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Nejsi to TY a nejsem to JÁ 
A proto to není o TOBĚ, ale ani o MNĚ 
 
Nic z toho se nikdy nestalo, ale možná, že se to jednoho dne 
přihodí JIM! 
 
Ale teď jsou tato slova, tento text jen pouhá fikce, taková malá 
literární fabulace. 
A celé to vlastně vzniklo z té letmé, náhodné myšlenky, co mě 
jedné horké noci probudila. 
A byla jako ZJEVENÍ! 
Byla jako ŽÁR, v němž puká kámen. 
 
A myslím, 
že kdyby někde, někdy -  
existovala nějaká Dominika, 
že by těm slovům porozuměla. 
 
Protože by jim naslouchala svým srdcem. 
 
 
 
ALE KDOVÍ? 
KDOVÍ? 
 



 
 
 
 
 
Ta vzpomínka se mi vybavuje zřetelně i po letech. 
 
 
Bylo to na hodině profesora Tučka v malé posluchárně na ČVUT. 
Končil právě přednášku o vlastnostech křemene, když zazvonilo. 
Podíval se na hodinky a pohybem ruky utišil neklid ve třídě. 
"Tu teplotu si budete pamatovat. Dva tisíce stupňů podle Kelvina,  
teplota tání oxidu křemene. Žár v němž puká kámen!" řekl a otočil se 
pro skripta na katedru. 
 
Studenti začali skládat věci z lavic do tašek. 
"A pane profesore... jaké je teplota, při které puká srdce?" ozval se 
třídní vtipálek Jičínský. 
 
Profesor Tuček se otočil zpátky do posluchárny a významně zdvihl 
obočí: 
"Podívejte Jičínský, přesně to změřeno není. Je ale pravděpodobné, 
že teplota, při níž pukne srdce láskou bude poněkud vyšší!" 
 
A s lejstry pod paží zamířil k východu z posluchárny. 

 
 
 
 
 
 



 
ENTRÉE 

 
Reichenberg 2028 
/známé severočeské město, jehož obyvatelé se v místním 
referendu v roce 2025 rozhodli pro původní německý název  
Reichenberg - česky LIBEREC/ 
 
 
Doktor se naklonil nad postelí. V pravé ruce měl hráškově 
zelené desky s klipsnou, držící pohromadě několik dotazníků s 
potřebnými údaji. Ty se týkaly muže, kterého právě upřeně 
pozoroval. 
„Kdy ho sem přivezli?" zeptal se, aniž by se otočil. 
„Včera, tak kolem páté odpoledne, pane doktore." odpověděla 
sestřička v přiléhavé, namodralé kombinéze. I když byla po 
noční, působila odpočatě. Mírně se naklonila a pohybem dlaní 
uhladila nemocniční prostěradlo. 
„Tady u přijetí je napsáno," sklonil hlavu k lékařskému 
záznamu, „že byl přijat ve značně dezorientovaném stavu.             
A v kolonce funkce je záznam: Prostorová orientace 2. 
Nevylučuje se to?" 
„Ale ne," zavrtěla odbarvenou hlavou zdravotní sestra. 
„Dezorientace byla spíš časového, než psychického typu. On 
nevěděl jaký je rok a tak..." 
„A tak." zopakoval si spíš pro sebe doktor Hartmann. Palcem 
pravé ruky odsunul vrchní list a hledal nějaký podpis. 
„Kdo to přebíral? Aha ta nová kolegyně. Tatiana. Já si to její 
příjmení snad nezapamatuji." 



 
Narovnal se s drobným lupnutím v zádech. Malým, podlouhlým 
ovladačem, co měl zavěšený na krku nastavil na okenních 
žaluziích intenzitu světla. Místnost JIPky se o poznání 
rozjasnila. Upřeně se díval na postavu na ambulantním lůžku, 
holohlavého muže s tváří rozrytou stařeckými vráskami. Měl 
snědou, opálenou pokožku a jeho kůže vypadala tak vysušeně, 
jako uzené baltické makrely, co je nabízel vyhlášený obchod s 
delikatesy na Tržním rynku. Mírně nahrbená ramena, výška 
kolem 170 cm, v mládí nejspíš o něco více. Byl připojen na 
detekčních přístrojích, se zavedenou kanylou do žíly. Na 
pravém spánku měl přilepenou tenkou molybdenovou destičku, 
která snímala jeho mozkové impulsy. Na monitoru kardiografu 
se pohybovaly zelenkavé body po kostrbatých linkách a graficky 
vyjadřovaly frekvenci jeho srdečního rytmu. Měl zavřené oči a 
pod nosem bílý, krátce zastřižený knírek. Od chvíle, kdy v 
nemocnici podruhé upadl do komatu, se neprobral. 
 
Doktor se ještě jednou podíval na plochý MTF display umístěný 
nad postelí. Bezhlasně si přečetl pacientovo jméno a datum 
přijetí: 
MICHAL MOOSE 1954 Rh+B 
2028/07/14 
NP 
 
„Děkuji sestro," řekl a obrátil se ke dveřím. „Zkontrolujte mu 
ještě výživu a přepněte ho na alarm. To bude asi tak všechno." 
 
To bude tak asi všechno, co pro něj můžeme udělat, pomyslel si 



a vyšel z místnosti. Opatrně a téměř bezhlučně za sebou zavřel 
silikonové dveře. Čidla na stropě zaznamenala jeho pohyb a  
zvýšila  unylé osvětlení o pár desítek luxů. Prošel chodbou a 
vstoupil do CeMRu (podle celoevropského označení Central 
Medicine Room). Místnosti, podobné jakémusi velínu s 
pohodlnými křesly, lenoškou se skvrnami od kafe a desítkami 
monitorů a panelů zabudovanými ve stěně. Sem se přenášela 
pomocí WI-FI5 všechna indikační data z nemocničních pokojů. 
Každý zvýšený teplotní stupeň, srdeční arytmie, přerývaný dech 
pacienta byly ihned zaznamenány, zpracovány a vyhodnoceny. 
Na informační tabuli se objevilo doporuční ambulantního 
postupu. 
 
Room byl ale teď dopoledne prázdný. Těch pár kolegů, co měli 
denní službu bylo někde po budově. Stejně tak zdravotní 
personál. Z nápojového automatu si do amorfního kelímku 
nechal nalít svoje oblíbené Blue Bull Latté, energetický nápoj s 
kávovou příchutí. Postavil se k oknu a dopřával si chvíle poklidu 
s výhledem na známé panorama Ještědu. 
 
Nový komplex Regionální nemocnice, kde pracoval, byl 
postaven v jihozápadní části rozpínajícího se města. 
Urbanistický plán výstavby se tak v posledních letech posunul 
za Horní Hanychov až k samému úpatí kopce. Ale pohled na 
geniální, architektonicky čistou křivku bývalého vysílače, byl 
pořád impozantní. Dojímal ho. 
Trošku zvrátil hlavu, aby dohlédl na špičku hyperboloidu 
ukazujícímu jako vztyčený boží prst přímo do nebes. 
 



Ozval se tichý, oznamující zvuk gongu. Dveře do lékařského 
pokoje se otevřely a do místnosti vešla rázným krokem mladá 
žena. No, vešla. Spíš vplula. Jako fregata? Spíš jako jachta typu 
SEA DREAMS! 
Doktor stojící u okna sebou neznatelně trhl. Bylo to způsobeno 
výrazným zvukem, klapotem jejích červených střevíčků, 
posázenými flitry. Dost atypický zvuk na poklidné lékařské 
prostředí. 
 
„Co to?" včas se zarazil. 
„Dobrej den, kolegyně. Pěkné botky. Fakt!"  
Usmál se na příchozí a očima stoupal od jejich pěkně 
tvarovaných nohou vzhůru k obličeji. Před ním, v ostrém 
dopoledním letním světle stála pohledná bruneta s výraznými 
boky. Přes rameno měla ledabyle přehozenou tašku ve stejné 
červené barvě, jako její boty. Ani ta blyštivá cingrlátka 
nechyběla. Jednu ruku měla zpola zasunutou v kapse bilé 
kalhotové sukně s černým lemováním, ve druhé nějakou 
zdravotní složku. Dokonale sladěno, napadlo ho.  
 
Viděl jí dnes teprve potřetí. Nastoupila někdy na počátku 
minulého týdne, ale oba dva se zatím svými službami míjeli. 
Stačili si jen podat ruce a představit se. Stejně si to její české 
jméno nedokázal vybavit. Tatianu si zapamatoval snadno. V 
dospívání rád četl ruskou klasiku. Kdo by neznal Oněgina?  
Nyní si uvědomil, že nejvýraznější na ní jsou její tmavé oči. 
Někoho mu připomínaly, ale nedokázal si v tu chvíli vybavit 
koho. Možná ten ostře kontrastní dojem umocňovaly i její vlasy, 
stažené hladce na temeni do uzlu. Jako medik se nějakou dobu 



motal kolem plastické chirurgie a tak si všiml, že její drobné ušní 
boltce nejspíš nějakým menším zákrokem také prošly. 
 
Když pak vyšla ze šatny pro personál už převlečená do světle 
modrého lékařského stejnokroje, nabídl jí něco na osvěžení. 
Vybrala si mražené Capuccino. Vyptával se jí na toho starého 
muže, kterého včera přivezli. Některé informace byl pro něj 
překvapivě nové. Přivezla ho Záchranná podhorská služba. 
Výjezd byl uskutečněn na telefonické oznámení, že pod 
Bukovcem na Upolínové louce, byla objevena zhroucená 
postava muže, který jevil jen slabé známky života.  
„Už v záchrance se ale probral. Možná i díky silné dávce 
povzbuzujících medikamentů." řekla, když si sedala do křesla a 
na stolek si odložila kávu. 
 
Doktor Hartmann se ještě jednou podíval do nějakých listin na 
stole a pak si sedl do druhé křesla. Přehodil si nohu přes nohu a 
sepnuté ruce si dal za hlavu. V kříži mu zase slyšitelně luplo. 
„Promiňte, jen si rovnám záda." 
„Je to slyšet," odpověděla s lehce zdviženými koutky. 
„Přestali jsme u našeho pacienta," přesměroval téma hovoru. 
„Jo, máte pravdu. Neměl sebou žádnou čipovou kartu ani běžný 
datový náramek. NIC. Jen na krku malý, archaický identifikační 
štítek. Jak jsem zjistila, v minulosti ho používala armáda. Bylo 
na něm vyraženo jméno MICHAL MOOSE 1954 a krevní 
skupina Rh+B. Byl to v ten moment jediný doklad o jeho možné 
totožnosti. Ať už byl pravdivý nebo ne. Tak jsem to riskla a 
zadala ho do centrální databáze osob a ejhle. JE TO VON. Bydlí 
někde v dřevěném srubu nahoře u chráněné oblasti Darré. 



Rozvedený, dvě děti trvale žijící v zahraničí. Vlk samotář." 
„Docela starej vlk samotář." Dodal doktor. 
„I na vlka docela mimoň. Motoricky to bylo v pořádku. Tam 
reagoval přiměřeně na výzvu či upozornění. Půjdeme do prava, 
do leva. Všechno O.K! Ale časově, tam byl mimo," objasňovala 
mu Tatiana. 
„Časově?" zeptal se doktor. 
„Jo, časově. Jako by byl v jiným čase. A s někým si mě pletl. 
Chvíli mi tykal. Pak nějaké otázky. Neměla jsi jezdit! Jako by 
mluvil na někoho v minulosti." 
„Schizofrenie?" 
„Nevím. Možná stařecká demence." 
„Nojo, člověk neví jak skončí." povzdechl si chápavě doktor 
Hartmann. 
„To máte pravdu." přikývla a sklopila oči. Dlouze a s požitkem 
upila z kelímku Capuccina. Sice už trošku zteplalo, ale pořád 
mělo tu nasládle skořicovou chuť, kterou tak milovala. Když 
zvedla víčka, zjistila, že ji nejspíš celou tu dobu pozoroval. 
„Vypadáte, pane doktore, že ste celej žhavej se na něco 
zeptat!" 
„Cože? Vlastně máte pravdu," nenechal se vyvést z míry. 
"Máte mimo hezkých bot i hezké, ale poněkud nezvyklé jméno. 
Nevím, že by někde v mém okolí byla nějaká Tatiana." 
 
Naklonila hlavu a přivřela oči. Krátce se srdečně zasmála.  
„To vybrala moje máti, víte? Vlastně jsem se měla jmenovat 
úplně jinak. Podle nějaké ruské balistické rakety!" 
„Podle ra-ke-ty?" nechápavě vytřeštil oči doktor. Chtěl ještě 
něco dodat, když se místností rozezněl kvílivý jekot interního 



alarmu. 
 
Na informačním displeji se rozblikal červený výstražný nápis: 
POKOJ 34A  
2. podlaží sektor B 
 
Syntetický hlas bez emocí opakoval stále dokola: 
ZÁSTAVA SRDCE 
ZÁSTAVA SRDCE 
ZÁSTAVA SRDCE 
 
Vyskočili ze svých křesel téměř současně a rozeběhli se ke 
dveřím. On ještě stačil do svého ovladače, který fungoval i jako 
komunikátor, vykřiknout: 
„Záchranný personál na třicetčtyřiááá. Opakuji na třicetčtyřiá!" 
 
Běžel po chodbě několik kroků před ní a přitom si uvědomoval, 
že se musela nejspíš přezout, protože neslyšel žádný děsivý 
klapot jejich červených bot. 
 
Dveře nemocničního pokoje byly doširoka rozevřené. Nad 
pacientovým hrudníkem klečel jeden ze zdravotníků a rychlými, 
svalovými pohyby prováděl masáž srdce. Akutní selhání 
krevního oběhu v kombinaci s kardiogením šokem. Mladá 
sestřička z noční směny mu jednou rukou utírala tampónem 
zpocené čelo. Tatiana škubnutím vytrhla hadičku od výživy z 
kanyly, leukoplastí připevněnou ke starcově zápěstí. Místností  
ale stále zněl jednotvárný, vysoký tón kardiografu, že ztichlé 
srdce dosud nenaskočilo. 



„Sakra! Sakra! Přece nám jen tak neodejde!" nesrozumitelně 
drmolil mezi zuby Hartmann, když natahoval do injekčního 
aplikátoru GEROADRENALIN. Podíval se přes rameno na 
Mooseho. Kolik mu má tak dát? Dva nebo tři kubíky? 
„Klidně tři! Je to silnej chlap. Jeho srdce to vydrží!" bez 
zaváhání a nahlas řekla Tatiana, jako by četla jeho myšlenky. 
„Pozor! Místo! Držte ho!" vykřikl. Opřel se stehny o plastovou 
pelest a injekci svíranou obouruč prudce zarazil do mezižebroví. 
Její hrot prošel přední stěnou pacientova srdce. Palcem prudce 
zatlačil na píst a aplikoval tak životodárnou látku. 
Pak opatrně vytáhl prázdnou injekci. 
 
Staré tělo sebou škublo, ale komíhavý bod naděje na přístroji 
nenaskočil. 
„To vypadá na agónii," pronesl sklesle zdravotník, který ještě 
před pár vteřinami se pokoušel o oživení srdeční masáží. 
„To je AGONIE..." oznámil zklamaně Hartmann a vztekle bouchl 
otevřenou dlaní do pelestě ambulantního lůžka. 
Na polyfunkční obrazovce nad postelí zhaslo výstražné červené 
světlo a do nastalého ticha místnosti se zařízl táhlý, 
nepřerušovaný tón. Po nekonečně dlouhých pěti vteřinách 
konečně utichl i on. 
 
KONEC 
EXITUS 
 
Na kardiografu běžely rovné, nepřerušované linky. Žádná 
kladná hodnota, žádná ozvěna frekvence srdečního rytmu. 
NIC. 



NIC. 
 
Chvíli tam ještě bezmocně stáli beze slov, než se obrátili k 
odchodu. 
„Nedalo se už nic víc dělat. Měl vážně svý roky. Starej vlk 
samotář," pokusil se trochu odlehčit stísněnou atmosféru. 
 
Rukou lehce kývl a dal ve dveřích přednost sestřičce i Tatianě. 
Zůstal stát jako poslední v rozevřených dveřích zády do pokoje 
34A, když se tomografický cefalograf s chrčením zčistajasna 
zapnul a začal zpracovávat aktuální data z mrtvého pacientova 
mozku. 
Doktor Hartmann se nevěřícně otočil a s nechápavým úžasem 
pozoroval nehybnou postavu muže. 
 
Ten muž byl evidentně po smrti. Žádná klinická smrt, ale 
regulérní konec. A přesto molybdenový snímač z jeho spánku v 
té chvíli po exitu zaznamenal nějaké mozkové impulsy. Jako z 
hlavy doktora Frankensteina. 
Cefalograf snímal data asi třicet, pětatřicet vteřin než se 
nadobro odmlčel. 
Předtím, snad jako symbolickou tečku za podivným starcovým 
skonem, ještě stačil vyhodit elektrický jistič v pokoji a spálit  
tepelnou pojistku. 

--- 
 
„Já tomu nerozumím! Fakt nerozumím," naříkavě si opakoval 
doktor Hartmann nad MTF monitorem svého počítače, kde mu 



běžela nějaké změť nesouvislých znaků. Bylo toho na několik 
stránek. To byla data, kterou nesnímal tomograf jako ozvěnu 
mozkových impulsů již mrtvého Michala Moose. Jenže nedávaly 
žádný smysl. 
 
Slabě cinkl zvonek a otevřenými dveřmi do CeMRu vstoupila 
Tatiana. Bylo pozdní odpoledne a staré tělo, které vzbuzovalo 
tolik otázek, nyní leželo v chladícím boxu na pitevně. 
 
„Nerozumím tomu a nedává to smysl!" uvítal jí místo pozdravu. 
Jako by se potřeboval s někým podělit o své pochybnosti. 
 
„Co nedává smysl?" zeptala se, když přistoupila ke křeslu, kde 
seděl. 
„Přece ta data. Spíš nějaký znaky. Měly to být hodnoty 
využívané kapacity mozku, případně jeho poškození. Jen 
číselné hodnoty. Ale co je tohle?" rukou ukázal na nekonečné 
řádky podivných značek. 
Sklonila se k jeho obrazovce a pozorně si je prohlížela. Mlčela. 
Pak se narovnala a oběma rukama se snažila upravit uvolněný 
pramen svých vlasů vzadu na temeni hlavy. 
 
„Nejspíš se někde něco potento. Je to nějaká chyba, nějakej 
špatnej přenos." Napadlo jí zdánlivě logické vysvětlení. 
Doktor Hartmann k ní zvedl oči a chvíli jí pozoroval.  
Přemýšlel. 
„Dobrá. I kdyby se to potento, jak říkáte vy, jak je možné, že ty 
potentovaný data byly evidentně zaznamenány až ve chvíli, 
když jeho srdce už nefungovalo? Bylo mrtvé. ON UŽ BYL 



MRTVEJ. Konec, šlus! Takže: JAK TO?" 
„Třeba mu v tý jeho hlavě ještě něco zbylo!" znovu se naklonila 
k obrazovce. Dívala se na ni teď dlouze a bez hnutí. A beze 
slov. 
 
Byla to právě její slova, která způsobila, že ještě navečer 
zavolal svého bývalého spolužáka z gymplu, nyní jednoho z 
předních softwarových techniků a specialistů na datovou 
kryptologii ing. Leopolda Sejkoru. 
Nevšední způsob získání a možnost „pohrabat se" v na první 
pohled nesmyslném elektronickém záznamu, bylo příčinou, že 
dotyčný „inža" nadšeně souhlasil. 
I když nezapomněl několikrát zdůraznit, že NIC URČITÉHO 
NESLIBUJE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 14 DNÍ POZDĚJI 
 
„Tak to máme hotový," prohlásil ing. Sejkora, když se posadil do 
lenošky na CMR, kde v tu chvíli byli i oba doktoři. 
„Data jsou převedeny do prosté textové formy. NIC se 
neměnilo, NIC se nepřehazovalo. Je to od A do Zet! Skoro na 
konci byl ale jeden segment záznamu, co vůbec nešel 
deskryptovat. S ním jsme si vážně nevěděli rady. U něj bylo 
nutné šifrovat kompresně a celej ten blok je označený pro lepší 
orientaci jako FRAGMENTY. To jen na vysvětlenou. A řeknu 
vám, že prolomení 240-ti bajtového bezpečnostního klíče, bylo 
proti tomu zívačka. Bez speciálního softwaru, co máme u nás 
na universitě k dispozici, by byla možnost vůbec něco udělat se 
získanými daty, naprosto nulová. NAPROSTO NULOVÁ!" 
 
Oba pozorně naslouchající mlčeli. Pan inženýr se nadechl a 
pokračoval ve vysvětlování. 
 
„Když popíšu základní parametry vstupu, docházím k 



následujícím reáliím. Data, zadaná k rozboru byla získána 
nejspíš jako doznívající záznam zbytkové mozkové činnosti 
pacienta krátce po exitu. Myslel jsem, že to byla sinusová 
ozvěna nějaké energie. Ale jak se ukázalo po dešifraci, mozek 
si ještě po ukončení své funkce ponechal určitou vzpomínkovou 
emoci. Nejenom ponechal, ale on ji i sdělil. Vyslal ji jako signál. 
Jako nějakou zprávu, testament. Pro současné, běžně 
používané přístroje je zcela nesrozumitelná. Je to jen směska 
podivných, nic neříkajících znaků. Žádná vypovídající hodnota 
do chvíle, než je někdo dokáže přečíst.“ 
 
„Ale to je skvělý, skvělý! To otvírá spoustu možností!" rozzářil se 
doktor Hartmann. 
„No, nesdílím tvoje nadšení," zarazil Sejkora svého bývalého 
spolužáka. 
„Ty data jsou místy dost osobní. A my nevíme, co by tomu řekl 
ON. Takže to berte prosím jako interní, studijní materiál. A řekl 
bych i dost zajímavý materiál!" 
 
Otevřel s kovovým cvaknutím příruční kufřík a na stůl před sebe 
položil dva laminované výtisky a elektronickou kartu s 
rozluštěnými údaji. 
„Jak jsem řekl, ten zápis protokolu se čte jako kniha. Takže 
doporučuji k tomu přistupovat stejně. Je to sice kontinuální 
záznam, ale pan Moose měl už ve vzpomínkách nějaké mezery. 
Zapomínal. Proto, jak je zřejmé, některá místa chybí. Není to 
tedy softvérová chyba, pouze zřejmý lidský faktor. Prostě si 
člověk nevzpomene na všechno. Jo, a ještě jedna VELMI 
ZAJÍMAVÁ VĚC! Jak mi bylo řečeno, po záznamu dat došlo k 



lokálnímu přepětí v elektrické síti. Z rekonstruovaného 
kardiografu je navíc patrné, že pacientovo srdce ve chvíli 
ukončení mozkových impulsů, krátkodobě na dvě mikrosekundy 
vykázalo nárust tepelné hodnoty na 2000 stupňů kelvina, což je 
teplota tání křemene. Tedy teplota, při níž v žáru puká kámen. 
PROČ a JAK, jsou otázky, na které neznám odpověď. Možná ji 
ale naleznete vy v tom jeho textu. Myslím, že to důležité TAM 
JE. To, co bylo důležité pro něho!“ 
S těmito slovy podal každému jeden výtisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ŽÁR PODLE KELVINA 

PROTOKOL: 2028/MOOSE 

Textový přepis dat EEG 

 

Ten měsíc před koncem roku, kdy Michal nastoupil do nové 
práce byl opravdu hektický. Nejenom, že musel dojíždět do 
nové, prosklené budovy, která stála naproti právě dokončenému 
City Pointu na Rohanském ostrově, ale nové životní situaci 
musel pozměnit i řadu svých návyků. A řekněme si upřímně, 
když je vám přes padesát, v některých svých způsobech jste za 
ta léta docela zakousnutej, “dřevitej”, jak s oblibou říkala jeho 
žena Dita. 
„Nebuď dřevitej!“ 
„To seš zase dřevitej?“ 
Atakdále. 
 

A nejspíš tím, že se firma, respektivě její české zastoupení  stala 
díky mnohamiliónové fůzi členem mezinárodního koncernu, 



napadlo jejího generálního ředitele, že by bylo dobré tuto změnu 
promítnout do t.č. nudných, nezáživných podnikových materiálů. 
Proto shodou různých náhod dostal Michal nabídku, aby zde 
pracoval jako podnikový grafik. 
 
Dominiku tehdy při představování ve firmě nejspíš přehlédl, 
nebo nebyla přítomna vůbec. Možná oboje. Těch nových dojmů 
bylo přece tolik! A těch nervů. Jen změna podnikové 
novoročenky na poslední chvíli ho stála údajně poslední vlas, 
který mu ještě zůstal na hlavě. 
 
Bral to sportovně (díky své rozložité postavě) a s entuziasmem 
(s ohledem na svůj věk). 
 
Jako první vzpomínka na NI se mu vybaví ta chvíle před 
vánočním koncertem, na který dostal spolu s ostatními 
zaměstnanci volnou vstupenku. Pozdravila ho na venkovním 
schodišti a on nedokázal Ditě tenkrát vysvětlit, kdožetoje ve 
firemní hierarchii. 
 
V tom prosincovém přítmí ho zaujaly JEJÍ OČI, podivně zářící v 
pableskujících světlech Karlova náměstí. 
 
Byl to milý večer. Varhany u sv. Ignáce zněly barokně okázale a 
koledy mu vehnaly sentimentální slzu do očí.  
 
 
Ale teď stál vedle vařiče. V konvici probublávala voda a tak 
očekával ten okamžik, tu chvíli exitu. CVAKNUTÍ! 



TEĎ!  
Konvice vypnula. 
 
Na umakartové desce byly dva hrnky. Ten JEJÍ a ten jeho. 
Možná se podivíte, proč zrovna to slovo JEJÍ je zdůrazněno 
velkými písmeny. 
NEVÍM. 
 
Možná, že tenkrát, všechno,  co souviselo s Dominikou bylo pro 
něj zvláštní a JINÉ. Oslňovalo ho to. Jako by se stal 
pozorovatelem té chvíle, toho prchavého okamžiku, který 
najednou vystoupil z nevýrazné šedi obyčejného dne tak ostře. 
Uvědomil si, že právě ONA dodává tomu běžnému okamžiku 
punc zjevením, pečeť neopakovatelnosti. 
 
Tenkrát to nějakým podvědomým způsobem, šestým smyslem 
vycítil. 
Ale NEVĚDĚL. 
Tehdy ještě NE. 
 
Když stála v kuchyňce před rychlovarnou konvicí a pozvedla 
oči: 
„Mlíko?“ 
Jenom to jedno slovo. 
 
To měl jeden pocit, že se musí držet, aby neupadl. To ztratí i 
řeč! Taková to byla pecka! 
Ty OČI! 
Né to mlíko... 



 
Pro každého staršího chlapíka může být mladá, krásná žena 
svým způsobem zjevením. 
 
Ale byla opravdu tak krásná, jak jsem ji tehdy viděl? Položil si 
otázku Michal. 
Jak jsem si ji představoval? 
 
Byly krásné ty její oči, kterými si mě krátce prohlédla při 
náhodném setkání za firemní recepcí, v místech, které jsme 
nazývali familiárně „kuchyňka", toho slunečního dne? 
 
„Má krásné oči,“ pomyslel si, když naléval vodu z plastové 
konvice do předem připravených šálků. 
   
Správně gramaticky se její jméno mělo psát Dominique (jak s 
překvapením zjistil později), ale netrvala na tom. A tak ji spolu s  
ostatními kolegy říkal Dominiko. 
 
Pracovala na třetím podlaží jako Senior Executive Manager, ale 
celý záběr její práce by byl ve výčtu asi delší, než napovídal 
jeho anglický název (který si ostatně nemohl nikdy 
zapamatovat). 
 
Michal si později ten první půlrok jejich vzájemného času rozdělí 
na několik úseků, i když se mu zpravidla slévaly v jeden celek. 
Od počátečního „přehlédnutí", přes „registraci", po „zaujatost" 
až k „oslnění". 
Ale to přijde až později. 



 
V oněch prvních měsících si uvědomoval, že jejich vztah 
(nevztah), který neměl zatím žádné jméno, prochází nějakým 
nenápadným kvalitativním vývojem. Bylo mu s ní příjemně, těšil 
se, až jí potká někde na chodbě, zahlédne její tvář, která se ze 
zaujetím bude dívat kamsi jinam. A poznenáhlu dokázal rozlišit 
její rázovité kroky, když je zaslechl S OTOČENOU HLAVOU 
mezi ostatními.   
 
Vybavilo se mu, že ta nenápadná změna oficiálních, pracovních 
emailů za ty neobyčejné, lidsky vřelé, přišla někdy na samém 
konci dubna.To tehdy poněkud překvapeně zíral na její zprávu, 
která zablikala v jeho @ schránce. 
 
ONA @  
Jsem si říkala, že kdyby náááááhodou se ti chtělo napsat mailik 
nekomu kdo rad pise :o))) tak sem s nim. Jinak hezky vecer. 
Dominika 
 
ON @ 
Tak to jsem milá DOMINIKO upadl skoro na záda!  
To jsem netušil, že můžeš být občas i v krajině notně vzdálené 
Praze ON-LINE!  
A to jako toho PC nemáš v práci dost?  
Já jsem na @ zabrousil vlastně náhodou. Tobiáš (náš syn) si 
čistí zuby a zbytek rodiny už má zhasnuto.  
Takže MILÁ kolegyně, ať se probudíš do krásného slunečního 
dne!  
Michal 



 
 
ONA @ 
Dobré ranko, 
tak PC je v práci vždycky dost, ale tady a teď přeci nejde o 
práci. 
On-line jsem prakticky pořád, by jeden neřekl, že pokrok zvaný 
internet tu máme již 10 let :o) spolu s 2 PC :o)) 
 
Včera jsem ulehla po boku, ráno probudila s něčí rukou kolem 
krku a funícím až chrápajícím nosíkem u mého ucha. Tahle 
láska nikdy nevyprchá, ta je svázána tím nejsilnějším 
poutem...mateřstvím :o) 
Tak já jdu dělat snídani. 
Měj se krásně. 
Dominika 
 
ON @  
Do města vpadl 1. máj. Už si na to jaro zadělávalo několik dní. 
Ráno ještě chladněji, ale odpoledne už sluníčko na plný gule! 
Dívčí pupíky (i v zimě odhalené), teď o to více přitahují mužské 
pohledy. Bůhví, jestli ten prchavý okamžik něčí pozornosti, stojí 
těm kráskám za to, že jednou, (jejich v mládí prostydlé 
vaječníky) nenaplní leckdy toužebné, ženské očekávání. 
Ale jako bych je slyšel: „Co prudíš? Starej se vo sebe, starej 
plaze!" 
Tak jo! 
Oteplilo se. 
Peckoviny nasadily svá svatební kvítka. Třešňové květy dnes 



zrůžověly studem z vášně mileneckých dvojic. 
 
Ale teď sedím za klávesnicí počítače doma, bude hnedle 22.15 
a od Tebe právě přišla zpráva na DOBROU NOC! 
Tak to se dozajista už chystáš nakutě...tak ti ji popřeju taky, 
nebo spíš HEZKÉ RÁNO! 
Až se ráno probudíš, ať jsou chmury z tvého čela pryč, za okny 
se bude koupat slunce v novém dnu, ty vstaneš jako 
znovuzrozená, lípneš pusu Sophii, psí plemena zaškrabou na 
dveře. Kolik těch bestií vlastně máte?  
Michal 
3DNY do chvíle, než Tě uvidím! 
 
ONA @ 
Tak nejak citim, ze v tom mailu je nejako pomalu rozmrzelosti 
nebo mam jen halucinace??? 
Ja ted drepim u svagra v pokoji a tak nejak mi trvalo chvili ( cca 
5 minut ) abych ten mail pochopila, ale je to mozna tim, ze je 
vlastne sobota a to mam delsi vedeni, nezli normalne, no i 
kdyz... 
Aaaaa chysta se obed, jezis, jak ja nesnasim tyhle oslavenecky 
kreace a jeste se s tchyni fakt "milujeme", ale to mozna k tomu 
patri. 
 
Mam to co jsem prece chtela! To je to spravny slovo, chtela 
nebo chci? Hold jsem zenska se vsim vsudy... o nas se preci 
rika, ze nevime co chceme ne, nebo se nam do cesticky obcas 
priplete neco s cim proste nepocitame... 
Tak cusky fusky - jak rikme, my ti "mladi" nerozumni. :o) 



 
 
ON @ 
Tak jsme dorazili ze Stromovky. 
A protentokrát jsem zase já hloubal nad Tvým @ a moc mu 
nerozuměl, asi si ho přečtu ještě několikrát... třeba mě trkne. 
 
Jak si vybavuji, nebyl jsem dopoledne rozmrzelý... spíš jsem jen 
seděl nad klávesnicí a přemýšlel, co bych napsal, aby to nebyl 
jen nějaký zbůhdarma KEC (jako třeba teď!) a tak jsem JEN 
popsal situaci. Já v 9 PM: 
NEDOJME ani NEURAZÍ! 
ASI TAK NĚJAK! 
 
I když jsem si tvou zprávu přečetl po odeslání minulého @ - tak 
jsem ji postupně psal cestou po Stromovce. Spousta lidí na 
inlajnech, pejskaři a milenecké dvojice v tichém objetí. Původně 
jsem sem napsal (AUAUAUAUUUU), ale pak jsem to smazal. 
Řekl jsem si, že naznačím takový to trápení, ale jak jsem viděl 
tu řádku těch písmen, připadalo mi to spíš, jako když vyje pes. 
AUAUAUAUUUU! 
Jo. Tak to vypadalo! 
Jako když vyje nějakej ratlík, co mu někdo šlápl na ťapičku. 
 
Slyšel jsem cinknout zprávu na mobilu, jsem zvědav kdy padne 
od mé ženy otázečka: „KAM TO POŘÁD PÍŠEŠ?"  
A FAKT mě zajímá, co na to odpovím! 
Co bych jí asi tak řekl? 
 



P.S. Já jsem tu chvilku pro polibek pod třešní stihl!  
A CO TY? 
MICHAL 
 
 
ONA (SMS) 
Tak k te tresni gratuluji :o)  
 
 
ONA @  
Já jsem už doma a teď jsem ti akorát odeslala sms, pokud by jsi 
měl mít nějaké problémy...tak nepiš, nebo řekni, že máš v práci 
jednu kolegyni, kterou každá tvoje sms potěší jako poslední 
dobou skoro nic :o))), VTIP  
Tak sem nakonec manžela ukecala aby mne a Sofi odvezl 
domů, sice nebyl rád, ale já tam prostě nemůžu zůstat.  
U nás je to trošičku jinak, Manžel ví jak na tom jsem s jeho máti 
a respektuje to. Tchýně neumí odpouštět a mám hodně rozdílný 
názor na výchovu, troufám si říci (i když 5 let je doba krátká), že 
nerozmazluji a snažím být spravedlivá a ona má tendenci mi 
říkat co mám dělat, aniž bych jí o radu žádala. Argumentuje 
zkouškou z psychologie! Ale tu mám z vejšky taky :o))  
Ale dost stěžování... z5, nechci aby jsi měl opravdu problémy 
kvůli smskám. 
Tak hezký večer  
Ale dnes je ještě večer. DNES JE DNES! 
D. 
 
 



ONA @ 
Dobré a prosluněné ránko. 
Psi nezaškrábali na dveře, ty chrněj ve svých pelíškách, až jim 
to závidím. 
Abych byla aspoň trošku použitelná v této ranní době, tak šup 
kafe do kávovaru a do sprchy. Normální den...je volno či 
pracovní, ať žijí stereotypy, bez kterých bych asi už jen tak 
nevstala a nebyla schopna ničeho. 
 
Tak jsem se nad ranní kávou zamyslela nad dovolenou, kterou 
manžel nakonec po dlouhém přemlouvání neodvolal. Moje Já si 
jí žádalo a jak! Ale nějak jsem zapomněla počítat zbývající dny 
do odjezdu, taková berlička k tomu vydržet ještě o chviličku 
déle. Teď, teď mám pocit, že těch 16 dnů a necelých 4000 km 
mi bude jaksi dělat nemalé potíže. Prostředí je více než-li 
známé, hýčkají si mne tam, vracím se tam již po páté a nikam 
jinam bych možná už asi nejela, ale... ani nevím co to ale 
znamená, každopádně tam tentokrát to slůvko je. 
 
Psi vstali, Sophi si je vzala do postele. 
Tak já ti přeji krásné ráno nebo v tvém případě již krásné 
dopoledne 
 
ON @  
Dobré ráno, 
až sem zazněla ozvěna tříštivých kapek ve tvé sprše!  
ALEZ5 
 
Dobré ráno, 



ze sprchy... 
RADŠI NE! 
Sedím nad klávesnicí a ze zprávy doluji tvá písmenka. 
To s tou dovolenou to bude určitě FAJNE, vypneš, 
pozapomeneš na chvíli tváře z kanclu, z firmy, z vedení ATD. 
Užijete si to. Takže je určo dobře, žes tentokrát 
NEDOVOLENOU neprosadila! 
A to už jedeš za 16 dní ? No to ani neříkej!  
A že je to daleko 4000?  
Co to tak může být? Teherán je 3500km... tak Rudé moře? 
Emiráty? Místo kam se stále vracíš?  
Tak to se nechám podat! 
 
ALE, jaký ALE, jsi to vlastně měla na mysli? 
M. 
 
 
ONA @  
Ahojky 
no tu vzdálenost jsem o 500 km trošku přešvihla, je to 3500 km 
a to Rudé moře jsi trefil.  
Nejedu za 16 dnů, ale za 22 dnů na 16 dnů!. Jezdím do 
Hurghady a její staré části, což je sice také prošpekováno 
turisty, ale není to tak strašné jako je Sakalla, tak se tomu česky 
hezky říká vopruz :o))  
Ve staré části na tebe "dýchne" ta atmosféra, párkrát jsem 
zabrouzdala i do uliček kam turisti nechodí, a to si pak člověk 
začne vážit toho co má. 
Je to místo, které buď nenávidíš (jako lidé co tam jedou a 



neinformují se a zblajznou to, co jim přijde pod nos a pak na 
vlastní kůži zažijí Faraónovu pomstu - ten název sedí tzn. 
průjem, běhavku, srač... však si domyslíš!), a nebo miluješ (A 
TO DOSLOVA) a do písmene. Já se tam z části vlastně vracím 
jako na domovskou základnu. Ale možná bych mluvila jinak, 
kdybych neznala pár "vysoce" vážených pánů, kterým se říká 
majitelé hotelů :o)) 
 
O potápění nemluvě.  
Měla jsem děs z vody, párkrát jsem jela šnorchlovat (ne na pláži 
:o) ), jednou si rozsekla nohu o korály (asi jsem trhla světový 
rekord v plavání k lodi s jednou ploutví na noze, vzala jsem si 
totiž o číslo menší a dostala jsem křeč. nenapadlo mne nic 
lepšího než si ji sundat a báááác, rozseknutá noha, krev tekla... 
já v moři... a v hlavě hudba z čelistí :o))))) Ale loni jsem se 
poprvé šla potápět, 2 ponory do 20 metrů. Murény, rejnoci, 
chobotnice... to člověk musí zažít! 
Letos taky hlavně kvůli tomu tam jedu z5. 
Tak to je jen reakce na ten tvůj bazén :o)) 
Hlavně se neutopte, koho bych pak prudila se svými výlevy :o))) 
D. 
 
ON @  
Budu si muset založit novou složku na tvé zprávy! 
  
Díky za tu fotku Rudého moře, je FAKT super. Barva jak má být. 
Ostatní subjekty na obrázkách (TEBE) chválit nebudu, bylo by 
to laciné!((-: 
  



MOŘE!  
Tak to miluju! 
MOŘE... 
 
Bude to hnedle 40 let, co jsem ho spatřil poprvé: 
Bylo to v Polsku, a my jsme přijížděli k Baltu od vnitrozemí. 
Leba se to městečko jmenovalo. Dorazili jsme s rodiči do 
kempu. Kolem vysoké stromy.  Bylo už odpoledne a slunce 
mizelo v šedavým oparu. 
Táta řekl: 
„Nejdřív postavíme stan! A vybalíme!" 
Se sestrou jsme brblali, chtěli jsem k moři hned! Ale otec 
nepovolil. 
A tak stan postaven, věci vybaleny! 
Celou tu dobu jsem to moře CÍTIL! Bylo ve vzduchu. Slaně 
pálilo na jazyku. 
A VONĚLO! 
Bože, jak vonělo! Co já tenkrát mohl vědět o vůních, co mi 
jednou zamotají hlavu? 
(A nemyslím tím jen parfémy!) 
Tenkrát ještě NIC!  
 
A BYLO SLYŠET! 
ŠUMĚLO! 
Přílivem a vlnolamy. 
BYLO TAM a MY ho neviděli! 
Popohánělo nás v práci. 
UŽ UŽ ABY BYLO... 
Ale my museli nejdřív mučivě poslechnout naše rodiče! 



NA STEČ! 
STANY POSTAVIT! 
A PAK bylo hotovo! 
(DOKONÁNO JEST - ale ten výraz jsem ještě tehdy neznal!) 
Byl jsem tak zvědavej! A tak si ještě umýt ruce, napít se něčeho 
a... 
„P ů j d e m e", řekl táta. 
 
Prošli jsme kempem a namířili k místu odkud bylo slyšet MOŘE! 
(Teď už silněji! Hlasitěji!) 
Před námi byl dlouhý, táhlý val a nad ním jen obloha. Přes val 
(spíš takový dlouhý násep) vedly betonové schůdky. A dole pod 
ním dřevěná budka. 
KASA. 
Vstup na městskou pláž! 
Tabulka se vstupným! (ručně napsáno) A šikmo přeškrtnuté Z 
(ZLOTÝ). 
 
*VSUVKA - Je zvláštní, jak se mi najednou všechno vybavuje: 
moje krátké kalhoty, dvojice černých hrajících si štěňat* 
 
Schody vedou nahoru. Tam kde začíná nebe. 
ALE KDE JE MOŘE? 
A PAK... 
Pak už rychle stoupám nahoru. Očima se držím přibližujícího se 
nebe. 
Posledních devět schodů... 
OSM... sedm... 
 



NĚCO mne udeří do očí... zajiskří až vzadu v mozku! 
Úžasnou rychlostí se modrá stuha rozvine napravo a nalevo. 
Přes CELÝ HORIZONT je pouze  
TEMNĚ 
MODRÁ  
HLUBOKÁ 
MODŘ 
... křehké krajkoví pěny... 
a do uší bolestivě duní tympány vln! 
 
A já tam stojím, přikován jarmilkama k betonovému chodníku, s 
otevřenou pusou a vytřeštěnýma očima... nemůžu jaksi 
popadnout dech. 
OHROMEN A OCHROMEN tou nesmírnou KRÁSOU! Tím 
TAJEMSTVÍM! Tím ŽIVLEM! Tim OSVÍCENÍM! Tím MOŘEM!  
 
A i když v průběhu dalších let uvidím jiná moře a jiné oceány, 
vždy se mi při prvním pohledu sevře hrdlo z té NESMÍRNÉ 
KRÁSY. 
JAKO POPRVÉ. 
JAKO TEHDY A TAM. 
M. 
 
 
ONA @  
Poeto :o)) hezky se to četlo. 
Já když jsem byla poprvé u moře tak to bylo v Turecku. 
Autobus nás dovezl k hotelu. Nevychovaný 13-tiletý spratek se 
protlačil mezi všemi a hnal se k moři za zádama řvoucí máti. A 



já utíkala přes zahradu plnou olivníků (to jsem zjistila až později) 
a přiběhla jsem na krásnou, prázdnou pláž... moje první pláž a 
moře. První co jsem udělala, že jsem do něj vkročila po kolena, 
kalhoty nekalhoty a do rukou si nechala natéct vodu a ochutnala 
jí. Myslela jsem, že mne máma zabije. Ale je to něco 
podobného jako u tebe, pokaždé když vystoupím z letadla, tak 
si vzpomenu na tu chuť, na moje poprvé.  
Ale dneska ti závidím i ten bazén. 
D.  
 
 
ONA @  
Tak jak jsme se vyspinkali??? Do růžova do růžova?? :o))) 
Tak ti nějak nevím čemu nerozumis. 
Tak pán domu není... teda pokud tím nepovazuju psy a ti se 
občas na to tvářej. Nebydlíme s manželem = není tím pádem 
pánem :o))) Kapišto ???? :o))) Ale mám ten mlhavý pocit, že 
jsem ti to už říkala, sklerózo (a nezapomeň prohlásit něco o 
tvém věku :o))  
 
Kam razíte dneska? 
Jestli nevíš, co napsat, tak není nic jednoduššího než nepsat 
:o)) 
NE? 
Měj se dneska co nejlíp to jde 
D. 
 
ON @   
Tak jestlipak ta počínající skleróza není u někoho jiného?  



Já si fakt nepamatuji, důkladný popis organizace tvé 
domácnosti. 
Sofie a psi, to JO! 
Domek po rodičích... ale že byl Kanaďan, tak to jsem neudržel. 
Ale zase je pravda, proč by mi to měl někdo říkat? 
 
To já bych zase psal, ale bojím se, aby to nedopadlo jako včera 
s tím "netykavkou" a "zpruzelecem". Protože to člověk něco 
píše (i SMS), říká si: to je docela dobré... tady se pokusíme o 
malý ftípek a pak BÁC HO! Nějak to nesedne, ten druhej kouká 
jako blázen a mě se zdá, že to vlastně mělo být jen takový 
přátelský štulec... takový pošimrání... jak když jsi byla malá 
holka, ležela jsi na dece a táta vzal luční trávu a nenápadně tě 
pošimral za krkem!  
 
A nebo to tak nebylo! 
ALE MOHLO BÝT... NĚKDE... NĚKDY. 
 
NO - a tady přesně vidíš, co jsem myslel TÍM, jak je snadný 
přestřelit! 
Ale ty natěšený obrázky moře a... co si ani doma nemůžu 
potajmu prohlídnout, páč mi kleknul počítač, a to když říkám, že 
kleknul, tak tím samozřejmě nemyslím, že by přede mnou klečel 
a o něco prosil, nebo mě lamentoval, jen prostě nejde nahodit... 
a tak jsem musel dojet do práce něco vytisknout (ale to se jen 
před sebou vymlouvám), ale to taky, ale taky otevřít tu poštu a 
naklepat něco do horkých klávesnic. To jsou pak chvíle, kdy ani 
nepřemýšlím, co mám napsat, jen tak sedím, prsty mám 
zabořený do té klaviatury jako Rostropovič, ten ruskej pianista, 



co možná nebyl pianista, ale houslista, ale to je jedno... prostě 
ten virtuóz... co ho za oponou poslouchaly mladý holky, aby pak 
o přestávce mezi skladbami smrkaly do kapesníku slzy z tý 
hudební krásy... 
  
A už to radši moje milá kolegyňko ukončím a půjdu ještě něco 
dělat.  
Hezký den a užijte si ho! 
Těší se M. 
(zítra) 
 
V průběhu dne se Dominika zastavila s nějakými lejstry u 
Michala. Ten si pomalu uklízel věci ze stolu. 
"Snad tím úklidem nechceš naznačit, že už jdeš dom?" zeptala 
se poněkud překvapeně. 
 
"Už to tak vypadá. Ještě musím vyzvednout nějaký nátisky dole 
v PRINT CENTRU," odpověděl Michal. 
"Něco jsem ti přinesla, máš přece rád olivy, ne?" 
"To jo, ale..." 
"Žádný ale. Ať ti chutnaj. A hezký víkend." 
"No... tak díky moc!" zakoktal Michal překvapeně. 
 
ONA (SMS) (odpoledne toho dne) 
Tak ty jsi takhle zdrhnes a mne tu nechas samotnou :o( se 
nedela abys vedel. A to si rikas kamarad. :o))) 
 
ONA @  
Už mi zbývá jen 30 minut předstírat práci, hýřit úsměvy na 



šeptající a hned zmlknuté kolegyně jak vejdu a pojedu dom za 
zvěřincem.  
Tenhle víkend bude náročný - stěhujem, tak si na tebe závistivě 
vzpomenu 
(na ty tvoje široká ramena) :o)))  
 
No nic, já ti popřeji krásné dlouhé ( :o( ) volno. Užij si rodinku, 
mobil zahoď, na PC zapomeň a myšlenky odveď jen k té krásné 
přírodě, ke své ženě a na to že máš od generálního a od nás 
všech na nezvykle dlouho klid.  
 
Konec plkání a mrhání tvým drahým časem.  
Bude se mi stýskat... hmmm kecám... už se mi stýská...  
 
Měj se jak nejlépe to jde a ve tvém případě to půjdu snadno...  
Dominique 
 
ON @  
Tak jsem se konečně dostal k SMS, a taky k počítači, protože 
mě museli přeinstalovat XP, protože se sesypaly. A tak jsem si 
otevřel poštu a opravdu fajn zpráva od generálního. Prosím tě, 
to jako budeš muset jet o víkendu do Prahy a poslouchat ty jeho 
kecy a jásat na tý akci?  
Musím říci, že mě teda docela rozladil, ale má smůlu. Jedem do 
Jizerek, pobyt zaplacen, takže akce a sláva sice bude... ale za 
Libercem!    
Ještě, že si mohu tu náladu spravit tvojí černou olivou, co jsem 
od tebe dostal jako dárek! 
Prej JEN TAK! 



PRONICZANIC 
 
...ty olivy fungují trošku jako muchomůrky bílé, co o nich zpíval 
Mejla Hlavsa, ale ty jsi mladé douče, takže to je pro tebe nejspíš 
bigbíťácký pravěk, takže asi nevíš wocogou!  
Tak ti popřeji Hezký večer. I když jsem měl dnes napilno (jak 
jinak!), bylo příjemné tě občas vidět proběhnout kolem naší 
kanceláře i když mě bolí za krkem, jak pořád musím mít 
vytrčenou hlavu! 
Michal 
 
ON @   
Milá Domi, 
ptal jsem se Tě jestli ještě nejdeš... což jak oba víme byla 
taková společenská fráze. 
 
Doma jsem zalezl do sprchy, hrbil svá stařecká ramínka (t.j. 
plece). 
A natáhl se do lenošky: 
"Tak v této chvíli se mi už zase vzdaluješ!" napadlo mne. 
A ta věta mohla klidně patřit do nějakýho americkýho dojáku. 
 
A protože, jak je vidět, v nejlepším se má přestat, tak Ti popřeju 
sluneční dny, pohodu při stěhování (sice nevím kam, nebo 
odkud, ale to mi taky nepřináleží)...prostě ať Ti všechno vyjde - 
a až budeš ráno v pondělí svištět do práce, ať si řekneš: 
"To byl ale bezva víkend! Škoda, že nebyl ještě delší!" 
Budu se těšit! 
Michal 



 
 
ONA @  
Tak jsem se konečně prodrala mezi kloboučkáři (jak jim říká můj 
manžel Jarin) já jim říkám dušičkáři - naleštěný favorit, který 
vytáhnou jen jednou za rok. Nic proti nim, ale jejich umění řídit 
za 364 dnů přichází vniveč a začínají být nebezpeční.  
 
Tak se nejenom od nich, měj na pozoru, až pojedete (mám 
tendence poučovat, v autě se bojím a ne málo!)  
Nějak nevím, jak se ti to daří, ale snad krom jediného (to když jsi 
měl tendence hrát si na mojí mamuchu :o) ) mi na rtech vždy 
vykouzlíš úsměv.  
A máš "úžasný" dar! Vždy když to vypadá, že se mi o něčem 
rozpovídáš něco povíš co by mé oči hltaly, házíš zpátečku a bác 
jsem zase na zemi - kam samozřejmě patřím, ale děláš to 
takovým hezkým způsobem, že se vždy musím usmát. Je to 
jako na na na tady máš, něco, co máš ráda, a když je ruka 
natažená na milimetry, cukneš a hodíš tam ten tvůj úsměv. Jsi 
filuta s velkým F :o)  
 
Jo a víš, že jsi snad první kdo mi říká Domi?? :o) a že mi teda 
říkají všelijak! 
Domi  
 
 
ON @  
Ahoj Dominiko, 
já se teda omlouvám, teď jsem ti napsal docela dlouhej dopis, 



ale je fuč, protože místo odeslání mi to nahlásilo Interní chybu 
systému. Ani nevím, co Ti z tohoto dopisu vlastně příjde. Jestli 
nějaké voholená holá věta s turistickýma značkama - či co. 
A NEBO NIC! 
 
A co jako MYSLÍM ŽE? 
Ale já přece i v SMS napsal už dřív, že Tě vnímám jako mladou 
(M) + krásnou (K) (nebojme se toho výrazu - jsi přece typově 
velmi zajímavá a půvabná žena!) + úspěšnou (U) - (a věřím, že 
až odejdeš, bude Tvoje životně-profesní hvězda stoupat strmě 
vzhůru) - to není můj ftípek, ale opravdu skutečný POCIT Z 
TEBE. 
 
Především Tě ale vnímám jako POZORUHODNOU LIDSKOU 
BYTOST, která si sice nepřipouští lidi k tělu, bytost, která má 
své obranné výrazy (nepřístupnost, odměřenost) - bytost, na 
kterou je profesní spolehnutí - (to si možná myslím na rozdíl od 
Tvých nadřízených) - ale bytost, která stejně jako ostatní, skrývá 
přirozeně své představy, sny, své touhy a přání za NĚKDY 
černými skly, někdy jen za očními víčky! 
A to je svět, do kterého kolegové a spoluzaměstnanci a známí a 
já nevím kdo ještě - nemají přístup! 
A tak to má BÝT! 
TEČKA! 
Teď zvažuji, jestli to vůbec poslat? Ale myslím si, že to snad 
není NIC proti NIČEMU! 
M. 
 
 



ONA @ 
Tak jsem si tenhle mail přečetla radši dvakrát, včera a dnes, 
zda-li jsem ho dobře pochopila. :o))) 
O té profesní hvězdě nevím. Dříve jsem o to stála a měla jsem 
hezky našlápnuto, ale nějak mne to začalo zmáhat. 2 hodin v 
práci, nevidět malou, myslela jsem - moderní žena, rodičovství a 
kariéra se přece dá skloubit (dokázaly to jiné proč NÉ JÁ?), 
možná bych to i dokázala, ale začaly chybět síly, stýskalo se! 
 
O té MKÚ se nebudu radši zmiňovat, je to tvůj názor a nebudu ti 
ho vymlouvat (možná proto, že jsem ješitná žena ) :o) 
 
A plachost, uzavřenost??? Lidem, které mám ráda (a mít ráda 
"chvíli" trvá ) se tak nějak otevřu sama nebo moje oblíbené co 
říká moje dceeera to onooo saaamooo :o))) Mám ráda lidi kteří 
naslouchají (asi proto, že ráda mluvím :o) a to opravdu, ne že se 
jen tak tváří a když se jich za 5 min zeptáš co na to nevědí vo co 
go. Pokud si k tomu člověku mám najít cestu, najdu si jí... nebo 
naopak... 
A troufám si říct, že ty sis jí našel. Jak? Nevím záhada, nelíbil 
ses mi (poprvé jsem se tě dokonce lekla), že by osobním 
kouzlem ??? 
Každopádně k tobě mám blíž než k jakému koliv členu naší 
"velké firemní rodiny" :o)) 
Přeji ti hezký večer 
D 
 
ON @  
I já přeji Hezký podvečer! 



Myslím, žes pochopila dobře. 
Teď právě cinkla zpráva SMS - je od Tebe. Šel jsem to 
zkontrolovat, protože jsem volal Tobiáše na ŠVP (Škola v 
přírodě, věděj?) - ale mladej nemá čas na telefony!  
Ten mail byl jen odpověď, na jednu z tvých zpráv. 
Bral jsem to tak, že to nechceš komentovat: 
 
Proto jsem v tý práci včera říkal, že jsem  nevěděl, jestli mi 
nějaká nepřiletí... 
Ještě přeci jen na doplnění: 
 
add - to MKU - pravda je taková laškovná zkratka! 
Já se Tě pochopitelně nechci dotknou, vím, že mě snadno v 
nějakém šprýmování ujede slovo a druhá strana ho může 
přijmout ZCELA jinak, než jak jsem ho UPŘÍMNĚ myslel! 
Nařekl bych teda žes žabec... či pulec, ale mladá přeci JSI? (M) 
 
add - Krása? Jestli se nejedná o umělecký kánon, antika, 
renesance, baroko, je to opravdu individuální záležitost. 
Nejlegračnější ovšem je, že je to jen vlastně jen poměr různých 
vzdáleností (očí, nosu, těla ku hlavě atd.) 
Je to složité, a není důvod, abych zrovna já Tě tady pitval. 
Máš krásný oči. 
TEČKA 
(K) 
 
add - Profese - jak jsem snad psal... myslím, že bys mohla být 
někde jinde úspěšnější. 
Myslím (a FAKT Ti to přeji) a i když bys najednou odešla za 



lepším (bussinesem), i kdyby to teď přišlo náhle, jasně - chyběla 
bys mi! Ale to přece vůbec není důležité. Důležité je to, že by 
tahle firma NEMĚLA BÝT Tvoje konečná! 
 
Tečka. (Už dopovídals, rozumbrado?) 
add - Tvá odměřenost: 
Teď už to beru jinak, ale ještě před pár týdny mě to dost bralo, 
když jsem tě slyšel z našeho kanclu "hrdě" rázovat po chodbě 
dát "kouř" do kuřárny, nebo vypít kafe. 
Působíš nepřístupně, nikoho si nepustíš pod kůži. 
Vlastně na tom asi není nic divného. Fakt si nedovedu 
představit, jak přijdeš po neděli do práce a švitoříš s paní 
kantýnskou nad kremrolemi, jak probíráte různá "dívčí  
tajemství"! 
 
Rozhodně jsou chvíle v práci poslední dobou snesitelnější! 
A jsem potěšen i poctěn Tvými slovy. 
A i když to bude znít debilně pateticky, tak jsem rád, že jsem 
někoho takového, (byť nejspíš jen krátce) potkal na své 
strastiplné cestě životem((-: 
 
Dobrou noc do pelíšku... jdu si dát víno a juknu se na TV. 
M. 
 
ONA @  
Brý večíííír i Vám,  
K tomu co jsi psal, asi netřeba nebo spíš nemám komentáře. 
Hezky se to čte, ale je to takové jako kdyby... já nevím, nevím 
jak to napsat (slyším mojí máti jak říká, tak to napiš jak to myslíš 



ne :o)) ) se lehce řekne a hůř udělá... až to jednou budu umět 
pojmenovat, řeknu ti to.  
 
Jdu tý svý malý dračici udělat mlíko - závislák od mimina.  
Tak se měj krásně u láhve vínka a zítra v 7 nashle.  
 
 
ON @ 
Tak až to z těch emirátů, nebo odněkud jinud budeš vědět "jak 
to napsat" tak to napiš! 
Hezkou noc přeje Michal 
 
ONA (SMS) 
BUDES MI CHYBET, VIS TO?? :o( 
 
ON (SMS) 
DOMINIKO, NEBUDU CHYBET! Ale HEZKY se to posloucha! 
 
 
ONA @   
Jsem doma a to celičký den, jen polehávám vařím, 
Jestli tím sluníčkem myslíš mojí dceeerku, tak ta jela s  
papínkem. 
Dneska jsem více méně na nějakou práci rezignovala, krom 
úklidu, vaření a tak. 
Normální nudný den, nějako nejsou síly na nic jiného. A co 
pesové na cvičáku? 
A co máte v plánu vy? Zase nějakou romantickou procházku, 
zvyšovat věkový průměr mileneckých dvojicí? 



 
ON @ 
Moje milá kolegyňko!  
Je po ránu a já přemýšlím co budeme dnes dělat? (viz Tvá 
častá otázka) 
Teda jako my, moje rodina. Dita ještě spí... chtěl jsem něco 
rádoby vtipného dodat s odkazem na Tvou noc plnou vášní – ale 
včas – a to v mém případě nebývá často, jsem si řekl – tak prrrrr, 
kamaráde - brzdi! 
Musím udržet na pracovišti zcela korektní vztahy. 
Jednak to je nutnost. 
Jednak by to nebylo profesionální. 
A jednak ani jiná možnost NEEXISTUJE. 
(Vhodně jsem odlehčil text.) 
Teda napadá mě, jestli fakt vhodně? 
 
Jo, korektní vztahy.Tak k tomu Ti musím něco říci: 
Já teda nevím, za jakým kolegáčkem tam docházíš, ale jestli 
myslíš toho mrzoutského suchopára, kterej je zalezlej v tom 
svým grafickým kanclíku? – tak to Tě děvče musím varovat. 
Tyhle vypelichaní, seschlí kapouni už akorát ostatním 
votravujou vzduch. Ty sou tak dobrý leda tak pro vtípky 
kancelářských narážek, víš! 
 
A že by tohle vodkecaný budižkničemu bylo schopno  nějakejch 
krásnejch nápadu, co se daj uplatnit pro PR, nebo v reklamní 
kampani firmy? 
No to mě teda podrž!  
To mě držte, ať tam na něj nevlítnu! 



A úsměv? 
Paní, kam ste to dala voči? 
To jsem teda nezahlídl. 
Jo, kdybys řekla, že se mlsně po očku dívá kolem, tak to bych Ti 
dal možná za pravdu! 
Hele, nic z něj nekouká. A já Ti dám jednu dobrou radu MM 
kolegyňko – a je zcela zadarmo - Drž se vod toho paskřivce 
radši dál! Dej na mý slova. Abys douče nešťastný jednou 
neříkala, že Tě nikdo nevaroval! 
 
Půjdu teď dělat nějaké potřebnější činnosti. 
M.  
 
 
ONA @   
Nazdárek... 
Tak jsem přelouskala dva maily od tebe. 
Každým dnem tak nějak docházím k názoru, že ač s tebou 
trávím víc a víc času (milého), tak tě tak nějak znám míň a míň 
:o) ironie, nemyslíš ? :o)) 
Tak hlavně asi k tomu podstatnému MATKO :o))) 
Jsem ženská neponaučitelná (viz můj dosavadní život) a tudíž 
rady - teď mířené od tebe, jsou házené jako hrách na zeď.  
Nebylo v té sms NIC co tam nemělo být, bylo to myšleno tak jak 
to bylo psáno a to ve vší úctě, počestnosti a já nevím v čem 
ještě. 
 
Jsi tím kdo jsi a jsi tím kdo mi dokáže vykouzlit úsměv na rtech i 
když jsem... a že tam se to stává často. 



Jsi pro mne kouzelník, protože grafické črty, nápady a kresby 
jsou pro mne něco jako pro Sofku např. Čáryfuk. 
Asi tak milý kolegáčku, i kdyby já nevím co, mne se nezbavíš ( 
o5 ve vší počestnosti :o)))) 
Tak hezký kulturní zážitek. 
D.  
 
 
ON @  
Seděl jsem nad počítačem a psal jsem a mazal jsem a psal a 
mazal. 
Chtěl jsem Ti něco napsat k ránu. Pro ráno. Něco místo 
lineckého koláčku k ranní kávě. 
Něco jako kobližek. 
Ale možná, že kdybych seděl vedle Tebe, držel Tě za ruku, 
mlčel a nad střechami domů vycházelo slunce, asi by to bylo za 
všechny e-maily! 
Některé věci se prostě člověku nepřihodí... ale to neznamená, 
že o nich nemůže snít. 
Hezký den Dominiko 
M.  
 
 
ONA (SMS) 
Ani nevis, jak moc mne mrzi ze nejak nemam cas k tobe zajit 
pro jedno mile slovo z tve nepreberne sbirky a navic ted, kdyz 
odjizdim... 
 
 



ONA @ 
POSLEDNÍ DEN 
Tak ti přeji hezké, ne snad krásné páteční odpoledne. 
Tak jsi mi zmizel z očí na dlouhý 14 dnů, zmizí z očí... ale 
nezmizí z mysli. 
Je mi líto, že jsem tě zklamala, tím že jsem si přečetla ten malý 
dopísek na cestu. 
Věř, že kdybych to tušila, večer bych se ukryla někam na 
liduprázdné molo, poslouchala šumění moře a potajmu rozbalila 
a četla tebou napsané řádky. Asi by  to bylo trefnější, ale i tak to 
udělám :o) 
 
Budou mi chybět tvé sms či maily  o tvých pohledech nemluvě. 
Jsem ráda za to co jsi mi dal na cestu ten dopis, protože vždy 
budu moci až mi bude smutno, se do těch hezkých řádek začíst 
a představit si to jak se skláníš nad tím tvým stolem a něco 
vytváříš a já čekám, jestli se na mne koutkem oka shlédneš.  
 
Je to celé zvláštní... nemyslíš? Možná bych to nazvala hezké či 
snad dokonce krásně... zvláštní, to co mezi námi lítá... ale asi, 
sedět... mlčet, držet za ruku, možná se i nesměle a v obavách 
schoulit se do náruče a nad střechami domů se slunko 
probouzí... 
Ale něco se člověku prostě nepřihodí... škoda, ale když si 
člověk něco moc přeje a věří tomu tak snad ??? tohle 
nevyslovené je křehčí než-li pírko, musím si dávat pozor, aby 
jen člověk trošku více nedýchl a nebylo to pryč, jen tak, jako 
kdyby to nikdy nebylo. Tohle si musím hlídat, toužebné přání. 
A budu ho mít při sobě i po dobu kdy budu bloumat jen ve své 



mysli, ve svém paměti... 
Měj se tu krásně a občas... 
D. 
 
 
ON (SMS) 
Mozna stihnu odejit driv nez ty! Takze ti mila Dominiko preji 
MOC hezkou dovolenou, klid a odpocinek - at ty dny klidu a 
pohody naplni Tvoje predstavy. 
Vrat se (mi) v poradku! 
M. 
 
ONA (SMS) 
Tak letime o 45min driv, jak doletime dam vedet. Preji krasne 
sny. Uz ted mi chybis a moc. 
 
ON (SMS) 
Uzijte si bajecnou dovolenou! A chybet nebudu! To se Ti jen 
zda!  
 
ONA (SMS) 
Neboj uzijem, jen ten let byl prisernej, horsi jsem nezazila. 
Vcerejsek byl pro mne hodne emotivni tak promin, jestli jsem 
napsala neco spatne. 
 
ON (SMS) 
Moje mila, tak prave takova SMS me vraci Z5 do reality! 
 
 



Michal vstal a šel k oknu. Když ho otevřel, byla už vlahá noc. Z 
nedaleké ulice se ozval zvuk opožděné noční tramvaje. Pokusil 
se vyklonit z okna tak, aby uviděl na noční oblohu. Byla plná 
hvězd. Nad hlavou mu právě přelétal světlý bod nějakého 
letadla. Mířilo nejspíš někam daleko na jih. 
 
 
 
 
 

ZPRÁVY OD RUDÉHO MOŘE 
 
 
ONA (SMS) 
Mam spalenej pruh, ale vpoho, vse OK, az na to ze mi chybi 
neci letme dotyky, vlidne slovo a vubec chybis mi uplne cely a 
to strasne, az to boli 
 
ONA (SMS) 
Ahojky, tak jak pokracuje plnohodnotny vikend? Tady az moc 
cechu, more decentne rozbourene. Spaleny zadecek vpoho, jen 
jako by mi nekdo chybel, ne JAKO - chybi. Uzivej si 
 
ONA (SMS) 
V patek jsi psal jednu vetu-preci nemuzu M+K+U vdane zene 
rict „MilujiTe“ a otazka zni: Milujes tu vdanou zenu? 
 
ONA (SMS) 
Ze by nepatricna otazka? Odjizdime do velkomesta. 



 
ON (SMS) 
Takovo zenu nelze nez MILOVAT. Skoda, ze ji to ted nelze rict 
do oci! 
 
ONA (SMS) 
Ani nevim, co jsem od te odpovedi cekala, asi presne to, co jsi 
napsal. Nikdy  jsem si nemyslela, ze na dovolene, zvlaste 
odsud, kde jsem jako doma se budu vracet rada. 
 
ONA (SMS) 
Nalada docela guj, plivem na sebe pecky z melounu, na truchlici 
srdce to ale vliv nemá. Chybis 
 
ONA (SMS) 
Halo... halo je nam tu smutno bez tvych pismenek 
 
ON (SMS) 
Mila kolegyne, chcete tim vyrazem „NAM“ snad rict, ze si je 
ctete oba s manzelem? No to musi bejt pekna hlina! Navic po 
sobe plivete pecky z melouna! WOW! 
 
ONA (SMS)  
Jdu na kute.Ty uz jsi asi unasen na kridlech snu a tak at jsou 
krasne. Tak nejak mne doslo "kolik posetilych - hodnych 
pubertaka sms" jsem psala. PROMIN. Dobrou 
 
ON (SMS) 
V minulych hodinach jsem napsal a smazal nekolik zprav. 



Mohla bys je totiz vnimat jako posetile. A ja nechci, bys po svem 
navratu rekla: Promin, jen sme si pisli par emocne-posetilych 
SMS! 
 
ONA (SMS) 
30 st.vzduch,voda 24, vetrno, nadhera, jen ten let byl strasnej. 
Jo a plavky dvoujdilne uvazane za krk barvy padleho snehu. 
Skoda, ze nemuzes jit se mnou k mori! 
 
ON (SMS) 
Tak to je bud upal nebo MNOHO BEERS u bazenu.To není fer! 
Ty s manzelem, romantika orientu, horka noc, spat jen TAK a 
PAK TOHLE! 
 
ONA (SMS) 
Stely jsem mela 2 a na slunci cca 2 hodiny není to nic z toho a 
naha nespim, mam pyzamo, ale i tak bych chtela byt ve tvem 
naruci. Je to tak divne? Mily, ne nejmilejsi kolegacku, uz ted je 
mi po tobe smutno, krasne sny 
 
ON (SMS) 
Nevim jak te oslovit, bo osloveni vyjadrujici muj CIT K TOBE, 
pouzít NELZE! Jsi M+K+V Zena s muzem na dovolene (mate 
prece promilovat sve noci) 
Vyraz PYZAMO neznam, ale najdu si ve slovniku! 
 
ONA (SMS) 
Jsem stejne vdana, jako ty zenety, mam rodinu stejne jako ty. 
Neber mi alespon sny, spolecne sny. PROSIM! 



 
ONA (SMS) 
Dobre ranko, dnes se mi o tobe zdalo, nejde ani vypovedet jak 
hezky sen to byl, jen jsem doufala, ze otevru oci a budu lezet ve 
tvem naruci! Sny jsou krasna vec.CHM (CHYBÍS MI!) 
 
ON (SMS) 
Jsou chvile jako tato, kdybych ti toho chtel tolik rict, nebo lepe: 
MLUVIT S TEBOU! Jen mluvit, poslouchat, dívat se, DOTYKAT 
SE. ASI JE TO SMESNE, ALE CO? 
 
ONA (SMS) 
Bre rano je mile ze 5min po probuzeni ctu tva slova, jak ses 
vyspal do dnesniho dne. Asi je zbytecne psat CHM, protoze 
neni snad vterina, abych k tobe v myslenkach nezabloudila, 
obzvlaste kdyz v mp3 mi hraje Krasny svet od tebe porad 
dokola a nejsem sto to prepnout, krasny den ti preji. 
 
ONA (SMS) 
Nenapsal jsi nic co bych nehltala jako vzdy, nechci aby si mel 
spatne spani, uz takhle si v praci neoddychnes. Zavrit oci, TY a 
nechat se unaset. Chybis mi 
 
ON (SMS) 
Potes, ó slicna pani vilneho starce. Jaka dnes barva roucha 
tveho jez skryva tak malo. A ktere ovoce ci nektar lahodny 
ochutnaly tve rty Afroditiny? 
 
ONA (SMS) 



Kdepak sou tve ruce, kdyz ma sije je potrebuje? Neb na 
kridlech andela jsem u tebe ve snach byla a ma sije spalovana 
saharskym sluncem jest. Laskyplneho dotyku je treba. 
 
ON (SMS) 
Dostalas mne ma MUZO! 
 
ONA (SMS) 
Ja a muza? Tak do toho mam opravdu daleko. Strasne mi chybi 
tve dotyky 
 
ON (SMS) 
Rano jsem si zacal broukat nejakou melodii, coz je u mne znak, 
ze se neco divneho deje. Blizici demence. Nebo jako pes, co 
vyje smutkem pro nepritomnost sveho pana. Co zada? Spalujici 
vasen? 
 
ONA (SMS) 
Zada pomalu hnednou dnes zalezla pod slunecnikem ted si 
jdem odbyt 1 protivnej obed s papalasema a hura se O5 nudit. 
A copa si broukas, sou na tebe v rachote hodny? 
 
ON (SMS) 
A jak probihaji dny takove bajecne dovolene snu?  
 
ONA (SMS) 
Nic jen lenoseni, nuda, valeni ted ten obed a pak zase slofika az 
do vecera.Tak nejak zjistuji, kdyz tu o tobe premyslim, ze o tobe 
nic nevim.Tak mi neco napis 



 
ON (SMS) 
To je zajimava zprava pro vilneho starce. Jen nevim co je to 
NUDA? NUDAPLAZ? Napis alespon, jaka barva prevlada dnes, 
estli uz bylo zakoupeno prave arabske zlato a estli včera vecer 
byl tanecek+jahody+champange? 
 
ONA (SMS) 
Deje se neco? tesknim po tvych sms 
 
ON (SMS) 
Chtel bych te ted mit tady, stacilo bys prosla kolem s tim svým 
zdvizenym nosikem. AUUUUUU 
 
ONA (SMS) 
Co chces privezt, a nerikej ze nic 
 
ON (SMS) 
Privez mi sebe v poradku! Ale neco bych mozna vedel, MOC 
bych si pral obrazek tvych krasnych oci s kouskem modreho 
more. Je to tezke, ale treba budeme mit stesti 
 
ONA (SMS) 
Tak to nevim jak to provest, ale i tak ti privezu neco spesl. ted 
sme meli na balkonu maleho gekona. 
 
ON (SMS) 
Gekona nevoz! Ja vim, ze je to tezky, ale zkus to vymyslet. 
Zadne foto z dali. Jen TVE OCI A MORE! 



 
ONA (SMS) 
Tak fotka nebude, fotak ma sice infra, ale na mobil to nejde, 
skoda, docela se vyvedla, mrzi me to. Chtela jsem ti ji MOC 
poslat. Chybis mi, ani netusis jak moc 
 
ON (SMS) 
Dobre rano, to nevadi. Cekal jsem od pocatku stvoreni světa, 
tak tech par dnu ještě vydrzim. At den do ktereho se probudis, 
je stejne krasny jako usmev tve dcery. 
 
ONA (SMS) 
Byt s tebou-to je to co chci, aspon na chvilicku byt jen s tebou. 
Kez bych te az prijedu mohla aspon obejmout, divat se na tebe 
a dychtit po tvem dotyku. 
 
ON (SMS) 
Ach LASKO (smim?) nedelej mi to jeste tezsi, mi by stacilo jen 
videt tve oci! O tom, ze se te muzu dotknout, to je v rovine snu. 
Kdybych tak mohl videt kdyz si ceses vlasy, krupej vody na 
tvem rameni! Nektere veci jsou mi zakazany, NEVADI, treba v 
pristim zivote!  
 
ONA (SMS) 
Bre rano, Lasko, jsme byli do 1hrat kulec, tak dnes si 
vyspavam, zatazeny zavesy, bubu je po ranu vlezlej, klimoska 
na 25, manzel nekam zmizel, pil jsi nekdy jasminovy caj? 
 
 



ON (SMS) 
Dobre ranko ML, prosim at je tento den jen pro mne! Delej same 
hezke veci, relaxuj, smej se, vzpominej. Zadne smutky. Jasmin 
pil jen vyjmecne, MOC AROMA. 
 
ONA(SMS) 
nekt veci jsou a budou odepreny,ale i to je mozna dobre.kdyby 
jen tento den patril v me mysli tobe,patri snad kazda 
myslenka.to je asi to jedine co ti muzu dat.CHM 
 
ONA(SMS) 
Tve dnesni prani jsem nakonec nesplnila. Je mi smutno. Sofi 
ma dnes svatek a je u prabab.nemuzu ji ani obejmout, ale uz 
jen 5d a obejmu ji. Uz jen 7a obejmu i tebe 
 
ONA(SMS) 
Bre ranko,skadlit je povoleno.tady se tepl o5 pohyb ke40.tobe v 
kancl musi byt taky hezky,co?uz jen 6dni Lasko,strasne moc se 
na tebe tesim.neda se vyjadr jak moc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

--- 
Michal si v krátkých chvílích mezi prací pokoušel představit, jaké 
to asi bude, až Dominika bude zpátky v Praze. 
 
Zaslechne její kroky.Ty by poznal mezi tisíci ostatními, napadne 
ho. Budou rázné, emancipované a nepřístupné. Srdce mu 
vynechá úder. Spíš dva. Když se objeví ve dveřích, uvidí nejspíš 
pouze její tmavé, krásné oči. To ostatní nebude existovat! 
Představoval si, co asi řekne, až jí po dlouhé době opět uvidí? 
 
Jasně, že se těšil, ale zároveň měl z toho zvláštní svíravý pocit, 
takové to lehounké chvění kolem žaludku. 
Co řekne? 
Něco banálního, něco co zakryje jeho nervozitu a rozpaky. 
Třeba: "Bylo to krásný, co myslíš?" 
Nebo by měl řici: "Co říkáš?" 
Ale ONA bude nejspíš mlčet, nebude nic říkat. 
 
Jsem debil, jsem idiot, desetkrát za hodinu jdu k  mobilu a 
dívám se, jestli nepíše. Je to normální?  
NENÍ! 
Od časného rána chodit každých deset minut kontrolovat 
telefon. Jestli nepřišla zpráva. 
OD NÍ. 
OD KOHO JINÉHO? 



 
Stokrát si položit tu samou otázku. Co asi dělá? 
Spí ještě po včerejším flámu? 
Po divoké noci s přáteli na bowlingu? 
Nebo se právě miluje se svým mužem a na vypnutý telefon si 
ani nevzpomene? Neztlumila právě teď svůj výkřik rozkoše do 
polštáře, za staženými žaluziemi hotelového pokoje? 
 
Bože blbnu! 
BLBNU... BLBNU... BLBNU 
 
Překvapeně si uvědomil, že se vlastně ještě nepokusil si JI 
představit při milování. 
Ne s ním! 
SE SEBOU? 
VOLE! 
Vůbec. 
Třeba s jejím mužem. 
Pokusil se zasnít. Myslel, že to půjde lehce. Ale nešlo. Vůbec to 
nemohl dostat do své hlavy. Měl blok. Netušil, jestli kvůli NÍ, 
nebo jejímu muži. 
Ježíš... přece ještě nebudu myslet na cizího chlapa, jak... 
 
Jsem snad nějakej šmírák, pozorujíce milenecké dvojice zpoza 
křoví? 
 
Idiot jsem, pomyslel si rezolutné. Podíval se na nástěnné 
hodiny. Čtvrt na dvanáct. Bude poledne a NIC. 
 



Udělá si kafe, napadlo ho. Jo, to je dobrej nápad. Stál čelem k 
polici, kde mu nechala svůj hrnek, když odjížděla.To bylo milý. 
To si cenil. Taková drobná radost A v hrnku papír se vzkazem. 
"Na půjčení, aby jsi utrousil vzpomínku. D. 
P.S. Ať Ti chutná." 
 
Asi ani netuší, že ho nikdy za celou tu dobu, co byla pryč 
NEPOUŽIL. 
 
Každý den se něj díval, bral do rukou, cítil ve svých dlaních. To 
ano, ale nepoužil. BYLO TO JAKO FETIŠ. 
Proboha snad není fetišista? 
To si opravdu myslela, že by mohl chlemtat kafe z jejího hrnku? 
 
Chyběla mu. Věděl, že nemůže mít její zrychlený dech, její 
vzdechy v noci, drobné krůpěje potu na čele. 
Nebude smět pohladit její Venušiny boky, či drobné mateřské 
znaménko na ruce. Venušiny boky... 
Na chvilku jakoby ztratil nit myšlenek. Jaký je její Venušin 
pahorek, vetřela se mu utajená myšlenka. Toužil se ho 
dotknout. 
JÍ SE DOTKNOUT. 
 
Sklonit se nad NÍ (nad ním - tím pahorkem), vdechnout JEJÍ 
(jeho) vůni. Ale její tělo patřilo mezi ty zapovězené atributy jejich 
vztahu. Tak moc po ni toužil a přesto věděl, že fyzicky jejich 
vztah naplněn nebude. 
 
NEBUDE? 



NIC Z TOHO SE NESTANE! 
Nestačil ji svým věkem, svým životem, svým viděním světa. Byl 
mimo mísu, byl OUT. Dočista OUT. 
Nepřicházel s žádnou perspektivní nabídkou. 
 
Poznání to bylo možná bolestné, ale VELMI potřebné. Musel si 
vymezit svoje místo, svoje možnosti a svojí LÁSKU. 
ŽE BOLELA? 
 
Láska vždycky bolí. 
Říká (píše) se to snadno. Papír snese všechno. 
Když zrovna v noci netřeštíte oči v té hodině mezi psem a 
vlkem. 
V hodině tiché bolesti nenaplněné touhy. Věděla to? 
Mohla ve svém věku něco takového tušit? 
Dovedla si to vůbec představit? 
ONA MLADÁ, ŽÁDOUCÍ, PERSPEKTIVNÍ? PLNÁ ŽIVOTA, 
POTŘEB A SNŮ, JEŽ MAJÍ PRÁVO BÝT NAPLNĚNY? 
JEŽ MUSÍ BÝT NAPLNĚNY? 
Touhu až na dřeň? 
 
Co vlastně mohl chtít? 
Chtěl mít jen možnost JÍ vidět, a někdy (SNAD) se ji nenápadně 
dotknout. 
Pohladit JI! 
Pohladit Tě... 
LÁSKO 
 
Čím jste starší, tím vám stačí skromnější radosti. 



To, že se mu bude stýskat, že mu bude chybět, snad ani psát 
Michal nemusel. 
 
 
 

--- 
A pak jednoho dne cinkla Michalovi na mobilu zpráva. Už 
nebyla odkudsi z Tramtárie. Bylo to nefalšované pražské letiště! 
Ruzyně. 
 
 
ONA (SMS) 
Ahojky Lasko, tak mne mas z5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ZPĚT - Z5 
 
Tak to je dobrej název, ne? 
ZPĚT. Však se taky pořád někam v myšlenkách vracím, 
bloudím ve slepých uličkách vzpomínek, odbočkách slov a  
písmen. Něco vidím a napadne mě hned něco jiného. Tak to 
sem celej JÁ. 
 
ALE Z5. 
 
Říkám, že je to dobrá zkratka, dobrej název. Odkvetlé šípkové 
růže. Nejsou hezké, jsou povadlé se spoustou zežloutlých 
suchých okvětí. Zestárly. JAK JIM DLOUHO TRVÁ TEN JEJICH 
ŽIVOT? Od poupěte mladosti, přes zralost dospělosti do 
tolerované zbytečnosti stárnutí? Ale ještě nejsou tak docela 
zbytečné, to určitě ne. Občas přiletí ještě včela, jako právě teď. 
 
Koukám, že jich tam ještě víc. Těch vadnoucích květů. Jasně, 
krásou se už moc holedbat nemohou. A jejich  blednoucí barva 
mi připomíná to narůžovělé ZDRAVÍČKO, co měly obě mé 
babičky. Nosily ho v malé plechové krabičce ve starodávné 
kabelce. Vždy si tím přibarvovaly tváře, aby byly růžolící, aby 
vypadaly zdravě. 
 



URČITĚ SIS VŠIMLA, ŽE JSEM ANI JEDNOU NEZAČAL 
MLUVIT O TOBĚ. 
Jako bys to nebyla vlastně ani TY, pro kterou to píšu. Ale píšu to 
opravdu pro Tebe? 
Co myslíš? 
Lehká otázka. 
Taková dětsky naivní! 
Nezačal jsem o TOBĚ mluvit, protože jsem ještě nepřestal na 
TEBE myslet. 
TAKŽE Z5 DOMA 
 
 
ONA@  
Krásný den ti přeji, 
tak ti posílám slíbené a doufám, že aspoň trochu je to to, co jsi 
mel na mysli.  
Mockrát ti ještě jednou děkuji za zprávy, které jsi mi tam 
posílal... byly jako... o5 docházejí slova. 
Zítra tě již uvidím, ale asi moc času nebude, ale ve středu budu 
na 7 a to snad... 
Tak zatím pa Lásko 
 
ON@   
Tak na ty fotky slova nestačí.  
A do tý středy to vydržím! Jak jsem řekl, když někdo čekal tak 
dlouho...  
Na tu první z nich se ovšem nesmím podívat ve večerních 
hodinách. Neusnul bych.  
...moje malá pihovatá krásko... 



Ani nevíš, jak moc Ti to sluší. OPRAVDU! 
 
Vypadáš tak...rozpustile? 
Jakobys nebyla ta přísná, odměřená managerka, před kterou se 
všem rozklepou kolena. 
 
V okamžiku, kdy se usmíváš 
Oči mhouříš do objektivu 
V okamžiku kdy sníš 
Tisíce střípků myšlenek 
SAKRA 
 
NEVÍM, CO SI MYSLÍŠ. 
NEVÍM, CO CÍTÍŠ. 
NEVÍM, CO CHCEŠ. 
NEVÍM, JAKÁ OPRAVDU JSI. 
I tak se na Tebe těším. 
 

--- 
Jak se blížila hodina jejího příchodu, uvědomoval si své vnitřní 
napětí. Pociťoval zvláštní neklid. Vždy, když se přiblížil k 
hodinám. Čas se pomalu vlekl, ostatně jako vždy, když se na 
něco těšíte. 
Představoval si, až se objeví ve dveřích. 
Jak zachytí její pohled? 
Bude se usmívat? 
Určitě. 
 



Vybavily se mu její drobné vějířky vrásek kolem očí. Sotva 
neznatelné, honem pro sebe dodal. Co kdyby to slyšela. Chtěl 
být korektní. 
Čas se táhl jak tureckej med. Nakonec to stejně bylo jinak. 
TO JE TAK SKORO VŽDY! 
 
Vy si to vymyslíte, zrežírujete ve své hlavě a nakonec vás realita 
vždycky doběhne, překvapí. Vlastně zaskočí. 
Tak jako mne. 
 
Vycházel jsem zrovna ze dveří od direktora a rovnal v hlavě 
úkoly, co musím splnit do konce týdne. Když jsem prošel 
sekretariátem, zabočil jsem do přístupové chodby. Bylo by asi 
lepší říci... chtěl jsem zahnout. 
Zarazil jsem se. 
Vstříc, jen na pár metrů totiž přicházela ONA. 
 
V obličeji záblesk, tedy spíš zkrat nekontrolovatelného úsměvu. 
Pro koho se asi usmívá, napadlo mě. 
Její liščí oči! 
Má opravdu liščí oči, nebo se mi to jen zdá? 
Záblesk pohledu, zkřížení mečů. Obranný postoj a ZÁKRYT! 
(Ale já s ní přeci nechci bojovat!) 
„Ahoj... ahoj!“ Prosmekla se majestátně kolem. 
 
Jestli tedy čekáte nějakou dojemnou scénu, tak ste vedle, jak ta 
jedle. 
Neotočil jsem se, prošel kolem a tvářil se nezúčastněně. Možná 
jsem se tvářil jako blbec. 



 
Jo, to je lepší vyjádření. 
No... jako jeliman určitě. 
Pane jo, padesátiletej jeliman, co se mu zapalujou lejtka. To 
teda musel být pohled. 
Tak to bylo všechno. 
Šlus! Finito. 
 
To byl její slavný navrat z dovolené. 
Takhle popsaný to neznamená VLASTNĚ NIC. 
Ale ve skutečnosti to dopoledne před desátou hodinou ve mně, 
tam na té chodbě, EXPLODOVALA BOMBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

POZNÁNÍ ÚST 
 
Jen lehce se palcem dotkl jejich rtů, co při  doteku byly tak... tak 
vlahé a žádoucí. Jejich rtů, které políbil pár okamžiků potom, co 
ji viděl přicházet vstříc k němu s batůžkem. 
S batůžkem. Tak to tedy vůbec nečekal. Myslel si, že bude mít 
přes rameno ležérně přehozenou nějakou tašku. Ty tmavé brýle 
očekával, patřily k ní. A ostré světlo jí vadilo. Řekla to? Asijo. 
Určitě jo. 
ŽE JO? 
Vzal ji tvář do dlaní, chtěl by jí tam držet dýl. A políbil ji. Chtěl se 
jí dotknout... vzít ji za ruku, což mu připadalo úplně samozřejmé. 
 
CO MU PŘIPADALO TAK SAMOZŘEJMÉ. 
 
Co bylo pro něj tak NORMÁLNÍ. 
O čem si myslel, že je NORMÁLNÍ. 
ALE NEBYLO. 
Nemohlo být. 
Byla žena jiného muže, byla matkou malé dcerky, byla... 
Úplně na to zapomněl. 
NAJEDNOU. 
Myslel, že může... ale nesměl. 
Ucítil, jak se zachvěla. 



Rychle se odtáhla... radši NE! 
Slova: Jako není to tu bezpečné? 
Ale ty rty, její rty tak ledabyle a přitom upřímně nastavené k 
jejich prvnímu, krátkému polibku se mu vpálily jak znamení do 
mozku. 
Teď věděl, že na některé okamžiky se prostě nedá 
zapomenout. 
 
 
Den, kdy spolu prvně strávili větší část odpoledne byla sobota. 
Sluníčko se koupalo v modrém nebi nad střechami domů. 
Michal měl v plánu chvíli s Dominikou courat v křivolakých 
uličkách Malé Strany. 
 
Na pražských ostrovech právě probíhal hudební festival Color 
Islands a tak přilehlé ulice kolem Vltavy byly plné hudbychtivé 
mládeže. 
 
Kamenný portál patricijského domu s romantickou kavárnou a 
útulným dvorkem, jehož jednu část tvoří zeď románského 
kostelíka.Tam taky držel prvně její tvář v dlaních, tam si poprvé 
všiml, že se jí chvějí víčka, když mu pozorně naslouchala. Tam jí 
poprvé četl texty písni od Leonarda Cohena a Dylana, zatímco 
se jejich prsty proplétaly. 
 
Co mu z toho dne vlastně zůstalo v hlavě? 
To, jak přichází ulicí s baťůžkem? 
Tmavé brýle, jako její nedílná součást? 
První polibek plný překvapivé touhy? 



 
Jak se ho bála vzít za ruku ve městě plném lidí? Co kdyby je 
právě tady někdo potkal? 
 
A pak na bezpečném místě, kam nebylo vidět, znovu její tak 
dychtivá, mladá ústa... 
 
Sladce poklidné sobotní odpoledne stranou od "hlučícího davu". 
Jen ONI DVA. Chvíle, kdy se můžete držet za ruce. Nic po sobě 
nechtít. Chvíle tak přirozená, kdy snadno zapomenete, že sedíte 
vlastně s ženou někoho jiného. 
 
A pak už při odchodu, jak se otočila a objala ho, kdy její rty v tu 
chvíli tak spalující, se ho nemohly nasytit. Její ruce kolem jeho 
krku. 
 
Když se díval za tramvají, která ji odvážela zpět do reality 
všedního dne, za tramvají, která ho zanechala osamělého na 
poloprázdném, nástupním perónku, cinkla... tedy spíš láskyplně 
zavrněla na jeho mobilu zpráva od NÍ. 
 
 
ONA (SMS) 
O polibku od tebe jsem premyslela, snila (v myslenkach) 
dlouho, normalni holcici predstavy, jaka ta prvni pusa bude? Jak 
skolacka. Pokazde jsi predstavy predcil. Ve svych slovech, 
dotycich ve chvilich stravenych s tebou 
 
 



ON (SMS) 
Neznam slova, ktera by v tu chvili vyjadrila, co jsem citil. Prece 
Ti NEMOHU priznat, ze se mne zmocnilo az bolestive fyzicke 
vzruseni! Citim jak mi ve spancich dusa moje splasena krev a i 
kdyz patris nekomu jinemu, stale jeste mohu zavrit oci a 
poslepu dojit na samy okraj TVEHO SRDCE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

--- 
To odpoledne vypadalo jako každé druhé. Oba se chystali, že 
vypadnou z práce. A tak si honem poslali pár esemesek: 
 
ONA (SMS) 
jdu dom 
 
ON (SMS) 
ja taky,tak kdy? 
 
ONA (SMS) 
jdu si este zakourit 
 
ON (SMS) 
cekam u cukrarny 
 
ONA (SMS) 
To nestihnes 
  
 
A pak už stáli v malém parčíku poblíž sv. Petra. Za hradbou 
několika keřů pulsoval tep města, ale k nim ani nedoléhal. Nebo 
ho nevnímali. Stáli tam v objetí, horké polibky a touha za 
zavřenými víčky. I potom, když seděl na lavičce vedle ní a 
jemně se jí dotýkal. 



 
I potom. Slova. Slova. Co jí ale opravdu v ten okamžik běželo 
hlavou, stejně nevěděl. Možná její myšlenky uletěly kamsi 
daleko, jako ten houf holubů, co se s třepotem křídel zvedl nad 
hlavy chodců to odpoledne na Petrském náměstí.  
 
ONA (SMS) 
Sedim v aute,dcera zabrala misto vpredu,krajina mi ubiha pred 
ocima,ani ji nevnimam,me myslenky jsou u tebe,jak mam 
vyjadrit to co citim,kdyz se v tom sama nevyznam.Prijemne to 
zaboli,kdyz si na tebe vzpomenu,ale pak si uvedomim,ze te 
nemam na blízku.Miluji Te, az me to desi 
 
ONA (SMS) 
Tak nejak premyslim o tom vcerejsku.ze je to nefer, hodina, 
jedna krasna a strasne kratka hodina, namlsala sem se, moci 
se te dotykat,aniz se bat,ze nas nekdo uvidi,moci ti rict 
cokoliv,aniz se bat ze nas nekdo uslysi, moci byt s tebou 
obejmout polibit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VÍKEND NA PRESIDENTSKÉ 
 
 
ON (SMS) 
TAK NA MISTE  
Je tu hezky, ale je 13.patek.Uz si tu 2spoluzaci rozbili kolena,TY 
si odpocin a relax,ja to tu nejak pretrpim,budu si cist,a obcas 
chces-li,napísu 
 
ONA (SMS) 
Procpa bych nemela chtit? Kdyz uz ne tve dotyky tak asp sms. 
Jdu do sprchy-relax.co rodina?spokojena?-tak to ma byt,venuj 
se radne Dite.CHYBIS MI 
 
ON (SMS) 
Tak kdyz jdes uz spat, to mas nejakou peknou kosilku s 
kytickama,bo nejaky veverusky?(-: 
 
ONA (SMS) 
kosilku nevedu bo mam pyjamo s pejskama(-: 
 
ON (SMS) 
Snad mi nechces rici, ze mas na pyjamu (to slovo ma blbou 
zkratku!) hafiky? At se Ti neco hezkyho zda, po celou 
noc.STS,nicprekvapiveho 
 



ONA (SMS) 
Jo mam,na kalh spoustu malejch a na triku 1 
vetsiho.vevrcaka.Cekal jsi snad saten kosilku?:oD toho bohda 
nebude,mam jeste 1 s mysakama :oD. 
 
ON (SMS) 
Lasko, miluji vsechna tva mala zviratka,co behaji po tvem 
flanelu ci bavlne. A nocni capku mas? Sitku na havrani vlas? 
Skoda, ze to nemuzu videt.Sem rikal,neco mi neni doprano.Ale 
tohle by musel byt zazitek 
 
ONA (SMS) 
Capku nevedu,jeste to tak.uz jsem zavrtana v perinece a jdem 
pomalu spat.nektere veci jsou a budou nam odepreny,ale 
mame svoje jedinecne chvilky.krasne sny.  
 

--- 
 
VENKU SE TRHAJI MRAKY, ALE TO ZJISTIM až za chvíli.Teď 
se teprve probírám, je sedm ráno a v patře chaty je klid. Žádné 
nepříjemné vrzání, kroky jež rezonují staletou stavbou. Spal 
jsem jak na marách, nemohl jsem se uvelebit, jestli s hlavou 
napravo, nebo nalevo. Večer byl ale hustej. Děcka běhali 
kolem, ale mě to připadalo, že jsem na nějaké staré horské 
chatě, nemohu vylézt z pokoje, jsou čtyřicátá léta minulého 
století. Je zde území Sudet, horám se říká Izerberge a po 
dřevěných schodech dupají zupácké holínky wehrmachtu. 
Přesně takovej pocit. Možná jsem se tu schoval jako spojka 



mezi českými a německými soudruhy, antifašisty. Nebo jsem 
professor Horák (alias Fučík) a byl jsem dostižen navzdory 
pracně vymyšlené legendě, nikoliv v konspirativním bytě při 
odbojářské činnosti, ale při sobotním záletu, smilnění s mladou 
soudružkou, spolubojovnicí, kdy jsme si odjeli užívat 
žádostivosti za poctivě naspořené protektorátní peníze. 
 
Tak to už je ale totální schíza! Ale ten dusot, co mě tak evokoval 
válečnej wermacht, byl fakt dost silnej. 
To má člověk z těch hrdinskejch filmů, co byl krmen v 
radostném socialistickém mládí. Žádnej Indiana Jones, ale 
hezky kolorované filmy o sovětských pionýrech, co zachraňují 
vlast a s ní i celý svět. 
 
Ráno jsem vypadl do lesa se psem. Mraky se chuchmily nad 
krajinou a chladný, osvěžující vítr profukoval mezi stromy lesa. 
Klid. Příjemný klid. Sám s myšlenkami. 
 
Pak dopoledne čekáni a HURÁ na výlet. Zkušený vůdce tatínek 
vepředu s mapou, hrst rodičů, spolužáci syna, dva psi. Část 
nasedá na dovezená kola, povinné přilby a AHOOOJ. Sejdeme 
se na Šámalově Boudě. 
 
Cesta lesem, chvílemi slunce, okamžiky drkotání zubů. Sundat 
bundu a honem zas oblíknout. Bedřichov a první zmrzliny. 
„Ne díky, nechci NIC.” 
 
Jen se tu na chvilku posadit, pozorovat kachny, co jim starší 
paní s berličkou háže kousky chleba. Zimomřivá hladina s 



odrazem šedavých mraků. Zima, pojednou zima, jak někde v 
koutku duše, kam nikoho nepustím. 
Ani JI? 
ANI JI! 
VLASTNĚ NEVÍM. 
 
A zase šlapat mezi vymletými kořeny, štěrkem šotoliny. Svěží 
zelené borůvčí a žluté čilimníky. Pažit s drobnými tečkami 
pryskyřníku. 
ŽLUTÁ. 
ŽLUTÁ JE BARVA ŽÁRLIVOSTI. 
ŽARLÍM? 
 
Směšná otázka: Proboha proč a na koho? 
Odpovědi napravo, nalevo. Všehochuť. O potomcích. I otázky:  
A kam jde na gymnázium? 
 
V myšlenkách vést čilý rozhovor, vlastně monolog. Ano 
monolog, to je to pravé slovo. 
S kým? 
Stejně ji to je jedno! 
JE TI TO JEDNO! 
 
Konečně v polovině cíle dnešní cesty. Šámalova Chata, mírně 
votravná servírka. Sporá, houževnatá, s letokruhy času pod 
očima. Sem do horského kraje (misty nehostinného) docela 
zapadá. 
 
Dobrý boršč. Jak já jsem vlastně nejedl dlouho boršč? Dokonce 



dobrý boršč? 25 let? Je to vůbec možný? 
Skoro jako jeden lidský život. Nejspíš někoho mladého. Mladé 
ženy?  
 
A další výšlap, stará přehrada, dlouhá lesní cesta, myšlenky. 
MYŠLENKY. 
NEODBYTNÉ. 
Nemožnost sdělení. Nedostatek lidských bytostí? Kecy. 
Cílová? MOŽNÁ. 
 
Za Bedřichovem kolem Lesní Chaty krpál. 200 metrů ostrej 
vejšlap. Dýchám pootevřenými ústy, orosené čelo, rozvažně 
horolezecký krok. Mozek bez cíle, bílo, jen stoupající cesta 
vzhůru. Nadávám na věk a na svých 100 kilo. Oboje je 
víceméně těžko změnitelné. 
 
Nakonec dorazím k vrcholu kopce (silnice) jako pátej. Čtyři 
páťáci a já. Stará větev. Kyslíkář. Hůlkoplaz. Fosil. 
Vodepsanec? 
 
Zhluboka vydejchávám. Ve výsledcích to ale vypadá jako 
celkem slušnej výkon. 
 
A pak už Presidentská. A omlazující sprcha. Zpět do civilizace. 
Zjišťuji, že návrat nebude tak snadnej. Synova Cola se mi vylila 
do Nokie, komunikátoru, co na něm píšu tenhle text. 
2 hodiny čistil a sušil a čistil a... 
A dal jsem si pivo, pohovořil s ostatními, přečetl denní tisk, 
zahrál si pinčes. 



A... 
A? 
 
Pak se konečně chytla SIM karta. Vymačkal jsem PIN, Nokia mi 
zahrála tralalá a na display vyskočila její zpráva. 
SLÁVA. 
Byl jsem zpět v civilizaci. 
 
Byl jsem zpět, ve své neřešitelné situaci... 
 
 
 
ONA @  
Co k tomuhle napsat?  
Ani nevím, máš tolik myšlenek, tolik toho mi dokážeš napsat, 
ale kolikrát rozumím sotva polovině. PROČ?? Nevím a bojím se 
chtít na ten význam přijít, nestačím ti, ne ve tvých myšlenkách, 
ne ve tvých pohledech za kterýma se skrývá tolik tajemného, 
neznámého, krásného.  
 
Tolik moc bych chtěla tam být JEN s tebou a držet tě za ruku, 
poslouchat tě, jen tě poslouchat, poznat každičký kousek tvého 
Já, tvé duše, ale to je jedna z MNOHA věcí, kt nám prostě 
nebude asi nikdy dopřána.  
D. 
 
 
 
 



 
 
 
 

NÁHODNÉ EMAILY 
 
 
ONA @  
Copak krásného, alespoň doufám píše jeden občas 
podmračený, ale milý kolega, s neuvěřitelným smyslem pro 
chvíli, krásnými polibky a pevným stiskem, když se k němu 
přivinu? 
 
ON @  
Píše o touze a trochu i o smutku. Ale především píše o jedné 
mimořádné ženě, jíž se chvějí víčka a jejíž krátké polibky jsou 
tak spalující. 
 
ONA @   
Já bych Tě tak moc chtěla obejmout, letmý dotyk rtů, dlaně. 
Miluji Tě.  
 
ON (SMS) 
Alespon kradmy dotek, abych prezil, kdyz uz nemohu zaseptat 
TA SLOVA. 
O tve vuni si mohu nechat dnes tak leda zdat! Styská se uz v 
ten okamzik, kdy vstanes k odchodu...  
JSI MOJE POPRVE. 
 



 
 
 

--- 
A dokonce ten starý idiot, si přál být s NÍ, sedět, opírat se o její 
záda a třeba ji číst nějakou knihu. Nebo poezii. Starej snílek, 
poeta. JEN TAK! 
"NO JE TO VŮBEC MOŽNÝ?" pomyslel si Michal. 
 
Já vím, vyhrabu se z toho, vykřešu. Ostatně nic jiného mi ani 
nezbývá. Zapomenu na tebe tak, že si už nevybavím ani tvé oči, 
tvá slova. 
TEBE! 
Budeš ženou, která prošla mým životem, po které zbyla jen 
prchavá vůně parfému, co byla tak vzrušující, když jsem měl 
možnost ji slíbat z jejího krku, z její šíje. 
Z TVÉHO TĚLA, LÁSKO. 
 
Umožnila jsi mi prožít něco, co se se štěstím podaří někomu 
jednou, dvakrát za život. 
NĚKOMU VŮBEC NE. 
 
Já ti samozřejmě nevidím do hlavy. NEVÍM PROČ se to stalo, 
PROČ SE TAK DĚJE, proč tak reaguješ. MŮŽU snít 
romanticky, to jo, že Tě něco oslovilo, konstelace hvězd, možná 
jsem vyslovil nějaké zaklínadlo, které jsi právě v té chvíli 
potřebovala slyšet. 
CO JA VÍM? 



  
Já totiž NEVÍM NIC, nevím jak z toho. Pro mne (pro nás) to totiž 
nemá řešení. Víš, je to snadný ťuknout do kláves. Nic to nestojí. 
Navíc, mám pocit, že to říkám opravdu TOBĚ! 
 
Drobně mží. Ani nevím, jestli to máš ráda. Ostatně jako tisíce 
dalších věcí. Na to není čas se ptát, když stojíš v kuchyňce před 
rychlovarnou konvicí a pozvedneš oči, ty svoje krásný oči, ze 
kterých bych tam na místě hned umřel. 
 
Z té jejich krásy. 
Z toho co vyzařují. 
To nejde sdělit, nejde vysvětlit. 
M. 
 
ONA (SMS) 
Kazdy mail, pokud si teda nehrajes na moji mati je krasny, ale 
tenhle mel v sobe neco tak nevsedne provokujiciho, ze jsem ho 
precetla nekolikrat, tentokrat, ale ne z toho duvodu, ze bych mu 
neporozumela, ale z duvodu touhy, touhy byt s tebou a ... 
 
ONA (SMS) 
Budu na Tebe cekat lasko ve svych snech, na tve doteky, vlahe 
rty, dlane, ktere jsou tak nezne a moje telo po nich dychti 
pokazde, kdyz jsi nablizku. 
 
ONA (SMS) 
Krasne ranko. tak takovou noc jsem nezazila uz dlouho,snad 
kazdou chvilku vzhuru a snad pokazde jsem se divala, jestli jsi 



vedle mne Kdyz nekdo bude povidat o tom ze prozil muka, nevi 
o tom nic, tohle je tryzneni, jak si napsal, sypani sole do 
otevrene rany… 
 

--- 
Tím, že oba pracovali ve firmě na neprovázaných pracovištích, 
tzn. "každý jinde", stávalo se v některých dnech poměrně často, 
že se neviděli i několik hodin. Nebo při troše štěstí, prošli kolem 
sebe, obklopeni ostatními kolegy. To se pak tvářili 
nezúčastněně, jakoby nic. 
 
NIC? Možná že by Geigerův citlivý snímač naprosto přesně 
zachytil OZVĚNY JEJICH SRDCÍ. 
 
Ale nejspíš by JEHO a JEJÍ odezvy byly naprosto odlišné. 
A bylo jen otázkou času, kdy ten signál začne slábnout. 
U koho jako první? 
Zkuste hádat! 
 
A tak ubíhaly dny. Někdy se vzpomínka na ně smrskla jen na 
nějakou tu esemesku, na letmý pohled. Drobné poškádlení. 
Byla to vlastně jen taková hra na jiné myšlenky. Moc si s tím 
nevěděl rady. 
 
 
ONA (SMS) 
Prijdes dnes do mych snu? 
 



ON (SMS) 
Když budes chtit, prijdu! Budu Te drzet za ruku a hladit i tam, 
kde nesmim ani pohlednout. Dobrou noc lasko  
 
ONA (SMS) 
Kdyz nejsem milacku s tebou tak potrebuji aspon tva slova, a 
rodinu tim neokradam.tesim se na zitrejsi ranko, vlastne na 
kazdou ukradnutou chvilku s tebou.Tak proc za horkeho dne mi 
naskoci husi kuze, kdyz se me sametove dotknes? Proc 
neznatelne sklonim tvar, abych se vesla do tvych dlani? 
LASKO? Co je to za slovo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

--- 

I když Michal nikdy nepochyboval o neúprosnosti konce jejich 
"citového vzplanutí", nebylo dne, kdyby se neutěšoval 
myšlenkou, že by BYLO MOŽNÉ, ten konec NĚČÍM oddálit. I 
když byl v hloubi duše romanticky založen, zaháněl dotěrné 
vykřičníky ve své hlavě, že TO PROSTĚ MOŽNÉ NENÍ. 
 
To, že se setkali, bylo ZÁZRAKEM. Vesmír je ale nekonečný, 
tak se to prostě NĚKDY, NĚKOMU stát muselo. To, že odejdeš, 
bude stejně bolestivé, jako že pro mne JSI. 
 
Ale tím, jak mne neustále a bez přestání tvá láska bolí, stávám 
se už imunní. Ale možná si to jen namlouvám. Možná, že až 
přijde další bolest, tak ji už neunesu, protože na ni budu SÁM. 
UŽ NEBUDEME MY DVA 
JSI MOJE POPRVÉ  
ALE I MOJE NAPOSLED 
 
A i když odejdeš (a Ty pochopitelně odejdeš, je jen otázkou 
času, jak brzy to bude!), tak teď už vím, že se zase setkáme, 
protože to je nám prostě souzeno! 
 
Teď budu parafrázovat tvého oblíbeného hrdinu z filmu 
Gladiátor. 
 



SETKÁME SE 
Možná, že ne HNED 
NE HNED 
TŘEBA AŽ V PŘÍŠTÍM ŽIVOTĚ 
BUDU TAM NA TEBE ČEKAT, 
MÁ LÁSKO. 
 
 
ONA@   
Dobré ranko,  
káva skoro vypitá, ráno promarněné, i když... pokaždé když 
jsem ti na blízku nebo jen vím, že jsi prostě tady, je pro mne 
jako živá voda.  
Včera jsi mi psal, že nám dělá problém mluvit... asi máš pravdu, 
ale já si tak nějak připadám, jako kdyby mi bylo 13 let, kdykoliv 
jsem ve tvé přítomnosti, jako puberťačka. Možná je to i 
prostředím, přeci jen kancelář asi není to vhodné místo, ale asi 
je kousek pravdy i v tom, že se s tebou možná bojím mluvit - 
některé tvé myšlenky jsou pro mne nepochopitelné, 
nedocházejí mi...  
Je to ironie, když nejsem s tebou, jako by mi něco chybělo - a 
hodně a když jsem s tebou, bojím se, že řeknu něco... ani nevím 
co.  
Jsi pro mne něco tak krásně neznámého, nedosažitelného, co 
mi pokaždé a navždy prokluzuje mezi prsty, jen co to mám na 
dosah. Je to krásné, ale i bolestné.  
NIKDY jsem netvrdila, že po mne něco chceš a překvapilo by 
mne kdyby jsi chtěl. Nemůžu ti dát nic, nic krom svých slov, 
letmých dotyků, ranní kávy a pár písmenek... i když bych moc 



chtěla. Stejně jako ty I já myslím, že oba jsme se s tím nějak 
poprali. Nikdy bych po tobě nemohla a hlavně nechtěla víc než 
mi dáváš již teď a není to zrovna málo.  
Nic takového, co vedle tebe prožívám není pro mne 
samozřejmost ani na roční bázi. "Pár" vztahů (občas mne to 
číslo samotnou udivuje) tu bylo, ale to je něco OPRAVDU něco 
krásně jiného, neznámé... trochu to děsí... hodně přitahuje. A to 
vše dohromady dělá "vražednou kombinaci" :o)) 
 
A když mi aspoň jednou za den nenapíšeš, že ti chybím, začíná 
se ve mne probouzet čertík žárlivosti (nelogicky) ale je tam 
potvůrka jedna rohatá. 
 
CHYBÍŠ MI !!!!!! 
D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

--- 
Stála jsi tehdy v kuchyňce, ruku ležérně v kapse těch 
proužkovaných kalhot, co ti tak slušely! 
JO, JÁ VÍM, ŽE JSEM TO UŽ ŘÍKAL. 
Bokem natočena k pultu s rychlovarnou konvicí. Vypadalo to, že 
pozorně nasloucháš, až začne voda v konvici vařit. 
"Budeš chtít horkou vodu?", zeptala ses a hlavou kývla k mému 
žlutému hrnku, co stál hned vedle toho tvého, vypadalo to, jako 
by se dotýkaly. 
Něžný dotyk milenců, napadlo mne. 
HRNKY MOHLY. 
JÁ NE. 
  
A tak jsem přikývl. 
"Jo, díky!" 
Stačil jsem ještě odtrhnout zrak od tvého výstřihu. Možná, že 
byl trošku vyzývavý, nabízel se. Sliboval nepoznané? Ale vážně 
nic perverzního, to vůbec ne! Drobná jamka slasti. Příslib 
budoucí rozkoše? 
Hele koukni, mám docela pěkný prsa. 
MĚLAS. 
 
Měla jsi světlou, těhotenskou halenku, co splývá budoucím 
maminám volně přes bříško. Pokud vím, nebyla jsi v očekávání. 



Ale já bych byl tehdy asi ten poslední, který by něco o TOBĚ 
věděl. PROČ TAKY?  
Ostatně, já o TOBĚ nevím SKORO NIC DODNES. 
Odtrhnout oči od toho výstřihu mi dalo přeci jen trochu práce. 
Trochu? Hele přiznej si to! NE? NO, JAK MYSLÍŠ! 
 
Tvá ňadra mi připadala krásně oblá. Ale co já o NICH mohl 
vědět?  
NIC. 
NIC. 
Jen toužit. Ale to bych ti nepřiznal. 
UŽ MLČÍM. 
  
Opatrně jsem vydechl. Stejně jsem se nemohl zbavit dojmu, že 
to zaznělo, jako když ze vzdáleného kotle upouštějí páru. 
PŘETLAK. 
Přetlak... tak to by souhlasilo. 
 
"Horko, co?" zeptala se. 
"To taky," pokusil jsem se polknout. V suchém hrdle mi to moc 
nešlo. Stáli jsme nad našimi hrníčky s instantní kávou a OBA 
čekali, až se konvice vypne. 
   
To bylo poprvé, co jsem ucítil její vůni. 
To, že je to "Jennifer Lopez" jsem neměl ani ánunk. 
  
To bylo poprvé, co jsem ucítil TVOJI VŮNI, LÁSKO... 
  
 



ONA @ 
Už nevím ani kolikrát jsem si vytiskla email od tebe, vzala si ho 
ven... tam je klid... nehrozí, že ti někdo bude koukat přes 
rameno... že bude vidět jak se červenám... potutelný úsměv, 
který si hraje na mých rtech... na rtech, které tak MOC touží po 
tom, co asi nikdy nedostanou... není jim to prostě přáno... je to 
zakázáno. 
Jako vše, co jiné dvojice, které potkávám každý den na ulici 
užívají dostatek a já jim tak závidím, závidím té dívce, že ho 
může držet za ruku kamkoliv se vypraví, může mu něžně šeptat 
do ucha to, co by ostatní neměli slyšet, co je určeno jen a jen 
pro něj... pozvání na večer? Či konkrétní představa večera? U 
snů asi jen nezůstane. 
Ale přesně tohle si užívám ve svých snech... není snad noc, aby 
ses nevloudil do mého spánku, doposud tak poklidného... od té 
doby co tě znám jsi pravidelným hostem... více než-li vítaným... 
očekávaným... milovaným!  
Ale sny nejsou skutečnost, končí zazvoněním budíku, které 
proklínám, než si uvědomím, že za dvě hodiny ti popřeji krásné 
ráno. Pro mne krásné ráno, protože jsi mi na blízku... 
 
 
ONA @ 
Vše obtelefonováno, máti pryč a Sofie spinká.  
Přišla na mne nějaká únava... z čeho?? Nevím, možná z toho, 
že jsem posekala trávník, možná z nedostatku tvých dotyků, po 
kterých tak lačním.  
Přemýšlela jsem, zda si jít zdřímnout se Sofkou, ale moc často 
se nestává, že mám aspoň chviličku pro sebe. Tak jsem jí 



uložila do postele, zazpívala oblíbenou písničku, zavřela dveře. 
Udělala jsem si kávu, dala nohy hore a znovu vzala do rukou 
(jako již poněkolikáté) tvůj mail, poslední mail.  
Po dychtivém opětovném přečtení mi na mysl přišel nápad na 
sprchu?? odpoledne?? Proč vlastně ne?? Všude klid, jak prožít 
čas , když mi nejsi na blízku.  
Pustit vodu ze sprchy, abych nevlezla do ledové, svléci se a 
dychtivě vlézt pod teplý proud.  
Je to krásný pocit, když se po těle rozlévá ta sametová horká 
voda, jako by tě laskaly něčí dlaně... tvé dlaně jako ve snu 
dnešní noci, kde jsi byl jen ty a já, naše dlaně... naše rty... naše 
vzájemné, něžné a přitom vášnivé dotyky.  
 
Jako bych v tom snu byla zpátky, ale byla to jen horká voda, 
která již tolikrát ochutnala každý záhyb mého těla, kéž by jsi v té 
chvíli byl tím proudem... 
D. 
 
 
ON @  
Víš Lásko, když odcházím z práce a na autobusové zástavce mi 
cinkne Tvoje zprava, je to tak, jako bys stála vedle mě, je to 
nevýslovné, je to omračující, je to chvíle, kdy věřím ve spasení, 
fyzicky tě cítím až je mi z toho mdlo, překrásně mdlo, protože 
vím, že ta chvíle se už nebude opakovat, že je to dotyk anděla, 
jsoucnosti a vůbec všech slov, jejichž význam neznám. 
 
A pak najednou je vedle mě žena, která zaujme. Mladá žena a 
(pro mne krásná žena) a ke všemu chytrá, což je „ďábelská“ 



kombinace. A vznikne něco, co kdysi člověk prožil a najednou je 
to TAAAAAK intenzivní a TAAAAAK neskutečný, že si s tím 
nevím rady.  
   
A ta ŽENA mi pak pošle slova, ze kterých se tají dech. Napíše, 
že by mě ráda objala a...  
Ale já jsem padesátiletej tuleň s vysušenou kůží, poztráceným 
libidem, co by dva orgasmy za večer dokázal stěží, jen možná 
nadopovanej Viagrou i v uších.    
A ty jsi mladá žena, které prostě nemůžu stačit. Tečka. HOWG.  
A pošleš zprávu:  
„A já bych nevím co dala za to, být v té sprše s tebou… 
(Musím Ti tedy říci, že tohle byla jedna z nejerotičtějších vět, 
které jsem kdy četl) 
 
To prostě nemůžeš říkat padesátiletýmu chlápkovi, to je 
nepřípustné! To je zločin proti lidství!    
Protože si ve své hlavě samozřejmě vybavím, při tvých slovech 
ty nejrůznější koupelny, sprchy, sauny, vany, kdy jsem byl s 
někým, prožíval okouzlující chvíle, žínkou, mýdlem pomalu 
umýval, záda... ňadra... 
 
Prostě se choval tak, jako bych se nejspíš zachoval s Tebou, 
být o těch (!) let mladší.  
Víš Dominiko, stačí jen když tohle píšu, a mám stažené hrdlo 
smutkem a lítostí, že něco už nemohu.  
Protože bych byl ochromen tou hrůzou z Tvého očekávaní, z 
Tvého mládí, z Tvého citu, z Tvých snů, z Tvých tužeb, a z 
mého nenaplnění! 



 
Proto má nejistota, zda raději už nejít dál.  
Proto má slova o tom, to raději ukončit. 
Není v tom nic jiného.  
Tohle ale stačí.  
Ale protože jsi pro mne tak životodárná, tak potřebná! Tak?  
Beru jakoukoliv možnost. VŠE je lepší než NIC.  
Platonický vztah? 
On vlastně jiný není! Jako bratr a sestra?  
NO PROBLEM! 
 
Nekoukej jak bubák, řeklas po obědě, když jsme se setkali v 
malé místnůstce s rychlovarnou konvicí a kuchyňským dřezem. 
"...nekoukám..." 
"Koukáš..." 
"Koukám, jak ti ty pihy sluší... lásko!" zašeptal jsem. 
"Mám alergii. Dcera se mi už ptala, kdo mi udělal ty tečky." 
"V zimě by sis je mohla dodělat fixkou," pokusil jsem se o vtip. 
(Nebo jsem si to jen myslel, že jsem to řekl?) 
"Stejně ti sluší. Vážně!" 
 
Stali jsme blízko sebe. Chtěl jsem se odtáhnout, aby náš postoj 
nevypadal pro případně kolemjdoucího příliš důvěrně. Rychle jsi 
mě vzala za ruku. 
"Ne!" zašeptalas, zatímco jsi držela můj prst. 
 
Tvůj dotyk byl příjemně vlahý, tak důvěrný, jako dotyk dítěte. 
Zastavilo se mi z toho málem srdce. 
Já vím, že to říkám často. 



Ale když ono to tak je! 
 
Nemůžu Tě vymazat z hlavy. Nevím, jestli je to spasení, nebo 
prvopočátek mého konce. 
ZATRACENÍ? 
ASI JO! 
Michal 
 
 
ONA @ 
Nebudu psát, že se to ve mně nepere, napadlo mne to již 
několikrát... ale já si prostě nemůžu pomoci.  
 
Stejně jako když jsme šli spolu do obchodu, šla bych s tebou na 
kraj světa, jen pro jeden dotek, pro jeden polibek na rameno, 
pro jedno pohlazení. Pro tvoji přítomnost, která je pro mne něco 
jako sny... moje sny o nás.  
Každý večer usínám s nadějí, že se mi o tobě, o nás bude zdát, 
stejně jako každé ráno toužím, prahnu potom tě vidět, 
zahlídnout ten tvůj úsměv, obejmout tě a být takhle s tebou 
navěky, ne, chci, MUSÍM cítit tvé dlaně, tvé rty. Buď vodou, buď 
každý den vodou, která zná moje tělo do nejmenších detailů, 
zákoutí, s příslibem věčné slasti... 
 
Já se tě prostě nedokáži vzdát... nedokáži kolem tebe chodit 
nemoci se tě dotknout, pohladit tě po tváři. 
JÁ NEMŮŽU!!!! 
Buď můj (aspoň na pár hodin)... 
Dominika 



 
 
ON @  
Vždycky, když přečtu tvůj dopis, dojdou mi slova. Sedím a 
nepřítomně koukám do rozmazaných kláves. 
A pak ho čtu podruhé, potřetí. 
Je v nich tvá vůně, tvá kůže, tvé oči! 
Ale jsi v nich hlavně TY. 
 
Přemýšlím, jestli jsi v těch větách a slovech tak VELMI jiná, než 
jak tě znám, než jak tě zná okolí? Jak asi musíš být JINÁ, kdyby 
člověk mohl být s tebou. 
O samotě... ale vlastně jen s TEBOU. 
Tady ale končí všechny mé představy. A i když mám docela 
slušnou představivost, tady jsem v koncích. 
Tady na to nestačím. 
A domnívám se, že tím ani na TEBE nestačím. 
(Tedy to je vlastně jediné, co vím na beton.) 
 
To, že se to bude zhoršovat, asi tuším. Vím to. 
To, že to nejspíš nedopadne dobře, mne (za TEBE) trošku děsí. 
Nebude to dlouze bolet, jen si mi vytratíš ze života! 
Co opravdu ale naprosto NECHCI, je - že budu katalyzátorem 
nějakých problémů, které se tě můžou dotknout, ohrozit tě, 
zklamat, naštvat, přivézt do rozpaků... a tisíce dalších slov, které 
vyjadřují můj strach O TEBE. 
Nechci být tím, který TI TO způsobil. 
 
Ale zároveň po tobě tak toužím, jak trosečník někde desítky let 



na opuštěném ostrově. 
Ale já netoužím po uspokojení TEĎ a TADY, po vybití napětí, 
energie a jak to jenom všechno kulantně zabalit do přijatelných 
slov. 
Kdybych mohl být jen vedle tebe, pohladit tě (aniž by ses mně 
třeba i dotkla), pocítit na rtech struktury tvé kůže, a jak píšeš, 
poznat každý záhyb tvého těla, poznávat ho a připadat si jako 
poprvé. Jako by před tebou v mém životě nic nebylo... 
 
Já nevím, kam to povede. Neznám řešení. Jak snadné by to 
bylo, kdyby šlo jen o sex. 
 
Když o tobě nevím, neslyším tě, nevidím, pociťuji až fyzickou 
trýzeň a bolest v srdci. To není nějaká umně napsaná metafora. 
Fyzicky, skutečně, reálně mne bolíš! 
Ale ta bolest je ze ŠTĚSTÍ A KRÁSY. 
A ta KRÁSA JE TAK KRÁSNÁ a tak bolestná, že po ní opět 
zatoužím... 
 
Lidé si často říkají, že prožili něco výjimečného, jedinečného, 
něco co ostatní nejsou schopni poznat... vidět... cítit. 
Myslím, že to co prožíváme (MY) je jedinečné, neopakovatelné, 
nezopakovatelné, nevysvětlitelné. Je tak... 
 
Že pro to ani lidé neznají slovo. 
 
Než jsem začal psát tento dopis, otevřel jsem si tvoje mořské 
obrázky. Díval jsem se TI do očí a měl sucho v hrdle. 
Ty, tvůj dopis, sám doma... vražedná kombinace. 



Ale pak jsem si řekl, že mne přece nemůžou najít mrtvého u 
počítače s rozepsaným dopisem a obrázkem ženy mého srdce. 
S obrázkem ženy, která se bude na někoho usmívat z monitoru. 
 
...je jeden muž a ten MILUJE jednu ženu... 
Co si počneme... MÁ LÁSKO? 
 
ONA @  
Doma sama... tedy když nepočítám psy a morče :o) 
Na tvoji otázku co si počneme, opravdu odpověď nemám... vím, 
že nechci a NEMŮŽU ublížit lidem, které miluji (mojí rodině), ale 
také vím, že nemám sílu a prostě se tě nemůžu vzdát. 
 
Jak jsi psal, "kéž" by šlo jen o sex... snadné... užít si... další 
schůzka? O.K příští čtvrtek! Letmý polibek... a hurá do všedního 
života, ale tohle je tak krásné, nepopsatelné, že mne to svou 
vroucností, opravdovostí i trochu děsí, krásně děsí.  
Jsi to, co jsem v životě (namítneš krátkém :o) nikdy s nikým 
nezažila... jsi mé POPRVÉ a i když by to teď utlo... navždy 
budeš zapsán, hluboce, vroucně v mém srdci.  
 
 
 
ON @  
Možná, že si teď položíš otázku, jak to, že tak obsáhle píšu?  
Ty chceš vždycky pravdu až na dřeň, viď?  
Tak to já bych některé věci zrovna vědět nemusel. 
Věk, má drahá. Víš?  
   



A tak tu sedím, mydlím do kláves, blíží se půlnoc a je mě Lásko 
mizerně!  
   
MIZERNĚ  
MIZERNĚ  
   
Ani po sobě nebudu opravovat překlepy a chyby, půjdu Ti to 
poslat, což je možná můj další hřebíček do rakve, do našeho  
neexistujícího vztahu, do mé (nebo i Tvé?) touhy, do štěstí co 
nás potkalo?  
 
Protože tohle nemůže dopadnout dobře, taková varianta prostě 
neexistuje.  
 
Protože pro mou Lásku, pro tu stupnici mých citů lidé ještě 
nenalezli slovo.  
Nikdo by tomu nerozuměl. 
Možná, že ani TY ne!  
 
Lásko... je mi mizerně a jestli mi ráno písneš smsku: 
vyspinkanej? Tak se nediv, že na ni nereaguji!  
 
...je jeden muž a miluje jednu ženu... 
Chtěl by usínat s rukou kolem jejích boků a něžně jí probouzet 
nad ránem.  
 
Chtěl by cítit její skutečnou vůni a chuť.  
Chtěl by ji NASLOUCHAT.  
CHTĚL BY  



 
Ale má 50 křížku na zádech  
Chabou existenci  
NIC CO NABÍDNOUT  
 
Má lásku a bolest a smutek  a nevýslovné štěstí, že JSI!    
 
Od počátku jsem si (OPRAVDU) vědom toho, že náš vztah se 
nenaplní. ŽE SPOLU NEBUDEME NIKDY  ulehat, že ti nebudu 
vařit horkej čaj, když  budeš mít horečky, že se nebudeme přít o 
tom, na co jít do divadla či kina, kam jet na dovolenou a čím 
udělat radost malé Sofii.  
Jsem smířen a vyrovnán s tím, že Tě nikdy nemohu laskat před 
usnutím, objímat a ráno se tě pokusit pomalu probudit něžným 
dotýkaním, pocítit, JAK CHUTNÁŠ!  
 
TOTO VŠECHNO JE PRO MNE ZAKÁZANO! 
TOTO VŠE NEMOHU, NESMÍM! 
NIKDY NEOKUSÍM!  
PŘECE TI TO NEPOVÍM, PŘECE TI TO NEPŘIZNÁM! 
NIC Z TOHO SE NESTANE, NEMŮŽE SE STÁT!  
 
A to je taky možná jediné naše štěstí. Naše spása. Ne možná, 
URČITE!  
 
Protože tvé touhy, potřeby, představy, TVÉ ??? jsou jiné než 
mé.  
 
A já tě tedy nemohu naštvat, zklamat, dráždit, votravovat, 



vytáčet, prudit zapomenutejma, či pohozenejma ponožkama, 
špinavýma rukama utřenejma do ručníku, zapomenutý slibem, 
nekoupeným nákupem napsaným na papírku od tebe a ještě 
červeně podtrženým, zkaženým svátkem mejma blbejma 
kecama, nevhodným chováním starouše před tvou nejlepší 
přítelkyní, nezajištěnim tak triviální věci, kterou by dokázalo 
zařídit i dítě, promeškání něčeho, na co ses tak moc těšila.  
 
A to si FAKT odpustim ty řeči o tom chlapovi!  
 
A tys přece, jak jsi mi nedávno ještě v Praze napsala: 
"potrebuješ silného chlapa!" Ve věku třiceti let je to skoro 
povinnost, něco takového žádat! 
  
Ale mně už LÁSKO není 30 let, mně už není ani třicetpět, jak se 
zpívá v jedný skoro zapomenutý písničce.  
JSOU VĚCI, CO V ŽIVOTĚ PŘICHÁZÍ A ODCHÁZÍ.  
JÁ už to vím, ale TY si ještě klidně nějaký to desetiletí můžeš 
počkat. 
 
Fascinuješ mne, jsem TEBOU oslněn a kdybych už v životě 
nezahlédl jiné slunce, tak si stála za to, Lásko.  
 
To, že ZCELA URČITĚ proletíš mým životem jako létavice, je 
jeden z největších darů, který jsem v životě dostal. To hlavní 
jsou mé děti, to je jasné. Ale ty se nejspíš jednou ke mně otočí 
zády a vyrazí někam do světa.  
 
Chtěl bych se ti opírat o záda a poslouchat ten hlas, co si mne 



dobírá. Dokázal bych ležet vedle tebe a pozorovat tě spící. 
JEN TAK.  
 
Dotyk, kterým tě mohu pohladit, mi přináší těžko objasnitelné 
uspokojení. Je to víc než oddalované vyvrcholení, výkřik 
rozkoše.  
Kdyby mi to někdo řekl ve dvaceti, nevěřil bych.  
Kdyby mi to někdo řekl ve čtyřiceti, tušil bych.  
Už jen představa, že bych TĚ mohl obejmout a nedej bože 
políbit, mi rozechvívá kolena, děvče.  
 
Třeba je to ale stařecký třes.  
Jasně, že žiju nějaký rodinný život a nebudu se tvářit, že se 
svou ženou nemáme intimní chvíle.  
Ale vím, že něčím takovým na TEBE už prostě nestačím.  
 
P.S. Když si najdeš chvilku a tajně mě vezmeš zítra za prst, za 
ruku – vrátíš mne na vesmírný okamžik zase do života Lásko!  
Kdo by netoužil? 
M. 
 
 
ONA @ 
Jeden z mála okamžiků, kdy mi došla slova. Slova, která mi ze 
rtů běžně utíkají.  
 
Dnešní ráno bylo... bylo... nedá se to ani vyjádřit a pak hodinu 
na to si přečtu email, který jsi psal v noci, kdy já jsem byla v říši 
snů... s tebou Lásko.  



V ruce tebou psaná slova a místo slov, která by se ze rtů chtěla 
zase proudit se stahuje hrdlo a po tváři kanou slzy. Byla jsem 
venku (asi to je dobrý zvyk), nikdo neviděl... ani ty ne, ale držím 
je silou vůle a stojí to hodně sil, aby se na světlo světa 
nepodívaly i tady... u mého stolu, tak daleko a přeci tak blízko 
tebe.  
Lásko já to VÍM, VÍM, že nám nebude nic z toho po čem aspoň 
já toužím nikdy dopřáno, ale když to čtu od tebe, je to jako by jsi 
mi vyrval kus srdce, které patří tobě z těla.  
Nikdy mne neuvidíš plakat, nikdy mne neuslyšíš vyčítat, nikdy 
nedovolím, aby ty chvíle, které si chci NAVŽDY uchovat byly 
zničeny, zapomenuty, protože je to pro mne jako svátost... 
každý okamžik s tebou.  
 
Jak se tak říká, když se člověk na něco těší - ? 
Zítra ráno Lásko nepřijdu do práce, mrzí mne to, ale Sofie má 
teplotu a hlídání nepřichází v úvahu.  
Na ráno jsem se tak moc těšila, na to dnešní nemohu přestat 
nemyslet.  
Nemyslet na tvoji náruč z rána tak pevnou, žádoucí, že jsem 
měla co dělat, abych byla schopna ji opustit.  
Na tvé rty, které bych tak moc chtěla líbat do skonání světa.  
Na tvé něžné dlaně, po kterých moje tělo tak neskutečně touží.  
Na tvůj pohled, kterým způsobuješ zvýšení tepové frekvence, 
třesoucí hlas.  
Jsi moje zkáza, zkáza, která stojí za konec světa. 
Miluji tě.  
 
Sobota, pokud chceš, samozřejmě platí a je to to co mne drží 



celý týden tak nějak nad vodou, když kolem tebe můžu jen 
projít, tvářit se cudně. Sofie bude s Jarinem. Teplota ji klesá, ale 
zítra zůstává doma.  
Krásný večer.  
Tvoje Dominika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DNEŠNÍ RÁNO 
 

Vstávám, všechny potřebné úkony a chytnu tu tramvaj, co 
dorazí včas. Za chvíli jede autobus, co je před sedmou ve 
stanici. Pak kolem výškových budov a naproti, ze zadního traktu 
staré zástavby voní cibulka. 
Je to šílený, ale pokaždé mi v mysli vytanou míchaná vajíčka 
někde v hotelu na Moravě, anebo na Špindlerově Boudě, co 
nám je po ránu nosila na stůl ta štíhlá servírka s malou dcerkou, 
co bydlela v horním patře pro personál a měla tak drobná prsa, 
že se styděla a řekla toho pozdního, zimního večera ve své 
mansardě, když malá už spala za závěsem „NEDÍVEJ SE, 
prosím..." 
 
Cibulka zavoní pokaždé, když stojím na červené tam, kde jsem 
tě jednou potkal, a od té chvíle tě vyhlížím.  
A od té doby tě vyhlížím. Ta věta zní jak konec nějaké 
francouzské novely. 
Pak honem přejít ulici a stoupat po schodech a u zadního 
vchodu si vydechnout. Nikdo zde ještě není. 
 
Tak otvírám skleněné dveře, trošku se třesou ruce. Sakra, 
nechci bejt za vtipného, ale není to nakonec stářím, miláčku? 
 
A pak pověsit na věšák batůžek a odemykat a otvírat okna a 
poslat zprávu TADY NIKDO a  honem k tvému stolu. Kam to 



dám? 
Sem? Nebo tady je to lepší? 
Dotknout se té desky, kdy denně spočívají tvé ruce a rychle 
pryč, co kdyby někdo přišel. 
 
Miláčku, TY NEVÍŠ! 
Ale je to jedno, protože TO NESDĚLITELNÉ ti ještě můžu 
sdělit. Mohu ti říci, mohu s tebou mluvit, mohu naslouchat, 
mohu s tebou bytostně nesouhlasit. Mohu? 
JEŠTĚ STÁLE MOHU. 
MŮŽU. 
Ale už brzy možná nastane okamžik, kdy nebudu MOCI. 
 
ALE Z5 
(Teď je to správně. Učím se) 
 
A další SMS putuje éterem. Jsi na Vltavské... tak to je dobrejch 
10 minut, říkám si. 
Zapnout vodu na kafe. 
Aspoň něco. 
 
PAK ZAHLÉDNU HLAVU jednoho z kolegů, co si ráno rádi 
přivstanou. 
DOPRČIC, neříkal včera, že by chtěl dnes vypadnout dřív? 
DOPRČIC!  
PŘIŠEL DŘÍV! A TEĎ PROCHÁZÍ KOLEM! 
ŠOK! 
KOLAPS SRDCE. 
A kdybych byl nějakej cholerickej vztekloun, tak prokopnu ty 



zasraný dveře, kterýma právě vešel. 
Doprdeletomusízrovnadneszrovnadnestopřeceježišcomámdělat
teďDominikabožeboženotosnadne! 
 
To se nedá vysvětlit, to se nedá ani popsat, to se musí prožít. 
Ale je to FAKT NÁŘEZ! 
A do toho nakráčí paní uklízečka se svým kamenným výrazem 
bytosti z jiného světa. Jen ta utěrka kolem drdolu jí chybí!  
DOPRČIC. 
SAKRA! 
 
A tak éterem letí sms: „Jsou tu VSICHNI!" 
 
SAKRA! 
PROKLÍNÁM NEBESA! 
Ježíš, vždyť sem napsal, že jí půjdu naproti KDYŽ... 
Co dělat, teď? Někdo na mně mluví. Doprčíc! 
A pak spásnej nápad, to už nestihnu. Ale půjdu otevřít dveře za 
recepcí.  
Ty přece přijdeš recepcí, ne? 
NE? 
Dominika určitě půjde předem! 
 
A PAK zarachocení klíče v zámku. 
Mačkám kliku. 
Otvírají se dveře. 
A jako by se mi otvíral RÁJ a všechny slasti světa. 
Vidím tvé usměvavé oči. 
Zavírám dveře! 



Něco šeptáš, ale nevnímám to. 
Jsem TEBE plný! 
A toužím. 
A TOUŽIM, že vypovědět NELZE. 
A líbám! 
A objímám a tisknu! 
A beru ústa tak drahá, tak jedinečná, tak někomu jinému patřící! 
A vdechuji vůni až k šílenství mysli. A tisknu, hladím, tisknu, 
protože bych se chtěl stát součástí TEBE, protože bych se chtěl 
stát rukou, co mě objímá, jazykem, který bojuje, prsty, které 
cítím. 
Bože...TY nepřející... jak je cítím! 
JAK TĚ CÍTÍM! 
 
A ten okamžik, ta chvíle je nekonečná, jako naše trápení, jako 
naše bolest, jako naše LÁSKA, protože tohle je ŽIVOT, tohle 
jsou ty skutečné vteřiny, co nám jsou dopřány, těch několik 
okamžiků za zavřenými dveřmi, kdy se stáváme součástí 
TOUHY a PŘÁNÍM a ŠTĚSTÍM a TÍM, co ty si Lásko přeješ. 
Což je právě TO, CO NEVÍM! 
 
 
ONA @ 
Jsem a v těchto okamžicích jen a jen TVÁ.  
Nezmizím.  
Miluji  
Toužím  
Jen jeden  
Jeden krátký a přitom věčný okamžik  



souznění  
rozkoše  
JEDNOU LÁSKO  
jednou Lásko na jediný krátký okamžik budeš jen ty, já, naše 
láska, naše touha, naše těla spojená v jedno.  
JEDNOU 
Dominika 
 

--- 
Teplo, slunce svítilo. Seděli naproti sobě na dřevěné lavičce. 
Déšť? Snad ještě chvíli počká. Vpíjel se ji do očí, těch jejich 
tmavých očí, které ho doháněly pomalu nejspíš k rozkladu 
osobnosti. 
 
"Tosoukonce," pomyslel si. Starej chlap a tohle... 
Poposedl si. Dřevěná lavice ho tlačila přes béžové planďáky do 
hyždí. Ano do hyždí. V takové chvíli se přece nedá říci DO 
ZADKU. 
 
Položil jemně svou ruku na jeji. Kontroloval, aby to nikdo 
neviděl. Nikdo v dosahu. Vteřinu bezpečně. 
 
Stranou palce jí opatrně hladil. Jen lehounce. Pomaličku, skoro 
neznatelně. Bezdotykově. Kdyby jí takhle zlehýnka mohl laskat 
a hladit… 
 
Zamrazilo ho. Touhou, vášní a láskou k ní. Citil, že se jeho 
samotného zmocňuje vzrušení. SAKRA. To přece... nedat NIC 



najevo. Musel se vrátit Z5. 
  
"Miluji tě," řekla a snažila se v tom slunečním dnu zachytit jeho 
oči. Byla krasná. Mladá žena v rozpuku, žena někoho jiného. 
 
Vdaná žena s nezadatelným právem po uspokojení, 
pravidelném orgasmu a spalující vášni, co přicházi jako smrt. 
Jako boží zvěstování. 
Připadalo mu, že bezmyšlenkovitě pohnula koleny od sebe, 
jakoby se nevědomky otvírala, aniž  by si to sama uvědomila. 
 
Jako lastura, jako vlhká perlorodka. 
Ta myšlenka mu zněla jako verše Jacquese Préverta. 
Moje žena lastura 
Moje žena s vlhkou perlou ve svém klínu 
Moje žena s třpytivým břichem ryb 
Moje žena s prsy rybářských bojí 
S ňadry vlnolamu 
Moje žena s dechem jižních pasátů 
Moje žena s boky španělských galér 
Moje žena... 
Jeho žena... 
Jeho žena! 
Ten Prévert byl lepší. 
 
Bude si muset zase někdy půjčit jeho básně, pomyslel si Michal. 
 
"To nikam nepovede. Nemám ti co nabídnout." snažil se, aby se 
mu nezachvěl hlas. Snažil se to vše ukočírovat, zvládnout. Bylo 



mu přes padesát, problémy s erekcí a naproti sobě ženu, kterou 
podivným a možná podivuhodně snovým způsobem miloval. 
Romeo na konci podzimu. Znělo to jako nějaká televizní 
inscenace s Karlem Högrem a Danou Medřickou. 
 
Podíval se do jejich očí ve chvíli, kdy si pro uklidnění zapalovala 
cigaretu. 
"Ten vztah nemá řešení," řekl tiše. 
 
Její oči se mu rozpouštěly v jeji tváři, jako inkoust do školniho 
pijáku. Jestli si vzpomínal, tak bejval růžové barvy. 
"Náš vztah nemá řešení... lásko." 
 
Jejich oči se bolestivě setkaly nad dřevěným stolem a věta, ta 
nedokončená věta visela ve vzduchu. 
 
"Miluju tě", řekla přiškrceným hlasem. Vlastně nevěděl, jestli to 
opravdu řekla. Možná si to jen přál, jen představoval. 
 
"Nemá řešení," zopakoval ještě jednou. Ale spíš pro sebe. 
Dokouřila a zamáčkla cigaretu do prostředku velkého 
keramického popelníku. Teď mohl vzít její dlaň do obou svých 
rukou. Připadalo mu, že svět kolem nich ztichl, stáhl své 
VOLUME. Na okamžik si připadal jak hluchý, co odezírá cizí řeč 
ze rtu toho druhého.Té druhé. 
"Lásko." 
"LÁSKO." 
 
Mlčeli a vypadalo to, že jsou živi jen z toho dlouhého pohledu, 



kterým si hleděli do očí. Mezi jejich zorničkami proudili protony 
životodárných kalorií, molekuly kysliku, který jim umožňoval 
dýchat. Spojeni dotykem svých dlaní, dávali sobě navzájem 
transfuzi krevních derivátu vzájemné touhy. 
 
Milovali se, ale z této tak zdánlivě jednoduché a banální situace, 
neznali žádného východiska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CHVÍLE S TEBOU 
 
Ta jejich druhá sobota připadala Michalovi nevšední jejich 
oboustrannou upřímností. Přirozeností. Žádné hry, žádná velká 
gesta, když za ně nepovažujete jednu žlutou růži a vychlazenou 
Bohemku s miskou jahod. 
 
Vyprávění, vzpomínky z dětství, které běžně na potkání 
nesdělujete každému. Letmé dotyky a ještě letmější polibky, 
někdy až dětsky opatrné a bojácné, než jaké by se daly 
předpokládat za daných okolností. 
 
Dlouhé vteřiny, kdy mlčky stáli, vrostlí do tichého objetí, kdy 
Dominika položila svou tvář na Michalovu hruď a on se skoro 
bázlivě dotýkal její nahé kůže pod tričkem na zádech jen 
špičkami prstů. Pomalu, jako by se bál prudšího pohybu, který 
by tu nádheru neskutečné chvíle mohl náhle zrušit. Jako řinčivé 
zazvonění ranního budíku z propasti noci. 
 
Tehdy Michalovi připadalo, že se opravdu zastavil svět, že byli 
jen ONI DVA, mimo prostor a čas, mimo jejich vlastní životy, 
mimo celý okolní vesmír. 
 
Kdo mohl tušit, že to byla jejich poslední společně prožitá 
sobota? 
 



 
ON @  
MILUJI TĚ 
Ani nevím, jak začít? Přišel jsem domu, vše v klidu, Dita  mi 
úspěšně nakoupila trika a košili na dovču, což je super. Má ta 
moje žena vkus. OPRAVDU. A ke všemu jí to ještě baví, což se 
o mně říci nedá. Akorát Tobiáš odmítl pěkný žlutý tílko, že prej 
není žádnej GAY. 
12 let prosím. 
No to sme dopadli! 
Vrátil jsem se domů a připadalo mi, že jsem ti za celé 
odpoledne NIC neřekl, že bych se mohl vrátit a mluvit s tebou 
ZNOVU! 
Měl jsem nezměrnou touhu být ZASE s TEBOU. Slyšet tvůj hlas 
a fascinován cítit tvé prsty, které se bezmyšlenkovitě a tak 
něžně... 
A TAK NĚŽNĚ, MÁ LÁSKO - dotýkaly mé kůže. 
Jenom o tom dotýkání bych teď mohl napsat tak půl stránky. A 
byl bych stejně na počátku. 
PROČ? 
Protože je to pořád dokola. 
Opakuji stejná slova. Ale já bych chtěl vlastně jen mlčet. 
MLČET S TEBOU 
A CÍTIT TĚ! 
K čemu slova? 
 
Dita se zeptala, zda se půjdeme večer s Abby projít? (otepluje 
se? vypadá to tak) 
A já se šel obléknout. Byl příjemný podvečer, Praha prázdná,  



nebe vysoko. Klid. 
KLID. 
A V HLAVĚ? 
Bez komentáře! 
Vzal jsem si kalhoty a pak to pruhovaný tričko. Tedy chtěl jsem 
si ho vzít. 
Stejně jak v těch americkejch filmech, co si hrdinka bere jeho 
zapomenutou košili a ponoří tam svoji tvář... 
Stejně tak jsem to udělal. 
Ucítil jsem tvou vůni. 
BOŽE! 
UCÍTIL JSEM TVOU VŮNI. 
A byl jsem ztracen. 
Zabořil jsem do toho trika, do té látky, kam jsi opírala svou hlavu 
svou tvář a sál jsem tu vůni. 
Jako malé dítě mámino mléko. 
Nedá se vyslovit. 
Nedá se objasnit. 
Byla to božská ambra, byl to nektar, bylas to TY. 
TY, má Lásko. 
Odložil jsem to triko a šel si vzít něco jiného. 
Procházka gut, myšlenky poletovaly kdesi. 
Po návratu jsem se k tvému otisku vůně ještě několikrát vrátil. 
Z rádia melodie: 
Nech to být. 
Nejsem padlej na hlavu, nech to být. 
LET IT BE. 
Teď půjdu odeslat ten @, 
A možná, možná zase zabořím svou tvář do té vůně, co jí 



kousíček zůstal na mém triku. 
Nikomu to stejně nepovím. 
Nepochopil by to. 
Dobrou noc, Lásko. 
Dobrý den, Lásko. 
 
 
ONA @ 
Krásné dobré ránko Lásko,  
před chvílí cinkla sms ve které píšeš, že by to nikdo nevymyslel, 
stejně to, jak moc jsme rozdílní ve slovech deroucích se úst, tak 
ve skutcích jsme si podobní k neuvěření.  
Přijela jsem domů, Sofka o5 den Blbec, ani ke mne nechtěla jít, 
tak jsem šla do sprchy, když jsem tričko přetahovala přes hlavu 
a ucítila tě, Tebe Lásko a zabořila ve své mysli svoji tvář na tvé 
rameno.  
 
MILUJI TĚ, MILUJI TVŮJ POHLED PRONIKAJÍCÍ MI AŽ K 
DUŠI, MILUJI TVÉ DLANĚ TAK VROUCNÉ, MILUJI TVÁ 
SLOVA, KTERÝM NEROZUMÍM, MILUJI TVÉ PŘEDČÍTÁNÍ, 
NAŠE- MOJE POPRVÉ.  
MILUJI TĚ, TAK STRAŠNĚ MOC! 
 
 
ON @  
V noci jsem s probudil. To se mi stává. Často? Nevím. A záleží 
na tom? V noci jsem se probudil osvícením. Dalo by se to tak 
nazvat. Otevřel jsem oči do tmy a něco mi došlo, docvaklo, 
sepnulo. Probudilo mne osvícení, kdy mi cosi strašně důležitého 



konečně, KONEČNĚ došlo!  
 
Kdo může říci, že se dostal do snů mladé, půvabné ženy? Že 
byl součástí jejich snů, tužeb a snových přání?  
Já vím, že ty sny jsou ve skutečnosti o někom jiném. Ale který 
muž (za mým oblíbeným poločasem rozpadu), by to mohl říci?  
 
Jde o touhu, o sny, o cit, tak křehký, že ani není v žádných 
poučkách o lidské psychologii.  
Já nevím, co přijde. Jen jsem prostě pochopil, že TATO LÁSKA 
se mně týká. 
Že ten vztah je z jiného světa, nebo alespoň z jiného tisíciletí.    
Protože TĚ MILUJI BEZ DODATKŮ.  
TEČKA.  
 
Protože vroucně milovat a cítit všeobjímající cit, lze i platonicky.  
A možná, že je to tak lepší! 
Vždycky budu snít o tom, jak tě hladím.  
Vždycky budu snít o tom, jak tě laskám.  
Vždycky budu snít a představovat si. 
IMAGINE.     
 
Jasně, představuji se znaky tvého těla, určité body, ale ta 
představa je jen pocitová.  
Některé věci jsou pro nás v životě nedostupné.  
TAK AŤ! 
Asi o tom mluvím už moc dlouho, pořád dokola. Ale myslím, že 
je to důležité. Pro mě to bylo důležité.  
To poznání a to rozřešení.    



Já vždycky budu toužit se dotknout tvé kůže, tvých ňader.  
Vždycky budou toužit.  
 
TY JSI MOJE POPRVÉ.  
Tyto všechny věci mi proletěly hlavou tu včerejší noci. 
 
A to bylo má Lásko, tak OSVOBOZUJÍCÍ.  
Touha je jedna věc.  
Poznání, se kterým člověk souzní, je věc druhá.  
 
Pochopil jsem, že to, co mi tímto dáváš, že mohu být ve tvých 
snech, že vnímáš dotyky a hlazeni, je bohatství tak obrovské, 
tak neskutečné a v reálném životě vlastně nepojmenovatelné.   
 
Ty prostě BUDEŠ už navždycky MOJE POPRVÉ, a to i potom, 
když mne zapomeneš, vymažeš z paměti.  
To je jedno.  
BYLA JSI MOJE POPRVÉ! 
TOHLE MI UŽ PROSTĚ NIKDO NEDOKÁŽE VZÍT 
Krásný den, Dominiko 
Hezký a klidný týden.  
Tvůj? 
 
 
ONA (SMS) 
MILUJI TE 
 
ONA @ 
Krásný podvečer Lásko,  



to, že jsem se tě ptala jak by jsi "nazval" náš vztah bylo jen a jen 
proto, že na vteřinu, setinu vteřiny jsem pomyslela čím pro tebe 
jsem. Co se ti OPRAVDU vyvrbí v hlavě, když si vzpomeneš na 
mne? Jsou to opravdu jen oči (mimochodem do jisté a docela 
nedávné doby jsem své oči neměla za krásné, vím, že mi kdosi 
kdysi říkal, že hnědá v nich - nebo zelená? tvoří krásnou 
kytičku), vím jaké stíny si mohu „dovolit", ale krásné? dokud to z 
úst nevypustil jeden bubák...či je to já nevím... 
 
Nevím aspoň doposud jsem OPRAVDU nevěděla čím pro tebe 
jsem, až jsi poprvé napsal, že jsem TVÉ POPRVÉ, miluji, 
zbožňuji každé tvé slovo, ale to bylo asi to, co jsem tak moc 
chtěla slyšet, číst, bylo to jako blesk z nebe, který osvětlil něco 
co člověk hledá nekonečně dlouho...bylo to tak PRAVDIVÉ 
aspoň pro mne...bylo to...to co vypovídá o tom krásnu, které 
cítím.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Dominika seděla na terase. On to byl vlastně balkon u jejich 
družstevního, panelákového bytu. Ale jako balkon  byl docela 
prostorný, a tak mu říkala TERASA. Zpočátku s nádechem 
ironie, pak před kolegyněmi v práci jen tak. 
Ujalo se to. 
A kolegyně v kanceláři si opravdu nejspíš myslely, že sedává 
navečer na SVÉ TERASE a pokuřuje při kafi. 
 
I dnes Dominika kouřila. Ale cigareta jí moc nechutnala. Jindy 
nasládlý, příjemný pocit z tabáku se dnes nekonal. Mohlo to být 
i tím, že si řekla, že dnes bude kouřit NAPOSLED. 
OD ZÍTRA už NIC. 
ANI šluka! 
 
Né, že by na ní opožděně zapůsobila infantilní kampaň ministra 
zdravotnictví o ŠKODLIVOSTI KOUŘENÍ. Tak hloupá, jako ten 
nepovedenej spot z televize zase nebyla, ale rozhodla se. 
Jasně, i Jarin měl na tomto její rozhodnutí vliv. A co bylo ještě 
horší, vliv měla i její MATKA. 
 
Možná ten rozhodující vliv. 
Ty její řeči. 
Poučky zdravovědy. 
Neoddiskutovatelné argumenty! 
 



Jak je jen nesnášela. 
Protože je řekla její máti. 
Protože měla ve všem pravdu. 
 
Dominika se krátce zachvěla. Jako když vám přejede mráz po 
zádech. Nebo na vás sáhne smrt! 
Říká se tomu tak, ne? 
Teď se dívala přes protilehlé střechy do tmavého horizontu 
krajiny.Tmavě zelená barva na tu vzdálenost působila jako 
černá. Černý les. Jako z pohádky, pomyslila si. 
 
Nejsem v pohádce, jak si v krátkých chvílích v objetí s Michalem 
připadala. 
Nejsem v pohádce. 
 
JSEM V JINÉM STAVU, a je na čase to Michalovi konečně říct. 
 
V posledních týdnech a dnech se mu s tím chtěla svěřit už 
několikrát, ale vždy se něco přihodilo, něco zlomilo a slova se jí 
zpříčila v krku. 
NEMOHLA. 
 
Pomalu do malého skleněného popelníku zatípla cigaretu.Svoji 
poslední cigaretu pro dobu svého těhotenství. 
To si tehdy alespoň myslela. 
 
 
ONA @ 
Jak jsem řekla, vím to už hodně dlouho a stejně tak dlouho se ti 



to bojím (i když to není to správné slovo) říci. Proč? Abych 
neztratila to moc co tak miluji, to co mi na rtech vykouzlí usměv, 
tvé dlaně které skryjí moji tvář, které jsou tak laskavé, tak citlivé, 
tak živoucí, chtěla bych se v nich schovat před celým světem. 
Schovat se jen s tebou, s tvým předčítáním...  
Prostě si to nedokáži představit, že budu jednou bez tebe a to 
jak jsi psal, že na to posední dobou narážím, tak teď víš důvod. 
Nechtěla jsem to na tebe takhle "bafnout", ale sedět s tebou na 
naší lavičce, nevypravila bych ze sebe o5 ani slovo.  
Bolí to, že to ani vypovědět nejde.  
 
ON @  
Dobré ráno, Lásko 
Je noc a já jsem právě dopsal list, který ti někam zítra schovám 
na tvůj psací stůl  
Není to podivuhodná Svatá noc vánoční, ani Noc milostná ani 
Noc, kdy se otvírají poklady. 
Leč... snad přece?  
Co tedy tato noc otvírá za hlubiny? Něco se otevřelo, slova 
zazněla. 
 
Ještě nevím, co to znamená, ještě si s tím nevím rady, tak jako 
si nevím rady se sebou, ale i s tebou (HLAVNĚ S TEBOU)     
 
V této chvíli bych si nejvíc přál (toužil je asi to správnější slovo), 
tě objímat a ... 
Ale jsem desítky kilometrů vzdálen. 
 
Od TEBE, co spí v pyžamu s pejskama, které ti NIKDY nebudu 



moci pomalou přetáhnout přes hlavu, přes tvé zdvižené ruce. 
Co NIKDY neucítí, jak voníš bez parfému.  
Ty věci jsou neobjasnitelné.LÁSKO!  
To nevysvětlím.  
To nepochopíš. 
 
Miluji Tě  
Miluji Tvé dítě v Tobě  
Neřeš to!  
 
 
ONA (SMS) 
Moje POPRVE Miluji Te! Alespon slyset tvuj hlas, kdyz necitit 
tve rty na mych kterych se tak dozaduji, neciti tve dlane na siji, 
ktere jakoby vedely co mam rada, tve konecky prstu, ktere 
obkresluji linii mych nader, miluji te a tohle mne dohani k 
silenstvi, mit jen chvilku navic, jen chvilku pro ten slastny 
zadouci pocit.Tak strasne bych te chtela obejmout, privinout se, 
abych citila, tve telo, vuni, tve rty 
 

--- 
Celý týden nosím v baťohu něco pro tebe, takovou malou 
hloupost k ničemu, aby se na ní prášilo. Ale nejspíš ani to ne. 
 
Nedostal jsem se k tomu, nedostal jsem se tě pořádně 
obejmout a cítit tě. 
Jooó pane, tak to prostě je. Srovnejte se s tím! 
A bude hůře. 



 
Taky mě to napadá. Ještě to sice nevím, ale nebude to trvat 
dlouho. A možná budu překvapen, jaký obrat to vezme. Jak to 
vím? NEVÍM! Prostě jen tuším, že to tak bude! 
To víte zkušenost a moudrost stáří! (EHM... ehm!) 
 
Večer již člověk nenajde v @ žádná slůvka, nebo jen 
TAK MÁLO. 
TAK MÁLO 
 
Sms necinkne ani v pracovní době. 
Jsou přece věci, které přichází zákonitě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EROZE 
 
Michal se snažil přemýšlet o těch posledních dnech. I o těch 48 
hodinách, které nestály za nic. O pomalu se otáčejícím šroubu 
palečnice, co mu drtil prsty. 
 
Připadal si jako na nějakým kopci a na nohou lyže. Nebo né 
lyže, sáňky. Ano sáňky by byly lepší. To jenom sedíte. To na 
lyžích sebou majznete a zdravý nohy fuč. 
 
Ten pocit, že si pomalu sedáte na sáňky. Ještě pohled dozadu, 
jestli někdo přisedne, ale evidentně se nikomu nechce. Je to jen 
na vás. 
 
A před vámi kopec. Nic moc, takový roztékající se kopeček 
zmrzliny. Trochu vyboulená placka. 
Ještě si pomyslíte: 
Aby to vůbec jelo. Bude to nejspíš šourák... 
 
Tak si připadal před těmi dvěma dny. Zpočátku vrcholek nic 
moc, žádnej Everest.To ani náhodou. 
Co se vlastně stalo? 
 
Dva dopisy, zprávy přelétající éterem netu, nějaká smutná 
slova. Asi tím, že nemohl sedět, dívat se a mluvit s NÍ. Reagovat 
na její odpovědi, na to, jak pokrčí nesouhlasně nos. 
 



Začalo to vypadat, že jejich „nepotkávání" se stává už jakousi 
normou. Možná, že jí to třeba začalo vyhovovat. 
 
Několikrát například přes den prošli kolem sebe. Překvapil ho 
její osten ve větě, co zazněla tam na chodbě s jednou 
kolegyní.Ta věta, kterou pronesla o jeho údajném kulinářském 
umění byla určena pro jeho uši, to pochopil zcela jasně. Ta 
slova byla vlastně zlá a hloupá. A zbytečná. Najednou ho 
napadlo, co když je úplně jiná, než jak ji viděl v tom období ON. 
Najednou ji slyšel jak říká, že to byl jen vtip! 
 
Ale možná, že to byla jen nutně odvrácená strana snění. Ta 
druhá strana mince. To neodvratné, co vždy přichází po tom 
krásným. Možná? Nebo SPÍŠ URČITĚ! 
 
A pak se to nějak sepsulo, ani si nestačil ujasnit, ve které chvíli 
nastal ten obrat. Ten ZLOM. 
Jeho sáňky nabraly šus. Už to nebyl žádnej mdlej, nedomrlej 
kopeček. Už to byl padák, parádní vozlomvaz. Sešup. Už se řítil 
kamsi dolů a měl co dělat, aby se mu to nevysmeklo z rukou. To 
si alespoň myslel. Jenže (a to ON nevěděl, to si ten starej 
blázen ani na okamžik nepřipustil), se mu to vymklo už dávno. 
 
Už to neovládal, ani nemohl, stal se nekontrolovatelným 
účastníkem pádu, valící se laviny, která sebou brala všechno, co 
jí stálo v cestě. Destruktivní laviny, co před sebou v děsivé 
směsce hrnula chuchvalce touhy, roztříštěné zbytky vášní, 
dolámané kusy prosté lidské lásky. Vše v jednom. 
 



Zní to jako z nějaké hloupé, dryáčnické reklamy. 
Tři v jednom!  
Ale bylo to TAK. 
Když vyšel ten den před dům, všiml si až po chvíli, že se 
ochladilo. 
CITELNĚ. 
 
Už nedokázal zaplašit pocit, že její srdce začalo pomalu 
chladnout. Uvědomil si, že se nejedná o žádný jeho dohad či 
spekulaci. 
BYLA V TOM JISTOTA. 
 
A Michal si uvědomil, že to už nelze otočit ZPĚT, že to už nejde 
vrátit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VYHASÍNÁNÍ 

 
Bylo poledne a Dominika si na kuchyňském stole rovnala košíky 
s hříbky. Praváci. A jací to byly krasavci. Procházka lesem a 
nakukování pod nálety smrčin bylo pro ní tím zaslouženým 
relaxem. Vyčistila si hlavu, nemusela na nic myslet. Kolem 
zeleň listoví, tak uklidňující pro její světloplaché oči. Za poslední 
dva týdny to byly pravé houbařské žně. Mrazák plný, noviny se 
sušenými plátky nahoře na kredenci provoněly už celou 
místnost. Včera míchanice a minulý týden měli houbovku s 
hovězím plátkem a vlastnoručně uklohněným kynutým 
knedlíkem. Však taky Jarinovi chutnal. Musela mu přidávat. 
Skoro měla strach, že jí nezbude ta slíbená porce do práce, jak 
psala v sms Michalovi. 
 
Jak psala Michalovi esemsku. 
Uvědomila si, že za celý den se myšlenka na něj ani nemihla v 
její hlavě. Ani náznak. Nic. 
JAK TO? 
Překvapilo jí to. 
Vážně jí to překvapilo. 
 
Ještě před pár dny, by si nedovedla představit, že na něj 
nemyslí...  
 
Přemýšlela o tom, jak se vlastně stalo, že už nemá Michala ve 
své hlavě? Že si najednou nevybaví jeho tvář, ani barvu jeho 
hlasu. Jeho krátký, někdy posmutnělý úsměv? 



 
Druhý den si to uvědomila s plnou naléhavostí. V té chvíli tam 
za pracovním stolem v OPEN SPACE jejich kanceláře, na třetím 
podlaží. 
 
Ten moment nastal v okamžiku, kde seděla za svým stolem a 
právě zvedla oči k Michalovi, který ten den již asi popáté 
procházel kolem. Něco řešil s generálním ředitelem. 
 
Bylo to jen kratičké setkání jejiích očí. Byla to drobná jiskřička, 
která přeletěla od jednoho k druhému. Přeletěla, ale v srdci nic 
nezažehla. 
 
Co by za takový krátký, toužebný pohled dala ještě před 
měsícem? Před čtrnácti dny? 
 
Teď seděla před počítačem a pomalu položila své ruce na 
papírové složky a volné listiny vyplněných dotazníků na svém 
stole. 
Dívala se na ně. 
Nezachvěly se. 
Ale ucítila, jak se jí do konečků prstů vkrádá chlad. 
ZIMA. 
 
To byl ten okamžik, kdy jí to konečně došlo. 
KOUZLO VYPRCHALO 
 
 
 



--- 
Michal, který toho dne pobíhal po sekretariátu, už poněkolikáté 
procházel kolem jejího stolu od skleněných dveří generálního 
ředitele firmy, nemohl nepostřehnout ten pohled. Nezastavil se 
a pokračoval dál prostředkem místnosti. Některé z úřednic 
zvedly hlavu, Klára se usmála (ostatně jako pokaždé) a Beata 
pokyvovala hlavou v rytmu melodie z MP3, kterou měla 
zastrčenou v uchu pod rezatou kšticí,  zatímco hbitými prsty 
vyklepávala nějaký důležitý text do počítačové klávesnice. 
 
Snažil se na Dominiku nečučet nijak nápadně, spíš jen očima 
přes ní přeletět. 
Ale TEN JEJÍ POHLED se nedal přehlédnout. 
Bylo v něm něco, co tam rozhodně vidět nechtěl. 
 
Michal to v tu chvíli nedokázal správně pojmenovat. On v ten 
okamžik TO ani nemohl rozluštit, pochopit. Pouze věděl, že 
dnešní den je UŽ DOCELA JINÝ, NEŽ TY PŘEDEŠLÉ. 
POHÁDKA SKONČILA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CHLADNUTÍ 

 
Není překvapením, když nastane situace, o které víte, že 
nastane. Jste na ni připraven. A i když se vám v hlavě motají 
různé modifikace toho velkého finále, víte, že na výběr toho 
stejně moc není! 
 
Že se to stane TAK NEBO TAK! 
 
Od počátku toho podivuhodného vzplanutí mezi ním a 
Dominikou si byl Michal zcela vědom neúprosnosti toho konce. 
 
Koneckonců jí to mnohokrát taky dal najevo, napsal. Ten 
samotný fakt byl prostě FAKTEM. 
 
Co ho ale zaskočilo, byl ZPŮSOB, jak se jejich zvláštní vztah 
přehoupl do fáze UKONČENÍ. Tomu nerozuměl, TAKOVÝ 
ZPŮSOB nečekal. Jasně, byla i možnost, že si Dominiku nějak 
nesprávně idealizoval. 
 
Po všech jejích slovech, která ho naplňovala nepopsatelnou 
něhou, která v něm otvírala přívaly touhy, dávno 
pozapomenutelné na klopotné cestě životem, po projevech citu 
a emocí, najednou nerozuměl. 
 
Vzpomněl si, jak se nedávno nepohodl s něčem s Ditou. Jasně, 
když je vám přes padesát a žijete s někým skoro desetiletí, tak 
všechny dny nejsou ty růžovoučké, jak se vám zdálo na vaší 



první schůzce v osmnácti. Kdy VY a ONA kráčíte večerní ulicí, 
nevadí vám mírně zpocená dlaň, její hlas je andělská hudba a 
nezkušené, mírně uslintané polibky jsou vlastně otvírající se 
tajemnou krajinou ŽENY! 
UF!  
 
Tehdy měli menší rozepři. Rozepři? To asi ne. Jen nepochopil 
nějaké její rozhodnutí. Připadalo mu nelogické a tak chtěl vědět,  
chtěl vysvětlení PROČ? Sice to nebylo nic důležitého, ale byla 
to chvíle velmi (VELMI) podobná té, kterou zažíval nyní! ON 
chtěl vědět PROČ? POTŘEBOVAL VĚDĚT. 
Protože NEROZUMĚL! 
 
A chtěl vysvětlení, jakékoliv. Ale vysvětlení, které by mohl 
přijmout. Jednoduché. Je to tak a tak. Je to proto! 
JAKÉKOLIV! 
(To je dobré slovo!) 
 
Jenže nerozuměl. 
Jenže nepochopil. 
 
Nikdo NIC NEŘEKL. 
 
Připadalo mu, že je to teď stejné, nebo podobné s Dominikou. 
Nešlo přece o důsledek, o rozhodnutí. To přeci bylo zřejmé a 
jasné oběma od počátku. Možná šlo jen o ten způsob, JAK SE 
TO ŘEKNE! 
 
Michal nepotřeboval sáhodlouze vysvětlovat něco, o čem oba 



dva přece věděli, že se jednoho dne stane. 
 
Jen chtěl POROZUMĚT, co bylo tím katalyzátorem, tím 
rozhodnutím. A proč přišlo právě teď! Proč ne před měsícem? 
Proč ne třeba až za čtrnáct dní? 
 
Michal, který byl ve své podstatě vždy osobou velmi senzitivní, 
najednou potřeboval LOGIKU. Logické vysvětlení. 
Možná i logické zakončení toho jejich snového období. 
 
Všechny tyhle myšlenky ho napadaly, když šel po parku s Abby. 
Zastavil se. U špičky boty uviděl šedavý, nevýrazný kamínek. 
Michal ho podrážděně odkopl stranou. 
 
„Ježíš, vždyť je to pořád dokola... jako u blbečků na dvorečku!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

--- 
ONA (SMS) 
Krasny sny. zitra budu o5 brzy. 
 
Takhle napsaná esmeska by mohla působit natěšeně. Slib na 
rtech. Ne, nechci slovům vyčítat, že realita je mnohdy jiná. Za to 
slova nemohou. Za to nemohla vlastně ani Dominika, když ráno 
přicházela do zaměstnání, když už v té chvíli probíhal čilý ranní 
ruch a kolegyně probouzely počítače z umělého spánku. 
 
Když Michal z nástupiště metra na stanici Křižíkova vstoupil do 
vagónu, automaticky se otočil ke dveřím, které se se sykotem 
právě zavřely. Za ním uličkou prošlo děvče. Uviděl ji sice jen tak 
na půl oka, ale hned ho zaujala. Měla totiž stejnou blůzku, jako 
před nedávnem Dominika. Tu černou s malými bílými puntíky, 
co byla lehce nabíraná nad pasem. 
 
Ostatně to, že mu JI někdo v poslední době připomněl, nebylo 
tak neobvyklé. Třeba zrovna včera v metru. Nastoupil do vozu a 
přešel k protějším dveřím. Najednou se zarazil. Ucítil její vůni. 
Intenzivní vůni jejího parfému, který znal tak důvěrně z jejího 
krku, šíje, když ji líbal a objímal. Vůně, která zůstávala jako 
dráždivá pečeť na jeho oblečení, v místech, kam jen krátce 
položila tvář. Kde ho její ruce toužebně hladily. 
 
Ale to už bylo dávno. Někdy měl neodbytný pocit, že se nic z 
toho vlastně nepřihodilo. Že se stal účastníkem, nějakého 



nového snově-virtuálního experimentu, televizní reality show. Že 
se co chvíli probudí, někdo mu opatrně sundá z hlavy 3D 
přilbici, a všichni, co budou stát kolem, se budou zvědavě 
usmívat a pak někdo vyhrkne: 
 
„Tak jak hodnotíte naši novou herní konzoli? Jaký z ní máte 
pocit? Jako v reálu, co? Jako když to bylo skutečné, co říkáte 
Michale?“ 
 
To, že to jednoho dne skončí, že to nebude trvat věčně (a přát si 
člověk může cokoliv) prostě VĚDĚL. Člověk si to nechce 
připustit, ale je to tak. Dominika sice používala slova typu: 
nepřemýšlej o tom, život je TEĎ, nemá cenu se trápit tím, co 
jednou bude. 
 
A její slova promlouvala v tu chvíli takovým citem, že bylo pro 
Michala snadné tu naléhavost přítomnosti nevnímat. 
Ale že se tak URČITĚ stane, mu znova došlo, když byl s Ditou 
na filmu „Moje borůvkové večery.“  
 
Tam zazní věta: „Byli tak mladí a tak naivní, že se domnívali, že 
jim jejich láska vydrží na věky!“ 
 
Když ta slova uslyšel v přítmí kinosálu, napadlo ho, že to asi 
nebyl ten nejrozumnější nápad, jít zrovna na tento film. 
 
„Tak to jsem opravdu potřeboval,“ řekl si v duchu svou 
oblíbenou větu. 
 



Bezmyšlenkovitě vzal ženu za ruku, ale po krátké chvíli ji zase 
pustil a přehodil nohu přes nohu. Dnes to k obvyklému 
romantickému projevu nějak nebylo. 
 
Film to byl docela dobrej. Na Cesara sice nejspíš nedosáhl, ale 
kvalitu signalizoval poloprázdný sál a taky to, že do dvaceti 
minut odešli nějací mládežníci. S uspokojením též kvitoval 
odchod dvou hihňavých telátek, co seděla hned vedle a jen 
jednou se pištivě zasmála větě, když mladá hrdinka říká: 
„Kopla jsem ho do koulí!“ 
 
Mlaďoučké pipky hlasitě projevily svoji spokojenost. To byl 
slovník podle jejich gusta! Ale pak už to bylo nůďo.Tak ani ne v 
poločase stáhly krovky a odfrčely. 
 
Michal si aspoň mohl natáhnout nohy na druhou stranu uličky. 
 
Večer dopadl partnersky příznivě, možná i tím, že byli sami 
doma. Sklenice vína před večerní sprchou. Ohleduplnost. 
 
Ale ta věta: „Tak naivní, že se domnívali, že jim jejich láska 
vydrží na věky," Michalovi rezonovala v hlavě ještě dlouho poté, 
co se navrátil do setmělé ložnice z koupelny. 
Usnul až někdy po půlnoci. 
 
 
ONA (SMS) 
Ani sem se nestihla rozloucit, ja toho vlastne posledni dobou 
moc nestiham. No ja sem doma sama a tak se chystam do 



pelisku, zrovna posloucham jednu pravdivou pisen o touze, tak 
ti preji hezkou dobrou noc kolegáčku. 
 
ON (SMS) 
Touha? Nejake cizi slovo asi! Preji krasnou dobrou noc. 
 
 

--- 
Michal si vzpomněl, jak poslední dobou při krátkých a ještě 
kratších setkáních většinu jejich letmých zatavení ho napadla ta 
prostá, ale poněkud workoholická otázka: 
„Kolik máme ještě času, miláčku?“ 
 
Teď se mu to jevilo skoro symbolické. Nejspíš si ji bude muset 
položit častěji. 
 
Kolik mám s tebou vlastně času? Kolik času mi ještě věnuješ ze 
svého života, který nabírá na forsáži?  Kolik je nám ještě 
dopřáno okamžiků, kdy budu tebou bez dechu? 
Kolik ještě rychlých doteků, sklopených víček? Kolik molekul tvé 
vůně ještě budu moci vdechnout? 
 
Kolik ještě nocí mi zbývá, kdy mě probudí tvá zpráva: „Dobre 
ranko, lasko. tesim se a pospicham. Snad dnes?“  
KOLIK JEŠTĚ? 
 
Kolik ještě pomalého odumírání, lítosti a vpichů zklamání? 
Jen malého, jen drobného. Pozvolna mizejícího. Kolik ještě 



otázek bez odpovědí? 
Kolik ještě odpovědí bez položených otázek? 
KOLIK JEŠTĚ? 
 
Pro Michala nebylo těžké akceptovat to, že je společensky 
nepřijatelné, aby Dominika BYLA součástí jeho života.To 
nebolelo, bylo to pochopitelné, jasné jak facka a nevzbuzovalo 
u něj žadný údiv ani pohoršení. 
 
Chápal to, a proto věřil, že to tak má být. MUSÍ. Že je to 
nevyhnutelné. Jiná varianta ostatně nepřicházela v úvahu. 
 
Šok ale nastal v okamžiku, kdy si uvědomil, že stejně 
nepřijatelné by pro něj bylo, kdyby VŮBEC NEBYLA součásti 
jeho života. Ta chvile, ten záblesk pochopení byl naprosto 
nečekaný a až destruktivně bolestný. Na to nebyl připraven 
vůbec! 
 
Byl to okamžik větrné smršti, ledové vichřice, která se mu 
prohnala srdcem. Chvíle ochrnutí dechu, vteřina po výbuchu. 
TOTÁLNI EXIT. 
 
 
ONA (SMS) 
Spoustu věci nebo spis jednu otazku jsem ti nevysvetlila, a po 
sms to asi ani nejde. pouziju tva slova, nespocetnekrat jsem 
vzala tel ci @ a chtela ti napsat a stejne tolikrát jsem ho polozila 
ci vypla. Az se vratis pujdem třeba na naší lavicku, odpocin si, 
relaxuj, budes, ne, chybis mi! 



 
 

JIZERKY 
 
Po tom všem, po tom počátku vyhasínání jejich žáru, což 
muselo být (BYLO) oběma zcela zřejmé, Michala přeci jen 
překvapila zpráva, která mu cinkla od Dominiky na mobil. Byl z 
Prahy pryč sotva tři, čtyři dny. 
 
ONA (SMS) 
Chybis moc! 
  
Michal nevědel, jestli to CHYBIS MOC tentokrát není míněno 
pracovně, v souvislostí s generálním, který se někdy, když 
kolem sebe neměl lidi, co právě potřeboval, dokázal chovat jako 
pošuk. Ale na to teď nemyslel. 
 
Musel říci, že ty dva týdny v Jizerkách byl příjemně prožitý čas. 
Ale hlavní zásluhu na tom mělo počasí, votom teda žádná. 
Opalovali se, zajeli do Libereckého Aquaparku na tobogány a 
koupačku. Dny jako malovaný, nebe málem bez mráčků, jako ta 
modrá na těch exotických fotkách od Dominiky. 
 
Pochopitelně věděl, že tamta modrá není jako TATO, ale jemu 
to nevadilo. Horko a slunečno, když se slunce vpaluje pod kůži, 
je lenivo až k mdlobám a v hlavě se převalují všelijaké 
myšlenky. To si radši vždycky vytáhl starou deku a pěkně ji 
rozložil na posekaným trávníku. Rozprostřel ji pěkně jako ubrus, 
jako prostírání k snídani v trávě. Jen to ovoce s ošatkou 



chybělo. O nahé, sedící dívce "jentak" ani nemluvě. 
 
To byla balada. A ještě k tomu moci chodit na boso po trávě. 
TAKY JEN TAK. Sem tam. Už se mu dokonce dařilo zahánět z 
hlavy její obrazy! 
 
Naboso. No, pláž by taky nebyla špatná. Aspoň na deset minut 
zavřít oči, vypnout mozek. Na nic nemyslet. Položit se tam do 
písku a rozhodit ruce jako kristuspán před slunečním 
ukřižováním. 
 
Když se ale probral z toho slunečního rauše, cítil, že se někdo 
potichu přikradl na deku a natlačil se mi do boku. Abby.To je 
takový tisknoucí pes. Nebo spíš lísace-dotýkací. Pořád se musí 
někoho dotýkat, hlavně když usíná. 
Bože, jak já ti rozumím, pomyslel si Michal. 
 
Horko. Ještě tak meloun nebo jahody. Štavnatý, sladký meloun. 
Ta správná konzistence, kdy začíná mírně "moučnatět". A 
sladká voda ti teče dolů po bradě a posléze do toho "božského" 
žlábku... 
Ale já žádný "božský žlábek nemám! 
Ale někdo ho má... 
ACH JO! 
 
Pak se zčistajasna ochladilo a dva dny pršelo. To si pak jen 
dojeli nakoupit, s Tobiášem hráli pingpong na takovým malým, 
rozkládacím jídelním stole. Jen tak pro zábavu. Žádnej sportovej 
mač. 



 
Ale jednoho rána byly mraky pryč a tak se vypravili na  horskou 
turu. Původní cíl cesty měl být jiný. Dita naplánovala trasu  přes 
"PŘEDĚL" na vrchol "SMRKU", pak po úpatí až  k místu 
Hubertovy boudy a ostrým sestupem mezi skalisky dolů k silnici, 
která vedla táhlým údolím Bílého potoka. Nakonec bylo všechno 
jinak. Tobiáš se z nějakého nevysvětlitelného důvodu vzepřel a 
nakonec rozhodl po svém! 
 
Vyjedou autem na Smědavu a dají si výšlap na Polední Kameny 
a Frýdlantské cimbuří.  
 
Den byl "suprovej". Vysoký modrý nebe se šmouhatými, 
rozfoukanými mraky. Docela dobře by se na něj hodilo oblíbené 
označení „Horko jak ve Španělsku“, ale tentokrát Michal 
nepřemýšlel nad vhodnými výrazy pro tento den. Pro počasí. 
Tam na počátku Stolpišské cesty před prvním stoupáním, mu 
ostatní myšlenky vymazala ta jediná věta, která se mu rozsvítila 
v hlavě. 
A DOST! 
 
A DOST! 
Pět písmen. Pět písmen a jeden vykřičník, aby byl teda přesnej. 
 
Šlapali po šotolinové cestě vzhůru. Dita měla Abby na vodítku, 
aby náhodou neskončila někde pod koly projíždějících 
bajkmenů. 
 
Je na čase tu KRÁTKOU A KRÁSNOU EPIZODU UZAVŘÍT! 



Všechno už bylo přece tolikrát řečeno, že pokládal za zbytečné, 
aby si to ještě jednou v duchu znovu opakoval. ZTRÁTA ČASU. 
Přece věděl jak to skončí. 
NIC PŘEKVAPUJÍCÍHO. 
 
Možná, že ale naopak překvapující na tom bylo všechno. 
VŠECHNO! 
 
Rozhlédl se kolem. Na protějších svazích skoro jednolitá, tmavě 
zelená plocha.Tak uklidňující pro oči. Jeho oči. Pohoří Jizerek 
bylo sametově zelené se skvrnkami stříbrných jedlí. Vyrovnal 
krok a pravidelně oddechoval. Cítil, jak mu jemně tepe srdce v 
žíle na spánku. Žádné bušení. Tep jako zvuk chronometru při 
klavírním cvičení. Pobaveně si uvědomil, že JEHO SRDCE JE 
ZPÁTKY. 
ZPĚT 
Z5 jak s oblibou psávala Dominika. 
 
Pozorně se zadíval na Ditu s červenočerným batůžkem HH, 
která šlapala pár metrů před ním. Měla tričko s vykrojenými 
ramínky. Vnímal na těch pár metrů její snědou barvu. Jeho 
drobná žena s chlapecky krátkým, tiziánovým účesem, s 
plachým úsměvem, s pevnými ňadry. Matka jeho syna Tobiáše. 
 
Jasně, že všechny dny nejsou jen sváteční. Tobík poskakoval 
vedle. Občas se mu pod nohy zamotal řemínek vodítka, jak 
Abby pobíhala od jednoho páníčka k druhému. Vlastně i jejich 
pesoš byl součástí jeho rodiny. 
KOUZLO VYPRCHALO. 



 
Už nemusel přesvědčovat sám sebe, že tomu tak je. 
Teď na něj ale čekalo období „vytěsnění" Dominiky z jeho 
současné mysli. Ne zapomnění, ne zablokování jejího obrazu a 
vzpomínky, jak jí kdysi napsal. To by ani nešlo. Ten krátký čas 
byl pro něj natolik oslňujícím, natolik se mu vryl do paměti, že 
TOTAL DELETE nebylo prostě technicky možné.  
 
Jen potřeboval žít docela normálně dál. A bez tohoto vytěsnění, 
zapouzdření toho období, by žádné dál NEBYLO! 
Takže období "vytěsnění", uvědomil si. Nebude to jednoduché, 
to věděl. 
"Nebude to jednoduchý, ale pustíme se DO TOHO," řekl 
poněkud nesrozumitelně Tobiášovi a Ditě před výstupem 
strmou stezkou k Poledním Kamenům, když za sebou měli dvě 
hodinky pozvolného, nekonečného stoupání 
"Jasně." řekl Tobiáš. 
"Jo." kývla Dita. 
Abby krátce štěkla. 
 
 
 
 
 

--- 
Michal dočetl jednu z útlých knížek, kterou si vzal sebou na 
dovolenou. Chalupa byla tichá a venku otevřeným oknem šuměl 
potok. Zhasnul. Ležel v teplé srpnové noci pod slabou 



přikrývkou jen tak. Tzn. nahej. Jak většinu svého života ostatně 
spával. 
V patře chalupy tiše zavrzaly schody. Michal si opatrně přitáhl 
lehkou přikrývku  k bradě a koukal do tmy. Přemýšlel. Ale nic 
světoborného mu v hlavě nenaskočilo. 
 
Tmavé dveře se opatrně pootevřely a do noční místnosti 
vkročila Dita. Na okamžik se zastavila v zesvětlaným obdelníku 
vchodu. Kolem pasu měla omotaný ručník. Jinak NIC. V nočním 
světle zářily její pevné prsy s tmavým mezikružím bradavek. 
 
"Ahoj," řekla tiše a zavřela za sebou dveře. 
„Myslím, že si dnes zasloužím VÝHRU, co myslíš?" zeptala se 
potichu a zastavila se nad Michalem, ležícím na matraci ve tmě. 
 
Pomalým pohybem si vzadu uvolnila světle pískový ručník, který 
nechala sklouznout na zem. Vystoupila z něj. 
V odlescích večerní noci a měsíční záře za okny roubené 
chalupy vypadala jako OREADA, horská nymfa. 
 
Sklonila se a odkryla Michalovu pokrývku z jeho těla. 
Než ON stačil cokoliv namítnout, opatrně na něj nasedla. 
Stačila ho ještě rukou uchopit, a důvěrným známým dotykem 
přivést do stavu, kdy si ho krouživým pohybem už mohla 
vsunout do svého rozkroku. 
 
Michal ji objal a dlaněmi přejížděl po nahé kůži jejích zad. Byly 
až na pár drobných, mateřských znamének sametově hladká. 
Slastně zaúpěl. 



 
"Neboj," zašeptala. "Tobiáš spí po tý túře jako zabitej. A Abby 
padla za vlast taky... dole u krbu," tiše dodala. 
 
Lehce se prohnula v zádech a napnula své vnitřní břišní svaly, 
jak se to naučila z cvičení PILATESS. Michal zřetelně ucítil její 
horké sevření a vlna endorfinu mu odplavila  všechny myšlenky. 
Jako nějaká milosrdná vlna TSUNAMI. 
 
Po chvíli se z něj Dita opatrně svezla stranou. Obrátila k němu 
ve tmě tvář a sotva slyšitelně pošeptala: 
"Dnes si tu výhru ale vyberu já jako první... jo?" 
 
Napůl se nad ní naklonil a ona si jeho hlavu pomalu přitáhla k 
rozevřenému klínu. Cítil jak se jí zachvěly boky, když dlouze 
vydechla. 
 
Za okny jizerské chalupy zářily na letním nebi hvězdy. 
Ale tak, jako JEJICH OČI URČITĚ NE! 
 
 
 
 
 

--- 
V půlce týdne odvezli Ditu na autobus do Prahy. Centrum 
Liberce bylo tradičně prázdninově rozkopané, a tak se trošku 
motali, než ho Dita navedla do té správné ulice pod autobusové 



nádraží. Měla štěstí, přímá autobusová linka již nabírala cestující 
a místa měli habaděj. Počkali pár minut, aby s Tobiášem mámě 
zamávali. Přes kouřová skla nebylo sice dovnitř vidět, ale to jim 
nebránilo, aby tam na perónku nemávali o 106 jako dva šílenci! 
 
ONA (SMS) 
Tak jak je kolegacku? ja rusim dovcu - Sofi je nemocna tak 
plany padaj a jdu na osetrovacku.V praci zmatek.chm 
 
ON (SMS) 
Bre ranko, se Sofii mas teda smulu! preji by to bylo lepsi! Dita 
uz v Praze,ja tu sam s Tobiasem.Zitra tura, canasta, pinces. 
Absurdní napad nekoho prozvonit? PrejiHezkeDny(-: 
 
ONA (SMS) 
No ahooj, tady nekdo zije?:-) jdu se Sofi o5 k dr.5dni se ji drzi 
horecky.se takhle ulejvate jo? miluju absurdni napady. 
 
ON (SMS) 
Skoda,ze sem sve absurdni napady jiz vycerpal s nekym jinym. 
PRESTO: 
Lze TED prozvonit?? )-: 
 
Michal tu zprávu odeslal, když seděl venku na zahradě. Po nebi 
pluly bělavé mraky, co vypadaly jako plyšáci ledního medvěda. 
Chvíli držel telefon v ruce a na druhou plastovou židli si 
pohodlně natáhl nohy. Čekal jestli zabzučí esemska s textem 
jako například: JO! KLIDNE nebo MUZES či PROZVON MI! 
Prostě nějaké přikývnutí, nějaké ANO od Dominiky. Ale telefon 



nejevil známky života. Taky mohla být se Sofkou právě u 
doktora. Proto přece posílal tu zprávu, aby nevolal nevhod. 
Nakonec se zvedl a šel se připravit na odpolední výlet. 
 
Asi hodinu nato seděl už Tobiáš s Abby v autě. Michal se ještě 
vrátil zamknout chalupu, když se mu v kapse bundy rozezněl 
mobil. Pracně ho vydoloval. Telefon zářil jejím obrázkem, pod 
kterým blikal text: 
HOVOR DOMINIKA PRIJMOUT?  
 
Potvrdil zelenou klávesou. Do ucha mu zazněl její příjemný i 
když formální hlas. 
 
 
Když večer připravoval večeři, honily se mu hlavou zase 
myšlenky. To OPRAVDU nebylo nic zvláštního, protože 
myšlenky, jakékoliv myšlenky se mu honily hlavou neustále! 
Připravoval zapečené sicilské peccoli na bazalce s 
parmazanskou krustou. To jen samotná příprava na tuhle baštu 
trvá skoro půl hodinky. Tak to máte spousta času. SPOUSTA 
ČASU NA MYŠLENKY VŠEHO DRUHU. Když zapnul remosku, 
sedl si ke stolu a napsal Dominice zprávu. Koukal na ni určitě 
pár minut, než ji odeslal. 
 
 
ON (SMS) 
Ono se tezko pise JEN TAK! BRE RANKO je uz nevhodne, 
BROU NOC lze tak 1x tydne, jinak vypada uchylne! Jak rikam, 
je to tezky! Ale zavolani prekvapilo. Ma slova: LZE 



PROZVONIT? nebyla zadosti o tve volani, to bych si FAKT 
nedovolil, ale ZDA MOHU ZAVOLAT? Ted pripravuji veceri,TAK 
JE CAS NA MYSLENKY. HEZKY VECER ch 
 
Jsem DEBIL, řekl si v další půlhodině už po několikáté Michal. 
DEBIL. 
NEPOUČITELNEJ DEBIL! 
 
Pokaždé nejmíň hodinu sumíroval odpověď, nebo zprávu, co 
Dominice pošle. Aby nezněla (nedejbože!) nějak plačtivě, 
zlomeně! Chudák starej... tak von se nám trápí?  
Ale to nás vážně mrzí! 
To je nám líto! 
Poté, co text učesal do přijatelné formy (jak se bláhově 
domníval), aby tam nebylo NIC z dřívějších EMOCÍ, projevů 
CITU. 
UŽ ŽÁDNÉ MILUJI TĚ! 
CHYBÍŠ TOUŽEBNĚ! 
STÝSKÁ SE MI! 
NIC Z TOHO - tak zprávu odeslal. 
 
A zhruba tak do dvou minut poté se nazval DEBILEM. 
Zákonitě a pokaždé! 
NEMĚL NIC POSÍLAT! 
Proč jí vlastně píše? K čemu to všechno je dobrý? Aby se chodil 
co chvíli dívat na telefon, jako když byla v Egyptě? Aby se těšil 
na pár písmenek, jejichž význam za pár týdnů bude nadobro 
zapomenut? Proboha PROČ? A má to vůbec zapotřebí? Nemá! 
Jasně si uvědomoval vlastní nesmyslné a bláhové chování. 



Ale upřímně, blbě se s tím něco dělá. 
 
Na jejich nedávné horské túře si řekl: A DOST! 
Nastal čas, aby sám sebe začal brát vážně. 
 
Po čtrnácti dnech se vraceli zpět do Prahy. V duchu se zařekl, 
že od teď už bude psát ZPĚT a nikoliv Z5. Vysmejčili s Tobíkem 
chalupu, vyluxovali, sbalili potraviny, vypnuli pojistky a uzavřeli 
hlavní přívod vody. Tak, jak to Dita napsala na malý lístek 
papíru. Kvůli předpokládanému nedělnímu chaosu v dopravě, 
vyrazili ještě před polednem. 
 
Za zády nechali kostrbatý horizont horských hřebenů. Tobiáš 
pustil kazetu s oblíbeným Vivaldiho houslovým koncertem. 
Michala napadlo, že by si mohli do auta nahrát nějakého Ravela 
nebo Janáčka. Uvědomil si, že by to byla dost podivná hudební 
sešlost. ALE KRÁSA JE PŘECE JENOM JEDNA. TA, CO 
OTVÍRÁ LIDSKÁ SRDCE... 
 
Jel opatrně. Na předním sedadle jeho syn, vzadu Abby připnutá 
na řemínku. Nikam se nehnal. Motor pobrukoval ve středních 
otáčkách. Co chvíli si promnul unavené oči. 
 
 
 

ZBYTKY POPELA 
 
Michal šel ulicí k budovám Rohanského ostrova. Do  
prosklených ploch se šikmo opíralo slunce a házelo světelné 



odlesky až na  druhou stranu ulici. Při chůzi zaznamenával 
důvěrně známé vjemy. Vůni smažené cibulky, hluk aut na 
křižovatce. Uvědomil si, že už jeho oči nevyhledávají známou 
postavu stojící u uličního přechodu. Všechno pomine. Málem si 
zvrtnul nohu o nově vybudovaný obrubník. Chodníky po opravě 
působily civilizovaně, jak by v moderním velkoměstě měly 
vypadat. 
 
Budu si muset najít nějakou odpovídající polohu vztahu, nechal 
se dál unášet myšlenkami. To slovo poloha ho pobavilo. Na 
zádech si nadhodil batůžek a čekal spolu s ostatními chodci na 
zeleného panáčka ze semaforu. BLIK. 
 
Jaká bude asi ta nová POLOHA jejich vztahu? Slovo na první 
poslech působilo jako přesmyčka hawajského pozdravu 
ALOHA. Taky dobrý. Ale přemýšlet o polohách bylo pro ranní 
cestu do práce určitě zajímavější. 
 
Poloha La Roche, poloha "na koníčka", "misionářská poloha" 
atakdále. 
 
Vzpomínal, jak kdysi od jedné z “bývalých” dostal knížku “100 
podob lásky” s barevným vyobrazením různých sexuálních 
pozic. Kolik si jich sami zkusili? Nejen podle té publikace. A na 
jakých roztodivných místech? 
 
Michal se zasnil... jó, to bylo bohatýrské období! Kde je mu 
konec? 
 



V polovině toho týdne, kdy se vrátil z dovolené konečně vysvitlo 
sluníčko.To skutečné. Nebe se vyjasnilo a obloha zmodrala.To 
ale nebyla jediná změna. Myslil si, že ta druhá byla 
podstatnější. V těch ojedinělých chvílích, kdy potkával Dominiku 
na chodbách firmy ho překvapil až ostentativní nezájem z její 
strany. Dalo by se to tak nezvat? Určitě! 
 
Neuběhly ani tři dny, kdy mu poslala poslední sms s přáním 
šťastného návratu. Od té chvíle mimo běžného, konvenčního 
pozdravu spolu téměř nepromluvili. Celá ta situace mu 
připadala natolik fantaskní a absurdní, že ho zcela zaskočila. S 
mírnou nadsázkou by se dalo říci, že průběh a způsob JEJÍHO 
nového chování ho fascinoval možná VÍCE, než ještě nedávné 
chvíle, kdy byl "fascinován" a "pohlcen" JÍ samotnou. 
 
Ten zlom byl daleko za hranicí jeho chápání. Na tohle jeho 
bohatá fantazie nestačila. Znovu ho napadlo, jestli se nejedná 
náhodou o nějakej generační projev. ON nerozuměl, pro NI to 
byla nejspíš samozřejmost. 
 
Uvědomil si, že „vytěsnění Dominiky" z jeho hlavy je jedna věc. 
Zároveň, že musí nastat i proces „vychladnutí". To, co k ní v 
minulých měsících cítil, musí pominout. Cit a touha (teď už těžko 
rozpoznatelná) se musí dostat na sotva pokojovou teplotu. 
 
To vytěsnění, bude jen logický důsledek zapomnění. Začal to 
vnímat bez emocí. Těch si ostatně ještě nedávno užil více než 
DOST. Teď cítil jen únavu. Cítil, jak jeho srdce pomalu 
vychládá. Skutečně. Ne tak, jak někdy pateticky popisoval ve 



svých @. Ale nebylo to bolestivé, vůbec to nebylo bolestivé. 
Potože JEJÍ SRDCE UŽ DÁVNO CHLADNÉ BYLO! 
Dávno? Bůhví. 
 
Co to je DÁVNO? VELMI DÁVNO? 
Co to je za časový úsek? Tři týdny? Měsíc? 
 
Nezkoumal to. A netrápil se tím. Občas míval v něčem pravdu. 
Tak to prostě je, říkával. Věděl, že to tak dopadne. Zákonitě. 
Velký žár, brzy popel, tvrdilo jedno moudré přísloví. Dal mu za 
pravdu. Jen by potřeboval to celé pochopit. NIC VÍC. 
 
Seděl za počítačem v písárně a koukal do prázdna. Vlastně do 
monitoru s úvodní stránkou Googlu. Něco právě dopsal. Přepis 
textu, co  si potřeboval vzít odpoledne domů. V horkých dnech 
(jako byl zrovna tento) byly skleněné dveře otevřeny a faktické 
přehrazení místnosti od OPEN SPACE, kde seděly jeho 
spolupracovnice zajišťovaly nyní shrnuté lamely. Do písárny 
však vidět nebylo. 
 
Michal psal, ťukal do kláves a jako křoví mu sloužily hlasy „od 
vedle". Ženské něco komentovaly, brebentily. O vaření, o 
teramisu. Scény z manželského života. Nevnímal to. Bylo to 
jako šum. Koneckonců nepřišel naslouchat. A bylo mu to 
celkem jedno. Žádné pikantnosti. Ani hlas Dominiky, která 
vstupovala kolegyním do hovoru, ho zvláště nevyváděl z míry. 
Nechával ho chladným. 
UŽ! 
ZAPLAŤPÁNBŮH! 



To bylo dobré, to bylo FAJN. 
 
Zaslechl nějaká slova. Překvapila ho. Možná, že jen trochu. Měl 
by být připraven, že teď bude překvapován častěji. Mnohem 
častěji. 
 
Pak zazněla věta a zase nějaká slova. Chtěl psát, ale 
zpozorněl. Jako jejich Abby, když jí zavolal jménem. I on teď 
reagoval na známou tóninu svého jména, vlastně svého 
příjmení. 
 
To byla ta chvíle, kdy zůstal sedět jako přikován za stolem a 
hleděl do prázdna. Do stejného prázdna, jako měl v tu chvíli v 
hlavě. Nevěděl jak dlouho. Neměl hodinky. 
 
Jen mu připadalo, že ta chvíle byla neskutečně dlouhá. A 
mrzelo ho, že u toho poznání (spíše slyšení) byl vůbec přítomen. 
Kdyby tak mohl vrátit čas a ta slova vyřčené Dominikou O NĚM 
ve vedlejší kanceláři NIKDY NEZASLECHNOUT! 
 
To nebylo prozření. 
To byl pravej CRASH TEST!  
A ON byl v tu chvíli tou stěnou, do které právě narazil v plné 
rychlosti její auťák. 
 
 
 
 



--- 
 
Bylo to o víkendu, kdy Michal zůstal dopoledne sám doma. 
Nechtělo se mu jet po nákupech.To musela absolvovat Dita 
sama s Tobiášem. Abby si zalezla do svého pelechu, pustil si 
nějakou hudbu jako křoví. Ne moc nahlas. Přiměřeně. Když se 
sedl k počítači, chvíli nevěděl, co má dělat. Vlastně věděl, ale 
jako by oddaloval tu chvíli, než začne. Než začne s velkým 
úklidem na HARD DISKU. S gruntováním v sobě už začal. 
 
Nepociťoval nic, co by stálo za zaznamenání. Nedělal ramena, 
že je borec a že to NIC NENÍ. Odpustil si invektivy. Byl by přeci 
sám proti sobě. Byly to jeho vzpomínky, které mu zůstanou. 
...byl jeden muž a jedna žena... 
A bylo jedno období a chvíle vzplanutí v jejich životě. 
ZAPLAŤPÁNBŮHZANĚ! 
Čas na hodinách se posunul. Odtržen poslední list z kalendáře. 
 
Jako první smazal všechny její fotky. Obrázek moře, co míval v 
bezpečných chvílích někdy na svém monitoru. Pak si otevřel její 
složku v emailové schránce. Setřídil  poštu od nejstaršího 
záznamu po poslední. Musel se usmát. I ten poslední už patřil 
vlastně „dávné" minulosti! A pak je začal postupně MAZAT. 
 
Před jeho zrakem mu vyskakovala písmenka, zdánlivě infantilní 
věty, citová „postpubertální" sdělení. Nechtěl smazat celou tu 
složku najednou, jak by bylo nejjednodušší. Ale vychutnával si 
to těžko pochopitelným, sebemrskačským způsobem. Jako když 



se snažíte špendlíkem vyndat podebranou třísku z dlaně. 
 
MAZAL jednotlivě své dopisy. Nečetl je. Musel by se nejspíš 
červenat, jako když onehdy po letech znovu otevřel desky se 
svými básničkami. 
Bože... tolik naivity! 
 
MAZAL důkladně a bez emocí. Neměl zrychlený dech, ani 
tepovou frekvenci, jako když JI držel v náručí. Dnes už to byl jen 
pochopitelně vychladlý popel včerejšího žáru. 
 
Bylo to hezké a krásné a neříkej, že ne, pomyslel si Michal mezi 
jednotlivými údery na klávesnici DELETE. 
 
Nakonec si otevřel KOŠ a vysypal ho. Vstal a protáhl se. Za 
okny bylo jasné nebe. 
Bylo modré, čistě modré. 
 
Ani mu nevadilo, že to nebyla ta modř moře z obrázku, kde se 
ještě usmívala. 
 
 
 
 
 
 
 
 



--- 
Bylo nebylo... milé děti. 
Všechno to bylo ale ještě příliš živé. Rána ještě zcela 
nezacelena. Zůstalo plno otázek bez odpovědí. Nebo spíše jen 
několik. A na ty se potřeboval zeptat, na ty potřeboval od NÍ 
odpověď. Sama to přece slíbila. Že si po dovolené najdou chvíli 
a půjdou si sednout na JEJICH LAVIČKU. Tam vysvětlí. Dluží 
mu to. 
Ale nějak se nedostávalo času. Míjeli se v práci, prohodili pár 
slov, zavtipkovali. 
 
Jednou se s ni dokonce zastavil před hlavním vchodem. Stáli 
proti sobě, když si Michal všiml, jak při obyčejném, pracovním 
rozhovoru se Dominice pod bílým, pleteným svetříkem začínají 
viditelně rýsovat hroty bradavek. 
 
To nebude setkáním se mnou, ale tím přicházejícím podzimním 
chladem... nejspíš, napadlo ho pobaveně. 
 
Jó, bylo to trošku schizoidní. Ostatně jako všechno v tomto 
odeznívajícím období. 
 
Jak dny pozvolna ubíhaly a „bolístka" se zdárně léčila, 
zůstávalo pouze to jediné, co od ukončení toho jejich vztahu-
nevztahu ještě čekal. 
ODPOVĚĎ NA OTÁZKU PROČ a PROČ TAKOVÝM 
ZPŮSOBEM? 
 



Potřeboval odstup. Potřeboval čas, aby to všechno uviděl v 
jasnějších barvách. 
Ale hlavně to potřeboval POCHOPIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z OČÍ DO OČÍ 

 
Babí léto se ten rok opravu vydařilo. Stromy v Jizerských horách 
začaly pozvolna zlátnout. Listy javorů dostávaly krvavou barvu, 
jako vyhlášené víno z Bordeaux. Šípkové keře podél cesty k 
blízkému lesu se rozhořely ohnivým nádechem a ve vzduchu 
byla cítit vlhkost ranních mlh. Podzim tam nastupoval pomaleji. 
To v Praze už začaly shazovat první listy majestátní jivany na 
Střeleckém ostrově. A tmavé vody Vltavy lákaly čím dál méně 
turistů na projížďku v bílomodrých lodičkách.   
 
Naopak v práci to Michala přestalo viditelně bavit. Každodenní 
docházka do zaměstnání se pro něj stala časovým obdobím, 
které bylo třeba přežít. Naštěstí si dokázal najít jiné aktivity, 
které ho teď plně zaměstnávaly.Taky začal intenzivně hledat 
jiné pracovní uplatnění. I Dita mu občas poslala na jeho email 
nabídku, na kterou aktuálně narazila při surfování po internetu. 
 
Absolvoval dva tři pohovory, většinu z nich v polední hodinové 
pauze, kterou si trošku protáhl. Nikdo z firmy o tom neměl 
tušení. Ani Dominika, se kterou se vztahy dostaly na normál, 
jestli se to tak dá říci, když jste intenzivně prožili něco, jako ONI 
DVA. 
 
Taky si stačil dojít k optikovi, nechat předepsat brýle na dálku. 
Svět se mu najednou už nezdál tak rozmazanej. Ale když zavřel 
oči a nastavil tvář slunci, Dominičinu tvář si již vybavit 
nedokázal. 



 
Vypadalo to možná na jedno z těch posledních, příjemných 
odpolední, kde chladný den ještě stačí prohřát slunce na vysoké 
obloze téměř bez mraků. Kdy se snažíte při chůzi ještě zachytit 
poslední teplé paprsky, kterým nastavíte svoji tvář. 
 
A přesně takový den toho pozdního podzimu to byl. Překvapivě 
modré nebe a všudypřítomná vůně začínajícího tlení zlatavého 
listí pod stromy na Rohanském ostrově. 
 
Michal si ten den ráno říkal, když chvátal nízkou mlhou táhnoucí 
se od řeky do práce, že se to jednou musí stát, že se přeci ONI 
DVA ještě musí jen tak setkat. NÁHODNĚ, BEZ POSTRANÍCH 
ÚMYSLŮ. Bez emocí. 
Prostě jen tak. 
 
Bylo asi po druhé hodině a on ještě pospíchal na parkoviště za 
řidičem, který měl odvézt makety podkladů pro tiskárnu. Svíral v 
ruce zapomenutou objednávku a mával s ní nad hlavou. Řidič 
podnikové Fábie nechal běžet motor a vystoupil z auta. Několik 
vysvětlujících slov. Zvuk odjíždějícího auta. Když se Michal 
otočil k odchodu uviděl Dominiku, jak sedí na jedné z laviček 
hned naproti němu. 
 
Kouřila v závětří budovy, skrytá ostatním zrakům. 
Patrně to byl důvod, proč sem chodila potajmu a sama bez 
kolegyň. 
TAK PŘECE! 
 



„Ahoj... mohu si přisednout?" zeptal se a usmál se na NI. 
Přikývla a nevěděla, co dělat s cigaretou, kterou držela co 
možná nejnápadněji v ruce pod hranou lavičky. Michal si všiml 
už dřív, že začala v těhotenství znovu kouřit. Vzpomněl si, že 
jednou na to NĚJAK zareagoval. Ale teď to už přecházel, nebyl 
její muž, nebyl její máti ani její zdravotní poradce. 
 
Nebyl její svědomí a už vůbec nechtěl prudit. To si musela 
Dominika před sebou vyřešit sama. 
 
Seděli vedle sebe, Michal nápadně zamával šanonem, aby i z 
dálky bylo jasné, že spolu hovoří pracovně. 
 
„Myslíš, že mi to NĚKDY dokážeš říci do očí?" zeptal se na 
rovinu. Pootočil hlavu a jejich pohledy se krátce střetly. Její oči. 
 
Byly stejně temné a krásné a hluboké, jako tenkrát! 
Některé věci se prostě nemění! Na rozdíl od Dominiky, kterou 
těhotenství pozvolna měnilo skoro k nepoznání. 
 
Podívala se na něj a drobně jí zacukalo nad rtem. 
Michal si už dřív všiml, že v některých chvílích, když byla 
Dominika nervózní, projevil se v její tváří drobný tik. 
 
Nevadil mu. Naopak. Kdyby mohl, naklonil by se a políbil JI na 
tvář! Ale byla to jen naivní a nereálná myšlenka z daleké 
minulosti. Zapudil ji. 
 
„Zrovna včera jsem si říkala, že bych ti to všechna měla už 



konečně napsat," řekla. „Dlužím ti to!" 
 
„Nedokážeš mi to říci do očí?" zeptal se Michal poněkud 
překvapeně ještě jednou. 
 
„Je toho moc... to se nedá jen tak... je toho víc..." vemlouvavě 
se ho snažila přesvědčit Dominika. 
 
"Já nevím, třeba je ti nepříjemné být se mnou, mluvit se mnou!" 
snažil si to sám pro sebe objasnit Michal. 
 
A třeba TY OKAMŽIKY pro ní nemají cenu ani těch dvou, tři vět 
na vysvětlenou, pomyslel si v duchu. 
 
"Ne... NE! To bych ti řekla," odporovala mu Dominika. 
 
Michal nevěděl. 
Seděl vedle ní na moderní litinové lavičce a občas k ní pootočil 
hlavu. Slova plynula a Michal si v duchu položil otázku, která ho 
hned v první okamžik zaskočila. 
Čím ho tato mladá žena vlastně zaujala? 
 
Byla ta Dominika, kterou nikdo neznal, se svými sny nad 
probouzejícím se ránem a nikomu neprozrazenými touhami, 
spíš Dominikou „letní" nebo Dominikou „podzimní", jak se 
projevovala nyní? 
 
Jasně, že by si přál, aby to byla ta první varianta. 
Ale tam na té lavičce se uvědomil, že vlastně žádná „utajená 



letní bytost" NEEXISTUJE. 
DOMINIKA  BYLA JENOM JEDNA. 
 
„Budu muset jít," řekl Michal a vstal k odchodu zároveň s ní. 
 
Dominika zašlápla nedopalek a zamířila k hlavnímu vchodu do 
budovy. 
 
„Radši půjdu zadním vchodem... bude to tak lepší," řekl a 
pozvedl jako na pozdrav ruku s papíry. 
 
„TAK NEZAPOMEŇ!" řekl ještě pootočen obličejem k ní. 
Zároveň mu s konečnou platností došlo, že se žádného 
vysvětlení už nikdy nedočká. 
Ani esemskou, ani emailem. 
A nikdy taky nepochopí, čím vlastně pro Dominiku byl! 
 
Když se rozloučili, Michal si najednou uvědomil JEDNU VELICE 
ZVLÁŠTNÍ VĚC. 
Dominika ho nikdy, NIKDY za celý ten rok, co se znali, co byli v 
krátkých chvílích spolu, co se objímali, nebo líbali, ale ani ve 
svých esemeskách, nebo emailech - NIKDY ho neoslovila 
jménem. 
NIKDY MU NEŘEKLA MICHALE! 
 
Odcházel na druhou stranu a už se neotočil. 
 
To nebylo schválně. Prostě věděl, že když se člověk otočí, tak 
něco očekává. 



ALE ON UŽ OD DOMINIKY NIC NEČEKAL. 
Všechno, co mohla, už mu dala. 
Více nebyla schopna. 
ASI TAK! 
 
 
Když se pak odpoledne, před svým odchodem z práce ještě 
naposled vrátil do své pracovny pro bundu a desky s nákresy, 
našel na stole podlouhou, bílou obálku. Bez oslovení, bez 
jména. Jeden list popsaného papíru. Nahoře vpravo datum. Z 
doby před několika měsíci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JEJÍ DOPIS 

 
Tak moc bych ti chtěla napsat, co jsem cítila po tvých tak tak 
vroucích dotycích, ale asi na to nejsou slova. 
 
Snad poprvé kdy jsem si tě všimla (a neber to jako prvotní úlek), 
ale jako muže se kterým si dokážu představit jít na kávu, na 
pivo, jako kolegu se kterým je mi fajn v práci. To bylo na 
školení, kde jsi vedle mne seděl a já neměla ani ánunk o tom, 
že za půl roku ta situace bude jiná. Byl jsi člověk, který má 
úplně jiné názory, nebo je asi jen neříká slovy, kterým bych 
rozuměla, ale když jsem se nad tím zamyslela, zjistila jsem, že 
více méně máme na mysli to samé. 
 
Víš, ani si nějak nepamatují kdy to celé začalo... Celé???  
Hm, asi ano. 
Nepamatuji si první dotyk, ještě že jsem si byla schopna 
zapamatovat první polibek. Mou tvář v tvých dlaních, tak 
překotně, nečekaně, tak krásně. 
Vím jen, že tak nějak "intimnější" to začalo při mém odletu na 
dovolenou. Na to jak jsem seděla na letišti, čekala až mi pípne 
mobil s tvými slovy...v té době přeci jen ještě ne tak osobními. 
 
A pak se blížil můj návrat...a já se tak bála na tebe se jen 
podívat, přeci jen papír, sms snesou víc, než někdy ústa dokáží 
vyslovit. Bála jsem se, jaká bude tvoje reakce až se 
vrátím...něco jako...no víš...a je to tu, ale není snad okamžik 
abys mne něčím nepřekvapil...tak jako dnes dopoledne venku, 



když jsi se na mne s překvapením v očích podíval a řekl „Ahoj, 
můžu si přesednout???" pomalu jako by jsi mne nerad viděl a 
pak ten nezaměnitelný, neopakovatelný výraz...jako tehdy, když 
jsem si vzpomněla na místa, kde jsme bývali sami, na tvé 
dotyky,o polibcích nemluvě...kdykoliv jsem si dnešní den na to 
vzpomněla, naskočila mi husí kůže, jak moje tělo toužilo a touží 
být zase a jen ve tvé náruči, cítit tvé rty na mé šíji, tvé dlaně 
hladící má záda... 
 
Tohle (co vlastně??) co mezi námi je, věř, že pro mne je něco 
nového...neumím asi vypovědět čím, ale je to pro mne 
jako...prostě nevím, na tohle máš hlavu ty. 
 
Já jen vím, že po tobě toužím a touha to je zázrak. 
Touha je jako hukot moře 
je to jak sen co ráno rozpustil den 
je to tlukot srdce 
je to jako třpyt 
jako sluneční svit 
úžasná měsíční zář 
je to jak boží tvář 
a je to pravda - TOUHA se díky tobě stala nedílnou součástí 
mého Já. 
 
 
 
 
 
 



--- 
Michal si uvědomil, že výhoda vyššího věku je, že o určitých 
jevech už víte, jak fungují. Víte, že některé reakce, chování jsou 
naprosto zbytečné a ve svém důsledku vlastně 
kontraproduktivní. O tom, že jsou směšné, nemá ani cenu 
hovořit. 
 
Michal měl za sebou poměrně bohatou historii různých vztahů, 
takže některé věci prostě již věděl. Dalším jevem zralého věku 
je, že přes zkušenost a tzv. moudrost, co s věkem přichází, 
prostě nevíte, proč a jak ty některé věci fungují, nebo naopak 
nefungují. 
 
Shrnuto, podtrženo a sečteno. O něčem se domníváte, že víte, 
jenže v konečném důsledku se ukáže, že to může být všechno 
DOCELA JINAK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--- 
Ten rok státní svátek 28. října vyšel na pondělí, a tak se Michal 
s rodinou rozhodli, že na ten prodloužený víkend pojedou do 
Jizerek. Zazimovat chalupu, shrabat listí, nařezat dříví a spoustu 
drobných prací, které je třeba udělat, abyste na jaře váš barák 
našli, jak stojí na místě, kde jste ho před zimou opustili. 
 
Vyjeli ráno v sobotu, když Prahu zakrývala mlha. Jak se 
ukázalo, ten inverzní příkrov pokrýval nebe celou cestu českým 
středohořím až do Liberce. Michal řídil, Dita seděla vedle něj a 
Tobiáš, který pořád mačkal v náručí chudáčka Abby, seděl 
vzadu.  
 
Michal popisoval své kolegy, vyprávěl neuvěřitelné historky ze 
zaměstnání, takže se všichni bavili, Tobiáš ze zadního sedadla 
se hýkavě řehnil a stále ho přemlouval ať povídá něco dál. Dita 
se smála se zavřenýma očima. Ruku občas položila na jeho 
pravé koleno. 
Pohodová cesta. 
Spokojená rodina, co cestuje na víkend. 
 
V Liberci se najednou rozjasnilo, prosvitlo modré nebe a před 
nimi se objevily vrcholky jizerských kopců. Stromy byly holé a 
zem pokrytá zlatavým listím. Nádherný podzim, poslední říjnové 
dny plné slunce. 
 
Zahrada byla poseta listím, které Michal s Ditou vršili do hromad 
a odváželi na kompost. Kolem jejich nohou bláznivě pobíhala 



nadšená Abby a Tobiáš, který ji honil, aby nezabíhala na silnici. 
 
Podzimní slunce příjemně hřálo a nebe bylo neskutečně modré. 
V jedné chvíli se Dita zastavila u Michala, když stál opřen o 
hrábě uprostřed poloshrabané zahrady a díval se k vrcholkům 
hor, rýsujícím se proti čistému nebi. 
Kdyby tu chvíli zachytil v obraze nějaký socialistický malíř a 
nazval to: „Družstevníci při práci", asi by to u vás vzbudilo 
úsměv. A oprávněně! 
 
Michal se nabídl, že udělá kafe a s nějakou sladkostí ho přinese 
ven na terasu. Dají si pauzu, posadí se na chvilku do plastových 
křesílek a budou si vychutnávat tu odpolední, prosluněnou 
pohodu pozdního podzimu na chalupě. 
 
Když čekal nad připravenými šálky s instantní kávou, než se 
začne vařit voda na kamnech, přemýšlel o krásném, podzimním 
dnu plném barev. 
 
A pravě když se oddával těmto myšlenkám nad bublající konvicí 
vřící vody, ozval se jeho telefon na jídelním stole. Několika 
rychlými kroky přešel kuchyň a vzal mobil do ruky. Nevěřícně 
zíral na obrázek Dominiky z doby její dovolené. 
 
Jaktožejimáještěvmobilu? 
 
Stál zcela ochromen, zkoprnělý uprostřed místnosti se zvonícím 
telefonem v ruce. 
 



Pak mu došlo, že celé týdny nepřišla od Dominiky žádná 
zpráva, že mu ani nevolala a tak dočista zapomněl její obrázek 
vymazat i ze svého telefonu tak, jak to udělal se všemi jejími 
stopami na svém počítači. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FRAGMENTY (Dejá vu) 
(Stanovisko ing. Leopolda Sejkory) 

 
Pro uvedené textové části přepisu dat bylo nutno (oproti 
ostatnímu celku) použít speciální kompresní algoritmus, což sice 
vedlo k úspěšné dešifraci dat, ale také to umožňuje čtyři 
základní typy hypotéz, resp. spekulací. 
 
1. Vzpomínky obsažené v této části měly být za každou cenu 
zapomenuty, tzn. pan Moose je chtěl vymazat nadobro ze své 
paměti. 
2. Uvedený přepis nejsou reálné vzpomínky, ale „sněni" o určité 
situaci, jak by ji pan Moose chtěl prožít. 
3. Segment některých starších prožitků byl natolik silný, že 
přehlušil ty ostatní, takže nastal tzv. efekt Dejá vu. 
4. Všechno je úplně jinak. 
 
Torza fragmentů byla neúplná, značně poškozená a není zcela 
jasné, jak a zdali vůbec spolu souvisejí. Pro snadnější orientaci 
jsou označeny číslovkami. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FRAGMENT 1 
Telefon zvonil stále neodbytněji. A tak zdvihl plastové sluchátko  
a přiložil ho k uchu. Věděl, že volá ONA. Prostě to věděl. Kdo 
jiný by v tuto pozdní noční hodinu volal? 
„Prosím?" 
Na druhém konci bylo půl vteřiny ticho. Možná, že celou. A pak 
uslyšel její hlas. Přicházel z velké dálky a Michal si musel 
telefon vtlačit skoro do ušního boltce, aby ji slyšel. 
 
„No ahoj. Něco se stalo?" zeptal se zmateně a nejspíš né moc 
chytře. 
„Něco ti dlužím, slíbila jsem ti to. A dlužím to vlastně i sama 
sobě." slyšel její hlas ve sluchátku. 
Michal mlčel. 
 
„Tenhle čtvrtek jsem na školeni v Hradci. Je to moje poslední 
školení před odchodem na mateřskou... Bohunka nakonec 
nepojede. A tak mě napadlo... ty by sis asi volno přes noc 
neudělal, co?" 
 
V telefonu nejspíš nebylo slyšet, jak zalapal po dechu. 
 
„To je... to já nevím... tos mě teda zaskočila." koktal a ani 
nedokončil větu. 
„Já vím, ale musela jsem to zkusit. Musela jsem to říct." 
„...chybíš mi!" její slova nebyla skoro ani slyšet. 
„Chybíš mi tak moc. Tvoje slova a tvoje dotyky, víš?" 



„To je v pořádku... to je v pořádku." opakoval poněkud zmateně 
Michal. 
„Chci být s tebou alespoň ještě tento víkend... JEŠTĚ JEDNU 
NOC být ve tvém náruči!" 
 
I když si Michal bláhově zakazoval jen přemýšlet o té nabídce, o 
té možnosti, stejně se mu vracela jako v bludných kruzích stále 
zpět. Nemohl se jí zbavit. 
NEPOJEDE. 
NEMÁ TO CENU! 
NEMŮŽE SI TO RISKNOUT! 
ČAS BYL TAK STRAŠNĚ PROTI NĚMU! 
ALE NOC S NÍ? 
CO BY ZA TO DAL? 
 
Takhle tu výstavu připravit určitě nestihne. 
 
 

FRAGMENT 2 
Všechno, co bych Ti mohla napsat, by byla ZASE JENOM 
SLOVA. 
Prosím Tě - PŘIJEĎ! 
Budu Tě poslouchat a budu se Tě dotýkat. Potřebuji cítit Tvou 
kůži na mé. Věřím, že se zázraky dějí! CHYBÍŠ MI! 
 
 

FRAGMENT 3 
Do hotelu dorazil s malou cestovní taškou a trojicí bílých růží 
těsně po šesté večer. Nechal si ji zavolat. Čekal v recepci, když 



pro něj přišla dolů. Políbil ji na tvář, něco zadrmolil a podal jí 
květiny. Usmála se uličnicky a vzala ho za ruku. Příjemná 
recepční za přijímacím pultem v malém foyeru ji s porozuměním 
kývla na pozdrav. Michal byl nejspíš mimo segment jejího 
zájmu. Možná se lekla, abych jim tu přes noc neexnul, napadlo 
ho pobaveně, když stoupali pomalu po schodišti. 
 
Na večeři se nakonec rozhodli zůstat v hotelové restauraci. Byla 
tichá a útulná a kuchař jim lehkou večeři naservíroval s 
neobyčejným vkusem a grácií. Oba si dopřáli dvě skleničky 
perlivých bublinek Bohemia Sektu. Díky svému pokročilému 
těhotenství se jen obtížně vešla za malý kulatý stůl. Seděla 
proto trochu bokem. Vyměnila si s Michalem dlouhý pohled. 
Mlčky. 
V nevelké místnosti sedělo jen pár lidí, převážně dvojic 
nakloněných důvěrně přes stolek k sobě. Stejně jako oni dva. 
 
 
 

FRAGMENT 4 
Stál těsně za NÍ, když otevřela dveře do hotelového pokoje. 
Rozsvítila a on se protáhl kolem. Ani se nesnažil, aby se ji 
přitom nedotkl. Najednou nevěděl, co dělat. Ne, nebyl nervózní. 
Jen cítil, jak skoro neznatelně v něm stoupá prvotní vlna touhy. 
Když procházela kolem něho, rozevřenou dlaní ho pohladila po 
košili. Všiml si, že se schválně vyhýbá jeho pohledu. Prošla 
místností a spíš neúmyslně (nebo velmi úmyslně),rozsvítila 
malou lampu nad nočním stolkem. Její měkké světlo bylo 
příjemné a určitě vhodnější pro nastalou atmosféru. 



„Můžeš prosím tě zhasnout TO VELKÉ SVĚTLO?" zeptala se 
přirozeně, zatímco si zády k němu opatrně přetáhla přes hlavu 
svoji těhotenskou blůzku. 
"Jasně." odpověděl. 
Vše mu v té chvíli připadalo „normální a přirozené". 
„Půjdu se vysprchovat," řekla se stále odvrácenou hlavou. Věta 
zněla trošku jako otázka, než jenom holé konstatování. 
 
Neodpověděl. Nebo možná jen přitakal jakési HMM. Díval se za 
ni, jak svůj sedmiměsíční břich tlačí před sebou. Neotočila se. 
Viděl sponu jejího prádla, snědou kůži a ženskou křivku boků 
pevně sevřenou černou kalhotovou sukní. 
Otevřela dveře a vstoupila do malé koupelny se sprchovým 
koutem. Nechala schválně otevřeno, když se prohnula v zádech 
a rozepnula si podprsenku. Pak (stále otočena zády), si svlékla 
sukni a pomalým pohybem stáhla bílý trojúhelník bavlněných 
kalhotek. Stála teď nahá v očekávatelném horizontu jeho očí. 
Zcela klidná, vychutnávající si ten okamžik slasti pohledu 
toužících mužských očí. 
Zpomaleně (možná až příliš) odhrnula závěs, otočila kohoutkem 
vodní baterie a vstoupila do sprchového koutu. Tichem 
místnosti se rozezněl zvuk vodní hudby. 
Michal, se stále upřeným pohledem k otevřeným dveřím 
hotelové koupelny, si rozepnul košili, sundal bavlněné tričko a 
nakonec rozepnul jeansy. 
Když za ní opatrně vstoupil do sprchy, stála ještě zády otočená 
k němu, se zdviženýma pažemi si prsty pročesávala vlasy. Cítil, 
že se jemně zachvěla, když ji lehce objal pod proudem prýštící 
vody. Objímal ji, něžně se k ní tiskl a jeho ruce hladily její 



napnutou kůži břicha. Pod proudem vody jeho dlaně opatrně 
nahmataly její zcitlivělé prsy s tmavými terči bradavek. 
Stáli tam ve sprše. Milenci v horkém dešti. Mlčící a toužící, 
milující se. Užívající si tu chvíli, tu rozkoš splynutí, vzájemné 
důvěrnosti. Neopakovatelnou chvíli souznění. Laskající se 
vzájemně s proudem vody, kdy jeho ruce byly stejným 
pramenem, který pronikal do všech tajemných záhybů jejího 
těla. 
 
A pak uprostřed místnosti, poseti tisícem krůpějí vodních kapek, 
které pomalu stékaly v malých praméncích po jejich tělech, 
přehodil s láskou přes její ramena froté ručník. Mlčela a 
usmívala se, a v jejích očích byly v tu chvíli zářivé odlesky všech 
hvězd, které byly rozsety po nočním nebi. A byly tam i v ten 
okamžik, když se před ní svezl na kolena a cípem ručníku se 
pokoušel do sucha otřít její mokré boky. 
 
 

FRAGMENT 5 
V přítmí pokoje leželi vedle sebe na hotelovém dvojlůžku. 
Odněkud slabě zaznívala hudba. Oknem sem  dopadalo 
namodralé světlo blikající reklamy z neónu přes ulici. Otočila k 
němu svou střapatou hlavou. V té tmě z jejich očí vnímal jen ty 
dva zářící body. 
"Miluji tě," zašeptala. 
Přitiskl vztyčený ukazováček na její rty. 
"Kdo koho víc: LÁSKO? Nechceš se snad hádat?" 
"Miluji tě a chci s tebou usínat a CÍTIT TĚ V SOBĚ...CHCI S 
TEBOU DOBRÉ I ZLÉ...chci s tebou vychovávat naše dítě." 



Usmál se na ni. 
 
Ležela na zádech, přikrytá jen lehkou  pokrývkou. 
Když k ni vsunul ruku a položil ji na místo jejího vystouplého 
pupíku, byli spolu stále spojeni nočním pohledem touhy. Jeho 
prsty se snažily pod kůží rozpoznat obrysy malého človíčka, 
kterého nosila v sobě. Vpíjela se do jeho očí, visela na nich, 
jako na posledním záchranném laně. 
Pomalu přivřela zorničky a nabídla mu své rty. Její jazyk prudce 
vystřelil do jeho úst, jakoby něco hledal. Michalova ruka se tiše 
svezla z vrcholu jejího břicha po úrovni linie potencionálního 
císařského řezu. Klesala pod látkou dolů k jejímu podbřišku. 
Byl to zcela přirozený reflex, kterým zareagovala na jeho horkou 
dlaň a citlivé prsty, které mířily k jejímu lůnu a které ji přinášely 
tolik toužebné uspokojení. Proto pomalu rozevřela svá kolena v 
milostném očekávání a s dlouhým výdechem zavřela oči. 
"Michale...LÁSKO...MILÁČKU..." 
 
Michal se probudil ještě před svítáním. V šeru pokoje spala 
ONA zachumlaná do lehké pokrývky. Jednu ruku nataženou až 
na jeho polštáři, druhou láskyplně položenou přes svůj objemný 
život, který čněl pod látkou jako bájný kopec, ke kterému právě 
dorazil okouzlený praotec Čech. 
Opatrně sebral svoje sleepy a bílé bavlněné tričko, které zůstalo 
přehozeno přes křeslo. Stál uprostřed pokoje, oblékal se a stále 
ji pozoroval. Jednou sebou krátce ze spaní cukla a pak si 
dlouze vydechla. 
 
Byl už téměř hotov, když si všiml na skřínce u šatníku úhledně 



složené bavlněné košilky s malými postavičkami veverušek. Ani 
si ji v noci nestačila obléci. 
Žena ze spánku pohnula nataženou rukou a přes tvář ji přeletěl 
nečekaný motýl letmého úsměvu. Michal se nad ní sklonil se 
zatajeným dechem a svými rty se přiblížil k jejím. Nedotkl se jich 
však. Ucítil její noční, vlahý dech. Na okamžik ho přepadla 
myšlenka, jestli ONA bude tou ženou, se kterou zestárne. 
Když za sebou tiše zavřel hotelové dveře, Dita stále ještě spala 
zachumlaná v hotelové dece... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

--- 
 
Až přijde ta chvíle 
nezazní žádný feldmarše a fanfáry 
Jen andělé na nebeském kůru 
fouknou opatrně do píšťal 
 
Ale stejně to naše srdce poznají 
 
Velkej třesk 
při zrození světa 
prostě nepřehlédneš 
 
Vím, bude to legrační 
taková CHVÍLE 
a já se budu nejspíš 
trochu potit 
roztřesou se prsty 
a vědět nebudu co s dechem 
snažit se myslet 
na tisíc věcí 
než tu jedinou 
 
A barvu 
jakou barvu ten okamžik bude mít? 



Bílou jak proužek tvé neopálené kůže? 
Pihatou jak nos co dětsky krčíš 
když se ti něco nezdá? 
Či stříbrnou jak hvězdná noc 
ve které přichází zázrak? 
 
Nad ránem žízeň utišena 
Víčka uzavřena 
Jediná 
Jedinečná 
 
Nesmrtelnost 
které se lze dotknout 
 
Chvíle co navždy odletí 
s otevřením tvých očí 
následujícího rána 
 
 

--- 
Cesare Pavese napsal jistě spoustu krásných básní. A určitě by 
jich napsal více, kdyby nespáchal na podzim roku 1947 
sebevraždu. Pro mne stačí, že napsal tu jednu, co mě oslovila. 
A kdyby mi to nebylo úplně blbý, tak bych si tu slavnou větu z 
jeho básně vypůjčil: 
 
 
 



„PŘIJDE SMRT A BUDE MÍT TVÉ OČI“  
 
Jestli to tak opravdu je, tak všechno bude snadnější. 
 
Protože Tvůj obraz a touhu budu mít v srdci i potom, co už 
doktor nenahmátne žádnej puls.  
Protože tím, že JSI, že JSI PRO MĚ BYLA,  
že jsi BYLA MOJE POPRVÉ, překonáš i SMRT. 
Natřeš jí to holka. 
Dáš jí na frak! 
 
Protože TO, 
CO JSME VE STEJNÝ VESMÍRNÝ OKAMŽIK  CÍTILI 
TENKRÁT, MÁ LASKO, 
TO BYLA NESMRTELNOST.  
 
Jestli to tak opravdu je, tak se smrti bát nemusíme! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EPILOG 
 
Tatiana seděla v pohodlném křesle a bosá chodidla měla téměř 
nehygienicky položená za hranou svého stolu. Ale nevadilo jí to. 
V místnosti byla sama a tak to nemohlo vadit ani nikomu jinému. 
Utřela si provlhlé koutky očí. 
Přes přivřená víčka nechala probleskovat tlumené denní světlo. 
Ruku s textem nechala klesnout na prsa a druhou si položila na 
oblinu svého klínu, schovaného pod kalhotovou sukní. Cítila, jak 
v ní doznívá zvláštní chvění. 
 
„...páni." zmohla se jen na to jedno slovo a dlouze vydechla, 
než k němu přidala další.  
„Teda jo..." 
 
V hlavě se jí honily nesourodé myšlenky. Přemýšlela. To jí šlo 
vždycky dobře. Ale teď se to nějak zadrhlo. Otazníky bez 
odpovědí. 
 
Páni, opakovala si v duchu sama pro sebe. Ta některá slova 
zněla stejně, jako by je pronesla její máti. FAKT. Úplně stejně. A 
Sofie! Jako jméno její starší sestry! To ji překvapilo. 
Ne, to není vhodné slovo. Spíš vyděsilo. 
ANO VYDĚSILO. 
Ale jen na okamžik! 
 



Jenže ta neodbytná myšlenka se zase vracela. Pokusila se jí 
zahnat a odbýt. 
JE TO NESMYSL! 
 
Ale co je na tom tak divného? Ženy přece mluví podobně. 
Podobné výrazy, podobný cit. Podobná vzplanutí. 
Vždyť i ONA NĚCO PODOBNÉHO V MINULOSTI KRÁTCE 
ZAŽILA!  
 
NESMYSL! 
 
Slova, JAKO BY JE ŘÍKALA JEJÍ MATKA. 
Možná tehdy? 
JE TO NESMYSL, přesvědčovala sebe samu tvrdošíjně 
Tatiana. Navíc se její matka přece nejmenuje Dominika! 
DOMINIKA! 
No ovšem. Je to někdo jiný! A Sofie je přece docela běžné 
jméno! To je jasné. 
Červíček pochybností. 
BLBOST! 
 
Matka sice občas používala podobných slov, ale NĚCO 
TAKOVÉHO BY NEBYLA SCHOPNA PŘECE PROŽÍT! 
JEJÍ MATKA JE PŘECE DĚSNÁ. ÚPLNĚ DĚSNÁ! 
 
 
Znovu zavřela oči. 
KDYBY ale její máti byla jako DOMINIKA, kým by potom byla 
ONA?  



Mladší sestrou Sofie? Tou ještě nenarozenou? 
A kdyby to BYLA PRAVDA, zůstal by i její otisk v tom zemřelém 
mozku? 
URČITĚ NE! 
 
ALE KDOVÍ? 
KDOVÍ? 
 

--- 
 
Doktor Hartmann dočetl a na okamžik zůstal sedět bez hnutí. 
Snad se bál, že když se pohne, lupne mu zase v zádech. V tu 
chvíli by to pociťoval jako rušivý element. Stejně ale nevěděl, co 
na ty stránky říct. Snad nejvíc ho zaskočila ta věta z  
PROTOKOLU, že Mooseho srdce puklo žárem. To samozřejmě 
jako lékař MUSEL ODMÍTNOUT. 
 
Opatrně vstal, jako by na svých bedrech musel nést tíhu celého 
světa. 
„Ona stačí jedna vyhřezlá plotýnka," pomyslel si. 
 
Otevřel horní šuplík pracovního stolu a vyndal z něj pitevní 
záznam Michala Moose. Pohledem rychle přehlédl text, až se 
očima zastavil na konci odstavce. Ten si přečetl raději dvakrát. 
 
„Mužovo srdce vykazuje pod aortou na jeho přední stěně 
nedefinovatelné rozpraskání s tmavým, nezaceleným 
kornatěním, které (sic!) může připomínat poškození 



krátkodobým žárem.  
Důvod těchto patologických změn nelze medicínsky ani logicky 
nijak vysvětlit." 
  
Položil zprávu na stůl a přešel k oknu. Ten pohled na dokonalou 
křivku Ještědu ho i po těch letech stále dojímal. 
Memento Mori... pomyslel si. 
 
Srdce, které puklo žárem. 
 
Doktor Hartmann zvrátil pomalu hlavu, aby dohlédl na špičku 
vysílače ukazujícímu jako vztyčený boží prst přímo do nebes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praha, Jizerské hory jaro - podzim 2008 
© Michal Moose a dědicové 



 


