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Pr²í. Mazlavé bahno v²ude. Za okny, kolem dve°í... �lápoty od holinek. D°ev¥ná podlaha i strop.
D°ev¥ný st·l a dv¥ ºidle. D°ev¥ná pry£na s pé°ovou duchnou. Trámy a prkna, zhaslé petrolejky.
Nevzhledná, snad t°ímetrová plechová kamna zabírají skoro polovinu seknice, na nich stojí v hrnci
s vodou brambory. Padesátiletá ºena p°ikládá zatím jen t°ísky a men²í polínka. Venku je odporn¥
lezavo a sv¥tnice se zah°ívá pomaleji neº by bylo milo...

R��ENA
No tak! Chytne² uº po°ádn¥? N¥kde jsem tu m¥la noviny... Vstane od kamen a hledá noviny.
Najde ale jen krabici se spole£enskými hrami. Hmmm. Dáma. Vyndá hrací plán a postaví na
n¥j bílé i £erné kameny. Tou krabicí bych to asi roztopila... ale do £eho bych pak dala kameny?
N¥jakej pytlík moºná... I kdyº lep²í petrolej kdybych na²la... jestli ho nemám. Byl myslím...
Trochu petroleje nikdy neu²kodí... Kamnum. Ve£er p·jdu stejn¥ spát brzo a sv¥tlo je skoro
do devíti... Je²t¥ ºe letos kone£n¥ zru²ili ten p°ipitom¥lej letní £as. Taková ubohost! �tyry
roky po válce neº se k tomu dokopali. Hitler·v výmysl. Sem jsem ho p°eci dávala, petrolej.
Copak nebyl tady na trámu? V alma°e je²t¥... Nebo kredenc? A je tady! Skoro je²t¥ celá
�a²ka. To jsou dobrý t°i decky. Otev°e lahev a jde ke kamnum. Jo hovno petrolej, vºdy´ je to
slivovice. No tak ty do kamen nepude², to si pi² kamarádko. I kdyby mi to m¥lo chcípnout.
Otev°e dví°ka do kamen a chvíli se v tom hrabe. Tak chytni uº, do prdele, kurva. Vstane,
napije se, vrátí se ke kamnum a prskne do nich slivovici. Ohe¬ se rozho°í jasným sv¥tlem.
Tak to bylo na vykloktání a te¤ si m·ºu nalejt uº jako £lov¥k. Po kalí²ku dáme. Akorát kde
ho mám? To je dneska hledání k posrání, celej den. Copak nenajdu ani toho blbýho panáka?
No tak si to naleju do skleni£ky vod marmelády, jestli to neni jedno! Nalívá si. Tak! A na
Frantu, ºe to s nim seklo rychle a bez v²ech cavyk·, na krásnou, rychlou smrt. Exne panáka,
i kdyº to byla skoro decka. Si ani takovou krásnou smrt nezaslouºil, k°ivák jeden. V²ak jsem
si ho vzala jen kvuli týdle chalup¥, svi¬áka. Já moc dob°e vim, co d¥lal za války. Tvá°il se
jako partizán, ale p°itom to byl voby£ejnej gestapáckej agent. Domlouval si tu konspirativní
sch·zky, se Sokolama, s lidma z Obrany národa, kolik jich bylo? Dokonce partyzán jeden se
tu n¥jakou dobu skrejval. Ludvík, krásnej chlap, ²edozelený o£i... Hráli spolu dámu kaºdej
ve£er, klidn¥ do p·lnoci. Dlouhý a dlouhý hodiny. Pak ho Franta udal. Ani jeden z t¥ch,
co je Franta udal, se konce války nedoºil. Vºdycky to byl klika°, Franta Ry²ánek. A tak nic
nebránilo tomu, aby se jako velkej odbojá° vo tenhle srub nep°ihlásil, hned mu ho taky dali,
z Národního výboru, moºná v tom jeli i s nim, bych za n¥ nedala prst do vohn¥, co celou
ruku. Co prst, bramboru bych za n¥ nedala do vohn¥ za podrazáky. �e je skoro roz£ílená, tak
si dá pauzu na vydechnutí. Tak hlavn¥ aby se to v klidu sfouklo s d¥dictvim, aby mi to tu
p°iklepli, klidn¥ i s kecama, ale rychle a bez vysírek. �áký dal²í nájemníci a tydle nesmysly.
To v ºádným p°ípad¥. V²ak jsem tu strávila uº víc neº t°icet let... Nebylo mi ani dvacet, co
m¥ na²i vyhnali z baráku a starej Deutsch si mi to tu nabíd, hnedka po první válce to bylo.
Nejd°ív si m¥ tu nechal na hraní, d¥dek, co si myslel? �e to bude mít se mnou pod kontrolou,
nezávaznej víkendovej sex? To jo, blbe£ek. Mi netrvalo ani dva m¥síce, ºe ze m¥ byl paf, nosil
m¥ na rukou... klepal se na m¥ jak ratlík. Hadry mi dával, prsteny, náu²nice... Samý zlato. Se
starou se nerozved, p°es tejden mu v Brn¥ va°ila ty jeho ko²erácký m¬amky... Ale ²ukal dob°e
d¥dek... moºná to bylo tim, ºe uº se nemohl jen tak ud¥lat. To byly... hodinový boje s tim
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jeho sta°eckym t¥lem... No sta°eckym. Vºdy´ von byl tenkrát mlad²í neº já jsem dneska. Ale
nakonec se vºdycky ud¥lal, to jo. Slu²nej £lov¥k. Uctivej ke mn¥ byl. Sle£inko, to... nep°ichází
v úvahu, ºe bych se s Váma neud¥lal... to bych Vám neud¥lal. A já byla hotová t°ikrát za tu
hodinu, co jsme spolu zápolili. Vlastn¥ krásný to s ním bylo, s Leem. Leo Deutsch, majitel
sv¥toznámé prodejny Les a lov, pot°eby pro lovce a rybá°e. Les a lov a Leo... I první d¥cko
jsem s ním m¥la, Blaºenku, postaral se o ni jako o vlastní. A já zatím za£ala nav²t¥vovat
Státní ºenský ústav u£itelský v Hybe²ov¥ 15. Zmlkne, vstane a jde k plotn¥. Co ty brambory?
Za£ly se uº aspo¬ va°it? Odklopí pokli£ku a str£í do hrnce prst. Sakra, dy´ je to studený jak
psí £umák. To to uº zase chcíplo? Otev°e dví°ka a hledí do kamen. Tak e²t¥ né, ale ºe by to
ho°elo, to taky sotva. Moºná komín, ºe blb¥ táhne? Ale v týdle zim¥, ºe by netáh? Asi spí²
mám d°evo mokrý, ale to je taky divný, kdyº bylo celou dobu v k·ln¥.
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