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Romeo a Julie z Vysočan

Personální ředitel pokrčil rameny, otevřel dveře a rukou naznačil to, co neřekl. Prostě jen: Ven! A beze slova odešel. Konečně pocítil svoji moc. Moc, která mu
umožňuje rozhodovat o tom, kdo bude a nebude pracovat v Akademii věd.
Stačí k tomu malá červená knížka. Ta ženská je ale
drzá. Pěkná je. Titul má. Ale to už straně nestačí. Akademie věd je Akadamie věd. Ne pro každého.
Eva s neznámým mužem zůstali stát u zavřených
dveří. Dívali se jeden na druhého, v očích úžas, jako
by se znali a zároveň neznali, jako by se po letech po
dlouhé době zase setkali.
Konečně se ozval muž. „Doktor Přibyl,“ představil
se. „Už jsme se spolu viděli?“
Eva se rozesmála: „Viděli, asi ano. Ne asi. Já jsem tě
už určitě viděla. Já jsem Eva. Pamatuješ se?“
Doktor Přibyl už byl chycený. Také se usmál. Ne rozesmál, jen usmál. V tom úsměvu bylo vše, pochopení,
okouzlení, láska, porozumění. „Copak by některý muž
mohl zapomenout na Evu? Prototyp ženy? Ano, ty jsi
Eva. Vím to.“
Ani jeden, ani druhý si neuvědomovali, že si tykají.
Bylo to samozřejmé, jako bylo samozřejmé všechno, co
spolu ten den prožili. Nejdřív to bylo kafe, pak něco
malého na zakousnutí, potom povídání o tom, co bylo
a co mělo být, co určitě přijde a najednou zase stáli
před Akademií věd.
„Musím domů,“ řekla Eva smutně.
„Máš tam někoho, kdo pro tebe pláče?“ zeptal se
doktor Přibyl.
„Ano. Vždyť víš. Přece naše malá Anička.“
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„Ano, máme tam dceru. Ale ještě není u nás. Do týdne se nastěhujete ke mně. Obě dvě. Jen tam musím ještě uklidit. Chceš to vidět hned?“
„Ano,“ řekla Eva. „Nemůžu tě opustit. Nikdy tě nemůžu opustit. Ale co Anička?“
„Přijde s tebou. Já jsem věděl, že přijdete. Musím
zařídit fůru věcí. Udělat z těch zdí domov. Vydržíš to
ještě týden?“
„Ne,“ rozhodla se Eva. „Půjdeme hned.“
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Labutí píseň
Říká se, že když labuti zemře partner, vyletí vysoko, svěsí
křídla a padne na zem jako kámen. Je mrtvá.
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Ten dům na rohu Strmé ulice nevypadal moc vábně.
Ostatně jako všechny domy na rozhraní Královských
Vinohrad a Vršovic. Tak jako Vinohrady patřily do reprezentační části Prahy, Vršovice byly okrajovou částí,
která moc krásy nepobrala. Domy staré, z některých
omítka už dávno opadala, všecko tu bylo jaksi ušmudlané, chodníky se starou dlažbou, tu a tam záplatované
kusy asfaltu, který dělníci vylili bez velkého přemýšlení
na díry, po dešti plné vody a při špatném osvětlení hrozilo, že si chodec snadno může zlomit nohu.
Podobně to vypadalo i v jiných částech Prahy.
Domy málem hrozily sesutím, dlažební kostky pamatovaly ještě císaře pána a na údržbu, kdoví proč, nebyly peníze. Eva v lodičkách na vysokých podpatcích
musela kráčet velice opatrně, aby si je nezlomila. Kam
jsem se to dostala, říkala si v duchu a říkala to i doma
manželovi, když se po své první návštěvě musela rozhodnout, jestli místo v zájmové organizaci přijme. Věděla dobře, že si moc vybírat nemůže.
Stoupala po starých kamenných a sešlapaných schodech do prvního patra, kde sídlil v prostorné a jediné
slušně zařízené kanceláři nejvyšší tajemník zájmové
organizace, která sdružovala chovatele drobného zvířectva. Je pravda, že byla zemědělskou inženýrkou, že
měla reprezentativní zjev, ale chyběla jí červená legitimace, kterou vrátila s díky, že ji už nikdy zpět nechce.
Červenou knížku, která otevírala a zavírala dveře při
přijímacím rozhovoru, tentokrát vůbec nepotřebovala.
Byla elegantní, sebevědomá a měla v sobě něco, čím
okouzlila i nejvyššího administrativního funkcionáře, který řídil chod sekretariátu, pár úředníků, kteří
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se zabývali vyřizováním agendy nutné při řízení této
organizace. Přestože měla specializaci na rostlinnou
výrobu, ráda přijala místo tajemnice odborné komise
reprezentující chovatele okrasného ptactva. Věděla,
a ujistila o tom svého nejvyššího šéfa, že vše zvládne,
že pro ni bude maličkostí seznámit se s chodem sekretariátu a vším, co souviselo s touto funkcí. Samozřejmě nešlo o vrabce a vrány a podobnou havěť, šlo
o exotické ptáky, kteří se stávali módním trendem
a kde se točily i velké peníze. Pro mnohé bylo chovatelství opravdu zálibou, pro jiné zase zdrojem značných příjmů.
To všechno už měla Eva za sebou a před sebou velký prostor pro uplatnění svých organizačních schopností. V prvním patře zaťukala na dveře vedoucího tajemníka.
„Tak jsem tady,“ oznámila hned ve dveřích vesele.
„Doufám, že mne nevyhodíte.“ I když to bylo míněno jen jako malá výzva k odstranění všech nudných
a v té době požadovaných formalit, tajemník ji okamžitě chlácholil. „Jen se nebojte, paní inženýrko Evičko, smím vám tak říkat? My už víme o vašich schopnostech a určitě se mezi námi budete cítit dobře. Ale
máme to tu trochu chudičké. To víte, Akademie věd to
není.“
„To nevadí a vadit nebude. Nemám ráda falešné přátelství. Já si nejradši s každým hned tykám a poznám,
kdo to se mnou myslí dobře. A jestli mi chcete říkat
Evo, budu jen ráda.“
Tajemník byl čím dál víc okouzlený. Bože, to je ženská! Přišel na sekretariát nedávno, dříve pracoval na
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ministerstvu zemědělství. Bylo tam ženských a krásných k tomu, fůra. Většinou ženy atraktivní, jak se na
ministerstvo sluší a patří. A byly by k mání na první
lehké zamávání. Nikdy se s žádnou nespustil. Záleželo
mu na jeho postavení, svou ženu miloval. Byla to obyčejná venkovská žena, tak jako on byl kdysi obyčejný
venkovský chlapec z Vysočiny. Měli se rádi od dětství.
I když ho členství v partaji dostalo až na ministerstvo
zemědělství, ve své podstatě zůstával stále bodrým
a mírně obtloustlým venkovanem. Jeho manželka byla
stále prostá žena, která svou podstatou toužila vrátit se
zpátky na Vysočinu.
Zatím odolával každé. A když onemocněl a léčení
bylo dlouhodobé, jeho žena při něm stála a držela ho
svou silou milující manželky. Místo na ministerstvu už
bylo obsazeno a on, jako nomenklaturní kádr, dostal
funkci vedoucího tajemníka ústředního výboru v jedné ze zájmových organizací. V době, kdy normalizace
všemi silami míchala karty osudů tisíců bývalých členů
KSČ, se toto místo uvolnilo jen proto, že bývalý dlouholetý tajemník zemřel. A tak se stalo, že tolerantní
a lidsky myslící funkcionář se stal jedním z mála vedoucích, kteří byli ochotni přijmout i nežádoucí pracovníky, tak zvané nepřátele socialismu.
Teď se stal jedním z dlouhé řady mužů, kteří pro
inženýrku Evu Přibylovou byli ochotni udělat cokoliv. Osobně ji uvedl o patro výš, kde bylo odborné
oddělení. Jestli první patro působilo jaksi chudě a na
nejvyšší orgán zájmové organizace zašle, ve druhém
patře to vypadalo jako u ještě chudších příbuzných.
Zařízení slátané z různých stolů a skříní. V místnos-
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ti, v prostoru tak pro dva tři úředníky, jich pracovalo
šest. Šest psacích stolů a psací stolek pro písařku. Za
jedním stolem hned u okna seděl výtvarník Kohout,
který měl na starosti propagaci a zejména psaní jmen
na diplomy, které se dávaly ve všech organizacích za
různá vyznamenání. Bylo to jakési polichocení pro
duši vyznamenávaných osob a moc to nestálo. Jenže
linoleum na staré podlaze bylo prošlapané a podlaha
se při každém kroku roztřásla, takže když výtvarník
psal jména lidí na diplomech, křičel: „Nedupat, pracuju.“
Byl div, že se ještě nikdo nepropadl o poschodí níž.
Dům byl tak starý, až byl nebezpečný.
Inženýrka Přibylová to zaznamenala už při vkročení
do místnosti. Mráz ji přejel po zádech. Prokrista, tady
mám pracovat? To snad není pravda. Ale nedala na
sobě nic znát. Uplatnila by se i jako herečka.
Nasadila jeden ze svých vstřícných úsměvů a sotva
tajemník řekl: „Rád bych vám představil naši novou
pracovnici inženýrku Přibylovou, která bude mít na
starosti dvě odborné komise. Exotické ptactvo a kanáry,“ přistoupila k nejbližšímu stolu, podala ruku prvnímu kolegovi. Stůl byl přiražený ke zdi, a kdo tam seděl, měl před očima starou a špinavou stěnu. Řekla jen
mile: „Já jsem Eva.“
Muž byl ještě mladý a odpověděl: „Já jsem Pavel. Už jsem tu dávno neměl být, ale chci vám předat
všechny materiály. Dělal jsem obě komise. Vlastně
mám dovolenou, ale záleželo mi na tom, abych dokázal, že vše bylo předáno v pořádku. Jsem tu vedený
jako známý bordelář. Novopečený inženýr Dostál.“
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Usmála se na něho, a jako by to bylo naprosto podružné, prohodila: „Přece nebudeme formální, Pavle,
Jsem přesvědčená, že všechno bude v pořádku. A kdyby to bylo velice nutné, od čeho máme telefony. Ráda
si nechám od vás poradit.“
Tak se seznámila i s ostatními. Neopomněla podotknout: „Jsem pro všechny jenom Eva.“ Všichni to odsouhlasili, jen výtvarník, který měl svůj stůl proti stolu,
ke kterému Evu přivedl sám tajemník, řekl: „Hlavně
nedupat a nekřičet a nestrkat do stolu. Jsem na to citlivý. Možná by bylo dobré, kdybyste nosila místo těch
kramflíčků bačkory.“ Protože byl známý jako výtržník,
ostatní to přešli mlčením. Eva se usmála a odrazila
slovní narážku: „Aspoň můžete stále koukat na ženu.
Třeba mi uděláte portrét.“
Výtvarník vytřeštil oči, a když upozornil, že stůl je
zadaný, že tam sedí paní, která je přes kočky, ale momentálně je nemocná, líbezně se usmála a řekla: „No
vidíte a teď tam bude sedět opravdová kočka. Ne čtyřnohá, ale dvounohá.“
Výtvarník se zašklebil a chvíli mlčel. Hlavou mu letělo. To tedy bude život. Ta nám dá všem zabrat. Teprve pak odpověděl: „Jak myslíte, ale já nemám toulavé
a zaběhnuté kočky rád. Člověk nikdy neví, odkud přiběhla a co přinese.“
Inženýrka Eva Přibylová se zase jen usmála a podívala se na tajemníka, který tam stále ještě čekal, aby
viděl, jak seznámení dopadne. Držel jí palce. Znal Kohouta a věděl, že ten si pro ostré slovo nikdy daleko
nejde. Měl rád klid a pohodu a ze všeho nejvíc nenáviděl konflikty mezi zaměstnanci. Jeho bodrá pova-
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ha byla hned na straně jednoho a za chvíli na straně
druhého. Hledal kompromisy, které by zachovaly klid
a pořádek na pracovišti. Ovšem tentokrát jeho přizpůsobivá objektivita naprosto selhala. Nemohl za to,
jeho okouzlení šarmantní podřízenou bylo silné a celou svou bytostí stárnoucího muže se zamotával do
její sítě, aniž by se bránil. Každé její slovo, její sebevědomé vystupování mu připadaly přímo fantastické.
Měl pro to jediné vysvětlení: je to fantastická ženská.
Fandil jí. S Kohoutem za krátkou dobu, co dělal na sekretariátě nejvyššího šéfa, měl již dva konflikty. Z obou
vyšel jako vítěz výtvarník. Tolik si přál, aby ho nová
kolegyně usadila a zkrotila.
A právě v tu chvíli pronesla Eva rozhodující slovo.
„Ale tento stůl bude můj, o tom jsme už jednali. Viďte
soudruhu tajemníku?!“ Byla v tom otázka, ale i příkaz.
Jen přikývl hlavou na souhlas. Řekl ještě pár frází. Aby
stále vytvářeli pracovitý kolektiv a že doufá, že nová
soudružka inženýrka bude pro sekretariát přínosem.
Pak odešel. Musel. Nebyl si jistý, jestli by se nedopustil chyby, která by potvrdila jeho současnou situaci. Že
se zamiloval jako sedmnáctiletý mladík.
V odborném oddělení nastal pojednou velký zmatek. Bylo nutno vyklidit stůl Aleny Březinové a přenést
do uvolněných šuplíků materiály, které se týkaly exotického ptactva. Ačkoliv inženýrka Přibylová vysílala
jeden úsměv za druhým, když se obracela na Pavla Dostála s nějakými dotazy, ten stál vedle stolu výtvarníka jako gladiátor, připravený na velký boj a její úsměvy se minuly s kladným účinkem. Nic nezabíralo. Ale
stejně ji to neporazilo. Úsměvy se sice ztratily, ale Eva
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si počínala jako ženská, když gruntuje v bytě. Velice
rychle přenesla materiály z jednoho stolu na druhý, vytahala ze skříně složky, které se týkaly její nové funkce,
a pak se už intenzivně zabrala do třídění agendy.
Dalo by se říci, že oba mužské provokatéry převezla
s plnou parádou. Marně čekali, že se na ně obrátí jako
bezmocná a slabá ženská. Nedočkali se. V rohu stolu si postavila popelník, krabičku cigaret a zapalovač
a pak už to jelo. Bylo vidět, že pracuje systematicky
a nic ji nerozhází. Když už zapalovala pátou cigaretu,
poprvé se ozval výtvarník Kohout. „Tady se nekouří,“
řekl.
„To je mi líto,“ odpověděla, „ale já jsem kuřačka
a kouřit budu. Jediné, co pro vás mohu udělat, je otevřít okno.“
„Nelze,“ pronesl tvrdě výtvarník. „Mám tu materiály, které by mi mohl průvan rozfoukat. A to nelze, je to
práce celých čtyř týdnů.“
„Ale to je mi líto, mistře,“ řekla Eva ironicky. „Je
to váš problém. Buďto si zvyknete na moje kouření, anebo si vyměňte stůl, který teď čeká, až se paní
Alena Březinová vrátí do práce. Tam to určitě nefouká.“ A zase se zabrala do práce. Nevšimla si, jak si
inženýr Dostál s výtvarníkem vyměňují významné pohledy.
„Tak já už jsem tady zřejmě naprosto zbytečný,“
ozval se pojednou u její hlavy Pavel Dostál. „Loučím
se s vámi, paní inženýrko, a přeji vám hodně úspěchů v práci. Dejte si na ty ptáčkaře pozor, je to banda,
která v chovu a soutěžení nezná bratra. To víte, jsou
v tom prachy.“
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Stoupla si a jen tak trochu ledabyle mu podala ruku
a řekla: „Nebojte se, já si s nimi poradím. Poradila
jsem si i s bandou postpuberťáků, a ti jsou horší než
chovatelé. Já se jich nebojím.“
„Já vím, paní inženýrko, že jste řídila i zemědělskou
školu. A že vás tam měli rádi.“ Odpověděl s poťouchlým úsměvem, až se zarazila a dodala jen: „Naposled
jsem pracovala v Akademii věd.“
„Já vím,“ řekl zase Pavel Dostál. „Všechno vím.“
Znovu se na něho zpříma podívala. V jeho očích
stále byl nějaký záhadný ironický a výsměšný záblesk.
Znejistila. Co ví? Co může vědět? Takový cucák. Právě
proto, že je mladý, může znát nějaké drby od jejích bývalých žáků. A co, odhodila v myšlenkách všechno, co
kdysi bylo, někam na smetiště jedné z komůrek mozku, kde se ztratí v zapomnění. Nějaký Pavel Dostál
ji přece vůbec nezajímá. Co bylo, to bylo. Usmála se
shovívavě a řekla: „Doufám, že to, co víte, jsou všechno jen drby. Leda,“ nasadila také ironický tón, „by to
byly informace od komunistů. S těmi jsem se rozešla
ve zlém. Nelíbily se mi určité myšlenky a páni z StB
si na mně vylámali zuby. Já se jen tak nedám. To víte
taky?“ A ukázala bezvadný bílý chrup.
Zaradovala se. Dostala ho. Díval se někam na okno,
jako by tam byla jakási pomoc. Nenašel ji v okně, ale
ozval se výtvarník. „Paní inženýrko, kdybyste byla tak
laskavá a skončila debatu s vaším předchůdcem. Pracovní věci jste už zřejmě probrali a já bych se s ním rád
rozloučil. Skočíme si na jeden nebo dva rohlíky. Pokud
byste chtěla vědět, jaký rohlík, tak je to jedno pivo. Je
totiž již čas k obědu. Dobrou chuť přeji i vám.“
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Vypadli oba dva, Pavel Dostál bez rozloučení a jen
zaslechla, jak se kdesi dole rozléhal jejich chlapský řehot. Já vám dám, říkala si. Já vám ještě ukážu, kdo je
Eva Přibylová. Pak si zapálila další cigaretu a s klidem
se pustila znovu do hromady lejster. Pracovala rychle, systematicky a soustředěně. Vůbec nevnímala, že
někdo zaklepal na dveře, a když si to uvědomila, stál
vedoucí tajemník už v kanceláři.
„Jdu se na vás podívat, jak se tu zabydlujete. Doufám, že vám inženýr Dostál předal všechno v pořádku.
Je to takový mladý rebel, který teprve hledá své místo
v životě. Teď skončil studium a už je ženatý a má dvě
děti. Ten nehledá klid, ale perspektivní místo. U nás
ty platy nejsou nijak velké, ale nikdo se vám nebude
šťourat v kádrovém materiálu. Nepůjdete na oběd?“
„Všecko je OK. Já na obědy nechodím, ale jestli byste mi mohl během oběda dát pár informací o mých
spolupracovnících, ráda si dám polévku a něco malého. Hlídám si linii.“
„Však je to vidět, máte postavu jako osmnáctka,“
zalichotil jí. Přivítala to s povděkem. „Děkuji,“ odpověděla koketně, „takže dnes budu hřešit výjimečně.
A ráda,“ usmála se a v duchu se těšila: ten už je OK.
Bylo to její obvyklé oceňování spokojenosti. Její výrazné kulaté oči modře zářily. Byla spokojená. Už určitě
věděla, že si své místo záchrany vybrala dobře.
Restaurace, kam chodili téměř všichni na obědy,
byla hned za rohem. Posadili se do kouta, oba si objednali gulášovou polévku, tajemník roštěnou s knedlíkem a Eva jen salát, který byl přílohou k nějaké minutce. Věděli dobře, že je sledují oči všech kolegů, kteří
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tu momentálně také obědvali. Při kávě se Eva dovolila,
jestli si smí zakouřit, a vnímala každé slovo z informací, které jí nejvyšší vedoucí rád předal. Eva si všimla,
že hned u vchodu sedí také kolega výtvarník a Pavel
Dostál, a předvedla jednu ze svých podob, tentokrát
seriózní paní, noblesní dámu, která si je vědoma, že
ji sledují oči všech hostů v restauraci a že tento oběd
poletí sekretariátem a dále mezi funkcionáři až do základních organizací chovatelů. Byl to dobrý tah, dokonalý nástup do funkce.
I ona uplatnila veškeré informace, které získala při
třídění materiálů. Měla fotografickou paměť a její oči
vždy našly to, co bylo podstatné a co si navždy zakódovala do svého mozku. Jen tak jakoby mimochodem
prohodila pár slov o tom, jak by měly vypadat kontakty se členy základních organizací, jak používat informační zpravodaj, aby sloužil svému účelu, a spoustu dalších poznámek, které tajemník hltal, poněvadž
on jako spolehlivý člen KSČ může tento dokonalejší
nový způsob vedení celé organizace přinést přímo na
ústřední výbor jako důkaz nového stylu práce, po kterém se volalo. Normalizace se prosazovala všemi silami a prostředky, myslící mozky byly sesazovány z vedoucího postavení a místo nich nastupovali poslušní
členové strany. Eva Přibylová si to dokonale uvědomovala a v duchu se smála, když viděla, jak tajemník bedlivě naslouchá. Já vám ještě ukážu, kdo je kdo, letělo jí
hlavou, se mnou nikdo mávat nebude.
Zdálo se, že tajemník by rád ještě chvíli poseděl,
nabízel nové zaměstnankyni, že by mohli zůstat i při
dvojce červeného. Eva byla velmi milá, ale dávala
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 ajevo, že je moderní žena, ale svůj domov a vše, co
n
se týkalo rodiny, je pro ostatní lidi tabu, a že je na toto
téma ochotná hovořit jen s nejbližšími přáteli, a těch
moc není. Ujistil ji, že to plně respektuje, že ho jen
zajímá, jak žena takového formátu, jako je ona, může
zvládnout i rodinu a zaměstnání, které, jak pochopil
z jejího vyprávění, bere velice vážně a zodpovědně
a má před sebou plány, které jsou úžasné, bude-li je
možné realizovat.
Eva málem rozkoší předla jak kočka, která se vyhřívá na slunci a čeká jen na pohlazení. To je přesný
šéf pro její předpoklady. Nebude ji poučovat, naopak
bude čekat na její nápady. Její originální nápady, zdůraznil. Nakonec došlo i na dvojku červeného, kterým
si připili na tykání, a nakonec se Eva zmínila o svém
manželovi, který je sice o dvacet let starší, ale který
splňuje všechny její představy o dokonalém manželovi. „Miluji ho z celého srdce,“ řekla. „A stejně jako ho
miluji, si ho i vážím. Je nesmírně vzdělaný, přes svůj
starší věk stále krásný a zajímavý muž. Je to osobnost,
jaká se vyskytuje v životě jen málokdy.“
Tajemník poslouchal se zaujetím a najednou pocítil, že tomu starému lékaři strašně závidí, protože on
nikdy nebude splňovat to, co Eva má ve svém manželovi. Že v době, kdy mladí muži jeho věku studovali,
on se jenom zabýval politikou, studoval různé brožury
a dokonce se pokoušel číst a poučovat z knih autorů,
kteří byli zakladateli marxismu. Zúčastňoval se všech
schůzí a postupoval od těch nejmenších funkcí až po
vrchol toho, na co si v mládí nedovolil ani pomyslet. Když se dostal až na ministerstvo, po ničem víc
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už netoužil. Měl pěkný byt v Praze, dobrý plat, dobré postavení a žil se svou ženou šťastný život. Děti se
mu také povedly, měl dvě dcery a jednoho syna, pěkné auto, co by si víc přál. Když přijeli do rodné vesnice na Vysočině na návštěvu, celá vesnice se takovým
člověkem, který pocházel od nich, z malé vesničky,
chlubila.
A teď? Kde se tu vzala ta krásná žena jeho tajných
snů? Objeví se znenadání a on si připadá jako rybář,
který ne a ne chytit tu zlatou rybku, která se mu míhá
před očima, a neexistuje návnada, na kterou by se dala
chytit.
Bleskem mu prolétl jeho život, který byl sice plný
velké kariéry, ale byl to život obyčejný, od kterého už
nic nečekal. Zaskočila ho nemoc, těžká a dlouhotrvající, které se tolik obával a která překazila běh jeho kariéry. A najednou byl té nemoci vděčný za to, že změnila
jeho plánovaný řád života, že dosáhl postu zdánlivě
vysokého, ale byla to jen rouška, pod kterou byl zase
schovaný ten obyčejný život. V té zájmové organizaci
byl sice vedoucím tajemníkem, ale ministerstvo je ministerstvo. A díky funkci, na kterou se jeho bývalí kolegové dívali pohrdavě, potkal ženu, kterou by chtěl.
Opravdu chtěl. Chtěl by ji milovat, hladit, líbat, s ní
by byl ještě chlap.
To všechno trvalo jen minutu nebo dvě. Eva mlčela a jen se na něho dívala, jako by věděla, co se v něm
odehrává. Spokojeně se nadechla a řekla: „Neměli bychom jít už nahoru, soudruhu tajemníku? Mám ještě
hodně práce, chtěla bych na příští sobotu svolat odbornou komisi exotářů a v neděli poté ještě komisi
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 anárů. Zřejmě by to chtělo trochu rozhýbat. Musím
k
se na to všechno důkladně připravit.“
Tajemník zčervenal jako ještě nepolíbený panic, chápavě a nerad se loučil s touto chvílí, která se už v jeho
životě nebude opakovat. „Měli bychom si o tom ještě
popovídat. Až budeš, Evičko, mít hotový a připravený
materiál pro obě odborné komise, můžeme si o tom
popovídat. Nejlíp by bylo u mne v kanceláři, řeknu
sekretářce, aby všechny návštěvy odmítla. Ale moc tě
prosím, abys to s prací moc nepřeháněla, aby ses nepoložila tak jako já. Hned platím.“
Šli spolu nahoru po těch starých schodech, ona
vpředu jako královna a on mohl vidět, jak se hrdě
nese, mohl obdivovat její chůzi a představoval si to
její krásné tělo a dlouhé nohy, které zakrývaly kalhoty
a přiléhavý svetřík, který oblékala přes své téměř panenské vnady. Věděla o tom a každým krokem dávala
najevo, že taková žena je jen ona, inženýrka Eva Přibylová. Byla nabitá sexem. Věděla to. A uměla s tímto
talentem dobře hospodařit.
Když zamířil ke své kanceláři, řekla jen: „Děkuji za
oběd, soudruhu tajemníku. Byla to pro mne čest.“
„Pro mne taky,“ odpověděl a jen vzdychl. „A nezůstávej dlouho přes čas, ať se brzy neunavíš. Ale někdy
bych zase rád s tebou poseděl. Slibuješ?“
„Slibuji, soudruhu tajemníku. A ještě jednou ti děkuji.“
Vstoupila do odborného oddělení ve druhém patře.
Všichni horlivě pracovali, jako by ani před chvílí nekomentovali tajemníkův oběd s novou pracovnicí. Jen
provokatér výtvarník zvedl hlavu a prohlásil. „To se
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vám ten oběd trochu protáhl. Než ty papíry projdete,
bude večer. Nebudete se tu bát sama, paní inženýrko?“
Usmála se na něho, a jako by o nic nešlo, prohodila:
„A kdo vám povídal, že sama? Mám toho všeho opravdu moc k projednání. Ale máte pravdu, dnes půjdu
domů, hned jak padne sedmnáct hodin. Stejně jako vy,
mistře.“
„Mám pocit, že jste chtěla říct, pane mistře,“ provokoval dál výtvarník.
Chvíli bylo ticho. A pak to rozjela naplno.
„Ale kdepak, to bych si nedovolila. Já jsem totiž absolvovala gymnázium s maturitou a pak i vysokou školu. Copak jste nějaký zedník nebo malíř pokojů, abych
vám říkala pane mistře? Pro mne jste absolvent vysoké
školy, myslím UMPRUM. Nebo ne? Nebo to byla jen
střední škola? Komu čest tomu čest, říkávala moje babička.“
„No jo,“ odpověděl neurčitě výtvarník.
Eva se posadila na omšelou a starou a trochu rozvrzanou židli a teprve teď se rozhlédla po místnosti.
Jen jaksi mimochodem pronesla: „Na téhle židli sedět
nebudu. Copak tu nemáte něco lepšího? Tady bych si
brzy roztrhala punčochy a poničila oblečení. Kdo má
na starosti vybavení kanceláře?“ Říkala to všem a nikomu.
Odpověděl jí jen další kolega, který tu při jejím
vstupu nebyl. „Určitě se něco lepšího najde. Tohle
sídlo sekretariátu našeho svazu je jenom dočasné. Velmi brzy se budeme stěhovat do nové budovy, která
je už téměř hotová. Je sice na okraji Prahy, ale je tam
moc hezké prostředí. Já jsem se vám ještě nepředsta-
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vil, jmenuji se Stanislav Bažant a momentálně zastupuji vedoucího odborného oddělení. Vítám vás mezi
námi, paní inženýrko. Všechno se urovná a vysvětlí,
buďte klidná. Trochu se podíváme na obsazení stolů,
není to jednoduché, místa je tu opravdu málo. Prosím
o trochu trpělivosti. V nové budově budete určitě spokojená. Ještě tu sedí mladá žena, trochu i písařka, která je momentálně na mateřské dovolené. Příští týden
nastoupí nová pracovnice. Ještě jednou vás vítám mezi
námi.“
Eva se postavila, udělala tři kroky k novému kolegovi, který jí byl velmi sympatický. Slušný člověk, dobře
vychovaný, s tím se bude zřejmě dobře spolupracovat.
Podala mu ruku a řekla jen: „Já jsem Eva. Pro všechny,
kteří chtějí být mými novými spolupracovníky. Jsem
sice o něco mladší než vy, ale jsem žena, navrhuji vám
proto tykání. Takže ještě jednou: Eva Přibylová. Ahoj
Stando. A prosím pusu na tykání.“
Stanislav Bažant zrozpačitěl. Tohle se mu ještě nikdy v životě nestalo. Ale protože tahle žena byla tak
bezprostřední, polibku neuhnul. „Doufám, že budeme
dobře spolupracovat,“ řekl.
„O tom jsem naprosto přesvědčená.“ Usmála se na
něho milým úsměvem. Líbil se jí: „Budeme určitě spolupracovat a ty, Stando, jako zástupce vedoucí odborného oddělení, mě určitě zasvětíš do celého chodu sekretariátu. Ty jsi inženýr? Nebo veterinář?“
Opět zrozpačitěl. „Kdepak, já jsem jenom bývalý
kantor. Dělám holuby a tato práce mi naprosto vyhovuje, je to můj koníček. A není nic hezčího a lepšího,
než když se koníček stane i zaměstnáním.“
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Eva nedala ani mžikem oka znát, že je Stanislavem
Bažantem zklamaná. Naopak, řekla jen: „Taky jsem
pracovala v odborném školství. Ta práce se mi moc líbila, ale odešla jsem z rodinných důvodů. Totiž, aby
bylo jasno, čekala jsem druhého potomka, mám totiž
už velkou dceru a sedmiletého syna. Pak jsem pracovala v Akademii věd, připravovala jsem tam s kolektivem novou encyklopedii rostlin. No a teď jsem tady.
Možná tušíte proč. Taková je už dnešní doba.“ Zase se
vrátila ke svému stolu, dál pracovala soustředěně na
materiálech z odborné komise, ale i z korespondence.
Ten mladý inženýr Pavel Dostál byl zřejmě odborně na
výši, ale jeho systém práce, to byla džungle. Co džungle, tam je systém daný přírodou, ale tohle je bordel. To
poslední slovo řekla pěkně nahlas.
Všichni se po ní ohlédli. Cože? Raději hned dořekla: „To neplatilo vám, ale tomu mladému inženýrovi.“
A znovu se obrátila na Stanislava Bažanta. „Kdy přijde
ta nová písařka? Rozhodně nemohu tratit čas ťukáním
do stroje. Já mám své úkoly. Můžeš to nějak popohnat,
Stando? A co ta mladá holka? Jak ta je vytížená? Jak se
jmenuje?“
„Přece jsme to už říkali,“ řekl místo vedoucího výtvarník. „A je to kost. Kvalitní. Ale ta vám asi písařku dělat nebude. Je to tak trochu Pavel Dostál v ženském vydání. Pro nás chlapy je to studánka s osvěžující vodou. Však uvidíte. Za tou se ohlédne každý
chlap.“
„Za mnou taky,“ odpověděla suverénně inženýrka
Přibylová. „Já ještě nepatřím do starého železa. Znám
svoji cenu.“
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„No nazdar,“ provokoval zase výtvarník. „Tady bude
veselo.“
„Ale no tak,“ ozval se vedoucí. „Zklidněte se, Karle.
Paní inženýrka by si o nás pomyslela, že jsme banda
nevychovaných lidí. Potřebuje klid. Myslím, že už si
užila své. Budeme ji respektovat.“
Výtvarník si něco bručel pod nos, ale aby měl poslední slovo, řekl hlasitě: „Dupat se nebude.“
„Samozřejmě,“ dokončila slovní přestřelku Eva
Přibylová. I ona chtěla mít poslední slovo. „Přece bychom vás nerušili ve vaší tvůrčí práci.“ A víc už nic.
Zato v hlavě jí vyskočila malá a sotva znatelná jiskřička. Proč bych já nemohla dělat vedoucího oddělení.
Anebo vedoucího tajemníka. Kdo ví. To se ukáže,
kdo je silnější, chlap, nebo žena. Já mám předpoklady, abych dělala vedoucí. Žádný z tohoto příšerného
kolektivu nemá takové jako já. I s tou politikou se
dá leccos udělat. A jiskřička najednou vybouchla jak
ohňostroj, který rozzářil celý vesmír. Vždyť můj rozvedený manžel má ženu, která pracuje na ministerstvu.
Pro nás důležité ministerstvo. A ona má důležitou
funkci. Doposud se spolu nijak nestýkaly. To se musí
napravit a využít.
Podívala se na hodinky. Tři čtvrtě na čtyři. To je nejvyšší čas. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Odstrčila hromadu lejster a přitáhla k sobě telefon.
„Ven se volá přes nulu?“ otázala se.
„Z tohoto telefonu přímo. Z ostatních přes nulu,“
odpověděl Bažant.
„Můžete používat oba dva, ale když sem volá někdo
z venku, jde to přes centrálu.“
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„Dík,“ řekla jen inženýrka Přibylová a vytočila si číslo, které znala zpaměti, i když je doposud nikdy nevyužila. Uvnitř byla napjatá jak struna natažená na maximum a při dalším pohybu by praskla. Ať, říkala si,
jenom aby tam byla.
Po chvilce zvonění se najednou ozvalo: „Krausová.“
„Ahoj,“ řekla Eva familiérně, jako by mluvila se
svou nejbližší kamarádkou. „Tady je Eva. Kdysi taky
Krausová.“
„Prosím?“ řekla paní v telefonu. „Co si přejete, prosím?“
„No přece Eva. Jsme přece obě dvě mámy jedné
dcery. No přece Aničky. Naší Aničky. Zkrátka moje
a Honzova. Už jsme se dlouho neviděly. Tu bys už asi
ani nepoznala. Je z ní krásná ženská. Je ve druhém
ročníku medicíny. Určitě musíte někdy přijít, trošku
si popovídáme. To víš, lidí, s kterými si můžeš popovídat, je málo. Mohli byste přijet taky k nám na chatu. Je to kousek od Poděbrad. Nádherné místo. Přijedete? Řekni Honzovi, určitě bude chtít vidět to naše
sídlo.“
„Nezlob se, že tě přeruším, ale já musím ještě k vedoucímu a za chvíli končíme. Honzovi to vyřídím.
A co bys chtěla?“
„Nic. Vůbec nic. Já jsem právě nastoupila na ústřední výbor svazu chovatelů, jsem tajemnicí ústřední
odborné komise. Moc ráda bych si s tebou o tom popovídala, vždyť to spadá přímo pod tebe.“
„Nezlob se, ale já už opravdu musím jít. Když budeš chtít, můžeš se zastavit. Ale nejdřív mi zavolej, já
nevisím na hřebíčku, neustále někde poletuji.“
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„Tak pozdravuj Honzu. A přijděte. Určitě tě rád
pozná Miloušek, můj manžel. My máme spolu kluka,
bude mu osm.“
„Všechno vyřídím, ale já musím jít. Bývám obvykle
přesná. Tak ahoj.“
„Ahoj,“ řekla Eva, ale telefon byl už hluchý. Přesto
byla velice spokojená.
„To je žena mého bývalého muže. A má na ministerstvu v péči zájmové organizace. Ta nám může dost pomoci.“
Podívala se na hodinky a začala uklízet hromady
papírů. „Zamknu to do skříně, aby se mi v tom nikdo
nehrabal. Musím k tajemníkovi, mohl by mezitím zmizet. Mějte se a ahoj.“
Seběhla o poschodí níž a zaťukala na dveře tajemníkovy sekretářky. Nikdo se neozýval. Zmáčkla tedy kliku. Otevřela. Sekretářka byla ještě uvnitř, ale už byla
připravená k odchodu.
„To je dobře, paní inženýrko, že jste se tu zastavila.
Máte vzkaz od soudruha tajemníka. Říkal, abych vám
vyřídila, že musel odjet na ministerstvo, a pokud máte
něco k projednání, abyste se zastavila hned ráno, jak
přijdete.“
„Děkuju moc, Janičko,“ řekla Eva, „já se ráno zastavím.“ Jako by nebyla první den v práci, jako by byla
dlouholetá pracovnice a se všemi dobrá kamarádka.
Tak se stalo naprostou samozřejmostí, že inženýrka
Přibylová se hned po ránu zastavovala u nejvyššího,
jak zaměstnanci nazývali tajemníka. Na své pracoviště
v odborném oddělení přicházela o půl hodiny později. Nikdo se na nic neptal, ona se nepokoušela o žád-
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né vysvětlení. Ostatně každý věděl, že nejvyšší se do
chytré a pěkné inženýrky zamiloval. Považovala to
také jako samozřejmost. Pracovní hodiny moc nebrala
na vědomí. Bylo-li však třeba, nebo když měla jednání,
zůstala tak dlouho, dokud věc nebyla dořešena nebo
aspoň důkladně připravená pro další jednání. Stávalo
se to, zejména z počátku, často.
Když se blíž seznámila s Alenou Březinovou, která
počítala každou minutu, a zjistila, že obě mají leccos
společného, a tím byla rodina, radila jí. „Nikdy si nenos práci domů. Tedy obrazně řečeno. Já přijdu domů,
vytěsním ze svého mozku svaz a všechno, co je s ním
spojeno, a jsem doma jen pro Milouška a děti. V klidu
si při kafi nebo čaji posedíme, popovídáme si v pohodě a pak teprve jdu připravit večeři.“
„Takže máte studené večeře?“ ptala se kolegyně.
„Vůbec ne. To by mi Miloušek ani nejedl. A děti taky
jsou zvyklé na teplou večeři.“
„No jo, ale máš paní Krškovou, ne?“
„Ano, ale ta umyje nádobí, dá vařit brambory, například dnes budeme mít francouzské brambory. Jsou
uvařené a oloupané, zbytek dělám před očima celé
rodiny sama. To teprve uvidíš, jak si tě budou vážit.
A budeš za hvězdu.“
„No ano, ale co úklid a prádlo?“
„Prádlo si třídím každý večer, abych toho neměla moc najednou. Zapnu pračku, když jdu spát, ráno
je vypráno. Vstávám o čtvrt hodiny dřív, natočím vlasy na horké natáčky a během té čtvrt hodiny pověsím
prádlo. A Miloušek je miláček, umí žehlit tak dokonale, že to mnohá ženská nedokáže. Je precizní a jeho
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košile musí být perfektní. A při tom se sveze i ostatní
prádlo. Uklízí paní Kršková, jeden den utře prach,
druhý den vyluxuje. A ještě mi zbývá čas na rande.“
Alena se na ni podívala. „Rande?“ opakovala. „A já
si myslím, že ty a tajemník…“
„Nejmenovat,“ zatrhla jí řeč Eva. „Nikdy nevíš, kdo
tě poslouchá. I kdybych měla deset milenců, na prvním místě pro mě zůstává vždy Miloušek. To je moje
celoživotní láska. Stačí si prostě jenom zorganizovat
život.“
Alena jen hlasitě vzdychla. „Jo, tobě se to řekne.
Zorganizovat život. Jenže ty jsi organizační génius.
A máš štěstí na chlapy. Senzačního pro doma, milujícího v práci a ještě někoho na lásku.“
„Lásku já potřebuju. Chlapa, který je chlap, který dokáže milovat nejen citem, ale který je chlapem
i v posteli. Tohle mi Miloušek toleruje stoprocentně.
Ví, že potřebuji sex, že potřebuji, aby mě někdo beznadějně miloval a dával mi to neustále najevo. Víš,
koho myslím. Vždycky jsem měla dva tři milence.
S mým prvním mužem jsem to dělala taky tak. Vzali
jsme se, když jsme oba ještě studovali. Stala se nehoda
a já jsem přišla do jiného stavu. Nikdy jsem nelitovala.
Anička je překrásná holka, bohužel v lásce je víc po tátovi. Často jsem jí nechávala doma, když jsem musela
na přednášku. Měla dětské nůžky a ona si vystřihovala. Co ji napadlo. Nikdy nic nezničila. Doposud je taková rozumná. Bude z ní perfektní máma a doktorka.
A můj tehdejší muž? Ten věděl, že na mne nemá. Hlídal mě. Špehoval mě. Kolikrát jsem ho viděla, jak číhá
schovaný za křovím. A stejně mě neuhlídal. Já se nikdy
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nenechám spoutat provazy nebo třeba i řetězy. Miloušek je šťastný, že se nám narodil kluk. Říkám, tak tolerantního chlapa jsem ještě nikdy neviděla. Proto je
moje životní láska. Osudový muž.“
Eva měla oči doširoka otevřené a v nich něco, co se
dalo těžko popsat. Láska, radost, štěstí.
Alena Březinová si v té chvíli uvědomila, jak velice
její kolegyně inženýrka Přibylová svého muže miluje.
Že ten její život vydá za deset životů, protože při těch
všech svých avantýrách, při své dokonalé práci, při
které také vydá za tři pracovníky, při své obrovské životní energii je především nabitá láskou. A sexem. To
je náboj, který jí dává sílu žít naplno.
Jako by to bylo naprosto samozřejmé, zvládla inženýrka Přibylová schůze obou odborných komisí. Jako
když kdysi šli Honzové zabít draky, aby osvobodili
princeznu, tak ona zvítězila nad otrlými chlapy, kteří
se při schůzích dokázali tak pohádat, že je málokdo
zvládal. Protože vedle chovu různých papoušků, jejichž cena šla do desítek tisíc a při kterém neznali bratra, okamžitě je získala plánem uspořádat hned, jak to
půjde, mezinárodní výstavu exotického ptactva. Zamilovali se do ní všichni. Byla to bomba, byla to injekce,
která by probudila k životu i mrtvého.
První schůze ústřední odborné komise byla pojata
ve velkém stylu. Účast byla stoprocentní, a to se stávalo málokdy. Tamtamy mezi chovateli fungovaly rovněž
stoprocentně. O inženýrce Přibylové, která nastoupila po bouřlivém Pavlovi Dostálovi, panovaly zvěsti až
v základních organizacích. Kdo to je, odkud přišla,
prý až z Akademie věd a prý je to sexbomba. U pre-
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zence byla sekretářka samotného tajemníka. Zvědavost
narůstala každou minutou. Obvykle se schůze odborných komisí konaly v zasedací místnosti u tajemníka anebo přímo v kancelářích, tentokrát byla svolána
do blízké restaurace, kam lidé ze sekretariátu chodívali
na oběd. Přesně v devět se otevřely dveře malého sálu.
V nich stál vedoucí tajemník. Přidržel dveře a dovnitř
vstoupila žena velmi neurčitého věku. Možná jí bylo
třicet, ale třeba i čtyřicet. Panenka, nebo dračice? Štíhlá dívčí postava s krásně klenutým poprsím a záplavou
světlých vlasů. Tajemník ji představil hned u dveří.
„Přátelé, soudruzi. Soudružka inženýrka Přibylová je
nová tajemnice vaší odborné komise.“
Měl v plánu uvést ji do čela stolů, kde měla vyhrazené místo, ale ona zůstala stát u dveří a řekla jen: „Já
jsem Eva. Pro vás prostě jen Eva.“ A šla od jednoho ke
druhému, každému nastavila růžovou a hebkou tvář
k políbení a všichni, zejména staří a zasloužilí, členové
byli uneseni. To byl nástup hodný královny. Ti mladší
a ostřílení chovatelé byli zdrženlivější. Jejich obchodní styky je zavedly až mezi ty, kterým se říká horních
deset tisíc. A byly to styky nejen v ČSSR, ale, a to se
především cenilo, i za železnou oponou, kde se platilo
tvrdou měnou. Čekali, co z té sexbomby bude výhodné pro jejich obchodní a odborné zájmy. Jedno se vázalo na druhé.
Eva konečně přišla na své místo, kde stála velká kytice krásných různobarevných růží. A v malé průsvitné
krabičce byla překrásná orchidej.
Okamžitě pochopila, od koho je, a svoji první schůzi jako tajemnice komise zahájila slovy: „Ta překrásná
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kytice svými barvami připomíná váš cit pro krásu, jaká
je skrytá i ve vaší chovatelské zálibě. Je v ní všechno,
krása duhy u nás na obloze, je v ní žhavé slunce dalekých zemí, ve kterých jsou vaši exoti původním domovem. Díky vám, že jste je přinesli až k nám, do malé
středozemní země.
Jsou a budou okrasou nejen vašich voliér, ale ukážeme je všem občanům naší republiky, kteří se jednou,
a já doufám, že brzy, přijdou podívat na naši mezinárodní výstavu okrasného ptactva. O té budeme hovořit
na této první schůzi, ale i v těch dalších, kterých bude
určitě mnoho a na kterých se budeme scházet tak jako
dnes. Tato naše první společná schůze je seznamovací, ale zároveň plně pracovní. Tam se teprve ukáže, co
všechno dovedou naši chovatelé. Slibme to i našemu
ústřednímu tajemníkovi.“
Ten aplaus byl obrovský. Staří chovatelé měli až
slzy v očích a ti mladí, světem protřelí, si pochvalovali.
Holka, jsi přesně to, co jsme potřebovali.
Inženýrka Přibylová, jedním slovem Eva, se stala jejich modlou. Tak to chápal i vedoucí tajemník, který
by nejradši seděl tam mezi obyčejnými chovateli, kteří mohou dát své nové tajemnici najevo obdiv a snad
i lásku. On nemohl. Nesměl. Stranická disciplína byla
pro něho totéž jako pro věřící bible nebo evangelium. Jenže ty dva světy se vzájemně tloukly. Jedna víra
chválila a poslouchala boha, ta druhá víra, která byla
jemu vlastní, měla své přísné zákony, kterým on od
svých mladých let naslouchal a které hlásal. Jeho biblí
byla červená knížka.
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Velice nerad odcházel. Chtěl by slyšet, jak Eva rozvíjí svůj plán první mezinárodní výstavy exotů, pro
kterou našli i vhodný název: EXOTA. Termín byl šibeniční. Byl podzim roku 1975 a její termín byl předběžně schválen na rok 1980. Místo pro tuto výstavu bylo
vybráno v souladu s posláním: Olomouc, tam kde každý rok probíhá výstava květin. Bylo jasné, že do toho
musí být zapojeni všichni členové komise, že musí využít svých styků s lidmi, kteří musí a mohou dát patřičná povolení.
Opouštěl schůzi v jedenáct hodin a moc se omlouval, že nemohl zůstat s nimi. Vlastně poprvé v životě si
uvědomil, jak obrovský potenciál je v lidech, které on
kdesi nahoře zastupuje a kde o lidech žijících ve městech či vesnicích, kteří si ve volných chvílích obohacují
svůj život péčí a starostí o přírodu a její tvory, nemají
ani tušení. Tam se jen vládne.
Odešel a nevěděl, jak všem těm chlapům z odborné komise se v podstatě ulevilo. Přestali být uvědomělí funkcionáři a byli zase obyčejnými lidmi. I Eva
se celá proměnila. Najednou rozkvetla a nabila celou
místnost obrovskou energií. Jako by se zasedání proměnilo ve fantastický mejdan. Bylo to v ní, byla taková. Bez zábran, beze strachu, co by tomu řekli lidé,
všem chlapům dala zapomenout na léta, na starosti,
na kšefty, které často rozdrtily letité přátelství, protože peníze jsou peníze, a kdo kšeftuje, nezná ani bratra. V tuto chvíli velké živočišné radosti by se rozdali do poslední ponožky. Popíjeli, zpívali a pracovali.
Nápady se rojily jak včely na jarním slunci, zmizela
závist.
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Eva nepila. Alkohol nepila ze zásady. A nepotřebovala ho k tomu, aby ztratila zábrany. Ona je prostě
neměla. Až pojednou se podívala na hodinky a řekla.
„Chlapi, za půl hodiny končíme. Řekla jsem, že přijdu
domů ve tři a ve tři tam budu.“
„Odneseme tě tam na rukou. Copak ty někoho musíš poslouchat? Jsi žena, která by mohla vládnout světu. Copak je tvůj muž otrokář? Nechoď, zůstaň ještě.“
Křičeli jeden přes druhého, posílení alkoholem a obrovskou energií, kterou v nich rozpoutala Eva. „Musíš
domů?“
„Nemusím, ale chci. Povídám vám, kluci, že můj domov je pro každého tabu. Tam je hranice, přes kterou
nikoho nepustím. Jsem ráda, že jsme se spolu setkali
a seznámili. Myslím, že jsem našla práci, po jaké jsem
toužila celý život.“
„A my jsme našli tebe,“ řekl za všechny šedivý chlap,
ale jakýpak chlap, dědeček z Vysočiny, který si teprve
teď uvědomil, že vlak, kterým se chtěl vrátit domů, už
dávno odjel a je otázkou, jestli najde jiné vhodné spojení. Ale ve svém já byl nesmírně šťastný. Znovu se cítil
jako mladý muž, který se vrací z nějaké oslavy, a je to
jedno, jestli ze svatby anebo narozenin, jeho vlastních
narozenin, protože se znovu narodil.
„Tak pánové,“ řekla inženýrka Eva Přibylová, „do
příští schůze mi přinesete své nápady. Ať je jich hodně. Já si s nimi poradím. Termíny znáte, úkoly taky,
telefon je vám k dispozici. Času máme málo, protože
ta naše první mezinárodní výstava exotického ptactva
vstoupí do dějin chovatelství. Všechno musí být stoprocentní. Příští schůze je za měsíc. Ahoj!“
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Najednou zvadli a loučit se nechtěli. Když stála Eva
u dveří, když už se od všech nechala políbit, řekl ten
nejdravější a nejlepší z nich: „Přece nepojedeš tramvají. Já tě domů odvezu jako kněžnu. A kdo tu má auto,
pojede za námi. A budeme troubit!“
Ti, co měli auto, se hned přidali k němu. Jako když
se osmnáctiletí studenti vracejí z mejdanu. Jako by
byli účastníky nějakého amerického filmu, ve kterém
řádí nespoutané mládí.
Eva se lekla. Ne, to ne! Tohle by nikdy nechtěla.
„Nepřichází v úvahu. Každý z nás se vrací do normálního života. Já jsem matka a manželka a vím, kdy
je třeba zkrotit horkou krev. Je nám spolu dobře a ať
to zůstane navždycky. V pondělí mi všichni zavoláte
a podáte zprávu, co jste vymysleli. Ahoj!“
A zmizela jako pohádková víla, která se vyskytuje
jen ve snu. Ale ona byla živá, z masa a kostí a krve, se
srdcem, které bije a bije a nikdy bít nepřestane.
Eva už byla doma a před restaurací se pomalu rozcházel hlouček mužů, kteří čekali na Petra, muže, který ji odvážel domů. Zážitek z první společné schůze
odborné komise s Evou Přibylovou jim nešel z hlavy.
Nadšení je nadšení a realita je realita. Kolem Evy se točilo mnoho otázek. Na jednom se shodli. Žena takového formátu, jako je inženýrka Přibylová, vzala místo
na svazu jen z nouze. Samozřejmě byla jednou z tisíců,
co byli označeni jako politicky nespolehliví. Zkrátka
osmašedesátník. Nikdo, kdo pracoval v Akademii věd,
by nešel do zájmové společenské organizace, byť by to
byl ústřední výbor. Ledaže by byl fanda. Ocenili její
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organizační schopnosti, ale o chovatelství a zejména
o jejich oboru ví starou belu.
Eva přišla domů přesně ve tři. Bylo tam ticho, jako
by to byl prázdný, opuštěný domov. Rychle se převlékla do županu, bylo to její nejmilejší domácí oblečení.
Stejně jako tepláky. Nikdo by nevěřil, že ta krásná
a elegantní paní a žena pro domácnost s natáčkami ve
vlasech jsou jedna a táž osoba. Většinou chodila bosa
jen v ponožkách a rázem byla o pěkných pár centimetrů menší. Věděla, že si může dovolit být obyčejnou
ženskou, která žije jen pro rodinu.
Prošla celý byt, byl prostorný a dobře zařízený. Kdysi dávno v něm měl Míla i ordinaci. Nábytek byl krásný, masivní, navržený citlivou rukou architekta, stejně
jako doplňky, zejména sklo, které její manžel miloval.
Zůstalo v něm ovzduší konce třicátých let, těsně před
druhou válkou, kdy si pan doktor Přibyl zařizoval svoji soukromou ordinaci i byt. Od té doby se v něm nic
nezměnilo, každá věc měla své přesně vymezené místo. Eva tuto tradici naprosto respektovala, věděla, že je
v ní manželovo mládí, že je v ní štěstí i bolest prvního
manželství. Jeho žena zemřela poměrně mladá, neunesla tragický skon jejich jediného syna, který se zabil
při automobilových závodech.
Eva nahlédla do ložnice. Jak předpokládala, Miloušek ležel na posteli jen v kabátku od pyžama, zuby odložené na nočním stolku v krabičce, na kterou nesměl
nikdo sahat. Stejně jako ona se doma nejlíp cítila v županu či teplácích, manžel často měl jen kabátek od pyžama. Zpočátku mu domlouvala, chápej, je tady dospívající dcera, a muž ji odbyl velice kategoricky. „Bude
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z ní doktorka, ať si zvyká na mužské tělo. Staří chlapi
stejně jako staré ženy nevypadají moc vábně.“
Anička si opravdu zvykla a její otčím byl pro ni velikým vzorem chlapa. Byl vzdělaný, neměl žádné předsudky a přijal ji naprosto samozřejmě jako součást Evy
a jejího života. Byl pro ni ale navždy otčímem, táta byl
jen inženýr Kraus. Navštěvovala ho pravidelně, ale
vždy tam byla jen jako na návštěvě. Doma bylo v honosném, ale trochu už omšelém činžáku poblíž parku,
který také pamatoval lepší časy. Eva byla skoro o dvacet let mladší než její manžel. Odhalil její klady i zápory, viděl ji velice reálně a bral ji takovou, jaká byla
ve své podstatě: pro rodinu a domov by se rozkrájela,
byla to prostě manželka a máma. Pro své známé a vůbec společnost, pro lidi mimo okruh domácnosti, byla
dáma. Ráda se předváděla. Její muž vše toleroval, byl
rád, že se pořádně uplatňuje a že se, jak říkal, vyřádí někde venku. Miloval v ní především matku svého
syna, o kterého pečoval nejraději sám. Eva nekojila,
ale protože měla mléka víc než dost i pro dvě děti,
odsávala mléko ze svých bohatých prsů. Malého Aleše krmil z lahve, vypral a vyžehlil i pleny, užíval si své
pozdní otcovství. Aleš byl pro něho celý svět a on se
snažil předat mu vše, co bylo v životě důležité.
Eva se na něho dlouho dívala, jak tam ležel na posteli bezbranný jako dítě a pojednou ji zamrazilo v zádech. Je tu chladno, pomyslela si. Vzala z druhé postele teplou vlněnou deku a přehodila ji přes jeho už
staré tělo. Shodila ze sebe župan a vlezla si pod deku
ke svému manželovi. Přitulila se k němu, aby zahřála
sebe i jeho. Pootevřel oči a usmál se. Leželi vedle sebe,

36

Romeo a Julie z Vysočan

a tak jako ona mu předávala teplo svého těla, on jí předával svoji energii a životní moudrost. Patřili k sobě.
Tak spolu pod jednou dekou usnuli.
Probudila je Anička s malým Alešem. Byli spolu na
výstavě historických zbraní. „Mami,“ podivila se. „Ty
spíš? A ve dne? To jsem ještě neviděla, abyste spali jak
dvě mimina.“
Eva se nemohla dlouho zorientovat. Potřásala hlavou, jako by chtěla z mozku a celého těla vytřást tu
nebývalou ospalost. „Kolik je hodin?“ zeptala se po
chvíli.
„Půl šesté. Co budeš vařit?“
„Chtěla jsem dělat francouzské brambory. Mám je
uvařené. Jestli chceš, můžeš je oloupat. Za půl hodiny
to bude hotové. Skočím si ještě pod sprchu.“
Přehodila přes sebe župan a zmizela v koupelně.
Blonďatou záplavu vlasů položila na hlavu bez očí
a bez úst, oběma rukama si vjela do svých krátkých
a trochu prošedivělých vlasů a kriticky si prohlížela
svoji nahou postavu. Nejdřív se sama na sebe ušklíbla a trochu se zamračila. Pak jen pohodila hlavou. No
a co. Mohlo by to být i horší. Postava byla dobrá, měla
štíhlé, téměř chlapecké tělo, prsa velká, ale spokojená
s nimi nebyla. Klesala dolů svou vlastní váhou, co je
bohužel platné, že jsou pětky, byla by spokojenější,
kdyby byly trojky, ale pevnější a měly jiný tvar. Takhle
vypadaly uboze, jako by jí bylo padesát anebo ještě
víc. Kdyby kojila, byla by vítaná v nejbohatší společnosti jako kojná. Takhle to musí spravit jen podprsenka, a když došlo k sexu, záleželo jen na její šikovnosti
a mazlení, které dokonale zmátly každého chlapa.
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Nakonec na sebe vyplázla jazyk a pustila horkou
vodu. Bylo to tak příjemné, že zatoužila v té chvíli po
mužském těle. Jen kdyby stál vedle ní. Muž bez tváře a bez očí, jen dvě těla přitulená k sobě a zalévaná
proudící horkou vodou. V tom okamžiku dostala
zlost. Je to tím, že už dlouho, celých šest týdnů neměla
milence. Nového milence. Protože namlouvání a svádění je přece jen na lásce to nejkrásnější. A vlastní sex,
to už je jen biologický akt dvou lidských těl. Kdyby to
nebylo ve dne a děti nebyly doma, šla by k Milouškovi, ten byl v mazlení expert, znal dokonale lidské tělo
a každý bod, který ji přivádí do extáze. Krucipísek,
a teď má dělat večeři!
Rychle se osušila a v županu jako obvykle vlétla do
kuchyně. Spokojeně konstatovala, že Anička už brambory oloupala a krájela je na kolečka.
„Ty sis dneska užila sprchy,“ řekla jen Anička.
„Byla jsem moc unavená,“ odpověděla Eva. Eva
matka, Eva pečovatelka, Eva manželka, Eva všechno
na světě, jen ne inženýrka Přibylová. Ta zůstala v myslích všech členů odborné komise a v mysli stárnoucího funkcionáře, který se k údivu své manželky nechtěl
koukat na ruský film, ale sedl si s nějakými papíry
v kuchyni. Plně ho respektovala a neměla tušení, že
kdyby se mu podívala do jeho utajovaných myšlenek,
viděla by nádhernou elegantní paní, novou pracovnici
na sekretariátě, inženýrku Evu Přibylovou.
Eva nakrájela cibuli a kousek uzených žebírek, rovnala vrstvu po vrstvě na velký pekáč a zapomněla na
všechno na světě. V hlavě se jí rodil zárodek další schůze, kterou bude svolávat za čtrnáct dní. Určitě to ne-
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bude v takovém pojetí jako na dnešní bouřlivé schůzi.
To byl úvod, to byl jen začátek, kterým vstoupila mezi
chovatele. Určitě se o ní už v některých hospodách povídá. Musí vymyslet i pro další komisi něco zajímavého, nějakou bombu. Snad by se to dalo sloučit s přípravou mezinárodní výstavy. Musí se o ní povídat. Věděla to, cítila to, prostě když se řekne Eva, musí každý
vědět, že je to ONA.
Byla to chvilka, kdy byla prostě jen sama pro sebe.
Seděla na židli kousek od sporáku poblíž trouby, která hřála, pekla francouzské brambory, voněla kuchyní a domovem, oči málem v polospánku, byla to po
hoda.
Náhle sebou trhla, lekla se. Brambory. Zapomněla
na ně. Rychle troubu vypnula, pekáč zavoněl naplno.
Naštěstí se vzpamatovala na minutu přesně, zrovna
když se ozval zvonek. Anička přilétla do kuchyně a vydechla si. „Já jsem myslela, že jsi usnula, že se brambory pálí.“
„Ale jdi ty, blázínku. Copak mě neznáš? Bylo to
akorát. Já mám stopky v hlavě. Kolik je hodin?“
„Za pět minut šest.“
„A co jsem řekla?“
Anička jen zavrtěla hlavou. „Že budeme v šest jíst?“
řekla s otázkou.
„Přesně tak. Prostři, prosím, stůl a můžeme jíst. Alešek je doma?“
„A kde by byl. Pouští si nějakou muziku a nevidí,
neslyší.“
„Výborně. Tak udělej hezký stůl a já zatím připravím
nějaký salát. A Miloušek ještě spí?“
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„Kdepak. Jako vždy je u Aleše. Něco hledá ve starých deskách.“
„Tak jim řekni, že za deset minut budeme jíst.“
Anička odešla a Eva se proměnila v servírku. Příprava večeře a dokonalé stolování se stalo u ní kultem.
V kruhu přátel a známých si klidně ukousla z cizího
krajíce chleba, když na to dostala chuť. Nevadilo jí ani
jíst jídlo někde na papírovém tácku, půlnoční večeření u stánku s klobásou milovala, ale doma prostě bylo
doma. Rodinné večeření, kdy se všichni sešli, muselo
být perfektní, to ji naučil manžel.
Francouzské brambory, to jedno z nejobyčejnějších
jídel, na talíři doplnila a ozdobila plátky rajských jablíček a nakládanými okurkami, čerstvá zelenina v podzimních měsících téměř neexistovala. Na kopečku
brambor udělala malý čtyřlístek z červených nakládaných paprik. Oči už jedly dřív než ústa, než si každý
z nich sedl na své místo u stolu.
Počkali, až se posadí i otec rodiny, který všem popřál dobrou chuť, a teprve pak jedli s opravdovou
chutí. Tak to doktor Přibyl měl u sebe zakódované od
malička, tak to žil i ve svém prvním manželství a Eva
se ráda ujala pokračování. Rodinné tradice se prostě
dodržovaly, stejně jako nádobí, mezi kterým byly vzácné kusy. Stříbrné mísy, pravá míšeň, stříbrné příbory
a sklo jako by přišly z výstavních síní. Eva se jimi ráda
chlubila, ale pro běžné denní stolování sloužil jen obyčejný porcelán. I ve své garderobě měla pár zděděných
kousků po nebožce Emilii, která pocházela z velmi zámožné pražské rodiny. Obrovská černá liška se jaksi
do doby, která dávala přednost šátkům a rádiovkám,
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nehodila. Když šla s Milouškem jednou na ples, který
pořádala lékařská komora, mezi manželkami doktorů
a primářů, profesorů a specialistů chirurgů se neslo od
ucha k uchu, že ta nová žena primáře Přibyla se nese
jak pávice, ale chlubí se cizím peřím, které po ubohé
Emilce podědila.
Eva to tušila, cítila ty trochu závistivé pohledy, protože patřila k mladší generaci manželek, kterých tam
moc nebylo. Šla vedle svého Milouška jako královna,
postavu měla i po porodu druhého dítěte stále dívčí,
a protože ráda tancovala, točila se kolem svého muže,
a figurami, které sváděly nejen jeho, ale probouzely hormony u poloviny mužské společnosti, stávala
se pomalu středem pozornosti. Věděla to a věděl to
i Míla, vysoký, štíhlý, šedovlasý, elegantní, velmi rád se
nechal svádět svojí ženou. Byli dokonalý pár. Zatímco
jeho kolegové se chlubili svými mladými milenkami,
on se mohl chlubit mladou a chytrou manželkou, která mu porodila v jeho pozdním věku syna. Byl moudrý, snad z vděčnosti za malého Aleška by jí odpustil
všechno na světě a všechny její úlety byly předem tolerovány.
Když proplouvali s doktorem Přibylem parketem
a Eva věděla, že jsou středem pozornosti, usmála se na
svého muže, a jako motýl když se snese lehce nad květinou, ho políbila. Vzpomněla si, a bylo to krátce po
porodu Aleška, kdy trávili většinu času na chatě, dostali nečekanou návštěvu. Za svým kolegou se přijely
podívat jeho dvě kolegyně. Eva na chatě chodila většinou v teplácích a právě čekala na opravu zubů. Obě
dámy se nad touto zanedbanou venkovankou ušklíbly:

41

Vlasta Svobodová

„Tedy, Mílo, to sis moc nevybral.“
Eva to slyšela. Než mohla zareagovat, ozval se doktor Přibyl. „Myslím, dámy, že vaše návštěva u nás
skončila. Tato žena je moje paní a já nedovolím, aby ji
kdokoliv urážel. Prosím, odejděte.“
Kdoví proč tyto vzpomínky prolétly Evě hlavou.
Snad z pocitu dobré pohody, z pocitu spokojenosti
a také proto, že věděla, jakou oporu a záštitu má ve
svém manželovi. Najednou se zvedla, obešla stůl a zastavila se u muže, který se na ni tázavě podíval. Nesnášel, aby kdokoliv uprostřed jídla odcházel, a to se
týkalo i dětí.
„Stalo se něco?“ zeptal se trochu podrážděně. „Chceš
něco?“
„Ano,“ řekla Eva. „Musím tě políbit.“
Usmál se a trochu zaklonil hlavu. „A proč?“
„Protože jsem šťastná,“ vydechla Eva a lehce políbila svého šedovlasého muže na rty a na čelo.
Anička se usmála a chápavě zamrkala svými dlouhými řasami. „Jako milenci, rodičové. Já vám závidím.
Jste jako z červené knihovny. Doufám, že vás to neurazilo. Taky bych chtěla jednou takhle žít.“
„Já se nikdy líbat nebudu,“ ozval se Aleš. „S holkou.“ Bylo v tom tolik pohrdání, jak to u osmiletých
kluků někdy bývá. „Ale u rodičů se to snad smí, ne?“
„Samozřejmě,“ odpověděl otec. „Ale nevím, proč
bys nemohl dát pusu holce, která se ti líbí. Bude však
dobře, když si počkáš ještě tak deset roků.“
„A proč by to nemohlo být dřív? Mně se jedna holka moc líbí, ale líbat se s ní nebudu,“ trval na svém
Aleš.
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„Uvidíme,“ ukončila debatu a stolování Eva. „My
se teď s tátou na chvíli natáhneme, já jsem měla dost
náročný den a táta celý týden. Anička se postará o nádobí a Aleš jí pomůže. Za hodinku nás můžete vzbudit
a pak se budeme dívat na televizi. Takže zatím…“
Odvedla svého muže, jako vodí matka dítě do školky. Viděla, že mu není příliš dobře, v poslední době se
mu občas špatně dýchalo. Ale on sám by to nikdy nepřiznal. Dokonce zakázal, aby se o jeho zdraví vůbec
mluvilo.
Lehla si vedle něho na postel, opřela se o levou
ruku a dívala se na jeho rysy, jako by si je chtěla uchovat věčně v sobě. Nedovedla si představit, že by mohla bez něho žít. Jako by tušil její myšlenky, přitiskl ji
k sobě a tak spolu leželi bez pohnutí, spojeni jen velkou láskou. Neusnuli. Za hodinu zaklepala na dveře Anička a strčila dovnitř hlavu. „Chcete vstávat?“
zeptala se.
„Ne,“ odpověděl za oba jejich otec. Protože on byl
i pro ni otcem a ona ho jako otce uznávala. S biologickým otcem se setkávala poměrně často. Avšak důvěra
a pocit bezpečí, který sálal z otčíma, jaksi chyběly.
O svém novém zaměstnání a velkých plánech, které
Eva měla v hlavě a které ji neopouštěly ani na chatě,
kde bylo její druhé utajené místečko pro lásku a velké sny, začala manželovi vyprávět až odpoledne, kdy
vysvitlo pozdní podzimní slunce. Seděli v křeslech na
verandě, nohy zabalené do starých kožešin, káva voněla na stolku, který pamatoval dobu, kdy doktor Přibyl
ještě se svou první ženou, která byla těhotná, dokon-
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čil stavbu chaty a zařizoval ji, aby hned po porodu
mohla dýchat i s dítětem zdravý a čistý vzduch. Jeho
první syn Jan byl od malička zahrnutý přepychem
a každé jeho přání bylo splněno. Ke svým dvacátým
narozeninám dostal krásné sportovní auto. V tom daru
byla ukrytá smrt, zabil se za necelý měsíc. Zmámila
ho rychlost, při které zavíral oči. Brzy po něm odešla
i krásná Emilie, neunesla pocit viny, protože prosazovala, aby divoký Jan auto dostal.
Doktor Přibyl zůstal sám se svým přepychovým
bytem a zamčenou chatou, kterou odemkl po deseti letech, když se seznámil s mladičkou inženýrkou
Evou, která se právě rozváděla a měla již pětiletou
holčičku.
Zaujala ho svou samozřejmostí, když se ptala, jestli by na Akademii věd nebylo volné místo. Počínala si,
jako by právě jen na ni čekali a ona si mohla vybírat.
Chtěla by práci, kde by nebyla vázaná na pracovní
hodiny, svou práci by mohla dělat i doma, volno by
chtěla mít podle svých potřeb, upozornila, že by nemohla sedět někde v kanceláři osm hodin, prostě potřebovala volnost a rozlet. Personální ředitel ji odkázal
na pracovnici. Ta její samozřejmost ho však přivedla
do velkých rozpaků, nebyl si jistý, jestli někde něco
nepřehlédl, protože takové jednání bylo obvyklé jen
u lidí z nejvyšších míst. Pro jistotu se zeptal. „A samozřejmě jste ve straně. Normalizace, ten obrovský rozmach socialismu po osmašedesátém, když jsme se zbavili všech zrádců, kteří nám ve straně jen škodili, potřebuje lidi mladé a oddané naší straně. Určitě se pro
vás něco zajímavého najde. Co říkáte?“
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Eva odpověděla velmi stručně: „Na to já kašlu.
S červenou knížkou jsem se už rozloučila. Já hodnotím člověka podle toho, jestli mu to myslí, a jak umí
pracovat.“
Personální ředitel zbledl a hned zčervenal. „Ale tady
jste na špatné adrese,“ zakoktal se. „Asi jsem si vás
s někým spletl. Bohužel, ale pro vás žádné volné místo
nemáme.“
Eva na něho vykulila své kulaté oči. „Já jsem byla
informována…“
„Bohužel, mám důležité jednání a musím tady zamknout. Jdeme na to jednání, pane doktore?“
„Přijdu později, potřebuji ještě něco projednat
s paní inženýrkou,“ řekl muž, který celou dobu stál
u okna a se zájmem poslouchal tento rozhovor.
Personální ředitel pokrčil rameny, otevřel dveře a rukou naznačil to, co neřekl. Prostě jen: Ven! A beze slova odešel.
Eva s neznámým mužem zůstala stát u zavřených
dveří. Dívali se jeden na druhého, v očích úžas, jako
by se znali a zároveň neznali, jako by se po letech po
dlouhé době zase setkali.
Konečně se ozval muž. „Doktor Přibyl,“ představil
se. „Už jsme se spolu viděli?“
Eva se rozesmála: „Viděli, asi ano. Ne asi. Já jsem tě
už určitě viděla. Já jsem Eva. Pamatuješ se?“
Doktor Přibyl už byl chycený. Také se usmál. Ne rozesmál, jen usmál. V tom úsměvu bylo vše, pochopení,
okouzlení, láska, porozumění. „Copak by některý muž
mohl zapomenout na Evu? Prototyp ženy? Ano, ty jsi
Eva. Vím to.“
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Ani jeden, ani druhý si neuvědomovali, že si tykají.
Bylo to samozřejmé, jako bylo samozřejmé všechno, co
spolu ten den prožili. Nejdřív to bylo kafe, pak něco
malého na zakousnutí, potom povídání o tom, co bylo
a co mělo být, co určitě přijde a najednou zase stáli
před Akademií věd.
„Musím domů,“ řekla Eva smutně.
„Máš tam někoho, kdo pro tebe pláče?“ zeptal se
doktor Přibyl.
„Ano. Vždyť víš. Přece naše malá Anička.“
„Ano, máme tam dceru. Ale ještě není u nás. Do týdne se nastěhujete ke mně. Obě dvě. Jen tam musím ještě uklidit. Chceš to vidět hned?“
„Ano,“ řekla Eva. „Nemůžu tě opustit. Nikdy tě nemůžu opustit. Ale co Anička?“
„Přijde s tebou. Já jsem věděl, že přijdete. Musím
zařídit fůru věcí. Udělat z těch zdí domov. Vydržíš to
ještě týden?“
„Ne,“ rozhodla se Eva. „Půjdeme hned.“
„Jsi připravená na všecko? Budeme vyhánět smrtku.“
„Já ti pomůžu.“
„Není tam uklizeno. Nebydlím tam už třináct let.
Třináct let tam chodí uklízet a vyvětrat paní Boženka.“
„Budu uklízet s tebou. Jsi lhář. Říkal jsi, že budeme
vyhánět smrtku. Kdo je paní Boženka?“
„Naše domovnice. Ale smrtka se vyhnat nedá. Já
sám ji vlastně ani vyhnat nechci.“
„Kdo tam s tebou bydlel?“
„Moje žena. Ale ta už má dávno jiný domov. Docela
malý, vešla se do urny. Ale je tam jedna duše, kterou
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vyhnat nechci. Je to můj syn. Bylo mu dvacet, když
odešel navždy. Přijmeš ho?“
„Mohl by být můj bratr?“
„Raději ne. Ty musíš být moje žena.“
„Ano,“ řekla Eva, jak se to říká při svatebním obřadu.
„Jsem starý,“ řekl ještě doktor Miloslav Přibyl.
„Pro mne ne. Nikdy nebudeš.“
„Tak pojď. Půjdeme si ještě pro Aničku.“
„Ale ona nemá sbaleno.“
„Nevadí. Pojedeme k tobě, já požádám tvoji maminku o tuhle ruku,“ řekl doktor Přibyl a políbil jí pravý
prsteník, „ty sbalíš jen pár věcí a já zavolám paní Božence, aby tam pustila topení. Pak pojedeme.“
„Ne,“ rozhodla se Eva. „My teď pojedeme k nám,
já vykoupu Aničku a dám ji spát, pak pojedeme jako
k tobě a dáme si v Jaltě nějakou dobrou svatební večeři, vyspíme se v hotelu a zítra budeme uklízet. Chci
být u toho. Ty se postaráš o květiny a všecko ostatní.
Platí?!“
„Jelito, kopyto, platí to,“ řekl Miloslav Přibyl a svatební smlouva byla potvrzena.
Ještě tentýž večer doktor Přibyl vyřídil několik důležitých rozhovorů, které rozhodovaly o jeho dalším
životě, v němž hlavní slovo měla Eva. Ona měla nápady a on zařizoval. Byl to člověk nesmírně vzdělaný,
vynikající odborník na plicní choroby a byl primářem
v jedné pražské nemocnici. Měl spoustu známostí a ti
měli další známosti, a jak se to v té době dělalo, došlo jeho přání až k malířům pokojů a uklízecím četám
a od osmi hodin ráno otevírala paní Boženka pracovníkům z OPBH dveře v krásném velkém bytě. Sama
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měla hlavní dohled na tom, aby se nikdo neflákal, aby
práce byla kvalitní a hotová včas. Na všechny čekala
mimořádná odměna. Okna byla dokořán, topení hřálo, aby se vyvětral vzduch a nezaměnitelná vůně poté,
co odejdou malíři a parketáři a další řemeslníci.
V šest hodin večer, když už byla pomalu tma, zazvonil doktor Přibyl na zvonek u Eviny matky. Ani nešel dovnitř, řekl jen: „Vezmi si kartáček na zuby a své
šminky, všechno ostatní čeká na tebe. Může Anička
dnes zůstat ještě u babičky? Chci tě mít celý večer
a celou noc jen pro sebe. Budeme tam jen my dva. Co
tomu říkáš?“
„Souhlasím,“ řekla Eva. „Jdu dolů. Jen se rozloučím
s Aničkou. Ty můžeš zatím nakoupit květiny.“
„Už jsou tam.“ Ujistil ji.
„A jaké?
„Samozřejmě bílé. I večeři jsem připravil.“
„Ale říkali jsme, že budeme uklízet.“
„Ty budeš uklízet. Bude tam pro tebe dost práce.“
„Například?“
„Například koupelnu. Aby byla krásná, až tam pro
tebe přijdu.“
„Já se snad štěstím zblázním,“ řekla Eva. „Vždyť ty
jsi romantik. To bych do tebe nikdy neřekla.“
„Já bych to o sobě taky neřekl. To jsem poznal teprve teď. Jsi zázrak.“
„Letím dolů,“ zavýskla Eva. „Babička Aničku uspí
a zítra si ji přivedu domů. Bude to náš domov?“
„Ano. Náš domov.“
Chytili prvního taxíka, který jel kolem. A pak už
byli v ráji.
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„Ještě stále jsem s tebou v ráji,“ řekla Eva svému starému manželovi, kterého milovala z celého svého toulavého srdce. Díval se na ni široce rozevřenýma očima.
Nespal. Poslouchal její šeptání. Hlavou mu proletěla
myšlenka: teď bych mohl umřít. Jsem šťastný.
A nahlas řekl: „Ne, nesmím umřít. Potřebuje mě
Aleš. Můj syn. Musím ho ještě mnoho naučit.“
„Co to povídáš,“ lekla se Eva. „Já tě taky potřebuju. Musíš být se mnou. Ještě dlouho. Vzpomínala jsem
na náš začátek. Na naše stěhování. A vůbec na to, jak
jsme se seznámili. V Akademii věd. A jak jsi mne tam
nakonec přece jen dostal. I jak nás oba nakonec vy
hodili.“
„A byl konec naší pohádky,“ řekl Miloslav Přibyl.
„Ze mne je důchodce, kterého drží nad vodou Aleš.
Kdyby toho nebylo, už bych asi někde krmil holuby.
Můj syn mě tady moc a moc potřebuje.“
„Ale já taky,“ promluvila z ní rozumná a energická
žena. „A nechoď tady jen v kabátku od pyžama. Podívej se, jak to vypadá. Je tu Anička a je jí devatenáct let.
Ještě by si mohla myslet, že mužský je něco ošklivého,
a jak ti to tam visí mezi nohama, že by měl být zdroj
rozkoše pro ženu?“
„No a co,“ řekl doktor Přibyl stejně střízlivě. „Studuje medicínu a bude z ní lékařka. Musí si zvyknout,
že starý člověk není žádná krása. A jsou další mnohem
horší věci, které přináší stáří.“
„Jaképak stáří,“ rozhněvaně na něho vykřikla Eva.
„Ještě ti není ani šedesát pět.“
„Bylo, holčičko, bylo,“ moudře pokyvoval hlavou
její manžel. „Před dvěma roky.“
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