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ýernČ zachmuĜené kopce nad Hranicemi obepínala ohnivá
aura. SedČla na balkónČ už skoro hodinu a zĤstane tam sedČt
dokud hory do sebe nevsají poslední þerveĖ. Pak oznámí
matce, že jde na mši, protože to tak dČlá každý pátek. Matka
se bude tváĜit nechápavČ, protože tomu nerozumí.
VyletČla z domu a snažila se nesoustĜedit na okolí,
hranatá atmosféra Struhláku by mohla její povznesenou
náladu rozbít na milión zbyteþností. Dala se do klusu,
zakopla o vyþnívající kostku, chvíli se vznášela ve vzduchu,
aby nabrala rovnováhu, dopadla na zem a odĜela si koleno.
Teć už nepobČží jako blázen, ale ani chĤzovat nebude jako
kulhavec. Pomalu pĜejde pĜes Hviezdoslavovu, zastaví se na
mostČ kvĤli tekoucí vodČ a krvi na kolenČ, a jestli už nepoteþe, bude kousek zranČnČ hopskat a možná takhle dohopská až do centra.
-Jé, ahoj Danielo! Co to máš s kalhotama?
-To mám zranČní. (Sakra - na cestČ do kostela klít by
nemČla, ani vduchu - sakra vždyĢ nechtČla vĤbec nikoho
potkat, a teć ten imbecil Adolf. Kdyby se nezdržovala
prohlížením vitrin u Kina SvČt, možná by nikoho nepotkala.
Jenže na malém mČstČ þlovČk vždycky potká nČkoho známého, vždycky, dycinky.)
-Jdeš do filmáþe?
-JeštČ nevím. Evropu už jsem vidČla. (Co se stará?
myslí, že když je mu tĜicet jako mnČ, že co... nebo si myslí,
že je snad moje matka nebo co.)
-Pofoukal bych ti to, kdybych byl tvoje matka.
(Jenom se smČj, Adolfe, jak blázen svýmu vtipu. Fakt
dobrej vtip, na tĜicátníka, fakt. Už aby ses oženil!)
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Daniela víc nebude þekat, co z Adolfa dalšího vyleze,
jenom ještČ rychle prohodí:
-Díky, ty, já spČchám, tak þau. A rychle odejde smČrem
k námČstí.
Ulice teć už pĜecpané tmou jsou tiché a slepé. Daniela
jde s hlavou sklopenou, kdyby zase nČkdo náhodou... a snaží
se koncentrovat myšlenky do úþelu své cesty. Poslední
dobou samé pochybnosti, slabá víra, nesoustĜedČnost a pocit
stahujícího zla, aĢ je to jaké chce, je jí tam nejlíp. Bože.
U zámku zaslechla divné a pravidelné klepání, rozhlédla se
a tu ze tmy udeĜila bílá hĤl. Tedy slepec, Ģukající pán. JeštČ
ho tu nikdy nevidČla.
(Asi bych mu mČla pomoci.) Jenže on si poþínal tak
bravurnČ, že mČla strach, aby ho nabízenou pomocí
neurazila. UrþitČ ho pohánČla jeho vlastní hrdost nad tím, jak
skvČle se nauþil zvládat i ty nejtČžší úkony. Rychle, i když
s jistou známkou nejistoty, pĜešel pĜes cestu a pak se s naprostou samozĜejmostí úhlopĜíþnČ doĢukal Masarykovým
námČstím pĜímo do kostela.
Mše už zaþala a faráĜ se tváĜil naštvanČ. Jó, chodit
pozdČ se nemá. Bylo nás víc.
ZĤstala sedČt v zadní lavici a neustále se rozhlížela, ale
pána s hĤlkou nevidČla. ObĜad pomalu plynul a jí ubíhaly
myšlenky tu k slepému pánovi, tam k výzdobČ kostela, do
minulosti, a tak tam zase byla pĜítomná-nepĜítomná. "Vidím
lidi, vypadají jako stromy, a chodí. Potom mu znovu položil
ruce na oþi, slepý prohlédl, byl uzdraven a vidČl všecko zcela
zĜetelnČ..."
(Cože?) Shoda náhod ji vytrhla z polospánku, otoþila se,
koneþnČ ho uvidČla, stál za její lavicí. Neovládla se, aby si
ho celého neprohlédla. Zdálo se jí, jakoby i pĜes þerné brýle
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ostĜe pronikaly oþi. UpĜenČ se na ni díval. Po chvíli se brýle
zase zneprĤhlednily.
Celá roztĜepaná vyšla z kostela, naštČstí ho mezi lidmi
už nezahlédla. Až pak pod podloubím u lékárny...urþitČ to
byl on...ale kde má hĤl a brýle a jakto, že se nemotá? Zrovna
když se ho chtČla zeptat, jestli zázrak, zmizel ve dveĜích
domu.
Daniela teć bude vyplašenČ prchat domĤ, koleno nekoleno. Teprve za pár dnĤ si vybaví, jak si pĜed nedávnem
hrála v obchodČ na kulhavou a jak se na ni prodavaþ Plzoun
útrpnČ díval a ona se tím bavila, a na druhý den schválnČ
znovu navštívila obchod, tentokrát už bez kulhání, a jak se
pak venku nemohla dosmát nechápavému pohledu Plzounovu. Tma halí.
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-"Vyspala ses dobĜe?" VČdČl, že je to pomČrnČ zbyteþná
otázka, a tak se rychle vyklonil z okna, jakože ho teć
mnohem víc než odpovČć zajímá hranické námČstí se vším
tím sobotním škvrdlaĜením. (Vþera mu volala Karina a prosila, aĢ pĜijede, že je jí smutno a že ho potĜebuje, právČ teć,
zase ta její manipulace.)
-"Jo, já už vypadnu!"
-"No nemusíš spČchat, tČ nevyháním, ale k snídani
stejnČ nic nemám!" Obrátil se na novou Hanku, ale hned sjel
oþima vedle, zrovna tam stála lampiþka s trpajzlikama a bĤhví proþ svítila. (Nejel jsem za ní, protože mám moc práce,
kterou bych samozĜejmČ stihl i tak, ale hĤĜ, taky z principu,
peníze, ale kuš. V pondČlí se pĜece uvidíme.)
-"Tady píšou, že dĜíve dívkám dČlalo dobĜe, když kvĤli
nim muži bojovali na turnajích, dnes mají rády, když kvĤli
nim jejich protČjškové všechno nechají stát, práci, kamarády
a pĜibČhnou, když si to pĜejí, když ne, mají zle", tĜímala
v rukou þasopis a usmívala se, "ty þteš Tinu?"
-"Né, ty! VždyĢ vidíš, co za kecy tam píšou, to tady
nechala mamka." (Sákreš, nČco o turnajích Ĝíkala taky Karina
vþera v telefonu, þte stejný þasopis jako moje matka?)
UvČdomil si, že H. si þte nejspíš z nudy, jenže vþera se
už všechna slušná témata vyþerpala. NaštČstí ona:
-"Ta Fontana, to je jediný bar tady? Chm, to je vlastnČ
jedno, chci ti Ĝíct, že jsem ráda, že jsem nemusela spát nČkde
venku. Prþic nČjak mi to nejde. Víš, já jsem si nespletla
datum, na žádný sraz jsem nepĜijela, trapný, co?"
Crrnkk, telefon, crrnkk.
-Hele, když teda nemĤžeš pĜijet, tak si trhni, ale pĜijedu
já, jo?
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-Ty už nemáš depresi?
-Nerýpej, stejnČ jsem už v Hranicích dlouho nebyla,
zajdem do Fontany (puf) a proberem téma. Já už chci být
s tebou...
-Tak jo. V kolik?
-To se uvidí. ýau. Tý, ty, tý.
ZavČsil a pokoj prázdný. V pĜedsíni si nová Hanka
vanglovanČ obouvala boty. Když ho spatĜila, stoupla si na
obČ, polekaná, hrábla do tašky a podávala mu padesátku.
-"Sorry, promiĖ, díky."
-"To urþitČ, ledaže bych za ni koupil snídani, aspoĖ
þajík, aĢ to s tebou nČkde nesekne, chvilku ještČ sedni a povČz mi ještČ nČjaký dĤvod, proþ si u mČ spala."
-"Ale vždyĢ za chvíli ji tu máš!" Odešel do kuchynČ
postavit na þaj, ona upustila tašku z ramen a následovala ho,
sedla si ke stolu, chacha. "MnČ se to moc nechce Ĝíkat, radši
si nech tu padesátku, nebo vlastnČ, vþera v tom baru ti
zrovna vstĜícnost z oþí nekapala, jasnČ, cizí baba si k tobČ
pĜisedne s tím, že si potĜebuje s nČkým vykládat, je už trošku
stĜíklá a..."
-"...a obratnČ nechá hovor dovést až tam, kde jí slušný
þlovČk nabídne nocleh, tu tvĤj þaj." Sedl si naproti a líbilo se
mu, že se od rána ještČ neuþesala, pĜiþemž si všiml, že je
zelenooká, dobrý.
-"ProstČ jsem do Hranic pĜijela jen tak, pr..."
Crrnkk, telefon, crrnkk.
-Ujel mi vlak a je mi k zubláznČní. PĜijeć, nebo nevím...
-Už jsem ti pĜece Ĝekl, že to nejde. BĜink, tý, ty, tý.
Vrátil se k zelenooké.
-"Buchla mi telefonem, chápeš to?"
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-"Jo, taky jsem mČla poĜád pocit, že pro nČho nejsem
nejdĤležitČjší, až nakonec pĜijedu sem po pČti letech vzpomínat jako romantický hlupák, naštČstí mám u koho pĜespat
a ještČ nejsem znásilnČná!"
-"Aha, moje nevstĜícnost, a proto tvoje lež, on tu ještČ
bydlí?"
-"Ne, on bydlí jak já."
-"Doma?"
-"MČstČ."
-"Tak jako..." A lampiþka s trpajzlikama v pokoji zablikala a zhasla. "ýteš Fukse?"
-"NČkdy." Pak penk a místo hlavy H. hlava K.,
zadrnþel telefon, vybČhl za ním do pokoje, chtČl se schovat,
crrnkk. ZĤstala zaháknutá mezi futry a upĜenČ na nČho
hledČla. To zatím nevČdČl, sáhl na telefon...ale ona:
-"To ani neber!"
-"Teda já už se teda fakt bojim, nech toho, okamžitČ si
nasać svĤj obliþej!"
Vzal sluchátko a ze sluchátka se ozvalo:
-Ale prosím, to je mĤj obliþej.
-Karino!
***
-"Tak co trpajzliku, jedeme za ní? Bude mít radost!"
Už to zase bylo všechno tak nČjak normální, zelenooká
Hanka, lampa svítila, byli na odchodu, dĤm zĤstal prázdný,
vlak odjel, tak já nevím.
Zazvonil u Karininých dveĜí. (Asi jí radši nic neĜeknu,
nevČĜila by mi ani jedno ani druhé, prostČ jsem pĜijel.)
OtevĜela:
-"Jééé, ty brćo..."
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1. Johny (tak mu jeho kamarádi Ĝíkali) procházel rozkopanou Kollárovou ulicí. Pár pracantĤ hrabalo lopatama v hlínČ, pár, jak už to bývá, se opíralo o lopaty. Jak se to Ĝíká,
vzpomínal si Johny. AĢ nemáme, ne, ale aĢ se vám neudČlají
z toho opírání mozoly? To by bylo trapné, kdyby to Ĝekl, co?
Ale Johny jen bez zaškobrtání prošel, ani se neohlídl.
2. Zato pak jsem Kollárovou ulicí šla já, to jsme se
s Johnym ještČ neznali. Ten dČlník hlíny, co se opíral o tu
lopatu, vyloženČ oþekával, až nČjaká dívka projde kolem, aby
se trochu nahnul, poĜádnČ si ji prohlédl, popĜípadČ pokud by
mu nČco naskoþilo, pĜidal nČjakou tu peprnou poznámku.
Kousek pĜede mnou se nesla atraktivka v krátké sukni, takže
bylo jasné, co bude. Montérkáþ se odchýlil o takových 40
stupínkĤ a krátká suknČ nehnula brvou. Tak teć já, pĜišlo mi,
že zabere i na prĤmČr. Ta velká chuĢ ve mnČ vzrostla, v hlavČ mi to stĜelilo pĜesným zaznČním oné vČty. VyklonČní a já:
-No abyste nemČl z té lopaty mozoly!
-To né, to já jenom þekám, až on to dokope, no ale
stejnČ ste pČkná.
Už v prĤbČhu pronášení oné osudné vČty se mĤj
provokativní výraz rychle zmČnil v úsmČv Jakožetobylvtip.
3. Tož já už tu v tom vedru drabu tĜetí den a jediný, þím
se možu rozptýlit je nČjaká ta pohledná dívþina, no a nekerý
só takový jako nadĜazený, si myslijó, s dČlníkem se bavit
nebudu, no a nekerý se aspoĖ usmČjó, pak só takový ty
spostý, ty klidnČ nevymáchanČ vypustijó, že: "Strþ si ho
nČkam!", tož ale nejlepší só takový ty, jak se Ĝíká od jazyka
a né sprostý, tož ta, co fþil prošla, ta byla dobrá, ta se neztratí a hned tak si neco líbit nedá, tož ale už zas pudu kopat
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a veþer koneþnČ do hospody, ty Hranice teda nic moc, aj ty
holky máme na té naší jižní MoravČ lepþí.
-Béćošu, tož nahoć mi to sem, ty kĜene. Slyšels ten
vtip, jak de chlap do drĤbežárny?
4. Zase jsem si dneska v kanclu zlomila nehet, tak teć
snad, abych si je všecky sestĜihla, a to mám to rande ve Na
hradbách. Že bych si ještČ nakonec toho bankéĜe vzala?
Oháknout se umí, to v bance asi musí, a tĜeba to nČkam dotáhne. To já bych tĜeba s nČjakým tím kopáþem nemohla chodit, z nich ta vulgarita jen þiší. Nechápu jak si ta Hanka mohla toho zedníka vzít. Musím si pĜed tím trochu pĜeláknout
vlasy.
5. To dČcko furt Ĝve, asi mu rostou zoubky, už aby se
Franta vrátil, opravujou teć tu fasádu na tom starým baráku
na námČstí, zase se pak, až to bude dodČlaný, bude chlubit,
kdykoliv kolem toho domu spolu pĤjdem a bude Ĝíkat
malýmu Fanouškovi:
-Podívej Fando, to dČlal tvĤj tata, jednou to taky tak
budeš umČt a možná líp, nebo skonþíš v Cementu, dyĢ je to
jedno!
6. -Podívej Fando, to dČlal tvĤj táta, jednou to taky tak
budeš umČt a možná líp, nebo skonþíš v Cementu, dyĢ je to
jedno!
Mám ale pČknou ženu a není tak nafrþená jako ta její
pĜelakovaná kamarádka. A ještČ je chytrá, s dČckama to umí,
a když ještČ chodila do práce, každý si ju pochvaloval, aj
s poþítaþem to umí. Jednou nám postavím barák, protože do
té králíkárny by se nás tolik nevešlo.
7. Rostou mi zuby.
-Aú, bé.
8. Banka je moje všecko. Kladno, to je to mČsto. S tou
blonckou se rozejdu.
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-Ano prosím, to si musíte vzít šek a vyplnit. Další prosím.
9. Ty Hranice nejsou koneckoncĤ tak nehezký mČsto a nebýt toho, že já tu být a jít kolem tČch dČlníkĤ, urþitČ bychom
se s Kristinou neseznámili, možná taky kdyby tenkrát neĜekla
tu trapnost tomu kopáþi, taky by nic nebylo, to je dobré, že
jsme oba mysleli na to samé, jenže kdybych to vyĜkl já,
nejspíš by z toho byla chlapská polízanice a já se nerad peru,
ale že to Ĝekla ona, mČl kopáþ povyražení a ještČ si ho
získala. Jmenuje se Alfons a pozval nás do sklípku. Jo taky
už mi koneþnČ nikdo neĜíká Johny a možná budu moct uþit
italštinu na gymplu, podle zájmu, Ĝíkal Langer. Taky prej už
nebudou Mažoretky, nudný pochody už nikoho nezajímají
a málokomu se ještČ chce pochodovat. PoĜád tu máme dvoje
noviny a možná budou þtvrté. 8. srpna 1995 se nastČhujeme
do bytu na Mlýnském pĜíkopu, nejradši bych je všechny
pozval na návštČvu. Alfonse Kopáþe rozhodnČ, tu pĜelakovanou bloncku tĜeba taky aj s tím jejím bankéĜem a tou
kamarádkou, na které tenkrát myslela, i toho zedníka, manžela té kamarádky, i to dítČ, co mu tenkrát rostl zub, a taky
Havla. Ale asi to nezrealizuju, protože do té králíkárny (po
tom zedníkovi s rodinou) by se nás tolik nevešlo.
TvĤj Honza
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A L T E R N A T I V A
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Jura a Pepa, dva slavní herci alternativní multimediální
skupiny, si jednoho truchlivého veþera vyšli ven, rázovali si
to po Hranicích.
-Teć, když jsem jel z Prahy z Mozart Open 95, uvízl
jsem v PĜerovČ v baru Don Silvestro. Dám si Coca-colu za
12,- Kþ, mají ji v jídelĖáku za 12 tĜi deci, ale pĜinesli mnČ
jenom dvoudecku, celou malou láhev a chtČli stejný prachy.
-A cos udČlal?, zeptal se Pepa se zájmem.
-Snažil jsem se jim vysvČtlit, že za dvČ deci nemĤžou
chtít tolik jako za tĜi. Ale þíšník si nenechal nic vysvČtlit, prý
jim ty láhve nČkdo dodává a oni úþtují láhve.
-No, dál sis asi nestČžoval, jak tČ znám, co?
-Náhodou jsem si dal zavolat majitele toho podniku.
-Hhm.
-Ale ten tam nebyl. Teda prý tam nebyl.
-SimtČ a proþ tu Coca-colu vlastnČ piješ, dyĢ to není ani
zdravý.
-O to teć pĜece nejde, nČco by se s tím mČlo dČlat,
takový podvody. Pak se jenom takovým tČm divným lidem
potvrzuje, že za komoušĤ to bylo lepší.
Hranice jsou skoro ze všech stran obklopeny kopci, teć
zrovna za jeden z nich zapadá slunce, a tak se nejspíš naši
alternativní chlapci na plánovaný výlet k nejvČtší jámČ už
nevydají a zakotví asi v nČkterém z hranických podnikĤ.
-K té propasti se už asi nevydáme, co?
-No, asi zakotvíme v nČjaké hospodČ.
-Mohli bysme zkusit takový prĤzkum, zaþal zase Jura.
-Projdem všechny hospody v Hranicích, jestli nČkde taky
nepodvádČjí s tou Coca-colou.
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-No, dobrej plán, oddychl si ironicky Pepa, -víš kolik
je v Hranicích hospod a restauraþek? Asi milión! To bysme
se pĜechlastali. A já navíc colu nepiju.
-Tak mĤžeš zkusit nČco podobnýho se svým oblíbeným
kafem, které tak rád popíjíš, navrhl Jura s úšklebkem.
-Byl by to bezva námČt pro reportáž v novinách.
-Tak to mĤžem napsat, aspoĖ by se nám mohli vrátit
nČjaký prachy, co vrazíme do toho pitiva.
-Tak jdem.
No a po tĜech barech to vzdali, jednak se nikde nepodvádČlo a jednak Jirkovi po tĜech tĜídeckách Coca-coli
Coca-cola pomalu a jistČ pĜestávala chutnat. Sotva se dovalil
na laviþku na námČstí a sotva se tam ztČžka rozvalil, zaþal
ho oþuchávat nČjaký þokl.
-To snad není pravda, vypadni ty pse, je mi zle.
-Odkdy nemáš rád psi?, poskakoval kolem nČho Pepa,
bylo mu lehce, on nebyl ten, který pil Coca-colu a ani jinak
nebyl nijak zatížený, ani s tím kafem to nebyla pravda a s lidmi vycházel docela dobĜe.
-Od té doby co nepiju Coca-colu, ha ha.
-Tak pojć ke mnČ na kafe, ha ha.
-To asi nepĤjde, ha ha. Tak se bavili ještČ chvíli.
-Ty, þetl jsi už o tom, jak ten náš starosta ilegálnČ
vydal knížku o Hranicích?, znenadání zvážnČl Pepa.
-MnČ ta knížka taky nesedí, ale ono to vždycky dopadá
tak, že ten kdo se o nČco snaží dostane spíš pĜes prsty a teprve až mu to bude kniþemu, za takovejch deset let, se doþká
pochvaly... ObČma umČlcĤ zatrnulo.
-Jau, zaĜval najednou Jura, -Ten pes mČ rafnul!
-Co to je "rafnul", a jo, máš díru v nohavici.
-Jaktože jsi poznal, že je to vtip?
•15•

Pes leknutím odbČhl nČkam smČrem ke kostelu, ale naštČstí se potkal s Nikolou, která ho uklidnila.
-KoneþnČ jsem tČ, ty blboune našla, co ti ti blbouni
vyvedli, že tak divnČ koukáš? Uvazovala psu vodítko, a pak
zamíĜíla ke klukĤm, ale pes se zapĜel pĜedníma a nebylo
s ním k hnutí, a tak ho pĜivázala k nejblížšímu stojanu na
kola a odešla. Takhle nČjak svého psa den co den ztrácela.
-Jé kluci, co vy tady?, kvíkla do praseþí tmy. Poznala
Juru a Pepu - spolužáky ze zdravky. Byli to jediní kluci
v roþníku.
-Ahoj Nikol, tak jaká?, špitli jednohlasnČ.
-Jsem teć úĜednice, bezvadná dĜina. A vy?
-To nestojí za Ĝeþ. Pijeme colu, zažertoval naposled P.
-Pojćte na kafe, navrhla Nikol, -pokecáme.
Tak ti tĜi šli a pes dost daleko za nimi táhl stojan na
kola nČkam k Teplicím.
-Máš to tu number one!, zastýskl si Jura. -Naše
alternativní platy jsou na tohle krátký, naĜíkal si a ukazoval
na spoustu zarámovaných obrázkĤ na kvČtinkových tapetách.
Jeden kýþovitý strom ve vČtru vedle druhého.
-Jé, a tady je kuchyĖ! prokoukl korálkovým závČsem P.
-Nó, pĜipustila nesmČle Nikol a postavila vodu na kafe.
-Jejiki, mlýnek na maso!, volal Pepa. -PĜedvedu ti
scénku! Jura si vedle prohlížel novou barevnou knížku o Hranicích. Zas bude dČlat pytloše!, pohlavkoval vduchu Pepu.
Ten si v kuchyni pĜipravil velký hrnec, nakroþil k mlýnku
a pravou rukou zaþal otáþet kliþkou. Nikol ho pozornČ
sledovala. Levou strþil do mlýnku a mlel. Za chvíli mu tam
zmizela celá ruka, pak trup, hlava, nohy a na závČr i pravá
ruka. Nikol konsternovanČ hledČla na jakoby zlý sen.
-Dobrý ne?, ozvalo se z hrnce.
•16•
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Smutno bylo u radnice i u babiþþiné svČtnice, tak alespoĖ
babiþka svĤj pokoj u syna nazývala.
-Víš, Gabrieli, v Hranicích nám s dČdou bylo dobĜe,
chodili jsme pČšky do Teplic nebo ke Kostelíþku nebo jsme
chodili jinam a tam nám bylo skoro stejnČ dobĜe. Trápí mČ,
že vy dva s Violetou sedíte poĜád jenom u televize, nikam
nevyjedete a ani nevyjdete!
U radnice stál BoĜivoj:
-Hansi, ti naši už spolu nikam nechodí, ani do kavárny,
ani do kina. Ani s TČmpachovými se už nenavštČvují.
Melánie TČmpachová byla zhruba stejnČ stará jako
BoĜivoj. BoĜivojovi bylo sedmnáct. Melánii zhruba. Nikdy
se spolu nebavili, tak-tak, že se zdravili. Jenže dnes ji Hans
BoĜivojovi pĜedstaví jako kamarádku své dívky:
-To je Natálie a tohle Melánie!
-Já jsem BoĜivoj a myslím, že se známe.
-To je skvČlé, hlaholí Hans, -mohli bychom si všichni
spoleþnČ zajít nČco koupit do Beþvy. Šest hnČdých oþí
ustrnulo v údivu.
-Dobrá, pĤjdeme si jako obvykle všichni nČkam
sednout, zklamanČ klokotá Hans, -tĜeba do... kdo tećka
vymyslí dobrý vtip, bude zadarmo pít.
-Je mi nudno, hekla hranická radnice, -jestli nČkdo
z tČch tĜí honem nevymyslí dobrý vtip, možná zmizím.
-To známe, ufrkl si BoĜek smČrem ke dveĜím radnice.
Radnice nevČdomky osvobodila sama sebe svým lehce narážejícím vtipem. BoĜivoj to vyhrál a u radnice poþalo být
veselo.
-Ale babiþko, vždyĢ to není úplná pravda a vĤbec, kam
se tady dá zajít, leda nČkam do kavárny!
•17•

-A to mĤžeme sedČt i doma a zadarmo! PĜidal se k manželce úslužnČ Gabriel a šel postavit na kávu, kterou bábinka
tak ráda popíjela.
-Víš, Gabriel byl odjakživa líný, ale ty, ty Violeto -fotbal, hokej a pak ta chaloupka ve Velké, kde teć bydlím já,
tam jste aspoĖ oba poĜádnČ dĜeli, dĜíví, uhlí. NČkdy mČ mrzí,
že jsem s vámi ten velký byt v Hranicích mČnila, ne kvĤli
sobČ - topení jste mi tam zavedli, koupelnu postavili a já jsem
chtČla na staro na ves. Jenže vy dva, jak vy to jen žijete!
-Ale maminko, nám je takhle dobĜe!, drzounil mladší
syn, až vylil maminþino kafe do gauþe, který si jen povzdychl:
-Ááách.
Ten gauþ Chonelovým daroval, ale až napodruhé,
o hodnČ starší babiþþin syn Albert, protože chtČl mít nejmenší
byt ze všech. Nikdo mu to nezávidČl. I jeho žena se musela
þasem odstČhovat a o dČtech ani nemluvČ. A u babiþþiné
svČtnice bylo poĜád smutno.
-Hele, BoĜivoji a proþ už k nám vaši nechodí, snad to
není kvĤli tomu, že strýc Albert nabídl svĤj gauþ nejdĜív
nám?! RozĜećovala Melánie mlþenlivou kavární hustu.
-Co ty o tom víš, tos byla ještČ malá a strýc vČdČl, že
ho odmítnete, ale chtČl získat þas, než se naši pĜestČhují do
Hranic.
-Ale lidi, pĜece tady nebudeme pĜetĜásat rodinné
intimnosti a la gauþ. Pojćte do kina, tady už došla inspirace.
Zamyslel se Hans:
-Vzpomínáš si, Naty, jak jsme hýkali na nádraží, až
pĜišel Kristián?
-Jo, teć už bych to nedČlala, teć jsem suchar!
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V kavárnČ zrovna zavírali a BoĜkovi se už nikam nechtČlo, takže smČle zamíĜil domĤ vyĜešit s babiþkou problém
konzumních rodiþĤ. Na rozcestí se ho Melánie letmo dotkla
nČkde mezi ukazováþkem a prostĜedníþkem:
-Ráda vzpomínám, jak jsme si u nás hráli na Perníkovou
chaloupku.
-Jojo, ale kdo nám hrál ježibabu a ježidČdka? Je to už
dávno. Usmál se rozpaþitČ zelenČ BoĜivoj a otevĜel do temné
listopadové noci nový problém... S ním i s tím starým už mu
jeho bestfriend Hans nepomohl, bez rozlouþení se s Natou
odešli líbat do parku. Melánie doprovodila BoĜivoje až k domu a u dveĜí si znalecky zapálila cigaretu:
-To víš cigarety, no nic... kdo je asi hrál, že? Odešla
bez pĜíslibu dalších setkání. BoĜivojovi bylo smutno, ale þerstvČ shrabané listí slibovalo, že zítra bude hezký den.
Doma blikalo známé a nezdravČ modré svČtýlko s nekoneþným seriálem o amerických zchudlých milionáĜích.
BoĜík vešel z chodby pĜímo do babiþþiny svČtnice - tma dávala pod poklicí tušit, že babiþka už spí. Potichu se jinými
dveĜmi odplížil do obýváku, kde pospávaly oba Chonelovi.
S povolnČjší maminkou lehce zatĜásl s prosbou:
-Mamko, co kdybychom šli zítra navštívit TČmpachovi?!
OdnČkud se ozvalo:
-Šššš! Matka se neprobudila a ani otcĤv chrapot neustal.
Po nechápavém rozhledu se BoĜík vydal k otci a zamlaskal:
-Tati, pĤjdeme zítra k TČmpachovým, jo?
-Ty jsi taky tumpachový! ZachroptČl otec a pĜelehl si do
ložnice.
-Šššššš! Ozvalo se znovu. Ani matka, ani otec, ale:
-Jé, babi, ty nespíš, to vypni, ne? DyĢ oba spí! Nevíš
jestli TČmpachovi mají víc dČtí jak jednu Melánii? Babiþka
nezvykle odsekla:
•19•

-Nevim, Albert kdysi mČl!
-A nevíš, kdo nám teda hrál ježiba...
-Budeš už potichu, nevidíš, že se koukám na televizi?
-Ale babi, že by TČmpachová byla moje odstČhovaná
teta...?
-Ticho už! (výhružnČ) Teć nevím, co Ĝekl, no. PĜes televizi pĜelétl škodolibý úsmČv.
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•5• ýas •7•
•8• Trpaslík •10•
•11• ______ •13•
•14• Alternativa nova •16•
•17• Gauþ aneb Dávno •20•
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Kateřina Malenovská
(* 6. Ĝíjna 1974 v KromČĜíži)
Pod telefonním þíslem 063423350 vydala sbírku básní z let
1984-1994 Ryba smrdí od hlavy (Hranice 1994), jako
Hraboh Bohra pĜispívá do literární minirevue Maštal. Tento
svazek obsahuje pČt jejích povídek pro noviny, zaĜazených
do cyklu Hranické povídky:

HP 7 ýas
(Hranický týden 9/ 10. 3. 1995, s.5)
HP 19 Trpaslík
(Hranický týden 23/ 16. 6. 1995, s.6)
HP 23 _______
(Hranický týden 29/4. 8. 1995, s.5)
HP 24 Alternativa nova (psáno spoleþnČ s Grošákem)
(Hranický týden 30/11. 8. 1995, s.5)
HP 37 Gauþ aneb Dávno
(Hranický týden 45/24. 11. 1995, s.6)
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KateĜina Malenovská • Hranické povídky
Vydalo Nakladatelství Kulturního sdružení Unarclub LS†D •
v Hranicích roku 1996 po narození Ježíše Krista •
Typografie: Grošák

