu, že se 
jeden z nich stal i mně. A jsme znova na začátku. Viděl 
jsem, jak jede trolejbus. S číslem 16. Takových jezdí 
v plzeňské čtvrti Doubravka mnoho. Tento však 
nebrázdil doubravecké ulice. Celé se to seběhlo asi takto.  
  Motor mého auta tiše vrněl. Okresní silnici, vzdálenou 
od Doubravky dobrých dvacet pět kilometrů, olizovaly 
sluneční paprsky. Napravo od cesty se rozprostíralo širé 
pole. Nalevo také. Nad oběma lány poletoval skřivan.   
Střídavě. Najednou by to nezmákl, ani kdyby byl 
superpták. Neskutečná idyla. Široko daleko nebylo 
živáčka. Kochal jsem se jako doktor ve Vesničce 
střediskové a najednou jsem ho uviděl. Trolejbus. Ta 
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šestnáctka byla naprosto zřetelná. Šinul si to přede 
mnou rychlostí dvacet pět kilometrů za hodinu a já na 
něj třeštil oči jako na manželku, když mi po třiceti letech 
našeho společného života uvařila poprvé (a taky 
naposled) moji oblíbenou koprovku. Nebudete mi věřit, 
ale jako první mne napadlo, zda jsou tam, mezi poli, 
natažené dráty. Nebyly. Také mi hned vytanula v mysli 
vzpomínka, čtyřicet let stará, kdy moji opilí kamarádi 
ukradli trolejbus a vydali se s ním na dobrodružnou 
pouť. Že by to byl ten samý?    To jsou duševní pochody, 
viďte? Jenže vzhledem k tomu, že na ně tenkrát na 
konečné už čekali policajti a připravili je o vozidlo  
i o svobodu, tak asi těžko. Přinutil jsem se nemyslet na 
příčinu výskytu trolejbusu na tak neobvyklém místě  
a zcela se nechal ovládnout absurdností toho okamžiku. 
Mám to tak rád. Hlavně žádné vysvětlování. Pustil jsem 
fantazii na špacír. Byla to nádhera. Ani se neptejte, co 
mě ještě napadalo. Určitě byste si museli myslet, že jsem 
cvok. I když ono by mně to až tolik nevadilo, protože 
všichni být normální nemůžou. 
  Celá ta krása trvala asi tři minuty, do té chvíle, než 
skončila dlouhá rovinka. Pak se to vysvětlilo.  
  A víte co? Já vám neřeknu, co se stalo. To by nebylo 
ono. To byste byli připraveni o možnost rozvinout tu 
vaši fantazii. 
  Takže vám, milí čtenáři, přeju co nejvíc takových 
trolejbusů v polích. 
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Žít a přežít v skotačinkách života 
 
  Co počít po autorově varování (berme ho navýsost 
vážně, poněvadž v tomto případě kráčí o ctihodného, ba 
veleváženého tvůrce hymny Viktorie Plzeň!), že jeho 
poslední fejeton nemá pointu, ač ji má mít? Máme mu 
přitakat nebo mu toto mínění vyvracet se stejnou 
tvrdošíjností, s níž on sám dané tvrzení předkládá? 
Anebo mu nějakou pointu ve fejetonisticky laděném 
doslovu fejetonisticky mazaně podstrčit? Či se snad 
vervně přít, že fejeton sice pointu potřebuje, baže, leč 
někdy ani náhodou? Nepřemež se však: přemýšlivý 
prozaik Milan Čechura, libující si v kratších vypravěč-
ských útvarech, je typický fejetonista natus, nikoli 
nějaký bezpříznakový fejetonista doctus: o klíčovou, ano 
učenou příručku (především o tu s názvem O fejetonu, 
s fejetonem) určitě nezavadil. Ani heslo o fejetonu ze 
slovníku literární teorie zřejmě nezná. Namoutě, nemá 
toho zapotřebí, poněvadž on fejetony tvoří, a pokud  
o nich mudruje, potom výhradně v jejich rámci. Pak ale 
z jeho prozíravého a ducha plného, zároveň i rozmarné-
ho a rozverného fejetonizování může teoretik málem 
přestat mít za ušima. Nezbývá než zkusit na autora 
vyzrát na jinačí pád a ptát se: Opravdu to jsou fejetony, 
které Milan Čechura vybral do tohoto souboru fejetonů? 
Co když jde o holé nedorozumění a ve skutečnosti se tu 
předkládají povídky, které se tváří jako fejetony? Anebo 
to zpočátku ještě byly fejetony, které se jakoby sobě 
navzdory zakrátko přeonačily do takové ryze čechurov-
ské podoby povídky? Vysvětlení je nasnadě: fejetonis-
tika je natolik flexibilní žánrová záležitost, že není 
záhodno tuze zkoumat, nakolik je ještě fejetonistická 
nebo už povídkářská. Raději se vciťme do fejetonistovy 
novodobé kůže nejlépe v okamžiku, kdy coby pisatel 
fejetonu skončí v trolejbusu, který si skončí v polích,  
a tam dumá, jakou pointou by měl text skončit. Musí se 
s tím jako autor naučit žít, měl by umět se svým 
fejetonistickým kumštem přežít a především alespoň 
vskrytu přiznat a doznat, o čem beztak všechny fejetony 
vždy bývají: přece o poťouchlých skotačinkách života, 
jak napsal klasik. A nebát se pak zůstat v trolejbusu. 
 

Vladimír Novotný 
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