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Úvodem

ÚVODEM
Pokud bychom se mìli spoléhat na výsledky anketních šetøení, hrozivá
data rozvodových statistik, pøípadnì na stesky pøátel, kolegù a známých,
pak musíme nutnì nabýt dojmu, že manželství a úplná rodina je nìco jako
tøeba dinosaurus. Je nesporné, že podobná instituce na našem území
kdysi nejen existovala, ale nìkdy i celkem slušnì prosperovala. Pak ale
zøejmì pøišla nìjaká pøírodní (možná spíš spoleèenská) katastrofa a funkèní manželství postihl neradostný osud nebohých praještìrù. Tedy potupné
vyhynutí. Pøesto se i dnes najdou stateèní odvážlivci, kteøí jako by se snažili instituci manželství vzkøísit nebo ji z nalezených pozùstatkù alespoò
naklonovat. Nemají to snadné, prakticky na každém kroku èíhá øada predátorù, kteøí je v tom lepším pøípadì pouze ohrožují, v horším pøímo likvidují.
I hrdinové našich pøíbìhù se s nimi setkali. Mnohdy mìli opravdu namále,
ale pøesto se jim podaøilo povstat, jak bájnému Fénixovi z popela. Tøeba
by nìkteré jejich osudy mohly být užiteènou inspirací. Inspirací pøedevším
pro ty, kdož se stále ještì nechtìjí smíøit s myšlenkou, že by mìl nastat definitivní a nevratný konec manželství v Èechách.
Knížka, kterou jste právì otevøeli, mìla docela zajímavý osud. Na poèátku byla osvícená snaha redakce èasopisu FIT pro život poskytnout svým
ètenáøùm a hlavnì ètenáøkám seriál pøíbìhù o manželstvích, která byla
vystavena svízelným a vztahovì nároèným situacím. Èasto právì takovým, v nichž se mnohá jiná manželství rozpadají. Jasným zadáním pak
byla snaha ukázat, jak lze zdánlivì neøešitelná trápení zvládnout. Vèetnì
pokusu o poskytnutí vhledu do psychologických faktorù, které se na vzniku
jednotlivých typù trápení podílely. Nutno uznat, že se pøi výbìru modelových pøíbìhù nenechaly redaktorky zmínìného periodika pøíliš svazovat
nìjakými zavedenými klišé. Naèrtly strukturu, popsaly souøadnice, v nichž
je tøeba se pohybovat – a bylo pak na mnì pokusit se nalézt nìjaký modelový pøíbìh, vše uvést zobecòující úvahou a na závìr popsat, jakou pomoc by jeho aktéøi asi dostali, pokud by ji ovšem vyhledali. Musím pøiznat,
že nìkterá zadání pøipadala obèas i mnì natolik krkolomná, že bych je
nejradìji odmítl. Pøesto jsem se nakonec pokusil se všemi nìjak stateènì
poprat. Zpìtnì jsem musel uznat, jakou pøedvídavostí byly paní redaktorky
7
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nadány. Tak se stalo, že tøeba o pøípadu zámìny novorozencù jsem psal
zhruba mìsíc pøed tím, než k ní v jedné porodnici skuteènì došlo. Pøiznávám, že mne pak až mrazilo, když jsem mohl na dálku sledovat fáze, jimiž
si obì rodiny byly nuceny projít. Byly tak podobné tìm, které jsem již øadu
týdnù pøedem popsal!
I když každý pøíbìh je nìèím unikátní, pøesto jsem se pokusil, alespoò
pro potøeby této knížky, rozèlenit je do nìkolika skupin. První obsahuje
pøíbìhy poznamenané hlavnì osobnostními charakteristikami aktérù. Od
úskalí soužití s mužem, který by se rozdal, pøes soužití s „pohodáøi“ a partnery lakotnými, až po osobnostní èi sociální patologii.
V dalším oddíle naleznete pøíbìhy tìch, kdož se jen svízelnì vyrovnávají s probíhajícími posuny v rozdìlení rodinných rolí. Poznáme, jak i pøíliš
lásky mùže škodit. Ať již pùjde o lásku k partnerovi nebo o závislost na rodièích. Pokusíme se odkrýt vztahové manipulace, mající navenek mnohdy
zdánlivì velice ušlechtilou podobu. Nevyhneme se ani zmatením, která
jdou na vrub archetypálním pøedstavám o rozdìlení rolí muže a ženy. A na
závìr si ponecháme pøíbìh o tom, jak nás mùže zaskoèit i náhlé zbohatnutí.
Nemùžeme se pochopitelnì vyhnout ani tomu, jaký dopad mají na manželský život nìkteré výraznìjší zmìny. Dokonce i takové, o nichž jsme se
pùvodnì domnívali, že náš vztah oživí. „Já chci zpátky svoji ženu (svého
muže)!“ bývá nìkdy nejen pøevládající pocit, ale èasto i marné volání.
Zøejmì i puritán ve slabší chvilce pøipustí, že k manželství jaksi patøí
také sex. Bylo by tedy s podivem, pokud by se neobjevil i mezi pøíbìhy
o vztahových trápeních. Ať již pùjde o rozdílné pøedstavy o frekvenci sexuálních kontaktù, èi o úplnou absenci manželského sexu. Zmíníme se
i o módním pojmu „Madonin komplex“.
Nepochybnì vdìèné téma pøedstavují nevìry. Už jen nezvládnutý flirt
mùže být nebezpeènou hrou – jak ostatnì dokazují hned tøi z našich pøíbìhù. Natož pak nevìra realizovaná! Rozmìrù pøímo antických tragédií
nabývá nevìra ve chvíli, kdy mezi aktéry (nevìrníkem, podvádìným a mimomanželským partnerem) je nìjaké rodinné pouto.
Že dìti nejsou jen radost, nebude zøejmì pro nikoho zrovna objevnou
myšlenkou. První nesnáze mohou nastat již ve chvíli, kdy nemùžeme nalézt správné „naèasování“. Zatímco jeden z nás by již „hnízdit“ chtìl, druhý
8
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ještì nikoli. Ani rámcová shoda však nemusí znamenat harmonii. Staèí,
když máme tu smùlu, že se nám nedaøí poèít. Pravdìpodobnost pøitom
není tak malá; s otìhotnìním má dnes problém stále víc a víc dvojic. Aby
tìch trápení nebylo málo, tak se zas nìkdy jen tìžko vyrovnáváme s pochybami, zda to dítì je èi není naše. Ani bez podobných pochyb nemusí
být vše idylické, jak ostatnì dokazuje pøíbìh ženy žárlící na vlastní dceru.
O problémech s nevlastními èi polovlastními dìtmi radìji ani nemluvì.
Daná kapitola by však nebyla úplná, pokud bychom se nezmínili i o úskalích
odchodu dìtí z domova a dopadu na soužití ve vyprázdnìném hnízdì.
Na úplný závìr jsme si pak nechali pár „bonbónkù“. Ať by již mìlo jít
o stále èastìjší pøípady manželù, kteøí se potkávají nejen doma, ale
i v práci. Nebo o trápení, která jsou spojena s odlišnostmi víry. Bezproblémová nebývají ani období, která by mìla mít pohodu snad v „popisu
práce“ – dovolené, Vánoce apod. A co teprve, pokud váš partner nalezne
zálibu v Purkyòových obrázcích, což berte jako nìkdejší krycí název pro
pornografii.
Aèkoli se zamìøujeme výhradnì na trápení manželská, jsme si vìdomi,
jak podobná jim bývají i trápení dvojic nesezdaných. Zvláštì, pokud jejich
nesezdanost je tím jediným, èím se liší od dvojic v manželství žijících.
Možná jsme chtìli bezdìky deklarovat, že i dnes považujeme vztahy
vzniklé na základì manželského slibu a smlouvy za cosi, k èemu bychom
se postupnì mìli ve vlastním zájmu navracet.
Teï už nezbývá než popøát vám pøíjemné ètení. A spolu s vámi doufat,
že se nikdy nestanete aktéry podobných pøíbìhù.
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KDYŽ JE NĚČEHO MOC, TAK JE
TOHO PŘÍLIŠ
Muž, který by se rozdal l „Pohodáø“ aneb okolí šílí a on jen kvete l Rozmaøilý Harpagon l Muž hravý aneb život s gamblerem l Mùj manžel je v lochu

MUŽ, KTERÝ BY SE ROZDAL
Pøed èasem se mi dostala do ruky útlá knížka s názvem „Muž, který sázel
stromy“. Pro nìkoho obdivuhodný popis osudu èlovìka, jenž je s to s neuvìøitelnou trpìlivostí bojovat se zlovolnou pøírodou, pro jiného možná jen
obraz prazvláštního podivína. Nevím, proè se mi zrovna on vybavil u pøíbìhu Alice a Karla. Možná proto, že bych si jej sám pro sebe nazval „Muž,
který by se rozdal“. Také jeho poèínání mùže v nìkom vyvolat tichý obdiv.
Ale, ruku na srdce, která z vás by s ním chtìla a umìla žít? A dìlit se o nìj
s tou spoustou kamarádù, aktivit a pøátel? Jak øíkávala jedna stará moudrá
žena (a výjimeènì to nebyla Babièka Boženy Nìmcové): „Když je nìèeho
moc, tak je toho pøíliš.“ Výrok zdánlivì samozøejmý, a pøesto by se snad
mìl do mramoru tesat.

ALICE
Rodièe si nikdo nevybírá, nìkdy možná naštìstí pro nì. Jinak by totiž zøejmì øadì z nich hrozila nedobrovolná bezdìtnost. Pøedpokládám, že ani
k mému otci by se dìcka zrovna nehrnula. Nebyl zlý, byl jen hodnì „svùj“.
Pozdìji jsem mnohé pochopila, lehké jsem to s ním ale nemìla nikdy. Ani
já, ani mùj o tøi roky mladší bráška, tím ménì naše mamka. Pamatuji, jak
jsme se jednou jako dìti smìly za odmìnu dívat na kreslený film, kde vystupoval Strýèek Skrblík. Nezvedený ètyøletý bratøíèek nevìdìl tehdy nic lepšího, než volat: „Hele, hele, ten je jako náš táta!“ Tatínka jeho výrok evidentnì
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moc nepotìšil, pøesto (nebo možná právì proto) že byl vlastnì velice výstižný.
Až po letech mi zaèaly nìkteré souvislosti docházet. Táta se narodil tìsnì
pøed válkou do velice bohaté statkáøské rodiny. Ani za války se jim nevedlo nikterak zle. Po ní se jaksi automaticky pøedpokládalo, že taťka – jako
nejstarší kluk v rodinì – èasem vše zdìdí. Zøejmì by se tak i stalo, nesmìlo by ale pøijít „únorové vítìzství pracujícího lidu“. Statku se prý nejprve
ujal jakýsi dosazený správce, pak jej dìdeèkovi nemilosrdnì zabavili. Nakonec, co by si s ním v tom vìzení asi tak poèal? Táta s babièkou a bratry
zùstal žít v bývalém zahradním domku. Dìdeèek si odsedìl bezmála pìt
let a i po jeho návratu tøeli bídu s nouzí. Navíc se od nich jejich nìkdejší
pøátelé dùslednì distancovali. Možná se báli, aby se do nìèeho nenamoèili a nedostali se tak u vrchnosti do nelibosti. Táta byl rád, že se vùbec
mohl vyuèit – na opraváøe zemìdìlských strojù. Ženil se témìø ve ètyøiceti.
Maminka byla o šestnáct let mladší, podle fotografií to musela být krásná
ženská.
Nevím, zda kvùli tatínkovì žárlivosti nebo jeho poúnorovým trpkým zkušenostem, faktem ale je, že naši žili vždy velice uzavøenì. Bez pøátel, známých, dokonce ani my s bráškou jsme si k nám nikdy nemohli vodit žádné
návštìvy. I když se nám po èase finanènì docela zadaøilo, táta byl vždy
z tìch, kdož by si nechali pro korunu koleno vrtat. Vím jen, co bylo øeèí,
když jsem mìla jet na školu v pøírodì, natož tøeba na lyžaøský výcvik. Jestli
je to tøeba a zda si nìco takového vùbec mùžeme dovolit. Ani se svými
bratry se otec moc nestýkal. Asi proto, že se jim vedlo lépe než nám.
Urèitì poslední, z èeho bych mohla našeho tátu podezírat, byla jakákoli
charita. Vím, jak tìžce nesl a co hádek bylo tøeba jen proto, že mamka
chtìla na stará kolena pøilepšit rodièùm. Každý se prý má starat sám
o sebe, on od nikoho také nikdy nic zadarmo nedostal. Naštìstí tehdy ještì
nebyly v módì žádné dobroèinné sbírky. Obávám se, že by byl snad schopen, pøinejmenším slovnì, napadnout i ony milé dìvenky vybírající tu na
pomoc dìtem s leukémií, tu pro jiné potøebné.
Tak trochu bezdìky mùže táta asi i za to, že jsem si vybrala za manžela
zrovna Karla. Pokud se øíkává, že se nìco liší jako noc a den, pak pro Karla
a mého otce to platilo pøinejmenším tuplem. Poznala jsem ho po povodních v roce 1997. Pøijel k nám na Moravu s partou dobrovolníkù pomáhat
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likvidovat následky. Mìl vystudovanou etnografii, jeho snem bylo cestovat
a pomáhat lidem takzvaného tøetího svìta. Nepopírám, že právì na tohle
a na zaujetí, s jakým o tom všem dokázal vyprávìt, mì tehdy dostal.
Za necelý rok jsme se brali, já už èekala Káju. Urèitì v tom byla i snaha
dostat se koneènì z domova. Tátovi sice nakonec èást pozemkù vrátili,
ale s postupujícím vìkem to s ním bylo doopravdy k nevydržení. Nastìhovala jsem se tedy ke Karlovi do Olomouce, uèil tam na fakultì. Bála jsem
se, že mi èasem pláchne do toho jeho „tøetího svìta“, byl však ale natolik
zodpovìdný, že své plány na èas pøehodnotil. Zpìtnì nevím, zda to vlastnì bylo dobøe. Tìch pár výjezdù s Adrou – tu na pomoc obìtem zemìtøasu, tu likvidovat následky tsunami – bych mu ještì dopøála. Paradoxnì
o dost hùø jsem se cítila, když byl doma. Ne, opravdu mi neubližoval, byl
strašnì hodný a obìtavý. Naneštìstí úplnì ke všem. Aby mého trápení
nebylo málo, tak byl navíc i velice zruèný. Se vším si dokázal poradit, skoro vše opravit. Spousta pøátel ho, podle mì, zneužívala. On by se ale pro
každého doslova rozdal. Zpravidla v ten nejnevhodnìjší okamžik. Tøeba,
když se mi koneènì podaøilo zajistit hlídání pro Káju, a my dva si naplánovali hezký veèer. Kino, posezení ve vinárnì u svíèek a pak… Žádné pak!
Døíve než vùbec mohlo dojít na to kino, objevil se pøítel Slávek. Prý zùstal
viset s autem nìkde u Mohelnice, dojel autobusem, je to pøece pouze pár
kilometrù. Karel ho urèitì rád naším autem hodí zpìt. Buï se jim spoleènì
podaøí závadu nalézt a opravit, nebo ho Karel alespoò odtáhne na lanì do
servisu. Ze všeho nejvíc jsem si pøála, aby odtáhl Slávek. Bylo jasné, že
z hezkého veèera mi zbudou oèi pro pláè a Karlovy umaštìné montérky…
Podobných pøíbìhù bych mohla vyprávìt stovky. Kdykoli jsem se snažila
s Karlem promluvit a vysvìtlit mu, jak se cítím, vždy mne odzbrojil jakousi
bezbrannou upøímností. Od proklamací, že lidé si pøece mají pomáhat, po
nesmìlý poukaz na to, že až budeme potøebovat my, kamarádi nám také
pomohou. Upøímnì øeèeno, nepamatuji, že by takový stav nìkdy nastal,
a pochybuji, že by vùbec nastat mohl. Karel si totiž strašnì nerad o cokoli
øíká. Má pocit, že by mohl obtìžovat.
Pak se ale sebìhly dvì vìci, možná to byly jen poslední kapky. Obì ale
dost velké. Dlouho naplánovaná první spoleèná dovolená u moøe – i s Kájou. Místo ní pøišel ale zase nìjaký zemìtøas a Karel tam prostì musel jet!
Auto potøebovat nebude, tak snad prý do toho Dubrovníku dojedu sama.
13
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Nemìla jsem odvahu; snad z nìjakého masochismu jsem tìch šestnáct
dní strávila u našich na chatì. Slušný oèistec! Když jsem se, pochopitelnì
že s horou špinavého prádla, vrátila domù, mìla jsem pocit, že omdlím.
Praèka nikde! Místo ní Karlovo vysvìtlení. Prý myslel, že si to u rodièù užiju
déle a vrátím se až za týden. Jiøce z jejich katedry odešla praèka (nedovedu
si pøedstavit, jak praèka mùže chodit!) a on jí na tìch pár dní pùjèil naši.
Musím pochopit, že to pøece s dvouletými dvojèaty bez praèky nejde. Tentokrát jsem pochopila jediné – buï se nìco zmìní, nebo ho jednou zabiju.
Asi jsem zaèala dost nepøíèetnì jeèet, Karel tam stál jak solný sloup. On
snad opravdu nechápal, co to do mì vjelo. Za dva dny jsem mu dala ultimátum. Buï se mnou zajde za nìjakým psychologem, nebo se rozvedu.
Evidentnì nerad, ale pøece jen zvolil první variantu.
Zatím jsme se nerozvedli, nìco podstatného se dokonce zmìnilo; tohle
povídání bych už ale nechala na Karlovi.

KAREL
Dovedu si pøedstavit, jak vám Alinka naše manželství vylíèila. Pod vìtšinu
z toho bych se i podepsal! Možná vám ale nesdìlila jednu dùležitou skuteènost. Pro ni možná ne (a jsem jí za to vdìèný), mùj život však ovlivnila
víc, než by se mohlo zdát. V žilách mi totiž koluje polovina romské krve,
což je zøejmé i bez jejího rozboru. Moje matka prý byla sotva šestnáctiletá,
nesmírnì krásná cikánka. Otec údajnì neznámý, dle všeho ale úspìšný
ženatý bílý muž, který si chtìl jen trochu užít. Nelze se divit, že jsem rovnou z porodnice putoval do dìcáku, odkud si mne asi po pùl roce odnesli
moji skuteèní rodièe. Nikoli pokrevní, ale skuteèní! Pøesto, že mùj pùvod
musel být každému zøejmý. Alespoò tak pøede mnou nikdy netajili, kde
jsem se v jejich rodinì vlastnì vzal.
Za èas si ze stejného dìcáku vzali ještì holèièku, nakonec nás dìtí bylo
celkem pìt. Naši mìli obrovskou trpìlivost, zvláštì, když museli øešit naše
èasté rozmíšky. Nejen doma, ale hlavnì ve škole jsem se nauèil, že
všechno si èlovìk musí zasloužit. Pøedevším škola byla pro mne po této
stránce docela nároèná. S pøedsudky uèitelù jsem sice naštìstí nemìl nikdy žádné vìtší problémy, horší to bylo se spolužáky. Tak od páté tøídy až
14
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do maturity bylo každému zøejmé, jak se mne straní. Nìkdy mi dali dost
neomalenì najevo, že jsem prostì jiný. Tam nìkdy jsem se asi nauèil, že
i vztah si èlovìk musí zasloužit. Mohl jsem se pøetrhnout, abych byl ostatním užiteèný, abych jim dokázal s nìèím pomoct. Nìkdo by øekl, že jsem
si jejich pøízeò trochu kupoval. Mìl by pravdu, ale mnì pocit, že nìkam
patøím, za tu trochu sebeobìtování stál. Ani nevím, zda jsem to tehdy vnímal jako sebeobìtování. Dnes už si uvìdomuji, jak hluboko ve mnì zùstal
ten pocit zakoøenìný. „Aby tì mìli lidi rádi, aby tì vzali mezi sebe, tak se
musíš opravdu hodnì snažit.“
Mùj pùvod hrál roli i pøi pozdìjším výbìru studijního oboru. Etnografie
byla logickým vyústìním. Brzy jsem se osamostatnil a donedávna žil
opravdu pøedevším pro druhé. Rodièe pøed èasem zemøeli, tak jsem se
realizoval pøi pomoci obìtem pøírodních katastrof. Èasto jsem býval v cizinì, o to víc jsem se snažil, abych si doma udržel svých pár pøátel a známých. Udìlal bych pro nì opravdu cokoli. Staèil mi pocit, že mezi nì patøím.
O to tìžší pro mne bylo pochopit, co mùže Alici tolik vadit. Mìl jsem ji
rád, našeho Káju jsem zbožòoval, urèitì jsem jim to dával najevo. Zároveò
jsem mìl ale strach, abych nepøišel o vše, co jsem tak pracnì budoval –
o pøátele, o Adru (pokud nevíte, tak jde o sdružení na pomoc obìtem katastrof). Vùbec mi nedošlo, že bych mohl ztratit rodinu. Se svými zkušenostmi jsem šel do manželství s pøedstavou, že je to jednou provždy a že mùj
syn nikdy nebude vyrùstat bez nìkoho z rodièù. Zpìtnì už vím, jak se Alice
cítila a jak jsem je nìkdy zanedbával. Vždycky jsem si ale myslel, že je
dost èasu a že jim pak vše vynahradím. Hodnì pozdì mi došlo, proè je Alice
nespokojená a proè nechce žít poøád nìjaké to „pak“. Když budu upøímný,
tak mi v tom „docházení všeho“ hodnì pomohl pan doktor v poradnì. Nementoroval, dokonce se ani nesnažil radit. Hlavnì se ptal. Až zpìtnì mi
došlo, jak návodné mohou být i úplnì prosté otázky. Hodnì se mnou mluvil o pocitech. Jak o mých, tak o tìch, které asi prožívala Alice. I ona se
pak víc otevøela. Nechci tvrdit, že bych úplnì otoèil, Adru jsem si nechal,
jen víc vážím, zda musím být vždy u všeho. Párkrát jsem si dovolil øíci „ne“
i pøátelùm. Kupodivu se nic nestalo, dokonce mám pocit, že se nyní èastìji
ozývají i jen tak, když zrovna nic nepotøebují. Alice èeká druhé dítì, má se
narodit už za pár týdnù. Prý holèièka. Kamarádi mi už teï nosí po tìch
svých rùžové obleèky a šateèky…
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NÁZOR ODBORNÍKA

Vlivy pùvodních rodin a dìtských zkušeností nás opravdu ovlivòují mnohem víc než by se zdálo. Je dobré o nich vìdìt, je užiteèné se v nich orientovat. Abychom vìdìli, co mùžeme èekat od sebe a co od partnera. Zároveò však není nutné brát je jako nemìnnou danost. Èlovìk je nadán
schopností volby, do jisté míry se mùže sám rozhodnout, jak moc se nechá
èi nenechá dìtskými zkušenostmi ovlivnit. Jen mu nìkdy chybìjí dovednosti a informace, jak toho dosáhnout a co je vlastnì správné. Navíc tu
zpravidla nepomohou nìjaké prefabrikované rady. Do hry totiž vstupují
i osobní zkušenosti a oèekávání. Ke všemu jsme si pøíliš odvykli mluvit
otevøenì o pocitech, pøedstavách a pøáních. Naivnì se domníváme, že se
druhý dovtípí. Pokud ne, tak to pak pokládáme èastìji za nìjaký osobnostní
èi vztahový defekt, než za prostý nedostatek potøebných informací. Má-li
podobná dvojice to štìstí, že se vèas rozhodne vyhledat vnìjší pomoc,
mùže se vše pomìrnì rychle zmìnit k lepšímu. Nìkdy staèí, když jim nìkdo tøetí pøetlumoèí jejich nevyslovená pøání. V lepším pøípadì by je mìl
nauèit ta pøání vèas a dost zøetelnì vyslovovat. Což byl zøejmì i pøípad Alice
a Karla…

„POHODÁŘ“ ANEB OKOLÍ ŠÍLÍ
A ON JEN KVETE
Život s pedantem, zvlášť pokud je obdaøen ponìkud pøebujelou zodpovìdností, se mùže zmìnit v pravé peklo. Pøedstava, že nás vedle nìj èeká
jen bezstarostné lelkování, v dobré víøe, jak on vše zaøídí a pohlídá, je pøinejmenším stejnì naivní, jako víra manželky sexuálnì náruživého muže,
že si vystaèí sám a ji nechá na pokoji. Nedivme se tedy, pokud partnerka
pedanta jen bezmocnì závidí kamarádkám, jimž se podaøilo klopýtnout
o roztomile nezodpovìdného bohéma. Bylo by docela zajímavé, kdyby si
na èas mohly své partnery vymìnit. Aniž by k tomu potøebovaly nìjakou
televizní „reality show“. Možná by si pak více vážily toho nadìlení, s nímž
jsou nuceny žít. Nebo by pøíštì hledaly radìji onu „zlatou støední cestu“.
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HELENA
Kdyby ještì žil mùj otec, mìl by ho František asi brzy na svìdomí. Takhle
se snad musel v hrobì nejen obracet, ale pøímo rotovat. Táta byl totiž generál. Nejen hodností, ale pøedevším založením. Pravda, nástìnku jsme
doma nemìli, jinak ale kam se na nìj Pelíškový Donutil hrabe! Máma si za
ty roky možná zvykla. Sice nerada, ale zvykla. Pro nás se sestrou byl však
život s ním doslova oèistcem. Ne, že by nás nemìl rád, bohužel asi mìl.
Stále totiž tvrdil, jak chce jen naše dobro. Dobro v jeho pojetí mìlo ale tvar
peèlivì srovnaných komínkù prádla, každodenního ranního hlášení spojeného s rozdìlováním úkolù a s peèlivou kontrolou plnìní úkolù již døíve
pøidìlených. Když se øeklo (tedy, když on øekl!), že veèeøe bude v 18:30,
pak prostì byla v 18:30. Jen pokud byl v opravdu dobrém rozmaru (zhruba
tak jednou za pìt let), byl dokonce ochoten pøistoupit na jistou mírou volnosti. Pak se mohlo dávat beztrestnì na stùl kdykoli mezi 18:27 a 18:33.
O minutu døíve èi pozdìji by již ovšem zavánìlo anarchií. A anarchie byla
pro nìj nìèím, naè èekají nejen naši imperialistiètí nepøátelé, ale hlavnì
naše nízké pudy. Pøesuny na každoroèní dovolené se mìnily v nároèná
logistická cvièení. Pro udìlování kázeòských trestù vytvoøil tak složitý bodovací systém, že se v nìm vyznal opravdu jen on sám. Každou zahálku
považoval za matku høíchu, sebemenší záchvìv humoru pak za zlovolné
snižování jeho autority. Kdyby chudák vìdìl, že si po jeho smrti vezmu
Frantu, pøíjmením Zahálku, tak by snad radìji ani nezemøel. Jen, aby mi
v tom zabránil! Dokud mohl, tak peèlivì kádroval každého kluka, který se
jen mihl v naší blízkosti. Pravda, prakticky každý, který k nám nìkdy zavítal, se naším životem skuteènì jen mihl. Po první návštìvì bral nejen
nohy na ramena, ale zároveò i zavdìk jakoukoli holkou z normální rodiny.
Tøeba z takové, kde otec trpìl pouze sklonem k nadmìrné konzumaci alkoholu, záchvaty nezvladatelné zuøivosti a pedofilními výstøelky. Ve srovnání
s tím naším se jim podobné projevy jevily jen jako neškodné vrtochy.
Snad vás pøíliš nepøekvapí, že pøišly doby, kdy to zas pro zmìnu nemìl
táta lehké s námi. Pokud by se nìkdo rozhodl vysochat dílko s názvem
„pubertální vzdor“, mohly jsme mu od minuty sedìt modelem. Zpìtnì se
podezírám, že i František byl tak trochu nevinnou obìtí mého vzdoru, ve
dvaceti už snad nikoli pubertálního. Pokud nìkdo tvrdí, že si dívky své
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