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Motto:
Život je jako hra. Nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale
jak dobře se zahrálo.
Seneca

Mému manželovi R. Johnovi
za jeho příkladnou pomoc a oporu

Mimořádné poděkování celé mé rodině a přátelům v naší vlasti, kteří
mne morálně posilovali v tomto obtížném období mého života

Vážený čtenáři,
tato knížka není soubor povídek, ani tendenční novela, ani
román. Jedná se pouze o souhrn osobních zápisků vymezeného úseku
mého života v raném období penzijního věku.
Vyrovnat se s náhlým politicko-hospodářským převratem,
s rozkolísanou mentalitou lidí 90tých let nebylo snadné. Pro věkovou
kategorii téměř na prahu stáří, ve které jsem byla já, byl tento dějinný
zlom těžkou životní zkouškou.
Mám skrytý pocit, že jsem problémy těchto náročných let
zvládla. Mým záměrem je projevit vděk mým bližním a všem, kteří
měli a mají k mému způsobu života pozitivní vztah.
Popis událostí a jejich posloupnost je skutečná. Změněny jsou
pouze názvy některých míst a jména osob.
Autor

Je srpen roku 2002, mimořádně teplý, na Anglii téměř
nesnesitelně horký. Pospíchám k městskému nádraží téměř liduprázdnou ulicí. Je poledne, rozpálená dlažba, letní šaty mne hřejí
jako kožich, a když si sedám do vlakového kupé, je mi ještě tepleji.
Soudní síň je příjemně chladná, ale atmosféra ne, alespoň pro
mne. Pro koho je asi potěšením sedět v těchto zdech? Vcházíme do
soudní síně číslo dva. Obžalovaný a já. Na čelní stěně je znak
anglické justice s latinským nápisem: DIEU ET MON DROIT. Pod
ním sedí několik moudrých mužů a jedna žena, klidné, ale chladné
tváře.
Jeden muž v černém taláru se zvedl a podle tradice se mne
otázal, zda jsem věřící. Poté mi podal hubenou rukou malou tučnou
Bibli Svatou a byla jsem vyzvána k přísaze. „Přísahám
Všemohoucímu Bohu, že všechny skutečnosti, které vyslovím před
tímto soudem, budou pravdivé...“

Byl to jen zlomek minuty, kdy jsem si na tomto místě uvědomila
velkou změnu v mém životě za posledních několik let. Sotva
znatelně jsem si vzdychla a v duchu mi proběhlo hlavou, „kam jsem
se to také dostala !?“
Ale tak to už bývá a vlastně i je. Jak jsem kdysi četla v jedné
moudré knize. „Každý z nás je svým vlastním spisovatelem a píše si
svůj osud sám.“

Motto:
„Nejkrásnější je, že pravá budoucnost nepřichází najednou, ale
postupně den po dni.“
Abraham Lincoln

GENESIS
To byl pocit! Dnes poprvé mne můj šéf neoslovil: „Soudružko
sekretářko“. Doslova pohlazení po duši. Měla jsem dojem, že padám
do jiného světa nebo že jsem někdo jiný. Obrazně řečeno, znělo to
jako oslovení z Červené knihovny, „paní sekretářko“! Cítila jsem
sebedůvěru i nutnost obléknout si jiné šaty, lepší boty, Trabanta
vyměnit za Peugota či Opela. Trochu přeháním a idealizuji, ale znělo
to neobvykle a vznešeněji, ale nebylo to tak docela překvapení.
Byl říjen 1989. Starší a střední generace ví, o co šlo, a ti mladí to
znají z vyprávění, filmů, knih, a jsou to pro ně dějiny. Takže jsem
byla paní sekretářka, ale žel jen několik následujících měsíců.
Mamutí i nemamutí podniky se rušily.
Rudí ředitelé, vedoucí pracovníci a ostatní hbití lidé poctivě
likvidovali veškerou agendu. Starali se zodpovědně za řádné
ukončení hospodářské činnosti a hlavně o finanční uzávěrku, aby
nepřišlo nic nazmar. Je to vidět vlastně dodnes.
Nevím, kam bych se zařadila v tomto předrevolučním chaosu.
Určitě ne mezi ředitele, nebo podobné pracovníky.
Možná že jsem patřila mezi ty hbité lidi, ale v jiném slova
smyslu. Neměla jsem možnost ekonomického a finančního úklidu,
ale angažovala jsem se v jiném slova smyslu. Hbitě jsem vyklízela
kancelář, zametala, myla a archivovala, co mi bylo poručeno.
Chodbou se sem tam mihnul některý z náměstků či jiný vedoucí,
kteří vypadali velmi činorodě, i když pouze ve vlastním zájmu, ale
nezapomněli zahlaholit: „Dobré ranko, paní sekretářko!“ Poslední
dny uzavírání našeho podniku jsem zaslechla několikrát poněkud
ironicky, ale vesele: „Sbohem, soudružko“!
Následovně jsem zahájila boj pod heslem: „Jak přežít a dál žít.“
Přiznám se, že se mne trochu zmocňovala panika při myšlence, že v
podobné situaci jsou tisíce a tisíce lidí. Navíc jsem žila sama,
odkázána na moje dvě ruce. Mé dvě dcery, vdané, ponořené do svých
vlastních starostí, jsem nemohla a také nechtěla obtěžovat a škemrat
o pomoc v mém problému. Snažila jsem se všemi směry získat
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alespoň malou vedlejší práci, než se objeví pro mne adekvátní
zařazení.
Byly to barvité dny, plné politického chaosu, únavy, práce,
aktivit, ale nemohu říci, že byly pesimistické. Vítala jsem možnost
uklízet dělnické ubikace, či čistit okna v kancelářích, zvyšovala
tempo, abych stihla demonstraci a mohla křičet: „Už je to tady“ nebo
„Havel na Hrad“ a večer opět do jazykové školy na angličtinu. Ta
poslední aktivita, to bylo jakési obrození či odměna pro mou duši.
Motiv jsem měla jako spousty Čechů a Slováků, připravovat se,
svoboda se blíží, vyrazíme do světa jako Honza z pohádky. Navíc tu
byl můj sen, vidět brzy mou dceru, téměř čerstvou emigrantku za
Železnou oponou a neztratit se tam.
Byl prosinec 1989. Zvláštní předvánoční atmosféra. Mnoho slz,
pláče, odhalené zrady, ale i kladných prožitků a úsměvů. Život se
točil doslova závratnou rychlostí a já s ním. Po prvních chaotických
Vánocích ve svobodné vlasti jsem se dozvěděla, že mohu jít
předčasně do důchodu.
To je tedy bomba! Já a důchodkyně !? Připadalo mi to nedávno,
kdy jsem s mými dětmi dělala úkoly, spíchala vlastnoručně šaty do
jejich tanečních. Zápolila jsem s dcerkami o oblečení a závodily
jsme, kdo dříve vstane, ten si oblékne to nové tričko, či džíny, a
najednou tohle!
Trochu jsem se zapotácela a zachvěla, ale opravdu jen krátce.
Možná den, možná dva. Otřepala jsem se a začala psát svou vlastní
„Verneovku“. Ne doslova, ale stále se mi honily hlavou nesmyslné
myšlenky, optimistické i bláznivé nápady, které nyní mohu
realizovat.
Důsledek byl bezradnost, co s tou mojí trojí svobodou udělám.
Myslím tím svobodu osobní, politickou a pracovní. Nikomu jsem mé
pensionování nevěšela tzv. na nos, přijímala samolibě poklony, jak
pořád dobře vypadám, i když už jsem babča prvního vnoučete. Vlnila
jsem se, jak jsem uměla, houpala v bocích i jinde, pokud mě ovšem
nebolela záda či žlučník.
Pod heslem Jak přežít jsem byla pasována na hygienického
asistenta, jinak uklizečku, a s heslem Dál žít jsem se pustila do
anglického švitoření. Vysílala jsem stále ´tam nahoru´ jen positivní
myšlenky a prosby, ať se mé bláznivé plány splní, ať se mohu nakouknout tam za bývalou Železnou oponu.
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„Asi jsi to holka přepískla a máš o sobě vysoké mínění,“ myslela
jsem si v duchu, když jsem měla ruce ponořené v páchnoucí špinavé
vodě a domývala dělnické ubikace. Odtud unavená, rovnou do
jazykovky, kde jsem byla z celé třídy nejstarší, nejhloupější, ale
pilná. Vzpomněla jsem si na známé a opelichané rčení, „Největším
nebezpečím na pracovišti je pilný blbec!“ Na svou obranu jsem si ale
řekla, že se vlastně nikam necpu, nikoho neohrožuji, neshazuji ze
sedla a svou ostudu si nosím s sebou.
***
Přišlo jaro 1990. Bylo to jedno z nejkrásnějších jar mého života.
Prosba ´tam nahoru´ nebyla marná. Mé dva směry se začaly rýsovat.
Neuvěřitelné! Našla jsem si trvalou práci, sice ne příliš výnosnou, ale
byla. Skromný inserát v městských novinách, telefon, pohovor, a tak
se mi naskytla možnost po dvacetileté pause využít jedné z mých
dvou kvalifikací. Nebudu učitelka, ale zkusím roli vychovatelky ve
studentském domově. Už jsem nebyla ideologický zrádce, nebyla
jsem už pomýlená, nebyla jsem černá skvrna bez internacionální
jiskry! Tyto tituly, které jsem kdysi dostala na OV KSČ se ztratily či
rozplynuly. Jaký krásný pocit, když člověk už není pomýlen!!!
Měla jsem trochu trému, ale těšila jsem se upřímně na mou
bývalou profesi. Oživím si staré vědomosti, hlavně trochu psychologie, a nasaji mladého ducha z mých nastávajících svěřenců.
Bylo ale teprve jaro a mé pedagogické obrození začne až v září.
Více než čtvrt roku lelkovat nebo utírat prach, nakupovat a jednou v
týdnu angličtina. Tak trochu málo a monotónní. Vrhla jsem se tedy s
větším entusiasmem na zahradničení a chalupaření v Českém
středohoří.
To byl vždy Boží kout, kam jsem se uchylovala, ale i klela, jaké
to břemeno mi zůstalo z mého manželství. Rozporuplné, ale teď jsem
ještě více oceňovala tento kousek mého zeleného majetku.
Relaxování fysickou prací, měla jsem před sebou nějaký cíl a navíc
jsem spřádala plány na vzdálenější budoucnost. Pečlivěji jsem
udržovala chaloupku s novým theamickým záměrem.
V nejbližší době se sem uchýlím a jako typická pensistka tu
strávím většinu roku. Soustředím kolem sebe další sobě rovné dámy.
Budeme sbírat byliny, rokovat o jejich zázračné moci, pěstovat
nezvyklé druhy zeleniny, žvýkat zrníčka, ráno běhat bosy v rose,
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stříkat se studenou vodou z hadice, cvičit jógu a Tibeťany a
meditovat. To byl můj styl, a tak jsem se rozhodla založit správný
samo-rostlý babinec.
Připravila jsem si nové urbanistické řešení zahrady a nákup
různých semen a sazenic. Hromadila příručky na cvičení v souladu
s lunou, a tak se moje strategie pomalu rýsovala.
„A to budete cvičit voblečený?“ otázal se mne soused chalupář,
který se někdy stavil na kus řeči.
Zabloudil zřídka na mou zahradu, jelikož jeho rozměry, pivní
léčba a nedostatečný entusiasmus mu to nedovolovaly. Také pro
bříško neviděl dobře na cestu, byl zpocený třináct měsíců v roce, a
přesto nevyšel z domu bez klobouku, na kterém byla znatelná
pohnutá minulost. Měl jej přilepený na zbytku bílých vlasů téměř
přikrývající jeho úzká očíčka.
„Počítám, že budeme oblečené ,“ odpověděla jsem klidně.
„A co todle naklonění nebo skloňování....?“ Pokračoval funivě a
civěl do mých papírů rozložených na zahradním stolku.
„To k tomu nepatří, to je gramatika.“ Moje strohost jej brzy
vypudila.
Tento banální zážitek, v počtu již několikátý, byl něco jako
poslední kapka mojí trpělivosti. Začala jsem mít podvědomé obavy,
abych se v tom mém venkovském ráji později nepodobala mému
sousedovi. Alespoň mám o čem přemýšlet, utěšovala jsem se.
Pozdě odpoledne jsem se vydala na cestu domů. Měla jsem ráda
svou vyšlapanou cestu lesnatým kaňonem. Byla romantická, ale ne
zrovna pohodlná, hlavně po dešti. Byla lemována horským potokem,
zpestřena vyčnívajícími kameny i poraženými stromy. Měla své
osobité kouzlo. Svobodně jsem si mohla meditovat, sem tam odložit
vždy přetížený batoh a během chůze si opakovat anglická slovíčka
z taháku, který mi vyčuhoval skoro z každé kapsy.
Toto předjarní pozdní odpoledne bylo slunečné, ale chladné.
Směsice bláta a starého listí mi stěžovala chůzi. Za půl hodiny mi
jede autobus a přede mnou pěkný kus cesty. „Přestanu se slovíčkama
a raději přidám,“ poručila jsem si. Několik rychlejších kroků,
skákající náklad na zádech, unavené nohy a jsem na zemi!
Nesnesitelná bolest v kotníku, obsah mého batohu se porůznu
rozkutálel k potoku a já odpočívala v blátě ve stmívajícím se lese.
Nikdy jsem tak netoužila vidět človíčka jako nyní. Neschopna se
hnout, uvažovala jsem, co mohu pro sebe udělat. Oplakávat moje
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prodané autíčko je nicotnost, ale stáhnout pevně nohu! Jediný
elastický materiál - spodní prádlo, striptýz a já seděla polosvlečená
v mém oblíbeném kaňonu. To by bylo něco pro mého senilního
souseda chalupáře!
Zafixovala jsem kotník a cítila velkou úlevu. Naházela jsem na
sebe ostatní svršky a dokonce zlehka našlápla na špičku. Další spoj
za jeden a půl hodiny mi stačil, abych se odploužila asi dvě stě metrů
k zastávce.
Způsob, jakým jsem se dostala domů, jsem s pýchou nazvala
Meresjevův. Končetina, která se podobala cuketě, byla nakonec
umístěna jen ve škrobu, a tak nastalo povinné lenošení.
Dny se táhly jako měsíce. Jednoho večera jsem doslova usnula
nad učebnicí... Řezavý a řinčivý zvuk. Telefon zněl jako cirkulárka.
„Dobrý večer vinšuju. Mám se omluvit, že ruším, nebo ti
vynadat, že jsi zapadlá jako vlastenec?“
„Obojí,“ odpověděla jsem vylekaně a ospale.
Byla to Hana. Považovala jsem ji za svou přítelkyni, i když byla
o čtvrt století mladší. Bývalá vrstevnice a spolužákyně starší dcery.
Moudrá a navzdory profesi psychologa zcela normální a
společenská. Majitelka útulného bytu, dvou školaček, psa, kočky a
andulky. Scházeli jsme se jedenkrát týdně v jejím bytě a
konversovali v angličtině. Byla to neformální sešlost a postupně se
k nám přidružovali další snaživci. Hana mluvila dobře, schopná
netlumit a naopak podpořit naše nadšení. Někdy jsme byli tři, někdy
i šest. Naše sebevědomí poněkud stoupalo, a tak jsme začali toužit po
rodilém mluvčím.
„Povedlo se, proto Ti volám!“ pokračovala Hana nadšeně. „Je to
Američanka, Debra, a je ochotná...,“ chrlila ze sebe novoty
s takovým nadšením, že jsem zapomněla na svět a juchala společně s
ní do sluchátka.
„Tak se přiženeš? To je bomba, že ano?“
„Mohu pouze přihopsat. Tak tedy jako obyčejně v pondělí, to už
bude moje cuketa menší.“
A tak jsme inovovali naší sešlost. Debra byla třicátnice,
s dlouhými kudrnatými zlatými vlasy a načervenalými tvářemi. Styl
výuky naprosto jiný, než jsme doposud znali z klasické výuky. Hltali
jsme každé slovo, každý moment, a hlavně jsme více konversovali,
než bylo doposud zvykem na našich školách.
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Debra měla neobyčejnou snahu co nejdříve a nejlépe
komunikovat česky. Oceňovali jsme její snahu, ale sobecky jsme ji
nenechali příliš dlouho projevovat se po našem. Přesto na úvod
každé lekce vytáhla nesměle příruční zápisník a slabikovala české
výrazy, nebo fráze, které během týdne pochytila.
„Můžete mi říci, proč na sebe většinou hoši volají stále stejným
způsobem? To je vaše typické chlapecké jméno nebo lichotka, nebo
co to je, prosím?“ Otázala se jednou Debra a vzápětí předčítala z
jejích zápisků nový lingvistický objev:
„Například ... vole pockej ... vole to byla hlina ... no uzasný
vole!“
S rozšířenýma očima čekala na odpověď. Bylo to trapné, a i když
se jí dostalo detailního vysvětlení, dlouho o tom přemýšlela.
Mnohem prekérní situace následovala o několik dnů později.
Lektorka s výraznou hrdostí ze sebe soukala údajně novou užitečnou
frázi.
„To bude určitě vhodné pro mne!“ brumlala polohlasem a
současně listovala ve svém notesu. „Slyším to denně,“ pokračovala
důležitě, „v různých obchodech a hlavně z úst ženských zákaznic
vybírajících zboží.“ Nadechla se a začala slabikovat:
„Kolík stojí? Co to přesně je?“ tázala se nevinně.
Bouře smíchu narušila nejen naši lekci a otřásla poklidným
bytem, ale i vzbudila i Haniny dcerušky. Ty připochodovaly v rámci
čůrací přestávky, mnuly si ospalá očíčka a mladší holčička se v
rozespalosti vinula ke své mamince Haně s otázkou: „To je taková
sranda ta angličtina?“
„Sem tam je,“ zněla maminčina pohotová odpověď. Holčičky
opět odpochodovaly, ale my se těžko uklidňovali.
I když se Debřin ruměnec jen pomalu vytrácel, bavila se s námi
na svůj úkor. Navíc ukázněně doplnila chybějící předložku v oné
kuriózní větě a téměř vznešeně a s ironickým úsměvem dodala:
„Myslím, že tuhle větu si budu hodně dlouho pamatovat.“
Ubíhaly týdny a měsíce. Úroveň konversace ve skupině se mi
zdála stále lepší. Z pěti až sedmi účastníků jsem byla nejstarší,
vlastně ve věku matek mých spolužáků. Ještě že jsem začala
pracovat se svěřenými pototalitními výrostky! Měla jsem tak větší
pocit sounáležitosti.
Těšila jsem se vždy dětinsky na naši sešlost. Pocit sounáležitosti
a sebevědomí jsem neměla jen já. Poznala jsem to jednou při čajové
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přestávce, kdy se ozvala Alena, jedna z přítomných. Pronesla
přesvědčivým tónem návrh, že bychom se měli jako skupina
pojmenovat.
„Vždyť jsme jako ilegální gang!“ dodala sebejistě. „Necpi sem
rudé manýry!“ dodala další účastnice. „Ještě z toho vylezou
příspěvkové známky jako u ROH nebo KSČ a bude to v pytli!“
Lekce se nakrátko zvrhla v kabaretní šou. Návrhy na vhodný název
naší sešlosti byly různého původu. Nevázaný řehot nás doslova
odvedl od tématu. Nakonec přece jen zvítězila naše sebejistota a
schválený titul byl na světě.
„Tak na zdraví našeho IEC!“ slavnostně ohlásila Hana a ťukli
jsme si naším oblíbeným čajem a zpečetili tlumeným zvukem
keramických kafáčů. Náš samozvaný Independent English Club byl
podle mého názoru doslova vzor nenucené sešlosti lidí společných
zájmů bez příspěvkových známek! Nikdo nás nehonil, nekontroloval,
nenutil k disciplíně. Po temných a promarněných více než padesáti
letech to byl pro mne společenský zázrak.
Jednoho zasmušilého podzimního dne jsme se sešli jen
ve čtyřech. Asi o patnáct minut později se s velkým lomozem
přihrnul jeden opozdilý člen. Byl to Slávek. Častý absentér, který byl
tolerován. Kromě práce studoval vysokou v Praze, byl plný spěchu,
zvratů, šílených i moudrých nápadů, únavy i legrace. Takže tento
mladý pruďas (tajně nazýván „hektik“) vtrhnul do dveří s vítězným
úsměvem a mával několika potištěnými papíry formátu A4.
„Holky, chcete jet do Anglie?“ Pronesl nadšeně. To oslovení
holky bylo pro mne tak něco senzačního a lichotivého, ale jen
několik vteřin. Jinak jsem já i mé kolegyně ztuhly a Debra tleskala a
radovala se za nás. Byla to nabídka práce na farmě ve Velké Britanii
spojená s výukou angličtiny. Jednalo se o akci anglicky mluvících
zemí coby pomoc zemím východní Evropy.
„Je to holt pro mlaďasy od 17 do 25 let, ale to neva!“ suverénně
komentoval Slávek.
Mého zničeného výrazu v obličeji si každý všimnul a kolega na
útěchu dodal: „Prosím tě, žádné fňuky. Teď je takový parádní
zmatek a desorganisace, že se v tom migračním houfu ztratíme.“
Nestačily jsme se dostatečně radovat a strnule zíraly, co z hocha
ještě vypadne.
„Trochu elánu, dámy,“ pokračoval, mával vztaženou rukou jako
Vladimír Iljič, „nasaďte hrdý komsomolský pohled a prorazíte!“
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Znělo to zábavně, viditelně myšleno upřímně, ale obav mne
nezbavil. Jednalo se o letní aktivitu, kdy jsem měla prázdniny, takže
usnadnění mého záměru.
Následující lekce jsme se nebyli schopni soustředění. Vyplňovali
jsme přihlášky, překládali pracovní podmínky a dumali, kde vzít
finance na neobvyklou akci.
Během několika měsíců se počet nadšenců pro farmaření zúžil na
dvě osoby. Byla to Lenka a já. Opět jako máma s dcerou. Lenka
absolventka vysoké školy, i když přes povolený věk, ale mladá a
v angličtině výborná.
Musím přidat, adrenalin stoupá! Taháky, každé ráno lekce
u snídaně a opět u večeře.
„Hele, ty trpíš samomluvou?“ přepadla mne otázkou jedna moje
sousedka v trolejbusu. „Víš, já si všimla, že si stále něco meleš.“
„Máš pravdu. Popisuji, co vidím z okna, ale v angličtině, víš,
dělám to jen tak pro potěšení,“ klidně jsem vysvětlovala.
„Tak tomu nerozumím. V penzi, a takhle si komplikovat život.“
Soucitně na mne zírala a udiveně kroutila hlavou.
***
Nezapomenutelný den. V dubnu 1990 jsme konečně držely v
rukou vlakové jízdenky s cílovou stanicí March u Cambridge
ve východní Anglii. Prsty se nám chvěly, když jsme doslova s úctou
hleděly na zázračné papírky, které nám otvírají cestu na Západ.
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Příjezd do Doveru

Westminsterské panorama
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Svačina
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Motto:
Člověk nemůže zůstat věčně dítětem, musí konečně ven do
„nepřátelského života.“
Sigmund Freud

JAK SE VÍTÁ PO ANGLICKU
Vyjely jsme 20. května 1990. Jediným dostupným způsobem byl
vlak, rádoby express, s třemi přestupy do Oestende a trajektem
do anglického Doveru.
Desetihodinovým zpožděním v Německu nás cestování
proměnilo v unavené ženské a navíc bez makeupu! Až druhý den
Oestende! Vůně mořského vzduchu a kanál La Manche.
Ten zvláštní pocit, který jsem měla při nástupu na loď, může
pochopit jen někdo, nebo někteří mí vrstevníci, kteří měli podobný
osud jako já a moje rodina. Kdo byl persekuován se svým životním
partnerem a dětmi, kdo měl odejmutý pas na několik let, kdo byl
sledován Rudými konfidenty a kdo byl později odkázán jen na
nakouknutí k Bakelitovým bratrům Němcům. Bylo to něco jako
probuzení, měly jsme v očích slzy, ale i jiskru, a myslím, že už jsme
nevypadaly tak omšele.
„Tak my se plavíme do Anglie! Já tomu nechci věřit,“ opakovaly
jsme tuto větu v několika variantách.
„Plavíme se na ostrov Velkého Impéria, pro nás doposud
nedostupné země. Jedeme do království Alžběty II., do země vyspělé
techniky, viktoriánských domů, konservatismu, vysoké kriminality,
justice v bílých parukách. Do země golfu, čaje, buclatých černých
taxiků, a s námi množství zvědavců z Východu.“
Bachratý trajekt byl pro nás malý zázrak. Proběhly jsme Duty
free shop, navoněly několika parfémy, posléze našly pohodlné místo
s vyhlídkou na moře. Pocity štěstí i únavy nás rychle uspaly.
Hlas místního oznamovatele nás doslova vyhodil z křesla. Za
patnáct minut přijedeme do přístavu Dover Priory. Vyběhly jsme na
palubu. Pro nás to bylo jako jeden z divů světa. Modré nebe,
šlehačkové mraky, před námi stěna doverských útesů a majestátný
doverský hrad. Foto, pózování, úsměvy a pocit vítězného štěstí.
Netušily jsme, že ten poslední pocit nepotrvá dlouho.
S povinnými obavami jsme stály v dlouhatánské frontě v hale
hraniční kontroly. Prohlížely jsme si pány sedící za pultíky a
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pobaveně popisovaly, kdo by stál za hřích, nebo s kým by se nám
dobře jednalo.
„Tamhle ten vypadá nerudně, k tomu bych nechtěla,“ kritisovala
jsem začervenalého čtyřicátníka, „toho určitě škrtí kalhoty, a hele ta
vázanka, hlava mu brzo upadne, a vůbec, má malý nos!“ Snažila
jsem se tak rozptýlit sebe i Lenku. Ta se jen povinně pousmála a bylo
vidět, že klidná zrovna není.
Odbavování pomalé, ale plynulé, a u nás se zastavilo. V duchu
jsem odvolávala kritiku tlusťoučkého nesexy pána, ale už bylo
pozdě. Nelíbily jsme se pultíkovým úředníkům. Nedivila bych se, že
se nelíbím já, ale Lenka? Vysoká mladá blondýnka, s atraktivními
křivkami, hlavně od pasu nahoru a s dobrou angličtinou. Nedůvěra k
našemu pracovnímu pozvání, ani jedna neměla vhodný věk pro tuto
akci, malé kapesné a my se začaly tvářit vyděšeně, a tím i podezřele.
Dnes posuzuji tehdejší povinnou ostražitost, kterou jsme
odsuzovaly, jinak. Několik měsíců po pádu totality, nájezdy do
západní Evropy houstly, a s tím i zmatek a chaos. My byly tehdy
vystrašené, rozzlobené a krutě jsme odsuzovaly nejen toto nutné
oficiální síto, ale hlavně anglickou mentalitu.
Seděly jsme v malé oddělené místnosti několik hodin. Únava se
stupňovala, byly jsme smutné, hladové, žíznivé a plné beznaděje.
Několikrát se jakýsi úředník objevil, něco se zeptal, ověřil, vážně
kýval hlavou a šel telefonovat.
Když po několika hodinách dokýval a dotelefonoval, mohly jsme
odejít, a dokonce severním směrem. Pocit úlevy byl fantastický.
Necelé dvě hodiny vlakem a my jsme stály na jednom z nejstarších
londýnských nádraží - Victoria Station. Lidský úl či Babylon, to je
slabý výraz. Proplétaly jsme se davem a já se doslova ploužila a
odevzdaně jsem sledovala Lenku. Ta vše přečetla, doptala se,
nasměrovala a z posledních sil jsme přestoupili na vlak do cílové
vesnice March.
Bylo pozdní odpoledne 21. května 1990, když jsme vystoupily na
malém nádraží s několika lidmi. Nebyly jsme dost pohotové,
abychom se zeptaly někoho z davu na cestu k našemu kempu, ale
byly jsme si téměř jisté, že narazíme na nápadné tabule, či šipky a za
půl hodinky budeme pod sprchou.
Žádné tabulky a poutače, lidé se rozprchli a kolem ticho a mrtvo.
Konečně! Přibližující se starší muž, co nejzdvořilejší pozdrav, a
dotaz padl kamsi do éteru. Byl chuděra silně nahluchlý, asi po pátém
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pokusu rozeznal jen slovo „camp“. Zastavil se, příjemně se pousmál
a dodal: „Ó jé, jen jděte kempovat, ale to je v současné době
riskantní, buďte opatrné a šťastnou cestu!“ a pomalu odcházel po
svém.
Až u třetího občana jsme uspěly. Byl to mladší muž, drmolil,
nerozuměla jsem téměř nic, jen jsem napjatě pozorovala reakci
kolegyně. Podle jejího obličeje neveselá zpráva.
„Je to v pytli,“ resignovaně mne informovala „ještě sedm kiláčků
a jsme možná pod tou sprchou! A poslední bus tím směrem odjel
před půl hoďkou, pionýrko!“ snažila se o vtip, ale moc to nezabralo.
„To znamená pěšky?“ nahodila jsem otázku, která byla zároveň
odpovědí. Cítila jsem se zemdlená a nohy se mi chvěly. Hodily jsme
batohy na záda a odevzdaně se posunovaly malou okreskou naším
směrem. Najednou jsem klesla k zemi. Nohy mi doslova vypověděly
službu a chvěla jsem se jako malé štěně. Lenka vyděšeně přiskočila
na pomoc.
„Já už nemohu, zachraň českou důchodkyni!“ nepřehnaně jsem
zaúpěla. „Prosím tě, zkus stopovat!“ Neobvykle slušně jsem
žadonila.
„Jsme jako šmudly, neblázni.“ povinně oponovala, ale přesto si
resignovaně stoupla na okraj silnice.
Uplynulo téměř půl hodiny, a nikde ani živáčka, natož auto.
Najednou v dálce zvuk motoru. Lenka unaveně mávala na vozidlo,
které plynule zmizelo za obzorem.
„Jsi nemožná, máváš rukou jako ploutví, musíš z profilu, ukaž
křivky!“ Buzerovala jsem obětavou kámošku.
Asi třetí vozidlo zastavilo. Malá dodávka, řidič příjemný, a také
nás poučil, jak je stopování ve Velké Británii doslova neatraktivní
z důvodů vysoké kriminality. Vyklopil nás přesně před bránou
International Camp. Byl to krásný pocit úlevy a hlavně pocit
úspěchu, že jsme u cíle.
Recepce za branou u velké závory mi připomínala vchod do
kasáren. Civělo na nás několik mladých lidí různých národností,
hlavně chlapci. Měli nás dokonce na obrazovce v seznamu, nekývaly
hlavou, netelefonovaly nikam jako doverští úředníci, ale jejich
pohled spočinul na mně. Upřeně si mne prohlíželi, rozhodně déle než
Lenku, a já znervózněla. Tak tímhle posledním sítem musím projít.
Sebrala jsem poslední odvahu a sebevědomí a hlavně drzost ze
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zoufalství. Teď nasadím ten tvrdý pohled. Mihla se přede mnou rada
kolegy Slávka.
„Jsem učitelka a jsem zmocněna Ministerstvem školství jako
dozor českých studentů zde v International Camp,“ soukala jsem ze
sebe lámavě se vztyčenou hlavou blaho-sklonnou lež. Bez jakéhokoli
dokladu a navíc s komsomolsky zabarveným výrazem v tváři.
Byli měkčí než ti v Doveru, nebo měli se mnou soucit, nevím.
Během čtvrt hodinky jsme dostaly svou postel. Ubytování v malých
baráčcích - teskáčích, ložnice po 6-ti až 20-ti, dřevěné postele i
palandy, štípavé vojenské deky, to byl první dojem ubytovacího aktu.
My patřily mezi ty šťastné, bylo nás v místnosti jen šest. Umývárny a
toalety mi připomínaly dětství v totalitním pionýrském táboře.
Značně positivněji vyhlížel exteriér. Borový les, koupaliště, hřiště,
klub s hospůdkou a diskotékou westernového stylu.
Režim téměř vojenský. V 6 hodin ráno poklusem lesíkem do
umývárny a předejít frontě v kantýně. Snídaně něco jako výplach
žaludku. Bílý toastový chléb, džem, máslo, čaj a jakási nahnědlá
voda, což měla být káva. Balíček místo oběda a zase klusem
k recepci na „befel“. Vše na minutu přesně. Kdo zaspal, musel dojít
na pole pěšky i několik kiláčků.
„Jupííí, jedem na jahůdky!“ utěšovali jsme se nacpáni v rachotící
dodávce, jako když se veze skot na porážku. Bylo nás v autě osm,
různých národností, a jeden druhého si prohlížel, nebo bez zájmu
klimbal. Nikdo našemu veselí nerozuměl.
Perfektně obdělaná pole, sloupečky bedýnek jako vojáci, nikde
nepořádek a u stanu s váhou stojí v pozoru farmář jako ředitel světa.
Po instruktáži jsme se vrhli do jahodového pole jako šílené. Za dvě
hodinky jsem necítila záda. Brázdy s keříky více než půl metru
vysoké utvořily úkryt. Plác! A už jsem si hověla a hleděla do
modrého nebe.
„Co to děvče támhle dole. Ještě není elevenses!“ Gentlemensky,
ale autoritativně volal směrem ke mně farmář. Elevenses je vlastně
naše „desátka“.
Poslechla jsem jako školačka a česala s úpěním dál. Zajímavé.
Způsob, jakým káral, nebyl nepříjemný, i přístup k ostatním místním
zaměstnancům byl nekompromisní, ale dá se říci uhlazený.
Rozhodně jiný, než jaký jsem doposud znala. Často jsem cítila
bezpráví, chtěla jsem se ohradit, něco vysvětlit, a neměla jsem na to.
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Mozek jako zamrzlý. „Takže máš děvče mezery!“ opakovala jsem si
nesčetněkrát.
„Holky, všimly jste si toho traktoristy?“ Přepadly nás otázkou
sousední česačky při pauze.
Nechápala jsem, proč osmnáctky civí na padesátníka na traktoru.
Později jsem pochopila. Byl oblečený v pracovní modré kombinéze,
denně čisté umyté holínky nebo pracovní boty, světlou, téměř
sváteční košili, čistý, oholený a voněl!
„Že nás takhle šokoval farmář, vonící jako Calvin Klein, jsme
brali, ale tohle je síla,“ komentovala děvčata s údivem. „Ty anglický
chlapi jsou stejně jiný, eště sme neviděly ňákýho ušmudlanýho
Toníka - topiče elektrárenského, nebo smrďavého pasáka vepřů!“
Jaký pán takový krám. Obrazně myšleno farma. Neznamená to,
že byla postříkána Chanellem, ale pořádek byl viditelný, kamkoli
jsme se podívali.
„Nejsou to rodné české lány, ale líbí se mi tu,“ řekla jsem si pro
sebe, ale nahlas, a trochu jsem se zastyděla za jakousi malou
odchylku od mého vlastenectví. Poprvé v životě jsem měla podobný
neznámý pocit.
Denně ve čtyři odpoledne jsme naskákali, nebo se naploužili do
dodávky a zpět do našich dívčích a chlapeckých kasáren. Po očistě
lekce angličtiny, koupání v bazénu, míčové hry, ale to poslední pro
mne nebylo.
***
„Holky, pojďte na disko!“ volala na nás jednou v pátek večer
děvčata z Moravy a nějaké Polky, rovnou do okénka umývárny.
„Já a na disko, no to je pěkná blbost, já taková atrapa!“
oponovala jsem a zároveň tlačila juchající Lenku patřičným směrem.
„Vyškrtni mě, prosím, z této puberťácké akce!“
„Tak to tedy ne!“ rezolutně prohlásila kolegyně. „Před dvěma
týdny jsem zachránila tobě a tvýmu batohu život na silnici u vsi, tak
se podle toho chovej. Natáhni si na sebe něco sexy a naklusej!“
striktně poručila.
Resignovaně jsem natáhla to sexy. Bylo to přiléhavější tričko,
džíny a trochu jsem si rozcuchala vlasy.
„Kdyby mne viděl můj vnouček, ten by se lekl!“ Komentovala
jsem odevzdaně rezignaci. Diskotéku jsem přežila. Křepčila jsem
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.

