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Kamarádíme spolu už několik desítek let. Přesněji řečeno od doby, kdy jsem se stala naplaveninou
a přistěhovala jsem se pár dní před svatbou do ulice
jedné brněnské čtvrti, jíž protékal každodenní život
v nudném koloritu všednosti. Obličeje byly okoukané, fasády domů na další desítky let opravené,
stromy u silnice stále stejně rozvětvené. Jediné, co
do tohoto místa mohlo přinést změnu, bylo počasí. A já. Respektive naše svatba. Stejně tak, jako já
jsem byla po určitou dobu vítaným zpestřením pro
ulici, byla ulice prospěšným zpestřením mého života. Vlastně stále je. Bydlí na ní totiž moje dvě kamarádky, bez kterých bych si ten svůj dnešní (a vlastně
ani včerejší či zítřejší) život už neuměla představit.
Pavlína Hrachovcová si spokojeně žije v domku
s manželem a synem. Nepracuje. Její manžel je tak
šikovný, že si podle sebe vyučil i syna zedníkem,
a stejně jako svoje, i jeho ruce pozlatil kvalitně prováděným řemeslem. Teď oba jezdí po zakázkách
a vydělávají dost peněz na to, aby si mohli užívat
všeho, čeho se jim zachce. Pavlína je vzornou manželkou a matkou. Matkou tak vzornou, že jejímu
Zbyněčkovi už táhne na třicet a nehodlá pohodlné
hnízdečko opouštět kvůli nějaké samičce, která by
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chtěla klást vajíčka a posílat ho pro potravu. Taky
by ho určitě nutila sbírat jednotlivá stébla a opravovat hnízdo, aby se v něm všem, než mláďata vyletí, dobře bydlelo.
Romaně Cimrmanové jsem začala říkat Slunečnice. Je to takové naše sluníčko. „Otoč se ke slunci
a všechny stíny padnou za tebe,“ citovala s oblibou
Johna Lennona a tak si vysloužila tuto krásnou přezdívku. Dnes už jí konečně odrostly obě děti a ona
je stále sama. Nedokáže vystoupit z vlaku, který
se řítí rychlostí větru v zajetých kolejích, a stále
pracuje na obchodním oddělení jisté nejmenované dobře prosperující firmy. V současné době už
jí zbývá poslední stupínek k dosažení nejvyššího
postu v zaměstnání, a tak práci věnuje i čas, který
by mohla trávit sama se sebou, v lepším případě
s nějakým chlapem. I když je už spoustu let sama,
na muže v obecné rovině nezanevřela. Jen se nechala poznamenat vztahem, který tenkrát prostě
nevyšel. Její manželství, které ze začátku fungovalo dokonale a v oblasti sexu dokonce nadstandardně, se rozpadlo, když byly děti malé. Romana
zvládala manželské i mateřské povinnosti naprosto
s přehledem a ještě se starala o zahradu a dům. Její Viktor vietnamský se začal doma cítit nepotřebný,
a tak si našel nesamostatnou křehkou kopretinku,
která vyžadovala jeho pozornost i péči. Bohužel to
bylo v době, kdy ho paradoxně Romana potřebovala nejvíc, ale on se nedovtípil. Od té doby naše
Slunečnice stále otáčí svoji hlavu nikoliv ke slunci,
ale po chlapech. A protože Viktor vietnamský nasadil
laťku hodně vysoko, naše kamarádka dodnes chodí
po světě a stále hledá podobného nadsamce rodinného typu, jakého mívala doma před léty.
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A já, Svatoslava Pantoflíčková, já ve svém volném čase navštěvuji protialkoholickou léčebnu
v Brně-Černovicích, kde vedu skupinová sezení
a snažím se pomáhat ženám, co se v životě dostaly do situace, kterou začaly zvládat jen s pomocí
alkoholu. Před pěti lety jsem kvůli tomu ukončila
studium psychologie a od té doby se v této oblasti
sebevzdělávám a snažím se být nějakým způsobem
nápomocná k jejich úspěšnému návratu do normálního života. Nepodstatným důvodem této mojí
činnosti je i to, že už jsem ve věku mládí v prdeli
a do důchodu daleko a zase tak moc toho neumím,
takže kdyby došlo i v naší firmě na lámání chleba
a já bych se stala nadbytečnou, měla bych pravděpodobně problémy s hledáním nového zaměstnání.
Takhle jsem si přece jen nějakým způsobem připravovala zadní vrátka pro případ nouze a navíc tak
nacházela své další uplatnění v životě. Koneckonců
vítr již dávno odvál tu dobu, kdy jsem si mohla dovolit měnit zaměstnání i zaměstnavatele, dobu, kdy
nebyla ekonomická krize, všude vládla porevoluční
euforie a všichni jsme se sebevzdělávali, podnikali
a mysleli si, že jsme nepostradatelní.
Ač obě moje kamarádky žijí víceméně poklidným životem, nejlepší a nejvěrohodnější hospodyňka jsem já, neboť slovní základ je „hospod“.
A k tomu já jsem svého času neměla daleko.

Přestože jsme se za ty roky každá několikrát
sklouzla po životní sinusoidě nahoru i dolů,
dnes sedíme spokojeně na příměstské zahrádce
(hospodské), sluneční paprsky se nám opírají do
zátylků a kromě toho, že nám po zádech stékají
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čurůčky potu, nám pomalu táhne na padesát. Pomalu. Protože jakmile už jednou oslavíte čtyřicet,
tak vám, chtě nechtě, na padesát táhne. Takže nám
pomalu, ale jistě už táhne. Ne dohromady. Každé.
Skvěle se bavíme na téma přechod a tvrdíme, že
je to jen přechodné téma. To, že líp už bylo, si ani
jedna z nás nepřipouští. Nebo se tak alespoň tváříme. Zrovna dneska jsme dospěly k zajímavému
závěru. Rozdíl mezi přechodem pro chodce a pro
důchodce je ten, že pokud jsi chodec, chceš přejít na druhou stranu a dál pokračovat v započaté
aktivitě. Najdeš si bílé pruhy na vozovce, přejdeš
po nich a všechno jde dál podle plánu. Přechod
pro důchodce nikde namalovaný není. Kdyby byl,
nikdo by na něj vstoupit nechtěl, nechtěl by přejít
na druhou stranu. Na tu horší stranu. Nerozhodně by postával na chodníku a bál by se položit
nohu na bílý pruh. Váhavě by přešlapoval a možná by se otočil a chtěl by jít zpátky. Jenomže to
nejde. Proto ten přechod nikde namalovaný není.
Neexistuje na něho dokonce ani žádné upozornění v podobě značky. Přechod k vám prostě přijde
sám. Nenamalován, nepozván. Bez zeptání, bez
upozornění. Prostě se na něm jeden den zničehonic ocitnete.
„Pozor, už je tady zas,“ pronesla Romana a obrátila oči v sloup.
„Co, nával?“ zeptala jsem se účastně a pohlédla
na kamarádku.
„Blbko, pinkl,“ zahuhlala Romana a zhluboka
vyfoukla cumulus nikotinu.
Úslužný vrchní si pravděpodobně potřeboval
vydělat na rychlý last minute, protože se mu naše
tempo konzumace vinného střiku zdálo pomalé.
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„Budete si přát, dámy?“ zašveholil přeslazeným
hlasem a já jsem se podívala na Romanu.
„Ano, budeme,“ potáhla další dávku nikotinu,
aniž by na mladíka pohlédla. Chvíli bylo ticho. Já
jsem se tvářila netečně a Pavlína kroutila s prstýnkem na pravém prsteníčku.
Číšník nejistě přešlápl.
„A ještě jednou sem přijdete, když budeme mít
skoro plné skleničky, tak si budeme přát okamžitě
zaplatit,“ odkázala černobílého, sladce se vnucujícího mladého muže do patřičných mezí.
Vrchní se odpoklonkoval.
„Děje se něco?“ zeptala se Pavlína a tázavě pohlédla na kamarádku. „Jsi duchem ještě v práci?“
„Klídek. Nic mimořádného se neděje,“ usmála
se Romana. „Mám výkyvy nálad. A taky úbytek
estrogenů a moje pohlavní orgány přestávají plnit
svoji hlavní funkci.“
„Hlavní? Tedy pohlavní, že?“ upřesnila jsem si
a podívala jsem se na Pavlínu.
„Jo? A kolik jich máš?“ zeptala se vzápětí Pavlína.
„Čeho, těch orgánů nebo funkcí?“ laškovala Romana.
„Funkcí, pochopitelně,“ upřesnila Pavlína.
„Hmm, tak to je těžký, dát to teď tak narychlo
dohromady. Matka se změnila na sponzora, manželka se po nabytí právní moci soudního rozhodnutí o rozvodu manželství změnila na kuchařku,
uklízečku, zahradnici a údržbářku, aktivní sportovkyně na pasivního fanouška a přemýšlím, že
v práci už taky začínám dělat pěknýho vola.“
„Krávu,“ opravila ji Pavlína.
„Psst,“ zasyčela jsem, když jsem viděla, jak se Romana připravuje nádechem k daleko peprnějšímu
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označení svého bezbřehého přístupu k pracovním
aktivitám. Znala jsem ji. Znaly jsme se vzájemně.
Skrz naskrz.
„Co je?“ podívala se na mě Romana a Pavlína
přetlumočila kulantnějšími slovy její myšlenku:
„Takže funkci svého pohlavního orgánu jsi převzala ty a uplatňuješ ji u svého zaměstnavatele? Chápu
to dobře?“
Zasmály jsme se.
„Tak nějak,“ uzavřela Romana a sáhla po další
cigaretě.
„Nehul,“ napomenula ji Pavlína, ale vysloužila
si jen pohrdlivý úšklebek.
„No tak snad si ještě můžu zakouřit, ne? Aspoň ty
blbý slimky,“ klesla při poslední větě teskně hlasem.
Naše Slunečnice, kdysi sexuální dračice, s těžkým srdcem přijala skutečnost, že tak dobrého
kohoutka jakým byl její manžel, už nikdy v životě do své postele nesežene a toto zjištění se stalo
v posledních letech její noční můrou. Jakoby si
uvědomovala, že ta nejlepší lovecká sezóna už dávno skončila. Koneckonců s přibývajícím věkem se
dobří chlapi sháněli čím dál hůř a bylo jich čím dál
míň. Nejen těch dobrých, tak všeobecně všech.
„Hele, jak jsi vlastně říkala tomu svému bažantovi?“ vzpomněla si najednou Pavlína.
„Bažant vietnamský,“ vydechla se smutnou nostalgií Romana a típla cigaretu do plného popelníku.
Vyměnily jsme si s Pavlínou pohledy.
„Chi, rákosník,“ uchichtla se Pavlína.
Romana po ní hodila tvrdým pohledem. „Vzácný chovanec v našich voliérách. Jeden z nejvíce
ohrožených druhů na světě.“
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„No, a nechceš si teda na starý kolena přece jen
ochočit nějakýho obyčejnýho opeřence, se kterým
bys mohla kvokat aspoň večer u společné večeře?
A už se jednou provždy vykašlat na vzácné chovance, kteří své klícky mají stejně někde jinde u nějakých jiných?“
„No, třeba krocana. To bys mohla každý večer
oprávněně hudrovat a nebylo by to divný.“
„Nejsou.“
„Co?“
„Že jich ubývá.“
„Koho? Ptáků?“
„Chlapů.“
„Takže ptáků.“
„Ne, ptáků je dost, ptáka má každej…,“ pohledem dopověděla výraz, který jsme si s Pavlínou domyslely. „Dokonce i ti čtyřprocentní. Ale normální
chlapi, s kterýma by se dalo mluvit, žít a skvostně
souložit, vymírají.“
„Nějak ti uniká, že chlapi neumí dělat víc věcí
naráz. Takže si budeš muset vybrat. Buď si budeš chtít pořádně zahudrovat, nebo v klidu sdílet společný stůl a v tichosti i lože, anebo hlasitě
šukat.“
„Kecy. Chce to čas. A já to dokážu. Přece musí
být v tomhle městě ještě nějaký normální chlap.“
„Jo? A jak vypadá normální chlap?“
„Má všech pět P.“
„Aha. A můžeš je, prosím tě, vyjmenovat?“
„Pěkný, prachatý, pracovitý, pikantně vtipný
a postelově zdatný.“
„Aha. A to je jako tvoje krédo, jo?“
„Ne, to jsem si právě teď vymyslela. Ale možná
to tak skutečně bude. Vlastně, když o tom teď tak
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uvažuju, tak jo, tak takhle si představuju normálního chlapa. Pro mě.“
„Co třeba plešatý?“
„Potměšilý?“
„Perverzní?“
„Promiskuitní?“
„Populární?“
„Perfekcionista?“
„Pekelně divoký?“
„Proklatě vášnivý?“
„Primitivně romantický?
A pak už jsme to s Pavlínou nevydržely a začaly
jsme se řehtat na celé kolo.
„Jste pěkný potvory,“ uraženě nás zaškatulkovala Romana pod „p“ a náhle posmutněla. „A já
kráva.“
„Proč zase?“ zeptala jsem se.
„Nevím, tak nějak si v poslední době připadám.“
„Jak kráva? Právě řešíme ptáky, jak jsi přišla na
krávu?“
„No, vlastně nepřipadám. Jsem.“
V mých a Pavlíniných očích zablikaly otazníky.
„Dojná.“
„Aha,“ polkla jsem polohlasně. Bylo zbytečné
se dál ptát. Od té doby, co ji Viktor opustil, táhla
celou domácnost a dvě děti sama. Kromě milenců,
ze kterých se nikdy stejně žádný bažant vietnamský nevyklubal, se naučila odříkat si věci, které
nejsou pro její život nezbytně nutné a začala dřít
jako kůň. Její Aneta a Roman vystudovali vysokou
školu, a protože je maminka dostatečně finančně
podpořila, postavili se na vlastní nohy a nechali ji
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v komárovském domku samotnou. I nadále se však
s matkou občas stýkali. Bylo to pro ně ekonomicky
výhodné.
Za Romaninými zády se objevil číšník a nesměle
čekal, zda mu dovolíme se přiblížit. Dopila jsem
svoji trošku bílého střiku. Mladík přistoupil.
„Dáte si ještě vinný střik?“ zeptal se a mně se
okamžitě vybavila odpověď, kterou jsem z pochopitelných důvodů neřekla nahlas: „raději bych si
dala nevinný výstřik“. Už mi taky hrabe, pomyslela
jsem si a můj úsměv, který mi tato myšlenka vykreslila ve tváři, dodal číšníkovi odvahu, aby přistoupil
o půl kroku blíž a znovu se zeptal: „Tak ještě nějaké
přání, dámy?“ Pro dokonalý dojem předvedl další
ze svých servilních úsměvů a začal sbírat prázdné
skleničky ze stolu.
„Jídelní lístek,“ řekla Romana suše a zkontrolovala čas na mobilu. Nebylo kam spěchat. Páteční
odpoledne vybízelo k navození atmosféry víc než
padesátihodinového nicnedělání. Slunce nás ohřívalo do přijatelné pohody a v korunách stromů
šveholila příroda. Ptáci. Stav absolutní pohody
a klidu.
„A zase žrádlo,“ zkonstatovala jsem, když se
mladík vzdálil.
„Ty už si nedáš střik?“ zeptala se Pavlína.
„Ne. Musela bych se potom prát.“
„Ty už se po druhé skleničce pereš?“
„Blbko, musela bych se prát sama se sebou, že
si nedám třetí.“
Holky mlčely. Věděly.
„Ale takovej černej rybíz, panečku, to je věc,“
namlouvala jsem jim i sobě, ale ony už mi nevěnovaly pozornost.
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