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1.
ûkteré dny by se mûly vy‰krtnout, i kdyby mûl b˘t
Ïivot o to krat‰í.
Tohle si Katka fiíkávala poslední dobou tak ãasto, Ïe
mohla jen dûkovat osudu, kter˘ podobná pfiání moudfie
a shovívavû nechává bez pov‰imnutí. Jinak by uÏ dávno
byla v dÛchodu, ne-li v rakvi.
Byl zaãátek bfiezna, takÏe to ráno zaãalo ledov˘m a vytrval˘m de‰tûm. Dé‰È Katka nesná‰ela, protoÏe na no‰ení
de‰tníku mûla alergii, a zrovna tak se jí hnusily ‰aty nasáklé vlhk˘m vzduchem, které se lidem pafií v tramvaji
pfiímo na tûle. UÏ to samo o sobû by staãilo k mamutí depresi.
Kuliãka nechtûla vstávat, nechtûla snídat, nechtûla plá‰tûnku, nechtûla svaãinu, nechtûla do ‰koly. Vyfásla pohlavek.
Ve ‰kole byla zima, puberÈáci byli neuvûfiitelnû protivní
a Katka odpoãítávala minuty do zazvonûní je‰tû touÏebnûji neÏ její otrávení svûfienci.
Ve dvû hodiny si z druÏiny vyzvedla Kuliãku. DruÏináfika
hlásila, Ïe Kuliãka nechtûla obûdvat a po obûdû nechtûla
s ostatními malovat.
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Teì zase pro zmûnu nechtûla jít domÛ. Chtûla na hfii‰tû.
Tentokrát u‰la pohlavku jen o fous.
Celé odpoledne propr‰elo. Kuliãka ho protrucovala
a Katka ho proplouÏila od niãeho k niãemu. Nakonec se
rozhodla, Ïe nemá cenu nutit se do vûcí, z kter˘ch se jí
dûlá mdlo. Hodila za hlavu domácnost i opravování se‰itÛ.
Padla do kfiesla a pfiivolala Kuliãku. Beze slova vyhlásily
pfiímûfií. Stulily se vedle sebe a bez ostychu se oddaly nicnedûlání. Chvíli se koukaly v televizi na ‰edesát˘ tfietí díl
seriálu o hrdinném Mstiteli. PoloboÏská zakázková bytost
ve stfiíbfiitém odûvu vzbouzela v Katce záchvaty cynismu.
MoÏná Ïe filmové m˘ty jin˘m skuteãnû pomáhaly v zahánûní nudy, ale ke Katce nudu naopak pfiivolávaly. A Kuliãce
se hrdinn˘ Mstitel nelíbil, protoÏe se vytahoval. Vejtahy
nesná‰ela. Ve ‰kole i na hfii‰ti v parku jich bylo tolik, Ïe se
bez dal‰ího – filmového – klidnû obe‰la.
„KéÏ uÏ nikdo nemusí pochybovat o vítûzství spravedlnosti nad zlem!“ zadeklamoval svalnat˘ Mstitel velebnû
a zamával pfiitom tepan˘m meãem nad hlavou, zatímco ho
jeho ozbrojenci sledovali s ústy dokofián. Katka nedokázala
urãit, zda mají málo kyslíku nebo jim je ‰patnû od Ïaludku
jako jí. Z úst se jim vydral sborov˘ muÏn˘ ryk.
Kuliãka se bez ptaní natáhla po dálkovém ovládání
a Mstitele zru‰ila.
Katka to nechala bez komentáfie. Pfiitulila si to svoje
zvífiátko do náruãe a poprvé od rána se rozesmála. Kuliãka
se zahihÀala. Jo, spravedlnost. Ta dneska pfiijde k smíchu
i mal˘m dûtem.
Katka sama ztratila iluze o spravedlnosti mnohem pozdûji neÏ její dcera. VyrÛstala na vesnici, a tam to navenek vypadá v‰echno férovûji a poctivûji neÏ ve mûstû.
8

001-256 Druha nadeje_125x200 bez znaku 21.8.17 8:23 Stránka 9

JARO

Pofiád je‰tû tam platí základní zákony typu „Nezaseje‰ –
nesklidí‰“, pfiípadnû „Nebude‰ krást, aby tû nevidûl soused a nebyla z toho ostuda“. Katãiny osobní zku‰enosti
se spravedlností moc povzbudivé nebyly, protoÏe o ãtyfii
roky mlad‰í bratfiíãek jí zaji‰Èoval trvalou nev˘hodu,
ale nakonec si staãilo prostû zvyknout, Ïe králíky krmí
vÏdycky jenom ona, i kdyÏ uÏ ji bratr dávno pfierostl
o dvû hlavy, a Ïe za jeho lumpárny mÛÏe taky ona, protoÏe jako star‰í má pfiece rozum a musí bratra ohlídat –
a to i na vzdálenost nûkolika (desítek) kilometrÛ. Katka
sice nezatrpkla, ale pomstila se rodinû tím, Ïe ani v nejmen‰ím neodpovídala profilu bûÏné venkovské dívenky
svého pÛvodu a doby. Po veãerech neklábosila za potokem s partou, nekoufiila s nimi ve stohu, na stfiední ‰kole
nevyráÏela na okolní taneãní zábavy ani do blízkého mûsteãka na diskotéky. Kámen úrazu pfiedstavovala i ta
stfiední ‰kola – Katka si místo obchodní akademie, jeÏ
se stala uÏ tradiãním vzdûlávacím útulkem pro ty ctiÏádostivûj‰í z vesnick˘ch dûvãat, vydupala gymnázium,
i kdyÏ jen proto, Ïe chtûla jít proti proudu za kaÏdou
cenu. Uãení ji docela bavilo, zvlá‰È kdyÏ víska a malomûsto moc rozpt˘lení nenabízely, a hlavnû byla natolik
vynalézavá a seãtûlá, Ïe kromû matematiky a chemie
svedla v‰echno okecat. A právû ãetba a samotáfiství v ní
bûhem tûch kritick˘ch let vypûstovaly bezedn˘ idealismus a horoucnou víru ve spravedlnost – ne tu bûÏnou,
kaÏdodenní, jako kdo kolikrát v tomhle t˘dnu umyje
nádobí a nakrmí králíky, ale tu v‰elidskou, nadãasovou,
podle níÏ by mûl mít kaÏd˘ na svûtû dost jídla, vody, knih,
dÏínÛ a ideálÛ.
Jako ateistka Ïijící ve dvacátém století nemohla vstoupit do fiádu milosrdn˘ch sester a obûtovat se lidstvu
9
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tûlem i du‰í, jak by to zfiejmû udûlala ve stfiedovûku.
Ostatnû, dohnívající socialismus nebyl na matky Terezy
zafiízen˘. Místo toho se jí jako zázrakem podafiilo dostat na filozofickou fakultu, obor sociologie-psychologie.
·Èastnû si slibovala, Ïe tímhle studiem získá pro svou
spasitelskou roli náleÏitou teoretickou prÛpravu.
Praha pfiipadala Katce bájeãná, protoÏe ze sv˘ch idealistick˘ch snÛ mohla náhle uãinit vûc vefiejnou – materialismus sotva poãatého kapitalismu zdeformoval studenty
jen pramálo, tedy aspoÀ v prvních letech jejich studií.
V‰ichni mûli své ideály a sny, ãasto je‰tû naivnûj‰í neÏ
Katka. Najednou nebyla rebel, plula s proudem. Poprvé
zaÏila povzná‰ející pocit pospolitosti, du‰evní souznûní
s davem, které ji pfiímo povzbuzovalo ve snûní, jak se
stane uctívanou nositelkou Nobelovy ceny za mír, kterou
si vydfie coby mesiá‰(ka) ãerné Afriky. Îít o sto dvû stû
let dfiíve, skuteãnû by se stala misionáfikou a ve svatém
zápalu by bídnû za‰la na spavou nemoc ãi kanibalismus
sv˘ch pohansk˘ch klientÛ.
Katka se tedy prozatím pokusila spasit aspoÀ Marka
Weisse, kter˘ ji dûsil sv˘m cynismem a hnusn˘m hmotafistvím. Marek byl pfiesnû ten typ, kter˘ by dokázal
upytlaãit posledního bílého nosoroÏce, pokud by mu tím
do zítfika vzrostla cifra na jeho bankovním kontû.
Romantickou Katku pfiitahoval ponûkud zvrácenû, ale
o to mocnûji, protoÏe kaÏdá naivní a ãistá dívenka sní
o tom, jak pfiivede zloducha na správnou cestu. Ov‰em
v tomhle pfiípadû se nejednalo o hrdinovu spásu pfied
zh˘ralostí. Na celé univerzitû by se totiÏ nena‰el asketiãtûj‰í student, neÏ byl právû Marek. SvÛj voln˘ ãas i penûÏenku – a emoce jakbysmet – podfiídil bezohlednému
budování kariéry.
10
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Katka se tedy v Markovi pokou‰ela vykfiesat jiskfiiãku
sounáleÏitosti a soucitu s lidstvem, snaÏila se mu vysvûtlit, Ïe pokud bude kaÏd˘ sledovat pouze svÛj sobeck˘
prospûch, pak lidstvo ãeká ekologická, a co hÛfi, i morální
katastrofa.
„Tak aÈ se snaÏej ostatní,“ namítal Marek, „kdyÏ budu
hrabat jenom já, tûÏko ovlivním osud cel˘ planety. Takovou kariéru pfiece jenom neudûlám, i kdyÏ je to teda fakt
‰koda.“
„Ty váÏnû na v‰echny tolik ka‰le‰?“
„Na v‰echny ne,“ odpovûdûl popravdû Marek, „napfiíklad ty mi vÛbec jedno nejsi, zvlá‰È kdyÏ se takhle krásnû
rozãiluje‰!“
Pfiitáhl si ji k sobû a nakonec pokaÏdé skonãili bez
v˘jimky v posteli, protoÏe Markovi se Katka s blonìat˘mi vlnit˘mi vlasy po ramena nejenom líbila, ale navíc
mu sv˘m idealismem docela imponovala. Ne snad Ïe by
po nûm touÏil i on sám, ale trochu jí ho závidûl, protoÏe
‰lo o pfiepych, kter˘ si on vzhledem ke sv˘m cílÛm prostû
nemohl dovolit. Pfies ve‰keré smyslné vzru‰ení, jeÏ v nûm
probouzela, si navíc umûl docela chladnû vykalkulovat,
Ïe taková manÏelka by pro nûho pfiedstavovala naprosto
ideální doplnûk.
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2.
dyÏ se ukázalo, Ïe televize je nezabaví, dotáhla Kuliãka do pokoje âlovûãe, nezlob se. Hrací desku rozloÏila na koberec a plácla sebou na bfií‰ko vedle ní. Katka se
k dcefii docela ochotnû pfiipojila. Pro Kuliãku tahle víceménû mechanická hra pfiedstavovala drogu, coÏ Katku
nepfiestávalo fascinovat, protoÏe holãiãka se barevn˘ch
figurek dot˘kala s vá‰nivou láskou, jako by to byly spfiíznûné du‰e. Hrát âlovûãe, nezlob se souãasnû znamenalo,
Ïe si Kuliãka chce povídat a moÏná se i maliãko kát za své
pfiedchozí trucování. Katka jí to usnadnila.
„Co jste dneska s Radkem dûlali?“
Radeãek byl Kuliããin pfiítel na Ïivot a na smrt, éterick˘
plavovlas˘ ho‰ík s k˘ãovitû pomnûnkov˘ma oãima a Ïeleznou vÛlí, kter˘ dohánûl k ‰ílenství uãitelku, rodiãe
i spoluÏáky – jenom Kuliãku ne. Katka si ãastokrát poloÏila otázku, zda je normální, aby se zrovna její dítû pfiátelilo s tak nepfiizpÛsobiv˘m tvorem.
„Radek nepsal diktát na písmena,“ prozradila Kuliãka.
„Proã? Nebyl ve ‰kole?“
„Byl.“
„Tak si nûco udûlal s rukou?“

K
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„Né.“
„Tak proã ho nepsal?“
„Nechtûl.“
„Proã nechtûl?“
„Nemluvil s paní uãitelkou.“
Katka okamÏitû zaãala hájit svou profesi. „To se ale nedûlá. Na uãitelku nemá právo se urazit. To mÛÏe na tebe,
ale uãitelka je… Uãitelka je…“ Uãitelka je bÛh. Houby.
Uãitelka je jenom ãlovûk, tak proã by se na ni Ïáãek nemohl na‰tvat? Katka se kolikrát sama divila, co jejím studentÛm brání, aby ji definitivnû pfieválcovali. „No prostû
nemluvit s nûk˘m, to není fie‰ení, Kuli. Pokud Radkovi na
paní uãitelce nûco vadilo, mûl jí to povûdût.“
„To by s ní ale musel mluvit.“
„No a?“
„Ale kdyÏ on s ní nemluvil.“
„Aha.“ Katka mûla dost zku‰eností, aby vãas couvla.
„A proã se na ni vlastnû urazil?“
„Dala mu poznámku, Ïe plival na Kláru.“
„A plival?“
„No.“
„Tak proã se uráÏel?“
„ProtoÏe ostatní taky plivali, a poznámku nedostali.“
„A proã ji nedostali?“
„ProtoÏe Klára Ïalovala akorát na nûho.“
Katka si povzdechla. Neboh˘ Radeãek krutû platil za
svou neoblíbenost. „A dostal z toho diktátu pûtku?“
„Ále ne. Paní uãitelka fiekla, Ïe si Radka vytáhne po
obûdû z druÏiny a nadiktuje mu to zvlá‰È, aÏ s ní zase bude
mluvit.“
ZaplaÈpámbu, pomyslela si Katka. Najednou si uvûdomila, Ïe její ‰estilet˘ drobeãek je vydan˘ napospas
13
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prvÀáãkovské dÏungli intrik a bojÛ, které si nezadají
s tûmi v parlamentu. Píchlo ji u srdce. Îe by dûtství teì
konãilo tak brzy?
„Mamí, co je to, je to bíl˘ a hranat˘?“
„âtvrtka na kreslení?“
„Né.“
„Nanuk bez ãokolády?“
„Né.“
„Tak fakt nevím.“
„âervená koule.“
Kuliãka se smíchy pfievalila na záda a Katka si oddechla. Její koÈátko je pofiád je‰tû dítû. Ta dÏungle její holãiãku zatím nepozfiela.
Ona sama uÏ do toho nemilosrdného soukolí dávno
spadla – i kdyÏ by ráda vûfiila, Ïe proti vlastní vÛli.
„Vezmeme se, chce‰?“ navrhl jí Marek mûsíc pfied svou
promocí. Katce zb˘valy je‰tû dva roky studia.
„Nechci!“ odmítla s jistotou a Marek se zdûsil, protoÏe
dosud v‰echno klapalo podle jeho pfiedstav. Studium matematiky dokonãil s ãerven˘m diplomem, ãímÏ si otevfiel
dvefie k zamûstnání u zahraniãní softwarové firmy – ne
snad Ïe by byl takov˘ fanda do poãítaãÛ, ale rozumnû
odhadl, Ïe tomuto oboru Ïádná krize nehrozí, a on se
rozhodl sázet hned od poãátku na jistotu. A manÏelka se
mu do plánu hodila pfiímo bájeãnû – jako Ïenat˘ ãlovûk
s rodinou by získal punc spoleãenské serióznosti mnohem dfiíve, neÏ by se v pfiípadû ãerstvého absolventíka dalo
ãekat. Vzhledem k tomu, Ïe americk˘ ‰éf s sebou pfiitáhl
poãetnou armádu krajanÛ, firma se v˘raznû poameriãtila nejen stylem práce. ·éf vás spí‰ pozve na veãírek,
kdyÏ máte pÛvabn˘ a pfiitom zcela poãestn˘ doprovod,
14
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zatímco svobodní mládenci by dÛstojnou a puritánskou
se‰lost mohli ohrozit podezfiením z nevázanosti a nezodpovûdného bohémství.
„Proã?“ zeptal se uraÏenû.
„Nechci se sobecky vázat na jedin˘ho ãlovûka. Jako svobodná budu mít pfiíleÏitost vûnovat se sv˘mu poslání.
Jakmile se vdám, budu lítat z práce k dûtem a zase nazpátek, a zbyde mi ãas nanejv˘‰ tak veãer na televizi.“
„Proã bys chodila do práce? Vydûlám mofie penûz, mÛÏe‰ zÛstat s dûtma doma!“ nechápal Marek.
„Ale vûãnû taky ne. Na Ïivotní styl milionáfisk˘ paniãky mû nenaláká‰. Dopoledne fitcentrum, odpoledne salon krásy a veãer úãast na dobroãinn˘m veãírku, abych
si zhojila svûdomí. NezapomeÀ, Ïe jsem dcera husitsk˘ho
národa!“
„Ale to já taky!“ potfiásl hlavou Marek. „Teda syn. A mnû
to pfiipadá fajn.“ Nezamlouval se mu pouze ten dobroãinn˘ veãírek, kter˘ by nahradil párty pro ty nejúspû‰nûj‰í z úspû‰n˘ch a nejvlivnûj‰í z vlivn˘ch.
„Tohle ti asi nevysvûtlím,“ povzdychla si Katka. Navzdory svému upfiímnému zápalu pfiedûlat Marka na
mesiá‰e obãas propadala beznadûji.
Marek po ãase téma svatby opustil, ale myslet na nûj
nepfiestal. JelikoÏ byl odhodlan˘ dosáhnout svého stÛj co
stÛj, uch˘lil se k pradávné metodû, kterou ve vztahu sice
pouÏívají ãastûji Ïeny, ale úãel pro Marka svûtil prostfiedky. Bez váhání pfiivedl Katku do jiného stavu. Svatba
se konala ãtyfii mûsíce po jeho promoci.
Katku maliãko rozesmutnila pfiedstava trpících ãernou‰kÛ a amazonsk˘ch pralesÛ, které musí pfienechat
jin˘m nad‰encÛm, ale utû‰ila se vûdomím, Ïe nemusí
házet flintu do Ïita ani doma. âerstvá ãeská demokracie
15
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mezitím zaãala chrlit jako vedlej‰í produkt mocn˘ proud
ekologick˘ch problémÛ, bezdomovcÛ, dûtí prostitutek a nadací na v‰emoÏné u‰lechtilé úãely.
Sama promovala o dvû léta pozdûji, kdyÏ Kuliãka slavila první narozeniny. Nejprve byla ze svého matefiství
nad‰ená – bezmocn˘ rozko‰n˘ tvoreãek, závisl˘ na ní ve
dne v noci, to bylo pfiesnû to, na ãem se její potfieba sebeobûtování mohla vybíjet. âasem se jí to v‰ak okoukalo.
Jako kvalifikovaná spasitelka si s jedináãkem pfiipadala
nevyuÏitá.
„Zaãnu si shánût práci!“ oznámila Markovi, kdyÏ Kuliãka oslavila druhé narozeniny.
„Blázní‰?“ podivil se Marek. „A co malá? VáÏnû má‰ to
srdce ‰oupnout ji do nûjak˘ch hrozn˘ch jeslí?“ zahrál na
její soucit s lidstvem.
„Ví‰ co, pfiestaÀ si hrát na hloup˘ho!“ dupla si Katka.
„Teì mi zaãne‰ vykládat, Ïe dal‰í plat je pro nás úplnû
zbyteãn˘. Ale ãert vem peníze! Zaãínám doma cvokatût.
Jasnû Ïe mû dítû potfiebuje, ale potfiebuje i tebe, a kdyÏ to
vezmeme úplnû do dÛsledkÛ, potfiebuju tû i já! Pfiedtím
jsem se aspoÀ uãila a obãas vypadla mezi lidi, ale teì dfiepím doma, hraju si s ÀuÀátkem a vyhlíÏím, kdy se koneãnû ráãí‰ vrátit do rodinn˘ho pfiístavu – a kdyÏ se
doãkám, dítû uÏ vût‰inou spí a já málem taky. Potfiebuju
mezi lidi, potfiebuju fungovat, copak to nechápe‰?“
„Ne,“ pfiiznal Marek upfiímnû, ale nakonec uznal, Ïe
váÏnû nemá pfiedstavu, jak˘m vûzením mÛÏe b˘t domácnost, a v Katce zÛstávalo je‰tû pfiíli‰ zamilovanosti,
neÏ aby nebyla ochotná k ústupkÛm. Dohodli se tedy na
kompromisu – Ïe Katka prozatím vydrÏí s Kuliãkou
doma a Ïe od tfií let dítû pÛjde do ‰kolky. Vyhnou se tím
jeslím ãi placené tetû, která by mohla mít kdovíjaké
16
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mouchy. Marek zase slíbil, Ïe se pokusí rodinu nezanedbávat a Katku vyvede ãastûji mezi lidi.
Následující rok patfiil mezi nejkrásnûj‰í údobí jejich
manÏelství. Katka vychutnávala potû‰ení z rostoucího
batolete o to víc, protoÏe vûdûla, Ïe brzy jí bude dítû vzácnûj‰í, kdyÏ spolu nebudou od rána do veãera, a Marek se
v pozornostech pfiímo pfiekonával. Dokonce pfii‰el s návrhem, aby si rovnou pofiídili i druhé dûcko, ale Katka
s vidinou vlastní seberealizace a úniku z domáckého
zajetí ho pfiemluvila, Ïe na to mají je‰tû pár let ãasu.

17
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3.
azvonil telefon. Katka natoãila kfieslo ke stolku
a zvedla sluchátko.
„Prosím?“
„To nemusí‰.“
Háta, kamarádka z nejvûrnûj‰ích. Poznaly se je‰tû na
fakultû, Háta byla v pfiedposledním roãníku a Katka teprve v prvním, ale staãilo krátké poklábosení nad blafem
v menze, aby zjistily, Ïe si jsou souzené. Od té doby stihly
pfieÏít ãtyfii rozvody a ãtyfii porody – v obou pfiípadech
vedla Háta tfii ku jedné – a podle tempa, s jak˘m koãírovala svou dal‰í obûÈ smûrem k radnici, se dalo co nevidût
poãítat s rozvodem pát˘m.
„To já se jen tak sebetr˘zním.“
„Hele, pfiestaÀ si hrát na intelektuálku a pfiepni na
kvoãnu. Potfiebuju pohlídat dûti. Kolik má‰ dneska bobfiíkÛ za skutky pro blaho lidstva?“
„¤ekla bych, Ïe mám splnûno.“
„To zrovna. Zvedni si normu, jinak tu vyspûlou kapitalistickou spoleãnost nikdy nevybudujeme. Helééé, Katefiinoóóó – jenom na dvû tfii hodinky po veãefii. HáÈata budou
jako pûna.“

Z
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O to nic, HáÈata sice jako pûna nebudou, ale Katka vûdûla, Ïe je staãí posadit do ob˘váku pfied televizi a Hátini
mafiánci v housenãím stadiu za chvíli usnou, protoÏe se
svou nezávislou matiãkou proÏívají ru‰né dûtství. Veãerka
se u nich troubila aÏ poté, co Háta hodinku dvû pfied pÛlnocí usoudila, Ïe ten den uÏ má taky nárok na kapku klidu,
a po návratu ze ‰koly byla HáÈata zvyklá starat se vût‰inou
sama o sebe ãi o sebe navzájem. Ov‰em veãer se Háta bála
nechat je bez dozoru. Pokud by drobeãci provedli nûco
odpoledne, mûla by ãisté svûdomí, jelikoÏ mezitím pfiece
v potu tváfie vydûlávala na jejich Ïivobytí ve své agentufie.
Kdyby se jim v‰ak mûlo nûco stát bûhem té doby, co si
veãer vyrazí za zábavou, to uÏ by si Háta s vlastním svûdomím nevyfiídila. Jako matka byla sice velmi chaotická,
sv˘m potomkÛm v‰ak o to oddanûj‰í.
„A proã hernajs volá‰ takhle na poslední chvíli?“
„No co, hernajs – BfiéÈa.“ To byl Hátin poslední úlovek.
„Pfied chvilkou brnknul, Ïe má lístky na vernisáÏ. KdyÏ
s ním nepÛjdu já, zavolá nûjak˘ sv˘ kámo‰ce, protoÏe na
podobn˘ akce Ïádn˘ chlap nechodí sám. Jako bys to neznala, chlap bez dámsk˘ho doprovodu je na takhle vefiejn˘
události ihned podezfielej, Ïe si ani Ïenskou sehnat neumí.“
Ne, to Katka neznala. Její vlastní Ïivot ubíhal po zcela
jiné obûÏné dráze neÏ Hátin, ale obãas docela ráda nakoukla do toho cizího a snad i vzru‰ujícího vesmíru aspoÀ
takhle, zprostfiedkovanû. Nezávidûla, ale bavila se.
„Tak sem HáÈata hoì, ale aÏ tak za hodinku. Nakrmím
Kuliãku a pfiipravím ji do postele, jinak se s nima rozdovádí a neusne mi.“
„Jasnû. Má‰ to u mû, koãko. TakÏe ti dávám ‰edesát minut na to, aby sis pfiipravila matefiskou náruã.“ Ve sluchátku
cvaklo.
19
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Katka se proti své vÛli usmála. KoneckoncÛ, netouÏila
pÛvodnû pomáhat lidstvu? Tady má bájeãnou pfiíleÏitost
udûlat pár lidí ‰Èastn˘mi. PÛvodnû si slibovala, Ïe díky ní
bude ‰Èastn˘ i Marek. V‰ak také pfiedtím, neÏ nastoupila
do zamûstnání, tomu v‰echno nasvûdãovalo.
Tehdy se na blankytnû modrém nebi jejich souÏití honil
jedin˘ mráãek, a tím se kupodivu stala Kuliãka. Ne snad
Ïe by s ní byly potíÏe, byla po v‰ech stránkách fantastická,
ov‰em Marek, kter˘ zpoãátku svou dceru‰ku nekriticky
zboÏÀoval, ãasem ve svém zboÏÀování sice nepolevil, zato
pfiitvrdil v kritiãnosti.
Marek byl materialista a cynik, ale i on mûl svoje sny.
K obrázku úspû‰ného muÏe patfiila v jeho pojetí pohledná
inteligentní manÏelka a sportovní ro‰Èáck˘ synek v bûlostn˘ch teniskách, pfiípadnû pohledná inteligentní manÏelka
a nûÏÀounká dcerunka v rÛÏov˘ch ‰ateãkách nad˘chan˘ch jako obláãek. AspoÀ takovéhle rodinky mu pfiedvádûly jak americké rodinné filmy, tak i jeho zahraniãní
kolegové.
PotíÏ byla v tom, Ïe Kuliãka se pravidel té hry nedrÏela.
Ve sv˘ch tfiech letech rÛÏovou barvu a roztomilé suk˘nky
zarytû odmítala, zato milovala tenisky a kalhotky, kter˘m hned pfii prvním pouÏití dodala náleÏitou patinu,
nad níÏ se Markovi tvofiila u úst pûna. Kdykoliv ji hrdû
vyvedl na podnikovou akci ãi na dûtskou párty u sv˘ch
seriózních kolegÛ, s hrÛzou sledoval, jak mezi relativnû
zpÛsobn˘mi ãisÈouãk˘mi dûtiãkami fiádí Kuliãka jako
bedna dynamitu.
„NemÛÏe‰ to dítû trochu usmûrnit?“ osoãoval pravidelnû Katku, ale ta se nedala: „NemÛÏu! Ví‰ sám, Ïe doma
poslechne skoro na slovo! Je zkrátka trochu Ïivûj‰í, tak
20
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z toho nedûlej vûdu. Ty bys mûl rad‰i takovou nudnou
buchtu, jako je Marinka, Ïe jo?“
Ano, Marek by skuteãnû dal pfiednost Marince se zlat˘mi copánky, která vydrÏela sedût dvû hodiny na jedné
Ïidliãce, sdûlovat okolí sladk˘m hláskem „Nejlaãi mám
mamintu a tatínta“ a dokázala spapat misku zmrzliny
bez jediného cákance na líbezÀouãk˘ch ‰atiãkách. Mezitím stfiapatá Kuliãka v doãerna okopan˘ch stfievíãkách,
které je‰tû ráno byly bûlostné jako sníh, a v suk˘nce, kterou bleskovû uválela na dÛkaz svého pohrdání, po‰Èuchovala chlapeãky. Jakmile je vyprovokovala k divoké honiãce kolem stolu, vfiískala na nû: „Ty slizej‰i, ty blbej‰i,
ty protivnej odporníku!“, coÏ se jí navíc nedalo ani vytknout, jelikoÏ to byla hlavní slovní zásoba hrdinÛ z kreslen˘ch seriálÛ pro dûti, vyroben˘ch samozfiejmû v Americe.
Ne, buclatá tmavovlasá Kuliãka skuteãnû neodpovídala Markov˘m pfiedstavám, a tak – i kdyÏ ji nepfiestal
mít rád – se upnul na dosud nenarozené druhé dítû, které
mu jistû v‰echno vynahradí, aÈ uÏ bude jakéhokoliv –
ov‰em zaruãenû muÏského – pohlaví.
JenÏe tady u Katky narazil. Nedoãkavû se tû‰ila, aÏ holãiãka koneãnû odroste a pÛjde do ‰kolky. V Ïádném pfiípadû nehodlala teì hned podstoupit cel˘ ten miminkovsk˘ kolobûh znovu. Vûfiila, Ïe za pût let se na druhé dítû
bude i tû‰it. Prozíravû brala antikoncepci, a Marek se ãasem zaãal cítit podveden˘ a ukfiivdûn˘, a taky se podle
toho choval.
„Já nevím, naã si pofiád stûÏuje‰!“ pfiela se s ním Katka.
„Má‰ Kuliãku, má‰ mû, nic nám nechybí, a stejnû pofiád
vrãí‰! ¤ekni mi proboha pádn˘ dÛvod, proã by druh˘
dítû nemohlo je‰tû nûjakou dobu poãkat!“
21
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Moc pádn˘ch dÛvodÛ Marek neuvedl, ale stejnû se nedal pfiesvûdãit. Postupnû mu zaãalo docházet, Ïe do jeho
vymalovan˘ch pfiedstav nezapadá nejen Kuliãka, ale koneckoncÛ ani Katka, protoÏe namísto oddané manÏelky
úspû‰ného byznysmena, ochotné ãekat doma s teplou veãefií a vyslechnout seznam manÏelov˘ch starostí a geniálních tahÛ, tu zãistajasna bude nepfiíjemnû sebevûdomá a sobûstaãná osoba, která mu k veãefii pfiedhodí
minutku z polotovaru – byÈ by se tím fiídila podle vzoru
jeho zboÏÀované Ameriky – a navíc bude pfiedpokládat,
Ïe on bude poslouchat pracovní starosti její!
Katka se rozhodla jít uãit. Usoudila, Ïe povolání uãitelky je pro matku malého dítûte velmi v˘hodné kvÛli
pracovní dobû a prázdninám, a navíc má dost blízko
k jejím pÛvodním spasitelsk˘m cílÛm, které po tûch pár
letech sice vybledly a zrealistiãtûly, ale ani zdaleka nezmizely.
Kuliãka byla ze ‰kolky jedním slovem nad‰ená. Mohla
si tam svÛj elán vybít po libosti a uãitelky se nad tou
„ãilou a ‰ikovnou holãiãkou“ jenom rozpl˘valy, protoÏe
s ní vlastnû Ïádné starosti nemûly – Kuliãka se s hrstkou podobnû rvav˘ch dûvãátek zcela pfiirozenû zafiadila
do gangu star‰ích chlapeãkÛ a pfiestala si pfiipadat v˘jimeãná. NepociÈovala uÏ tu palãivou potfiebu na sebe neustále ‰okujícím zpÛsobem upozorÀovat, ov‰em Marek
se k dcerce choval se stále vût‰ím odstupem.
Naopak Kuliãka otce zboÏÀovala, pfiestoÏe nebo protoÏe ho v t˘dnu vídala jen vzácnû a bûhem víkendÛ v˘hradnû jen u jídla nebo pokud pfii‰la náv‰tûva. Ve‰ker˘
ãas Marek trávil buì v zamûstnání nebo doma u poãítaãe, kde byl pro Katku i Kuliãku tabu.
22
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„Nenajde‰ si na nás volnou chvilku,“ vyãítala mu
Katka a Marek jí to vÏdy ihned oplatil: „KvÛli tomu sv˘mu zatracen˘mu zamûstnání se mi nevûnuje‰ ty!“
Postupnû to bylo pofiád hor‰í. Pfii‰ly hádky, nûkdy dost
nechutné, a obãas i pfied Kuliãkou. Marek nacházel na
domácnosti i na Katce a dcerce stovky chyb. To nebylo
tûÏké, kaÏdá zamûstnaná Ïena je s domácími pracemi
ve skluzu, ale kromû toho mu zaãaly vadit i dal‰í vûci:
tûch pût kilogramÛ navíc, které se na Katku po porodu
pfiilepily a zuby nehty se jí drÏely, její styl oblékání, její
slovní zásoba, její vkus pfii v˘bûru televizních pofiadÛ,
její kamarádky – zvlá‰È Háta mu leÏela v Ïaludku – její
rodina, prostû v‰echno. Skoro pfies noc se promûnil v nepfiítele a Katka reagovala zcela pfiedvídatelnû – nejdfiív
se s ním hádala, obãas argumentovala, „rozumnû“ vysvûtlovala a zase se hádala, zkou‰ela ho uchlácholit inscenováním romantick˘ch chvilek a bájeãn˘mi veãefiemi, aby
pak, zklamaná, demonstrativnû vafiila chleba se salámem a tfiískala se v‰ím, co jí pfii‰lo pod ruku.
Takhle se to táhlo celé dva roky a Katky se zmocnila
beznadûj. PÛvodní zoufalství vystfiídal vztek a rozhodnutí nûco s tím udûlat. Za‰la si do manÏelské poradny,
kam Marek odmítl jít, probreãela pár nocí na gauãi v ob˘váku, protoÏe na Markovu blízkost zaãala b˘t alergická,
a nakonec to vzdala. MoÏná by situaci skuteãnû vylep‰ilo
druhé dítû, ale jí se zdálo hanebné obûtovat lidskou bytost svému a Markovu sobectví. Kuliãku ãekal za rok nástup do první tfiídy a Katka se s krvácejícím srdcem rozhodla pro rozvod. UÏ se spolu ani nehádali, ale taky
spolu nemluvili, nespali, nepotfiebovali se, pfiekáÏeli si.
Ke svému poníÏení zjistila, Ïe tím návrhem pfiedbûhla
Marka jen o chlup, protoÏe vy‰lo najevo, Ïe uÏ nûjak˘ ãas
23
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nacházel útûchu u jedné své podfiízené, coÏ sice zásadov˘ ‰éf nedûlá, ale jistû i v Americe existují omluvitelné
v˘jimky.
Markovo selhání omlouval fakt, Ïe dotyãná dívenka
pfiesnû vyplÀovala onu mezeru, z níÏ na Marka v jeho
vlastním manÏelství dul mraziv˘ vichr pocitu zklamání
a nenaplnûní – dívenka byla nûÏÀounká, dívãí, roztomile bezradná a Marek vûfiil, Ïe jí imponuje. Ta se mu
nikdy nevzepfie a nikdy nezatouÏí po seberealizaci
a vlastní identitû, nebo jak jeho Ïena ty svoje potrhlosti
naz˘vá!
Katka skryla svou uraÏenou je‰itnost, Markovi vítûznû oznámila, Ïe o jeho vztahu dávno ví a nechce mu
bránit ve ‰tûstí, ãímÏ dosáhla toho, Ïe rozvod – aspoÀ
navenek – probûhl bez v˘raznûj‰ích nechutností.
Po nezbytném období depresí, panikafiení nad ujet˘m
vlakem, vûdomí ubíjející samoty, pocitÛ ménûcennosti
a vzteku, proloÏen˘ch chvilkami ryzího ‰tûstí z blaÏené
samoty, nezávislosti a svobody, Katka nakonec pookfiála.
Její zamûstnání, které se zatím dalo vykládat spí‰ jako
truc a pfiepych, se pro ni stalo základním prostfiedkem
obÏivy, coÏ ji paradoxnû nedeprimovalo, ale pozvedlo jí
to sebevûdomí. Od rodiãÛ, ktefií bydleli sto padesát kilometrÛ od Prahy, nemohla ãekat Ïádnou vût‰í pomoc, a v˘Ïivné na dítû rozhodnû nebylo kolosální. Katka v‰ak v kariéfie samoÏivitelky zaãínala nalézat zalíbení, i kdyÏ tu
a tam v ní smutek samozfiejmû zahlodal.
Na‰tûstí mûla plno pfiátel a znám˘ch. Nane‰tûstí v‰ak
v˘hradnû Ïenského pohlaví.

24
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4.
atka vûdûla, Ïe Kuliãku musí nakrmit a vykoupat dfiív,
neÏ pfiijdou HáÈata, protoÏe tak jí usnadní rozlouãení
s nimi, aÏ pfiijde ãas jít na kutû – byÈ dneska bude fiádnû
posunut˘. ·oupla dítû do vany a honem se pustila do pfiípravy rizota. V duchu si uÏ potisící pfiipomínala, jak je
bájeãné nevafiit muÏskému – r˘Ïe se zeleninou a s˘rem
je hotová za dvacet minut, zatímco chlapská veãefie vyÏaduje docela jiné nasazení. Zrovna kdyÏ se r˘Ïe zaãala vafiit
a Katka stáhla hofiák na minimum, zazvonil telefon. Zadoufala, Ïe nevolá zase Háta s dodateãnou Ïádostí o nakrmení HáÈat – napÛl uvafiená r˘Ïe se nastavuje tûÏko a do
nové várky se jí hroznû nechtûlo.
„Prosím?“
„Katinko!“ dechlo to ze sluchátka.
Svûtlanka. Pro svÛj telefonát si nemohla vybrat hor‰í
chvíli, protoÏe Katku honil ãas a bohuÏel Svûtlanãiny telefonáty b˘valy vÏdycky velmi rozvláãné.
„Ahojky, kámo‰ko! Copak se dûje?“ Katka mrkla na hodinky. Nesmí zapomenout na r˘Ïi na kamnech a na Kuliãku
ve vanû.

K
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„Katinko, mám opût potíÏe. Tys jediná, komu se mohu
s plnou dÛvûrou svûfiit.“
„Spolehni se. Rady v‰eho druhu!“
Katka nemûla to srdce Svûtlance doporuãit, aby se ‰la
vycpat. Svûtlanka byla její kolegynû ze stfiední pedagogické ‰koly, kde uãila dramatickou a v˘tvarnou v˘chovu,
coÏ znamenalo, Ïe jako umûlkynû mûla sklony k bohémství. Ty se bohuÏel projevovaly v podobû hypochondrie
mamutích rozmûrÛ. KaÏd˘ Svûtlanãin telefonát – nejenom
Katce, ale komukoliv z jejích znám˘ch – sestával z referátu o jejím souãasném zdravotním stavu, o jeho prÛbûÏném v˘voji a dále ze seznamu chorob, na nûÏ mûla ve své
tûlesné schránce podezfiení. Katka mûla Svûtlanku navzdory tomu v‰emu moc ráda, tro‰ku ji litovala, tro‰ku se
jí smála, ale nikdy jí nefiekla, Ïe na ni nemá ãas. To by
dokázal jen zavil˘ nepfiítel lidstva, protoÏe Svûtlanka byla
neuvûfiitelnû laskavá a milá.
Bylo jí nûco kolem padesátky, byla snad svobodná, snad
rozvedená – o svém stavu se vyjadfiovala velmi neurãitû,
kaÏdopádnû Ïila sama – mûla patnáct kilo podváhu, natrvalenou rudozlatou kudrnatou hfiívu, jeÏ jí rámovala vychrtl˘
nosat˘ obliãej jako neonová svatozáfi, nosívala vlající ‰irokánské pestré skládané suknû aÏ po paty, na nû vrstvila
dlouhé haleny a vesty, potrpûla si na mohutné keramické
náhrdelníky, a díky tomu v‰emu a své v˘‰ce byla prostû nepfiehlédnutelná. I kdyÏ vypadala dost bojovnû – studentky
ji pfiezdívaly Santa Maria, protoÏe pfiipomínala lodní stoÏár s majestátním plachtovím – du‰i mûla kfiehkou a nejistou. Za svoje obrovské Ïivotní ‰tûstí povaÏovala seznámení
s Katkou, k níÏ se okamÏitû pfiimkla jako bfieãÈan.
„Katinko, jistû jsem ti líãila, jak mi je ‰patnû, kdyÏ vypiju
tfieba jen kapiãku mléka. Takové zvlá‰tní napûtí v bfii‰e,
26
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nepfiíjemné, hroznû mû to vÏdy zneklidní. Pfiedstav si, Katinko, Ïe dnes jsem byla u svého internisty s tím, Ïe mám
v jednom kuse pfiekyselen˘ Ïaludek, a on mi doporuãil pít
zrovna mléko. Jak ale chápe‰, vzhledem k m˘m trávicím
potíÏím ztrácí ta rada cenu. Jak by ses zachovala na mém
místû, Katinko?“
Svûtlanãina mírná potrhlost uÏ Katce zev‰ednûla stejnû
jako ty vlající skládané suknû.
„PromiÀ, hned jsem zpátky,“ omluvila se do sluchátka,
naãeÏ v trysku mrkla v kuchyni pod pokliãku a v koupelnû
do vany. R˘Ïe bude hotová za chvilku, Kuliãka jakbysmet.
„A fieklas tomu doktorovi, Ïe ti mlíko nedûlá dobfie?“
„Sama ví‰, kolikrát jsem si ti stûÏovala, Ïe lékafi moje
zaÏívací problémy zfiejmû podceÀuje. Nejrad‰i bych pfie‰la
k jinému specialistovi, ale na druhou stranu mû tenhle léãí
uÏ léta a mou zdravotní historii zná velmi dÛvûrnû. Tohle
dilema mû nesmírnû rozru‰uje. Jakmile si na nûj vzpomenu, zaãne mû svírat u srdce.“
„No dobfie, Svûtlanko, takÏe já to vidím tak, Ïe na to
musí‰ jít experimentálnû.“
Katka pfiímo cítila, jak Svûtlanka pookfiívá – pokud
nûco umûla, pak udefiit na její strunu.
„A to myslí‰ jak?“
„Jednodu‰e. Vûc se má takhle: Má‰ pít mlíko, aby ti nebylo ‰patnû. KdyÏ mlíko pije‰, je ti po nûm ‰patnû. Podle mû
musí‰ metodou pokusÛ a omylÛ zjistit tu pfiesnou dávku,
po kter˘ ti je‰tû není zle, ale uÏ je ti dobfie. Rozumí‰?“
„Pochopitelnû. Domnívá‰ se tedy, Ïe nemám zavrhovat
mléko úplnû ani Ïe ho nemám konzumovat v neúmûrném
mnoÏství.“
„Jako bych sly‰ela sama sebe. Prostû metoda Chytr˘
horákynû – bude‰ pít mlíko, ale nebude‰ to pfiehánût.
27
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Chvíli se pozoruj a zkus se zamûfiit na kladn˘ stránky t˘hle procedury. Poãkej moment.“
Katka vypnula vafiiã pod r˘Ïí a skoãila do koupelny, aby
vytáhla ‰punt z vany a podala Kuliãce ruãník.
„Katinko, tys moje záchrana. Nevím, co bych si bez tebe
poãala!“
„A já zase bez tebe,“ zasmála se pobavenû Katka a zavûsila. Ten den blbec nakonec skonãí docela v pohodû.
V‰echno funguje – i ona.
Po období povinného porozvodového truchlení mûla
Katka náhle dojem, Ïe jí narostla kfiídla. Zaãala ve ‰kole
uãit na pln˘ úvazek. Kuliãka zahájila první tfiídu a byla
i nadále skvûlá. Katka mûla najednou ãas na sebe, na
dítû, na staré kamarádky, které bûhem manÏelství zanedbávala, i na ty nové, které na‰la ve ‰kole i jinde.
Jedin˘ problém, kter˘ musela fie‰it, byl byt. Marek jí
ho v záchvatu velkomyslnosti pfienechal, i kdyÏ byl pÛvodnû po jeho tetiãce. Jako náhradu si vzal ze zafiízení
v‰echno, co se mu zamlouvalo, a bylo toho dost, ale Katka
se s vûcmi, které jí pfiipomínaly marné manÏelské nadûje, louãila skoro s úlevou. Byt byl pro dva lidi pfiíli‰
velk˘, coÏ by nevadilo tolik jako to, Ïe patfiil soukromému majiteli, takÏe nájemné bude ãasem nad Katãiny
moÏnosti. Nakonec mûla ‰tûstí, protoÏe staãily dva tfii
inzeráty, aby tûch sto tfiicet metrÛ ãtvereãních v secesním ãinÏáku v centru Prahy vymûnila za ‰edesát metrÛ
ve starém paneláãku mimo centrum, v obstojné zeleni
a se skvûl˘m spojením do zamûstnání. Nov˘ byt byl druÏstevní, ãímÏ se vykompenzovaly ty metry plochy, které
ona dala navíc. Stûhování a zafiizování nadchlo pfiedev‰ím Kuliãku, která se do nového dobrodruÏství vrhla
28
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s nad‰ením a o to lépe pfiekonala trauma z rozchodu rodiãÛ.
Katka a Kuliãka Ïily samy uÏ rok a pÛl. V‰echno klapalo jako hodinky. Nemûlo to chybu.

29
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5.
aveãefiely se a Kuliãka v kostkovaném pyÏámku ‰la
do svého pokoje vybírat hraãky a poklady, které pfiedvede HáÈatÛm, a pfiedev‰ím pfiipravit ke startu panáãky
na hrací desce âlovûãe, nezlob se.
Katka jen taktak staãila dom˘t po veãefii nádobí, kdyÏ
halasnû a nad‰enû dorazili: nastrojená Háta, desetilet˘
Hanu‰, devítiletá Haniãka a sedmilet˘ Havel. V‰echny tfii
dûti vypadaly jako otisk jednoho razítka, jako by si je Háta
nepofiídila se tfiemi rÛzn˘mi manÏely, ale nechala se hned
tfiikrát naklonovat – kaÏdé bylo vytáhlé, hubené, nosaté,
svûtlounce plavé a zelenooké. Katce pfiipomínaly v˘honky
brambor ve sklepû po dlouhé zimû – kfiehké, jemné a pfiitom houÏevnaté. Pravdou bylo, Ïe HáÈata se nedala zlomit
snad niãím a v Hátinû ‰irokém okolí proslula svou samostatností a ìábelskou vynalézavostí.
Háta sama vypadala doslova oslnivû – vysoká, zlovûstnû
‰tíhlá, dravû elegantní, na sobû rudé nabírané paleto, ãerné
‰aty z pfiiléhavého úpletu s odhalen˘mi rameny, k tomu
nehty jako rudé Ïiletky a vlasy, tentokrát ãerné, s rud˘m
melírem. Ta neustálá promûnlivost délky a barvy vlasÛ
a jejich úprava tvofiila podstatu Hátiny image. Katka si

N
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nikdy nebyla jistá, jak si kamarádku v duchu správnû
vybavit, kdyÏ nezná její aktuální podobu – nestaãila s tûmi
zmûnami drÏet krok. Pobavenû si pfiipomnûla, jak si jednou Hátu pozvala do ‰koly uãitelka dvou star‰ích HáÈat,
která chodila do stejné tfietí tfiídy. Hanu‰ s Haniãkou se
krutû porvali – bojovnost patfiila k jejich základním metodám pfieÏití – nad slohovou prací na téma: Moje maminka.
V mnoha základních bodech se shodli: Prima, hubená, ulítaná, hezká, vysoká, vzteklá, divná, hodná, veselá, pfiísná,
pofiád pryã, zelen˘ oãi, nervózní. Háãek byl v barvû vlasÛ –
Hanu‰ strávil víkend u svého otce, od nûhoÏ ‰el v pondûlí
rovnou do ‰koly, Haniãka zÛstala doma s r˘mou a byla
svûdkem dal‰ího matãina pfierodu – tentokrát ‰lo o zmûnu
ze zrzavé barvy na modroãernou, s dlouh˘m bíl˘m pramenem na skráni. Po rvaãce, pfii níÏ Haniãka Hanu‰e pokousala a on jí vykloubil palec na levé ruce, uãitelka pozvala
Hátu do ‰koly. Háta se jako svûdomitá matka pfiifiítila, ale
mezitím se jí nûjak zmûnila nálada, a na hlavû si hrdû nesla
svítivû plavou hfiívu s jemn˘mi zeleno‰ed˘mi pruhy. Uãitelka byla natolik vyvedená z míry, Ïe sice Hátû sdûlila,
proã ji pozvala, ale sama HáÈata za jejich sourozeneckou
surovost na místû omluvila a od té doby na nû byla úÏasnû
hodná.
„Jsi moje záchrana!“ jásala Háta a tanãila v pfiedsíni
jako ãernorud˘ plamen. „Hele, jíst, to tedy jedli, ruce si
umyli, na záchod si fieknou. No není radost hlídat takhle
zlat˘ dûti? Za dvû hodinky jsem zpátky, andûli!“ Vlepila
Katce láskyplnou pusu na tváfi, uÏ duchem nepfiítomná zamávala pfiibliÏnû tím smûrem, kudy HáÈata odsvi‰tûla do
dûtského pokoje, a zabouchla za sebou dvefie.
Katka se usmála, trpitelsky potfiásla hlavou, protoÏe vûdûla, Ïe dvû hodinky Hátû staãit nebudou, a sh˘bla se, aby
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srovnala troje rozkopané hátûcí tenisky do fiady. Kuliããiny botasky vypadaly vedle té veselé a navzájem propletené hromádky smutnû a opu‰tûnû. Najednou na Katku
padl splín – Hátiny dûti mají sice kaÏdé jiného otce a jejich
spoleãná milující matka jim Ïivot dvakrát neusnadÀuje,
ale kromû sv˘ch pfieváÏnû dálkovû fungujících rodiãÛ mají
je‰tû a pfiedev‰ím sebe navzájem. Na rozdíl od Kuliãky.
Ta tady doma sourozence nemá. A jak to vypadá, ani mít
nebude. Okradená vlastními rodiãi o v‰echnu tu lásku
i nenávist, lhostejnost i zodpovûdnost, které Katka pociÈovala vÛãi svému bratrovi a které HáÈata cítí k sobû navzájem.
Katka znehybnûla v pfiedklonu jakoby probodnutá fyzickou bolestí, s dûtsk˘mi botaskami v ruce. Ten den blbec
se zákefinû vrátil a nakopl ji ve chvíli, kdy to ãekala ze v‰eho
nejmíÀ.
Cosi se v ní témûfi sly‰itelnû zlomilo. Katka se opfiela
zády o zavfiené dvefie a zvolna se svezla do sedu. Z dûtského
pokoje k ní doléhalo nad‰ené jeãení. âelem se opfiela o kolena. Hlava jí náhle ztûÏkla k neunesení.
To vûdomí bylo neãekané, kruté a zákefiné jako nÛÏ vraÏen˘ do zad. Jo, v‰echno funguje. Ona funguje jako matka,
Ïivitelka, pfiítelkynû, spasitelka, opora, uãitelka, dcera
i sestra. Nefunguje v‰ak jako Ïenská.
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6.
vûten zaãal tak ponufie, jako by celé jaro po té lezavé
ãvachtavé zimû pfiedstavovalo jen dal‰í v˘smûch pfiírody. Obloha dennodennû ‰edivá jako zaprané triãko, podvyÏivené sluníãko se tváfiilo tak zhnusenû, Ïe bylo nad
jeho síly vlít lidem do Ïil radost z probouzející se pfiírody.
Ta byla beztak celá mátoÏná a chudokrevná, jako by ji hlubok˘ zimní spánek neposílil, ale vyãerpal. Po témûfi roce
pohody, klidu a spokojenosti dolehla na Katku krize.
Nejhor‰í na tom v‰em bylo její zarputilé pfiesvûdãení,
Ïe na Ïádnou du‰evní ãi emoãní krizi nemá právo, protoÏe
je silná osobnost. Proboha! Vyhnula se pfiece hysterii,
Ïe po rozvodu si musí za kaÏdou cenu okamÏitû sehnat
jiného chlapa! Mûla v‰echno, co si jen mohla pfiát! A nemûla nic z toho, co si nepfiála, protoÏe se nemusela nikomu z niãeho zpovídat. Nebyla sama, mûla dítû. Zdravé
dítû. Mûla byt. Mûla zamûstnání, které sice nebylo aÏ tak
svûtoborné, ale vût‰inou ji dokázalo uspokojit a nedeptat.
Mûla spoustu prima znám˘ch a pár spolehliv˘ch kamarádek. Mûla rodiãe, kter˘m na ní záleÏelo. KdyÏ si nûco
chtûla koupit, tak si to koupila. Rozhodovala sama za
sebe.

K
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Kupfiíkladu zrovna teì se rozhodla, Ïe její se‰up ke dnu
probíhá mnohem rychleji, neÏ si kdy dokázala pfiedstavit.
Tak hlubokou lhostejnost k vlastní existenci necítila snad
ani po rozvodu. Tehdy ji pohánûl vztek na Marka, na osud,
dychtivost zafiídit si co nejdfiív nov˘ Ïivot podle sv˘ch
pfiedstav. Teì ho mûla. Kámen úrazu byl v tom, Ïe takhle si
to nejspí‰ nepfiedstavovala.
Byl pátek, den, kdy Katka uãila jen dopoledne tfii hodiny,
a Kuliãka tedy po ‰kole nemusela do druÏiny. Pátky obû
svornû milovaly, protoÏe na rozdíl od ostatních PraÏákÛ
nejezdily na chalupu ani nemusely kupovat zásoby na dva
dny rodinného maxivyváfiení. Zatímco ostatní vlekli ta‰ky
s nákupy nebo svi‰tûli domÛ, aby s pfietíÏen˘m autem
vyrazili na venkov, Katka s Kuliãkou si pravidelnû pfiedvíkendovû uÏívaly. Pokud bylo hezky, vyráÏely do zoo nebo
jinam ven a vychutnávaly si, Ïe se tam nepotkávají s víkendov˘mi davy. A za ‰patného poãasí ‰ly do kina nebo si jen
tak hovûly doma, protoÏe spoleãné soboty a nedûle vûnovaly celodenním v˘letÛm a náv‰tûvám.
Katka strãila do lednice ‰unku a jogurty, do mísy vysypala mandarinky a zamífiila do dûtského pokoje demokraticky se dohodnout s Kuliãkou, co provedou s voln˘m
odpolednem. Venku mÏilo a foukal lezav˘ vítr. Na procházku to moÏná jakÏtakÏ bylo, ale byla by pfiíjemnûj‰í,
kdyby ji zakonãily jinak neÏ obyãejn˘m návratem domÛ.
Kuliãka se rozvalovala na válendû a listovala Velk˘m
atlasem zvífiat. Vedle ní leÏel placat˘ rÛÏovobéÏov˘ medvûd jménem Maleãková (Katka ho dostala darem od studentky Maleãkové jako projev úÏasu nad tím, Ïe ji Katka
coby profesorka úspû‰nû propasírovala maturitní zkou‰kou z angliãtiny). Kuliãka soustfiedûnû obracela stránky
s fotografiemi medvûdovit˘ch a snaÏila se Maleãkovou
34
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zoologicky zafiadit. Katka si vedle té dvojice pfiisedla a zadívala se na snímek medvûda baribala. Jistá podoba s Maleãkovou tu byla. Dvû u‰i, ãumák, ãtyfii tlapy.
„Mamko, je to on?“ váhala Kuliãka. Zfiejmû ji modfií psi
ani fialové krávy nepouãily, Ïe v˘robci zvífiecích maket se
skuteãnosti vût‰inou nedrÏí.
„No, skoro,“ pfiipustila Katka. KoneckoncÛ, koÏich mûli
oba.
„UÏ jsem tady na‰la Brouska a ·ustrovou!“ chlubila se
vítûznû Kuliãka. Brousek byl zelen˘ hroch – opût za maturitu – a ·ustrová byla látková kytiãkovaná Ïelva se skoro
metrov˘m prÛmûrem krun˘fie symbolizujícím míru dfiiny,
kterou Katka i studentka ·ustrová vynaloÏily na dosaÏení
závûreãné trojky z angliãtiny. KaÏdé vysvûdãení znamenalo pro Katku dal‰í invazi ply‰ákÛ, jimiÏ ochotnû zásobovala i HáÈata, ale vût‰ina jich bohuÏel uvízla v jejím bytû,
protoÏe Kuliãka „nemohla bez nich Ïít“.
„Nebo je brtník? Grizzly není, má jinak nos.“ Placatá Maleãková mûla skoro v‰echno jinak neÏ kter˘koli z vyobrazen˘ch medvûdÛ, tfietím rozmûrem poãínaje, ale Katka
vûdûla, co je takt.
„Tak kam vyrazíme?“ zeptala se.
„Nikam,“ zatouÏila Kuliãka.
„Jdi ty, doma tvrdneme cel˘ t˘den. Byla by to ‰koda.“
„Nebyla. Já chci zÛstat jenom s tebou,“ protáhla holãiãka nafiíkavû a Katka se lehce zachmufiila. Zítra pfiijede
Marek a Kuliããina nálada uÏ zase zaãíná. Ach boÏe.
„No dobfie, ale vÏdyÈ jsi se mnou, i kdyÏ nûkam jdeme, ne?“
„JenÏe já chci zÛstat jenom s tebou,“ vysvûtlovala Kuliãka trpûlivû. „Bez jinejch.“
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Katka si znovu povzdechla. Vlastnû i ona chtûla b˘t jenom s Kuliãkou, nikdy nemuset dûlat nic jiného neÏ drÏet
svého miláãka ve dne v noci v náruãi a nadosmrti ho vlastním tûlem chránit pfied tím v‰eÏrav˘m svûtem.
„VáÏnû nemá‰ chuÈ jít ven?“ zkusila to je‰tû jednou po
dobrém a v duchu pfiemítala, zda má dnes ustoupit, nebo
vydat rozkaz.
„Tak co kom… kompromis?“ Kuliãka se z pfiedchozích
Katãin˘ch pokusÛ o demokracii docela pouãila. „PÛjdeme nûkam jenom na úplnû malou chviliãku a vrátíme se
hodnû brzy.“
Katce ten návrh pfiipadal pfiijateln˘. Rozhodly se dojít
vedlej‰ími zazelenûn˘mi ulicemi ke kinu, a pokud se jim
nebude chtít na film, koupit si nûco dobrého a vrátit se
domÛ.
Katka uchopila kliku vchodov˘ch dvefií dvefií, ale neÏ ji staãila stisknout, rozletûly se a do domovní chodby vpadla
pytlovitá postava v pytlovitém plá‰ti, s ucouran˘mi pramínky vlasÛ nasákl˘mi venkovním vlhkem a s paÏemi vytahan˘mi aÏ k zemi. V kaÏdé ruce vláãela obrovskou igelitovou ta‰ku naditou nákupem.
„Ahoj KáÈo,“ hekla postava pfies kfiivû namáznutou rtûnku.
„Ahoj Zuzi,“ pokusila se Katka o úsmûv. „Koukám, Ïe uÏ
ti taky zaãal víkend.“
„Ále, stojí to za prd,“ odvûtila postava bezbarvû a s Ïuchnutím opfiela igelitky o zeì pod po‰tovními schránkami.
PaneboÏe, pomyslela si Katka. Jako bych nemûla svou
vlastní depresi!
„Co pfies víkend plánuje‰? Dûti budou doma?“ snaÏila
se o zdvofiilost. Normálnû mûla sousedku Zuzanu z pfiízemí docela ráda, ale její spoleãnost vÏdycky povaÏovala za
36
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test odolnosti. Zuzana byla rozvedená a mûla dvû pubertální dûti. Ani teì, víc neÏ osm let po rozvodu, je‰tû nepfiestala bojovat se sv˘m b˘val˘m a s vlastním porozvodov˘m traumatem, k ãemuÏ se postupnû pfiipojily mindráky
blíÏícího se pfiechodu, finanãní problémy a vÛbec nepfiátelské spiknutí celého svûta, kter˘ má pro ni v záloze jenom to nejhor‰í. Z Katãiny strany ne‰lo ani tak o pfiátelství
jako spí‰ o hlubok˘ soucit, proto se Zuzanû snaÏila i pomáhat. Pomoc mûla vût‰inou podobu psaní dopisÛ a suplik
a stíÏností na nejrÛznûj‰í úfiady a nadace, pfiípadnû ‰lo
o Ïádosti k soudu o zv˘‰ení v˘Ïivného, a Katce slouÏila
jako v˘straha, Ïe tudy cesta nevede.
„Holka jde k tátovi, ale kluk se zasek, protoÏe se minule
nûjak chytli, takÏe mi bude zaclánût doma. Houby si odpoãinu,“ sdûlila Zuzana su‰e. Nenávist k b˘valému manÏelovi jí nebránila vychutnávat si pocit úlevy, kdykoli její
puberÈáci vypadli v souladu s rozhodnutím soudu deptat
zase jeho.
„Ale jdi, kdyÏ ti doma zÛstane jen jeden, aspoÀ se nebude mít s k˘m hádat,“ snaÏila se Katka jako vÏdy za kaÏdou cenu rozdávat svÛj spasitelsk˘ optimismus.
„NezapomeÀ na mû,“ uryla Zuzana, vytáhla ze schránky
sloÏenky a povzdechla si: „Ty prachy abych sná‰ela. Tak
se mûj.“
S heknutím zvedla superigelitky a zamífiila k pfiízemnímu bytu.
Katka vy‰la s Kuliãkou ven, zamkla, a zatímco mechanicky odpovídala na Kuliããino drmolení, v duchu rozjímala,
jak je svût nespravedliv˘, kdyÏ pronásleduje tak oãividnû
snadno zdeptatelnou obûÈ, jako je Zuzana. Proã nemÛÏe
zatápût tûm odolnûj‰ím jedincÛm? A proã se má ráchat
v depresi ona, a ne Marek?
37
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MoÏná je Kuliãka mrzutá hlavnû proto, Ïe pobyt u Marka
jí pfiipomíná, jaké to je mít chlapa v rodinû. Tahle my‰lenka
Katku zaujala. Promítla si defilé svûta, v nûmÏ se Kuliãka
pohybuje. Ona, tedy matka. Uãitelka. Katãiny kamarádky –
v drtivé vût‰inû svobodné nebo rozvedené. Jedin˘ muÏ
v rodinû je dûdeãek, Katãin otec, kter˘ bydlí sto padesát
kilometrÛ daleko a vidí svou vnuãku párkrát do roka. Aha,
je‰tû Katãin bratr. JenÏe ten se nedávno oÏenil, takÏe se
s ním na náv‰tûvách u rodiãÛ vídají jen v˘jimeãnû. VáÏnû
Kuliãce Marek tolik schází? V tom svûtû Ïen musí holãiãce
pfiipadat jako rytífi ve zlaté zbroji.
„Mamí!“ Kuliãka se zastavila a uchvácenû civûla do v˘lohy s prád˘lkem pro kojence.
„Copak?“
„Takov˘ má Mareãek. My nebudeme mít miminko?“
TouÏebnû ukázala na panenku, která za sklem pfiedvádûla
duhovû prouÏkované dupaãky.
„Jdi ty, Mareãek ti staãí,“ nutila se Katka do bezstarostného tónu. Miminko Mareãek byl Kuliããin nevlastní bratr.
Má litovat toho, Ïe Marek to druhé dítû nezplodil s ní, Katkou? Zamrazilo ji. Ne, s Markem ne. Ale miminko… Nebude ji jednou mrzet, Ïe má jedináãka? Jak se to dûlá, kdyÏ
si rozvedená Ïenská s dítûtem chce pofiídit druhé dítû?
A stojí o nû vÛbec? Hlavnû o to, co s tou vûcí nutnû souvisí – tedy o muÏského? Teì mûla depresi zase z toho
zmatku, kter˘ nedokázala rozmotat.
„Tû‰í‰ se, Ïe ho zase uvidí‰?“ otázala se stateãnû a velkoryse.
„Nó… Lucie mû ho uãí pfiebalovat.“
Katka si s kapkou Ïárlivosti pfiipomnûla, Ïe Kuliãka
vychází s Markovou novou manÏelkou zfiejmû bez problémÛ.
38

