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1. èást

— AHOJ LIDI
Tohle jsem já s Mirkem na ulici pøed naím starým bytem
v Berounì na Zavadilce. Jsou mi asi dva roky, Mirkovi ètyøi.
Kdy jsem trochu povyrostla, volala jsem prý nìkdy z okna
na kolemjdoucí:
Dobý den !! To máme dneska hezky !! .

T akové ty první vzpomínky byly asi kolem mých
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čtyř let, kdy jsme s bráchou (o dva roky starším) šli ze
starého bytu za babi a dědou na barák. Taťka tam pro
nás totiž stavěl dům. Matně, ale asi to tak bylo, si vzpomínám, že naši budoucí kamarádi nás v aleji zbili, tedy
mne asi vytahali za copy a Mirkovi snad dali pohlavek –
kdo ví, ale šli jsme přes jejich území a to se jim nelíbilo.
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Byli jsme cizí a pro ně vetřelci. V pozdější době Hanka
a Jarda byli naši kamarádi a tohle nemělo žádný vliv.

nás tam být tak deset. Pamatuju se taky, jak u bebí – tak
jsme babi říkali – jsem šla do kurníku vybrat vejce. Moc
jsem se na to těšila, ale dělala jsem to nešikovně, slepici
se to nelíbilo. Jak jsem pod ni sahala a chtěla vzít vajíčko, klovla mě. Určitě to bolelo, ale stejně jsem pak
přišla na to, jak na to.
Bebí dělala dobrou vaječnou smaženici. Na Mirka
byla zatížená a tak se ho stále ptala, jestli nemá hlad.
Hlad měl a tak jedl rád a hodně. Ještě v osm večer mu
bebí zašla usmažit vejce, když se zmínil o jakési chuti
„nevim na co“. Tehdá ale tlustý nebyl, protože všechno
vylítal. A bebí byla štastná, jak mu chutná.

Vidím malou copatou holku, jak se drží za ruce
s o něco větším klukem a jdou si sami a nikoho se nebojí. Později v té aleji jsme si denně a denně hráli, mohlo
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Pak už jsme bydleli v domě, co taťka postavil, bebí
s dědou měli na dvorku postavený vejminek. Naproti
byla zatím neoplocená parcela, louka mi připadala
hrozně velká a ráda jsem se tam brouzdala trávou,
trhala voňavé kytky, honila se za motýlama, schovávala
jsem se ve vysoké trávě a věřila jsem tomu, že mě nikdo
nevidí. Taťka nám vyprávěl, že za náletu všichni utíkali
do krytu a on též, a že najednou o něco zakopl. Byl to
balíček z novinového papíru, převázaný provázkem.
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Tak ho vzal, no a díky tomu jsme měli později kde
bydlet. Byly tam totiž peníze a za ty pak taťka s dědou
postavili domek.
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Se Zinou jsem se seznámila asi tak v pěti letech.
Byla zima a okolo našeho domu malá holka táhla sáně.
Byla jsem za plotem, tak jsem šla k vrátkům a koukala
na ni. Ještě jsem ji tu nikdy neviděla. Už nevím, ale asi
tak nějak to bylo:
„Holčičko, nešla bys’ sáňkovat?“ Tak jsem rychle
vytáhla sáňky a už jsme šly.
Myslím, že jsem Zinu učila sáňkovat, v tom jsem
byla dobrá. Jezdila jsem na všem, na čem se dalo.
Na bugatkách (to nám vyrobil taťka prkýnko a pod ním
dvě brusle), na ohnutým plechu, na pekáči, na bobku
a nebo jen po zadku. Tak totiž jezdili všichni naši kamarádi. Sjíždět takové hóbly bylo dobrodružstvím,
i když někdy trochu nebezpečné. Kousek za domem
jsme měli kopec, tenkrát mi připadal obrovský, vedle
menší kopečky a tam byly ty pěkný hóbly. Někdy večer
jsme je pak chodili polévat, aby byl ráno pěkný led
a rychlejší jízda. Kolikrát jsme ale přišli a bylo to posypané popelem. Paní Chvojková bydlela u kopce a moc
se jí to polévání nelíbilo. I když Kája, její vnuk, tam
chodil taky. Kája byl proti nám malý, ale všude chtěl
být s náma. Tak většinou v aleji bývávala s ním paní
Chvojková. Rádi jsme si s ní povídali, byla hodná.
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Brácha jí říkal, že jí hrozně závidí, že je na důchodě,
prý by ho to moc bavilo. Ona se mu smála.
Mirek byl takovým vůdcem naší party. Uměl
všechno nejlíp. Lyžovat, sáňkovat, – sjížděl až
od dvou borovic a na to by si nikdo netroufl. Rádi jsme
lezli po stromech, ale on vylezl vždycky na ten
nejvyšší. Taky vyrobil z tlustého lana houpačku a pověsil ji v aleji na vysoký strom. Tam jsme chodili
nejčastěji. Skoro jsme lítali. Zkoušeli jsme, kdo se
nejvíc rozhoupá. Stavěli jsme bunkry, dělali jsme
hráze na potůčku, kouřili jsme suchou trávu. Taky jsme
hrávali na honičku, kluci proti holkám. Jednou jsme
chytali my je, jindy oni nás. Běhaly jsme dobře, ale
kluci byli rychlejší. Utíkaly jsme mezi ulicemi, nebo do
parku a kolikrát nás zaskočili, když se objevili tam, kde
jsme je nečekali. Když nás chytili, dotkli se nás a tím
teda vyhráli. Dotyk od nich byl zvláštně příjemný.
Jarda s Hankou – sourozenci – bydleli naproti nám.
Petr s Milenou taky kousek od nás. Když jsem šla pro
Milenu – říkali jsme jí Minda – tak jsem pod oknem
volala Mindoooó a třeba chvíli, než to slyšela a šla ven.
Doma jsme se ani nenavštěvovali, spíš jen vyjímečně,
vlastně jsme byli pořád venku. Přišli jsme ze školy
12
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a hodili tašku do kouta, vzali si tepláky, namazanej
chleba a byli k mání, až když jsme zas dostali hlad.
Pak tam patřil Vašek Červenka, tomu jsme říkali
Červajs, ale neslyšel to rád. Kájovi bylo asi pět, byl
nejmladší, ale patřil tam taky. S panenkama jsme si
nehráli, nebyl na to čas, lepší byla alej, stromy a hry.
S kočárkem (červený, ale vypadal hrozně proti těm,
se kterýma jezdily holky ze třídy), s panenkou tmavovláskou s vydloubanýma očima, – nevím kdo za to
mohl, brácha či já, – jsem vyjela jednou na Jarov.
Navrhla to Maruška, předsedkyně třídy a té se nedalo
nic odmítnout. Strach z ní měli i kluci. Ale ti neměli
kočárky. Tak na rozkaz Marušky se jednou odpoledne
vyjelo. Asi sedm holek s kočárkama za sebou do kopce
asi kilák, silnice dost frekventovaná bez chodníku.
Pohled to musel být pěkný. Maruška určila pořadí.
Já jsem jela poslední, nelíbil se jí můj kočárek
s panenkou. Ale asi mi to zas tak moc nevadilo, nebylo
to pro mě tak moc důležitý, brala jsem to, že to asi tak
má být, či co. O Marušce ještě bude řeč. Pak jsem s ní
taky dost kamarádila, měla príma babičku. Táta –
myslím Ital, o mamce snad nemluvila, ale babička se
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o ni starala parádně. Uměla plést, šít na stroji, už ve
čtvrté třídě si Maruška upletla podprsenku, asi jsme ji
i trochu obdivovali.
Takže v té partě se užilo víc srandy a nikdo nám nic
nenakazoval. Někdy jsme ulomili dlouhé pruty a vyrobili z hlíny a vody kuličky, ty jsme pak napíchli
na špičku prutu a už to lítalo. Kluci proti holkám, když
se někdo strefil, tak to i bolelo. Ale když to byl kluk,
který se mi líbil, dělala jsem hrdinku, že to nic není.
Zina bydlela o několik ulic dál a tak tam ani
nechodila. Když jsme spolu začaly kamarádit, chodila
jsem za ní domů. Zina bydlela ve škole. Ráda vyspávala
(už tehdá) a tak mohla vstávat ve třičtvrtě na osm. Když
jsem k nim přišla poprvé, otevřela Zina u kredence dveře. To bylo pro mne úžasný, plná skříň
hraček. Nejradši bych si sedla a hrála si s každou
hračkou, ale Zinu to moc nebavilo, všechny už znala.
Na kafe k nim do kuchyně chodil pan ředitel Urban,
zrovna jsem tam byla, když přišel, – měla jsem z něho
strach, tak jsem si vlezla pod stůl. Do školy jsem ještě
nechodila, ale už jsem tušila, že někdy budu muset.
Když jsme pak chodily do školy, ráno jsem přišla pro Zi15
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nu a než byla připravená, hrála jsem si s její magnetickou tabulkou. Někdy odpoledne jsme si chodily hrát
do tříd, čmárat po tabulích a hrát si asi na učitelky.
V zimě jsme si polily chodník na dvorku školy, zezadu,
kde nikdo nechodil, a se Zinou jsme bruslily, mně to
teda moc nešlo, Zina byla lepší.
Bydlela s mamkou a babičkou. Maminka byla přísná
a měla jsem z ní trochu vítr, ale mám ji ráda. Teď už si
tykáme a říkám jí teto. Později (asi od šestnácti ?) jsem
s nima jezdila na prázdniny na Slapy a připadala jsem si
jako jejich. Pěkné bylo, když jsem šla okolo školy
a z oken, kde měli byt, se rozléhaly tóny piána. Měli
otevřená okna a Zina hudební cvičení. Taky jsem doma
říkala, že bych ráda chodila do hudebky a hrála na piáno, ale řekli mi, že na to nemáme. Když Zina říkala,
že chodí s mamkou do divadla na operu, tak mi to nic
neříkalo. U nás doma vypínali televizi, když tam něco
takovýho bylo a mně to taky nebavilo. Zina mi povídala
příběh o Rusalce, což mě zaujalo. A vůbec taková
důležitá poučení o sexu či něčem jiným důležitým
jsem se dozvěděla od Ziny a té to řekla její mamka.
Byla jsem udivená, když mi říkala, jak je to mezi
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mužem a ženou, jak se rodí děti a tak. Moje mamka
to brala tak, že se „o tom nemluví“.
Jednou v sousední ulici se oběsila dívka. Mamka
o tom mluvila se svou kamarádkou a řekla přede mnou,
že ta dívka „byla v tom“. Já jsem věděla, o čem je řeč,
ale mamka si dávala prst na ústa, aby kamarádka nic
neříkala, že já „ještě nevím“. Tak jsem je přitom
nechala, věděla jsem svoje.
Mamka se ráda chlubila, třeba jsme spolu šly
po městě a někdo známý řekl „jé, vy už máte slečnu
velkou“ – a bylo mi třeba osm. Mamka ještě řekla
jak dobře se učím, i když to asi vždycky tak nemuselo
být. Když jsem dostala z ruštiny pětku, tak teprve pak
jsem se ji začala učit a pak mně ruština i bavila. Podobné
to bylo na zdrávce s latinou.
No a s tím chlubením – když jsem vyšla zdrávku a šla
pracovat, tak prý mamka někde říkala, že to je jen přechodné a že půjdu na medicinu.
Mamka se kamarádila ve škole s učitelkama, tykaly
si, no a jednou učitelka mluvila o tom, jak bychom měli
doma pomáhat a že jsou i takoví, kteří nepomáhají
a koukala se na mne. Asi jsem moc toho doma nedě17
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lala, ale pamatuju se, že jsem musela vybírat popel
z kamen a že mi mamka Ziny říkala, že mám
upracované ruce. Ale pracovat jsem musela, když
mamka odešla od taťky a vzali si s Vláďou hospodu, pak
jsem teda makala a na kamarádky nebyl čas.
Zinu piáno bavilo a chodila do hudebky asi osm let.
Ráda jsem ji poslouchala jak hraje, trochu mě mrzelo,
že na to piáno naši nemají. Vždycky před výplatou
nebyly peníze a bylo to poznat i na jídle. Jedli jsme i suchý chleba. Ale hned po výplatě bebí zajela na velký
nákup a už jsme ji vyhlíželi, kdy půjde, pak se hodovalo. Bebí nám vařila, starala se o nás, mamka byla
snad pořád někde v práci. Podle toho, kam bebí zajela,
jestli do Prahy – obvykle nakupovala u Anděla v obchodním domě – to pak bylo plno různých kelímků
se salátama, bramborový, rybí, humrový – ten byl
nejlepší, pak nějaké ty sladkosti, želé v čokoládě a kdoví co ještě, ale vždycky husu. Na tu jsme se teda těšili.
Na talíř jsme ale dostali ještě k tomu knedlíky a zelí
a to bebí dohlížela, ať nejíme jen maso. Před tím jsme
museli sníst talíř polévky a to už jsme fakt tu husu
skoro nemohli, jak jsme byli najezení.
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Babi byla někdy přísná, chtěla, když sedíme
u stolu, ať jen jíme a nebavíme se s Mirkem mezi
sebou. My jsme se ale pošťuchovali a dělali na sebe
ksichty a pak se smáli, sice potichu, když to šlo, ale
někdy to prostě nešlo a řehtali jsme se, – čím víc
babička chtěla ať jsme potichu, tím víc nás to nutilo
se smát, až babi vzala vařechu a položila ji na stůl, že
te-dy bude ticho. Mirek už se smíchy zakuckával, tak
raději vyběhl ven, no a já za ním.
Mirek (Vladimír, ale všichni jsme mu říkali Mirku,
až když se oženil, tak to byl Vláďa) byl babičky miláček.
Pro něho by uvařila cokoliv, i večer šla k sobě mu něco
ukuchtit. Normálně po osmé už jsme nikdo nic nejedli,
ale babi měla radost, když se ozval, že by i něco snědl.
Taky i po babičce je brácha silný. Později, když mamka
odešla od taťky, musela ji babička Mirkovi nahrazovat.
Ještě že tak.
Já jsem zas byla tátova, nedal na mne dopustit.
Nepamatuju se, že by mě kdy uhodil, vždycky to spíš
jen řekl, když jsem něco dělala špatně. Ráda jsem
s taťkou byla v jeho dílně. Tam také stále byl a něco
kutil. Uměl udělat sekačku na trávu, ještě to nikde
19
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ale nesměl to taťka vědět a měla jsem ho prý i sníst,
než aby se dostalo do jiných rukou. Když byl taťka
na noční, mamka oknem pustila souseda, dostal polárkový dort a my s Mirkem jsme museli jít spát. Asi jsme
o tom s Mirkem nemluvili, ale souseda jsme rádi
neměli. Taťkovi jsme nic neříkali, možná jsme tušili,
že by z toho byl smutný, a to bychom nechtěli.

nebylo a už dělal sluneční kolektory, abychom měli
teplou vodu v létě a nemuselo se ve sklepě kvůli tomu
topit. Vyráběl svářečky, lidi ze Zavadilky k němu chodili, když něco potřebovali opravit. Myslím, že ho tam
všichni měli rádi. Až asi na mamku, té se líbili i ostatní
muži. Třeba pro souseda mi dala složené psaníčko,
mohlo mi být šest, sedm let ? Nevěděla jsem proč,
20

S Mirkem navečer jsme na zahradě chytali babky.
Lítaly a bzučely nám kolem uší. Mirek je nastrkal
do krabičky od sirek a večer pak, když jsme leželi
v posteli, a mamka též, vypustil je z krabičky ven.
Dělali jsme, že spíme, když v tom přišlo ohromný
bzučení, babky lítaly, bzučely, prostě chtěly ven a my
nic, chechtali jsme se pod peřinou. Mamka se mohla
zbláznit a tak nás sprdla a my jsme museli babky
vychytat a vypustit ven.
Jednou byl Mirek nemocný, měl horečku. V ložnici
byla kamna, pěkně hřála. Už prý jsme spali, když
Mirek ve spánku se zavřenýma očima šel ke kamnům,
sundal si kalhoty a močil na kamna, když domočil,
oblékl se a šel si zase lehnout. V pokoji byl prý potom
příšerný smrad a muselo se větrat.
21
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věděl kde co je. Líbily se mi pozlátka namotaný na ložiskách, bavilo mě něco spravovat, jak to dělal on a tak
jsem se pokoušela babičce něco opravovat, určitě z toho nic nebylo, ale snaha byla. A babi mě chválila.

Ještě k té dílně. Jak taťka nebyl v práci, byl
v dílně. Mně se líbila i ta vůně dílny. Doteď mě
přitahuje, když někdo tak voní, přijde z továrny
na vyšetření, je v pracovním a má zamazaný montérky
od těch strojů, vazelín a tak. Táta tam měl soustruh,
ponk, na něm plno nářadí, vypadalo to, jakoby tam byl
nepořádek, ale pro tátu mělo všechno svoje místo,
22

Mirek hrozně rád chodil do lesa, pozoroval ptáky,
zvěř, odléval stopy do sádry, rozpoznal podle stop
plno zvířat. Opatroval zraněné káně, než zas mohlo
létat. Dělali jsme pasti na lasičky. Dostaly se nám totiž do kurníku a nějaké slepice uhynuly. Ale střílel
i prakem na bažanty a hodněkrát jsme je měli na pekáči. Později byl i nimrodem, takový pomocník hajných. Jednou kopal na zahrádce, chtěl abychom tam
měli studánku. Na jednom místě vykopal jámu a nic,
tak kopal jinde a vytryskl proud vody.
Na dvorku jsme měli studnu. Babi s dědou neměli
vodovod, tak si nosili vodu v konvích, nebo jim nanosil
taťka nebo Mirek.
Taky v létě vyjdu z domu, jdu přes dvorek k babi
a za rohem domu stál Mirek a vychrcnul na mne konev
vody. To už nevím, co jsem mu pak provedla já, ale
určitě jsem mu to nedarovala.

23
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Jako malí, když jsme museli chodit odpoledne spát,
tak mi dole svázal punčocháče a až bych vstala, abych
nemohla jít. Nápadů měl dost. Vstával vždycky hodně
brzo ráno. Buď šel někam do lesa, babičce přinášel
větve borovice nebo smrku, ona hrozně tu vůni milovala a protože by pro ni bylo namáhavé chodit někam
do kopců do lesa, tak byla ráda, že má trochu vůně
z lesa na stole.
Taky brzo ráno chodil Mirek nakupovat. V zimě
mléko v bandasce mělo i led. Na snídani přinesl
loupáky, Karlovarské rohlíky nebo obyčejné. Myslím,
že dřív ty rohlíky byly jiné, chutnější. Ale to asi s sebou
nese každá doba, když se tvrdí, že to bylo kdysi lepší,
že všechno chutnalo líp a tak.
Normální bylo, že někdo ze sousedů nám řekl, ať mu
něco koupíme v krámu. V ulici pod námi pan Mayer mi
dal dvě koruny, jestli bych mu nezašla koupit cigarety.
Partyzánky stály asi 1,7O Kčs, ten třicetník si určitě
nechal vrátit, byl lakomec. Sousedi nám jednou na něho žalovali, že nám u baráku kradl cihly. Prý po jedné
cihle, když šel okolo nás, tak si bral. Taťka, ale nad tím
mávl rukou, ať prý si vezme, když mu to udělá radost.
24

Sám je dovezl z nějakých bouraček, byl hodně pracovitý a práce ho bavila, i když později, než šel do penze, si trhal metr, aby mu to uběhlo.
Na rohu ulice bydlela paní Segetová, stará příjemná
paní, působila na mne hrozně zvláštně, ona byla jiná
než ostatní. Bydlela sama v dřevěném zeleném domečku, vchod měla obrostlý růžemi. Byla na mne moc
milá. Říkala mi „šla dál“ – onikala, – možná byla
židovka.
Doma měla zvláštní vůni, starodávný
nábytek, všechno zvláštní, až jsem se bála posadit,
abych jí tam něco nepoškodila. Byla ráda, že jsem jí
zašla též nakoupit. Vlastně jsem o ní nic nevěděla, byla
pro mne tajemnou paní, měla jsem ji ráda. Když
zemřela, domek už nebyl tak krásný a zůstal bez růží.
Když jsem od našich dostala peníze na mlsání,
tak mi chutnal energit, krabička s dvaceti kousky byla
za dvě koruny, ale dalo se koupit i po jednom za desetník. Zina měla ráda tiki, to byl šumák, dvě kostičky,
když jsme ho lízaly, měly jsme červený jazyk. U pana
Perníčka se dal koupit sekaný turecký med. Z takové
masy usekl třeba deset deka, byl moc dobrý na chuť,
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ale ne pro zuby. Mejdlíčko jsem měla taky ráda, ale
nedalo se ho sníst moc. Kostky želé, červené, žluté,
zelené, těch jsem se nemohla nabažit. Mamka nosila
v tašce vždycky sáček s lesněnkama, malé zelené pálivé
bonbonky, ale ty jsem zas tak často nemusela.
V tom vejminku byly dva pokojíky. V jednom spal
děda a v druhém bydlela babi, tam pro nás vařila, tam
jsme jedli. Bydleli takhle odděleně, ale nepátrali jsme
proč, prostě to tak bylo. Děda si pochvaloval babiččiny
buchty. Byly to obrovské, pořádné buchty, povidlové,
tvarohové. Ta povidla byla domácí, chodili jsme na podzim na Damíl, do švestkové aleje a přinesli jsme hrozně
moc švestek, asi kulatek, ty snad byly nejlepší na povidla. Babi je vařila ve velkém hrnci asi dva dny, nevím,
a všude to krásně vonělo. Chutnali jsme, jak jsou
dobrý. Pak se dávaly většinou do pětilitrové sklenice
a když se v zimě sklenice otevřela, byla někdy plíseň
nahoře. Bebí ji seškrábla, vyhodila a bylo.
S Mirkem jsme měli rádi večery u dědy. Měl velké
staré rádio, večer jsme si poslechli večerníček, vypravoval pan Brodský, no a pak byly zprávy, to bylo něco
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pro Mirka. Hrozně rád se bavil o politice s dědou.
Mezitím děda připravoval večeři, pro nás to byla
neskonalá pochoutka, babička jen kroutila krkem,
divila se, jak nám můžou chutnat nějaký polévky z kostek. Ale děda ty polévky dotvořil ještě lžící sádla.
Kamna byla rozpálená, tály žhály, voda se vařila raz dva
a pak už to tam jenom vonělo, podle toho jaká polévka
byla na programu, bylo jich dost. Hrachová, vždycky
balení po čtyřech kostkách, gulášová, houbová, tu jsem
měla nejraději a nevím jaká ještě. Pohodový večer
na otomanu u dědy s povídáním a posloucháním rádia
a vynikající voňavou polévkou. Ještě teď si umím
tu atmosféru představit.
Děda s Mirkem se domlouvali, jak pojedou na houby, to už vyjížděli ráno ve čtyři, později to asi nemělo
smysl. Jezdili často někam do Holoubkova, snad někde
u Hořovic. Vraceli se odpoledne s plnýma taškama
hub, tak měla babi co dělat. Něco na smaženici
a zbytek se nasušil. Docela jsem dědovi a Mirkovi
to plánování na houby záviděla a říkala jsem, že bych
jela s nima a oni, že jsem na to ještě malá, až budu
větší, že by mně prý bolely nohy. Ale nikdy jsem k tomu
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už bohužel nedorostla. Na houby nechodím – s čím se
asi nezačne hned v dětství, není to pak ono.
Na konci ulice, kde byla alej, sedávala někdy paní
Korandová. Myslím, že měla špinavé šaty a všude okolo
ní byly kočky. Dospělí nad ní trochu ohrnovali nos,
některý děti se jí smály, věděly, že se jí nemá kdo
zastat. Bylo mi jí líto, někdy jsem vedle ní sedávala, ale
asi jsem se styděla se bavit. Mirek se s ní bavil jako
dospělý. Vždycky to se starýma lidma uměl, jako kdyby
se dokázal přenést do jejich věku, starostí a tak.
Doma jsme vždy měli nějakého psa, teda venku
v boudě na dvorku. Většinou to byl kříženec, ale větší
a vypadal jak vlčák. Když se zaběhl, nebo se stalo,
že utíkal ze zahrady do polí a střelili ho myslivci, tak
jsme chvíli smutnili a pak jsme zas měli další štěňátko.
Všichni se jmenovali Don. Od štěňátka, kdy stále
běhalo za náma a pletlo se nám pod nohama, až když
byl velký a v zimě mě vozil na saních. To vymyslel Mirek
a ono to šlo.
Jednou jsme měli fenu, ale taky jsme jí říkali Don.
V noci utíkala, jako všichni naši psi milovala volnost,
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Líto nám bylo, když děda pak některé topil v kýblu,
to když je nikdo nechtěl a my si je všechny nemohli nechat. To štěňátko, co zbylo a byl to takový malý váleček,
jsme krmili lahvičkou s dudlíkem, dostávalo mléko
a moc mu to chutnalo. Jak bylo štěňátko větší, cítilo
nás, ještě když jsme byli na rohu ulice daleko od něho.
Stálo u vrátek a vrtělo ocáskem, vítalo se s námi.
Vědělo, že si s ním budem hrát, honit se po zahradě
a blbnout. Všichni pejskové byli za Mirkem jako diví,
prostě to s nima uměl nejlíp. Uměli tesknit, když nebyl
doma a dávat radost najevo, když přišel. Prostě měl
takový dar.
ale ráno zas byla na dvorku a loučila se s náma, když
jsme šli do školy. Čekali jsme, kdy se už narodí
štěňátka, přišla v březí z těch jejích výletů. Jednou ráno
přišla bebí, že má Don v boudě překvapení. Tak jsme
s Mirkem honem běželi a uviděli jsme asi pět či šest
štěňátek. Jak jim bylo pár dnů, tak jsme se s nima mohli
i pomazlit, dřív nám to Don asi nedovolil. Lezla jsem
za nimi do boudy a bylo mi tam s nimi fajn.
V dospělosti mi náhodou objevili podle krve toxokarózu, – prý si to může člověk přinést až z dětství,
právě od pejsků.
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Pamatuju se, jak děda spával po obědě u sebe
na otomanu. Pěkně chrupkal a bylo ho slyšet. Měl
otevřenou pusu a koukala jsem, jak mu tam vlítla
moucha, děda se zakuckal, ale hned zas klidně spal dál.
Na otomanu měl děda portmonku, tak se říkalo
peněžence. Otevřela jsem ji a vzala jsem si jednu
korunu. Utíkala jsem s ní k babi a chlubila jsem se tím,
co jsem udělala. Ale babi mě poslala zpátky, ať to tam
dědovi dám zpátky s tím, že tohle se nedělá a ať to už
nikdy neudělám. No tak už jsem to nikdy neudělala.
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Babi mi vždycky dělávala křížek na čelo, když jsem
někam jela, aby mě to ochraňovalo. A to i když jsem
pak odjížděla za mamkou. Děda sedával u obchodu
(nebo krámu – to je stejný) na lavičce s ostatníma
dědama. Pořád si měli co povídat, politika, počasí,
revma a tak. Protože tam byla jen jedna lavička, tak
byla stále obsazená. Možná kdyby byly dvě, sedávaly by
na ní i bábinky. Vedle stála telefonní budka, ale nepamatuju se, že by z ní kdo volal. A přitom se tam vhodil
jen pětadvacetník. Někdy jsem přišla za dědou
a říkala „dědo, dal bys mi na nanuka? Korunu nebo
dvě?“ Děda měl nejdřív řeči, ale vždycky otevřel peněženku a dal mi korunu či dvě. Krám byl naproti, tak
jsem si koupila mlsání.
Děda si občas kupoval tlačenku. Měl ji nejraději
na večeři s cibulí a octem, divila jsem se, jak to může
jíst, nebo třeba Romadůr, když tak smrdí, – teď mi
chutná taky. Rádi jsme poslouchali dědovy historky
z mládí a chtěli jsme, ať je stále vypravuje. Už jsme je
znali nazpaměť, ale děda to zkrátka uměl podat. Uměl
dobře mluvit. Chodil na schůze, bral se za dobré věci,
ať to bylo pro školu, nebo naši Zavadilku. Někdy jsme
ho slyšeli až venku, když řečnil v hospodě na schůzi.
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To zas taťka byl opak, ten by na veřejnosti asi takhle
neřečnil. Děda říkal, že režiser Bělka je jeho bratranec,
tak kdoví. Psal si doma dlouhé referáty, nekonečně
dlouhé a z těch to asi pak četl nebo do toho jen občas
nahlíd, kdoví.
Jednou jsem dědovi napsala pozvánku, že tehdy a tehdy se má dostavit na schůzi na Plzeňku, to byla
restaurace ve městě, kde se též schůzovalo. Na konec
pozvánky jsem dala razítko. Konec velké kulaté baterky
šajnovky, jak jí říkal Mirek a s ní dosvítil v noci dost
daleko, tak ten konec jsem mírně namočila do inkoustu
a otiskla, k tomu jsem načmárala klikyhák jako podpis.
Jo a použila jsem nějakou starou známku z dopisu a hodila to k nám do schránky. Ten den, kdy to mělo jako být,
se děda začal oblékat a chystat. „Dědo, kam jdeš?“ –
jsem se ptala. A děda odpověděl, že na schůzi na Plzeňku. Chvíli jsem ho nechala, ale pak už jsem to smíchy
nevydržela a všechno jsem řekla. Určitě mi vynadal.
Děda kdysi dělal topiče u taťky na mašině, taťka jako
strojvedoucí. No a když byl děda na důchodě, tak si
přivydělával různě. Jeden čas v cukrovaru, myslím jako
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vrátný. To nosil občas domů úžasně dobrou melasu.
Taková nažloutlá, někdy ještě teplá tekutina, cukrová
melasa. Mňam. Mirek vyráběl melasu z cukrové řepy,
ale nebyla tak dobrá. Jak se na podzim svážela řepa
z polí, tak občas nějaká spadla na silnici a Mirek
všechnu sesbíral. Pak ji vařil v dílně u taťky na kamínkách. Před tím ji nakrájel na takové řízky. Někdy
zas vydloubal z řepy hlavu, oči, pusu a dal do toho
svíčku. Večer, když už jsem byla v posteli, dal tu hlavu
se svíčkou uvnitř na klacek a s tím mi mával
do okna ložnice, no byla jsem z toho pořádně vylekaná.
Mamka mně taky jednou vystrašila. Prý ať přijdu
za chvíli na půdu. Tak jsem šla, nic netušíc a v tom se
na mne vyhrne bílá postava jako umrlec. Mamka si
vzala na sebe prostěradlo a měla ze mne srandu,
že jsem se bála. Pak už jsem z půdy měla trochu strach.
Mamka uměla fantasticky vypravovat příběhy.
Seděly jsme asi tři holky na gauči s mamkou v pokojíčku a ta nám vyprávěla Kytici od Erbena. Plno toho
uměla nazpaměť, venku už se stmívalo a sem tam do toho divadelnicky vykřikla, až jsme se lekly. Když přednášela Svatební košili, holky se pak bály jít domů.
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No a dalším dědovým zaměstnáním byla práce na
parkovišti v Koněprusích. Děda se tam naběhal, tak
byl rád, když jsme mu chodili s Mirkem pomáhat.
Přijela motorka, utíkali jsme k tomu člověku s lístkem
šedesát haléřů za parkovné, ale možná to bylo 1,6O –
už nevím. Za auto bylo více, děda jen ukazoval, kam
mají zajet. Večer vždy počítal tržbu a taky kolik mu
zbylo, to když to lidi zaokrouhlili na celou. Moc to asi
nebylo, ale děda byl spokojený.
Líbilo se mi v tom malým domečku. Vešel se tam
stůl, nějaká židle, vařič a bylo taky kde se schovat,
když pršelo. Pamatuju se, jak z ampliónů pouštěli
písničku Už je po dešti..... a ono zrovna začínalo
pořádně lejt. Tak jsme se tomu smáli.
Mirek se skamarádil s průvodkyněma a chodil s nima do jeskyně. Na zahrádce se nám pak objevily různé
kameny, snad i nějací trilobiti. Občas jsem si nahoru
zašla na zmrzlinu, měli dobrou smetanovou, chvilku
jsem pobyla a pak zase za dědou a pomáhala jsem mu.
Docela mně to bavilo. Nějací známí řekli taťkovi, že
viděli dědu, jak jel do Koněprus a šíleně na pionýru
kroutil zatáčky a že by prý měl dávat větší pozor.
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Dědovi hrozně rychle rostly vlasy, měl jich hodně
a taťka mu jen záviděl. Dědu už nebavilo tak často
chodit k holiči, tak chtěl, ať ho občas ostříhám a dal mi
asi tři koruny, no měla jsem na mlsání, tak jsem
chodila za dědou, že už by se měl zas dát ostříhat. Pak
jsem si myslela, že umím stříhat a tak jsem ve Skryjích
na táboře ostříhala jednu holku, ale její brácha mi
přišel vynadat, nebyl holt jako děda.
Co mě taky bavilo, bylo prát dědovi posmrkané,
poplivané kapesníky. Do umyvadla jsem si dala horkou
vodu a prášek na praní, bylo to mazlavý, ale mě to nevadilo. Prala jsem na dvorku, babi jen kroutila hlavou, jak
můžu tohle dělat.
Jeden čas byl děda i zahradníkem. Na malé zahrádce
pěstoval okurky. Ale babička nám zakazovala takové
výpěstky jíst, protože to děda prý zaléval močí. V noci,
co vymočil do čehosi, vylil ráno na okurky. Tak ani nevím, jestli jsem je jedla. Tehdá se hnojilo fekáliemi
kolem stromů. Někdy se mi stalo, že jsem do toho
šlápla, protože na tom byla hlína a vypadalo to normálně. To jsem pak teda z toho pachu byla vedle. Měli
jsme suchý záchod na dvorku, později taťka přistavěl
koupelnu a WC.
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Pamatuju se na jeden večer, kdy jsme všichni stáli
na dvorku a koukali do nebe na hvězdy. Bebí, děda,
taťka, mamka, brácha a já. Dospělí ukazovali na nějaký
hvězdy, říkali jména a ukazovali na souhvězdí. A pak
taky že každý, kdo zemře, stane se nahoře jednou
z těch hvězdiček a kouká se na své blízké. Tak ahoj tati,
babi, dědo!
To už mi bylo asi dvacet, když děda zemřel. Měl
astmatický záchvat, nemohl dýchat. Když pro něho
přijela sanitka, začal se točit jakoby dokola v té své
světničce, že něco hledá, nemohl to najít, loučil se tím,
vlastně asi cítil, že se tam už nikdy nevrátí, říkal, že
hledá tiket se sportkou. Pak nastoupil do sanitky
a v noci zemřel v nemocnici. Bylo to smutné, že děda
už není.
S Mirkem a s taťkou jsme na sebe koukali a nemluvili jsme. Děda chodil na pohřeb skoro každému ze
Zavadilky. „Dědo proč tam chodíš?!“, – ptali jsme se
a on řekl, že to je to poslední, co pro toho člověka
udělá, že to je čest a že se to má.
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Líbilo se mi, jak se u nás na podzim skladovaly brambory, sklízely jabka do sklepa. Koupilo se pár pytlů
brambor, vysypaly se do uličky na dvorek, dospělí je
přebírali, dávali stranou ty poškozené a zbytek se nosil
v kýblech do sklepa. Bylo tam na ně místo přehrazené
prknem. A jabka, když byl jejich čas, tak se též dávaly
do sklepa, pak to tam krásně vonělo. Když některé roky
jabloně nenesly, chodili naši na jabka – nevím, ale myslím do nějaké aleje, která snad nikoho nebyla. Byla to
malá, červená, panenská jablíčka. Dobrá, sladká,
šťavnatá.
Pamatuju se, jak jsme s mamkou měly chuť na jabka,
ležely jsme už v posteli a taťka nám je ze sklepa donesl.
Byly studený, voňavý a dobrý. Jabka jsou až doteď moje
nejoblíbenější ovoce. Nesmí být moc sladký, jen tak
příjemně a hlavně šťavnatý. Takový ontário v únoru
nebo v březnu je nejlepší.
Na zahradě jsme měli letňáky. Tak jsem se na ně
těšila, že jsem je jedla ještě nezralé, to byly tvrdé,
kyselé, zelené. Zina zas milovala nezralý angrešt
a myslím, že i rybíz, jak už to bylo úplě zralé, ztrácely
jsme zájem.
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Hodně jsem mívala kopřivku. Svědilo to tak,
že jsem si to někdy rozškrábala až do krve. To se udělaly vodové puchýře, těm jsem nedala pokoj, až praskly,
jednou jsem prý měla skoro otravu krve. Na kopřivku
se dával tekutý pudr, tak jsem měla celé mapy bílých
míst. Zina ještě ke všemu milovala šťovík. A na loukách
ho rostlo dost.
S partou z aleje jsme někdy chodívaly na Vrbovku
ke studánce, k rybníku. Nebo jsme se všichni sebrali
a šli jsme na Damíl, bylo to dost daleko, tak tam jsme
zas tak často nechodili. Do Kody, – to bylo ještě o něco
dál, než Damíl, – jsme na jaře chodili na konvalinky,
někdy v předjaří na podléšky, ty rostly hned na kraji
lesa, ale konvalinky jsme museli hledat, pak jich bylo
třeba celé takové malé políčko.
Po cestě na Damíl byl velký kámen u cesty, na něm
jsme poseděli, asi je tam i teď, kdo by jej taky v kopci
sebral?
Tak jednou za zimu, protože to bylo daleko, jsme
chodili sáňkovat a lyžovat na lesní cestu. Byla to krásná
dlouhá cesta (teď už by mi asi tak dlouhá nepřipadala),
kterou jsme vždycky profrčeli mezi stromama a zase
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honem nahoru a znova, protože to bylo moc fajn, a tak
až do utahání.
Na petrklíče jsme na jaře chodili k Tetínu, tam jich
rostlo hodně. Jednou jsme viděli známou holku, která
šla randit, tak jsme je sledovali, koukali jsme z dálky,
ale jenom chvíli, jak se líbali a pak už nás to nebavilo
a jednak ten její kluk nás taky uviděl, hrozil a jakoby
šel k nám, tak jsme tedy zmizeli.
Nejčastěji jsme byli v aleji, tam jsme se všichni
scházeli, Mirek tam ze silného lana udělal houpačku
a tak, když jsme čekali na ostatní, než přijdou, houpali
jsme se. Pak jsme vymýšleli, co budeme dělat. Dírou
v plotě jsme vlezli do vodárny a hráli Škatule batule
hejbejte se, nebo Honzo vstávej, nebo na hoňku nebo
na krále a poddané. Králem byl vždycky Mirek a seděl
na takovém jakoby kopci, z kterého vedly schody,
a vedle nich byla skluzka. Chtěl přinést různé kytky
a holka, která se mu líbila, mohla sedět vedle něj, asi
to byla Hanka nebo Minda, kdoví.
Vodárnou protékal potůček, vlastně z Vrbovky.
Ta byla hned za vodárnou. Tam to bylo nejhezčí
na jaře. Šli jsme ke studánce a pili jsme z ní vodu. Sice
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na dně plavali broučci, ale dávali jsme si pozor. Na louce to vonělo kytkama a když jsem vylezla do kopce, tráva
tam byla sice hodně suchá, ale rostly tam krásné kytky,
myslím, že jsme jim říkali slzičky, nikdy jsme je
netrhali, kdosi říkal, že se nemají trhat.
Jednou jsme právě tam na kopci našli, schované mezi
trním, takové malé políčko růžiček, které krásně
voněly, jako kdyby je tam někdo nasázel. Ale málokdo
je asi objevil, byly dost dobře schované. Tak za nima
jsme vždycky chodili v červnu, myslím, že jenom my
holky, kluky by to asi nebavilo. Ty zase bavil na Vrbovce rybník.
Když to vidím teď, tak to mohlo být dost nebezpečné.
Mirek si stoupnul na nějaká prkna, bylo to jako vor, a jen
se odstrkoval tyčí. On do všech dobrodružství šel
vždycky jako první. Nebyl to žádný velký rybník, spíše
rybníček. My holky jsme byly na břehu a jen jsme to tam
pozorovaly. Jasně, že jsme se doma nemohly o tom ani
zmínit, to by nám to zakázali.
V zimě tam byl led a to jsme zkoušeli, jestli nás to
unese. Na jaře jsme z Vrbovky nosili jehnědy a fialky.
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Taky jsem z kytek vyráběla voňavky, které pak po několika dnech, kdy byly zavřené v lahvičce s vodou, příšerně smrděly. Nebylo mi jasné proč a tak jsem to stále
zkoušela. Voňavka Živé květy, co dostávala mamka
k svátku, voněla tak krásně a taky byla vyrobena
z kytek.
V létě či na podzim jsme sbírali klásky na poli.
Po sklizni jich tam zbylo plno a tak jsme je sbírali
do tašky, pak doma byli rádi, protože to bylo docela dost
zrní pro slepice. Na poli bylo horko, pražilo sluníčko,
ale i to sbírání klásků nás bavilo. Kluci jednou na poli
chytli myš, usmrtili ji a pitvali, to bylo škaredý, asi jsme
jim nadávali, ale stejně jsme se semtam koukly.
Jednou jsme s Mirkem byli sami na kopci, ani to nebylo daleko od domu. Byly tam borovice a Mirek na jednu vylézal. Seděla jsem kousek od stromu a koukala, jak
mu to jde. Přišel tam nějaký člověk a sedl si pár metrů
ode mne a jen tak koukal. Sem tam se usmíval a sahal si
do míst, kde měl přirození, jednou rukou si tam sahal
a druhou mi ukazoval, ať jdu k němu. Nereagovala jsem
nijak. Mirek za chvilku slezl dolů a šli jsme spolu pryč.
Ani jsme nikomu o tom neřekli.
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Měla jsem moc ráda písničky, co se tehdy zpívaly.
Motýla, Klementajn, Dominiku, Sluníčko ze Semaforu
a plno jiných. Některé byly i jako klipy v televizi. Líbilo
se mi, když jsem se probouzela a z kuchyně se ozývala
písnička Sluneční ostrov. To byla mamky oblíbená
a vždycky, než šla do práce, si ráno pouštěla desku
na gramofonu. Taťka měl rád Hegerovou, a taky Kučerovce. Na půdě mu leželo bendžo, na který prý hrával
jako mladý, když čundroval s partou kolem Berounky.
Líbila se mu místa jako Žloukovice, Račice – tam si taky
plánoval, že by si někdy postavil chatu. Ale asi na to
nikdy nebylo dost peněz.
Taťka měl pionýra, na něm jsem uměla od čtvrté třídy taky a vozila jsem za sebou – třebaže byl
jednosedadlový – kamarádky. Mohla jsem jet jen tak
dvě ulice od nás, ale i to bylo príma. Když mi bylo
sedmnáct, vezl mě taťka na něm i na Slapy za Zinou.
Byl moc hodný a měla jsem ho moc ráda, taky na něho
myslím. Nemusím chodit na hřbitov, abych s ním mohla
pobýt, je to jako by byl pořád se mnou. Ale když zemřel,
tak jsem to špatně nesla, na pohřbu jsem nemohla
zastavit brečení, nevadilo mi, že na mne všichni koukaj.
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Ruda říkal, že jsem se pak nějak změnila, když taťka
zemřel.
Táta se mi ve všem snažil pomoci. Kdysi mi řekl,
že všechno špatný bylo k něčemu dobrý – omlouval i lidi,
co ublížili jemu. Když jsem pak bydlela s mamkou blíže
Berounu, byla jsem ráda, že mohu za taťkou, Mirkem,
babi a dědou zajet.
Někdy jsem měla takové zvláštní silné zážitky a pocity (prý je to v pubertě obvyklé). Taťka spal v jedné
místnosti, já přes chodbičku ve druhé. Zamyslela jsem
se nad tím, jak je všechno nekonečné, nemohla jsem to
vůbec domyslet, nešlo to. Jak je nebe nekonečné a pořád to nestačí. Taky nad tím, že jednou zemřeme a že
je to napořád.
„Jak napořád ?“ – říkala jsem si a nešlo to nijak
strávit, jakoby jsem se nemohla vrátit do toho běžného
reálu, co normálně žijeme. Pak mi pomohlo, když bylo
někoho slyšet, když jsem mohla s někým mluvit.
„Už spíš ?“ – zeptala jsem se táty nahlas. Byla jsem
ráda, když jsme si mohli říct pár vět, tím to přešlo,
slyšela jsem sebe jak mluvím, a taťku, a tím se to
ztratilo.
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V období těch dospívacích let se mi to stávalo často.
Jednou se mi to stalo v Mrzlicích, kde jsme bydleli
s mamkou a Vláďou. Za domem byl hned hřbitov
a s kamarádkama jsme tam šly. Tam jsem se nějak tak
zamyslela, až mi bylo těžko, zase jsem si všechno
uvědomila, jak to chodí, ale nikdo nic nepoznal. A taky
bydlet u hřbitova se mi tehdy moc nelíbilo, obzvlášť,
když jsem tam musela někdy být i sama.
Byla jsem ráda a brácha určitě taky, když jsme
o prázdninách, v osmi či devíti letech, jeli stanovat.
Pamatuju si dvoje takové stanování, v Rejkovicích
a v Lochovicích. Všechno se sbalilo, stan s sebou
a jelo se vlakem. Z Berouna do Zdic a tam se přestoupilo na vláček, směr Příbram. Ve Zdicích prodávali
limonády a na ty jsme měli chuť vždycky. Buď v kelímku
nebo v lahvi se zvláštním zavíráním, červenou, nebo
žlutou.Už jsme seděli ve vláčku a bylo slyšet – „Horké
párky, horké párky“, – dalo se natáhnout ruku z okna
a koupit si.
Pak jsme jezdívali se Zinou. Jednou volali – „Zmrzlina, zmrzlina !“ – a já se vyklonila z okna a volala –
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„Zmrrrzlina z husích vajééc !“ – nevím, co mě to
napadlo, ale nadávali mi a byla jsem ráda, že se vláček
rozjel.
Později jsme se s Rudou, když jsme se vraceli
z čundrů, rádi stavovali ve Zdicích, kdy jsme čekali
na další vlak, všude zavřeno, jen saloon s lítacíma dveřma byl otevřený i po půlnoci. Měli tam běžné věci, ohřáli
i párek a měli jsme si kde sednout. Byly tam stoly s už
opotřebovanýma scvrklýma igelitovýma ubrusama,
ale tak nějak to k tomu patřilo.
A jak jsou ty zastávky? Libomyšl, Lochovice, Rejkovice, Jince, Příbram. Snad to tak je – když ne, tak
je to jinak.
Vzpomínám si jasně na to stanování v Lochovicích.
Táta už stál na chodbičce s těma všema zavazadlama,
aby se to včas vyndalo ven. My jsme byli natěšení,
ale starosti jsme si nedělali. Taťka s mamkou byli spolu
a měli dobrou náladu. Vystoupili jsme v Lochovicích
a stanovali jsme u lesa kousek za koupalištěm. Bylo nás
hodně. Teta Máňa, strejda Jarda, sestřenice Helena,
bratranec Jarda a bratranec Pepík.
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Na tom místě se zřejmě nesmělo stanovat, taky
k večeru se tam objevil hajný a měl řeči. Mamka si ho
vzala stranou, to bylo něco pro ni, dělat si z lidí
srandičky, ale tak vážně, že jí to slupli i s navijákem.
Takže tomu člověku namluvila cosi, že náš strýc dělá
u ministerstva a že si zvolil takovýhle druh dovolené
a kdesi cosi, takže hajný nám dokonce popřál hezký
pobyt a ať si uděláme pěkný táborák, třeba támhle
u lesa....
S mamkou jsem jezdívala na tábory a když se děcka
dozvěděly, že jede taky paní Bělková, tak se těšily, že zas
bude plno srandy. Někdy jezdila jako vedoucí, ale
většinou jako zdravotnice.
To třeba jednou jsme jeli z Loun a vlak byl plný. Sedli
jsme si – mamka, Vláďa a já do kupé, seděli tam ještě asi
tři lidé. Mamka ukázala na mne, aniž by mi předem něco
řekla, a povídá – „má Honkongskou chřipku“. Tehdy to
tady zrovna nějak přišlo. Já nic, jen jsem koukala,
styděla jsem se, až jsem zčervenala. Mamka, že mám
horečku a potřebuju se natáhnout. Lidi se potichu
vytratili a my tam byli sami. Pak, když už jenom někdo
nakoukl a byl rád, že objevil skoro prázdné kupé
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v narvaným vlaku, se už ani moc nesnažila, jen
na mne ukázala hlavou a zase že mám tu chřipku a že je to
hodně nakažlivé. Lidi byli rádi, že jim to řekla a nikoho
by ani nenapadlo jít dál, no a já jsem musela ležet, což mi
zas tak moc nevadilo, ale jinak mi to bylo blbý.
Na tom stanování jsme si užili srandy, koupání
a blbnutí. Teta Máňa hrála na kytaru, ostatní zpívali.
My jsme poletovali kolem stanů, měli jsme radost,
že můžeme být vzhůru dlouho do noci a nikdo nás neposílá spát. Chtěla jsem si namazat chleba se sádlem,
z toho lítání mi nějak vyhládlo, sádlo bylo ve sklenici
venku u stanu. Myslela jsem, že je to zvenku kousek
sádla, co tam uvízl, tak jsem vzala na prst, že to olíznu
a nevím jestli jsem to udělala, ale mám dojem, že jo,
na něco hořkého si vzpomínám. Byl to plž a lezl si jen
po sklenici. Tak mě asi chuť přešla.
Chodili jsme na koupaliště a taťkovou specialitou byly
stojky ve vodě. Dělal je při každém koupání. Jenom se
hrozně pomalu osměloval, než vlezl do vody, pomalu
a pomalu postupoval, až se celý ponořil. Nikdo ale na něj
nesměl cáknout, to neměl rád a tak jsme na něj cákali,
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ale jen málo. Jak je asi bezva, když rodiče s děckama
jezdí společně na dovolenou rok co rok, asi se to
předává a oni to zas dají těm svým dětem.
Asi v první třídě byl takový zamlklý hubený kluk.
Vypadal smutně, jmenoval se Pecka. Občas nepřišel
do školy, taky jsme se dozvěděli, že ho maminka večer
doma zamykala a odcházela. Jednou mu tam násilím
otevřeli dveře a on prý ubrečený a sám si tam vařil
na plotně polévku z kostky v malým plechovým hrnku.
Nevím už, jak to s ním bylo dál.
Mirkovi se nikdy na tábory nechtělo, tak mamka
brala s sebou mne. Měla jsem černý kufřík, nic moc
velký, ale stačil. Vzpomínám si, jak jsem si nahoru
do kufříku dala sušenky Ideál, tehdy mi moc chutnaly,
a těšila jsem se na ně, že si je pak dám. Na táboře
ve Skryjích byl též pan Jaroslav Krček. Hodně od něho
šly písničky v rádiu – typu „Či su hode, naše hode,
poďme stará do hospode, hujája, hujája, huja-jaja“. Tak
tam se asi hodně zpívalo, mamka pak na dalších
táborech učila tyhle písničky.
Fotka ze Skryjí – někde na schodech sedí pár lidí,
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všichni se smějí, mamka též vypadá spokojeně, jo a já
jsem tam taky....
Na konci toho pobytu jsme den před tím šli takový
maškarní zástup až k potoku a tam hupsnul Jarda Krček
do vody oblečený a možná i víc lidí, nevím.
Na jiným táboře, na Šumavě, to už jsem byla starší,
vybavuje se mi víc. Přidělili nás do stanů po dvou. Byla
jsem tam s nějakou dívkou ze Semil, staly se z nás
kamarádky. Tam si člověk říkal, jak to pak bez ní vydržím, no a za pár dnů doma bylo zas plno zážitků s jinýma kamarádama, tak se pomalu zapomnělo.
Ráno byl budíček, rozcvička, vztyčování vlajky bylo
před či po snídani, nevím. Podávalo se hlášení hlavnímu
vedoucímu a tím ten den začal. Procházky do lesa, různé hry, večer táborák a když nebylo hezky, seděli jsme
v jídelně a tam se hrály scénky a zpívalo se. Přihlásila
jsem se též a zazpívala jsem písničku „Já a moje Berta,
my jsme z vesnice, Berta krade husy a já slepice“, –
taková odrhovačka, ale děcka tleskaly a smály se, měla
jsem pak ještě zazpívat druhou písničku. Vybrala jsem
si ze svýho repertoáru Partyzána – to je:
„Skal a stepí, divočinou, hladový a roztrhán,
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s puškou v ruce, s ohněm v srdci uhání vpřed
partyzán....“
Tak to už se děckám moc nelíbilo, takže jsem
nezvítězila. Ale vzal si mne stranou nějaký vedoucí
a říkal mi, že to bylo moc hezký, ať si z toho nic nedělám,
že jsem nevyhrála.

Hrozně se mi líbily lesy, takový vlhký, voňavý
s potůčkama. Vycházky byly častý a příjemný. U potůčků rostly pomněnky – krásné, modré. Když vyrostly
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někde, kde neměly blízko vodu, už ty jejich květy byly
malinkaté, jiné.
Občas mně zamrzelo, že nemohu jít za mamkou
na marodku a třeba u ní přespat. Posílala mně pryč, že
musím být jako ostatní děcka, ty tam taky nikoho
nemají a nemůžu mít nějaké výhody....
Jednou se vytíral krk, preventivně. Stáli jsme všichni
v řadě a mamka každému vytřela krk špachtlí, namočenou v ajatinu. Myslím, že stejně tam moc dětí nestonalo, sem tam nějaký úraz, vymknutý kotník, škrábnutí
a tak.
Ke konci už jsem se vždycky těšila na všechny domů.
S Maruškou, s tou co si uměla uplést podprsenku
ve čtvrté třídě, co byla trochu jako generál a předsedkyně třídy, tak s tou jsme si u nás přestavily kurník,
asi jsme už slepice neměly. Udělaly jsme si z něj byteček. Maruška přinesla ubrus na stůl, na dvířkách
kurníku zevnitř byla nějaká látka. Taťka nám tam
dokonce zavedl zvonek, pro něho to byla hračka a my
jsme byly nadšené, že máme byt se zvonkem, uprostřed
malinkatého kurníku byl stůl.
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Jednou jsme si tam na stole nechaly otevřenou láhev
s podmáslím. Druhý den jsme přišly, že bychom se mohly napít a objevily jsme uvnitř láhve myš. Fuj, to nám
bylo nepříjemné. Asi jsme pak pokojík zrušily.
Nevím už s kým, možná sama, jsem taky začala stavět
domek. Za domem byl takový výklenek a to se tak akorát
na postavení domku hodilo. Našla jsem vhodné kameny, nevím jestli jsem používala nějakou maltu, ale
stejně jsem to nedostavěla, jen asi tak do metru výšky.
S Maruškou jsme chtěly přespat na zahradě ve stanu.
Vybraly jsme si místo na malé zahrádce, abychom byly
co nejblíže k domu, skoro až k okraji chodníku. Dokonce
jsme tam měly peřinu, abychom nenastydly. Všechno to
vypadalo, že to vyjde, ale tak po desáté večer jsme
dostaly obrovský strach, takže jsme šly spát domů.
Mirek se nám jenom smál.
K Marušce domů jsem moc ráda chodila, bydleli
v pronájmu a já musela přejít velký dvůr a to jsem měla
pořádný strach z krocanů. Když někoho viděli, tak se
načepýřili a hnali se k němu. Říkalo se, že se nemá nosit
nic červeného, že je to ještě víc vydráždí, tak jsem si
na to dávala pozor. Když už jsem došla pod okna, kde
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bydleli, měla jsem vyhráno. Ráda jsem se dívala na ty
okýnka, krásné bílé záclonky jen do půl okna a květináče s červenýma muškátama. Na chodbičce jim to
zvláštně, ale příjemně vonělo a byl tam chládek. Taky to
tam měla babička od Marušky asi i jako špajzku.
Vždycky, když jsem přišla k někomu cizímu do bytu,
bylo to takové posvátné, trochu jsem měla trému, ta pak
přešla. Vešlo se do malé kuchyňky, na gauči ležel dědeček od Marušky, vlastně jsem ho stále viděla jen ležet. Ale přesto byl stále veselý, dobíral si nás řečma
a někdy nám hrál na foukací harmoniku, to bylo hezké.
Teď bych o její babičce řekla, že to byla čiperka, drobná,
malá štíhlá paní, co neposeděla, pořád něco dělala.
Když jsem ochutnala její borůvkový koláč, nic v představě už pro mne lepšího nebylo. Jednou ho přivezla
Marušce i do školy v přírodě, tak jsem se těšila, že mi
též nabídne.
S Maruškou jsme obvykle hrály v kuchyni u stolu hru
Husičky. Házelo se kostkou a kdo hodil víc, tak se ty
husičky taky dříve dostaly do chlívečku.
Její rodiče jsem nikdy neviděla, ani se o nich moc
nemluvilo. Jednou Maruška ve třídě řekla, kdo má doma
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nějaký hudební nástroj, ať ho přinese druhý den do školy, že před vyučováním nacvičíme nějakou písničku.
Vím, že to i dirigovala, ale nic z toho nebylo. Pár děcek
doneslo, co mělo, já malinký rozvrzaný piánko, někdo
xylofon, trumpetu a kdovíco ještě, teď se k tomu mělo
zpívat, tak už teda nevím.
Chodili jsme povinně do pionýra, asi ve dvě jsme
čekali na naši vedoucí, ale ta z nějakých důvodů
nemohla přijít, tak Maruška řekla, že to přebírá
a ten den že bude naší vedoucí a že se půjde do parku,
tak se šlo do parku, celý štrůdl dětí. Ale byli jsme
znechuceni, že musíme do parku a poslouchat
Marušku, asi nás to i nudilo a tak jsme byli pak rádi,
když příště přišla naše pionýrská vedoucí.
Maruška se uměla prát a prala se i s klukama, tak oni
ji vlastně poslouchali taky. Ale jinak s ní byla i legrace.
Myslím, že Maruška mně naučila háčkovat. A tak jsem
vánoce co vánoce dávala bebí k Ježíškovi háčkovanou
žínku. Měl to být uháčkovaný obdélník, ale pokaždé to
vyšlo nějak jinak, nahoře širší, dole užší. Sešila jsem to
a vždycky jsem sklidila takový úspěch u bebí, že už jsem
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jí opravdu nic jiného nemohla dávat. Měla jsem pocit,
že kdyby nedostala žínku ode mne, byly by to pro ni
smutné vánoce. Říkala mi, jak je to fajn, že se s ní dobře
myje a drhne, že ty z krámu tak dobré nejsou.
Ráno, když taťka šel do práce, tak abych se tam
nebála, šla jsem si lehnout k babi do postele. Odemkla
v županu a řekla „tak pojď“ a já si zalezla k ní do vyhřátého pelíšku.
Na Štědrý večer byl nachystaný stůl plný dobrot.
My s Mirkem jsme měli každý svoji láhev, tu pěknou
od limonády na uzávěr, plnou vaječného koňaku, sice
bez rumu, ale byl skvělý. Každý měl jeden řízek vepřový
a jeden rybí, hromadu salátu, vánoční cukroví. Bramborový salát se dal na chlebíčky a ještě salám, vejce atd.
Na Moravě jsem byla překvapená, tady se dělají chlebíčky tak, že se namažou máslem, dá se šunka či salám
a vše ostatní, vejce, okurka, rybičky. Ty klasické české
mi připadají lepší.
U bebí voňěla purpura silněji, než u nás a taky František byl zapálený, taková kostelní vůně. Všude naklizeno a večer jsme všichni zasedli k vánoční večeři u nás
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doma, kde bylo více místa. Pak se rozdávaly dárky.
Od babi mám ještě Malostranské povídky s jejím
věnováním, Mirkovi dávala knihy s loveckou tématikou, to ho bavilo.
Mikuláš byl taky pěkný, moc jsme se těšili na nadílku. U bebí byl jeden talíř pro mne a jeden pro Mirka,
všechno, co jsme měli rádi, na něm bylo, buráky,
bonbóny, čokolády, kokosky, pak mandarinky, banány,
to byla vzácnost, k dostání jen před vánocema. U dědy
byly také takové talíře nachystané, no a pak ještě
v pokoji, kde jsme spali, na gauči byl Mikuláš od mamky
a taťky. Když jsme se probrali těma dobrotama, ochutnali, okoukli jsme, co má ten druhý na talíři, jestli nemá
náhodou víc, což ne, tak už Mirek šel ven sledovat čerty
a Mikuláše, já jsem později chodila také.
To jsem ještě byla hodně malá, když k nám přišel čert
a Mikuláš a já ze strachu zalezla v kuchyni pod gauč
a Mikuláš se ptal –„tak kde máme tu holčičku?“ – a já
z pod gauče řekla – „v prdeli“ – nevím, co mě to napadlo
to říct.
S Mirkem už před vánocema jsme vyčuchali,
co kde je za dárky. Většinou to bylo ve skříni. Našli jsme
lyže pro Mirka atd. Vánoční stromek jsme měli na60

zdobený kolekcí, ta krásně voněla, tedy čokoládou,
sněhovým pečivem, želém v čokoládě, taky biskupským
chlebíčkem, ten už byl uschlý, ve tvaru banánu,
no a krásné barevné koule, ořechy zabalené v pozlátku.
S Mirkem jsme nejdříve trhali čokoládu, pěnového pečiva se nikdo nedotkl, ale nakonec jsme byli rádi i za to.
Babi byla hodně obětavá, vlastně veškerý svůj čas
věnovala nám, vaření, úklidu. O vánocích vždycky měla
moc práce. Taky jednou pak před vánocemi, v tom
shonu, kdy chtěla, ať je všechno nej nej nachystané,
dostala chřipku, pak zápal plic a zemřela na otok plic.
Pamatuju se, jak ležela, už nás ani moc nevnímala, a říkala, že chce kořalku, že by to mohlo pomoci. Babi ani
nepila, jen někdy s taťkou si dali po stopečce něčeho
na zdraví. Přišel doktor a řekl, že musí babi do nemocnice. Pak přišel telegram, že bebí zemřela v půl osmé
a tehdy její budík na kredenci dotikal a zastavil se na půl
osmé.
Jak to bylo smutný otevřít její špajzku, kde měla
zásoby jídla, mouky , cukru, Malcao, co mi vždycky dala
do hrníčku s máslem, ale teď to vypadalo všechno
mrtvě, jako ona.
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Když jsme byli na pohřbu, bebí ležela na katafalku
v šatech, jako kdyby jen spala a každou chvilku by už
měla otevřít oči a zeptat se, jestli nemáme hlad. Její
široká postel zůstala prázdná.

O vánocích byly taky nějaké prázdniny, někdy
i uhelné, protože ve škole se topilo uhlím a když nebylo,
byly uhelné prázdniny. To bylo bezva, mohli jsme
sáňkovat o stošest. Kluci mi říkali – „pojď, sedni si
dopředu, budeš řídit“, – já jim na to skočila, jen když
jsem mohla jako první řídit. Seděla jsem skoro až v té
mezeře, aby se nás tam více vešlo, a jeli jsme čtyři na
malých sáňkách z kopce. Asi to nebylo nic neobvyklého,
až na to, že tehdá jsme narazili do plotu, já jsem měla
vyražené dva přední zuby a pod nosem mám jizvičku
dodnes. Tehdy mi to museli sešívat a aby toho nebylo
dost, jednou jsem utíkala ze zahrady a narazila jsem
do plechovky s hřebíkama a zase do toho místa, tak to
znova krvácelo.
Ve čtvrté třídě jsem šla na operaci slepého střeva.
Na sále mi říkali, ať prý počítám, tak jsem napočítala
do sedmi a už jsem nic nevěděla. Ležela jsem na pokoji
s dospělýma a říkali, že jak mě přivezli, tak jsem stále
volala, že chci šunku, kilo šunky, dělali si ze mne
legraci. Pak mi asi na návštěvu naši šunku přinesli, když
jsem na ni měla takovou chuť. Operoval mne prý doktor
Dvořák, mamka říkala, že tam má známé, sama dělala
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na zubním středisku. Později jsem na tom oddělení
pracovala a doktor Dvořák tam byl též.
My s Mirkem bychom byli rádi, kdyby vařila mamka,
ale vždycky jí to vydrželo chvilku a už se pak nádobí
a jídlo stěhovalo k bebí a ta zas vařila. Mamka uměla
dobré buchty – byly malé – jen ze čtvrtiny, co dělala
bebí, ale měla je makové, tvarohové, jablkové. Udělala
jich velkou mísu a my s Mirkem jsme je brzo zlikvidovali.
U babi jsem si hrozně ráda při jídle četla. Měla tam
takové různé kalendáře s příběhama a pěknýma obrázkama. Nebo mě moc bavila červená knihovna, té jsem přečetla na metry, pak i takové tlusté bichle – Liduška
z myslivny, Věčná Ambra a jiné. Četla jsem to tak od desíti let, bavilo mě to, ale pěkně jsem se toho přejedla,
že teď už bych k tomu nesedla. Ale v těch letech to bylo
vynikající.
Bebí si někdy prozpěvovala, ale takovým tenounkým hlasem, že jsem pak šla za barák, abych tam
byla sama, a napodobovala jsem ji, – zkoušela jsem
zpívat jako ona tak tence, ale asi nahlas, že přišla a hnala
mě pryč, asi se v tom poznala.
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Jednou měl Mirek nápad. Zabalil plexisklo, nebo
kousek pravítka do pozlátka, zapálil to a dal to k bebí
a dědovi na chodbu a ještě zavřel dveře. Valil se z toho
takový čoud, že za chvilku bebí s dědou vyběhli a příšerně nadávali, my jsme utekli na zahradu a měli z toho
srandu. Nebo se dal karbid do sklenice, zašpuntovalo
se to, několikrát obrátilo a pak se to vyhodilo nahoru
na zahradu, a za chvilku se ozvala pěkná rána.
Moc se mi líbily černé hodinky. To jsme seděli
u nás doma, stmívalo se, my jsme nerozsvěcovali,
až byla pak tma a mezi tím jsme si povídali, vlastně my
s Mirkem jsme poslouchali a ten kdo tam byl s náma,
většinou bebí či děda, vyprávěli. O tom, jaký to bylo,
když byli mladí a co všechno museli dělat. Tohle
vyprávění nás moc bavilo. Když se topilo, dala jsem si
přitom nohy do trouby a to pak byla ta pravá pohoda.
Spávala jsem v manželské posteli s mamkou vedle
taťky, Mirek měl hned vedle svůj gauč. Koukala jsem
na mamku večer před usnutím, jak si čte, pak před
spaním sepnula ruce a potichu se modlila. Říkala jsem
jí, že má oči jako liška, tvar a barvu, – nevím, asi podle
nějakých pohádek. Jednou ji hrozně bolelo břicho,
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skoro brečela, tak mi to bylo tak líto, že jsem šla
do koupelny, klekla jsem si, sepnula ruce a prosila
jsem, ať ji to nebolí.
Někdy v noci, kdy si už mysleli, že spíme, přešla
mamka k taťkovi a asi se milovali, co jinýho.
Když jsem byla nemocná, zdálo se mi, že jsem hrozně
těžká, že mám těžké nohy, ruce, že padám a padám
do nějaké hloubky. Pak jako dospělá jsem takové pocity
už neměla.
Když naši nebyli doma, s Mirkem jsme řádili, skákali
jsme z vysoké skříně do postele, nebo z matrací jsme
dělali motorky, to teda všechno pěkně utrpělo.
Mamka vždycky brala na cesty s sebou mne, Mirkovi
se asi nechtělo. Jezdily jsme za tetou Máňou a její
rodinou za Příbram, myslím, že do Nové Vsi. Měli tam
hospodu. Ta hospoda měla vzadu divadlo, podium s oponou, hlediště, – a tak jsme se tam vyblbli.
Mamka s tetou pořád vymýšleli nějaké srandy
a dělali si je i z hostů. Nebo naopak mamka tetě vzadu
za zástěrou dala štětku na vymývání lahví, teta byla
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trochu při sobě a jak šla, roznášela kafe či co, tak se jí to
tam pěkně houpalo, pak honila mamku po kuchyni.
Vzpomínám, jak nějakému známému dali do kafe, –
no ani neřeknu co, – ale on nic nepoznal.
My s mamkou jsme spali v kuchyni, to už bylo hodně
pozdě, když si tam k nám přilehl nějaký chlap, znala
jsem ho, nějaký Fára, – já nevím, proč jsem vždycky
musela být při tom, mohli si to nechat pro sebe.
Když se Helena – sestřenice – vdávala, měla svatbu
právě tady, jo jmenovalo se to Podlesí, tak. Na fotce
mám pěkné šaty, byla jsem za drůžičku, a kluci bratranci, zvlášť Jarda, co měl odstátý uši a byl to rošťák.
Odpoledne se kluci vytratili s lahví vína a my holky
s nima, ale my jsme nic nepily. Měli jsme všichni
volnost, okolo bylo veselo, jak to při svatbách bývá a to
stačilo. Byla jsem ráda, že taťka je tam s námi.
Teta Máňa uměla tu nejlepší čokoládu na vánoce,
to nám vždycky pytlík té čokolády poslala. Hrozně ráda
jsem mlsala a pak jsem také měla problémy se zácpou.
Hodinu jsem vysedávala na kýblu a slzičky, že to bolelo,
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někdy mi dala mamka kus mýdla spodem, ale to mi bylo
teprve nepříjemný. Zeleniny jsem jedla málo, zas tak
moc mi nechutnala.
Občas k nám jezdívaly návštěvy, nejčastěji tety
se strejdama a dětma, tedy naše sestřenice a bratranci.
Teta Káša , strejda, Pavla a Dáša byla dvojčata, to k nám
teta jezdila s nima a ony byly ještě v kočárku. Ale Jarda,
jejich brácha, už byl velký jako já, tak jsme blbli. Lezli
jsme po stromech, lítali po zahradě, honili se, nic jsme
nenechali v klidu.
Na dvoře jsme měli suchý záchod, a tak když jeden
z nás dvou šel tam, ten druhý na něj už čekal před
dveřma a říkal, – „už jsi?“ Dospělí to věděli a dělali si
z nás srandu, že bez sebe nemůžeme být ani na záchodě.
Teta Káša na mne působila vždycky takovým klidným
dojmem, když mě něco trápilo, tak to ze mně dostala
a říkala, že to bude dobré a hladila mě přitom, měla
jsem ji ráda.
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Jedno odpoledne převrátilo život nám všem. Přijelo
nákladní auto, mamka se přivítala s nějakým člověkem
a začali nakládat nábytek a oblečení do auta. Taťka byl
v práci a přišel večer, nic netušíc, do poloprázdného
domu. Ale co věci a nábytek. Táta nevěděl, proč se to
stalo. Nikdo netušil, babi s dědou jen přihlíželi, dělat
nemohli nic, ani nevím, jestli byl brácha doma, nebo
lítal někde venku. Doteď to mamce nemůže zapomenout, a i když už je jí přes sedmdesát, nenavštěvuje ji. Jednou byl snad za ní v nemocnici, ale jinak nemá
zájem se stýkat. Teď to mamka nechápe a nenese to
zvlášť dobře.
Mně se teda odjíždět nikam moc nechtělo. Proč,
pryč od táty a z domova s nějakým cizím chlapem ?
Ale mamka, – byla jsem na ní docela závislá, – uměla se
se mnou mazlit a bez ní se mi taky nechtělo být. Řekla,
že stejně jedeme jen na konec Berouna a tedy
nebudeme daleko. Tak jsem s nimi jela. Ale když už
jsme vyjeli za Beroun, rozbrečela jsem se, proč mi
mamka lhala, že budeme v Berouně?
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Odjeli jsme někam k Praze, do Stodůlek, před tím
jsem tam ještě nikdy nebyla. Nejhorší na tom bylo to,
že mě nechali u cizích lidí. Začala jsem tam chodit
do školy a mít nové kamarádky. Domů, nebo tam, kam
jsem se denně vracela a přespávala, jsem se netěšila.
Ti lidé možná byli hodní, nevím, ale pekli samý perník,
modlili se a byli vůbec pro mne nějak zvláštní.
Mamka se s Vláďou scházela právě tam a jen ze soboty na neděli. Ze zdravotnice se stávala servírka, protože
si s Vláďou chtěli otevřít hospodu. Zaučovala se někde
na Karlštejně. O tátovi, bráchovi, bebí a dědovi jsem se
vůbec nic nedozvěděla a to bych tehdá tak ráda s nima
byla.
Mamka s Vláďou vlastně počali právě tam Vlaďku.
Leželi vedle mne na jednom gauči, mysleli, že už spím
a mamka mu říkala, – „musíš ještě ve mně zůstat“, – aby
byla těhotná. Pak taky opravdu byla a čekali jsme
Vlaďku. Nevím už, jak k tomu došlo, ale přestěhovali
mne do Berouna k Vláďovým rodičům. Kdybych prý byla
u taťky, tak by mě mamka nedostala do péče. Tak mne
tam nechala u cizích, – pro mne to tak bylo.
U babi Hejdové se jedly samý holoubata, protože její
muž držel dietu. Jedlo se to pomalu, protože to mělo
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malé drobné kůstky. Spala jsem dole v obýváku a babi
s dědou chodili ze dvorku po schodech do druhého bytu,
kde měli ložnici. Moc jsem se tam sama bála a taky mě
budily velké nástěnné hodiny, které v každou půl
a celou bily, což mi nebylo moc příjemný. Je možné, že je
pak na noc zastavovali, nevím.
Okna z toho pokoje vedly přímo na ulici a byly úplně
nízko, jednou, už nevím proč, jsem si otevřela okno a šla
ven tím oknem a přivřela jsem ho. Jak se to ale babi
dozvěděla, byla z toho na mrtvici, co kdyby tam někdo
náhodou vlezl.
Školu jsem měla kousek od domu. Babi Hejdová
bydlela na Městském kopci, kousek od Plzeňky. Mrzelo
mě, že ani odtud nemohu zajít za tátou a být tam. To mi
asi mamka zakázala. Nevím, jestli mu řekli, kde jsem,
ale matně si vzpomínám, že jsem na Zavadilku občas
zašla, než jsme se opět stěhovali. Tentokrát do Kozolup.
Kozolupy, malá hezká vesnička, s rybníčkem, kam
jsem chodívala na šlajfkách bruslit a nebo se jen tak
klouzat a taky s hospodou, – kdoví jestli ještě je tam, jak
bývala. Smrdělo to tam pivem. Hospoda a kuchyň byla
dole, kde jsme zkraje přespávali, mamka, já a Vláďa.
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Tuším, že mě přemlouvala, nakazovala, ať ho oslovuju
táto, ale to jsem odmítala, – „já tátu mám“– jsem říkala!
Později jsme spávali v jednom pokojíčku v podkroví.
Vedle byl sice ještě jeden, ale ten nepředělávali, byla
tam prý i nějaká urna po někom, říkala máma.
Jak jsme ještě spávali dole v kuchyni, tak tam jsem
prý byla náměsíčná. Prostě v noci jsem vstala, zavřené
oči a šla jsem ke kredenci, kde byly příbory. Všechny
jsem vyndala a pak zas dala zpátky a šla jsem si lehnout.
Když mi to druhý den říkali, nechtěla jsem tomu věřit.
Ale pak už se mi to nestávalo. Asi to bylo nějaké pohnutí
ze všech těch změn, co se stále děly a já je nemohla
ovlivnit.
Přímo v tom domě hospody měla byteček jedna
hodně stará paní. Občas jsem k ní chodila. Měla
takovou hrubou dřevěnou podlahu a krásně to tam
vonělo dřevem. Ta paní se mi líbila a ráda jsem tam za ní
někdy zašla.
Do školy jsem začala dojíždět do Loděnic. Děti se
skamarádí rychleji než dospělí, určitě jsem si tam
někoho našla. Vždycky, když jsem šla do jiné školy,
připadala jsem si jak exot. Bývalo to vždy podobné.
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„Tak tady vám představujeme novou žákyni
a blablabla...“ Nikdy se nevědělo, na jak dlouho.
V Loděnicích se mi ale nelíbilo a taky mi tam něco
ukradli ze skřínky.
V hospodě práce byla docela zajímavá. Krájela jsem
salám tence, aby bylo hodně koleček na talíři, pak se
drobně pokrájela cibulka a polila jsem to trochu
octem. Když byl v hospodě fofr, většinou večer, tak
jsem pomáhala. A bavilo mě to. Vařila jsem kafe, vážila
utopence a dávala na talíř, krájela jsem na kráječi
chleba a připadala jsem si užitečná, kdoví, – říkala
jsem si, – jak by to beze mne stíhali. Mamka už čekala
Vladěnku a bylo to na ní vidět. Jednou v noci, asi kolem
jedné, mě mamka s brekotem vzbudila. Bylo mi asi
třináct a byla jsem vyplašená, když mamka vypadala
tak nešťastně. S Vláďou se pohádali a on pak ze vzteku
rozbil prý asi pětset lahví piva ve sklepě, kde byly
v bednách, prostě je převrátil. Brečela a já jsem ji
těšila, že to zas bude dobré.
V ložnici jsme spávali všichni tři, já měla svůj gauč,
oni manželskou postel. Prý uzavírali sázku, jestli zase
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ráno moje prostěradlo bude na zemi. Často se mi to tak
prý stávalo, asi jsem spala neklidně, což nevím.
Pak se stalo, že u mamky našli tuberkulózu a musela
jít na několik měsíců na léčení, myslím na Pleš, tam se
TBC léčilo. Před tím kouřila, i když čekala Vlaďku,
ale prý to chytla v Osově, v domově důchodců, kde před
nějakým časem dělala. Když ji pustili, tak musela ještě
brát hodně léků doma. Ani si nevzpomínám, jak to
všechno probíhalo, když mamka byla na léčení, jak
jsme s Vláďou hospodařili, jestli jsem jezdila za taťkou
a tak. Vím jen, že Vláďa se učil angličtinu a dával mi
základy, koupil mi knížku – takovou jednoduchou, ale
moc se mi líbila.
To mohl být rok 1966 a v roce 67 se narodila Vladěnka. Asi po roce si našli místo dost daleko, na severu
Čech. Nejdřív to byly Řisuty – malá víska, odtud jsem
jezdila do školy do Třebívlic. Bylo to docela daleko
a chodívali jsme to někdy s kamarádkama pěšky, asi
když bylo pěkné počasí nebo nám ujel autobus ze školy
domů. Občas pro mne přijel Vláďa na motorce, ale
hrozně jsem se bála s ním jezdit. Jezdil hrozně rychle
a v zatáčkách se nakláněl skoro až k zemi.
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Ve škole jsem prospívala docela dobře, buď samé
jedničky nebo nějaká dvojka. Ale většinou jsem byla
s učením z minulé školy úplně jinde. Probíralo se vždy
už něco jiného, spíš jsem musela dohánět. Taky
způsob výuky byl jiný. V Třebívlicích do biologie se nosily kytky a tak jsme se je učili poznávat. Stůl byl plný
kytek a někdy to bylo dost těžký, ale myslím, že mi to
něco dalo.

Na učitele už si ani moc nepamatuju, vím jen,
že pak v Bílině, kam jsem taky chodila do školy, zemřel
poměrně mladý učitel, snad na selhání ledvin, a my
jsme na pohřbu museli stát čestnou stráž. Kluci říkali,
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že jsem se držela. Já jsem ho teda znala krátce, ale
stejně to byl zvláštní pocit napětí. Člověk neví, jak má
to napětí ventilovat. Buď hodně brečet, nebo se hodně
smát, jde jen o to ze sebe ty emoce dostat. Horší je,
když se to drží v sobě a člověk nasadí kamennou
masku.
Děcka mě mezi sebe vždycky přijaly dobře. V Řisutech byla hezká příroda. Pamatuju si, jak někde za potokem rostly dobrý červený jabka a nebyly ničí.
Tak na ně jsme chodili. Na zahradě nám rostly hrozně
dobré zelené blumy, velké, sladké, plné šťávy. Jediný
strom, ale plně obsypaný. Tak jsme se jich přejídali.
Ale co to bylo proti zahradě, ve které jsem bývala doma
opravdu – v Berouně jsem si vylezla na strom, někam,
kde se dalo dobře sedět a jen jsem se koukala okolo
a třeba kdo zrovna z cizích lidí jde kolem zahrady.
Tady jsme měli psa Mikyho. Byl přidělený k práci,
kterou Vláďa dělal. Přidělili nám i domek. Vláďa totiž
pásl krávy. Teď se o tom vůbec nechce bavit, stydí se
za to. Pracuje nyní ve Švédsku jako dobrý programátor,
umí sedm řečí a taky tam vystudoval vysokou školu.
Naučil se jazyk, přivydělával si vyučováním ruštiny,
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teď tam má hezký dům se zahradou, ženu, kterou má
rád, mají společné zájmy, hlavně sport, jezdí na kanoi
na moři, lítá sportovním letadlem, v zimě bruslí třeba
třicet kiláků za den po jezerech a taky rád jezdí se svou
nynější družkou po světě a stále se oba učí něčemu
novému. Když se učí francouzštinu, zajedou si do Paříže, aby asi chytli akcent. Ale to jsem trochu odbočila.
Vladěnka už byla na světě. Vláďa ráno vyvedl krávy
z kravína a hnal je přes celou vesnici, při tom mu právě
pomáhal pes Miky, který byl k tomu vycvičený. Vláďa
je hnal do kopců, pokaždé jinam, kde bylo dost trávy
ke spásání. Pak se tam mohl natáhnout a učit se. Učil
se stále angličtinu. Říkal, že se mu docela i ta práce
venku líbila, ale večer se muselo i poklízet v kravíně
a tak se asi dost nadřel. Mamka mu chodila pomáhat
a já jsem hlídala Vlaďku. Byla ještě maličká a vzpomínám, jak jsme s mamkou a s kočárkem jeli do kopců
na pastviny, a to dost vysoko, za Vláďou. Divím se, že
to kodrcání kočárek vydržel. Ale šlo to.
Nevím, jak to bylo placené, ale někdy jsme doma
měli taky jen suchý chleba, ale pak zas bylo dobře.
Mamka mi ušila několik krásných šatiček na panenku.
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Spíchla to v ruce, ale byly překrásné. Plesové, obyčejné, halenku, sukni a tak.
Jednou jsem měla angínu a brala jsem antibiotika,
na oběd se dělala smaženice z hub. Už jak se houby
vařily, smrdělo mi to. Jak je člověk nemocný a zoškliví
se mu nějaký jídlo, tak se to dost dlouho pamatuje.
Houby jsem pak dlouho ráda neměla.
Z Řisut jsme se stěhovali o kousek dál, do Mrzlic.
Mrzlice byly taky malá vesnice. Bydleli jsme v domku
se zahrádkou, s pěknou prosklenou verandou, akorát
výhled byl na hřbitov. V tom domě jsem se bála, hlavně
proto, že mamka s Vláďou vycházeli z domu už ve dvě
ráno asi dva kilometry odtud do Tvrdiny, kde byl kravín. Oni tam poklízeli, dávali slámu, mamka dojila mléko, – ta, která se kdysi krávy bála z dálky, teď se naučila i dojit. Práci měli těžkou, občas jsem tam s Vlaďkou zajela s kočárkem.
Takže když ráno odešli z domu, já od těch dvou už
nespala a vymýšlela jsem jen, jak zabezpečit dveře, aby
se tam za náma nikdo nevloupal. Dveře z pokoje nešly
zamykat, tak jsem přivázala na kliku provaz a ten jsem
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přivázala už nevím k čemu. Starosti mi dělalo okýnko
v jiné místnosti, které vedlo do zahrady, tam už jsem
jen koukala, jestli se něco nešustne. Byla jsem moc
ráda, když už ráno kolem sedmi přišli domů. Mamka
nosila šátek na hlavě, oblečená do pracovního a pak se
důkladně myli, aby z nich vyčichnul ten kravín. Když
někdy Vlaďka hrozně brečela, že chce mamku, tak
jsem se zabalila do šátku a napodobila mamku a ono to
fakt pomohlo.
Vlaďce se připravovaly různé kašičky, mrkvička
se žloutkem a tak. Jednou jsem v postýlce viděla
kousek mrkvičky, tak jsem to dala do pusy, ale pak jsem
zjistila, že už t a mrkvičk a byla strávená,
i když špatně.
S Vlaďkou jsem chodila do Hrobčic do poradny.
Mamku tam asi moc neznali, chodila jsem tam snad
jen já. Jednou jsem za sebou slyšela, – taková mladá a už..... Bylo mi to trapný, jak to může někoho vůbec napadnout.
Do Hrobčic to bylo prudce z kopce po silnici, horší
pak nahoru, ale zvládlo se to. V Mrzlicích jsme poštu
neměli a tak, když mi taťka poslal balík, musela jsem si
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pro něj zajít do Hrobčic. To jsem byla ráda, jen jsem si
představovala, co všechno dobrého mi zas poslal. Pralinky – moje oblíbené, čokolády, oplatky, Jasenku –
sladké kondenzované mléko a plno jiných dobrot, pak
dopis a většinou dvacet korun k tomu, možná padesát.
Dopis jsem si četla několikrát, mlsala jsem si a vzpomínala, co tam doma. Každý měsíc jsem si tam chodila
pro balík, když měl taťka po výplatě, tak to všechno
nakupoval.
Mamka o tátovi mluvila jenom jako "o Bělkovi", ale
přes to jsem se dokázala přenést. Stejně to byl můj
taťka a měla jsem ho ráda. Samozřejmě i mamku.
Ve vesnici jsem měla kamarádku Helu Kaločajovou
z cikánské rodiny. Hela byla inteligentní a rozuměly
jsme si. Byla moc hezká, černovlasá, kudrnaté vlasy,
nejraději nosila bílé halenky a černé kalhoty, nebo
sukni. Doma to měli zařízený velice skromně, trochu
nábytku, když jsem byla u nich, zrovna se uvnitř sušilo
nějaké prádlo.
Jezdily jsme do Bíliny do školy. Přišla jsem tam
se samýma jedničkama, ale nějak špatně jsem to tam
zvládala, myslím, že mi z matiky hrozila i trojka, ale na82

konec jsem dostala dvojku. Asi to byla osmá třída. Pak
někdy v devítce už jsem zas byla v jiné škole a v jiný
vesnici.
Ve škole kamarádky měly jiné záliby než já. Chlubily se, co mají nového na sebe. Mně mamka v Mrzlicích
nechala u švadleny ušít úzkou sukni, líbila se mi a ráda
jsem ji nosila. To byla asi moje první úzká sukně, tmavá
s jemným nenápadným proužkem. Vím, že látka na ni
stála osmnáct korun.
Když už zase Vláďa s mamkou upekli, že se budeme
stěhovat, ani mě to už tak nebralo, naštěstí zrovna byly
prázdniny, což před tím nikdy, a tak mi to tak nevadilo.
Jen jsem chtěla, jestli by s náma mohla jet i moje
kamarádka Hela. Když to povolili, byla jsem moc ráda
a Hela také, že se někam podívá. Byla to pěkná dálka,
ze severu Čech až někam k Příbramsku. Vesnice se
jmenovala Roželov a nastěhovali jsme se – kam jinam,
než do hospody. Krávy už je nebavily, tak se vrhli opět
na tohle.
Hela byla u nás asi tři týdny a pak jsme ji s mým
taťkou zavezli zpátky k nim domů.
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Nahoře nad hospodou byly dva pokoje, v jednom
spala mamka s mužem a Vlaďkou a v druhém já. Bylo
mi líto, že nemůžu spát s nima, v pokoji jsem se sama
bála, ale prý už jsem byla velká. Na té půdě se našlo asi
pět set zaprášených talířů, polévkové mísy, byly tam
ukryty ještě prý asi před Němci. Večer s Helou jsme
jedli třešně a pecky jsme pinkaly po chlapech, co vyšli
z hospody a močili. Byl večer, kolem desíti a oni
nevěděli, co to je, jen se ohlíželi a nic. Tak to nás velice
bavilo.
Jednou mě začala svědit hlava, podívali se mi do vlasů a bylo tam plno hnid a vší. Zatřásla jsem hlavou nad
bílým prostěradlem a tam to bylo vidět, jak vši vypadávaly, Hela to samý. Spolu jsme si vzájemně mezi
nehtama štípaly hnidy, ale to nebylo řešení. Mamka
z toho byla celá pryč, vši a u nás doma, asi je přinesla
Hela. Koupilo se DDT, nasypalo na hlavu a přes noc
byla hlava zabalená, pak se ráno umyla a bylo po vších.
Mamka využila ještě situace, že se podívá Vláďovi
do vlasů a prý, že má taky vši.... Ale pravda to prý nebyla. Říkala mu, že ho musí ostříhat, že po kůře tam zbyly
ještě hnidy. Vzpomínám, jak ho stříhala ala hrnec, stá84

la za ním a na mne dělala srandovní ksichty, jak bude
Vláďa vypadat. To se jí fakt ale povedlo.
Vlaďka už začínala chodit a já jsem ji musela brát
všude s sebou, protože na ni neměli čas a já jo. Když
jsme měli s děckama nějaký sraz třeba venku v přírodě,
tak mamku nezajímaly důvody, že bych chtěla být někdy jen tak s kamarádama a s kamarádkama.
Ne, – říkala, – vem si ji s sebou, aspoň vím, že tě
pohlídá. Tedy od kluků.
Vlaďku jsem měla moc ráda, říkala mi Heta
a taky všude chtěla se mnou. Večer, kdy máma byla
v hospodě, jsem ji nahoře uspávala tím, že jsem jí nechala její ručičku na mém prsu, tehdá ještě jsem
podprsenku nenosila, nebylo třeba. Ale Vlaďce to stačilo a tak usínala. Mamka ji totiž kojila asi do dvou let
a tak to k tomu patřilo.
Do školy jsem začala chodit do Hvožďan asi dva tři
kilometry z Roželova, ráno autobusem a odpoledne
někdy pěšky. Cesta vedla přes les a tak jsem tam
nerada chodila sama, vždycky raději s někým. Byl tam
jeden učitel a vzpomínám, že si mě vzal stranou a říkal,
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že to nikomu nesmím říct, i když se pro to nerozhodnu,
prý bych mohla dělat ve výzvědné službě, že má jakési
styky a záleží jen na mně – jak se rozhodnu, – ale
odmítla jsem to. Bavilo by mě být kadeřnicí, ale protože jsem měla vyznamenání, tak mamka rozhodla, že budu zdravotní sestrou, jako později obě moje sestry.
Mimo hlídání jsem musela jednou za týden, tuším
ve středu – to byl zavírací den – vytírat lokál.
To mě tedy moc nebavilo. Mimo to jsem někdy zaskakovala v hospodě a točila a roznášela pivo. Jednou jsem
tam ochutnala sladké likéry, vaječný koňak, griotku,
upila jsem to přímo z lahve, ale jen malinko. Jinak, když
jsem měla chuť na sladkosti, tak jsem si řekla a mohla
jsem si vzít ze skladu. Měla jsem ráda turecký med
nebo bonbony.
V Roželově jsem měla kamarádku Marušku Paťkovou. Později za mnou, když jsme se přestěhovali do Příbrami, občas přijela.
Ve vesnici měli Paťkovi pěknou chaloupku se dvěma
světnicemi. V jedné byla kuchyň a ve druhé se spalo.
Mamka, taťka, Marie a její sestra Jana. Měli v té místnosti krásnou velkou pec a na ní se též spalo. Byla
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vyhřátá a tak tam bylo příjemně, mohla jsem si to zkusit. Maruška byla pracovitá a musela doma hodně pomáhat, myslím, že měli i nějaký dobytek. Na Velikonoce dělali takové zvláštní placky, celé ozdobené.
Když jsem někdy bývala sama přes noc v hospodě,
Maruška tam se mnou přespala. Jednou jsme si koupily víno, byly jsme samy doma a že ho vypijeme. Moc
mi nechutnalo, ale asi jsem z něj byla opilá.
Do hospody chodili i vojáci a jeden se mi docela líbil,
asi i já jemu, protože občas po mně koukal. Mamka si
toho všimla a varovala mě, ať si dám
na vojáky pozor. Ale to ani nemusela říkat, nikam jsem
nechodila – a když, tak s Vladěnkou.
Jednou šli kluci a holky do kina do Hvožďan, mohla
jsem jít taky, to byl teda svátek. Líbil se mi tam jeden
kluk, jmenoval se Honza, pak mi ještě i psal. Z kina
jsme šli pěšky a tak to chvilku trvalo, jenže – překvapení u dveří – přišla mi otevřít mamča (byl zavírací
den v hospodě) a hned mezi dveřma mi dala facku.
Vůbec jsem nevěděla proč, nic špatného jsme nedělali,
tak to mě teda pěkně naštvala a zároveň mi to bylo líto.
Bylo mi skoro patnáct a nic jsem nesměla.
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Už jsem občas jezdívala do Berouna za tátou, babi,
dědou a Mirkem. Mirek se začínal učit jako opravář
zemědělských strojů. Bebí se o něho pěkně starala,
aby měl vždycky všechno nažehlené, pěkné. Vařila,
pekla, uklízela, měla tam tři chlapy. Pak z Příbrami,
když už jsem byla na zdrávce, jezdila jsem za nima dost
často, skoro každý víkend, – no a taky za Zinou. Taťka
pak na mne platil mamce ještě vyšší výživné, než mu
určily úřady. Viděla jsem dopis, kde mu snad psali jak
je to ojedinělé, že dává víc, než musí. To ale tehdá
mamka naříkala, že nemá pořád peníze, stipendium
ze školy jsem jí musela dát, nechala mi asi třicet korun.
Oblečení mi kupoval táta, kapesné mi též vylepšoval.
Když byl ve druháku zdrávky zájezd – asi dvanáctidenní – do Ruska, tak mi ho taky táta platil, jinak bych
se tam asi nepodívala.
Pak z Příbrami jsem s sebou vozila i Vladěnku do Berouna, taťka ji měl rád, hrál si s ní, měli hezký vztah.
Babi s dědou ji přijali taky normálně, tak jsem byla
ráda, patřila ke mně a oni to tak taky brali. Mám
fotečku, jak Vlaďka asi čtyřletá sedí před domem, něco
kreslí do písku a taťka přichází v nádražácké uniformě
z práce a jde k ní.
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Asi jsem toužila mít kolo a tak táta nějaké starší
koupil, opravil a přivezl mi ho do Březnice. Tam jsme
měli sraz. Březnice je od Hvožďan kousek, tak to jsem
potom mohla jet na kole domů. V Březnici jsme si
s taťkou zašli na oběd, pak do cukrárny, měla jsem
na sobě modrobílé sportovní triko s dlouhýma rukávama, texasky, tenisky. Vím, že v hospodě kluci, nebo
chlapi říkali, že přišel nějaký sportovec či co. Kolo se
mi moc líbilo, tak jsem se s tátou rozloučila a jela jsem.
Bylo to moc bezva, přijet až do Hvožďan a pak i do Roželova na svým kole.
Když to zas na Vláďu a mamku přišlo, tedy ty stěhovací mánie, – mně už to taky tak nevadilo, pomalu
jsem tomu zvykala, – tak jsem musela být dost často
i sama v hospodě. Tedy ne jen v zavírací dny. Oni si
odjeli na motorce, dali mi instrukce co a jak a odjeli.
Na ten den si velice živě vzpomínám, protože byla
návštěvnost větší než v jiný dny a aby toho nebylo dost,
přijel i zájezd dětí. Autobus s dětma se stavil u hospody, byly zřejmě někde na výletě. Všechno s Vladěnkou v náruči. Do skladu pro zásobu cukrovinek,
vařit kafe, točit pivo, limonády, bylo ten den i víc
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místních štamgastů, a tak mi došlo pivo. Musela jsem
jít do sklepa narazit sud. Asi už mi to někdy musel
Vláďa ukazovat, protože i tohleto jsem zvládla. Už jsem
toho měla za celý den dost a tak jsem byla ráda, když
večer dorazili. Vždycky jsem se o ně bála, když vyjížděli na té hrozné motorce. Poznala jsem i podle zvuku
motoru, že to jsou oni. Divili se, že toho bylo tolik a byli
rádi, že jsem to teda zvládla. Takže – řekli mi, že se
budeme stěhovat, ani ne tak daleko, jen do Příbrami.
Babi Hejdová jim půjčila na barák a tak ho tam kupují.
Pro mne byla výhoda ta, že zdravotní škola byla
v místě. Když se prošlo hlavní ulicí – náměstím,
(už nevím, snad Pražská), tak nahoře za zeleninou
doprava byla Zeyerova ulice a tam jsme bydleli,
na čísle 346. Na půdě zůstaly po lidech, co tam kdysi
bydleli, knihy – myslím nějaké romány, červené knihovny a tak. To měla mamka ráda, já už to období měla
za sebou a nebavilo mě to. No a pak tam ještě byly
zápisky, kdo tam bydlel a tak. Barák byl po panu Škopkovi. A já jsem kdysi četla, jak psal pan Hlinomaz právě
něco o panu Škopkovi ze Zeyerovy ulice z Příbrami,
že tam snad za ním jezdil, nevím.
90

Zůstalo tam i plno oblečení, to jsem pak s dovolením
mamky vozila babi do Berouna a ta byla hrozně ráda.
Táhla jsem do vlaku velký igelitový pytel plný hadrů
a těšila jsem se, že jí udělám radost. Taky že jo a tak
jsem to několikrát zopakovala. Už mě vždycky na Zavadilce vyhlížela u dveří výminku, kdy už půjdu. To bylo
v době, když jsem jezdila na ty víkendy.
V Příbrami v baráku jsme bydleli v prvním poschodí, šli jsme přes chodbu a hned vedle byla velká
místnost, zřejmě nějaká bývalá dílna, dost velká.
(Později z toho Petr – následující mamčin druh a manžel – udělal přízemní byt). Vzpomínám, že kuchyňka
byla dole.
Nahoře jsem měla malý pokojíček s oknem, – dveře
a přepážka byly tenké, ale bylo to příjemné soukromí,
stůl a gauč se mi tam vešly. Vedle byl obývák a taky
ložnice. Z chodby se vcházelo do obýváku. Přes chodbičku, trochu bokem, byla koupelna. Tam byl jen velký
zásobník vody, dole pod ním se topilo dřevem a vedle
těžká vana, nic víc. Koupaly jsme se tam s Vladěnkou, a
vždycky jsem měla pocit, že by to mohlo propadnout
podlahou na dvorek.
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Dvorek byl malý, zahrádka žádná. Okolo jen domy
a z protější zdi šel pach, někdy i vůně z ventilátoru
jednoho bufetu. Výhled z domu byl taky jen na další
protější dům. Bydlela tam jedna silná, ale opravdu
silná paní. Takže, když k nám přišla na návštěvu,
pamatuju si to jako teď, nabídla jsem jí k sezení dvě
židle. Pěkně jsem je přistrčila k sobě, aby byly
srovnané a bez mezery a dobře se té paní sedělo, byla
totiž docela milá. No, ale nebylo to přijato od mamky
dobře. Zakroutila na mne očima, že se tohle nedělá
a dala té paní jen židli jednu. A přitom mi to připadalo
tak normální. A židlí bylo dost.
Vláďa začal pracovat někde v dolech, asi se tam dost
vydělávalo, nevím. Mamka byla s Vladěnkou asi ještě
chvilku doma a pak začala dělat v jeslích.
Bylo to všechno pro mne zas něco jiného. Za rohem
náměstí, plno obchodů, ale taky plno pachů, příroda
žádná. Teta Máňa se kdysi z Podlesí přestěhovala taky
do Příbrami a už několik let bydlela o dva domy dál,
v podnájmu. Dělala naproti v cukrárně. Chodila jsem
tam občas na zmrzlinu, ale nejraději jsem měla mléčný
bar, tam bylo slané i sladké zboží. V jedné části se daly
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koupit rakvičky se šlehačkou a to žluté, čokoládové
i jiné dorty a v druhé části měli obložené chleby, s různými pomazánkami nebo s vejcem a oblohou. Dalo se
to sníst hned tam a nebo si to nechat zabalit. Ráda jsem
tam chodila po škole s holkama, nebo i sama.
Do školy jsem si většinou kupovala tři čtyři šátečky
s marmeládou na svačinu. Seděla jsem v lavici poblíž
Evy Kalové a ta mi vždycky říkala: „a to všechno sníš?“
No, divila jsem se, že se diví. Vážila jsem tehdá asi
padesát osm kilo při výšce stošedesát pět, půl cenťáku
jsem si přidala.
Takže jsme se zabydlovali, seznamovali s městem,
přibyli jiní známí, kamarádky, neznámí. Byly prázdniny, do školy jsem se teda moc netěšila, ale kdo by se
těšil.
Na rohu v zelenině prodávala sestřenice Helena –
tety Máni dcera. Pracovala tam s paní Petákovou. Tak
jsme tam za nima s mamkou chodily, vyprávěly se tam
různé legrace, docela se mi mezi nima líbilo. Třeba
když mamka někdy někomu telefonovala ze zeleniny,
všímaly jsme si, když s někým v telefonu mluvila,
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že změnila hlas, začala být jiná, tak ji na to holky
upozorňovaly a smály se, ale ona že ne, že to tak není.
Taky podpultovky ovoce byly možné, paní Petáková
s Helenou nám je nechávaly.

v autě přilípnutou. Stalo se prý, že musel na vojně vézt
nějakého Rusa a on prý ukázal na tu fotku a řekl
přísně: „ A čto éto?"

Psal se rok 1968, to se pak děly věci. Když se hrál
toho roku se SSSR hokej a naši vyhráli, lidi šíleli, Vláďa
otevřel okno prvního patra a řval o tom vítězství.
Neměl rád tehdejší režim a částečně i kvůli tomu
odešel do ciziny. Vlaďce byly přes dva roky, co pochytila doma, říkala na ulici, kolikrát nadávala na Rusáky a mamka pak usměrňovala Vláďu, ať to nepřehání.
Byla jsem ráda, že Beroun je tak blízko a můžu častěji za taťkou. Byly ještě prázdniny a tak jsme vyspávali. Mirek, taťka, já. Přišla nás vzbudit bebí:
„Vstávejte, Rusové nás obsazují!“ – Nechápala jsem,
co tím myslí. Asi nikdo z nás. – „Pusťte si rádio!“
Bebí byla uplakaná. Pochopila jsem to později, ale
tak nějak mi to pořád nedocházelo. Později jsme se Zinou chodily po městě a roznášely letáky. Byla jsem
tehdá vyfocená s trikolórou, brácha si tu fotku vzal
s sebou na vojnu. Dělal řidiče a fotku měl někde tam
94
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Vláďa při práci stále piloval angličtinu, myslím
i němčinu, chodil do jazykovky. Doma měl systematicky udělané krabice a podle slovosledu různá anglická slova na kartičkách. Odebíral Life, asi se to dalo.
Vždy, když přišel z práce, šel se učit.
Další léto sjížděli Sázavu s mamkou i s malou Vladěnkou. Měla záchrannou vestu, naštěstí. Jednou se
udělali a plno věcí prý jim uplavalo. Kdoví, jestli si
něco takového Vlaďka pamatuje.
Byla jsem hrozně ráda, že jsem zase skoro zpátky,
i když o trochu dál a trochu jiná. Byla jsem ráda, že
mohu být se všema, že kamarádství se Zinou navázalo,
jako kdybychom se rozešly včera. Spolu jsme probíraly, jak to tehdá s mým odjezdem bylo a tak. Kolikrát
se mě ptaly nějaké paní na mamku a kolikrát i nějaká
drbna. Zina mi radila, ať jim řeknu, že se má dobře a má
čtyři děti a bude od nich pokoj. Za zkoušku to stálo.
Víkend vždycky rychle uběhl a nebyl čas ani kdy se
učit. V prváku jsem asi měla víc trojek než dvojek, ale
zajímavý je, že se to pak s každým ročníkem výš
zlepšovalo, bylo víc dvojek, semtam jednička. Ve dru96

háku jsme zapomněly s Dášou Loskotovou, že máme
odpoledne nějaké laboratoře a šly jsme v pohodě
na Svatou Horu. Druhý den jsme se dozvěděly, že máme návrh na dvojku z chování, protože jsme byly za školou. To, že jsme zapomněly, prý byla jen výmluva.
Nakonec byla z toho jen důtka, ale kdybychom aspoň
doopravdy šly za školu, tak by mi to nevadilo.
Jak už jsem řekla, mamka začala dělat v jeslích,
Vláďa v dolech. Říkal, že tam s nima pracovali i muklové. Vladěnka začala chodit do školky, občas jsem pro
ni odpoledne zašla. No a já chodila na zdrávku. Seděla
jsem asi ve druhé lavici s Ivankou Barvovou. Byla menší postavy, ale moc hezká a taky hodná. Občas jsem
zašla i k nim domů. Chodila s Honzou a toho si pak také
vzala. Jednou mě pozvali, ať jdu s nima do kina. Dávali
nějaký hudební film – Slečinky z Rochestru. Nevím
přesně ten název, ale moc se nám to nelíbilo, a vím,
že ten její kluk se omlouval, že mě vzali zrovna na tenhle film.
Bavila mě čeština a literatura, to jsme měli profesorku Kadeřábkovou, byla to starší dáma, neprovdaná,
myslím, že později se vdala. V šedesátém osmém jsme
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v září začínali, právě po 21. srpnu, po obsazení Rusama, takže ruština se brala tak trochu s rezervou. Učila
nás profesorka Minaříková. Tělocvik taky nebyl špatný, ale zážitek z devítky jsem si myslím nezopakovala.
Tehdá jsem byla první ve skoku do dálky, což bylo
myslím 4,3Om. To bylo dost.
Protože jsem se doma ani neučila, brala jsem
jen z toho, co jsem se naučila ve škole, procházela jsem
s trojkama. Na patologii jsme měli vynikajícího
člověka, pana primáře Trefného. Byl chytrý, originální
a taky s ním byla sranda. Sice nesnášel, když měl někdo
v lavici nebo pod lavicí bordel, nějaké papírky
a tak, to snad dal i pětku za to, ale jinak, jak říkám, byl
normální. Při přednášce jsme si dělali poznámky a pak
při další hodině se na něco z minula ptal, vím, že to
nikdo něvěděl, ale věděla jsem to já, tak jsem to řekla
a dostala jsem jedničku. Vím, že tam bylo něco o acetylcholinu. Občas mě posílal v hodině do knihovny,
abych mu tam vrátila knihy. Oslovoval mě Heleno, což
mi bylo sympatické. Taky mi říkal, kde mám v jeho
předmětu nedostatky. Vyprávěl nám taky o kamarádství s panem Sovákem a že prý snad spolu jezdili
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někam pro maso, ale tím už si nejsem jistá. Ve své
knize se pan Sovák též zmiňuje o primáři Trefném.
Když jsem po letech mluvila s Ivou po telefonu,
ptala jsem se jí na pana primáře, co o něm ví, tak říkala,
že prý už zemřel.
Co mě bavilo, byla filosofie, učil nás profesor Eisrnaich, – tak se to tedy vyslovovalo, navím jestli je to
správně. Myslím, že jsem měla i jedničku. Fyzika a matika byly snad jen do druháku a vůbec mě nebavily.
Profesor Blažek to vyučoval, ale za to určitě nemohl.
Když asi po dvaceti letech moje další sestra Pavla
studovala zdrávku, tak prý se jí profesor Blažek ptal,
jestli ke mně patří, prý podoba tam je. Ta jeho paměť
byla tedy dobrá.
Už jsem se zmínila, že ve druháku jsme měli možnost jet do SSSR asi na 12 dní, byl to tématický zájezd.
Jezdili jsme tam po různých zdravotnických ústavech
a tak. Byla to celostátní akce. Taťka mi ten zájezd zaplatil, asi sedmnáct set, a ještě jela Milena Vopičková,
byla ze třídy, tak jsem byla ráda, že jedu s někým známým. Jeli jsme vlakem, občas jsme přestupovali. Lvov,
Oděsa, Kyjev. V Oděse jsem poprvé viděla moře,
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připadalo mi hrozně tmavé, ale úžasné. Říkalo se, že
všechny cesty v Oděse vedou k moři. Byl říjen, ale venku byli prodavači s ruskou zmzlinou. Takové pojízdné
mrazicí boxy. Kyjev byl krásný, velký, říkalo se, že to je
nejzelenější město. Ve volnu jsme jezdili taxíkem
anebo tramvají. Jezdilo nás více, po cestě jsme se
skamarádili s ostatníma.

Šampaňské tam bylo levné, myslím, že jsme si
na něj někam zašli. Domů jsme nakoupili vodku, cigarety a hrozně levné tam byly rozinky – izuň. Byly i v čo100

koládě a moc dobré. Po té cestě jsme musely ve škole
udělat referát, což bylo fajn, zápisků jsem měla dost
a Milena taky.

Na zdrávce jsme byly samé holky (jediný kluk byl asi
o dva ročníky výš). Všechny jsme se spřátelili na chmelu. Byla tam docela dřina, ale i zábava. Zábava v tom,
že večer jsme šli tajně jako parta do hospody anebo jen
tak ven. Večer jsme si s holkama povídaly na pokoji
a víc jsme se poznávaly. Na chmelnici jsme trhali
do věrtelů, když jsem jich za den natrhala pět, bylo to
až až.
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Měla jsem tam velkou chuť k jídlu. To jsme dostávali
do ešusů. Když jsem pak přijela domů, snědla jsem
čtrnáct bramborových knedlíků s nějakým masem
a šťávou, ale je fakt, že byly ty knedlíky menší. Tak
dobré bramborové knedlíky umí jen v Čechách.
Vladěnce jsem přivezla takovou hračku, pistoli, z které
blikalo hodně světýlek. Moc jsme se na sebe těšily.
Pamatuju si, jak jsme s holkama ze třídy jely na nějaký výlet a některá z nich navrhla, že budeme v tu
chvíli všechny kouřit, asi aby nás to nějak sjednotilo.
Iva řekla, že by tedy kouřila, ale jen Ameriky. Překvapení bylo, že je jedna holka vytáhla, tak jsme povinně
musely všechny vykouřit cigaretu, ale dalo se to odbýt.
Mně to moc nechutnalo.
Kousek od našeho domu v Příbrami byla hlavní ulice
a v ní všechny obchody a obchůdky. Tehdá se dala
reprodukce obrazu nějakého slavného malíře koupit za
dvě stovky. Byl tam krám plný takových krásných
obrazů. Jednoho Gauguina máme ještě teď doma.
Anebo menší obraz asi dvacet krát dvacet za 24 korun.
To teda byla láce. Ještě s nějakou kamarádkou jsem
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byla v drogerii, nevím, co jsme to kupovaly. Pak k nám
někdo přišel, – tedy ke mně, – ať jdu s tím člověkem
dozadu a ukážu tašku. Pak se mi omluvili a tím to pro
ně skončilo. Byla jsem překvapená a měla jsem zlost.
Později jsem viděla nějakou starou babku přilepenou
na výlohu drogerie, jak tam pozoruje lidi a zřejmě ona
ukázala na mne, že jsem tam něco ukradla. Řekla jsem
to doma a mamka hned – co si to dovolujou. Hned jsme
tam šly a ona jim vynadala a že žádá satisfakci a oni, že
jo. Jenže blbé na tom bylo to, že tu omluvu poslali
do školy a mně bylo nepříjemné všem vysvětlovat, o co
šlo. Ale takovej je život.
Ve třeťáku jsem dostala žloutenku. Poslední dobou
jsem byla hrozně unavená, nechutnalo mi jíst, neustále
jsem polehávala a nic mě nebavilo. Vím, jak
k večeru jsem v obýváku ležela u kamen, protože mi
bylo chladno. Já nevím, jestli po třech týdnech či kdy,
mamka řekla, že mě vezme k doktorovi. Dr. Kuře
Zvonimír či podobné jméno měl náš doktor. Venku
stálo plno lidí, ale to se mamce nelíbilo, – říkala, že
alespoň k něčemu je dobré, že děláme ve zdravotnictví,
že jako nemusíme čekat. Nevím, jak jsme se dostali
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dovnitř. Když jsem přinesla moč, doktorovi to bylo
hned jasné. Žloutenka. Určitě dezinfikovali i kliky.
Odvezli mě na infekční oddělení do Písku, protože
v Příbrami nebylo. Byla jsem tam zavřená na čtyřicet
dní. Okolo mne chodili domů a já furt samý kapáky,
byla jsem žlutá. Necítila jsem se už špatně a tak, když
jsem neměla kapáky, stlala jsem těm, co se mnou byli
na pokoji a připadali mi víc nemocní, než já. Ale
žloutenku jsem lehkou asi neměla, píchali mi i hormon
ACTH, – ten se teď už asi nedává při žloutence, –
a do infůzí vitamíny. Dietu jsem musela držet hodně
dlouho. Taky jaterní testy jsem měla dost dlouho
vyšší.
Taťka tam za mnou jezdil, i když jen pod okno, nosil
mi kompoty a povídali jsme si z okna. Byla jsem moc
ráda, že tam za mnou jezdí. Mamka s Vladěnkou nemohly, bylo to dost daleko. Psala jsem domů, napsala
jsem Zině, taky její mamce. Na obálku jsem jí připsala:
– „pozor při otvírání dopisu – pozor žloutenka!“ A ona
mi odepsala moc hezký dopis, tím mě psychicky pěkně
podržela, – uměla říct vážné věci s humorem....
V nemocnici jsem přečetla co se dalo, takovou tlus104

tou bichli Strž od Gončarova, to bych asi doma celý
nepřečetla.
Potom jsem ještě byla nějaký čas doma. Ve škole
jsem hodně zameškala a tak jsem z předmětů dělala
zkoušky, aby mě mohli pustit dál. Ve třeťáku to bylo
docela lehké, tak se to dalo. Jen jsem měla takový
nepříjemný zážitek. Na chirurgii nás učil primář
Lysický. Byl známý tím, že měl rád mladý holky. Nevím,
kolik mu mohlo být, asi dost přes čtyřicet. Na ředitelství školy to o něm prý věděli, už se s ním asi i něco
řešilo. Od nás ze třídy to tam na jednu zkoušel a uspěl,
– bylo to vidět i při zkoušení. Ta, která z jiných
předmětů docela plavala, v chirurgii byla hvězda.
Přišla před tabuli, dostala otázku a už se to z ní sypalo.
Na to přezkušování si mě pan primář pozval
do nemocnice. Přišla jsem za ním, posadila jsem se
a on – jakou bych prý chtěla známku, no a já na to, že to
se uvidí, že nevím. Stál za mnou za židlí a začal mě
hladit po vlasech a být dotěrný, tak jsem vstala a řekla
jsem, že to ne, že jsem přece přišla na zkoušení. Tak mi
dal nějakou otázku, nějak jsem odpovídala, ale jeho
hlas byl najednou velice nepříjemný. Nevím, jestli jsem
105

— AHOJ LIDI
dostala dvojku či trojku. Ale při zkoušení u matury mi
to osolil, připadaly mi ty otázky dost těžké, ale byla
jsem dobře připravená a uměla jsem. Přesto to ale bylo
jen za tři. Jedna trojka mezi jedničkama a dvojkama.

A to ještě před tím mi přišel od něj na školu dopis
adresovaný mně na ředitelství. Ředitel si mě zavolal
a že mi prý přišel dopis od pana primáře. Už v těch slovech bylo naznačováno, že to je dost neobvyklé a že už
s ním podobné problémy byly. Tak jsem řekla, ať ten
dopis otevře, že si nejsem vědoma, proč mi pan primář
píše. A to zase, že to on otevřít nemůže, tak jsem řekla,
že klidně ten dopis otevřu. Psal, jestli bych byla tak
ochotná a obstarala mu lístky na zdravotnický ples,
či co to bylo. Takže i tím mi to tak nějak znepříjemnil.
Ale to člověk klidně odpustí, jsou mnohem horší věci.
On prý potom zemřel při autonehodě.
Mamka s Vláďou si nějak přestávali rozumět. Vláďa
byl o více než deset let mladší než mamka, jestli to
hrálo roli, kdoví ? Prý se spolu domluvili, že Vláďa emigruje a tím, že se to vyřeší. Vlaďky se samozřejmě nikdo na nic neptal. Odjel na zájezd do Rakouska s tím, že
tam zůstane, ale vrátil se, prý kvůli Vlaďce. Já jsem pořádně o ničem nevěděla. Taky v době toho režimu by
mamka určitě byla trestaná za spoluúčast, či napomáhání k emigraci. No a asi za půl roku odjel Vláďa
znovu a to definitivně do Itálie. Tam zůstal skoro rok,
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než se dostal dál. Poslal nám pohled a dopis, mně
poslal džíny, – takový pěkný nebyly ani v tuzexu. Pak
měl možnost se rozhodnout, kam dál. Vybral si
Švédsko. Tam pracoval v továrně, učil se řeči, studoval
při práci, vystudoval tam vysokou školu, vyučoval
ruštinu a dodnes pracuje pro firmu Volvo jako
počítačový programátor, ale to už jsem psala.
Mamka zůstala sama, i když asi ne úplně, občas ji
navštěvoval jeden přítel. Matně si vzpomínám, že jsem
ho jednou vyhazovala, přišel opilý a byl nepříjemný.
Asi v té době byla mamka i psychicky na dně. Později
poznala Petra – zase si vybrala mladšího muže, vzali se
a Petr bydlel s námi. Dokonce to tam předělal,
přestavěl a vylepšil. Když jsem přišla z nemocnice
domů po žloutence, tak už tam bydlel, vařil mi dietu,
byl příjemný, měl stále dobrou náladu, s mamkou se
měli rádi. Chodili spolu do společnosti, později se jim
narodila Pavlínka, ale to už jsem zase bydlela v Berouně a hlídání nastalo Vladěnce. Vlaďka později
říkala, že Petr Svoboda na ni moc hodný nebyl a že ji
někdy i bil, což jsem nevěděla.
Ještě když jsem tam s nimi bydlela, přivedl tam
108

na nějaký čas svého tatínka – nějakou dobu tam s námi
taky bydlel. Děda Eda. Byl velmi pečlivý, až puntíčkářský. Hlavně, když se mylo nádobí, což nejraději dělal sám a důkladně. Nebylo nikoho, kdo by to nádobí
tak dobře umyl. Ale taky tomu věnoval hodně času.
Nebo když mi vařil krupicovou kaši, kterou jsem
po žloutence hrozně ráda jedla, tak to se muselo
míchat hrozně dlouho, než to bylo hotové. Ale taky to
bylo dobré. Byl docela hodný. Vyšší, hubený, s odstávajícíma ušima a s brýlema.
Petr byl velmi aktivní. Byl zvyklý všechno nakupovat ve velkém. Když na Vánoce pomeranče, tak celou
bednu. A stejně tak se vším. Rád i vařil a velmi dobře,
to teda uměl. Napekl řízků, že se to nedalo sníst. Nebo
dělával moravské vrabce s bramborovým knedlíkem.
Později, když jsme s Rudou jezdili do Příbrami, tak
tohle jsme si pochvalovali. Předtím dělal číšníka v Praze U Fleků, tam měl peněz dost.
Jednou v Příbrami kolem našeho baráku šly dvě
cikánky, jedna mladá a jedna starší. Ta starší se na
chvilku zastavila, rozkročila se a močila. Pak šla dál
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jakoby nic. Já jsem z toho byla vedle a každýmu jsem to
říkala, netušila jsem, že asi v létě nenosí spodní prádlo
a nepotřebují veřejná WC.
Většinou v pátek po škole odpoledne jsem nasedla
do vlaku, vlaky jsem měla zadarmo – tzv. režijní
jízdenku, jelikož taťka byl strojvedoucí na dráze, –
a hurá do Berouna. Za taťkou, bebí, bráchou, dědou,
za Zinou. Někdy jsem s sebou brávala Vladěnku,
všichni ji tam měli rádi. V létě jsme jí dali škopek
na dvůr a v něm se koupala. Hrály jsme si se psem,
určitě s Donem, lítaly jsme po venku.
Později, když jsme bydleli s Rudou v Berouně,
brávali jsme občas Vlaďku k nám. Byla s náma ráda.
Jezdívala i ke své babičce do Berouna, k paní Hejdové,
tak jsme tam taky někdy s Rudou zašli.
Mirek – brácha – šel později na vojnu do Rakovníka.
Tam se seznámil na zábavě s Janou a tu si taky potom vzal.
S taťkou jsme cvičili jogu, ale jen tak lehce. Měli
jsme knížku jogy, taťka vybíral cviky a pak jsme je
zkoušeli. Taky stoj na hlavě s pomocí rukou a to hned
taťka říkal, že se dokáže v takové poloze napít.
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„Tak schválně“– dal si vedle sebe sklenici s pitím,
udělal takovou stojku a klidně pil. Nevím, jestli jsem
ho taky napodobovala, asi jo. Říkával, co by za to dal,
kdyby se mohl odnaučit kouřit. Kouřil stále, zapaloval
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si jednu od druhé, ráno vstával a už se sháněl po cigaretě, byl na kouření závislý, ale přitom ho to štvalo.
Tehdy nebyla žádná akupunktura či jiné pomoci, jako
teď. Když jsme spolu jezdívali do Prahy, tak jeho první
starostí bylo někde něco sníst, chlebíčky a tak. Já jsem
to brala jako zdržování, tak ráda bych lítala po krámech
a něco na sebe hezkého vybírala. Taťka zas tak moc peněz neměl, ale co mohl, to mi koupil.
Doma u něho to bylo zařízeno skromně, obyčejně.
Když jsem v pátek po škole přijela do Berouna, už jsem
tam měla nachystáno něco dobrého, pralinky mezi tím
byly určitě. Byla tam taková ta nejmenší lednička,
ale kuře se tam vešlo. Bylo nejjednodušší na přípravu
a tak ho taťka většinou kupoval.
Bebí už nežila, tak děda se s taťkou chodili najíst
„do kuchyně“. Bylo to vedle topírny, v Depu, kde poblíž
taťka pracoval. Obědy tam byly prý levné, bylo to
blízko od domu a nebyly tak problémy s nádobím.
Když bylo chladno, topilo se centrálně ve sklepě
a měla jsem vždy nachystaný plný bojler teplé vody.
Táta věděl, že se ráda cachtám ve vodě a dokážu tam
být i víc než hodinu, tak na to vždycky myslel. Já jsem si
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jen do vany přilévala teplou vodu, abych tam mohla být
co nejdéle. Nejraději jsem si tam četla časopisy a noviny. Vymýšlela jsem, že by mohlo existovat čtení
do vany, vodovzdorné. A vůbec – ve vaně mě napadaly
příjemné myšlenky. Pak jsem přišla, v pokoji pokuřoval
táta s dědou a koukali, jestli jsem spokojená a jestli
toho cachtání už mám dost. Mirek už většinou býval
v Rakovníku u Jany. Tak jsem se dobře najedla,
zamlsala bonbony a koukali jsme na televizi. Taky jsem
musela uklidit a vytřít, i když taťka vždycky říkal, že to
není nutné.
Těšila jsem se na sobotu, že budu se Zinou. Taťka
měl Zinu rád a Zině byl táta též sympatický. Nikdy
nenadával, měl smysl pro humor, nikoho do ničeho
nenutil. Zina bydlela na Zavadilce s mamkou, s babičkou a se psem v podnájmu. Pěkný velký byt v prvním poschodí. Dvě velké místnosti s kuchyní,
s WC, ale bez koupelny. Mytí bylo v kuchyni. Z kuchyně
se dalo jít na balkón a tam se Zina na jaře opalovala.
Vzpomínám si na jednoho Silvestra u Ziny. Měly
jsme na celý večer Murfatla, takové žluté víno. Moc
jsem toho nikdy nevypila, ale hlava se mi určitě točila.
113

— AHOJ LIDI
Byly jsme v pokoji u Ziny, měla tam piáno, občas na něj
krásně hrála. Ráda jsem ji poslouchala. Jedly jsme asi
chlebíčky, povídaly jsme si a o půlnoci si s námi přišla
přiťuknout její maminka i babička a Zina hrála všem
na piáno.
Jednou jsme šly i na půlnoční do města. Byla zima
a v kostele bylo hodně lidí. Byla tam zvláštní atmosféra – taková uklidňující. A k tomu vůně kadidla....
Jindy zase jsme přišly odněkud zvenku, mně začalo
být špatně od žaludku. Zvracela jsem, asi to bylo po nějakém salámu. Mamka od Ziny mi dala kýbl do pokoje
ke gauči a tak jsem ležela a zvracela a ležela a zvracela.
Bylo to hnusný – asi nějaká otrava ze salámů.
Ze Zavadilky do města to byly asi dva kiláky či méně,
ale pořád jsme se Zinou měly o čem mluvit, – o klukách, o škole, o všem možném.
Zina má rentgenové oči, prostě se podívá a ví. Když
jsem k nim přišla, zazvonila, a hned mezi dveřma, aniž
bych co řekla, poznala, že mi něco je. Tehdy, když bylo
bebí zle, jsem šla za ní a hned věděla, že něco není
vpořádku.
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Pořád jsme chodily na nějaké procházky, na Tetín
nebo kolem Berounky, ale nejvíc asi do města. Chodily
jsme taky nahoru na Horní bránu. Šlo se po točitých
nekonečných schodech, nahoře za nějaký poplatek
jsme měly krásnou vyhlídku. Bylo to bezva pozorovat
lidi shora. Nahoře většinou vybíraly peníze nějaké
babky, ani mě tehdy nenapadlo, jestli tam bydlí, nebo
kdy si chodí nakupovat.
Když jsme měly nějaké peníze, tak jsme si zašly
ke Dvoru, což byla restaurace a kavárna. Zina říkávala,
že nemůžeme sedět doma jako buchty a tak jsem
musela jít i na nějaký ples, třebaže jsem do tanečních
nechodila a tak to tancování podle toho asi vypadalo,
no ale doma jsem neseděla. Snažila se mě naučit tančit
doma, ale moc mi to nešlo. Ke Dvoru jsme tedy občas
zašly na oběd. Když jsme chtěly platit, položila Zina
peněženku na stůl, což bylo znamení pro číšníka.
Všechny takové informace dostávala Zina od mamky.
Někdy jsme si po obědě daly „černou kočku“– víno,
a to jsme pomalu upíjely, abychom tam mohly co nejdéle zůstat, povídat si a nasávat tu kavárnickou atmosféru. Všechno, co se dělo, mělo něco do sebe.
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Babička Ziny brala proti bolestem kloubů acylpyrin,
asi tehdy ani nic jiného nebylo, většinou seděla a poslouchala nás, co si povídáme. Vlastně nám to nevadilo, byla náš spojenec. Radila nám a vůbec chtěla jen
to nejlepší. Dožila se víc jak devadesáti let. Bydlela pak
v Praze s mamkou Ziny. A taky s Brenem – krátkosrstým jezevčíkem.
Když ještě babička bydlela v Berouně, a její mamka s
panem Zemanem v Praze, a když jednou odjeli na týdenní dovolenou, my se Zinou jsme o prázdninách
obývaly jejich pražský byt. Do koupele jsem si dávala
pěnu Avelu, tu jsem do té doby neznala a bylo to dost
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příjemný. Vím, že jsme tam jedli černý chleba s máslem
a kdoví co ještě ze zásob.
Koupat jsme se chodily do Podolí. Tam bylo vždycky
tolik lidí, že jsme byly rády, že tam máme místo
na ručník. Jednou tam přišel i Josef Laufer s nohou
v sádře. Seznámily jsme se tam taky s klukama ze skupiny Saze, vlastně jen s jedním – asi s Jirkou
Buriánem. Zina se mu moc líbila a myslím, že si dali
spolu rande. Jednou jsme taky viděli Jiřího Grosmana
ze Semaforu, tak jsme chvíli šly za ním, až se nám
nějak ztratil.
Byla jsem ráda, když jsem mohla jet se Zinou
na Slapy. Mamka Ziny s panem Zemanem byli na hausbótu a my se Zinou ve stanu. Později jsme pak jezdily
se Zinou na hausbót samy. Ve stanu bylo příjemně,
večer jsme svítily jen baterkou, nebo svíčkami.
Koupání bylo bezvadný a taky jsme poznávaly vesnici
Županovice. U jedněch lidí se dal koupit černý rybíz.
Zaplatily jsme, nevím kolik, a trhaly jsme si do pusy.
Před tím jsem černý rybíz nejedla, až tady. Zkraje mi
moc nechutnal, ale jak jsem ho jedla víc a víc,tak mi už
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nikdy červený rybíz nechutnal tak, jako černý. Ale je
fakt, že se mu nejdřív musí přijít na chuť.
Už jsme věděly, kde kdo u Vltavy v nejbližším okolí
stanuje, nebo hausbótuje. Někdy jsme si je pojmenovávaly po svém. Pak jsme jen říkaly – viděla jsem
toho a toho, i když jejich skutečné jméno jsme neznaly.
Rády jsme chodily do místní hospody, buď s mamkou
a s panem Zemanem, nebo jen samy. Někdy jsme si
tam daly i oběd.
Vedle nás byl zelený hausbót a v něm otec se synem. Táta tam lovil ryby. Už ani nevím, jak se ten kluk
jmenoval, možná Pepík, ale kdoví. Vsadila jsem se
s ním – asi se moc vytahoval – že klidně pojedu třeba
na vodních lyžích, proč bych to nezkusila? Nenapadlo
mě, že je to tak náročný. Šla jsem do toho jakoby nic.
Navlékla jsem si vestu, nasadila lyže, ale takový trhnutí – jak jsem vyjela, jsem nečekala. Jasně, že jsem to
nezvládla, zkusila jsem to hned podruhé, – už jsem
věděla, jaký to je a počítala jsem s tím, takže se mi
podařilo vyjet. Chvilku jsem tedy na vodních lyžích
jela, ale po chvilce jsem to vzdala. Vím jen, že to byl
pořádný tlak na nohy a na stehna, a vůbec udržet se.
Ale sázku jsem vyhrála.
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Jedno léto Zina už byla na hausbótu a čekala, kdy se
objevím. Přijela jsem za taťkou do Berouna a říkala
jsem, že bych jela ráda za Zinou. Ale jak? Bylo odpoledne, autobusy tam nejely. Leda zdlouhavou cestou
vlakem do Příbrami, pak autobusem na Dobříš,
ale spojení do Županovic?.....
Taťka to vyřešil. Jeli jsme ze Zavadilky přes Jarov
a na Dobříš na jednosedadlovém pionýru. Bylo to riskantní, ta nepohodlnost mi ani tak nevadila, těšila
jsem se na Slapy. Vždycky jsme s kopce jeli bez motoru, táta říkával „zadarmo“. Pak v Županovicích mě
vyložil, dala jsem mu pusu, zamávala jsem mu a už jsem
šla za Zinou. Mobily ještě nebyly, ale domluvit se
vždycky nějak dalo.
Byla jsem nadšená, že za takovou chvilku a už jsem
u Vltavy na hausbótu se Zinou. Ve vaření jsme se
střídaly. Tedy v tom, že buď byly makarony s tvarohem,
Ziny specialita a nebo krupicová kaše, moje specialitka. Občas oběd v hospodě a nebo něco za studena.
Příjemný bylo taky chodit plavat i k večeru. To jsme si
ani nemusely brát plavky. Jednou lilo a docela nás to
zlákalo jít si zaplavat. Stačilo jen hupsnout z paluby
do vody a plavat.
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Kousek od nás stanoval nějaký pán a my jsme ho
pojmenovaly Žralok. Měl pěknou postavu a Zině se líbil. Občas jsme se spolu bavili. A zase – Zina byla
v krámu a přišla s tím, že potkala „Žraloka“ a taky
že viděla „Tatínka“. To byla přezdívka pro pána, co tam
byl s dětma a vypadal taky docela dobře.
Ráno, když jsme se probudily, sahaly jsme automaticky do plechové krabice s letní směsí. Byly to tvrdé
sladkokyselé bonbony a ty jsme po probuzení cucaly
a zuby jsme si čistily až pak. Když jsme pak přijely
ze Slap domů, prodlužovaly jsme to ještě tím, že jsme
spaly u Ziny v pokoji na zemi ve spacákách a připomínaly si slapskou atmosféru.
Měla jsem štěstí na takovou kamarádku.Taky jsme
jezdívaly do Prahy, chodily jsme po kostelích, prohlížely jsme si obrazy. Jednou v chrámu Sv. Mikuláše
se k nám přidal starý pán. Viděl, že si tam prohlížíme
obrazy a jestli prý se o nich chceme něco dozvědět. Tak
to jsme chtěly. Věděl toho opravdu hodně. Pak nás vzal
ještě o kousek dál do kostela Panny Marie s Jezulátkem a ještě do jednoho. Byl to zajímavý člověk,
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nabitý vědomostma. Nakonec nám řekl, jestli bychom
chtěly udělat horoskopy. Daly jsme mu data narození
a adresy, pak jsme se rozloučili.
Jmenoval se pan Hřebačka. U nás tenkrát prý nejlepší astrolog, který kdysi předpověděl, že nás obsadí
Rusové. Horoskopy nám pan Hřebačka poslal až
za nějaký rok. Mám ho dodnes. Je psán velice
zvláštním stylem – myslím tím jeho písmo a způsob
vyjadřování. Na konci podrobného horoskopu napsal:

„Tolik hvìzdy o Tobì !
Za dva roky nutno Ti opìt napsat !
Praha dne 12.1.1979
Uchovej mne!
Vzpomínám a nashledanou
V Praze 1979 a to:
od 14-18hod na Vyšehradì - Slavínì!“
(Mnohem později Zina říkala, že jí tam předpověděl
i tu autonehodu, po které zemřel její první muž.)
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Nevím už, jak jsem se dostala na výlet s Gymnásiem
z Berouna, kam Zina chodila. Bylo to součástí nějaké
družby s Rusama. Byli jsme všichni na obědě a mne jen
udivovalo to, že ke všemu přikusují chleba. Ať byla
příloha jakákoli, brambory, knedlíky, nudle – ke všemu
jedli chleba.
* * * * *
Když jsme odmaturovaly, Zina na Gymnásiu, já
na zdravotní škole, sbalily jsme batoh a odjely
na dva měsíce pod stan do Županovic. Nástup do práce
v berounské nemocnici jsem měla domluvený až
od září. Sice se to vedení moc nelíbilo, ale chtěla jsem
mít co nejvíc volna, než zapadnu do pracovního
procesu.

Vedle nás ve stanu se zabydlel nějaký Tonda. Byl to
hodný kluk, skamarádili jsme se. Byl takový ukecaný,
ale jak jsme něco potřebovaly, tak nám pomohl. Jednou
nám došla sůl, ale ani Tonda neměl. Tak si stoupnul
a nahlas pro celé tábořiště zařval: –„Má tady někdo
z vás sůl ???“– Tak to byl jeho způsob.
Někdy nás taky vzal na pramici, že nás povozí
po Vltavě. Jeli jsme i na Zrúbek. Když jsme tam přijeli,
chtěli jsme se tam také rozhlédnout a podívat se, jaký
to tam je. U břehu stáli dva kluci. Jeden z nich řekl:
„Kluci a holky, můžete nám pohlídat věci ?“

V Županovicích jsme si vyhlídly místečko u zátoky.
Jednou jsme taky přišly a našly polozbořený stan. Lidi
odvedle nám řekli, že nám dovnitř lezla kráva. Někdy
v noci nám bývala zima, tak jsem si balila nohy do igelitových pytlíků, což teda dost šustilo a tak jsem to
musela zrušit.
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Chtěli si jen pro něco odskočit. Oba najednou skočili
do vody a plavali na druhou stranu slepého ramena
V l t a v y. Z a c h v í l i s e p a k v r á t i l i a p ř i n e s l i
s sebou i svoje kytary. Chvíli nám hráli a zpívali na břehu a docela jim to šlo. Nakonec s náma odjeli na pramici a Tonda se jen mračil a tvářil naštvaně, že nás
nemá jen pro sebe. Kluci se jmenovali Ruda a Zdeněk
a později měli stan kousek od nás....
– ale o tom zase až zítra.
„Ahoj lidi“ ! – Tak říkával taťka mně, Rudovi
a Martině, když jsme se čas od času objevili na Zavadilce v Berouně....
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