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Potkali se …. 
Jan Tichý 

 

 

 

Nejen povídky, pohádky, smyšlené příběhy, v nichž se vždycky někdo 

s někým či něčím potká. Jsou zde i ptákoviny a skutečné příběhy, 

prostě tři v jednom 

Život je ta pravá inspirace. 
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Předmluva 

Inspirace k povídkám a takovýmto textům nebývá moc často, ale přesto existuje a jsou to nápady (shůry?), 
kterých si osobně nejvíc cením. Tak doufám, že aspoň něco se vám, milí čtenáři, bude líbit. 
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I. 

Potkali se 

 

Potkali se dva 

Znali se. Ze střední. Dlouho se neviděli. To setkání nebylo plánované. Říkejme jim Petr a Pavel. Petr 
zůstal ve městě, ve kterém se narodil a studoval. Pavel se přestěhoval.  

Nebyli to nějací velcí kamarádi. Pavel musel něco vyřídit ve městě, kde kdysi studoval, tak se pak 
rozhlížel po městě, co se tady od těch dob změnilo. Vnímal, jak město prokouklo, barevné fasády, 
nové chodníky, upravená zeleň.  

Tu náhle zahlédne na lavičce v parku zamračenou postavu zahleděnou do displeje mobilu. Jé, toho 
znám, to je přeci Petr, řekne si Pavel. A využije příležitosti a přisedne si k bývalému spolužákovi na 
lavičku. 

„Ahoj, to je náhoda, jak se máš?“ šťouchne vesele do spolužáka Pavel. Petr se ošije, zvedne hlavu od 
mobilu a mrzutě „co si to dovolujete? My se známe?“  

„Známe, chodili jsme spolu na gympl, Petře, Tys mě nepoznal?“ Petr okamžik přemýšlí: „no jo, 
Pavel, málem jsem Tě nepoznal. Co tu děláš? Pokud se pamatuju, tak už tu nebydlíš, že jo?“ 

„Nebydlím, byl jsem tady jen něco vyřídit a koukám, jak se to tu změnilo. Město zkrásnělo, už není 
tak šedivé, jako když jsme byli mladí“. 

„To je asi tak jediný, jinak to stojí za hovno“.  

„Co Ty, jak se máš? A nepůjdem si někam sednout, na pivko, kafe. Já tedy si mohu dát jen 
nealkoholický, protože musím řídit. Tak mi doporuč nějakej lokál. Existuje ještě putyka u Bimbasů?“ 

„Tu už zavřeli, teď je tam nóbl kavárna a u Nováků je zase příšernej pajzl. Snad U nádraží, tam by se 
dalo. Dokonce tam slušně vaří. Ale je to odsud daleko a nemám peníze“.  

„To nevadí, zvu Tě a můžeme tam sjet autem. Docela mi i vyhládlo, tak si můžeme dát i jídlo“.  

Petr trochu pookřeje, to by se dalo využít. Aspoň jeden světlý okamžik mýho zkurvenýho života. 
„Tak dobrá, když mne zveš“, pomalu vstává z lavičky.  

K Pavlovu autu jdou mlčky. Pavel přemýšlí, proč se ho Petr vůbec nezeptal, jak se má a jaký je 
z něho morous a proč. Petr přemýšlí jaký asi má Pavel auto a kolik asi vydělává. V řadě 
zaparkovaných aut to odhaduje na toho nablejskanýho meďáka. 

Pavel pípne a vedle meďáka blikne obyčejná fabie. Petr to nevydrží a zeptá se: „to jsem myslel, že 
máš na lepší fáro. Seš snad doktor, né?“. Pavel si pomyslí, tak si Petr přece jen na něco pamatuje. 
„Ano, jsem lékař, pracoval jsem v nemocnici a dostal jsem z toho infarkt. Pak jsem to zkusil na 
záchrance, to mi dávalo větší smysl a teď dělám psychosomatiku, už se tolik nedřu. Mám sice míň 
peněz, ale víc času na rodinu a koníčky. Život mě baví, jsem spokojený“, využije Pavel příležitosti, 
aby o sobě něco pověděl a mezitím sedá za volant svého auta.   

Petr se posadí na sedadlo spolujezdce, Pavel startuje. Zdá se mu, že ho Petr snad ani neposlouchal. 
Ale další otázkou mu Petr dokáže, že něco si přece jen vyslechl. „O kolik peněz si přišel?“  

„Měl jsem hodně přesčasů, také nám přidali, přišel jsem si tak na něco přes padesátku čistýho, no 
jo, ale dopracoval jsem to k infarktu a málem k rozvodu.  
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Na záchrance už to bylo míň a teď je to ještě míň, tedy ze začátku, než jsem si našel klientelu to bylo 
skoro o nule, ale teď už jsem na tom dobře“, stačil říct Pavel, než zaparkoval u hospody.  

Posadili se, objednali si. Jak se dalo čekat, Petr využil situace, dal si nejdražší jídlo, které zapil třemi 
plzničkami, zatímco Pavel si dal něco lehčího s birelem. Pavel s úsměvem, se snažil z Petra vymámit, 
jak žije on. O sobě ještě doplnil, že je ženatý stále se stejnou ženou, mají dvě děti, slušně bydlí. Petr 
dost neochotně přiznával, že už ho opustily dvě ženy, děti se s ním nebaví, přišel o práci, teď je 
nezaměstnaný, bere dávky, žije na ubytovně.  

Pavel vzpomínal, že Petr maturitu má a že ho bavily auta, rozuměl jim, dokázal leccos opravit a snad 
si tím i přivydělával. „To se neuživíš ani jako automechanik? Ten kluk, co mi opravuje auto, je 
šikovný, ale má toho moc a určitě by nějakou pomoc uvítal, zeptám se ho“.  

Petr otráveně: „to je ale práce u vás, to je daleko, nemám ani auto na dojíždění“ 

Pavel: „to je blbá výmluva, je to 30 km a autobus tam jezdí přímo a každou hodinu. Mám ti to 
dohodit?“ 

„Hm, no tak to zkus“, řekne Petr a objednává si čtvrtou plzeň. „Hele, nemohl bys mi půjčit, tak dva 
litry? Já ti to vrátím, přísahám“ 

„Což pak o to, mohl, ale nepůjčím. Začni pracovat v tom servisu u nás a já ti pak do výplaty půjčím. 
Já už musím jet. Pane vrchní, platím. A jestli chceš dál chlastat tak za svý. Ahoj“. 

Pavel zaplatí a cestou domů v autě přemýšlí, co se to s Petrem stalo a zda se u nich objeví a 
nastoupí do práce. To záleží na něm. Nevypadá to, je mu v tom stěžování si na život asi dobře. Je to 
ale jeho problém a Pavel v mysli přešaltuje na něco veselejšího. Copak mu udělá ženuška k večeři a 
čím ho překvapí děti? 

Petr dopíjí poslední plzeň, chvíli přemýšlí nad Pavlovou nabídkou. Že by tam přece jen zajel? Sáhne 
do kapsy pro drobné a počítá. Vyšlo to, zahnal svou slabou chvilku, kdy pomyslel na práci.  

To teď nebude řešit. Nakonec se dneska výborně a zadarmo najedl a napil. Navíc v kapse našel 
peníze, co akorát tak vystačí na jednoho velkýho ruma. Poslední dobou asi nejšťastnější den jeho 
zkurvenýho života. 

 

Jednoho dne cestou z práce  

Vedro. Přes třicet stupňů. Naštěstí do mého kanclu nejde přímé slunce. Zírám do počítače, otevřen 
powerpointový soubor s prezentací, na které pracuji. Seminář je až za tři týdny, ale příspěvek do 
sborníku musí být odevzdán pozítří. No tak se pochlap, člověče, říkám si, vždyť už to skoro máš. To 
je sice pravda, to základní tam je, ale něco tomu stále chybí, chtělo by to něčím „opepřit“…. Crrr… 
z myšlenek mě vytrhne telefon.  

Šéf. Příkře: „už si čet můj email?“ „Ne, furt makám na té prezentaci…“ „To počká, teď musíme 
přednostně řešit jiný problém. Ujasni si priority“.  Já, na rozdíl od Tebe, už mám celkem jasno, 
pomyslím si… ale nahlas řeknu: „podívám se na to a dám Ti vědět“. „Hned?“ šéfův hlas v telefonu 
sice vyjadřuje otázku, ale já vím, že na konci je místo otazníku vykřičník. „Jistě“, odpovím jízlivě a 
otvírám email. No jo, zase ta stejná „sračka“, co jsme už řešili minulej tejden. Furt dokola. 
Manažerskej záchvat. Proboha, proč ti nejvyšší nechápou, že už ty lidi tak lehce neoblbneme, 
obracejí se na Sdružení spotřebitelů, jsou schopní volat Novu, diskutujou na facebooku… a kromě 
toho těch hlupců není nekonečný množství.  
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Tak, jo. Tentokrát mu to řeknu. Ať si mě třeba vyhodí! Odhodlán klepu na dveře. Nikdo se neozývá, 
opatrně otevírám dveře, nakouknu, šéf nikde. Zeptám se jeho sekretářky Janičky.  

„Šéf tu není, pane inženýre, odjel s nejvyšším na oběd, překvapivě přijeli z centrály. Taková 
nečekaná přepadovka“, sděluje sladce Janička, která své oči na okamžik zvedne od nejnovějšího 
smartphonu. 

Ti z centrály sem jezdí nějak často. Pohrozit, podojit. Jenže dojné krávě cecíky pomalu vysychají. 
Takto zamyšlen, vejdu do své kanceláře. Vedro k zalknutí, pustím větrák a zadívám se na prezentaci 
a přidávám nový snímek s hesly: 

- Lidi opravdu tomu věříte? 
- Na základě těch blábolů si opravdu chcete koupit ten nekvalitní šunt? 
- K čemu to potřebujete? 
- Vykašlete se na to, jděte domů k manželce, dětem 
- Jděte do lesa, sportovat  
- A nepodporujte ty tupé a nenažrané manažery… 

Jak koukám, tak prezentaci jsem skutečně opepřil. Tak ještě uložit. Šéfovi jsem na email 
neodpověděl… Počkat, on se jen tak nevrátí. Balím, vypínám počítač, větrák. V tesilkách, 
polobotkách a propocené košili opouštím kancelář, nenápadně procházím chodbou ke schodům a 
za chvíli na vrátnici opouštím i budovu.  

To budou doma koukat, že nepřijdu až večer, ale budu doma, než se vrátí děti ze školy a manželka 
z práce. Sedám do vlaku a vydávám se na pravidelnou cestu domů. Ještěže ty Cityelefanty mají 
klimatizaci. Pařit se v tomhle vedru v motoráčku, tak nevím. Vlak vyjíždí na čas, avšak kousek za 
velkoměstem zastavuje v polích. Za chvíli si začnou lidi ulevovat a stěžovat. „Kde je ten průvodčí? 
Proč tady trčíme? Co se stalo? Stihnu přestoupit?“ Cestující se chápou svých mobilů a domlouvají 
se, co dál.  

Teprve teď si všimnu dívky naproti. Asi studentka, a hezká. Minisukně, štíhlé nohy, upnuté tričko 
bez podprsenky. Černé havraní vlasy, tak akorát dlouhé, rozpuštěné. Symetrická tvář, rozpustilé, ale 
upřímné tmavé oči, bezstarostný úsměv. Osmělím se: „slečno Vám to nevadí, že tady stojíme?“ „Ne, 
já nikam nespěchám. Začínají mi prázdniny, a tak jsem sedla do prvního vlaku, … vše co potřebuju, 
mám v batohu“. Zírám nejen na tu příjemnou krásu, ale hlavně na tu bezstarostnou duši. „Tak to 
Vám můžu jen závidět, já se dnes utrhl z práce dřív, abych byl dřív doma, a vypadá to, že tam budu 
jako obvykle“.  

Přichází průvodčí: „spadla trolej, budeme tu čekat na motorovou lokomotivu, která nás odtáhne na 
nejbližší nádraží. Tam by měla být zajištěna náhradní autobusová doprava“. Většina cestujících sice 
brblá, ale pomalu se smiřuje s čekáním.  

Ovšem má okouzlující spolucestující se zeptá průvodčího, jestli by jí neotevřel dveře. Průvodčí se jde 
domluvit se strojvůdcem, po chvíli se dveře otvírají a z vlaku nás několik vystoupí. Dívka se na mě 
usměje a zeptá se: „neznáte to tady?“  

Rozhlížím se a rychle se orientuji. Tak do civilizace to není daleko, po kolejích tak čtyři kilometry, ale 
to se jde blbě. A pak mne napadne jiná rada. „Vidíte támhle ten lesík? Musíte jít asi tak 300 metrů 
přes pole a pak narazíte na turistickou pěšinu. Kousek za lesem je Horní Lhota a tam mají i hospodu. 
Polreich by Vám ji asi nedoporučil, ale nějakou tu tláču, pivko a možná i guláš tam mít budou“ ujmu 
se role průvodce. „Tak fajn. Jdete taky tam? Promiňte, Katka“, podává ruku, „Honza“, stisknu ruku a 
galantně ji políbím.  
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Tak tedy společně vyrážíme, … ach ty polobotky … Katka navrhuje: „Tak si je sundej“, nenuceně 
přejde na tykání. „Tak jo, ale kam je dám?“ „Ukaž“, bere do rukou mé starší, ale dosud plně funkční 
polobotky a hází jednu po druhé do vzrostlé pšenice. „Neblbni, jak půjdu dál?“ „Přeci bos, jako já, 
ne?“ „Tys neměla na sobě boty?“ „Toho sis nevšim, viď. Jó, vy starší páni, na dlouhé nožky a 
bradavky zíráte, ale bot si ani nevšimnete. Mám je pro jistotu v batohu“ suše konstatuje Katka, 
zatímco já si.. au, au, au, …do prdele kamínek… zvykám na chůzi bosky. Za pár minut mi to ani 
nepřijde. Ještě před lesíkem je malý rybník. „Jé, vykoupeme se“, vykřikne nadšeně Katka, odhodí 
batoh, svlékne tričko, minisukni a jen v kalhotkách mizí v rákosí. Mám tam taky vlézt, uvažuji, já 
obtloustlý starší pán. Sakra, chlape, uvolni se. Pracovní aktovku pokládám vedle Katčina batohu. 
Chvíli zápasím se svlečením tesilových kalhot, košile jde hned a ve slipech vyrážím do vody. Voda je 
osvěžující, je zde sice bahno, ale poměrně hned hloubka a dá se plavat. Za chvíli Katku doženu, 
koukám, jak rozráží vlnky kolem sebe a přejde na mne i její radost.  

Po osvěžení vylézáme z rybníka, můj pohled spočine na jejích malých pevných prsou a pak vedle 
sebe ležíme skoro nazí v trávě, čekáme, až uschneme a já poslouchám Katčino žvatlání a občas se 
pokochám jejím nádherným tělíčkem.  

Po uschnutí se oblečeme a vyrazíme přes les do hospody. Už máme hlad. Dáme si pivko a něco 
k snědku. Už je skoro večer. Přemítám, mám zavolat ženě, že se zdržím, že mě šéf poslal na 
služebku na druhý konec republiky…kde si teď koupím nové boty… mám zkusit si něco začít 
s Katkou…jednu kouzelnou noc? Ze snění mne vytrhne Katčin mobil. Z tváře jí zmizí úsměv, zvedne 
mobil, chvilku poslouchá a pak mluví: „Michale, nežárli, jsem v hospodě s Honzou… cože, … 
neslyším… jó, kdo je Honza?“, spiklenecky na mne pohlédne a do telefonu: „takovej správnej starej 
neškodnej chlápek z vlaku,… co?, … jo v jaký hospodě… nevím, tady maj jen jednu… jak se to tady 
jmenuje?“ „Horní Lhota“ vypomohu. Katka název zopakuje a pak zavěsí. 

Tak starej neškodnej, …pomyslím si: možná by ses divila, děvenko… Ale co, starej kocour už se 
namlsal dost. I jen pohled stačí. Kouknu na Katku, zdá se mi, že trochu posmutněla, zvážněla. V tu 
chvíli se naše pohledy střetnou a ona vybuchne smíchy. To je nakažlivý. Rozesměju se taky. 
Vypadáme jak blázni, smějící se blázni, starší pán a krásná slečna. „Tak, co Katko, jak zakončíme 
tenhle nádherný, bláznivý den? Já už jsem se dlouho necítil tak skvěle. Co si dáš? Já mám chuť na 
drsoně“. „Na drsoně? Co to je?“ „Fernet, bez příchuti, ten citronový je jasoň“. „Pane vrchní, tak 
jednoho drsoně a jednoho jasoně“, směje se Katka.  

Čas se krátí a při druhé rundě přijede Michal. Už od dveří řve na celou hospodu: „Kateřino, jedeme 
domů, přestaň kecat s tímhle dědkem….“, zarazí se, já rovněž. „Teda Honzo, Tebe bych tu nečekal“. 
„Já Tebe taky ne, šéfe“. Katka překvapeně: „vy dva se znáte? No, to je teda gól“. A znovu se 
smějeme. Jen my s Katkou.  

Do toho Michal vážně: „doufám, že zítra to v práci probereme a žes na něco přišel“. „Jó, hodíš mne 
teď domů, mé ženě řekneš, že jsme se v práci zdrželi. A do práce nepřijdu.“  

„Tak si vem den volno, vrhnem se na to pozítří“. „Ani pozítří, ani popozítří. Už nikdy, odcházím, už 
nechci dělat takovouhle práci. A jestli Ti můžu radit, tak ty se vrhni tady na Katku. Ani nevíš, jakej 
poklad máš doma. A já vlastně taky. Nebuď tak upnutej a uvolni se trošku… Výhodou šéfů je, že mají 
vyšší plat, tak si svého nadřízeného postavení vůči mně ještě naposled užij.  Až zaplatíš, můžeme 
vyrazit“.            
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O jabloni, klukovi a mobilu 

Mladý hoch (15) se většinou baví na počítači, mobilu, nebo chodí s partou ven na sídliště. Jenže 
partu vede odmítač roušek a tady je musí mít i venku (ve městě, v přírodě ne) a měšťáci to 
kontrolujou. Minule už dostali pokutu a mastnou. Parta se rozpadla, dva kámoši odjeli s rodiči na 
chatu. Taky bych si mohl vyrazit do přírody, řekl si kluk. 

Chvíli čučel do mobilu a našel zelenou plochu v apce docela blízko, pár stanic sockou a jsem v lese, 
mumlá si. Jak si to naplánoval, tak i udělal. 

Po výstupu z autobusu sledoval čáru navigace na mobilu, ještě předtím si zapnul počítadlo 
nachozených metrů. Za chvíli byl v lese, tedy v malém lesíku, ani by si toho nevšiml, kdyby neztrácel 
signál. Budu muset z toho lesa vyjít, snad tam bude lepší signál. Byl. Po 1638 metrech pěší chůze se 
ocitl v bývalém sadu. Dnes to je království divočiny. Kdyby nesledoval mobil, možná by si všiml 
zajíce a bažanta. 

Všiml si však velkého stromu a na něm bylo hodně takových žlutých plodů. Tady si udělám selfíčko, 
je tady dobrej signál, rozhodl se hoch. Co to jenom je? Trochu mi to připomíná jabko, ale takový 
divný, uvažuje a pro jistotu si to vyfotí a porovná s apkou. Je to jabko, ale takový neznám, 
v hypermarketu mají červený, s lesklou slupkou, hygienicky zabalený v igelitu. A tady jsou takový 
spíš scvrklý, svraštělý, poďobaný a ty spadlý na zemi měkký a hnědý. Fuj, to bych nejed. Ještě si 
hoch udělal pár fotek, připsal pár komentů na fejs, pochlubil se svými 1638 metry pěšky, sedl si, 
opřel se zády o jabloň a chvíli sledoval lajky. A sakra dochází baterka.   

Za chvíli se mi to vypne a už mám hlad a žízeň. Nebudu vědět, jak se dostat zpátky a kdy mi jede 
socka. Ta příroda je fakt děsná a nebezpečná. V tu chvíli se kousek ozve bažant, chlapec se lekne a 
pomalu propadá panice. Mohl by si ještě zavolat o pomoc. Ale komu? Kámošům nemůže, jak by 
před nimi vypadal? Matku by vystrašil a hned by volala policajty. Otce nemá. Ale děda by mu 
poradit mohl. Vytáčí dědu. Nebere to, fosil jeden zatracenej, zas je někde u těch svých králíků a 
slepic. A mobil mu vyzvání v obýváku na stole. To je špatný. Nakonec si uvědomí, by mu děda stejně 
nepomohl, má ten mobil z pravěku pro fosily a se souřadnicema a apkama to neumí. Mobil klekne, 
to už je na pokraji zoufalství. K tomu ještě hlad a žízeň. 

A najednou jako v nějaké pohádce objeví se kouzelný dědeček a s turistickými holemi si to štráduje 
přímo k němu.  

Kluk ho spatří a napadne ho, že by ho mohl zachránit. Uctivě pozdraví, děda s úsměvem pokyne na 
pozdrav. Hoch se osmělí: „prosím Vás neměl byste něco k jídlu a pití? Mám hroznej hlad a žízeň“.  

„Příroda ti dá najíst a napít, chlapče“, usměje se pohádkový dědeček a shýbne se pro spadlé, sice 
trochu potlučené, ale zachovalé jablko. Otře si ho do rukávu a zakousne se do něj. „Hm, nevypadá, 
ale je opravdu překvapivě dobré. A tam na stromě budou ještě lepší. Ale v mým věku už tam 
nevylezu“, řekne usměvavý stařík.  

Hoch na něj vyjeveně zírá, on to jí a ani si ho neumyl, přemýšlí. „Co koukáš, vylez na strom a shoď 
jich pár“. „Na strom? To neumím, to mi mamka zakázala“. „A všechno ti koupila v krámě, co? No, 
mám taky vnoučata a vím své. Tak to uděláme jinak, sundej si tričko, budeš je do něj chytat a já je 
budu shazovat hůlkou, tou na ně dosáhnu“. 

Tak si kluk kousne do jablka, chutná mu. Nevypadají, ale chutnají jinak než ze supermarketu. Sní jich 
několik, zažene hlad i žízeň. Teď jen jak se dostat domů? Když se dědeček chce rozloučit, řekne mu, 
že má vybitý mobil a neví, jak se dostane zpátky do města.  
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„To je jednoduché, pořád po cestě tímhle směrem rovnou za nosem, po asi kiláku a půl dojdeš 
k autobusové zastávce. A navíc je tahle cesta turisticky značená, můžeš jít po červené, podívej se na 
támhletu značku. Ale já tam jdu taky, můžeme jít spolu“.  

 

Nabídka, která se neodmítá   

V prestižním deníku v Praze se setkali dva novináři. Jeden starší, jeden mladší. Ten starší se 
vypracoval na komentátora, fejetonistu a sloupkaře, mladší se vyškolil na reportážích a stal se 
známým investigativním novinářem. 

Oba jejich práce bavila. Starší, statný padesátník původně z Moravy, jménem Jiří, ale říkají mu Jura, 
je ženatý, má tři (již trochu odrostlé) děti. Žije na venkově v domku po prarodičích manželky, 
necelých třicet kilometrů od Prahy. Do práce v pražské redakci dojíždí vlakem a metrem. 

Mladší, třicátník Robert, je svobodný a bezdětný. Je rodilým Pražákem. Před nedávnem si pořídil 
garsonku na Pankráci a splácí hypotéku. Kdyby se starší sestra nerozvedla a s dvěma malými dětmi 
se nevrátila k matce (vdově) do třípokojáku na Jižáku, maminčin servis by neopouštěl. Jenže 
s dvěma ségřinými haranty tam nebyl klid, začali se s matkou hádat, tak se odstěhoval. Asi půl roku 
žil v pronájmu na Žižkově s kamarádem. Poté se rozhodl koupit si vlastní malý byt. 

Do redakce prestižního deníku Robert nastoupil ihned po škole a stáži v Oxfordu. Byl poměrně 
ambiciózní, přesto začínal od píky jako reportér a psal reportáže z různých akcí. Na jedné akci si 
něčeho všiml, svěřil se šéfredaktorovi a ten mu dal příležitost, aby po tom šel. Měl tak svůj první 
skandální korupční případ, zažil si adrenalin a zažil také svých prvních „patnáct minut slávy“.  

Jurova cesta do redakce byla jiná. Jako i cesta jeho životem. Spolu s rodiči a čtyřmi sourozenci 
vyrůstal na jihomoravském venkově, plánoval, že se tam usadí a sežene práci v místním 
zemědělském družstvu. Plány mu změnila nejen sametová revoluce, ale také vysoká zemědělská 
v Suchdole. Tam se zamiloval do Pražandy Jany, po čase se vzali, narodila se jim první dcera. Žili 
v bytě u Janiných rodičů. Jana byla jedináček a zdědila domeček asi 30 km od Prahy, tam se 
přestěhovali, domeček průběžně opravovali a narodili se jim dvojčata – kluci. Jura dojížděl na 
druhou stranu od Prahy, do okresního města, kde si našel práci ve fabrice. Moc ho to nebavilo, ale 
potřeboval živit rodinu a zrekonstruovat bydlení.  

Když měli s domem hotovo, děti povyrostly a manželka mohla do práce, Jura měl více volna, které 
věnoval svým koníčkům: zahradničení a psaní. Psal tzv. do šuplíku, propiskou do sešitu, později do 
počítače. O náhody není nouze, tak si všiml inzerátu, že v regionálním deníku shánějí redaktora, 
redakce je v okresním městě, kde pracoval. Tak se přihlásil, vzal s sebou nějaké své texty. 
S vedoucím redakce si padli do oka hned. Jura se nerozmýšlel, v továrně dal výpověď a nastoupil do 
okresních novin. Šéf novin měl čuch, tohohle člověka je na nějakého redaktůrka k dopravním 
nehodám škoda, to je hotovej chlap, má talent, ať píše fejetony a sloupky.  

Po čase regionální deník zvýšil svou čtenost hlavně díky Jurovi. V okrese se ho prodávalo víc než 
kdejakého celostátního deníku. Toho si nešlo nevšimnout, a tak Jurovi přišla nabídka, která se 
neodmítá. Žádali si ho do celostátního deníku. Jeho „okresní“ šéf to chápal a popřál mu mnoho 
štěstí v nové práci. 

Tak Jura přijel do pražské redakce. Sklo, beton, takové neosobní, podobně jako šéfredaktor, 
nemastný, neslaný a spíše odměřený. Jura přišel do prostředí, které ho příliš nevítalo a 
nedůvěřovalo mu. Nevěděl proč.  
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Kancelář (spíše redakční kout) sdílel s Robertem, který věčně někam jezdil, ale pak si pustil diktafon 
a přepisoval své reportáže do kompu. Ambiciózní mladík, hvězda investigativních žurnalistů.  

S Robertem se potkal až první den odpoledne, do té doby si vyřídil úřední záležitosti, uspořádal si 
pracovní stůl a cítil, jak ho sledují oči zamračených spolupracovníků. Atmosféra spíše nevlídná. 
Přemýšlel, co tady vlastně bude dělat, když ho z myšlenek vytrhl Robert. 

Robert byl sdílnější než ostatní, tak mu i sdělil, že si ho vybral majitel deníku k politickým 
komentářům a sloupkům. Což mu druhý den poněkud nevrle potvrdil i šéfredaktor. Nicméně dal mu 
okruh témat a volnou ruku k jeho zpracování se slovy „držte se svého stylu, pane kolego“.  

Po nějakém čase se Jura vypracoval v jednoho z nejlepších politických komentátorů a prestižních 
sloupkařů v zemi, což „hvězda“ Robert sice nenesl moc dobře, ale potřeboval s Jurou vycházet, 
zvláště poté, co majitel změnil šéfredaktora, který byl více nakloněn Jurovi než jemu. 

Jura s Robertem nebyli kamarádi, ale byli vůči sobě kolegiální. Jura byl upřímný a zvykl si, Robert si 
také zvykl, ale víc se hlídal, občas i přetvařoval. Juru v duchu nenáviděl, že ho v popularitě předběhl 
a zároveň mu záviděl jeho rodinu i to, že nemusel nic splácet. Možná, kdyby si to vyříkali kluci při 
pivku, mohl si Robert ušetřit své trápení. 

Jenže Jura chodil z práce dřív, tedy s koncem normální pracovní doby a spěchal domů za rodinou. 
Robert byl často mimo a většinou pracoval až do noci. Pak často chodil do baru a občas měl i 
náhodný sex (většinou se známostí z baru). 

Deník koupil nový majitel. Nějakou dobu nechal vše při starém. Pak vyměnil šéfredaktora a třetinu 
redakce. Hvězdy Juru a Roberta si samozřejmě ponechal. Jenže jim začal prostřednictvím 
šéfredaktora a nových kolegů mluvit do práce.  

Šéfredaktor začal jejich články cenzurovat, nutil je to předělávat, některé dokonce zamítl vydat. 
Noví kolegové jim začali radit, jak mají psát nově, korektně.  

Jura s tím měl sice problém, ale už měl svůj věk a chtěl si udržet práci. Tak rezignoval na svůj 
upřímný styl psaní a začal psát (jak tomu říkal) „korporátní sračky pro debily“. Robert s tím měl jiný 
problém, bál se, že ho nějaký ambiciózní blbeček předběhne a jeho vyhodí, nebo mu sníží plat. 
Navíc byl „otrokem“ hypotéky.  

V politické korektnosti, cenzuře a autocenzuře přituhlo a původně nekorektní hvězdy byly postupně 
utlumovány, někdy jim nevycházely vlastní články, nebo až po zásahu některého uvědomělého 
kolegy. Prostředí se změnilo, ale přišla jiná vymoženost: home-office, práce z domova. To Jurovi 
vyhovovalo, tři dny pracoval z domova, dva dny jezdil do práce. Doma práci zvládl za tři čtyři hodiny 
a zbyl mu čas pro sebe, psal povídky do šuplíku a třídil své fejetony. Dříve na to neměl čas. Robert 
home-office využíval méně (jednou týdně), přece jen potřeboval hlídat svou mladší konkurenci.   

Oba pak měli divný telefon. Někdo je pozval (každého na jiný den) do salónku luxusní restaurace. 
Starší Jura byl první na řadě. Servírka ho uvedla a usadila do salónku, kde na stole stál drahý 
francouzský koňak a dvě skleničky. Servírka nalila do skleniček, usmála se na Juru a odešla. Chvilku 
poté se objevil pán v černém obleku s kufříkem a přisedl si. 

„Mám pro Vás nabídku, která se neodmítá“, řekl, aniž by pozdravil. Načež zvedl kufřík na stůl a 
demonstrativně ho otevřel. Tolik peněz pohromadě Jura v životě neviděl. „Milion euro“, pronesl 
pán, který se ani nepředstavil. „Mohou být Vaše“. 
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Jura polkl. „Co za to?“ zeptal se jaksi automaticky. „Stanete se šéfredaktorem redakce, budete plnit 
naše zadání, své lidi už na místě máme. Máte břitký jazyk, který použijete proti naší konkurenci“, 
řekl záhadný muž, a aniž by upil koňaku, zvedl se ze židle. „Počkejte, to jako peníze nebo život?“ ptá 
se Jura. 

Muž se krátce usměje: „nejsme žádní lupiči, jen peníze za vykonanou práci. Nespěchejte, máte 
týden na rozmyšlenou. Přesně za týden si sem přijdu pro odpověď. A abyste se mohl dobře 
rozmýšlet, vezměte si sebou ten koňak, je zaplacený“. Muž pokyne hlavou na pozdrav a odchází. 
Zkoprnělý Jura do sebe hodí ještě jednu skleničku, vezme koňak, jde na vlak a jede domů.  

„Peníze za život“, napadne ho cestou domů. 

Ten samý rozhovor se záhadným pánem s kufříkem absolvuje druhý den Robert. Večer doma se 
zbytkem koňaku přemítá: „to je opravdu nabídka, která se neodmítá. Upevním si pozici, nikdo mě 
nepřeleze, hypotéka skončí a můžu si pořídit luxusnější bydlení. Peníze na život“. 

Po schůzkách se záhadným pánem, kdy se oba sejdou v redakci, se Jura zeptá: „jaký z toho máš 
pocit Roberte?“ Robert však neodpovídá, tak Jura nabídne, že místo oběda zajdou na pivo do 
hospody a tam si to řeknou. 

V hospůdce se Jura nejdřív zeptá: „viděls ten kufřík?“ Robert přikývne, moc se mu mluvit nechce, 
raději se chopí půllitru. Jura se též napije a pak spustí: „po mně chtěl, abych to tady vedl a za to, že 
budu plnit příkazy, mám ten kufřík. Dal mi týden na rozmyšlenou“. 

„Mně taky“, odpoví Robert a bojácně se zeptá: „jdeš do toho?“ „Nevím, upřímně se mi do toho moc 
nechce, chtěl jsem to tady v klídku doklepat do důchodu, ale to, jak to tady vypadá, se mi nelíbí. 
Šéfovat tomu je lákavé, kdybych si to mohl dělat po svém, pak bych to asi vzal. Za ty prachy bych 
zabezpečil rodinu, ale hlodá mi tam ten červíček pochybností. Asi to nevezmu“. 

Robert pookřeje: „možná to vidíš moc černě. Šéf je šéf a ty prachy za to stojí. Já bych do toho šel. 
Peníze na život“, ještě se zasní Robert. 

„No vidíš a já si říkám Peníze za život. Dřív říkali lupiči Peníze nebo život, pokud byli aspoň trochu 
čestní, vzali si peníze a život ti nechali. Doba se změnila, teď lupiči dají peníze a oloupí tě právě o ten 
život. Dáme ještě jedno!“ 

„Jako, že bys to odmítl?“ „Jo, právě jsem se rozhodl. Odmítnu to a ty se staneš mým nejvyšším 
šéfem“, směje se Jura. 

Tak se také stalo, Robert se stal šéfem, dostal část peněz (vyplatil se z hypotéky) a chvíli ho nechali 
řídit redakci podle svého. Tlaky v redakci se na chvíli uvolnily, nicméně Jura dál jel v režimu tři dny 
práce z domova a dva dny v redakci. Dokončil uspořádání svých fejetonů a povídek a navštívil 
nakladatele. Trochu se znali, a protože Jura byl docela známý, byť jeho hvězda již pohasínala, tak 
mu nakladatel vydal první knihu (fejetony a sloupky). Prodávala se celkem dobře a čtenáři si žádali 
další.  

Mezitím se v redakci přitáhly šrouby a Robert poznal na vlastní kůži Jurovu průpovídku „peníze za 
život“. Jura se dohodl na výpovědi a odstupném. Jeho druhá povídková kniha se stala bestsellerem 
a on sám de facto poměrně známým spisovatelem. Žil si svobodně a po svém, protože tenkrát 
odmítl nabídku, která se neodmítá. 
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Robert vedl závidění hodný život, byl bohatý, bydlel v luxusní vile za Prahou, měl i vilku u moře, byl 
celebritou a patřil k elitě. Stihl se oženit a rozvést hned dvakrát, neboť jeho bohatství přitahovalo 
hlavně povrchní zlatokopky. Dítě nezplodil. Byl unavený, vnitřně rozpolcený a prázdný. Na povrchu 
naleštěný. Sžíralo ho svědomí, ale nikdy nenašel odvahu vše změnit.  

Kdyby se přiznal, že přijal peníze a roky slouží skryté mafii, buď by ho odsoudili a zavřeli, nebo by se 
ho zbavili. To jen proto, že tenkrát přijal nabídku, která se neodmítá.  

Konečně pochopil tu Jurovu průpovídku „peníze za život“. Sáhl si na život. Naštěstí se mu to 
nepovedlo, nervózní a vyčerpaný sáhl po jiných prášcích a předávkoval se potravinovými doplňky. 
V nemocnici mu vypumpovali žaludek, dva dny si poležel a tam ho také navštívil onen pán 
s kufříkem, který byl jeho spojkou, co mu předávala úkoly, o kterých předem věděla část jeho 
podřízených, aby ho mohla kontrolovat.  

„Když nám vrátíte pražskou vilu, dáte k dispozici Vaše úspory a nic neprozradíte, přemístíme Vás do 
vily k moři, kde vás necháme dožít pod jinou identitou a budeme Vám vyplácet pravidelnou rentu. 
Vila bude ale patřit nám. Poslední, co pro Vás uděláme, je Váš pohřeb tady se všemi poctami. 
Vyčerpaného šéfredaktora, kterého hryže svědomí a má sebevražedné sklony, opravdu 
nepotřebujeme. To není nabídka, to je příkaz“.  

Robert pak podepsal smlouvy, kterými se vzdal majetku. Pak ho injekcí uspali a druhý den ráno se 
probudil ve své doživotní izolaci u moře. 

Pár dní po Robertově pohřbu předává vybranému mladíkovi záhadný pán s kufříkem v salónku 
luxusní pražské restaurace nabídku, která se neodmítá.  

Pán s kufříkem si povzdechne: už to není, co to bývalo, všichni se třesou na peníze, chtějí jich víc, 
hrnou se dopředu. Ano, jsou aktivní (až moc) a vědí, co se od nich očekává, ale jsou hloupí, a hlavně 
strašně netrpěliví. A pak z té šedi vybírejte, komu předáte nabídku. Naštěstí tohle je má poslední a 
pak odcházím na odpočinek. 

 

 

II. 

I takový může být život 

Tereza, nešťastná matka  

Tereze je třiapadesát. Porodila tři děti. Žije na předměstí Bagdádu. Už 21 let. To sem přišla 
s Ahmedem. Jo, Ahmed, to byla láska. Je stejně starý jako Tereza a teď už má třetí ženu. Je jí 21. 

Když bylo Tereze 21, studovala žurnalistiku v Praze. Holka ze střediskové obce na Vysočině. To 
muselo být ještě za komunistů. Na fakultě se jí moc líbil jeden asák. Byl jen o pár let starší než ona. 
Holky mu nadbíhaly, také Tereza se snažila ho zaujmout, byla hezká holka, taková akorát. Tenkrát 
před 15 kily. Jenže pan pedagog se vyhýbal pohledu do jejího výstřihu a odmítal všechny návrhy a 
pozvání. Až jednou ho viděla, když byla s holkama v restauraci. Seděl u stolu v rohu s mladíkem a 
mohl na něm oči nechat. Pochopila. Škoda, ráda by s někým chodila. Panna už nebyla. Stalo se to 
v posledním ročníku na gymplu. Chodila tenkrát s Karlem, traktoristou z jejich vesnice. Takovej 
primitiv, ale s prezervativem to uměl. Uvědomila si Tereza. Díky tomu nepřišla do jiného stavu jako 
některé její spolužačky. Ještě, že se dostala do Prahy, tady je ten pravý život. 
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A tady taky potkala Ahmeda. Ale to bylo až po revoluci. Skončila školu, pokoušela se o pár vztahů, 
které skončily neslavně a dneska si na ty kluky ani nevzpomene. Po škole nastoupila do krajského 
deníku. Praha to sice nebyla, ale krajské město na Severu bylo stokrát lepší než díra na Vysočině.  

Šéf deníku byl samozřejmě kovaný komunista, redakci vedl autoritativně. Tereza se mu líbila, 
dostávala lepší práci i odměny a tak se stalo, že ženatému čtyřicátníkovi podlehla. Táhla to s ním 
dva roky. Bydlel na vsi, ale ve městě měl garsonku, protože často pracoval do noci a bylo 
nebezpečné jet unavený domů. Jeho manželka si o tom myslela své. Do garsonky nastěhoval 
Terezu. Sliboval ji, že se rozvede, ale skutek utek. Tereza uvažovala, že vysadí antikoncepci, ale 
nakonec se rozhodla, že si ho nejdřív vyzkouší. A tak mu oznámila, že s ním čeká dítě. Rozzuřil se, 
řval, ať jde okamžitě na potrat. Terezu to vyděsilo, vmetla mu do tváře, že si to vymyslela. Hádali se, 
nakonec ji vyhodil z garsonky. Protože neměla kam jít, nechal ji tam a odjel uprostřed noci domů. 
Bylo jasné, že spolu nemohou ani pracovat. Zachoval se velkoryse, přes vlivné známé ji pomohl 
k místu v prestižním celostátním deníku a odškodnil ji tak, že si tenkrát v Praze mohla koupit malou 
garsonku. 

V Praze potkala Ahmeda. Věnovala se kariéře, v práci si s nikým nezačínala. Obletoval ji tenkrát 
hubený brýlatý uhrovitý mladík, ajťák. Byl o něco mladší. Vždy si našel nějakou záminku, jak se jí 
vlísat do kanclu. Byl hrozně nesmělý. Jak se jen jmenoval, Pavel? 

Vlastně díky němu se seznámila s Ahmedem. Na večírku si dodával odvahy, že ji vyzve k tanci. A tak 
si v baru dával jednu vodku za druhou. Tereza se začala nudit a zašla k baru. Pavel už ležel tuhej na 
baru. Všimla si barmana, vysoký, štíhlý, trochu snědý. Že by cizinec? Představil se roztomilou 
češtinou a ukázal na Pavla. Společně ho odklidili. Po pár sklenkách se Tereza rozhodla jít domů. 
Ahmed si to zařídil tak, že ji mohl doprovodit. Ostatně neměl kde spát, v jeho kumbálu chrápal 
vodkou zmožený Pavel.  

A tak se spolu s Ahmedem procházeli Prahou, skončili v její garsonce a její posteli. Ahmed byl 
pozorný milenec, prostě orientální romantika. Zamilovala se jak nikdy předtím. V Praze bylo blaze, 
až se rozhodl navštívit svou rodinu a že ji vezme s sebou. Těšila se na výlet. Letěli do Bagdádu. 
Zpočátku nádhera. Byla středem pozornosti, opečovávaná. Byla přece na dovolené. Ovšem 
dovolená se protáhla, přišla svatba a po svatbě první dítě. Bylo jí už skoro 33. Syn. Pojmenovali ho 
po otci, Ahmed. Po třech letech přišel druhý syn. To už taková idylka nebyla. Byla však smířená, 
přijala islám a měla klid. Nechtěla dát synovi jméno Mohamed. Nakonec si prosadila jméno Alí. 
Říkala mu Aleš, po svém dědečkovi, ale tajně. Pak ještě přišla na řadu dcera. To už jí bylo 39. Byla 
stará a tak si Ahmed přivedl mladší manželku. Tak jako jeho otec, jak to prostě tady bylo zvykem.    

Když bylo mladému Ahmedovi 15, poslali ho do výcvikového tábora. Obrečela to, ještě více se 
upnula na své děti. O své rodině v Čechách nevěděla nic, žijí ještě rodiče? Věděla, že otce ranila 
mrtvice, od té doby byl na vozíku a maminka se o něj starala.  Už nevěděla, že tátův stav se 
postupně zlepšil a že loni zemřela maminka a že otce si vzal k sobě jeho syn, její bratr. Poslední 
dopis, který dostala, oznamoval, že jejímu bratrovi se narodil syn. To bylo tak asi rok před 
narozením jejího Alího. 

Mladší Ahmed se v 17 odpálil v autobuse v Tel Avivu. S sebou vzal dva lidi, jednoho Žida a jednoho 
tam žijícího Araba. Prořvala celou noc. Její muž spolu s jejími tchýněmi a spolumanželkami 
oslavovali Ahmedovo hrdinství, jen litovali, že jich zabil málo. Přiblížily se Alešovy patnáctiny. Tereza 
se dozvěděla, že má následovat svého bratra. Byl to citlivý hoch. Pomohla mu utéct a na cestu mu 
dala zlatý přívěšek po své babičce. Alímu se podařilo ji vzkázat, že je v Evropě a že už našetřil na 
cestu do Ameriky, kde se líp ukryje. A tak její druhý syn se ukrývá někde v Americe. Snad žije a má 
se dobře. Nic o něm neví.  
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Zbyla jí jen dcera. Tereze dovolili pojmenovat ji Anna, je to přeci jen žena. Aničce bude za pár 
měsíců čtrnáct, včera se vdávala a dnes se stěhuje do rodiny svého manžela. Ten je jen o tři roky 
mladší než Tereza.  

Tereza bere do ruky pás a připevňuje si ho na tělo a pak navléká burku. Jak by se asi vyvíjel její život, 
kdyby zůstala s Karlem? Ten traktorista si vzal určitě nějakou Máňu od krav, dnes je z ní tlustá 
machna a mají spolu dvě nebo tři děti. Ve skutečnosti je Karel, vyučený opravář zemědělských 
strojů, dvaadvacet let ženatý s vedoucí místní pošty. Je šikovný, pracovitý, má rodinnou firmu a 
postavil dům. Jeho Eva je stále pohledná, ona to byla takovej diblík, sotva 50 kilo. Něco málo 
přibrala, ale furt jí to sluší. Syn je šikovný po něm a samozřejmě rozumí i těm internetům a dokonce 
mu založil webové stránky. Dcera studuje. Na Terezu dávno zapomněl. Je šťastný. 

Tereza ještě vzpomněla na Pavla. Co asi dělá? Pavel Terezu opravdu miloval, nešťastně. Po jejím 
odjezdu do Iráku neunesl tíhu života a skočil z Nuselského mostu. 

Tereza si upravila burku a vyráží na bagdádské tržiště. Petr, její synovec, je voják. Slouží v Iráku. 
Právě má volno a chystá se navštívit tržiště v Bagdádu. V tuto chvíli ještě netuší, že se tam osudově 
setká se svou tetou.        

 

Paprsky inženýra Gorina 

V příkopě u silnice leží tělo zanedbaného ožralého vagabunda, přítomní policisté nasedají do auta, 
přivolaný lékař konstatoval smrt. Přijíždějí černí havrani. Funebráci naloží tělo a odjedou. 

Kdo byl onen muž a proč skončil takhle? Vraťme se v ději o několik let zpět. Ing. Alexander Gorin je 
vědeckým pracovníkem katedry matematiky a kybernetiky Lomonosovovy univerzity. Je do své 
práce naprosto zažraný, dá se říci workoholik. Navíc je to nevýrazný, nenápadný človíček, zapřisáhlý 
abstinent a nekuřák.  

Saša je ženatý. Je s podivem, že si vůbec našel ženu. Pravdou je, že nenašel. Naďa si našla jeho. 
V knihovně. Pracuje jako knihovnice v univerzitní knihovně. Už jí bylo třicet. Možností k seznámení 
moc neměla. Studenti jsou mladí a blázniví, navíc je jako žena nezajímá. Se starými (většinou 
ženatými) profesory, co si s ní občas zaflirtují, zase nechce nic mít ona.  

Tu se v knihovně objevil Saša. Brýlatý, pohublý, docela pohledný. Akorát věkem k ní, jen o pět let 
starší. Chodí tam pravidelně, Naďa si o něm všechno zjistí a začne mu nadbíhat. Naďa není úplná 
kráska, ale ošklivá taky ne. Nosí brýle a je trochu při těle.  

Saša na ženský moc není, ale protože rozhodně není na chlapy, začne se i on o Naďu zajímat.  Rád 
by se vyhnul večerům s matkou a jejímu věčnému tématu: kdy už se konečně ožení. Navíc Naďa 
disponuje vlastní garsonkou a tak je brzy svatba a všichni jsou spokojeni. Naďa poskytuje Sašovi 
zázemí, organizuje jejich společný domov a Saša ji má docela rád. O dětech neuvažují. 

Blíží se Sašovo jubileum, čtyřicítka. On zaujatý vědec, si to ani neuvědomuje, pracuje stále, nosí při 
sobě deník, do něhož si zapisuje nápady. Řeší svoji životní rovnici, pracuje na axiomu stvoření 
života. Řeší to i na ulici, v tramvaji. Cítí, že už je docela blízko řešení. 

Přichází domů, je tam tentokrát nezvykle rušno. Naďa pořádá oslavu jeho narozenin, už jsou tam 
všichni pozvaní, většinou lidi z univerzity i se svými protějšky. Je tam i jeho nadřízený profesor. Jako 
vědec, nic moc, ale má dobré kontakty, umí sehnat peníze, rád si přihne a je na ženský. 
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Ví, že jeho podřízený je abstinent, a proto navrhne, aby mu vodku nalili do sifonové lahve místo 
vody. Jak už je společnost v náladě, nápad je přijat a okamžitě realizován. Očekává se, jak to suchara 
Gorina změní.  

Saša nabízenou sklenku odmítne a jde si natočit svou oblíbenou sodovku. Vrací se do společnosti, 
naráz vypije svůj domnělý sifon, vykřikne, otřese se, zkřiví tvář, všichni se smějí. Saša chvíli trpí, ale 
najednou, cosi mu v mozku šrotuje. Nenápadně zmizí, vezme si tužku a svůj deník a zavře se na 
záchodě. Jako zběsilý a s naprostou samozřejmostí řeší svoji rovnici. Došel mu papír v deníku, teď 
nemůže přestat, teď to ví, naštěstí je tu toaletní papír. Tam zapíše poslední vztahy a výsledek. 
Šťastný, svoji rovnici, celoživotní vědecké dílo odvodil. Spokojeně zaklapne deník, začíná ho bolet 
hlava, jde spát. Rozjařená společnost se rozchází domů, Naďa je zklamaná, ale jde taky spát. 

Ráno se Saša probudí, koukne do deníku a tam konec chybí. Vzpomene si, že výsledek napsal na 
toaletní papír. Slyší spláchnutí záchodu. Jde se přesvědčit, zda jeho manželka výsledek jeho 
životního díla spláchla. Je to tak, výsledek je opravdu v hajzlu, už putuje kanalizací. Zoufalý Saša 
neví, co má dělat. Chodí kolem sodovky a váhá, zda se napít. Nakonec překoná odpor a napije se. 
Zdá se mu, že mozek se nahodil, je sice bystřejší, ale řešení už mu nenabídne.  

Koupí si první láhev vodky. Začínají se mu rozšiřovat obzory, všímá si žen, objevuje minisukně, 
módu. Koketuje se studentkami. Po čase mu vodka zachutná. 

Obtěžuje studentky, už ani neví, proč pije, vyhodí ho z práce. Naďa ho vyhodí z bytu. Jako 
alkoholická troska se vrátí k matce a část jejího důchodu utrácí za vodku. Hádá se s matkou, 
nakonec radši odejde na ulici a jednoho dne toho chlapíka, co málem spočítal záhadu stvoření, 
najdou ležet v příkopu vedle silnice. 

Tak si Bůh zase poradil. Nezahrávejme si s vědou a nechtějme být chytřejší než on. Kdo jiný dokáže 
náhodou zařídit, že v pravý čas dojde papír v notesu a žena nechtíc a netušíc spláchne poznání 
lidstva do hajzlu.   

 

Už dlouho nejel žádnej vlak … 

… zpívá v jedné ze svých písní skupina Hop Trop, mám rád nejen jejich písničky, ale také vlaky. Tak si 
představuju jaké to je, když ujede poslední vlak.  

Přenesme se do doby bezmobilové (pro dnešní mladé do pravěku), kdy lidé neměli ani tolik aut a 
více jezdili tou dopravou veřejnou, hromadnou. Pro náš příběh je důležité, nejen že nebyly mobily, 
ale také to, že se někde rušil provoz osobních vlaků na trati.  

Právě v této době a za této podmínky se odehrává náš (smyšlený) příběh. Nevěsta s početným 
doprovodem se blíží k vlakové zastávce a uvidí jen zadní světla odjíždějícího motoráčku. Netuší, že 
je to vlak poslední. Otec nevěsty zavelí, že to nevadí, že počkají na další spoj, že zásob mají dost a 
můžou začít hodovat dřív než na svatbě. Tak začnou kolovat klobásky, k tomu láhev domácí 
slivovičky a také vínečko. Tož zábava sa rozprúdí, šak cérka se vdává enem jednou. Jediná, kdo se na 
to netváří a poměrně nervózně (a marně) vyhlíží příjezd dalšího vlaku je nevěsta. 

Zatím u Staroměstské radnice v Praze postává ženich s kytkou a maminkou. Nervózně se dívá na 
hodinky.  

Zatímco ostatní na vlakové zastávce se dobře baví, nevěsta usedavě pláče, neboť ví, že svatbu již 
nestihne.  
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Ženichova matka synáčkovi vyčítá, jakouže nespolehlivou holku z buranova si to vybral, že nedokáže 
včas přijet ani na vlastní svatbu a posléze uraženě odchází, ženich jde přeobjednat termín svatby. 
Náhodou za tři hodiny mají volný termín. Ženich sedí schlíple na schodech, kytka pomalu uvadá. 
Kolem procházející dívku zaujme mladík v kvádru na schodech, zajímá ji, co tam dělá. Dá se s ním do 
řeči. Zjistí, že si mají tolik co říct. Ženicha napadne, že by, když už je na tu svatbu oblečen, se mohl 
oženit, jen s jinou nevěstou. Dívka kupodivu souhlasí, seženou jeden kolemjdoucí pár za svědky a 
vchází spolu na radnici. 

Na vlakové zastávce je veselo, rodina pochopila, že se už do Prahy nedostane a že nemá cenu 
zbytek zásob tahat zpátky domů a že je jim tady dobře. Už i nevěsta přestala brečet a chce se opít. 
Tu přichází na zastávku tulák s kytarou, který netuší, že žádný vlak už odsud nepojede. Nabídnou 
mu občerstvení, on jim zahraje a zazpívá. Zaujme nevěstu, i ona jeho. Postupně všichni odejdou 
domů, na opuštěném a potemnělém perónu zůstane jen kytarista s nevěstou. Je jim spolu fajn a tak 
spolu začnou chodit. 

Tak se dva, co se původně vzít měli, nevzali. Řeklo by se smůla, ale ten vlak, co nejel, nakonec 
přinesl štěstí čtyřem lidem. 

Jo, v životě to může být i tak, že to, co zpočátku vypadá jako neštěstí, či smůla, se nakonec může 
proměnit ve štěstí. 

 

Tři dcery 

Žila, byla za sedmero horami a sedmero řekami.... Zkrátka byla jedna tradiční rodina, otec a matka, 
kterým se postupně narodily tři dcery.  

Otec byl přísný, tak jako jeho otec a děd a vedl svou rodinu v duchu venkovských a křesťanských 
tradic. Matka, stejně jako její matka a babička, byla poslušnou pečující ženou a matkou. Takto 
ostatně u tradičních katolických rodin v této vesnici chodilo po staletí. 

Dcery tak vyrůstaly v tomto tradičním, dalo by se říci harmonickém, rodinném prostředí. Hlavu 
rodiny nikdo nezpochybňoval, matka si nikdy nikomu na nic nestěžovala, zkrátka smířila se se svým 
údělem. 

Dcery rostly a pomalu dospívaly. Otec měl s každou své velké plány, život jim už dopředu nalinkoval: 
nejstarší půjde do kláštera, mladší dcery výhodně provdá.  

Nejstarší byla hodná holčička a tatínka a maminku poslechla na slovo. Sice se jí líbil spolužák, byl 
však nesmělý a ona nebyla zvyklá rodičům odporovat, tak se hned po škole hlásila v klášteře. 

Prostřední dcera byla rebelka. Rodičům začala vzdorovat. Tak jako starší sestra zpívala na kůru, 
jenže narozdíl od ní si dovolila naschvál jednou nezpívat a po domácí hádce s otcem si dokonce 
prosadila, že do místního kostelního sboru nebude chodit vůbec. Otec ji vybral bohatého staršího 
ženicha ze sousední vsi, ale ona ho nechtěla.  

Rodina žila jako před více než 100 lety, ale nenechme se mýlit, otec miloval technické novinky a 
v době začínající dospělosti dcer už byly mobily, tak jimi rodinu postupně vybavil. Aby mohl své 
dcery a manželku hlídat a kontrolovat.  

Týden po osmnáctinách prostřední dcery, se ona dcera nevrátila domů. Odešla z domova, sedla na 
vlak a odjela do Prahy. Matka našla její dopis, v němž vysvětlila, proč odchází a že už se nevrátí. Na 
mobil ji volala marně, nebrala ho. 
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S rodiči už žila jen nejmladší dcera, ta byla vnímavá a brzy se naučila, že nemá cenu ani drze 
odporovat, ale ani poslušně poslouchat. Dokázala tak otupit hroty přísné výchovy, a dokonce si 
prosadila internátní školu v nedalekém městě.  

Otec zestárl, byl na dcery naštvaný a vyčítal manželce, že je proti němu popouzela. Dovolila si 
podpořit jen nejmladší dceru. Nejstarší je občas navštěvovala, nejmladší trávila doma víkendy, o 
prostřední nic nevěděli. 

Prostřední dcera se v Praze chytla špatné party, okusila alkohol, drogy, prostituci.  Zkrátka chtěla si 
hlavně užívat a nedopadla právě nejlíp. Nicméně do rodné vsi k rodičům se vrátit nechtěla. Z ulice 
se dostala, stala se trochu luxusnější prostitutkou. Ovšem s alkoholem a drogami zápasí pořád. 

Nejmladší začala chodit se zajímavým klukem, nebyl věřící tak, jako ona. Byl spíš filosof, měl rád 
přírodu, k Bohu se dostal sám přes ateistickou výchovu. Nejmladší dcera si s ním uvědomila, že být 
bigotní katolička ji nevyhovuje a začala se sbližovat s názorem, že k Bohu nepotřebuje prostředníka. 
Jak čas plynul, jejich láska sílila, až se rozhodli si najít pronájem ve městě, kde oba studovali.  

Doma rodiče osiřeli. Otec to nesl těžce, rozčiloval se, a nakonec těžce onemocněl. Jednoho dne 
nechal poslat pro místního faráře. Ale už to nebyl ten starý kněz, k němuž chodil téměř celý svůj 
život. Byl to mladý farář, takový moderní. Tradičně ho vyzpovídal a pak mu nasadil brouka do hlavy.  

„Měl byste povolat dcery k sobě a požádat je o odpuštění, a také se zeptat své ženy, zda Vám 
odpustí“ a s těmito slovy odešel. Otce to na chvíli naštvalo, ale pak o tom přemýšlel a rozkázal ženě, 
ať sežene dcery, že se s nimi chce na smrtelné posteli rozloučit. 

Matka okamžitě telefonuje nejmladší dceři, která ihned slíbí, že si to zařídí, nejstarší vzkáže přes 
faráře. Odhodlá se a zavolá prostřední dceři. Ta se nejprve podiví, že se ji matka po letech ozývá, 
nejprve telefon típne. Pak jí to ale nedá a zavolá zpátky.  

„Ahoj, co se děje?“ „Otec umírá a chtěl by Tě vidět.“ „Aha, na něj moc zvědavá nejsem, ale co dělají 
ségry? Ty bych ráda viděla.“ „Pokud přijedeš, budete tu všechny“. 

Tak se nakonec domluví a pozítří se všechny tři dcery objeví v rodném domě. Čtyři ženy zamíří do 
otcova pokoje, ten se jich ptá, zda mu odpustí. Jeho manželka spustí: „Vzala jsem si Tě a Bůh nám 
požehnal, snažila jsem se být ti hodnou ženou a dobrou matkou našich dcer. Ten úděl jsem si sama 
zvolila, ale to, že jsi na dcery zanevřel a svým způsobem je vyhnal, to ti neodpustím.“ 

Nejstarší dcera: „Poslal jsi mě do kláštera a nedovolils mi poznat fyzickou lásku. Ta touha mne 
sužuje mnoho let, nejsem té služby hodna, měla jsem se vdát a mít děti. To jsem si přála. To Ti nikdy 
neodpustím.“ 

Prostřední dcera: „Kvůli Tobě jsem utekla z domu, abych si užila svobody. Té jsem si užila naplno, 
fyzické lásky jsem měla až moc, stala se ze mne prostitutka, občas chlastám a beru drogy. To Ti 
nikdy neodpustím.“ 

Nejmladší dcera začne úplně jinak: „Matko a otče, děkuji vám za život. Dívala jsem, pozorovala vás, 
rodiče a své starší sestry a tím jsem poznávala, jak žít nechci. Díky Petrovi, do něhož jsem se 
zamilovala, jsem poznala, že se dá žít i jinak. Chceme se vzít a žádáme vás o požehání. Je to ale 
trošku jinak, panna už nejsem (smích) a čekáme miminko“.  

Matka a sestry začnou gratulovat k miminku. Otec sípe z postele: „a ty mi odpustíš?“ Nejmladší se 
usměje: „ale já jsem Ti táto dávno odpustila. A mámě a sestrám také, vlastně jsem ani neměla co 
odpouštět. Já jsem si díky vám všem, a hlavně díky Petrovi, uvědomila, jak chci žít já sama a za tím si 
stát.“  
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Tak ta nejmladší byla ze všech nejmoudřejší. Všichni si pak vzájemně odpustili, otec zemřel v klidu a 
s úsměvem na rtech a tři ženy přemýšlely, jak si uspořádají své životy. Začaly se to učit. Nejstarší 
dcera odešla z kláštera, prostřední z Prahy a vrátily se prozatím domů k matce. Prostřední dceři se 
ve venkovském prostředí začalo (až na ty absťáky) dařit zbavovat se závislostí na alkoholu a 
drogách. Ženy zatím ve třech dávaly dohromady drobné hospodářství, chátrající díky otcově nemoci 
a matčině nestíhání se o vše postarat. To je nejen utužilo, pomohlo zahojit staré šrámy na duši, a 
hlavně je spojilo v nový rodinný vztah.  

Nejmladší měla pár týdnů po pohřbu svatbu, s manželem se přestěhovala do domku jeho babičky a 
všichni se těšili na narození potomka.  

 

Dva životy  

Smyšlená povídka o setkáních a životních osudech dvou kluků. Jak se jejich cesty sešly, pak rozešly a 
po nějaké době se opět setkaly. 

Kdysi dávno na gymplu  

Kdysi dávno na gymplu se potkali dva kluci, Franta a Pepa. Předtím se neznali. Franta byl místní, 
Pepa dojížděl. Pepa byl sice nesmělý, ale zvědavý.  

Ve třídě nikoho neznal, ale to se časem změnilo. Dojíždějící se záhy sesedli ve vlaku, tam si povídali, 
doháněli úkoly, učili se, nebo (později) hráli karty. Ve třídě byly skupinky, které se vzájemně znaly. 
Byli to sousedé a kamarádi ze stejných obcí, byli to spolužáci ze základky.  

Pepa tu bývalé spolužáky neměl, současné spolužáky ze svého města poznal až ve třídě a ve vlaku. 
Chtěl se seznámit s novým městečkem a začal se kamarádit s Frantou. Franta byl dobrý průvodce, 
začal mu vše ukazovat, Pepa začal jezdit domů pozdějšími vlaky, občas u Franty přespal.  

Franta byl trochu jinak zaměřený, holky po něm šly, Pepa to s holkama moc neuměl. Kluci měli 
podobný smysl pro humor, smáli se, stali se z nich kamarádi.  

Řeklo by se, že se vzájemně doplňovali. Franta chodil do lidušky, uměl hrát na rozličné nástroje. To 
mu Pepa záviděl a začal se s tátou učit akordy na jeho staré kytaře. Nakonec se přeci jen naučil 
aspoň na tu kytaru a později na prázdninách s brontosaurem, a trampských výpravách jim to i ladilo, 
když Franta doplnil Pepovu hru na kytaru hrou na housle.  

To už ale bylo po gymplu. Na vejšce i pár let po ní se spolu dál kamarádili a pořádali různé akce. 
Franta se dal na techniku a později ho uchvátil obor informačních technologií. Pepa měl rád přírodu 
a zůstal jí věrný. 

Jejich životní cesty se rozešly. Zatímco Franta zůstal u Prahy, Pepa nakonec z blízkosti Prahy utekl. 
Klidný a zpočátku nesmělý Pepa se oženil dřív a také měl dříve i děti. Franta ženy střídal a usadil se 
později.  

Smart Frank  

Franta je světoběžník, tedy byl. Měl rád společnost, dokázal všechny bavit. Vymetal večírky. A nebyl 
to žádnej flink. Naopak byl workoholik, v nadnárodní firmě si budoval kariéru. Stal se šéfem 
pobočky, už neměl kam růst. Chystal se do zahraniční centrály, přišel tak o rodinu. První žena se 
s ním rozvedla, opustila vilu, kterou nechal postavit na kraji města, kde celý život žil. Na dceru platil 
vysoké alimenty. Dotáhl to k infarktu. V sedmatřiceti.  
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Dostal se z toho. Díky ženě, kterou přitahoval a která se do něj zamilovala. Nakonec se ukázalo, že 
milovala hlavně jeho dočasnou bezmoc a to, že se o něj může starat, že mu může pomáhat a že ho 
má tak pod kontrolou.  

Pomohla mu znovu se dostat nahoru. Po infarktu si dával větší pozor, založil si vlastní firmu, znalosti 
měl, doba tomu přála. Starostlivá manželka ho unavovala, upřednostnil práci, a nakonec i atraktivní 
ženy. S ženou „pečovatelkou“ dítě neměl, bylo snadné se rozejít. Navíc si ji ani nevzal. Byl atraktivní, 
bohatý, žádostivý. Ženy se kolem něj točily. Jedna taková „zlatokopka“ ho uhnala, vysadila 
antikoncepci a čekala s ním dítě. Poté, co se jim krátce po sobě narodili dva synové, svolil ke sňatku 
a vzal si ji. Šťastný nebyl.  

Firmě se už tak nedařilo, zlaté časy skončily. Manželka z toho byla nervózní, byla zvyklá na větší 
komfort a nechtěla se uskromnit. Přestala s Frantou spát, když musel propustit hospodyni, tedy 
služebnou, co se starala o úklid, vaření a o děti. Poměrně rychle si našla za Frantu, kterému říkala 
Frank, náhradu. Splňoval přesně její představy, hlavně co se týkalo nadité peněženky. Jednoho dne 
si sbalila kufry, a i se syny odjela s fárem za Frankovy prachy od něj pryč k novému sponzorovi.   

Franta osaměl, vila na něj byla velká, na ženský zanevřel. Vilu prodal, zaplatil dluhy, volvo si 
ponechal, měl rád luxus a užíval si ho. Koupil si malý byt v Praze. V té době ho vyhledala a navštívila 
dospělá (a již provdaná) dcera z prvního manželství. Rozuměli si a vzájemně si odpustili. Převedl 
firmu na ni a jejího manžela a působil jen jako poradce, dostával z firmy dost peněz, aby mohl klidně 
žít.  

Zařídil si chytrou domácnost a v zásadě ji každou chvíli „upgradoval“ podle všech nových trendů. 
Mobily a počítače také nevydržel mít dlouho, staré za nové měnil poměrně často. To byla jeho 
vášeň. Na facebooku byl v podstatě pořád. A najednou pozvánka na třídní sraz po 35 letech od 
maturity. Organizátorky třídních srazů je pravidelně pořádaly každých pět let. Poslední dva srazy 
vynechal. Přestalo ho to bavit, možná by vynechal i teď, ale dozvěděl se, že kamarádka náhodou na 
Vysočině objevila Pepu a rozhodla se uspořádat sraz u něj, takže se Pepa nemůže neúčastnit. Fajn, 
tak pojede na sraz za Pepou. 

Přírodní živel Pepa  

Pepa vystudoval přírodovědu. Nebyl ambiciózní a kariéra ho nelákala. Ale protože ho příroda moc 
bavila, hodně toho znal, poznal mnoho rostlin, ale ještě víc zvířat. Byl ve svém živlu. Na škole se 
snažil účastnit expedic po přírodních krásách vlasti i zahraničí.  

I po studiích bydlel stále s rodiči. S pár děvčaty chodil, ale jedna byla věřící katolička a chtěla až po 
svatbě, a to se mu nelíbilo. Další ho po krátké známosti opustila. Na jedné akci potkal dívku, která se 
mu líbila, pozval ji do kina, kupodivu šla. A tak spolu začali chodit. Ukazoval ji krásy přírody, a 
nakonec se z toho vyvinula láska na celý život. 

Vzali se a do roka měli první dítě, dceru. Zprvu bydleli u manželčiných rodičů, pak to zkusili u 
Pepových rodičů. Toužili po vlastním bydlení. Pepa pracoval v pražské ZOO, práce ho sice bavila, ale 
bylo to dlouhé dojíždění, kterým strávil tři hodiny denně a ten plat také nic moc nebyl. Vedoucí 
místa byla obsazena, vyhlídka na byt v Praze v nedohlednu, a kromě toho ani jemu, natož jeho ženě 
se nechtělo bydlet v Praze.  

Hledali nabídku práce s bytem. Nakonec objevil, že hledají učitele přírodních věd na venkovské 
gymnáziu v městečku na Vysočině. Jel se tam podívat. Městečko ho zaujalo, najmě okolní příroda. 
Také byt byl docela hezký a prostorný. 
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I ženě se tu líbilo, tak se o prázdninách stěhovali. Dceři ještě nebyl ani rok. Pepa si musel dodělat 
pedagogické minimum, rozšířit znalosti z fyziky a chemie. Kolegyně v kabinetu si ho oblíbily, velmi 
dobře vycházel i s ředitelem, a nakonec i se studenty.  

Nechtěl mít nad nimi převahu, často jim vyprávěl o zážitcích z pražské ZOO, dokázal se smát, jednat 
na rovinu, dokázal přiznat chybu a dokonce říct, že neví, když se ho na něco zeptali a nedokázal 
odpovědět. Vše šlo krásně, manželka ekonomka nastoupila jako referentka na Městský úřad. Pět let 
po dceři se jim narodil syn.  

Vše šlapalo jako po drátkách do té doby, než pan ředitel odešel na zasloužený odpočinek. Nová 
ředitelka dokázala během chvíle proměnit atmosféru celé školy. Učitelský sbor se začal měnit, 
spousty učitelek odešlo, přicházeli noví pedagogové, pověst školy trpěla. Děti se přestaly hlásit, 
začaly se krátit úvazky učitelům. Už i kliďas Pepa toho měl dost a hledal, kde by si aspoň přivydělal. 
Navíc studenti už nebyli takoví, jako jejich předchůdci. Doba mobilová a facebooková jim vymyla 
mozky. Ještě k tomu ho unavovaly a štvaly požadavky ministerské byrokracie, jejichž plnění nová 
paní ředitelka bezpodmínečně vyžadovala. 

Tak se Pepa jednoho jara dozvěděl, že 15 km vzdálená nově vybudovaná záchranná stanice pro 
zvířata hledá brigádníky na víkendy. Zajel se tam na kole podívat a pak tam pomáhal každý druhý 
víkend. Aspoň mám práci na prázdniny, když nám ředitelka vyhrožovala, že nás pošle na pracák, 
pomyslel si Pepa.  

Jednou mu šéf záchranné stanice povídá: „po prázdninách tady končím, vracím se do Prahy, měl 
jsem to tu rozjet, pohlídat grant a někoho sehnat za správce. Doporučím Tě, tedy jestli se Ti chce?“  

„Tos mě potěšil, práci bych bral hned, napadá mne spousta věcí, jak to tady vylepšit. Jenže když 
odejdu ze školy ztratím nárok na služební byt“, pokrčí smutně rameny Pepa. „Tak pojď se mnou, 
něco Ti ukážu tady kousek v lese“. Kousek od plotu záchranné stanice se šéf rozpovídá: „Tak v týhle 
chaloupce přespávám, je to bývalá hájenka, opuštěná. Dali jsme dohromady jednu místnost pro 
mne. Vše ostatní na nějakou přestavbu teprve čeká, kdyby tu byl dlouhodobý správce a začal na 
tom makat, tj. přestavěl by to k obrazu svému v souladu s přírodou, tak bychom to na něj za pár let 
převedli“. Tak Pepa získal místo i s bytem, kam si přivedl manželku s dětmi.  

Jednoho dne, když už je dávno dobudováno, dospělé děti jsou z domu a manželka dávno neúředničí 
a nedojíždí do městečka, naopak vede u nich lesní školku a pořádá kursy ekologického zahradničení, 
se uskuteční překvapivé náhodné setkání. Navečer se do kanceláře dobývá nějaká ženská 
s pochroumaným ježkem. Jak se ukáže je to Pepova spolužačka z gymplu. 

Setkání po letech 

Simona nervózně zvoní, v druhé ruce drží v zabaleném hadru ježka, kterému krvácí zadní tlapka. Po 
chvíli se ozve zachraptění domácího telefonu „už je zavřeno, přijďte ráno“, Simona ihned 
autoritativně křičí „přejela jsem ježka, musíte ho zachránit!“. „Dobrá, tak počkejte jsem tam za pět 
minut“.  

Simoně se zdá čekání nekonečné, navíc se nikde nerozsvěcí. V tom se lekne, když za sebou uslyší 
„Tak jsem tady, paničko, doufám, že je ještě v zachranitelném stavu, veterinář dorazí až ráno“.  

Žena se otočí, ke svému překvapení muže poznává: „Pepo, jsi to Ty? To snad není možný?“ Pepa 
chvíli váhá, načež se žena představí „Simona, bejvalá Nováková, chodili jsme spolu na gympl“. Pepa 
si vzpomněl, „no jo, málem bych Tě nepoznal, ale to počká, co ten ježek?“  

„Zachráníš ho, že jo?“ Simona předává Pepovi hadr se zraněným ježkem. Pepa rozbalí hadr a 
prohlíží si ježka.  
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„Vezmu ho domů, převážu mu tlapku, nakrmím ho a ráno ho veterinář ošetří. Pojď se mnou, jestli 
teda můžeš, představím Tě ženě a můžeme si pokecat, když ses tady takhle zjevila. A kampak máš 
namířeno?“ prohodí Pepa cestou k domovu.  

„Jedu na školení, večer jsem se měla ubytovat v hotelu, cestou jsem srazila ježka, nebyl rozpláclý, 
snažil se odplazit, ale viděla jsem krev a internet a navigace v mobilu mě zavedly sem. Bylo to blízko, 
tak jsem se rozhodla, že se ho pokusím zachránit a tady potkám spolužáka“. 

„Tak zavolej do hotelu, přespíš u nás a ráno tam dojedeš“ „Tak jo, zruším nocleh a zítra dopoledne 
si to tady prohlídnu, přednášku mám až od třech odpoledne.“ 

Následně si povídají ve třech, žena jde spát dřív a bývalí spolužáci kecají dál až do hluboké noci. 
„Letos před létem chystáme třídní sraz, dozvíš se to z fejsu“, náhle se zarazí ... „Ty vlastně na fejsu 
nejseš, že? Marně jsem tě tam hledala“, vzpomněla si Simona. Pepa se kření „na fejsu tedy opravdu 
nejsem, nezajímá mě, nemám na něj čas. Ale dám Ti na sebe telefon, Ty mi zavoláš a já přijedu“, 
říká Pepa a vytahuje svůj starý tlačítkový mobil. Simona vyprskne smíchy. Předají si čísla, Pepa jí 
ukáže, kde se umyje a kde bude spát.  

Ráno provede Simonu po stanici, veterináři předá do péče zraněného ježka. Simona je nadšená a 
přednášet o nové právní úpravě ve služebním zákonu se jí ani nechce, ale musí. Ještě před tím, než 
se rozloučí se Pepy zeptá „nedal by se ten třídní sraz uspořádat tady u Tebe?“ „To je nápad, jistěže 
dal, jen se nepodívám do Prahy“. „Však my z Prahy se rádi přijedeme podívat sem, už mám lajky na 
fejsu, dala jsem tam fotky a už je sdílí většina spolužáků, co je tam přihlášená“.  

„Kromě mě“, směje se Pepa.  

O pár měsíců později se koná sraz. Pepa zajistil občerstvení vč. alkoholu. Oficiální sraz je v sobotu od 
14 hod., zájemci mohou přespat do neděle.  

Franta se objevil už v pátek večer. Po dlouhých letech mají možnost si popovídat. Říkají si příběhy 
svého života, vzájemně si naslouchají. Pepa spousty věcí nevěděl, naposledy ho viděl v nemocnici 
po infarktu, kde ho navštívil. Věděl, že má také dceru (o něco mladší, než má on), že je rozvedený. 
Znal jeho tehdejší přítelkyni, která se o něj starala, dál už nevěděl nic. Franta naopak stopu ztratil, 
když se dozvěděl, že učí někde na Vysočině, je narozdíl od něj ženatý a má dceru, o synovi, natož o 
záchranné stanici nevěděl. 

„Jak tady žiju já, to vidíš a ještě uvidíš. Ale řekni mi, jak teď žiješ Ty?“ Franta se zamyslí a pak řekne, 
„vždy jsem chtěl mít všechno pod kontrolou, všechno jsem řídil a teď mě řídí chytrá domácnost. 
Lednička sama objednává nákup, ale už mi zakázala řízek, televize a počítač mi zakazují porno a 
denně připomínají, že už jsou staré a že jestli je nevyměním, tak se vypnou trvale. Myčka si 
stěžovala, že tak staré nádobí nebude mýt a nechala ho vyřadit. Šel jsem se opít do hospody, ale 
centrální mozek mé chytré domácnosti mi posílal varovné smsky, abych už nechlastal nebo mě 
nepustí domů“. 

„Teda to je technika dneska, to čumím, a jak to dopadlo? Pustili Tě?“  

„Ne, vyzkoušel jsem si jeden den bezdomovectví. Zas tak hrozný to nebylo, našel jsem ještě jeden 
otevřený bar a pak se od rozbřesku toulal Prahou, pomalu střízlivěl, došel si do firmy na kafe, umýt 
se a trochu prospat. Ale pak jsem to napsal na fejs a tos měl vidět, těch lajků. Už jsem za ty svý 
předchozí melancholie pomalu žádný nedostával, ale tohle bylo něco.“ 

„Hm, tak to jde mimo mě“ „A ty bez toho dokážeš žít?“ „Jo, ale ty věci mám, mobil teda z pravěku, 
ale slouží, televize hraje, počítač a internet mám v kanceláři, a to mi stačí. Na facebooku nejsem“ 
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„To seš šťastný člověk, to Ti závidím“. „Tak to je poprvé, co závidí Franta Pepovi. Víš, že dřív jsem 
záviděl já Tobě?“ 

„A co?“ „No, třeba že umíš hrát na housle, na kytaru, na trubku, že holky na Tebe letěj, žes měl 
motorku, že ses dostal tam, kam jsi chtěl. Pravda, infarkt jsem Ti nezáviděl ...“ 

Podívají se na sebe a vyprsknou smíchy a pak asi dvě hodiny si vzpomínají na vtipy a veselé příhody 
ze života. Následující večer jsou králi zábavy abiturientského večírku. Zdatně jim sekunduje spolužák 
Karel.   

Simona si libuje, jak díky trochu sraženému ježkovi, zařídila ten nejúžasnější školní sraz za 
posledních pětatřicet let a jak jsou ti prošedivělí, proplešatělí padesátníci s bříšky úžasní a stále 
mladí. 

 

III. 

Trochu jiné pohádky 
 
Prase Rudolf  

Ruda je malý, školou povinný kluk, co žije s mámou a jeho nejlepšími kamarády jsou Anička a Toník. 
Tak si tak jednou hrají na babu a máma ho volá k večeři. 

A ještě se ho zeptá, co mají za úkoly do školy. Ruda neví, a proto se ptá kamarádů. „Měli jsme 
napsat sloh o praseti. Já napsala, jak se prase chová v chlívku, co jí a jak jsou roztomilá malá 
prasátka, selátka a také jsem si vzpomněla na prase divoké v lese“, referuje Anička, snaživá holčička. 

Tonda se pochlubí: „Můj táta je řezník a tak jsem napsal, co z prasete všechno máme: sádlo, jitrnice, 
jelita, tlačenku a jak vypadá taková zabíjačka“. 

Ruda cestou domů zakopne a rozplácne se v louži. Když dorazí domů, máma mu vyčiní: „Fuj, Rudo, 
ty jsi ale prase, okamžitě do koupelny a pořádně se vydrhni!“ 

Ruda se neochotně vleče do koupelny. Náhle se mu v hlavě zrodí nápad: já se teď musím vydrhnout 
v koupelně, to prase přeci nemusí, napíšu, jak se prase rochní v bahně a nemusí se mejt! A navíc 
nemusí vstávat, chodit do školy a psát ty pitomý úkoly. Kéž bych tak byl prasetem!  

Poslední věta se Rudovi stane osudnou, přání se mu jako mávnutím kouzelného proutku splní. 
Z Rudy je prase.  

Máma volá synka k večeři, ale místo Rudolfa přichází prase. „Kde se tady vzalo to prase?“, ptá se 
máma, načež prase promluví: „Ale to jsem já, mami, Ruda“. Máma omdlévá, prase ji naštěstí včas 
zachytí, žena se vzpamatuje z počátečního šoku a snaží se najít nějaké řešení. Nakonec se 
rozhodnou, že ráno je moudřejší večera a třeba se z toho Ruda do rána vyspí.  

Nevyspal, ráno snídá žena s prasetem. Za chvíli už zvoní kamarádi, že spolu půjdou do školy. Matka 
dětem sdělí, že Rudovi je špatně a že s ním půjde k doktorovi. Jenže Anička si všimne a řekne: „jé, to 
jsem nevěděla, že máte prase“. 

„To není prase, teda vlastně je, ale je to můj Ruda“, povídá matka a děti vyzvídají, jak se to Rudovi 
stalo. Naštěstí už je pozdě a oba musí do školy, jen Toník si ještě na něco vzpomene, otočí se a na 
Rudu zakřičí: „hlavně se nepohybuj sám po vsi, táta by tě mohl i zabít“. 
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Když se máma s Rudou vracejí od doktora, potkají Kašpárka, protože to je veselá kopa, hned spustí: 
„Dobrý den matko, kampak s tím prasetem? Na porážku?“ 

„Kuš, šašku, to je můj syn Rudolf“, dí matka naštvaně. 

Jenže Kašpárek si dál vede svou: „Kašpárek, jméno mé. Ale paní, co to děláte, pojmenovat prase, to 
už ho nezabijete, to my jsme jednou s Kalupinkou prase pojmenovali, Pašík Vašík jsme mu říkali…“ 

„Ale já jsem opravdu Rudolf, chodím do 3. B“, prohlásí prase. To Kašpárka na chvíli šokuje, že prase 
mluví a chodí do školy. Ale co, z pohádek je zvyklý na ledacos a tak se zeptá, zda už byli u doktora. 
Odpoví mu, že jdou od něj a že je poslal ke zvěrolékaři.  

Kašpárek přemýšlí a zatím dojdou s mámou a Rudlou skoro domů, kde potkají Toníka s Aničkou: 
„Rudo, pojď si hrát, na babu s prasetem to bude legrace“. 

Zatím Kašpárek vyzvídá na matce, jak se to vlastně celé přihodilo. Vyslechne si celý příběh, usilovně 
přemýšlí, když zaslechne Rudolfův nářek: „Mě už to nebaví, já už nechci být prase“. 

„A tys to chtěl?“ ptá se Kašpárek. Ruda odpoví, že vlastně ano, že měli napsat úkol o praseti, že se 
nechtěl mejt a praseti záviděl, že se mýt nemusí a taky nechodí do školy. 

Kašpárek nad tím dumá, jak detektiv Štika z bájného Ohníčku a najednou to má: „Mám nápad. 
Mámo, přineste necky, mýdlo, šampón, kartáče, vodu. Děti nám pomohou to prase pořádně 
vydrhnout. A aby nám to dobře šlo, zazpíváme si tu krásnou písničku od Dády: Rudlo ty šmudlo, že 
se nestydíš…“ 

Během mytí, drhnutí a zpívání se z pěny vynoří Ruda, už jako člověk. Je strašně rád a všichni kolem 
také. Ještě něco se změnilo, Ruda od té doby chodí rád do školy, úkoly píše včas a dokonce se rád 
myje. 

A jaké si z toho vzít poučení? Dávejte si pozor na to, co si opravdu přejete. Přání se totiž plní a nejen 
v pohádkách. 

 

Čert nebo vodník?  

Co se stane, když si čert s vodníkem vymění duše? Pak nikdo není takový, jak vypadá. Opravdu. 
Fakt. Bylo, nebylo, za sedmero horami, nebo za mlhou hustou tak…ne to je jiná pohádka. Ach ta 
skleróza. 

Tak znovu. Zkrátka někde ve starým mlejně, kde byl samozřejmě i náhon, ale už se tam dávno 
nemlelo, žili dva mladíci. Jeden vypadal jako vodník a druhý jako čert. 

Šel jsem takhle náhodou kolem a slyšel jsem divný rozhovor těch dvou bytostí. Seděli před 
polorozpadlým mlýnem na lavičce a mastili karty. Schoval jsem se za keř, aby mě neviděli a 
poslouchal. 

„Mně už ty karty nebaví, Bonifácku, jsem moc suchý a je mi vedro, půjdu se smočit do vody, 
brekeke“, povídá kupodivu čert.   

„To je škoda, zrovna když vyhrávám. Ale máš pravdu, Belínku, nějak tu fouká a půjdu se dovnitř 
k peci ohřát, bll bll“, odpovídá vodník.  
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To mi teda hlava nebere. A to mám chytrou hlavičku, která už vyřešila lecjakou záhadu. Ještě jsem 
se nepředstavil. Můžete hádat… cože Colombo? Poirot? Kojak? Kdepak vedle jak ta jedle, napovím, 
jsme přece v pohádce. Co? Detektiv Štika? Přihořívá. Nenechte se vysmát, mě přece zná každé malé 
dítě. No jo, ale vy jste dospělí, že jo. Tak už vás nebudu dál napínat. Jsem Kašpárek. 

Tak jsem přistoupil k náhonu, kde se ráchal čertík. Představil jsem se a zeptal se ho, jak je možné, že 
on, čert se cáká ve vodě. Prošel jsem světa kraj a tohle jsem ještě neviděl. „Ono je to vlastně 
jednoduché“, děl čertík, „máme vyměněné duše“. 

To už se k nám přidal i vodník: „kdysi tady žily dohromady dvě rodiny, čerti a vodníci, naše rodiče. 
Jenže se furt hádali, jak si ten mlejn zařídí a co tady budou dělat. Nemohli se shodnout a rušili tím 
souseda, čaroděje Zloboděje“. 

A čertík pokračoval v příběhu: „čaroděj je několikrát varoval, pak se opravdu naštval, mlýn pobořil a 
nás zaklel, tedy vyměnil naše duše“. Vodník ho doplnil: „naši to nemohli snést a odstěhovali se ke 
špinavé řece a čerti odešli sloužit do pekla a tak jsme tu zůstali sami“. 

Zloboděj, to mi něco připomíná, přemýšlím nahlas. Znal jsem nějakýho čaroděje Dobroděje… „To je 
on“ vykřiknou oba sirotci najednou a pak to čertík vysvětlí. „Od té doby, co nás zaklel a pobořil 
mlejn, si říká Zloboděj“. Ptám se, kde bych ho našel, ale to chlapci nevědí, snad někde v černém 
lese.  

Rozloučím se s vodníkem a čertíkem a vyrazím. Když jdu, tak jak se mi okysličuje hlava, víc mi to 
myslí a najednou nápad. Dobroděj, tedy dneska Zloboděj, má sestru, starou dobrou vílu Dobromilu. 
Tak ji navštívím, už dlouho jsem u ní nebyl a ty její buchty… Hlavně, aby mi řekla něco o svém 
bratrovi.  

Moc toho nevěděla, jen, že si její bratr chodí pravidelně vybít zlost každou středu večer k čertí skále. 
Tohle ale byla zásadní informace.  

Zloboděj mě tedy pohonil, to se musí nechat. Jak je starý, tak je ještě slušný běžec. Musel jsem ho 
nějak vyprovokovat, zkusil jsem to nejdřív po dobrém „tak si vzpomeň, bývals přeci hodný čaroděj 
Dobroděj“. „To už je dávno, teď zmiz, mám tu práci a mohl bys přijít k úrazu“, zahřměl Zloboděj.  

A pak mi to došlo, musím se dotknout jeho ješitnosti, to funguje spolehlivě. „Hej Zloboději, jaký ty si 
čaroděj, když si ani ten mlejn nesrovnal svými čáry se zemí, vždyť ani čarovat neumíš“ a už to bylo. 
Co nadávek do červenej skřetů, červů a úplných debilů jsem si vyslechl. Ale poslouchat nebyl čas, 
musel jsem vzít nohy na ramena, protože Zloboděj se právě rozhodl, že mne roztrhne jak hada a tak 
musel běžet za mnou.  

Běželi jsme až ke starému mlýnu, a tam se to stalo. Čert s vodníkem, když nás slyšeli a viděli, utekli a 
schovali se v nedalekém mlází. Ještě jsem trochu zabrnkal na čarodějovu ješitnost slovy: „stejně mě 
nechytíš ty starej páprdo“ a jen tak tak stačil uhnout před jeho hněvem, který se obrátil proti 
mlejnu a srovnal ho se zemí. Čarodějovi se viditelně ulevilo, přiblížil se ke mně, myslel jsem, že mne 
praští, ale podal mi ruku, v očích byly vidět slzy dojetí a řekl: „děkuji ti, Kašpárku, jsem konečně 
svobodný, svého hněvu jsem se na dobro zbavil a teď půjdu navštívit svou sestru. Už jsem zase 
Dobroděj“.  

Tak to se mi povedlo, vyléčit čaroděje. Ale abych nezapomněl, čaroděj ještě zrušil svou kletbu a od 
té doby už je zase čert čertem a vodník vodníkem. Mladíci se teď pustí do stavby nového mlýna. Tak 
to vezmu ještě kolem Sněhurky a domluvím s ní, aby jim na nějaký čas půjčila trpaslíky na brigádu. 
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Moderní pohádka od ovčí babičky  

Jako malé dítě jsem měl rád statečného beránka, který to vždy nandal těm hloupým vlkům. Člověk 
tak nějak podvědomě fandí těm „papírově“ slabším.  

Beránek byl nejen chytrý, ale také oplýval vtipnými nápady a tím dokázal přemoci sílu. Pravda, vlci 
mu to svou hloupostí usnadňovali a fakt mi jich někdy bylo líto. 

Bylo, nebylo. Beránci s ovečkami a jehňátky si žili spokojeně v ohradě. Jednoho dne jedna krásná a 
chytrá ovečka začala přesvědčovat ostatní ovečky, že by ovce měly mít stejná práva jako berani. Že 
by berani měli hlídat jehňátka a vůbec zastat jejich ovčí práci. Ta chytrá ovečka si prostě nedokázala 
mezi beránky vybrat, žádnej jí nebyl dost dobrej a tak zůstala na ocet. Což by byla (normálně 
postaru) ostuda, ale ona z toho udělala ctnost a právo.  

A postavila se do čela ovčího hnutí, které zpočátku vzbuzovalo i sympatie, protože ovečky byly rády, 
když si beránci hráli častěji s jehňátky a když jim v jejich práci pomohli. Ti bystřejší beránci se 
ochotně zapojili do dělby práce, neboť brzy seznali, že spokojená a odpočatá ovečka je večer 
přítulnější než unavená a naštvaná. 

Jenže to se nelíbilo šéfové, která se obklopila nespokojenými, nešťastnými (prostě zapšklými) 
ovcemi, a společnými silami se jim postupně povedlo udělat z místních beranů neschopné skopce. 
Také jehňat ve stádu ubývalo, naopak přibývalo single oveček i beránků. Někteří beránci dokonce 
zjistili, že je jim spolu líp, než s nějakou nafoukanou ovečkou. To se odehrávalo hlavně v tom 
západnějším cípu ohrady.  

Na východním cípu zůstávalo ještě dost hloupých ovcí, které žily postaru, přesto i mezi nimi se našly 
aktivistky, které pošilhávaly po tom západním cípu a chtěly žít stejně, protože jim záviděly bohatší 
pastvu, čas na péči o svou krásu a koneckonců i ty slušné, korektní beránky s vybraným chováním. Ti 
nejsou jako ti naši nevychovaní, hrubí a tupí berani. 

Tak si tu všichni tak nějak žili, občas si zašli na návštěvu na opačný cíp ohrady a všichni se cítili 
v ohradě bezpečně. Občas se báli vlků. Opravdu se sem vlk nedostane? Ani vlk v rouše beránčím? To 
se nedá vyloučit, ale nebojte, máme to pod kontrolou. A najednou, kde se vzali, tu se vzali, do 
západní části ohrady se tlačí noví fešní berani. Ovečky je vítají, jsou z nich zkrátka paf, ta svalnatá 
těla, ne jako ti naši sice chytří a slušní, ale příliš změkčilí beránci. Ale co to? Ti noví se s tím moc 
nemažou, žádné kecy, žádné plazení se před nafoukanou ovečkou, pěkně primitivně postaru. 
Nechceš po dobrém, nevadí, vezmu si, co mi náleží silou. Cože? Ty, ovečko prý nechceš hlídat 
jehňata, nechceš se starat o domácnost a dokonce ani o mě? Tak to teda ne, budeš muset. A 
přestaneš se fintit.  

Ti z východního cípu na to koukají a většina z nich nově příchozí berany nechce. Nevěří svým očím, 
když vidí, co se v tom západním (na pastvu bohatším) koutě děje. Chtějí si žít po svém, po staru, 
v ovčích rodinách. Kde beran je beranem, ovce ovcí a jehně jehnětem. Protože tak to je odjakživa. 
Tak to funguje, co svět světem stojí. A nechápou, proč by měli měnit to, co funguje. Přírodní zákony. 
A tu jeden chytrý a silný beran řekne: „nedá se nic dělat, chlapi, jestli chceme žít jako dosud, 
musíme si ten náš svět umět ubránit“. A beránci se rozpomenou, že jejich úkolem je své ovečky a 
jehňátka chránit. Že to tak dělal i ten chytrý beránek z Pohádek ovčí babičky.  
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Jak je těžký mravenec?  

Představte si velkou tlustou větev, která je pár metrů nad zemí, z níž je hezký pohled dolů a zároveň 
přehled, co dělají ti dole. Nahoře na větvi sedí král, v našem případě lev. Aby mu tam nebylo 
smutno, přizve si pár lvic. 

Pak přijdou lvíčata a je třeba nějaké to služebnictvo, co nahoru dochází, ale navečer se vrací dolů 
(takové ty šedivé myšky). Pak jsou třeba nějací rádci, co pomůžou s vládnutím. Tak se na větev 
nahrnou takoví ti slizouni, hadi, krysy, slimáci a chameleoni. A na větev vzhlíží i další, kromě 
vychytralých opic, také lenochodi. Žirafám je to jedno, ty mají přehled samy o sobě a žijí si na 
vysoké noze a nemusí natahovat krk. 

A dole se maká, co jen pilných včeliček, mravenečků a ptáčků zpěváčků se lopotí, aby se ti na větvi 
měli dobře. Co kdyby se na tu větev chtěly vydrápat ovečky? Ty lze zastrašit, povoláme vlky. Tak to 
docela funguje, rozděl a panuj a ostatní drž zkrátka, ať se hezky bojí, nepřemýšlejí a makají. Jak 
přibývá zvířat na větvi, tak vlci na to už dole přestávají stačit a pomoct jim musí hyeny.  

Jenže u slonů a medvědů to neprojde, ti jsou silní a chtějí taky na větev. Ta větev je silná, i toho 
slona udržela. Co se to však dole děje?  

Zajíci odcházejí, za nimi lišky a hodně ptáčků odlétá zpívat jinam. Sovy už nechtějí učit ta zhýralá, 
rozmazlená mláďata z větve a některé se rozhodly sehnat si nějaké to živobytí u svobodných a 
pracovitých zajíců a chytrých lišek. Dokonce buvoli i voli stávkují (prý více píce republice), už není co 
přežvykovat. Jak to jen vyřešit? Sebereme prasatům žito a nějaký čas to ještě udržíme.  

Už i jezevce to přestává bavit a přemýšlejí, zda zůstat či odejít. Na větvi je z toho docela panika (kdo 
na nás bude pracovat?), až jedna lstivá kolčava dostane nápad: pozveme bezobratlé, těch je hodně, 
ti nám pomohou. Aby se sem dostali, přes vodu jim pomohou chobotnice.  

A pak se rozhodne jeden mravenec vylézt na větev. Už toho lopocení má chudák dost a chce si taky 
pansky užít. No co, jeden unavený mravenec, co skoro nic neváží, ten nás přeci neohrozí, říkají si na 
větvi.  

Jenže mravenec dosedne na větev a ta se pod jeho tíhou zlomí. Teprve poté si všichni ti polámaní 
spadlí z větve, lámou hlavu, kdy nastal bod zlomu? Jak to, že se to celé zlomilo pod nicotným 
mravencem?  Ta otázka je naprosto zbytečná a taktéž exaktní odpověď na ni. Spíš je zajímavé ptát 
se na to, proč jenom někteří tušili (či věděli), že ta větev prostě prasknout musí. Obzvlášť po tom, co 
z větve tiše odešla moudrost a laskavost, a usadila se zde chamtivost s leností. To by mělo být 
každému zvířátku jasné. A přece těch, co k těm na větvi přestali vzhlížet a šli si žít po svém, bylo 
málo.  

Jo, nemusíme vzhlížet nahoru ani s cílem se na tu větev dostat, ani proto, že nadávat na ty, co za 
všechno můžou, je tak snadné.  A vůbec nemusíme čekat na Godota a můžeme žít po svém, 
spoléhat se především sami na sebe a navzájem si pomáhat. A těm na větvi nevěnovat pozornost.  

Fakt je to osvobozující, věřte zajícům (kdo uteče, vyhraje) a liškám, těm chytrým kmotrám 
bystrouškám. 
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Pohádka o kavárníkovi 

Je to paráda zajít si po práci na kávičku do kavárny, pomalu si vychutnávat své preso, dívat se z okna 
a pozorovat šrumec rušné ulice velkoměsta. Co chvíli kontrolovat svůj chytrý mobil, sledovat sms, 
emaily, facebook, instagram, ... 

Jsem v pohodě, v kavárně, sdílím s přáteli své lajky, musím jim ještě poslat selfie ... A sakra už by to 
chtělo navštívit barber shop. Přichází číšník, zda si ještě něco nepřeji. Rozhoduji se, zda tu ještě 
sedět, nebo už zaplatit a jít domů.  

Nakonec platím a rozhodnu se navštívit ještě konkurenční podnik. Dojedu tam sockou, nebo si 
objednám taxíka? Taxíka až domů, je to jen pár stanic tramvají, a to se dá přežít. V druhém podniku 
si vychutnávám jejich laté. Už je pozdě, zavolám si taxíka a pojedu domů.  

Podívám se na internet, napíšu na profil, jak jsem dnes báječně strávil den a zítra zas s milými 
kolegy v práci. Co mám vlastně v plánu? Přednášku, seminář se studenty, samostudium a vědu. 
Musím zapracovat na tom grantu. 

Také mi napsal jeden nenávistný xenofob, že když tak krásně filosofuju o rovnosti příležitostí a 
multikulturním soužití, měl bych se podívat k nim na venkov, abych prý poznal realitu. Naštval mě, 
copak já mám na to čas? A co si ten chudák hloupý myslí, že já o životě nic nevím? Já, který mám 
tituly ověnčené jméno, mám i ocenění z renomovaných zahraničních univerzit, já, který jsem přečetl 
všechny významné filozofy, já, jehož publikace otiskují renomované vědecké časopisy? Co mne 
nějaká nicka s IQ tykve má co posuzovat.  

To jsem se rozčílil. Jak by ten svět byl hezký a milý, nebýt těch sprostých a hloupých Čecháčků. Ale 
co vymyslím do toho grantu? Nedávno přítel psal, že bychom také mohli vystoupit ze své sociální 
bubliny a ty pitomce zkusit pochopit. Moc se mi do toho nechce, ale na druhou stranu by to mohlo 
být téma pro grant a spojení s praxí se cení a téměř zajišťuje úspěch. Zpracuji návrh na grant 
v terénu, v tom zasmrádlém, nenávistném, rasistickém a xenofobním českém venkově. 

A tak v rámci grantu se náš kavárník se svými studenty dostal na venkov a okusil zdejší „drsnou“ 
realitu. Jak to celé dopadlo? Jde o pohádku a také o autorskou licenci. Autor, který fabuloval i výše, 
bude fabulovat i dále.  

Jen neví, jak to skončit. A tak nabídne rovnou konce tři. 

první možný konec: 

Kavárník přes vyzkoušení jiné reality, zůstane v té své, nic se v jeho životě nezmění, utvrdí se ve 
svých názorech a přesvědčeních a jede dál ve své linii, ve své sociální skupině a bublině. Pak mu 
život nabídne setkání „třetího druhu“ s jinou realitou třeba při opravě vodovodního kohoutku. 

druhý možný konec: 

Nebo kavárník prohlédne a život svůj radikálně změní, zahodí všechny zvyklosti a postupem času se 
vžije do venkovské reality, kde mu to „kydání hnoje“ dává větší smysl života, než intelektuálské 
tlachání u kávičky či na sociální síti. 

třetí možný konec: 

Nejlepší je, když kavárník zjistí, že i lidi, co nečtou nebo dokonce ani neznají Imanuela Kanta, mají 
svou hodnotu, neboť umí to, co on ne a své umění, např. potřebné řemeslo zvládají dokonale a jsou 
ochotni pomoci, přiložit ruku k dílu, mají otevřené srdce. A to že nevládnou brilantním intelektem 
nevadí. Jejich cena je někde jinde.  
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Takto „probuzený“ kavárník svou životní zkušeností zmoudřel a napříště se vyhne hodnotícím 
soudům z pohledu „nadčlověka“ a bude své méně inteligentní spoluobčany ctít a respektovat.  

Nemusím jako autor zdůrazňovat, že bych si přál právě ten třetí konec.  

 

Pohádka o buranovi 

Buran tvrdě maká v práci, doma si pak otevře lahváče, pustí televizi jako kulisu (nic náročnýho), 
odpočívá na gauči. Ženuška mu uvaří a po pozdním obědě či brzké večeři jde ještě něco kutat do 
dílny nebo udělat na zahradě.  

Večer občas zajde za chlapama do putyky na pivko. Pár jich vypije a vrací se domů, neb ráno musí 
zase do roboty makat. 

Na filozofování nemá čas, koukne na zprávy či si přečte noviny, nebo projede internet. A zírá, co se 
dozví. A když slyší z televize, jak jsou ti venkovani hloupí a koho to volí, tak se akorát naštve. 

Politiku moc nesleduje, nemá přehled, zná jen ty provařené politiky z televize a ve své obci starostu. 
Ale to je něco jiného, to je soused, kamarád a ten se snaží. Když něco potřebuju, zajdu na úřad a on 
mi pomůže nebo aspoň poradí.  

A ti nahoře se stejně starají jen o sebe. Hlavně přemýšlí, jak si vysedět velký prachy. A jsou všichni 
takoví zapšklý nebo nesrozumitelný. To prezident je jinej kápo, ten se s tím moc netento a všechno 
nám tak hezky vysvětlí, že jo. 

Je nemocnej a starej a už si mohl dát pokoj. Ani bych ho nevolil, ale když v tý televizi furt tlačili toho 
Drahoše tak moc, až to nebylo hezký. Tak jsme se poradili s chlapama v hospodě a hodili to 
Milošovi. Ten je aspoň takovej lidskej a vtipnej. A taky chytrej. Ti ostatní jsou taky inteligenti, ale 
jsou takový kožený, moc se nesmějou a ty kecy jakože patříme na západ a máme bejt rádi, že jsme 
v tý EU a jak je to prej výhodný. 

K čemu mi je EU? Na silnici samej kamion, tady nám chtěj zrušit poštu, krám ještě žije, ale jak 
dlouho vydrží? Do města člověk musí autem, na dráhu je daleko a stejně to jezdí jen jednou za dvě 
hodiny a autobus je ještě horší, pár za den od pondělka do pátku. A práce je tu taky málo a mladí 
odcházejí. To jsme to s tou unií teda vyhráli. 

Jo, je to takový brblal, zanadává si, uleví si, ale jinak žádné složitosti světa neřeší. Maximálně tak 
opravu pračky nebo traktoru. Ale to je pro něj hračka. Ještě, že se může spolehnout na svý šikovný 
ruce, a to se před ním i bankéř z Prahy skloní. 

Hloupý Honza je náš takový český prototyp burana. Sice hloupý (spíše ne moc chytrý), trochu líný, 
ale poučitelný. Sní o lepším životě až tak, že se rozhodne jít do světa hledat své štěstí. A jde do toho 
bezhlavě (však je hloupý) a také o tu svou hlavičku může přijít. Na své cestě získává zkušenosti, a 
protože má dobré srdce, pomůže a v nesnázích mu zase pomohou ti, co jim předtím pomohl on 
sám. Tak to v pohádkách chodí. 

On ten Honza, co jde do světa, vystoupí z komfortní zóny (máma, pec, buchty) a cestou sbírá 
zkušenosti, pak se objeví někde na královském dvoře a zjišťuje, jak to tam chodí, kolik lakoty a 
přetvářky tam je. Vždy si s tím nějak poradí a domů se vrátí bohatší nejen o půl království a 
princeznu, ale hlavně o ty nabyté zkušenosti a z líného a hloupého Honzy se tak stane Honza 
moudrý a spravedlivý. 
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Takže ten náš buran potřebuje hlavně nechat na pokoji, nic mu nevnucovat a respektovat jej. Pokud 
je šikovný a poctivý, měl by se slušně uživit a měl by mu zbýt čas na radost. Radost dle svého gusta. 

A ten intelektuál mu může být příkladem, bude-li upřímný, uvěřitelný, srozumitelný. Bude-li s ním 
komunikovat jako rovný s rovným, s respektem na jeho jiné založení, zkušenosti a znalosti. Morálku 
nelze jen kázat, ale ukazovat svými činy. Lidé srdeční to vycítí. 

Pokud je v tom kázání faleš, pokrytectví a arogance, na to mají ti dole čich zvláště vyvinutý, asi je to 
dáno geneticky. 

 

Odsouzený  

Proběhl soud. Soud konstatoval vinu, obžalovaný pan XY ji samozřejmě popírá. Jen plnil příkazy, 
nevěděl, nerozuměl tomu. 

Musel. Je přeci městský policista. Kdyby nezasáhl, přišel by o práci. Nadřízený ho chválil. Je 
namakaný, chodí do posilovny, bravurně zvládal policejní chvaty. Jen nějak nebyla příležitost je 
použít.  

Až tenkrát. Byli s kolegou zavoláni, aby zpacifikovali ženu, která si odmítala nasadit roušku 
v supermarketu a byla agresivní vůči prodavačkám, ochrance a zákazníkům. 

Žena nadávala ochrance, chtěli ji legitimovat a jen jí domluvit. Ukáže občanku, nasadí si roušku a 
bude klid. Jenže to mladá žena odmítla a začala jim nadávat. 

Tohle si vůči úřednímu orgánu přece nemůže dovolit, pomyslel si policista. Od přírody metrákový 
vysoký pořízek, díky posilovně i vymakaný svalovec. Proti němu žena diblík, droubounká, snad ani 
ne 50 kilo. Když ji zalehl, křičelo na něj její malé plačící a vyděšené dítě.  

Kolega se ho snažil mírnit, ale jím lomcoval vztek. Lidé kolem mu z části nadávali, z části fandili. 
Nenápadný mladík vše z odstupu natáčel.  

To se nakonec stalo policistovi XY osudným. Ženě museli volat záchranku, naštěstí ji zachránili. 
Nezabil ji. Takhle je obviněný z ublížení na zdraví a v zásadě za nezvládnutí své nahromaděné 
agresivity. Do vynesení rozsudku je postaven mimo službu. Bude-li shledán vinným, bude ze služby 
propuštěn.  

Soud jako důkaz přijal mladíkovo svědectví a video. V něm obzvlášť vynikla policistova zuřivost a 
naprostá fyzická převaha. K tomu plačící dítě, které se snaží bránit maminku. Nadměrná horlivost 
(spolu s prchlivostí) se nevyplatila. 

Soudce zvažoval, jaký udělí trest. Nechtěl klasické vězení, podmínka či veřejné práce by byly 
provedenému činu neadekvátní.   

Rozhlédl se po soudní síni. Všichni musí mít respirátory, vč. něho. Nesnáší ho, tak má roušku, při 
závěrečné řeči si ji může sundat. Vzpomene si na všechny ty experty a politiky v televizi v 
respirátorech, jejich nenávistné projevy vůči těm, kteří roušky odmítají a nechtějí se dát očkovat.  

Ty by s chutí odsoudil, a ne nějakého mamlase, který jen poslušně plnil rozkazy a jednou to přehnal. 
Mělo na jeho chování vliv povinné nošení respirátoru ve službě? Mohl se jím přidusit či se přiotrávit 
oxidem uhličitým? Uvažuje soudce. Odpověď nezná, ale připadá mu logické, že nedostatečně 
okysličený mozek a nedostatek kyslíku v krvi může působit negativně i na psychiku.  
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Po přestávce a poradě soudu soudce přečetl rozsudek. Udělil alternativní trest. Obžalovaný byl 
odsouzen ke dvouletému domácímu vězení pod dohledem kamer a náramku s tím, že musel mít 
vždy a všude nasazen respirátor (kromě spánku, jídla a pití), byl mu nařízen osobní lockdown, mohl 
si akorát dojít na nákup, nesměl přijímat návštěvy, kromě probační služby, která má povinnost takto 
odsouzené kontrolovat. Práci může vykonávat pouze formou home office.  

Po propuštění ze služby ho městská policie zaměstnala na poloviční úvazek jako civilního 
zaměstnance, aby jim pomohl s administrativou. 

Po uplynutí cca sedmi měsíců trestu najde pracovník probační služby odsouzeného doma mrtvého. 
Na pitevně konstatují smrt udušením.  

A to byl konec covidismu v Česku. Jeho přední propagátoři se zalekli toho, že by mohli být 
odsouzeni k tomu striktně dodržovat opatření, která vnucují ostatním.    

 

IV. 

Povídky z jiné dimenze 

 

Země se fakt naštvala 

Hele lidi, má trpělivost s vámi už došla. Já, Matka Země a spolu se mnou mé děti, synové Vzduch a 
Oheň a dcera Voda už vás máme plné zuby.  

To se jen tak říká, my žádné zuby nemáme a snažíme se dávat jen to dobré, zemi (půdu) se stromy, 
rostlinami, zvířaty, poli i kameny pro dobré vaše žití, pro pěstování potravin, pro stavbu sídel. Oheň 
vám poskytuje světlo a teplo, díky vzduchu dýcháte a žijete a svěží vánek vás čechrá po vlasech, 
vodou můžete uhasit žízeň a také v ní smýt svou špínu. 

Stali jste se neuctivými, kde je pokora, respekt ke mně a mým dětem, které vám pomáhaly, seč 
mohly? Já vím, občas trochu zlobily, nějaká ta povodeň, požár, tajfun… To jen proto, abyste si 
uvědomili, že nás nelze poškozovat do nekonečna, znečišťovat vzduch a vodu, otravovat půdu, 
zaneřádit Zemi odpadky… 

Pamatujte, že i my máme svá práva. Nejsou jen lidská práva, a když už si takhle povýšeně 
vyskakujete, nezapomínejte i na povinnosti. Mám povinnost i vůči svým dětem, musím je chránit a 
vězte, že to dokážu. 

Stačí se jen trochu otřást, však víte. Dost mě to svědí u Yellowstonu a taky jinde. Hele lidi, probuďte 
se a začněte na sobě makat a buďte k nám ohleduplní a tím i sami k sobě. Jinak… 

Tak se lidi chvíli báli, snažili se být poslušní, ale zase jim to dlouho nevydrželo. Zas ty hádky, bitky, 
Matka Země na to kouká a je jí do pláče.  

Začne plakat a voda začne stoupat. Pomalu mizí známý svět, potápí se Holandsko. Země na to kouká 
a říká si: á bludní Holanďani teď opravdu bloudí. To ji rozesměje až k bránici pod zemskou kůrou, 
otřásá se tak, až se z toho probudí pár sopek, vznikne několik tsunami, potápí se světadíly a nové 
pevniny naopak vystupují z vody. 

Matka Země se vyvztekala, tím se uklidnila a pomalu si prohlíží své dílo. Moc lidí nám na tom světě 
nezbylo, akorát támhle v srdci Evropy vidím dost lidiček pohromadě.  
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Moře se zastavilo u Krušných hor, Praha je dost pobouraná, možná tam našlo útočiště víc zvířat než 
lidí. Zvířata na rozdíl od lidí vědí, kdy a odkud mají zmizet a kam se vydat. Takže se velká část z nich 
zachránila.  

Však oni si lidé svá města znovu postaví, ale budou stačit mnohem menší. Ti ošlehaní, ohební a 
přizpůsobiví Češi, přežijí snad všechno, ikdyž nejsou tak houževnatí jako Rusové, obzvlášť ti ze 
Sibiře, kteří jsou snad nezničitelní.  

Tak to bychom měli, můžete začít znova. Ten praotec Čech vám to dobře zařídil. A teď i já, musím se 
pochválit. Teď už se nemusíte před nikým klanět, nikoho se bát… Ale zároveň už nemůžete na 
nikoho nadávat a na nikoho svádět své těžkosti.  

Tak vstávat Češi, je čas postavit se na vlastní nohy a uklidit si ten bordel. Až to dáte do kupy, tak si 
užívejte i to moře, které jsem vám zařídila. Jo, a když jste měli takové štěstí, tak se rozhlédněte po 
okolí a pomozte těm, co bloudí po světě.  

Jo, když to lidstvo není tak zpovykané a líné, je ho míň a začíná od nuly, tak je opravdu roztomilé. 
Aspoň teď budu mít s dětmi zas možná i tisíc let klid, spokojeně se usmívá Země při své pouti 
Vesmírem. 

 

Andělská porada  

Zasedá nebeská vláda. Na programu má jediný zásadní bod: planeta Země a lidé. Cílem je vymyslet, 
jak tento problém řešit. Také vyhodnotit, jak dosud provedená opatření fungují či nefungují.  

Nebeský ministr míru si stěžuje na těžkou práci svých úředníků, kteří se ze všech sil snaží zabránit 
světové válce. Zatím se poměrně daří, nicméně všude být nemohou, a tak vznikají či stále doutnají 
lokální konflikty, těch žhavých ohnisek je na Zemi poměrně dost. Mělo by se s tím už konečně něco 
udělat. 

Nebeský ministr zdraví zase naříká, jak se nedaří zajistit léčení láskou, nadějí a vírou k odstranění 
všech nemocí, jak jsou lidé stále více nemocní.  Místo, aby zdravě jedli, hýbali se, mysleli pozitivně, 
byli fyzicky zdatní a psychicky odolní, podléhají strachu, nevšímají si signálů těla (bolesti, nemoci), 
vše řeší pilulí a chodí k doktorovi, aby on s nimi něco udělal. Mělo by se s tím nějak více pokročit. 

Nebeský ministr štěstí lamentuje nad tím, jak jsou lidé nešťastní, smutní, jak trpí. A paradoxně 
nejvíc nešťastní jsou ti v těch nejbohatších oblastech planety. Zrovna ti, kteří by být nešťastní 
nemuseli, mají dostatek, až nadbytek, a tak si vymýšlí kraviny. 

S tím souhlasí i nebeský ministr spravedlnosti. Jako by nestačilo, že celý systém lidské spravedlnosti 
odporuje božské spravedlnosti a přírodním zákonům, ještě si vymyslí politickou korektnost, takovou 
kravinu. Vždyť ty boží mlýny naprosto nestíhají. 

Ministr pro přírodní rovnováhu si stěžuje, jak je ta Země nevyvážená, na jedné straně oblasti 
přelidněné, na druhé straně lidé vymírají, nerodí se děti a ještě se útočí na tradiční přirozenou 
rodinu. Ministr pro přírodní bohatství se obává úbytku pralesů, lesů, vod, luk, a naopak přibývání 
odpadků, plastů, elektroniky. 

Nebeský ministr moudrosti se zase obává hloupnutí populace, odevzdání se umělé inteligenci, 
závislosti na mobilech a sociálních sítích.  

Nebeský ministerský předseda, který toto jednání vede, se rozčílí: „kolegové, tyhle nářky slyšíme 
pokaždé, uvědomte si, že než přijde Nejvyšší, musíme s tím pohnout a navrhnout opatření.  
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Minule jsme se usnesli, že je třeba snížit lidskou populaci, protože jinak se to uhlídat nedá. Vaše 
návrhy, prosím“. 

„V Evropě se celkem daří“, přihlásí se ministr zdraví, „lidé jsou nemocní a často umírají, navíc se 
noví moc nerodí“. „Jenže jinde ve světě se množí jak kobylky“, upozorňuje ministr spravedlnosti, „a 
musím si postěžovat hlavně na ty naše křesťanské misionáře. Místo, aby je naučili s prezervativem, 
tak ho zakazují, trochu to kompenzuje hlad a AIDS“. 

Předseda nebeské vlády se zamyslí a řekne: „vím, je to vůči lidem kruté, ale musíme myslet na vyšší 
zájem, a to je život a jeho rozmanitost na Zemi. Všemohoucí poslal na Zemi paprsek ze Slunce, má 
některé lidi spálit a jiné pozvednout. My bychom měli vymyslet nějaké obecné kritérium pro 
rozlišení“.  

„Co takhle, kdo je na sociální síti, toho sežehnou plameny pekelné“, navrhuje ministr spravedlnosti. 
V tom přichází Jeho nejvyšší veličenstvo, usměje se a praví: „plamenům pekelným vládne přece 
Lucifer, kdysi můj nejoblíbenější a nejlepší žák“, zasní se Pán. „Máte vůbec představu, jak by to 
dopadlo, kdyby všechny, co jsou na sociální síti, paprsek spálil? Kdo by přežil? Nejvíc by bylo malých 
dětí a také by na světě zůstalo mnoho stařenek a stařečků. A kdo by se o ně staral? Sociální sítě, 
mobily, auta, konzum, globalizace, to jsou fakt ďábelské nápady. Jo, Lucifer je chytrej a umí to“.  

„Vlastně se vypořádal i s mými posly, např. s Ježíšem“, zamyslí se Pán. „To jen proto, že si dal, Pane, 
lidem svobodnou vůli“, osmělí se předseda nebeské vlády.  

Pán odvětí: „dal. A taky to tak zůstane. Jejich srdce okorala, jejich mozky jim šikovně přesměroval 
Lucifer, tak z nich většina myslí na mamon, a ne na lásku. Ale musíme věřit, s nadějí a láskou, že si 
s tím poradí a každý dostane, co si zaslouží. Podle svého svobodného rozhodnutí“. 

„Ale můžeš jim tu svobodnou vůli odejmout, Pane, jsi přece Všemohoucí, a udělat na Zemi 
pořádek“, míní nebeský ministr spravedlnosti. 

„To mohu, ale proč bych se namáhal, pamatujte si má Andělská vládo, že jsem lidi stvořil k obrazu 
svému! A kromě toho jsem se vsadil s Luciferem, že to lidi zvládnou a že nakonec zvítězí láska“. 

„Tak to asi prohraješ, Pane, nechceš uznat porážku a s Luciferem se domluvit a lidem nějak 
pomoct?“, nadhodí ministerský předseda. 

„Ani mne nehne! Milí andílci, Já věřím, že to lidi zvládnou. Aspoň někdo. A kromě toho, po kom si 
myslíte, že jsou ti lidští vládci tak ješitní?“, zasmál se Bůh svému povedenému vtipu a jednání 
nebeské vlády andělských ministrů opustil.  

Už ho nudili, a tak si šel do Rajské zahrady pokecat s Máří Magdalenou. Ta ženská je chytrá, a bože, 
jak ta je krásná! 

 

Na lavici obžalovaných: Bůh 

Rok koronaviru bude mít určitě nějakou dohru i v soudních síních. Žalovat se dá přece leccos a 
najmě v USA se zkrátka žaluje kdeco, kdekdo a za cokoli. Představme si, že na lavici obžalovaných 
usedl sám Bůh. 

Po úvodních procedurách, které se zadrhly na tom, že Bůh nechtěl přísahat na Bibli se slovy: „Bible 
je výtvor lidí, copak si myslíte, že Bůh lže?“ 

Tu námitku soudce uznal, oznámil, že se Bůh rozhodl obhajovat sám a předal slovo žalobci, který 
zahájil svou řeč.  
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Sedí před Vámi viník, který je žalován z následujících činů, kterých se dopustil v roce 2020: 

- způsobil rozsáhlé požáry na Zemi 

- způsobil dlouhé sucho 

- způsobil dlouhé mokro 

- způsobil záplavy, zemětřesení, hurikány 

- v neposlední řadě způsobil pandemii, ekonomickou a sociální krizi, … 

- má na svých rukou krev z teroristických útoků a lokálních válečných konfliktů a miliony mrtvých   

Žalobce vyjmenoval všechny viny, zasekl se pouze na návrhu trestu. Protože jak vlastně potrestat 
Boha? Trest smrti udělit nesmrtelnému nelze, doživotí už vůbec, navíc kdo jiný než Bůh si může 
udělit Milost Boží. Nakonec se rozhodl, že stačí, když bude proneseno to kouzelné slůvko lidské 
spravedlnosti: vinen! 

Soudce předal slovo Bohu. Ten se jen usmál a pravil: 

„Víte lidi, mám Vás rád a nesmírně vesmírně se bavím. Nikdo mne tak nerozesmál jako lidi, kteří 
dokonce ve své pýše domnělého pána tvorstva uspořádají soudní monstrproces s Bohem“, směje 
se.  

„Ale z čeho mě tu obviňujete? Copak nevypalujete lesy sami? Copak jste nezařádili krajinu tak, že 
nedokáže udržet vodu? Copak jste nerozšířili pouště vy sami?  Copak jste se nemodlili za déšť a 
neprosili mne o vodu? A Já vůl starej se nad vámi slitoval a doplnil vodu v půdě, a ještě zajistil vodu i 
v podzemí.“ 

Bůh se na chvíli zamyslí. „Máte pravdu, moc vody přináší povodně, ale ta voda z řek by se normálně 
rozlila po loukách, kdybyste je nezastavěly, dost vody by zachytily meandry, kdybyste ty řeky 
nenarovnaly. Dost vody se zachytí i ve vašich přehradách, ale copak ty nemohou pod náporem vody 
prasknout? Bojíte se, že přetečou, nebo nevydrží, že ano? To je ale vaše starost.“ 

Žalobce se zeptá: „co zemětřesení, hurikány, bouře, vichřice?“ 

„Víte, to je trochu jinak. Jako lidi máte svobodnou vůli, tu má i vítr, voda, Země, Slunce, …. Cožpak 
nevidíte, jak je štvete? Ano, někdy jste zábavní, někdy směšní a někdy potřebujete výchovný 
políček. Cožpak matka, aby zachránila své dítě, na něj někdy nezařve, nebo ho někdy neplácne přes 
zadek?“, ptá se Bůh.  

Soudce promluví: „Tvé argumenty jsou logické a vypadá to, že v těch přírodních katastrofách jsi 
nevinný, ale co ten koronavirus?“ 

Bůh odpoví otázkou: „Co myslíte, kdo je tu vševědoucí a všemohoucí? Vy lidé?“ 

Soudce odpoví: „Přece Ty, to ví každý“ 

„Ano, jen já vím, proč se to vše děje a proč přišel koronavirus. Je na vás, lidech, abyste to pochopili. 
Je to hra? Lekce? Zkušenost? Tlak ke změně? Už není čas zahrávat si s ohněm, došli jste příliš daleko 
a nezničili byste jen sebe, ale celou planetu a to nechci.“ 

„Klidně si mě odsuďte, tak jako kdysi Ježíše Krista, kterého jste zabili, a ještě máte tu drzost vydávat 
justiční vraždu za oběť“, Bůh se krátce odmlčí, v soudní síni je naprosté ticho. 

„Abyste věděli, nyní se soudíte sami. Za to, co děláte, nesete odpovědnost. Podívejte se jen na ty 
hory skládek, odpady v oceánu, otrávený vzduch, otrávené řeky. Vím, jsou lidé, kteří se snaží, žijí 
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čestně a přírodu nedrancují. Miluji vás a nabízím vám milost, ale jen těm, kteří otevřou svá srdce a 
budou mi důvěřovat. Ti, kteří svá srdce uzavřeli, se odsoudili sami“, pronese Bůh a pak se usměje.  

„Abychom nekončili tak smutně, povím vám, že mám rád humor, ten cynický mám nejradši, miluji 
nejvíc kanadské žertíky. Nejvíc se směji, když něco plánujete a moc mě baví házet do vašich plánů 
vidle!“ Bůh se rozesmál a jednání soudu opustil. 

Konsternovaný soudce následně jednání odročil. Po poradě soudu vynesl tento zásadní rozsudek: 
„Bůh je vševědoucí a všemohoucí a člověk nemá žádné právo ho soudit!“ 

Žalobce se rozhodl, že se proti rozsudku neodvolá. Bůh jen svou přítomností u soudu tu zanechal 
Lásku, lidé ji přijali a šířili dál. 

 

V.  

Ptákoviny mimo mísu 

  

Cena za rozvod  

„Víš, že tabák zabije 1500 nekuřáků za rok?“ sděluji u ranní sobotní kávy zprávu z novin svému 
věčně hulícímu manželovi.  

„Hmm…“ nenamáhá se s odpovědí miláček a vypustí z úst další ze svých kouřových mráčků. Koukám 
na svého muže hltajícího v kouřové cloně svou denní porci prášků, kterou mezi vdechy cigaretového 
kouře zapíjí kafem. Tak tohle jsem kdysi milovala. Kde skončil ředitel zeměkoule? Na úřadu práce! 
Ještě nedávno si úředníci užívali luxusu! Byl také takovým úředníkem, ale moc mlaskal. Navíc se mu 
z hlavy (z té úředničiny a cigaret) vykouřily zbytky rozumu. Když neměl peníze a nutně je 
potřeboval, tak jako „nemaskovaný“ lupič přepadl banku. Nebýt toho požáru, asi by teď seděl ve 
vyšetřovací vazbě. Požár způsobila časovaná nálož. Tak on přece není takový ňouma, vždyť dokázal 
předběhnout profíky. Byla to náhoda. Oni si to připravili, a když mělo dojít k přepadení, už nebylo 
co ukrást a už tam byla i Policie. Tak to aspoň podpálili. A tím mi ho zachránili.  

Ale co s ním? Mám se rozvést? Jakou to má cenu, nic mi tu nepatří … Čekat až se ukouří k smrti….  

„Hele lásko, přemýšlel jsem …“ O čem asi, říkám si. „O sobě, o nás. Nechci vidět svoje plíce,“ típne 
cigaretu. „Tahle byla poslední. Stydím se, tak končím.“  

Načež mne políbí a oznámí, že přijal to místo strážného v bance.  

Tato mikropovídka je výsledkem zadání Kurzu žurnalistiky napsat nějaký text z novinových titulků 
(podtržený text jsou ony iniciující titulky) 

 

Ministerstvu Pravdy s láskou 

Vzpomněl jsem si na geniální filmovou hlášku z francouzského filmu s L. Funésem (tuším, že se 
jmenoval „Pošetilost mocných“), kde Funés říká: „Vaše Veličenstvo četlo můj anonymní dopis?“ 

A zkusil jsem si takový „anonymní“ dopis napsat (na „fiktivní“ Ministerstvo Pravdy).  

Vážení, 

Obracím se na vás, protože věřím, že jedině vy jste schopní sjednat nápravu a vypořádat se 
s rasismem, který se ukrývá pod ušlechtilou zábavou především pro starší spoluobčany.  
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Ta se nazývá „dychovka“. Viděl jsem starce a stařenky jak křepčí na divnou hudbu s rasistickými 
texty a ještě se u toho tak neslušně šklebí.  

Řeknu vám, kam se hrabe Ortel. Ale toho už máte díky Slavíkovi pod kontrolou a tenhle ptáček díky 
vaší ušlechtilé práci brzy přestane zpívat. 

Jenže vám zatím uniká, co se děje na venkově a v Praze na Vlachovce. Jen považte, jaké texty se tam 
pějí. Pro jistotu jsem si je zaznamenal, ale dlouho jsem ten rasismus snášet nemohl. 

Hned v úvodní písničce zaznělo: „Kdo to byl? Cikán, černý Cikán“. Nejenže se zde nepoužívá správný 
výraz „Rom“, ale hned je všem jasné, kdo to byl, že. Proč to nemohl být většinový bílý běloch nebo 
Čech, že. Dovedete si jistě představit, jak jsem trpěl, snažil jsem se pár starších spoluobčanů poučit a 
říkal jim, že tohle by zpívat neměli. Vysloužil jsem si jen posměch a dokonce úder holí. 

Přesto jsem s nasazením života pokračoval dál. Druhá skladba už vyznívala pozitivněji. „Cikánko ty 
krásná, cikánko malá“ i zde by bylo lepší zpívat „Ó Romko, ty krásná“, ale i tak ten refrén je docela 
slušný.  

Ovšem pak přijde ten rasismus. Romka je v další sloce obviněna ze lži. Zase se používá kolektivní 
vina: „zmámila jsi duši mou, klid vrátit nemůžeš, vše, co řekla ústa tvá, změnilo se v lež“.   

Tohle už jsem nevydržel a šel jsem si promluvit s dirigentem. Ten byl zpočátku vstřícný, vyslechl si mé 
argumenty a trpělivě vysvětloval své, že jde o tradici, dílo, které vzniklo v jiné době a podobné kecy. 
Když jsem jeho argumenty neuznal a podrobil je zdrcující kritice politické korektnosti, přestal být 
korektní a praštil mne taktovkou. Také pár stařečků se chopilo svých holí a začali jimi zuřivě mávat.  

Pochopil jsem, že dále přesvědčovat tyto pokrytce, rasisty a xenofoby nemá smysl a tak jsem se 
z této zábavy vzdálil.  

Jistě si říkáte, jak se takový uvědomělý občan jako já, dostal na takovou rasistickou akci. Bylo to díky 
mé práci facebookového „checking managera“, kdy jsem narazil na podezřelé stránky a lajky. 
Nevěřil jsem, že je něco takového možné. Skutečnost však předčila mé očekávání a proto jsem se 
rozhodl vám napsat, abyste s tím konečně řádně zatočili. Jinak tu multikulturní občanskou 
společnost nevybudujeme. 

S občanským pozdravem občan, kterému není lhostejné, co se tady děje. 

 

Jak Kalousek sehnal brousek  

Jistý sekáč (luk v Bílých Karpatech), jménem Václav Kalousek, jednoho dne zjistí, že má tupou kosu a 
brousek už nebrousí tak, jak by měl. Potřebuje nový. 

Je to dobrotivé chlapisko, ale trochu pitomé, ještě se nenaučilo s tím internetem a pro brousek si 
stejně musí dojet do vzdáleného okresního města a tak ho napadne, že si pro něj dojede až 
k výrobci. To dá rozum, tam to musí být levnější.  

A tak se objeví v továrně a na vrátnici se zeptá, kde si může koupit brousek. Pošlou ho k ředitelce 
pro styk (s veřejností). Zaklepe, vejde do místnosti, kde vidí dvě dámy, ta mladší, kráska, sedí na 
stole v minisukni a lakuje si nehty, ta starší, kulatější a ošklivější něco buší do klávesnice počítače. 
Václav slušně pozdraví a vypraví ze sebe: „já bych chtěl…“. „Co bys chtěl, brouku?“ otočí se na něj 
atraktivní brunetka, podává mu ruku, řka: „Regina Miláčková, ředitelka pro styk“. 

Zmatený Václav polkne, chvíli zírá do výstřihu, ale nakonec si vzpomene na důvod své dlouhé cesty 
a vykoktá: „br…br…brousek chci“. 
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Načež se ředitelka ušklíbne: „to vyřizuje tady náměstkyně. Máňo, máš práci“ a jde se věnovat svým 
nehtům.  

Náměstkyně Máňa projedná se zákazníkem jeho přání, napíše něco do počítače, vytiskne a předá 
mu papír a pošle ho do kanceláře Obchodního ředitele. 

Ten si chvíli prohlíží Václavův papír, chvíli dumá a pak na to přijde. „Tak s tímhle papírem si dojděte 
o patro výš k řediteli vnitřního prodeje, ten už to s Vámi vyřídí“.  

U ředitele vnitřního prodeje si Václav pomyslí, že tady už by se mohl vysněného brousku dočkat, 
když s úsměvem a pochopením převezme papírek a začne datlovat něco do počítače. „Tak, teď mi 
pane Kalousku řekněte Vaši adresu, číslo občanského průkazu a hlavně Vaše IČO, DIČ…“ Zkoprnělý 
Kalousek podává občanku, udiveně a upřímně lamentuje: „ale já nemám žádné ičo, dýčo či co… já si 
chci koupit brousek za peníze“. 

„Ach tak, to ale nedělám já. My tady děláme zakázky pouze na fakturu a přijímáme objednávky na 
další kvartál“. „Ale já potřebuje brousek včil, teď.“ „Víte Vy vůbec, co to dá práci vyrobit? Nejdřív 
musí ředitel zásobování sehnat brusné zrno, pak technologický ředitel vypracovat postup, pak to 
výrobní ředitel zadá do výroby a pak, když se to povede, dostane se to k řediteli skladu a ten to 
může vydat“. 

„Dobře, dobře, ale já musím odjet domů s brouskem, co mám dělat?“ „Zkuste to u ředitele 
zásobování, za výrobní halou, modrá budova vlevo“, rozloučí se ředitel vnitřního prodeje a podá 
Václavovi jeho původní papír od náměstkyně. 

Václav doputuje do kanceláře ředitele zásobování, tam však najde jen sekretářku. „Dobrý den, 
poslali mě za ředitelem zásobování“. Sekretářka okamžitě reaguje: „pan ředitel tu není, před 
měsícem odjel do pouště Gobi shánět levné zrno a ještě se nevrátil. Co potřebujete?“ Už skoro 
zoufalý Václav odpoví „brousek sháním, slečno“. „Tak si ho kupte“. „Proto jsem tady“. „Aha, my je 
vyrábíme, že jo? Kam já bych Vás jen poslala? Zkuste to u ředitele skladu, budova za námi“. 

Ředitel skladu v kanceláři přepočítává peníze, když Václav vstoupí, zavře šuplík s penězi a tiše se 
zeptá: „máte to pro mě? Ale víc jak pěťo za karton Vám nedám“. „Já jsem přišel s tímhle“, podá mu 
Václav užmoulaný papír. „Nemáme na skladě, zkuste to za měsíc“.  

„Ale já sem jedu až z Bílých Karpat a ten brousek nutně potřebuju!“ vybuchne Kalousek, jinak kliďas. 
„Klid, jedno řešení by tu bylo, ale nesmíte to na mě říct“, ředitel skladu natáhne ruku a Václav mu 
do ní vloží stovku. Ředitel cosi napíše na papírek a zašeptá: „můj švára má na náměstí květinářství, 
strčte mu ten papírek a brousek Vám prodá“. 

Václav si vystojí frontu v květinářství, podá prodavači papírek, ten se usměje a z pod pultu vytáhne 
nový brousek. Václav zaplatí a dojatě prohlásí „já su tak šťastné“. Tak Kalousek sehnal brousek. 

 

Smetiště dějin, aneb jak to bylo s rokem 2016 

„Haló!“… „Haló, kdo tam?“ … „Tady je Smetiště dějin. Mluvím s Rokem 2016?“ „Jo, co chceš?“  
„Chci ti připomenout, že už je čas pomalu se odebrat na smetiště dějin“. 

„Neříkají ti náhodou Hujer? Já vím, kdy musím skončit“. „Já jen, abys to dotáhl v klidu. Jinak ses 
docela snažil“.  

„A do čeho vlastně jdu? Můžeš mi to popsat?“ „My jsme takovej docela velkej Ouřad. Ty půjdeš do 
Sekce roků. My tady všem rokům měříme stejně. To jen pošetilí lidé dávají rokům nějaký význam. 
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Záleží na tom jak kdo, jak kdy a v jaké zemi. Např. takoví Češi, ti si oblíbili osmičky (1918, 1938, 
1948, 1968, 1989)…“. 

„A co lidé, kam se dostanou?“ „Na lidi máme dvě sekce. Sekci mrtvých a Sekci živých. Sekce se pak 
dělí na odbory a ty na jednotlivá oddělení. V Sekci mrtvých máme Odbor nehynoucí slávy, tam jsou 
většinu externisté, ti často pobývají v Hvězdném nebi. Dalším odborem v Sekci mrtvých je Odbor 
bezvýznamných celebrit. Oddělení jsou zaměřena profesně – umělci, sportovci, politici…“ 

„Zaujala mě Sekce živých, to mi nejde do hlavy. Můžeš mi to vysvětlit?“ „Tam máme Odbor 
živoucích legend a Odbor politických mrtvol. Živou legendou jsou často sportovci, co ukončí kariéru. 
Patří sem např. Dominik Hašek. Těšil jsem se, že mi sem pošleš i Jágra, ale to budou muset udělat až 
tví následníci. Jinak jsi byl úspěšný rok.  

Doplnil jsi hvězdnou kapelu o Davida Bowieho, Leonarda Cohena a Radima Hladíka. Také 
v politických mrtvolách jsi překvapil. Obama se na tu dráhu dlouho připravoval, ale taková Hilary 
Clintonová a v Česku Michal Hašek, s tím určitě nepočítali“. 

„A když ti v živé sekci zemřou, co následuje? Třeba u politických mrtvol?“ „Většinou končí v odboru 
bezvýznamných celebrit, ale všichni chtějí do oddělení nesmrtelných státníků, k Churchillovi a 
Masarykovi. To se ale povede málokomu.“ 

„A co Hitler, Lenin, Stalin?“ „Ti mají zvláštní oddělení, držíme je v pekelné izolaci. Tak už milý roku 
nic nevyváděj, odevzdej vládu svému následovníku. Už se na tebe, tady na smetišti dějin, moc 
těšíme“ 

PS: i další již proběhlé roky přidali lidi do všech kategorií. Hodně nám jich odešlo i do Hvězdného 
nebe. 

 

Proč nemáme vyjmenovaná slova po „C“? 

Kamarád mne nazval cynikem. A mně hned blesklo hlavou, proč se píše cynik s tvrdým „y“ po „c“. A 
vzpomněl jsem si na vyjmenovaná slova a obojetné souhlásky. Ihned naskočilo známé „be fe le me 
pes se ve ze“. 

Nejjednodušší vyjmenovaná slova jsou po „z“: brzy, jazyk, nazývati, Ruzyně. Ty jsem si vždy 
pamatoval a díky vtipu „drzý jazyk, brzy Ruzyň“ je nikdy nezapomenu. Skvělá jsou i ta po „f“: fyzika, 
a snad ještě jedno další. Je to fyziologie? To už bych si musel vygooglovat. Kvůli dvěma slůvkům 
máme „f“ jako obojetnou souhlásku.  

Naproti tomu „c“ je souhláska měkká, kde se píše vždy měkké „i“, až tedy na pár výjimek, které 
potvrzují pravidlo.  

Tak milí češtináři, jak vysvětlíte cynickému cyklistovi Cyrilovi, proč jsou vyjmenovaná slova po „f“ a 
nejsou po „c“. Někdo by na toto téma mohl uspořádat cyklus přednášek. Už se v tom příliš cyklím, 
tak než přijde nějaký cyklón, dojdu si, já cynik, pro svůj bicykl a půjdu se projet. Není třeba se vážně 
zabývat každou „cypovinou“, ale pokud půjde o cystu, to je lépe brát vážně. Těší mne, že neberete 
vážně takové kecy. 

 

Chápu, že chrápu… 

…ale co s tím mám sakra dělat? Mně to nevadí, já se neslyším. Nevím, proč je to zařízeno tak, že 
chrápající není svědkem svého chrápání.  
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Protože, slyším-li, že chrápu (či mě vzbudí mlaskání či kopání manželky), zpravidla už nespím a 
přestal jsem chrápat. Asi jen do té doby, než zase usnu. Spím dobře a nejspíš naplňuji Murphyho 
zákon: „první usne ten, který chrápe“. Pravdou je, že ženu jsem slyšel chrápat málokdy, skoro 
vůbec, spíše šlo o skřípot zubů.  

Vypozoroval jsem, že člověk nedostane ani tak to, po čem touží, ale to, čeho se bojí. Případně je to 
taková zvláštní směsice obého. Žena se bojí, že budu chrápat a že se nevyspí. Vyšší moc si to přečte 
jako přání mé ženy a mým prostřednictvím ji to splní. Já jsem v tom opravdu nevinně, kdyby si to 
žena nepřála, nebo se nebála, možná bych nechrápal.  

Přitom já chrápat nechci a chci, aby má žena v klidu spala vedle mě. Tak to sdělím tomu řídícímu 
nahoře a on si asi myslí, že si jako obvykle dělám srandu. To se fakt jeden nezavděčí.  

Tak to zkouším se ženou: „ty se vlastně bojíš, že budu chrápat a sama si to přitáhneš, seš 
masochistka, takhle se trestat“. Samozřejmě jsem ji přecenil, podcenil a hlavně nedocenil, jakou 
rychlostí se z masochistky stává sadistka.   

Jak své chrápání omezit? Alkohol asi nebude to pravé ořechové. Po středním ovínění jsem 
vypozoroval, že intenzita mlaskání a kopání byla vyšší než obvykle a z toho logicky vyvozuji, že to 
byla reakce na mé chrápání. Ovšem mohlo by to být i jinak, střízlivý nedosáhnu takové citlivosti na 
mlaskání a kopání, tj. nic mne nevzbudí a chrápu vesele dál. Nebo třeba nechrápu. A taky už to 
nechápu.  

Jak z toho jen ven? Zvolit obrácený přístup a spolehnout se na zákon schválnosti. Začnu 
přesvědčovat nejvyššího, že chrápat chci a že se nejvíc bojím toho, že bych nechrápal. Co myslíte, 
pomůže to?  

 

Pýcha hnidopicha  

Tak se probírám zákony, co potřebuji, a říkám si, zda je nenapsal nějaký hnidopich. A pak se 
zamyslím, co vlastně hnidopich znamená. 

Zase takové krásné české slůvko. Dle tetičky Wiki je to člověk, který neváhá kritizovat za maličkosti 
a  který přikládá nepřiměřenou váhu detailům. 

Docela to zavání takovou složeninou ze dvou slov: "hnida" a "píchat". Hnidopich se tedy rýpe v 
něčem, co za to nestojí (hnida). Přičemž hnida je vajíčko známého parazita – vši.  

Hnidopich je člověk, co píchá do vší(ho), tedy ten, co se příliš zabývá nepodstatnými detaily. 
Vzhledem k tomu, že „ďábel se skrývá v detailech“, dokáže hnidopich svým hnidopišstvím přímo 
ďábelsky otrávit své okolí. 

Říkám si, že geniální tvůrci s talentem od Boha, museli mít smysl pro detail (podobně jako 
hnidopiši), ale na rozdíl od nich měli dar detailem podpořit harmonicky ladící celek. To mi přímo čiší 
z děl takových mistrů jako např. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti, W.A. Mozart a další. 

Takovými hnidopichy mi připadají mnozí advokáti, byrokrati, nebo třeba literární kritici. Ti, co žádné 
dílo nestvořili, ale za to ho dokáží perfektně odborně zkritizovat. Hnidopiši dobře vědí, co druzí 
udělali špatně a vždy dokáží tu „hůl na psa“ najít. Ihned uvidí třísku v oku protivníka, ale nevšimnou 
si trámu v oku svém. Tak bych viděl hnidopicha, co na ničem nenechá nit suchou. 

Také jsou hnidopiši (a samozřejmě i hnidopichové), co hledají v textech gramatické chyby. Někdy 
chybu přehlédnu, v textech svých i jiných a většinou je přecházím, přesto jsem jednu hnidopišskou 

https://cs.wiktionary.org/wiki/%C4%8Dlov%C4%9Bk
https://cs.wiktionary.org/wiki/kter%C3%BD
https://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%A1hat
https://cs.wiktionary.org/wiki/kritizovat
https://cs.wiktionary.org/wiki/za
https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=mali%C4%8Dkost&action=edit&redlink=1
https://cs.wiktionary.org/wiki/kter%C3%BD
https://cs.wiktionary.org/wiki/p%C5%99ikl%C3%A1dat
https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=nep%C5%99im%C4%9B%C5%99en%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%A1ha
https://cs.wiktionary.org/wiki/detail
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úchylku u sebe našel. Nesnáším nesprávné „aby jste“ a „aby jsme“, přičemž netrvám na spisovném 
„abychom“, ale používám rád i hovorové „abysme“, to je totiž jako „abyste“ správně.  

A když jsme u té gramatiky, je slovo „hnidopych“ jen gramatickou chybou? Podobně jako u pychu 
lesního či polního by to mohlo znamenat krádež hnid, teda jakože by někdo kradl vajíčka všem, 
správně vším. 

 

 

VI.  

To nevymyslíš, příběhy, které se opravdu staly 

 

Jak jsem se bál a divil se, proč se čert válí smíchy na zemi 

Tu příhodu si moc nepamatuji, byly mi čtyři roky a poprvé nás navštívil opravdový Mikuláš 
s opravdickým čertem. Ten byl v mých dětských očích tak hrůzostrašný, že jsem se na něj nemohl 
ani podívat. 

Čerta tenkrát dělal náš soused. Byl tak dobře namaskovaný a ještě se tak do té role vžil, že ho 
vlastní syn nepoznal. Bydlel naproti nám. Byli jsme jedna z jejich posledních štací. Tak není divu, že 
už čert s Mikulášem byli trochu společensky unavení. Mikuláš se snažil zachovat důstojnost, což se 
mu podle mých tehdejších měřítek dařilo, protože jsem do něj vložil veškerou svou důvěru a 
s hrůzou v očích se mu snažil odrecitovat básničku nebo písničku. Čerta alkohol samozřejmě víc 
rozvášnil, a tak byl ve své roli čím dál uvěřitelnější. 

Dál už musím dát na vyprávění matky, neboť jsem tuto dětskou příhodu ze své paměti vytěsnil. Na 
vyprávění přišlo tak, že máma povídala, jak potkala našeho bývalého souseda, a povídali si. Byl to 
onen bývalý čert, který na tu příhodu nemohl zapomenout. 

A co se vlastně stalo? Z vyprávění mámy vyplynulo, že Mikuláš se snažil získat důstojnost tím, že se 
opíral o stěnu a moc nemluvil, aby neškytal. Čertovi naopak alkohol pomáhal k dokonalosti až do té 
chvíle, kdy jsem se v recitaci přeřekl. Strašně rychle jsem prý recitoval „Pec nám spadla“.  

Byl jsem prý vyděšený a chtěl to mít rychle za sebou. Ve zpěvu (či spíš odříkání) písně jsem se 
daleko nedostal, protože ze mne vypadla replika „starý prcař není doma a mladý to neumí“. Na to 
prý Mikuláš vyprskl smíchy, podal mi košík s dárky a máma mě poslala do pokoje, ještě jsem se prý 
podivně podíval na čerta, který se (z mě nepochopitelného důvodu) válel smíchy na zemi.  

Takže už jsem neregistroval, jak se všichni smáli, a čert v záchvatu smíchu říkal tátovi: „teda Tichej, 
co to svý dítě učíš?“ 

Další Mikulášové už byli klidnější, jednak máma důrazně požádala, aby mě tak neděsili, jednak už 
jsem se tak geniálně nepřeřekl a už se tolik nebál. Jednoho dne jsem čerta poznal. Když odešli, řekl 
jsem mámě: „ten čert byl strejda Miloš, že jo?“. Poznal jsem ho dřív, než jeho vlastní syn. 

Pak přibyl do rodiny ještě brácha, soused se rozvedl a odstěhoval a žádný čert už nedosáhl jeho 
úrovně.    

 

 



40 
 

Vidláci v metru 

Je to už spoustu let, co se stal příběh, který by člověk asi sám nikdy nevymyslel. Bráchovi bylo 
tenkrát osm let, já byl v pubertě a rodinka z okresního města Kolína si vyjela do hlavního města. 

Už ani nevím, zda jsme jeli do Národního muzea, a zda jsme navštívili i obchodní dům Kotva, 
nejdůležitější roli hrálo metro. To tenkrát jezdilo snad jen na trase „C“ mezi stanicemi „Sokolovská“ 
(dnes Florenc) a „Kačerov“.  

Táta rozhodl, že si metro užijeme, nastoupili jsme (asi) ve stanici „Muzeum“ a jeli na konečnou na 
„Kačerov“. Tato část cesty proběhla v klidu, drama teprve mělo přijít. Chtěli jsme se vrátit zpět na 
nádraží a jet vlakem domů.  

Když jsme vystoupili z vagónu metra, naproti stálo metro zpět.  Táta tam ještě prostrčil malého 
bráchu a v tu chvíli se dveře zavřely. My ostatní zůstali na peróně jako opaření. Malý okamžik jsme 
sledovali bráchův zděšený výraz v obličeji přitisknutém na skle, než nám ujel. Táta ještě stačil 
rukama ukázat: jednu stanici a ven.  

Tak jsme jeli všichni na „Budějovickou“, kde ale brácha nikde nebyl. Táta řekl, že třeba nevystoupil a 
zmizel v dalším metru směr „Sokolovská“. Navrhl jsem mámě, že pojedu na Kačerov, že se třeba 
vrátil zpátky a je tam. Máma mě ale nikam nepustila. Tak jsme šli k dispečerům. Za chvíli hlásili, že 
se rodiče osmiletého Mirka Tichého mají dostavit na stanici Kačerov.  

Tak jsme jeli zpátky a šťastně se shledali s bráchou. Ten si ještě otíral slzy a pak nám řekl, že mu paní 
v metru poradila, aby se dalším metrem vrátil na Kačerov, což udělal, ale my jsme už odsud zmizeli. 
Chvíli nás hledal a pak za sloupem brečel, všimla si ho hodná paní a dovedla ho k dispečerce a ta už 
to vyhlásila, dřív, než jsme za dispečerkou na Budějovické dorazili my.   

Sedíme všichni na lavičce a přichází dispečerka a s úsměvem nám oznamuje: „předpokládám, že se 
vám ztratil i tatínek. Ten na vás čeká na Sokolovské“. 

Jo, tenkrát jsme si to metro v Praze opravdu užili. 

 

Jak jsme rodili, aneb děti nás překvapují od narození 

První máme dceru. Na manželce nebylo první těhotenství moc vidět, a protože se tenkrát tvrdilo, že 
holka bere krásu, tak jsem spíš očekával kluka. Bydleli jsme s manželkou tehdy v pronajatém domku 
v Kouřimi, odkud jsem já dojížděl do Sázavy a manželka do Kolína. Matka s kníračkou Bárou bydlela 
v Kolíně v bytovce cca 150 metrů od nemocnice.  

Měli jsme rodit asi za 14 dní, tak jsme se v pátek přesunuli do Kolína, tam jsme nejprve navštívili 
manželčiny rodiče, u nichž byl na návštěvě ženin bratranec se ženou, a ti jí vůbec nevěřili, že by za 
pár dní měla rodit.  

Měli jsme tenkrát v Sázavě víkendové služby, cca 2-3 hodiny práce v provozní laborce, vyšlo to 
jednou za cca šest týdnů. Mně vycházela služba na termín porodu, proto jsem si jí s kolegyní 
vyměnil.  

A tak jsem v sobotu ráno jel vláčkem do Sázavy do práce a vrátil se krátce po obědě. V sobotu večer 
se u mámy zjevil můj bratranec se strejdou, měli nějaký splín a tak se zapíjelo. Když se vypilo víno, 
otevřel se fernet. Tato ďábelská kombinace mi neudělala dobře. Po objímání záchodové mísy a 
manželčině uklidňování, jsem usnul, abych byl záhy vzbuzen a pro změnu já uklidňoval chodící 
manželku, držící se za břicho.  
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Šli jsme za mámou do obýváku k televizi, chvíli se dívali, pak volali do nemocnice. Asi v půl třetí 
vyrazila naše výprava: žena rodička, její muž, její tchýně a fenka Bára, která nemohla zůstat doma, 
protože by štěkala a kňučela na celý barák. Před vstupem do porodnice jsem zůstal se psem venku a 
ženy šly dovnitř. Za chvíli se vrátila máma, že si tam ženu nechali a že bude rodit. Šli jsme domů, dal 
jsem si kafe a vyrazil na nádraží na vlak a jel do Sázavy si splnit svou pracovní povinnost. Abych stihl 
dopolední vlak, musel jsem se domluvit s kolegyní, aby to za mě dodělala. Myslel jsem si, že jsem už 
otec, ale ještě jsem to nevěděl (mobily ještě nebyly). Utíkám domů, potkám mámu na ulici, že mám 
dceru, že telefon z nemocnice ráno zaspala a jde to oznámit ženiným rodičům.  

Druhý porod byl taky zajímavý, bydleli jsme už v Benátkách, a protože jsme neměli auto, byli jsme 
domluvení se dvěma kamarády, že nás do porodnice odvezou. Tak jako dcera si pospíšila o dva 
týdny, syn o jeden. Manželku s dcerou hlídala její máma, já byl na školení. V pátek jsem se vrátil, 
tchýně odjela. Sice jsem neměl nic nakoupeno (k zapití), ale nechal jsem to až na druhý den. A to 
jsem neměl dělat.  

Zhlédli jsme večerní film v televizi, žena začala chodit, a že asi pojedeme. Tak jsem volal 
kamarádovi, ten zapíjel, že právě domalovali, ale že může jet jeho žena, která tolik nepila. Tak jsme 
k nim došli, dojeli do porodnice, tam si ženu nechali a já (otec v očekávání) se vrátil domů bez 
kapičky chlastu s kamarádem, který měl v pití náskok a ponoukal mne, ať dojdu naproti do krámku 
k Břízům nakoupit. Viděl jsem, že ještě svítí, našel číslo v telefonním seznamu a asi tak něco po 23. 
hodině zavolal, omlouval se a přemlouval. A tak jsem šel nakoupit asi půl hodiny před půlnocí do 
garážového krámu chlast.  

Když kolem půl jedné volala, žena, že máme syna, už jsme ho bouřlivě zapíjeli. Tak „dramaticky“ 
vstoupily děti do našeho života. 

Máme holku a kluka. Zatímco holka byla počata v zimě na horách, kluk v létě v nížině. Proto od té 
doby mohu rozdávat „knížecí“ rady typu: když chcete u druhého dítěte jiné pohlaví, dělejte to 
přesně opačně, než u toho prvního.  

Mám i potvrzení tohoto „pravidla“, moje žena má sestru a obě jsou narozeny v srpnu. Bratři 
Nedvědové (aspoň takto Honza vyprávěl) se oba narodili v září, čímž zdůvodňoval, že vypadají, jak 
vypadají, protože byli počati na Silvestra a jak při tom otec asi musel vypadat.  

S mým bráchou už to trochu kulhá, já jsem se narodil v září, on v lednu. Rozdíl čtyř měsíců, ale není 
to sedm jako u mých dětí. Nakonec je to stejně jedno, hlavní je, když je při narození dítěte všechno 
v pořádku.   

 

Jak jsme zabloudili díky houbám 

Dnes s úsměvem vzpomínám na jedno z mých dávných zakopnutí o bludný balvan. Stalo se to 
v době, kdy našemu synovi nebyly snad ani dva roky, už chodil, ale na delší cesty jsme ho ještě 
vybavovali plínou.  

V té době byly lesy v okolí Bělé pod Bezdězem vyhlášeným houbařským rájem a my se rozhodli 
zkusit tam své houbařské štěstí. Protože jsme to tam neznali, vymyslel jsem poměrně jednoduchý 
plán. Dojeli jsme autem k vlakovému nádraží v Bělé pod Bezdězem, které je od centra města 
vzdálené tak čtyři kilometry. A vlakem jsme popojeli na zastávku do Bělé p. B. – město, která se 
nachází v lese a je od centra vzdálena cca 2 km.  

Geniální plán spočíval v tom, že půjdeme podél trati až na bělské nádraží, kde nasedneme do auta a 
pojedeme domů. Cestou budeme hledat houby.  
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Když jsme vystoupili z vlaku, vydrápali jsme se podobně jako ostatní na stráň a tam začali hledat. 
Moc se nedařilo, tak jsme se vydali jedním směrem a najednou se ocitli na místě hojnosti. Dcerka 
měla obrovskou radost z nálezů a byla celkem samostatná, já se ženou jsme při tom sbírání hlídali 
synka, aby se nikam nezatoulal. Když jsme usoudili, že už nám houby stačí (plný košík), manželka 
přebalila syna, vzala ho za ruku a šli jsme. Rozhlédli jsme se, zda neuvidíme koleje. Navrhl jsem, že 
musíme sejít dolů a zase nahoru a za tím kopcem ty koleje určitě budou. Nebyly. To už jsem měl 
kluka na ramenou a přestával si být jistý, že jdeme správně. Manželka jistotu, že nevím, kam rodinu 
vedu, získala asi o čtvrthodinku dřív. Najednou jsme přitom bloudění narazili na žlutou značku.  

Sláva, už se orientuju. Ta značka vede k zastávce Bělá – město. Ale kterým směrem se vydat? 
Pravda, to jsem nevěděl a rozhodl: zkusíme to tudy.  Asi po 1,5 km nás značka dovedla 
k rozcestníku. Nacházeli jsme se před obcí Březinka a na zastávku to bylo cestou zpět asi 2,5 km. Tak 
jsme vyrazili. Já měl radost, že jsem se našel a byl opět pánem situace, tu mi ovšem zkalila okolnost, 
že před sebou máme ještě tak pět kilometrů na bělské náměstí a jak to vysvětlit ostatním. Usínající 
synek mi těžknul na ramenou, dceru začínaly bolet nožičky a z výrazu tváře manželky radost 
rozhodně nečišela. A kromě toho jsme už všichni měli hlad. Nezbývalo než přiznat realitu a říct, že 
do hospody dorazíme tak za hodinu, spíš hodinu a půl. Ještě jsme se chvíli drželi naděje, že třeba 
pojede nějaký vlak a doveze nás k autu. Bohužel následující dvě hodiny nic nejelo a tak jsme vyrazili 
do centra města. 

Nakonec jsme dorazili do hospody, bylo tam útulno a jídlo skvělé. Nechal jsem manželku s dětmi 
tam ještě posedět a pak zaplatit a vydal se rychle pro auto k nádraží.  Chvíli jsem šel, chvíli běžel a 
zkoušel u toho stopovat.  Bohužel mne nikdo nevzal, zpocený a zadýchaný jsem nastartoval auto a 
vyrazil pro rodinu.  Ženu s malým v náručí, která vede dcerku s košíkem hub za ruku, jsem potkal 
ještě před kopečkem do centra. Ušli skoro kilák. Pak už jsme dorazili autem domů, těšili se z úlovku 
a také z toho, že jsme se při hledání hub tak krásně (neplánovaně) prošli.  

 

Neuvěřitelné příběhy s mobilními operátory 

S mobily a hlavně operátory to máme zajímavé. Asi proto, že si na mobily moc nepotrpíme, že po 
nich netoužíme a ani to s nimi moc neumíme. 

Tak se člověk trochu zasní a vzpomene si, co všechno zažil s mobilními operátory. Opět jde o příběh 
z rubriky: „to nevymyslíš“. Zejména s jedním operátorem jsem si užil takové věci, že jsem s ním na 
dobro skončil. Měli jsme kdysi u něj pevnou linku, internet a kabelovou televizi. Zdánlivě výhodné. 
Možná ze začátku, pak jsme nestačili zírat, jaké se děly věci.  

Začalo to tím, že k nám zavítali milí mladí lidé s úžasnou nabídkou, kterou jsme v první fázi 
neodmítli, a to byla zásadní chyba. Dali nám totiž novou simku, kterou aktivujeme až po prvním 
použití. Protože mobily máme u druhého operátora, tak se nám do toho nechtělo, ale žena řekla, že 
možná její mámě by se hodila. Vzali jsme to jako dárek pro babičku. Jenže babička odmítla a tak 
jsme mladým lidem volali, že si pro tu simku můžou přijet. Jenže to oni ne, oni jen nabízejí, zrušit to 
můžeme jen na prodejně. Vystál jsem si frontu na prodejně, abych zrušil něco, co jsem nechtěl. 
Prodavačka si vše zapsala, ujistila se, že vše ostatní chci nechat v platnosti a zrušit jen tu simku. 
Radost z toho, že jsem se toho zbavil, trvala jen dva dny. 

Operátor nás najednou vypnul, nešla televize, internet ani pevná linka. Jedno chybné ukliknutí 
prodavačky započalo neuvěřitelný příběh o tom, jak korporace „umí“ řešit problém, který sama 
způsobila. Nejprve jsme žhavili telefonní linky do operátorových call center a pokaždé vysvětlovali 
svůj problém někomu jinému.  
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Naštvanost rostla, poslali jsme elektronicky vyplněný formulář stížnosti. Nakonec jsme se 
dohadovali jen s jedním konkrétním člověkem a během pár dnů bylo řešení na světě. Nejprve 
obnovili provoz televize, poté nás museli zavést jako nového zákazníka, přičemž díky pevné lince 
jsme byli zákazníky asi už 15 let (od roku 1994). Také nám museli poslat nový modem a poradili 
nám, abychom si ho nepřebrali a obnovili internet. Dalších asi 14 dní trvalo obnovení pevné linky. 
Dali nám nové číslo, to jsme odmítli, protože nás zrušila jejich zaměstnankyně. Protože si to naše 
staré číslo nikdo nezavedl, tak nám ho mohli obnovit. Přijel technik, který to měl zapojit, ale ten 
počítal s novým přístrojem a číslem, a když se dozvěděl, že chceme jen obnovit staré číslo na starý 
přístroj, řekl, že kdyby to věděl rovnou, mohl to zařídit z centrály. A tak si při kávě zanadával na ty 
pitomce nahoře.  

Pak byl chvíli pokoj a my zjistili, že máme drahý internet. Už jsme nepotřebovali pevnou linku, 
rozhodli se ušetřit na kabelovce a nechat si jen ten internet. Tak nám poslali experta. Ten nám nutil 
zase mobil s novou simkou. Při kávě mu říkám „já mám jeden telefon, manželka a děti taky po 
jednom. Nepotřebujeme další. Víte, nemusím ty lidi, co mají dva a více telefonů“. Načež vytáhl své 
tři telefony a vykládal, jak geniálně ušetří, když má na každém jiného operátora. Když zjistil, že 
neuspěje, tak odešel. Ale předtím doporučil vyřídit si vše na prodejně a objevil jednu zásadní věc: 
k internetu jsme podepsali roční závazek. Poradil nám, ať necháme smlouvu doběhnout, jinak nám 
hrozí smluvní pokuta. Na prodejně jsme zrušili pevnou linku, televizi a nechali si jen ten drahý 
internet. Po uplynutí smluvní doby jsme si zjistili konkurenční ceny a oslovili operátora, zda nám 
učiní nabídku, která se neodmítá. Prodejce někam volal, řekl, že níž jít nemůže a tak jsme šli jinam. 
Asi za dva měsíce se ozvali, že by byli ochotní s námi jednat o ceně. Neobyčejná pružnost.  

S druhým operátorem jsme celkem spokojeni, dokonce jsem si vymohl i nezasílání reklamních SMS. 
Musel jsem to vyřídit telefonicky. Ale předcházela tomu velmi vtipná záležitost. Dostal jsem nějakou 
reklamní SMS a z recese na ni odpověděl: „dete do prdele“, načež mi přišla automatická odpověď: 
„vazeny zakazniku, sluzba dete do prdele je neplatna“. S touto odpovědí jsem bavil své známé asi 
rok.  

 

O zakletém kufru 

Šlo tenkrát o kufr našeho bývalého auta. V polovině března jela má dcera se svým klukem k mému 
bráchovi na chatu do Krušných hor. Tam cestovali hromadnou dopravou asi čtyři hodiny.  

Byli jsme domluveni, že si poslední den jejich pobytu tam pojedeme se synem zalyžovat a zpět je 
vezmeme autem. Klukovi bylo špatně, a tak jsem vyrazil ráno sám. Otevřel jsem kufr auta, hodil tam 
lyžáky a nasunul do auta vak s lyžemi. Dojel jsem na místo a chtěl otevřít kufr. Nešlo mi to. Po 
několika marných pokusech, jsem na parkovišti ostatním předvedl, jak umím vytáhnout lyže zadními 
dveřmi a sklopením sedačky se dostat i k lyžákům. Pak jsem vyrazil na sjezdovku a užil si to. Po 
návratu k autu jsem ještě zkusil kufr, zda si to nerozmyslel. A tak jsem soukal lyže dovnitř zadními 
dveřmi. Pak přišla dcera s přítelem. Zkoušeli to také, ale ani jim nešel kufr otevřít. Jeli jsme domů. 
Pak to byla jen veselá příhoda, vždy do té doby, než jsme chtěli dát něco do kufru. Tak kufr zkusila 
otevřít i manželka a posléze tchán. Nic. Pak jsem asi tři týdny sháněl automechanika: sousedova 
syna Tomáše, který už s nimi nebydlí, ale mám na něj číslo. Nevím, jestli působí už Alzheimer, ale 
neustále jsem zapomínal mu zavolat. Auto prostě nepotřebuji denně, spojil jsem se s ním až 
předtím, než jsem jel měnit zimní kola za letní (kola skladuji v domě ženiných rodičů v jiném městě). 
Bohužel Tomáš neměl čas, tak jsem pro hever a klíč lezl opět přes sedačky.  
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Konečně na začátku května jsme se domluvili, předal jsem mu klíče od auta a techničák. Za chvíli 
telefon: „vykoukni z balkonu“.  Podívám se z balkonu a vidím Toma, jak zvedá (otvírá a zavírá) kufr. 
Běžím dolů, ukáže mi malý grif (tady trochu zatlač), a že jsem tam měl skřípnutej takovej malej 
pásek. Inu fachman. Po sedmi týdnech jsme konečně mohli používat kufr.  

Pro nás je to záhada a mladý automechanik kouzelníkem. Asi to auto na nás bylo naštvané a trochu 
si s námi pohrálo. Ale jen trochu, jezdilo spolehlivě, jenom nějak (pro nás) zaklelo ten kufr.   

 

Ten chlap má svetr Harryho Pottera  

To bylo na mě a já to věděl. Už jsem dávno věděl, že mám tenký svetr, dres Nebelvíru. Nicméně tato 
pronesená hláška mne překvapila, protože jsem ji opravdu nečekal, čekal jsem něco jiného, 
obvyklého. 

Když chodíte na procházku se psem, který vypadá jak liška a potkáváte lidi, časem si zvyknete na 
hlášky typu: „podívej se na toho pejska, vypadá jak liška“ a podobně. Někdo Vás i osloví a začnete si 
o „lišce“ povídat, většina kolem projde a Vy pak jen zmínku o lišce zaslechnete.  

Už jsem si na to zvykl a vím, že je velmi pravděpodobné, že hlášku „jé, vypadá jak liška“ na 
procházce s naší fenkou zaslechnu a někdy ne jen jednou. 

Tak si takhle jdu se psem, je mi celkem příjemně a mám rozepnutou bundu…A najednou slyším: 
„mamí, ten chlap… (si vede lišku, pomyslím si) … má svetr Harryho Pottera“. To mne překvapilo, ale 
otočil jsem se a směrem k rodince jsem prohodil: „to už mi někdo říkal“, pak jsem se jen usmál, 
otočil se zpět a pokračoval v cestě.  

Žádné Potterovské kouzlo jsem připravené neměl, byť tohle bylo kouzlo okamžiku. Ten svetr mám 
už dlouho. Dostal jsem ho k nějakým Vánocům a s pravděpodobností hraničící s jistotou od své 
ženy. Jsem navyklý nosit to, co dostanu. V podstatě do „roztrhání“ či upozornění „prosím tě, to už 
vyhoď a hlavně to nenos mezi lidi“. 

A tak jsem si ten svetr (jako nový) vzal do školy, kde jsem (tenkrát) učil a jedna studentka se mě 
zeptala, zda jsem vášnivým fanouškem Harryho Pottera, načež jsem popravdě odpověděl: „ne, 
proč?“. „Protože máte svetr, který Harry nosil. Jsou to barvy Nebelvíru“, poučila mne.  

Zíral jsem, to jsem dosud nevěděl. Potterománie mne (na rozdíl od dětí) minula. Knížky jsem nečetl 
a počkal si až na film v televizi, snad na tom posledním jsme byli v kině. Že mám stejný svetr jako 
Harry, to se mi nikdy nespojilo, zkrátka nevšiml jsem si toho. Musel jsem být poučen. 

Poučil jsem i svou ženu, když jsem se ptal, zda mi potterovský svetr koupila schválně. Ťukala si na 
čelo, řka: „líbil se mi, tobě se nelíbí?“. „Samozřejmě, líbí, jen jsem nevěděl s kým je spojený“. 

To se stalo asi před pěti lety. Vzpomněl jsem si, že v té době jsme také byli na rodinném výletě 
v Londýně a nejspíš je ten svetr odtamtud a určitě nebyl koupen jako suvenýr. 

Od své žačky vím, co nosím. A teď mi to připomnělo malé všímavé dítě. Také vím, že se pomalu a 
nezvratně k tomuto svetru přibližuje i oblíbená hláška mé ženy: „to už nenos, prosím tě“.  

Ale zatím tu kouzelnou formulku nevyslovila.  
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Trosečníci v pokoji 

Dosud jsem si myslel, že když malujete pokoj, tak největším problémem je, že vám dojde barva a po 
uschnutí se tu a tam objeví „kocouři“.  

Ovšem, když jsme nyní malovali synův pokoj, stalo se něco neuvěřitelného. Na malování je nejhorší 
to stěhování: nejdřív všechno ven a pak skoro všechno dovnitř. Výhodou je, že se pár věcí zbavíte.  

Synek odjel na kole na brigádu. My dojeli koupit barvu. Pak jsme připravili místnost, vystěhovali 
zbytek, zakryli skříň a potom se asi přes hodinu malovalo. Následoval úklid. Přišli jsme i na to, že do 
„nového“ pokoje bude lepší nový koberec a tak ho jeli koupit.  

Přijel syn, chvíli jsme všichni odpočívali. Natáhli jsme nový koberec, dali na místo skříň a peřiňák. 
V té chvíli se průvanem zavřely dveře. Bohužel nešly otevřít. Cosi se pokazilo. Po chvíli marného 
snažení jsme uznali, že jsme se opravdu stali trosečníky v dětském pokoji, bez mobilů, bez nářadí.  

Klíče od bytu měla ještě dcera, ta ale byla na Votvíráku a stejně jsme neměli nic, čím bychom ji 
zavolali. Mohli jsme tak akorát zavolat z okna. Tak nezbývalo než vyrazit sklo u dveří a osvobodit se. 
V pokoji s námi ještě byla malá skříňka, přemýšlel jsem, že by z ní mohlo být vhodné beranidlo, ale 
synova pěst byla rychlejší. Prolezli jsme a uklidili rozbité sklo z obou stran. Sice jsme byli svobodní, 
ale nemohli jsme do pokoje nic většího nastěhovat. Bylo třeba dveře otevřít. Tak přišel na řadu 
šroubovák a pak ten největší šroubovák, co doma máme. Nic, museli jsme přitvrdit a vzít do ruky 
majzlík a taky vrtačku. Kromě zničení dveří a odření futra se podařila i dobrá věc. Zaseklý „zobáček“ 
povolil a dveře se otevřely. Tak jsme asi po hodině mohli pokračovat v nošení věcí do pokoje. 
Udělali jsme postel a šli do jedné ze dvou lepších restaurací v městečku na večeři.  

Na ochutnávku vín ve sklepení zámku se nám už nechtělo, a tak jsem si dal džbánek červeného 
k večeři v restauraci.  

V neděli (po 22 letech bydlení) jsme zjistili, že dveře u pokojů nejsou stejné. Ve společné místnosti, 
kde se nachází kromě jiných „odložených“ věcí i několik odložených dveří bylo těžké ty pravé (pravé 
dveře, 75 cm) najít. Sami tam máme odložené dveře, ale levé a 85 cm. Nakonec jsme je vyměnili se 
sousedkou. Odpoledne už bylo klidnější, po procházce se psem jsem ještě klukovi radil s chemií (k 
přijímačkám) a pak se balil na služební cestu do Ruska.  

 

VII.  

Něco na závěr 

 

Fiktivní rozhovor rozumného a nerozumného já 

Zkusil jsem si rozhovor sám se sebou. Možná je to terapeutické, třeba i inspirativní, nebo úplná 
hloupost. Pro zápis dialogu je třeba nějak rozlišit to rozumné a nerozumné já. Třeba R a N, ať se to 
neplete. 

R: Když se tě někdo zeptá, co děláš, co odpovíš? 

N: Podle toho, co zrovna dělám. Teď ti odpovídám na otázku. 

R: Dobře, tak čím seš, čím se živíš?  

N: Já jsem já, nebo třeba jsem manžel, otec, syn, bratr, zaměstnanec, bloger (smích) a živím se 
prací. Vždy jsem se živil prací. Ovšem někdy (i tvrdě) pracuju, ale neživí mne to.     
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R: Jaké je tvé zaměstnání a co v souvislosti s ním seš? 

N: Jsem předseda (smích), nebo taky profesionální soused (smích) 

R: Neštvi mě. Za co tě platí?  

N: Za to, že lidi vyslechnu, že si nechám od nich vynadat, že se jim snažím pomoct s jejich problémy 
a že se snažím vypořádat s úředničinou. 

R: Co tě na tom baví? 

N: Že se setkávám s různými lidmi, že se snažím věci zjednodušovat a posunovat dopředu. 
Spolupracuji s lidmi (převážně řemeslníky), kteří něco umí a jsou ochotní pomoct.  A vidím, když se 
něco povede, ale i nepovede. Tak se podruhé snažím to udělat jinak. A že jsem v malém kolektivu 
svým pánem. 

R: Co tě na tom nebaví? 

N: Někteří lidé, s nimiž není tak příjemné se setkávat, ale především ta byrokracie a otravné 
instituce. 

R: V jedné z těch institucí jsi pracoval, bylo rozumné odcházet? 

N: To víš, že to rozumné nebylo, ale kdybych pokračoval, něco by se nejspíš stalo. 

R: Co by se tak mohlo stát? Měl bych se líp, úředníci dostávali přidáno, moc bych se nenadřel, byl 
bych na té straně, co buzeruje, ne na té, co je buzerována. 

N: To jsou rozumné argumenty, jenže já bych chřadl, nudil se, už jsem byl ve stresu a s tebou, ty 
rozumbrado, by to dřív nebo později seklo.  

R: To je asi pravda. Teď na nás ale legislativa dopadá v plném rozsahu, změny jsou tak časté, že to 
nestačím ani sledovat, natož se tím řídit. 

N: Já to nehrotím, stejně každý porušujeme nějaký předpis, aniž o tom víme, protože je to tak 
složité. Navíc to byrokraté a právníci píší pro sebe, aby se jim dobře žilo. Já se řídím přírodními 
zákony, ty se nemění a jsou poměrně jednoduché. 

R: A psát blog, provokovat, je to rozumné? 

N: Nevím, ale baví mne to. 

R: Mít zahradu a chatu zároveň, je to rozumné?  

N: Možná ne, ale baví mne to, rád se hrabu v hlíně a jsem v přírodě. 

R: Rozumné by bylo, kdyby sis pořídil chytrý telefon, pořádně ses rozjel na facebooku, víc lidí by o 
tobě vědělo.  

N: Možná by to bylo rozumné, jenže mne to nebaví, netoužím po tom, nedělá mi to radost. 

R: Nebo se bojíš? 

N: Proč? Že mě tam bude někdo prudit, blokovat? Ať si každý dělá, co chce. Mně stačí blog, 
webovky, email a telefon, kterým se dá telefonovat, posílat SMS a třeba i fotit. 

R: A co ženy? Je rozumné žít jen s jednou ženou? 

N: Ženy se mi líbí. A je rozumné žít s jednou. Jsou chvíle, kdybych ji vyměnil, ale ona mne jistě taky. 
A pak jsou chvíle, kdybych ji nevyměnil za nic na světě. Je to s ní těžký, ale bez ní by to bylo ještě 
těžší. 
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R: Co děti? 

N: Mám je rád, jsou hravé a ty moje už jsou velké a svůj život už si řídí samy. Snad se nám rozmnoží 
a své děti nám občas půjčí (smích) 

R: Děkuji za rozhovor. Je mi z toho ale nějak smutno, když vidím, jak dokáže být nerozum šťastný. 

N: Nic si z toho nedělej a buď šťastný, že já jsem šťastný. Jsem šťastný i za tebe, za rozum, že se 
chováš rozumně a zodpovědně a že mne někdy vykážeš do patřičných mezí. Náš člověk, aby mohl 
žít, potřebuje jak rozum (tebe), tak nerozum – cit (mne). Tělo potřebuje ego a duši, a to nejlépe 
v rovnováze. A děkuji za otázky. 

 

Je hezké 

Je hezké, když je venku hezky, když nám je hezky, příjemně. Je hezké se dívat na hezké obrázky, na 
hezké věci, poslouchat hezkou hudbu. 

Je hezké, že třídíme odpad. Ale co děláme proto, aby ho bylo mnohem méně? Pokud proto 
dokážeme něco sami od sebe udělat, bude to ještě hezčí. 

Je hezké, že chodíme do přírody. Ale co děláme pro to, abychom ji nepoškozovali? Kampaň ukliďme 
Česko? Jasně, je hezké uklidit jednou ročně les, posbírat odpadky a cítit se hezky. Ale nebylo by 
hezčí ty odpadky v lese nevyhazovat?  

Je hezké, že si přejeme být zdraví a šťastní. Ale co proto děláme? Vezmeme si piluli, navštívíme 
lékaře, bojíme se nemoci, bolesti. Ale nezměníme životní styl, mnoho (nezdravého) jídla, málo 
pohybu, přílišné sledování televize, počítače, mobilu. Však nás prášky a doktoři dají zase 
dohromady. Tak hezky přežíváme. 

Ale hezčí by bylo opravdu žít. Trochu se hlídat v jídle, zařadit lehčí a zdravější potraviny, víc se 
pohybovat, méně sledovat televizi, počítač, mobil. Zlepšit fyzickou kondici a psychickou odolnost. 

Je hezké, že uspokojíme naši touhu a koupíme si nějakou věc. Přinese nám to štěstí? Zpočátku jistě, 
ale jak dlouho nám to vydrží? Kolik toho nahromadíme, než zjistíme, že bez spousty věcí, po kterých 
jsme kdysi tak toužili, se obejdeme a že nám štěstí nepřinesou? Že štěstí, resp. pocit štěstí je 
v každodenních drobných radostech.  

Šťastný člověk se usmívá, jeho úsměv je ryzí, žádná křeč, maska, nebo dokonce výsměch. Pro to být 
zdravý a šťastný se musí člověk rozhodnout a vymanit se z role oběti. V té je člověk nešťastný, trpí, 
stěžuje si, hledá viníky svého neštěstí.  

Je hezké se rozhodnout být zdráv a vesel. Je to dokonce jednoduché. Ovšem to nejsložitější je 
opustit vštípenou roli oběti a tu svou bezpečnou a jistotami oplývající komfortní zónu. Je to jen 
svazující iluze a kvůli strachu se mnozí raději vzdají své svobody, aby byli v bezpečí, aby nemuseli 
provést bolestivou změnu, aby se nemuseli pustit svých přesvědčení. Což zrovna hezké není. 

Tedy je to hezké. Pro manipulátory, pro vládnoucí vrstvu, která takto může lidi ovládat. Proto se 
rozhodněme pro to, co je hezké pro nás a život bude hezčí. 

Život je změna a změna je život. Komfortní zóna časem připomíná zahnívající rybníček, kdežto 
rozhodnout se pro změnu znamená, že vstoupím do rychlého, čistého, bublajícího potůčku, který 
mne po proudu časem donese do klidnější řeky.  
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Jako lidé stárneme. Nezdá se nám to hezké, neboť většina bývala za mlada mnohem hezčí. Když to 
přijmeme, naučíme se stárnout s grácií, a to je hezké. Během života je možné provést různé změny, 
dostat se nahoru i na dno a od toho dna se zase odrazit. 

Máme usídleno v hlavě, že jednou budeme staří a nemocní. Je to jen program v naší hlavě. Stáří (ani 
smrti) se nevyhneme, ale nemusíme být při tom stáří i nemocní. Jen se musíme umět 
přeprogramovat. 

Jsou mezi námi tací, kteří to dokázali. Čiperní staříci, sršící energií, v kondici, nezdolní. Každý to 
může dokázat, když se pro to včas rozhodne. A to je hezké. 

Hezčí by bylo, kdyby se pro to být zdravý a šťastný rozhodlo velké množství lidí. Někdo se musí 
dostat až na samé dno, aby se rozhodl změnit. 

Ti, kterým se to povedlo, se stali majáky a inspirátory pro ostatní. A to je hezké. Žít šťastně a 
v souladu se svým tělem a duší, znamená být zdráv, nebo být aspoň na cestě k uzdravení. 

 

Doslov 

Jak člověk žije, tak přichází inspirace. Přichází příběhy, které prožijete na vlastní kůži. Některé jsou 
opravdu k neuvěření. Ovšem u povídek tam přichází inspirace shůry, nic tu nebylo a najednou tu je.  

Autor pracuje s jakýmsi „vnuknutím“, pak to doplní jeho fantazie a láska k jazyku. Do určité míry 
talent na psaní a také trochu nabytá zručnost ve psaní. 

Ať je to, jak chce, autor píše pro radost svou a občas tím potěší i druhé lidi. Vydat knihu je dotažení 
věcí do konce.  

Pro svou radost, protože na tom ekonomicky spíše prodělám. Tvůrce těší tvorba, a když z té tvorby 
mají potěšení i další a navíc se vrátí ještě nějaké peníze, je radost dvojnásobná.  

Milý čtenáři, snad ses i pobavil, ikdyž ne vše bylo veselé. 

http://jtichy.blog.idnes.cz/ 
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