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„Strach l$e a ty mu v"!í%.“
Friedrich Nietzsche



Historie se nezadr$iteln" opakuje a jedinou rukou
soukolí d"jin zastavit nelze.
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1
„Tak se na to podívej, Maru'ko…“ zavolal pan Novák

sm#rem k zahrad#, kde jeho &ena plela záhonek.
„…to bys nev#(ila, co do té televize v'echno dají.

Jako by u nás nebylo t#ch problém% dost, oni musejí
ukazovat je't# takov" kraviny!“ t#&ce vstal a za$al
p(echázet po místnosti.

„*íkal jsi n#co, Jarine?“ narovnala se &ena a zadívala
se dovnit( velk"m francouzsk"m oknem.

„Ale nic,“ mávl rukou pan Novák a sedl si zp#t do
u'áku s $erstv# vychlazen"m pivem.

„No a zase! To bys m#la vid#t. Tady se rozkrádá zem#
v p(ímém p(enosu, estébáci, kam se podívá', a lidi asi
zajímá, jak na n#jak"ho )í+ana spadne strom? No, v#(i!
la bys tomu?! Co je tohle za zprávy!“

„Tak se na to nedívej a poj, mi rad'i pomoct na za!
hrad#, u&m# loupe v k(í&i jako $ert.“

„Taky u& bys toho mohla nechat. Ve$ír zas bude'
skuhrat. *íkám ti to imrvére ka&d" den, a- se tak ne!
p(epíná'.“
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„A kdo to za m# asi ud#lá? Ten záhonek se sám nevy!
pleje…“ zasmála se paní Nováková, protáhla si bolavá
záda a sundala rukavice.

„Tak kon$ím. Odnesl bys mi, Jarou'i, prosím aspo+
ten poslední ko'?“ líbezn# se na n#ho usmála. „Já se za!
tím umyju a p%jdu d#lat ve$e(i. Ju?“

Pan Novák jen vzdychl, notn# si p(ihnul z lahve a po!
malu vstal z k(esla. I po t#ch letech, co spolu &ili, per!
fektn# v#d#la jak na n#ho. Dokonce by (ekl, &e $ím dál
tím lépe – to u& je osud v'ech, kte(í spolu &ijí tak dlouho.

Samoz(ejm# &e nakonec nez%stalo u jednoho odne!
seného ko'e. V&dy ho fascinovalo, jak jeho po(ádku!
milovná &ena, která pozná v kuchyni i 'patn# oto$ené
ou'ko hrne$ku, doká&e ud#lat v k%ln# s ná(adím takov"
bordel. R"$, motyka i malé hrabi$ky byly celé zad#lané
od hlíny, jak zákon ká&e, a navíc jen tak ledabyle hozené
pod stromem.

Ale pan Novák v#d#l, &e nemá smysl se oz"vat –
debat o tom, jak choulostiv" je jen na ty „své“ v#ci,
absolvoval u& tolik, &e si rad#ji jen potichu vzdychl
a v'echno ná(adí v tichosti umyl a uklidil.

„Ták, hotovo…“ sundaval si u dve(í galo'e.
„To je dost, &e jde', a a- mi tam nena'lape'! Honem

si umyj ruce a poj, ke stolu!“ a tak si pan Novák u& po!
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t(etí ten podve$er ti'e vzdychnul a vydal se 'ourav"m
krokem do koupelny.

„No, voní to tedy náramn#, Maru'ko!“
„Co (íká'?! Hu$í mi tu odsávání a tob# te$e voda.“
Aby si umyl ruce, sl"chal pan Novák nejd(ív od své

maminky, pak se p(idaly je't# u$itelky ve 'kolce a 'kole,
a kdy& u& si (íkal, &e má pokoj, p(ebrala tuto bohulibou
$innost jeho &ena. Pevn# doufal, &e na smrtelné posteli
po n#m jednou nebudou chtít, aby si hlavn# vydrbal i ty
h(bety – &e ty jsou také jeho. Jedinou út#chou mu bylo,
&e do rakve ho jednou bude kone$n# um"vat n#kdo jin"
– no bodej-, do hrobu ur$it# nem%&e $lov#k se 'pínou za
nehty. Co by (ekli sousedé?

S heknutím dosedl ke stolu.
„Ty ses n#jak zad"chal, Jarou'ku, je ti dob(e?“ podí!

vala se na n#ho od plotny starostliv# &ena.
„Jsem jako rybi$ka, p(eci jsem odnesl v'echny ty

ko'e,“ mávl rukou pan Novák a nalil si do p(ipravené
sklenice dal'í chladivou dvanáctku.

„Dá' si $ty(i, nebo p#t?“
„Jen mi dej p#t, Maru'ko, po tom v"konu si je za!

slou&ím,“ zasmál se.
„Podívej se, jak heká' a jaké má' b(icho, dám ti

$ty(i.“
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M#lo smysl jí neustále opakovat, pro$ se ho tedy ptá?
Jeho &ena m#la toti& p(edem vybranou správnou odpo!
v#, a mo&nost volby byla vlastn# jen taková past –
drobné zdání svobodné v%le, která by se projevila pouze
tehdy, kdyby si b"val náhodou zvolil mo&nost $ty(
knedlík%. Ale i tím si pan Novák p(estával b"t jist" –
nikdy nev#d#l, jestli by jeho &ena náhodou ne(ekla:
„…ale jsi takov" huben", v'ak ti dám p#t.“ .ivot se
&enou je neustál" boj v zákopech a pan Novák o tom
v#d#l své – v'ak u& také slou&il t(icát" rok.

„…a co jsi tak nemluvn", Jardo? Chutná ti to v%bec?“
„Ale to ví', &e jo,“
„Kdy&tak si to p(isol, kdybys pot(eboval,“ usmála se

na n#ho &ena a podala mu slánku.
A pan Novák si op#t vzpomn#l, jak byl jednou na

konferenci v )ín# a jak mu celou dobu stála za zadkem
asistentka a v'echno mu nabízela. Kdy& procházeli ko!
lem toalet, zcela vá&n# pronesla – kdybyste pot(eboval
na záchod, tak si odsko$te, ale jestli se vám nechce,
samoz(ejm# nemusíte. A tehdy pan Novák za$al )í+any
za tu vlezlost nenávid#t a také rozum#t vále$n"m fil!
m%m, kdy veliteli ruplo v bedn#, a& vyst(ílel celou ves!
nici.
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„To je v po(ádku, Ma(enko, je to slané tak akorát,“
usmál se.

„Zesil to! Co to tam (íkají?“ zahled#la se jeho &ena
z ni$eho nic na televizi.

„No vidí'! U& zase! To je to, co jsem ti (íkal prve. Zase
ti )í+ani…“ sáhl pan Novák po ovlada$i a zesílil zvuk.

„…teprve t!iadvacetilet# Shu-lin, student zdej%í
pr&myslové %koly, zem!el po pádu v"tve. I kdy$ mu byla
okam$it" poskytnuta první pomoc, jeho zran"ní byla, jak
se vyjád!ila policejní mluv'í kapitán Li-Hao, natolik zá(
va$ná, $e byla neslu'itelná se $ivotem… S podivem z&stá(
vá fakt, $e se nejedná o ojedin"l# p!ípad. Jen provincie
Chu-nan hlásí pát# podobn# p!ípad, kdy zem!el 'lov"k
pádem stromu nebo zlomené v"tve…“

„To je ale zajímavé, ne?“
„Ale prd zajímavé! Ví' ty, kolik jich tam je? Kdy&má'

miliardu lidí, je úpln# normální, &e denn# tam musí
um(ít desítky lidí na podivné v#ci. Ur$it# tam bude
ka&d" den spousta lidí, kte(í se utopí t(eba v polívce. Jen
to nikdo nespojuje – je to prost# jen statistika, Maru'!
ko.“

„Snad má' pravdu, Jarine.“
„Jasn#, &e mám pravdu, v'ak jsem se také za &ivot

n#co napo$ítal. Ale copak tohle u nás n#koho zajímá?
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Jenom $istá statistika. Máme dost svojich problém%.
Pro$ rad'i nehoní ty bol'eviky a estébáky, ale to ne. Ti
)í+ani nás jednou umlátí $epicema, uvidí'!“

„Snad nebude tak zle, Jarou'ku,“ usmála se paní
Nováková a pohladila svého mu&e po ruce.

M#la ráda tu jeho bojovnost, která ale byla, stejn#
jako jeho havraní vlasy, $ím dál tím vzácn#j'í.
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2
Jaro ten rok p(i'lo obzvlá'- brzy a parkovi't# p(ed

velk"m nadnárodním zahradnictvím praskalo ve 'vech.
Pan Novák u& objí&d#l t(etí kole$ko mezi zaparko!
van"mi auty a jeho nervozita se blí&ila hranici, kterou
jako zaryt" cholerik je't# dokázal bezpe$n# ustát.

„No je toto mo&né?! Sotva vysvitne sluní$ko, musejí
prost# v'ichni vyrazit nakupovat…“

„To bude dobré…“ sna&ila se jeho &ena o nemo&né
a lehce mu hladila ruku na volantu.

„Támhle! Jarine!“ vyk(ikla a za$ala gestikulovat
k místu, kde zahlédla bílá couvací sv#tla.

Ne& ale sta$il pan Novák ve svém ope$ovávaném Fa!
voritu pod(adit a vyhodit blinkr, na JEHO vysn#né par!
kovací místo vjel mlad" hejsek v nejnov#j'í X-ové (ad#
nale't#ného BMW.

„Vid#las to?! Vid#la? Se na to ale u& opravdu vyseru!“
„Jarine…“ podívala se na n#ho jeho &ena p(ísn# po!

hledem b"valé gymnaziální u$itelky a sledovala po o$ku
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mladou blond"nku, která z BMW frivoln# vystoupila
a zav#'ena do svého p(ítele zmizela v hobbyráji.

„A kv%li tomu jsme cinkali klí$ema – to jsme si po!
mohli. Za bol'evika byly fronty na zbo&í a te, jsme se
jen posunuli kousek dál, v t#ch frontách jenom sedíme
na zadku v autech a zase nás p(edbíhají vekslá$tí syn!
kové…“

„Tak se na to vyka'leme, Jarine, a zajedeme sem n#!
kdy jindy, ju?“ hladila ho zase po ruce.

„A dost!“ spojka sta(i$kého auta zaúp#la a pan
Novák se s rychlostí geparda a ladností lan# vmá$kl na
práv# uvoln#né parkovací místo.

Ten ro'-áck" úsm#v, kter"m ji obda(il, ji p(enesl
o mnoho desítek let zp#t.

„Pozor na ty dve(e. A- to neod(e'. Je to tu úzk".“
„Neboj se, Jarine,“ usmála se &ena a opatrn# z auta

vystoupila a po$kala, a& si mu& sundá ko&ené rukavice,
které pou&íval v"hradn# na (ízení.

.ivot byl p(eci jen o t#ch mal"ch radostech a vít#z!
stvích.

/
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Pan Novák s hrdostí (ímského dobyvatele tla$il sví!
tiv# oran&ov" ko'ík vst(íc velk"m prosklen"m dve(ím
zahrádká(ského ráje a jeho &ena cupitala vedle n#ho.

„Ale uznej aspo+, &e takov" v"b#r za komunist%
zkrátka nebyl,“ nevycházela paní Nováková z údivu
a jejího mu&e fascinovalo, jak ji ta radost – cel"ch t(icet
let od p(evratu – je't# neopustila.

„Hergot! Nem%&e' dávat pozor?!“ vyk(ikl pan Novák
a na poslední chvíli zbrzdil vozík.

„Mo$ se olouvám, pane,“ smutn# si ho prohlí&el
mal" Vietnamec, kter" sv"m vozíkem narazil do jeho.

„Podívej! Není to ten $ang od nás z obchodu? Pro!
boha, co to táhne?“

„Nevím, asi bude stav#t,“ podívala se paní Nováková
se zájmem na ko'ík p(epln#n" stavebními p(ilbami a ru!
kavicemi v'ech mo&n"ch velikostí, barev a tvar%.

„Co s tím bude' d#lat? To ti bude velké,“ smál se v#!
doucn# pan Novák.

„Nebojte, pane. Hodit budou! Mo$, mo$ budou.
Uvidíte!“ zamával vesele mal"mu&ík a cupital za velk"m
vozíkem ke své dodávce.

Pan Novák se u& u& cht#l rozejít, kdy& skrz prosklené
dve(e prob#hla s dal'ím p(epln#n"m vozíkem mali$ká
obchodníkova man&elka.
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„No toto? Vidí' to Ma(enko?“ kroutil pan Novák ne!
v#(ícn# hlavou, oto$il se a kone$n# ve'el do p(ítmí
velkého zahradnictví.

Pan Novák nakupování ze srdce nenávid#l. Nechá!
pal, jak se jeho &ena m%&e doslova vy&ívat v tom, aby
trávila hodiny p(ed regály a rozhodovala se tak dlouho,
co si koupí.

Jak to bylo d(ív snaz'í – máte kv#tiná$e? Nejsou! Po
t"dnu jste znovu vystáli frontu, a kdy& kv#tiná$e byly,
tak jste si ho prost# vzali. Neptali jste se na velikost nebo
dokonce barvu a odcházeli jste z obchodu '-astní, &e
máte oby'ejn# kv#tiná$.

Te, ale jeho &ena u& desátou minutu p(echázela p(ed
ohromn"m regálem a nemohla se rozhodnout, jestli
levn#j'í plast, nebo dra&'í, ale solidn#j'í keramiku, beto!
nov", nebo sklolaminát, a co teprve jestli dokonce um#l"
designov" kámen.

Tu'il, &e a& se rozhodne promateriál, bude nové dile!
ma s barvou a pak nastoupí klasické – a co myslí' ty, Ja!
rine?

„Sko$il bych se ven protáhnout, jestli bude' je't# vy!
bírat…“
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„To nestojí za to, u& p%jdeme, ju?“ usmála se na n#ho
líbezn# a ukázala mu zelen" a &lut" kv#tiná$.

Bylo to stejné jako s v"b#rem knedlík% – také m#la
p(edem vybráno a cht#la po n#m jen uji't#ní.

„Zelen"!“
„Jarine, tak se nad tím trochu zamysli? Copak se nám

zelen" hodí k záclonám?“
„Tak&e &lut"?“
„Má' pravdu, &luté budou krásné,“ vydechla si

'-astn# jeho &ena a naskládala do ko'íku 'est sluní$kov#
svítiv"ch kv#tník%.

„Tak a m%&eme dom%?“ zap(el se pan Novák a jejich
vrchovat" vozík se dal zas do pohybu.

„U& jen pár v#cí a jdeme, ju?“ usmála se na n#ho
a pohladila ho po ruce.

/

„Prosím vás, nem%&u tu najít &ádné malé pilky. Víte,
pot(ebovala bych n#jakou 'ikovnou do ruky,“ obrátila se
paní Nováková na prodava$e v oran&ovém stejnokroji.

„Myslím, &e tam budou je't# n#jaké motorové, poj,!
te za mnou,“ neme'kal zam#stnanec a vydal se svi&nou
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ch%zí okolo regálu. Paní Nováková za ním cupitala
a man&el vlál v zatá$kách za t#&k"m vozíkem.

„No vidíte – poslední. )ty(i a p%l kilowattu, p%l met!
ru dlouhá li'ta a dekompresní ventil pro pohodln" start.
Tím byste, paninko, p(e(ízla i prase, kdyby bylo pot(e!
ba,“ zasmál se svému vtipu prodava$.

„Víte, já myslela spí' n#co malého. Jen do ruky, na
pro(ezávání stromk%…“

„Tak to nem%&u slou&it, mladá paní – tohle je po!
slední, co máme,“ pokr$il bezradn# rameny.

„D#kuji. A kdy& u& vás tu máme, také jsme nena'li
&ádné rukavice.“

„Rukavice?“ podivil se prodava$.
„Ano, normální pracovní zahradní rukavice.“
Prodava$ si paní Novákovou chvíli prohlí&el a po!

chopil, &e si z n#ho skute$n# ned#lá legraci. Opatrn# se
k ní nahnul.

„To, co jsme v$era dostali, bylo b#hem p%lhodiny
pry$. Jen co jsme otev(eli. Zítra by zase m#lo dorazit
n#co z hlavního skladu, ale moc toho nebude. B"t vámi,
p(ivstanu si a jsem tu na sedmou, kdy& otevíráme.“

„Víte, nám je to vlastn# jedno – vezmeme si jakékoli
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rukavice. Nemusí to b"t ty speciální zahradnické,“ za!
smál se tomu nedorozum#ní pan Novák.

Prodava$ teprve nyní zaznamenal jeho p(ítomnost
a spojil si, &e pat(í k té potrhlé dám#.

„Copak vy ne$tete noviny?“ znovu si je oba bedliv#
prohlédl, jako by se zjevili z jiné planety. „Omlouvám se,
ale musím za kolegou. Jak jsem (íkal, zkuste to zítra
ráno,“ k"vl prodava$ na pozdrav a sp#'n# odkrá$el uli$!
kou do jiného odd#lení.

Pan Novák si se &enou vym#nili udivené pohledy
a vydali se k pokladnám.

„No jasn#!“ zastavil se pan Novák u regálu, práskl se
rukou do $ela a hlasit# se zasmál. „.e mi to hnedka ne!
do'lo! To ten rákosník! Prost# v'echno vykoupili!“

„Asi to tak bude,“ usmála se paní Nováková na
man&ela a pokra$ovali nejkrat'í cestou k pokladn#.
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3
Odpoledne si vzal pan Novák decentní plst#n" klo!

bouk a vydal se sm#rem k malému nám#stí$ku. )áste$!
n# proto, aby se pro'el – co& bylo skv#lé pro jeho srdce
a &ena to s radostí p(ivítala – ale hlavn# si cht#l koupit
na ned#li vir&inka – co& tak zdravé nebylo, ale to zase
ona nemusela v#d#t. Co bylo ov'em nejd%le&it#j'í, cht#l
se vyhrnout horlivému jarnímu p(esazování, kterému
Maru'ka propadla ihned poté, co p(ivezli nové kv#tníky.

Ale ani to nebylo je't# to nejhor'í – jeho du'e
stárnoucího in&en"ra toti& doslova trp#la u ka&dé kv#ti!
ny, která byla v kv#tiná$i umíst#na mimo st(ed. A nutno
(íci, &e se to jeho milé &en# da(ilo v#t'inou tém#(
u ka&dého ko(ená$e.

Pan Novák pak trávil celé noci tím, &e $erstv# p(e!
sazené kv#tiny upravoval a rovnal na st(ed, aby to jeho
&ena nepoznala a jeho smysl pro symetrii z%stal za!
chován.

„Není je't# brzo, Karle?“ zamával pan Novák p(es
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plot na souseda, kter" pro(ezával silné v#tve vzrostlé
jablon#.

„Zdravím t#, sousede,“ usmál se na n#ho zpod p(ilby
drobn" vousat" mu&ík a malou pilkou zdolával dal'í
mohutnou v#tev.

„To je pane$ku radikální (ez, to u& snad v%bec ani
není zmlazovací. To ses do toho tedy op(el,“ rozhlí&el se
pan Novák po té spou'ti na sousedov# zahrad#.

„U& to bylo pot(eba, Jaroslave…“
„Je't#! Víc! To je málo!“ zavolala sousedova rozlo&itá

&ena z okna a s prásknutím ho zase p(ibouchla.
„Je to u& star" strom…“ podíval se soused skoro

omluvn# na Jaroslava a dál se v#noval práci.
Takov" zku'en" sada(, pomyslel si pan Novák a po!

malu krá$el dál z kopce sm#rem k nám#stí. S Karlem se
znali od d#tství a ten mu v&dycky dob(e radil, jak
pro(ezávat ovocné stromky. V tom musela mít prsty Ja!
runa, ta kdy& si n#co usmyslí, tak je jako beran. Mo&ná
jim strom jenom stínil v dom# a nepou't#l sv#tlo do ku!
chyn#. Ale byla ho 'koda – taková krásná jablo+ a takhle
ji pro(ezat. V#$ná 'koda, ta jen tak znovu neobrazí.

Zahlouban# pro'el celou vilovou $tvrtí, se'el schody
a kone$n# stál na nám#stí.

Pan Novák na ja(e mimo jiné miloval to, jak v'echny
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&enské p(es zimu doslova vykvetly. Jako by celé nedo!
$kavé $ekaly na první teplé paprsky, aby mohly odhodit
neforemné bundy a kabáty a zas vystavit své vnady slun!
ci – coby svatební 'at zp#vn"ch pták%. Jak byl star", tak
byl po(ád je't# kozel, jak (íkali kamarádi, ale trochu vy!
pelichan", jak s úsm#vem dodávala jeho Ma(enka.

Galantn# otev(el dve(e a pustil ta krásn# tvarovaná
l"tka ven z trafiky. Jeho pohled stoupal p(es kypr" za!
de$ek v minisukni, oblá +adra v bl%zce, sv#tlé vlasy a&
k rudé p(ilb#.

A p(esn# v tom bod# se jeho zrak zastavil a dál jen
konsternovan# hled#l za odcházející kráskou.

„Dobré, &e?“ smál se sta(i$k" trafikant.
Mladá &ena v minisukni s p(ilbou na hlav# hrd"m

krokem zahnula za roh a zmizela ob#ma mu&%m z o$í.
„A to je dnes u& t(etí.“
Teprve te, se pan Novák oto$il na trafikanta

a drobnou úklonou hlavy a dotykem klobouku staro!
sv#tsky pozdravil.

„Copak to bude, pane in&en"re? Jedna vir&inka, jako
oby$ejn#?“ vrátil se trafikant za pult a polo&il p(ed pana
Nováka jednu krabi$ku tenk"ch doutník%.

„To je n#jaká nová móda?“ kroutil pan Novák stále
nev#(ícn# hlavou.
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„T#&ko (íct, ale podívejte,“ ukázal trafikant vrás$itou
rukou na pult, kde byla rozlo&ena dne'ní vydání novin.

Ú!ady hlásí první p!ípady v New Yorku – psaly jedny.
Posti$eni jsou u$ i v Indii a na Urale.
Krása i funk'nost – hlásal dal'í z palcov"ch titulk%

a celé p(ední stran# novin vévodila fotografie asijské
krásky s podobn# rudou p(ilbou, jako m#la &ena, která
práv# vy'la z obchodu.

No jasn#, proto ten rákosník kupoval ty helmy –
práskl se pan Novák do $ela a vzpomn#l si na své d#tství,
kdy v'echny zachvátila móda jo-jo, na d#tství sv"ch d#tí,
kdy& v'emo&n# pod pultem shán#li se &enou cé$ka, a jak
pro své vnuky stál frontu na vyprodan" spiner.

A zatímco móda jo-jo vydr&ela celé jeho d#tství, cé$!
ka n#kolik let, spiner byl vlastn# star" u& v dob#, kdy se
kupoval, a za n#kolik t"dn% po n#m u& ne't#kl ani pes.
Sv#t se nebezpe$n# zrychloval – spinoval.

Tohle nebude mít také dlouhého trvání, zasmál se.
Jasn#, je to nová móda. Kdyby v novinách napsali, &e

je trendy nosit na hlavn# hovno, lidé si ho tam prost#
dají a je't# se budou p(edhán#t, kdo bude víc smrd#t,
pomyslel si pan Novák, zamy'len# si vzal vir&inka, ml$!
ky zaplatil a vydal se pomal"m krokem zp#t k domovu.


