
Děkujeme všem milovníkům tvůrčího psaní za to, že se  

v tak velkém počtu zapojili do naší literární soutěže.

Zároveň bychom rádi poděkovali všem partnerům, kteří se 

rozhodli podpořit dobrou věc a nebáli se nového projektu. 

Velké díky patří také Kryštofovi Hádkovi za ochotu  

a pomoc s přípravou propagačních spotů.





Radka Slouková 
Martin Maniaque

Tereza Dobšovičová
Tadeáš Hodes
Lukáš Vlasák

Miloslava Veselá
Milan Janošík

Martina Perlíková
+

Kateřina Hejlová
Martina Bittnerová



Kafe v pět

Pan Nakladatel, 2014
© Radka Slouková, Martin Maniaque, Tere-
za Dobšovičová, Tadeáš Hodes, Lukáš Vlasák, 
Miloslava Veselá, Milan Janošík, Martina Per-
líková, Kateřina Hejlová, Martina Bittnerová, 
2014

ISBN 978-80-87947-05-0



5

Fika
Radka Slouková

Fika. Jedno z prvních slov, které se ve Švéd-
sku naučila. A které ji od začátku fascinovalo. 
Poprvé jí ho řekl Svend ve firemní kuchyňce. 
„Vil du fika?“ Zarazila se. Je tu druhý den a ko-
lega už jí dává nemravné návrhy. Pochopil, že 
nerozumí. Jako profesionální lektor ukázal na 
pytlík s mletým kafem a na luxusní metalízo-
vý kávovar. „Fika?“ Pak už jí to došlo. Tenhle 
krátký rytmický výraz je obdobou českého ne-
poetického pít kafe, dát si odpolední kávičku. 
Odpolední… Co žije ve Švédsku, fikuje ráno, 
v poledne a večer. A jednou týdně spí se Sven-
dem.

Před dvěma lety jí přišel mail s  nabídkou 
práce ve Stockholmu. Považovala ho za spam 
a  automaticky hodila do virtuálního koše. Po 
pár dnech se v  médiích objevily dojemné fot-
ky z královské svatby. Nevěsta připlouvající do 
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kostela na lodi. Tenhle obrázek nemohla dostat 
z  hlavy. Mail přesunula do složky Doručené.  
A konečně pořádně přečetla. Lektorka češtiny 
na Švédském jazykovém institutu. Na doporu-
čení fakulty a současného zaměstnavatele přija-
ta k 1. září. Bez vstupního pohovoru. Stačí jen 
potvrdit zájem a přijet.

Byl srpen a Edita dostala místo, o které ne-
žádala. Vysněný dopis z  Irska přišel o týden 
později. Krátký a stručný. Ne, děkujeme. Ani 
tolik nesmutnila. Ve Švédsku snad bude taky 
hezky. Pršet.

A pršelo. Mnohem víc, než čekala. A hlavně 
foukalo. Všudypřítomný vítr, neustále rozlíta-
né vlasy a pršiplášť jako nezbytná výbava gar-
deroby. Už si zvykla. Podmínky jsou stejné pro 
všechny. Rozčepýřenost je přirozená. Gelem, 
deštníkem a nadávkami se ohánějí pouze cizin-
ci.

První půlrok byl zběsilý. Bydliště, účet, 
zdravotní, sociální, finančák… pak už se život 
zaběhl do relativně stereotypních kolejí. Dopo-
lední výuka na institutu, oběd s kolegy, odpole-
dní přípravy na hodiny a podvečerní soukromé 
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lekce po kavárnách. Sobotní večer se Svendem  
a nedělní relax u televize. A někdy naopak. To 
když Svendova manželka šla na jógu až v ne-
děli.

Z  práce na institutu byla Edita nadšená. 
Z  počátku si nedokázala představit, že by se 
ve Švédsku chtěl někdo dobrovolně učit česky. 
Každý semestr se ale našla hrstka statečných. 
Někteří si češtinu vybrali pouze ze zvědavos-
ti a s bláhovou nadějí, že malý jazyk bude mít  
i malé nároky. Ti pak plíživě opouštěli kurz, 
jen co se Edita rozpovídala o pádech a rodech. 
Úspěšně se oddělilo zrno od plev. Zbyl malý 
kruh nadšenců, kteří vnímali Prahu nejen jako 
cíl nezřízeného alkoholického výletu. S  těmi 
pak Edita pořádala pravidelná posezení nad 
českým pivem, trénovala slovo řeřicha a disku-
tovala hokej a Hrabala.

Největší radost jí ale dělaly odpolední sou-
kromé hodiny. Měla tři žáky: s Jackie vytvořila 
tandem, švédsko-česká konverzace, která obo-
hacovala obě strany. Nic si nevydělala, hod-
ně se naučila. S  Carlem naopak klasická jed-
nosměrná, zato však značně výdělečná výuka.  
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A pak paní Maruška. Tedy vlastně Marianne, 
ale vždycky tak zvláštně pookřála, když ji oslo-
vila rodným jménem. Jménem, které stejně jako 
vzpomínky, rodinu a češtinu nechala v Osvěti-
mi.

Scházely se každý čtvrtek v  pět. Poprvé se 
potkaly v  kavárně na Storgatan, jak to Edita 
provozovala i u ostatních soukromých studen-
tů. Kavárna s oddělenými boxy, kde můžete tři 
hodiny sedět nad jedinou sodovkou, a nikdo 
nic neřeší – sen všech soukromých učitelů bez 
učebny. Edita v šedém saku, poznávací zname-
ní: učebnice Čeština pro cizince na viditelném 
místě na stole. Zvídavý pohled upřený na dve-
ře. Překvapení. Čekala všechno, jen ne starou 
paní. Ačkoliv Maruška na svých osmdesát ne-
vypadala, klasickému prototypu doučovaných 
studentů se vymykala.

Nejdříve se Edita padesátiletého věkového 
rozdílu obávala. Časem si čtvrtek bez jejich ho-
diny nedokázala představit. Kavárnu brzy vy-
měnily za Maruščin útulný byteček na Linnéga-
tan. Hostitelka uvařila silnou kávu ve starožitné 
hliníkové konvici a na stůl postavila dva kvě-
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tované šálky. Pravá švédská klockan-fem-fika,  
tedy káva v  pět. Černá jako noc a bez mléka  
a cukru. A pak už se rozjela výuka. Po několika 
měsících pravidelných setkávání se studentka 
rozmluvila. Dvakrát rychleji než jakýkoliv jiný 
student. Přeci jen byla ve výhodě, česky kdysi 
uměla. A vzpomínky z mládí stářím sílí.

Často se sama sebe ptala, proč to Maruška 
dělá. Proč se na stará kolena s takovou vervou 
pustila do studia. Do oprašování skoro zapo-
menutého jazyka. Nebo spíše – proč zrovna 
teď? Z náznaků znala její pohnutý osud spojený 
s osou Krajná Porúbka – Mukačevo – Osvětim 
– Bendov – Stockholm. Od té doby uplynulo 
už přes šedesát let. Jednou se jí zkoušela vy-
ptávat na minulost. Narazila. Místo odpovědi 
musela hostitelka nutně odejít do kuchyně uva-
řit další kafe. Dneska přece chutná tak excel-
lent. Dáme si ještě jednu konvičku… Nechtěla 
ji trápit. Přestala se šťourat ve vzpomínkách. 
Doufala, že s tím jednou přijde sama.

A život dál pokojně ubíhal v  zajetých ko-
lejích. Jedinou změnou bylo, že se na hodinu 
s Maruškou začínala těšit víc než na upocenou 
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půlhodinku se Svendem.
Stalo se to v pátek. Teda spíš nestalo. Ne-

přišlo to, co mělo přijít. Normálně šlapal cyk-
lus jako hodinky. Jeden den zpoždění přece nic 
není. Víkend se spoustou horké vody a červe-
ného vína. A sexu, byla přece sobota. Svendo-
vi zatím nic neřekla. Bála se to vyslovit nahlas. 
Začal pracovní týden a stále čisto. Úterý… 
středa… Ve čtvrtek si koupila test. Nedokáza-
la si ho udělat. Nejistota se jí zdála přijatelnější 
než jistota.

Tove si hnula se zádama. Jóga není. Zrovna 
se tak vyfikla. A osudnou větu „Miláčku, asi če-
káme dítě“ má tak dobře natrénovanou. Záda 
jsou svině.

Opět čtvrtek. Zpoždění 14 dní, test stále ne-
rozbalený na umyvadle. Po ránu jí není dobře. 
Ale může to být z XXL balení gumových med-
vídků. Šílená pleť. Nafouklé břicho. Paranoia.

Na stole vzkaz od Svenda. Záda dobrý, jóga 
dneska! Musela by zrušit hodinu s Maruškou. 
Nerada ruší hodiny na poslední chvíli. Vůbec 
nerada ruší hodiny. Situace si to žádá. Výmluva 
na bolest břicha vlastně ani není výmluva.
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Rychle z práce domů. Vlasy, make-up, šaty. 
To jsem já, krásná matka tvého dítěte. Test 
schovala do kabelky. Dneska to chce vidět čer-
vené na bílém.

Bylo to nějaké jiné než vždycky. Asi proto, 
že nebyla sobota. A bylo světlo. A děti nebyly 
u  víkendové babičky, ale na plavání. A mohly 
přijít domů dřív. Možnost odhalení prý vzrušu-
je. Editu ubíjela. I Svend jako by vypadl z role. 
Moc nemluvil. Moc se nesnažil. Jen stereoty-
pně plnil své milenecké povinnosti. Po dvaceti 
minutách bylo po všem. Včetně sprchy, oble-
čení a půl litru vody s citrónem. Edita bezděč-
ně pohlédla na mobil. Touhle dobou by akorát 
začínala hodina. Jako by slyšela úporné pískání 
hliníkové konvice a cítila ve vzduchu tu příslib-
nou hořkou vůni.

„Jenom si odskočím a půjdu.“
Nezdržoval ji.
Jedna čárka.
Na Linnégatan byla za chvilku. Právě přiva-

zovala kolo ke stojanu, když hodiny na náměs-
tí dvakrát odbily. Nejdřív zkoušela zvonit dole  
u dveří. Nic. Ze zkušenosti věděla, že Maru-
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ška zvonek často přeslechne a nejúčinnější je 
pořádné bouchání. Milá paní z prvního patra jí 
bez problému zabzučela.

Bouchala… volala… bouchala. Přiběhli 
sousedé.

„No, je pravda, že jsme paní Nielsson pár 
dní neviděli…“

Hasiči tam byli do deseti minut. Policisté 
chvíli nato. Zámek na dveřích jen lehce prask-
nul. Jako když v tichém lese šlápnete na větev.

Vypadalo to, že spí. Ležela tak krásně za-
chumlaná v peřinách. Asi se jí zdálo něco hez-
kého. Lehounce se usmívala. Podle doktora ze-
mřela ten den ráno. Tiše a ve spánku.

Byla to první studentka, která Editě umřela. 
Proto ji to tak vzalo. Anebo nejen proto? Na 
pohřbu se hystericky rozvzlykala. Plakala kvů-
li Marušce. Plakala kvůli dítěti, které nečeká. 
Plakala kvůli blížícímu se rozchodu se Sven-
dem.

Kancelář notáře. Luxus nad luxus. V  ruce 
nervózně mačká dopis s výzvou k návštěvě. Ve 
věci poslední vůle Marianne Nielsson.

„Tak prosím, pan doktor vás přijme.“
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Podává jí ruku. Pevný stisk a upřímná sou-
strast. Neupřímná každodenní rutina. Zapeče-
těná obálka a stoupající nervozita. Tohle zná 
Edita jen z filmů.

Notářův klidný hlas. „Já, Marianne Niel-
sson, při svém plném vědomí a svědomí od-
kazuji tímto svůj byt na Linnégatan číslo 30 
včetně jeho veškerého vybavení slečně Editě 
Daňkové narozené 14. 9. 1983. Veškeré své pe-
níze uložené na účtu ve Švédské národní bance 
odkazuji nadaci Oběti holocaustu. Ve Stoc-
kholmu dne 8. 4. 2013, Marianne Nielsson.“

Cítí spíš zmatek než radost. Mně? Copak 
neměla děti? Nebo příbuzné… Asi myslela na-
hlas.

„Podle dostupných údajů je jediným žijícím 
příbuzným paní Nielsson syn jejího bratra, Ju-
raj Franko, žijící v Krajné Porúbce na východ-
ním Slovensku. Vzhledem k  sepsané poslední 
vůli se ho dědické řízení netýká.“

Krátká pomlka. Edita neví, co říct. Co se tak 
říká? Děkuji?

„A ještě jedna věc. Součástí poslední vůle je 
tento dopis adresovaný vám.“
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Tak rychle na kole nikdy nejela. Dopis ji pá-
lil v kapse. Nechtěla ho číst před notářem. Vy-
drží to až domů. A vydržela čekat dalších pár 
hodin. Sedí u stolu v kuchyni a střídavě zírá na 
bílou obálku a na nástěnné hodiny. Konečně 
je pět. Uvaří černou kávu a na stůl postaví dva 
hrníčky. Klockan-fem-fika. Maruška by to tak 
chtěla.

Milá Edito,
chtěla bych Ti toho tolik říct, ale bohužel to ne-

dokážu vyslovit. Šedesát let jsem se snažila všechny 
vzpomínky vytěsnit z hlavy. Dělat, že se ty hrůzy 
nestaly. Že život před Švédskem nebyl. Jenže jsou 
tu ty každodenní maličkosti, kterým jsem se nedo-
kázala vyhnout. Když jdu po Slottsbacken a vidím 
ty továrenské komíny, mám před očima spalovnu 
v Osvětimi. Obchod s koberci na Carl-Johann-ga-
tan má za výlohou těžké červené peršany – stejné  
oddělovaly cestu života od cesty smrti. Když se ně-
kdy nedopatřením spálím o konvici nebo o trou-
bu, cítím tu nesnesitelnou sladkou vůni hořícího 
lidského masa a mám to zase všechno před sebou. 
Nedokázala jsem o tom s nikým mluvit. Zkoušela 
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jsem to. Strašně to bolelo. Nedokážu o tom mluvit 
ani s Tebou. Snad se mi to podaří alespoň napsat. 
Nechci Ti převyprávět celý příběh. Jen tu část, kte-
rá se týká Tebe. A Tvého dědečka, doktora Stani-
slava Daňka. Vím, že jsi ho nepoznala, zemřel 
dřív, než ses narodila. Ale asi víš, že byl v roce 43 
poslán na transport. Nebyl ani pořádně Žid, ale 
provinil se tím, že dodržel Hippokratovu přísa-
hu a tajně ošetřoval i židovské pacienty. Osvětim 
přežil a jako jeden z mála se i v relativně dobrém 
zdravotním stavu vrátil domů. Zemřel deset let po 
válce na tuberkulózu.

I já jsem přežila Osvětim. Matku poslali do 
plynové komory, protože byla moc stará. Sestra 
zemřela na zánět slepého střeva. Bratr přežil a po 
válce se vrátil do domu, který nám tenkrát vza-
li. Myslím, že se oženil a má dokonce syna. Ni-
kdy jsme se už neviděli, já jsem se tam nedokázala 
vrátit a on nechtěl cestovat na Sever. A otec… na-
posledy jsem ho viděla při vystupování z transpor-
tu. Než nás rozdělili a odvedli do ženského a muž-
ského tábora. Stál tam na nástupišti a usmíval se 
na mě. Chtěl mi dodat odvahu. Nestihla jsem mu 
ani zamávat na rozloučenou. Po válce nám Čer-
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vený kříž pomáhal dohledávat příbuzné, slepovat 
roztříštěné rodiny. O otci nic nezjistili. Uzavřelo 
se to s  tím, že jako tisíce dalších zemřel v plyno-
vé komoře. Nevěděla jsem kdy, nevěděla jsem proč, 
nevěděla jsem kde a jestli vůbec má hrob. A možná 
jsem to ani nechtěla vědět, snažila jsem se přeci na 
všechno zapomenout.

Před deseti lety jsem dostala dopis z  Polska. 
Psal mi jistý Józef Szymanowski, Žid přeživší 
Osvětim. Konečně se mu podařilo mě dohledat. 
Chtěl mi dovyprávět příběh mého otce. Popravili 
ho hned první den po příjezdu transportu, chvilku 
poté, co jsem ho viděla naposled. Stál na nástupišti 
spolu se skupinkou mužů včetně Józefa a o něčem 
diskutovali. Těžko říct, zda dozorce rozčílilo to, že 
mluvili, nebo že slyšel řeč, které nerozumí. Vrhl se 
s obuškem mezi muže a uštědřil jim pro výstrahu 
pár ran. Otce zasáhl do obličeje tak nešťastně, že 
mu roztrhl kůži na čele. Bylo to jen lehké povrcho-
vé zranění, ale možná sama dobře víš, kolik krve 
se řine, jen když se člověk škrábne někde na hlavě. 
Otec prý vypadal hrůzostrašně, přes krev neviděl. 
A právě v této chvíli mu přišel na pomoc tvůj dě-
deček. Prý mu utřel krev a chtěl mu vyčistit ránu, 
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ale zjistil, že je to na šití. Otec tedy došel k  jed-
nomu z  hlídačů a  požádal o pomoc. Ten ukázal 
doprava, jako že tam má otec jít a tam ho ošetří.  
A tak poslechl a šel. Cesta nevedla do nemocnice, 
ale do krematoria. Zranění se v Osvětimi neošet-
řovali, zranění se rovnou zabíjeli.

Když mi Józef převyprávěl tenhle příběh, pus-
tila jsem se do pátrání po Tvém dědečkovi. Chtě-
la jsem poznat muže, který jako poslední nabídl 
otci pomoc. Najala jsem si profesionálního hledače 
v archivu a ten mi po půlroce práce přinesl rodo-
kmen, který končil Tvým jménem. Dědečka Sta-
nislava jsem už poznat nemohla, tak jsem se roz-
hodla poznat jeho jedinou vnučku. V  současném 
světě internetu prý není problém zjistit cokoliv  
o komkoliv – ne že já bych se v tom nějak vyzna-
la, ale na všechno se dají najmout lidi. Tak jsem 
se dozvěděla, že jsi vystudovala češtinu pro cizince 
a že přemýšlíš o práci v  zahraničí. Jednodušší to 
snad ani nemohlo být. Bývalá ředitelka Institutu 
vzdělávání je moje stará známá a nějakým způ-
sobem se jí podařilo sehnat pro Tebe místo tady ve 
Stockholmu. Jediné, čeho jsem se bála, bylo, že to 
místo nepřijmeš a odejdeš do Irska. Přísahám ale, 
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že nemám prsty v tom, že Irsko nevyšlo. To způso-
bila vyšší moc, která pro jednou stála na mé straně. 
Takže jsi vzala nabídku ze Švédska a přijela. My-
slela jsem, že Ti svůj – vlastně náš – příběh převy-
právím hned při prvním setkání, ale najednou to 
nešlo. A nešlo to ani při dalších hodinách. Hlavně 
jsem se bála, že až Ti odhalím pravdu, rozzlobíš se 
na mě a nebudeš už mě chtít vidět. Vím, že jsem si 
hrála na Boha a zasáhla Ti do života, a vím, že to 
možná nebylo správné, ale naše čtvrteční hodiny se 
pro mě staly vším. A já bych Ti za ně chtěla podě-
kovat. A poprosit za odpuštění.

Tento dopis přikládám ke své poslední vůli jako 
vysvětlení, proč Ti odkazuji svůj byt. Je to gesto 
za gesto. Tvůj dědeček dal mému otci naději, že 
všichni lidé nejsou tak zlí. Já Ti dávám to jediné 
hmotné, co mám. Měla jsem pocit, že se Ti při ná-
vštěvách u mě líbilo. Prožila jsem v tomto bytě še-
desát šťastných let a chtěla bych, aby žil dál. Aby ta 
moje věrná hliníková konvice každý čtvrtek v pět 
z plných plic zapískala a někdo se u stolu v kuchyni 
opřel o zeď a vychutnal si pravou klockan-fem-fi-
ku.

Tento dopis má být rozloučením, poděkováním 
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a ospravedlněním. Jsem ráda, že jsi dočetla až sem.

Marianne Nielsson
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Nespavost
Martin Maniaque

Nemohl jsem ho jen tak nechat běhat po 
světě. Kdykoliv mohl ublížit sobě, nebo nedej 
bože někomu jinému. Ze začátku jsem odmítal 
se na něj byť jen podívat. Postupem času jsem 
si ale uvědomil, že se s ním musím vypořádat.  
A to co nejdřív. Proto jsem se nehledě na pro-
máčené oblečení prodíral hustými provazci 
deště směrem k  té zastrčené kavárně, ve které 
jsem v  uplynulém roce strávil spoustu hodin 
svého života.

Deštník jsem zahodil už dávno. Ve chvíli, 
kdy mi ho prudký poryv větru obrátil naruby  
a zlámal kovové výztuže, nemělo smysl se s ním 
tahat. Vpadl jsem do boční uličky a na chvíli 
se zastavil pod markýzou jednoho z malých ob-
chůdků. Podíval jsem se na hodinky. Leskly se 
na nich kapičky vody. Bylo přesně za pět minut 
pět hodin, šel jsem na čas.
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Přitáhl jsem si límec kabátu ke krku, při-
tiskl svoji koženou brašnu k tělu a rozběhl jsem 
se do šedého nečasu. Pár minut nato jsem už 
rozrážel dveře do té podělané kavárny. Její ná-
zev nebyl přes všechnu tu vodu vidět. Já jsem 
měl ale možnost prohlédnout si ho už asi ti-
síckrát. Nespavost byla velice příhodné jméno 
pro kavárnu vzhledem k tomu, kolik hektolitrů 
kávy jsem tu už vypil a kolik večerů tady strávil 
nad psaním románu.

„Zdravím vás,“ ozvalo se z rohu, od jediného 
stolu, který byl obsazený.

Pocity déjà vu jsem zažil už dřív, ale nikdy 
takhle silné. Mráz mi přejel po zádech a já jsem 
se roztřásl, ale to mohlo být taky tím mokrým 
oblečením. Kryšpín seděl úplně sám u stolu 
v prázdné Nespavosti, v tom svém proužkova-
ném tričku, které snad nikdy nesundával. Krčil 
se nad stolem, vedle sebe nedopité cappuccino, 
vlasy se mu na hlavě vlnily a kroutily jako klub-
ko hadů. Něco si propiskou čmáral do zápisní-
ku. Když mě pozdravil, ani nezdvihl hlavu.

Stáhnul jsem ze sebe mokrý kabát a beze 
slova se posadil naproti němu. Na stůl jsem si 
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položil brašnu. Bylo ticho, Kryšpín se na mě 
ani nepodíval. Mlčky jsem si ho prohlížel a mi-
moděk bubnoval prsty o desku stolu. Když už 
bylo ticho téměř k nevydržení, konečně se od-
trhnul od svého výtvoru.

„Proč jsme se museli sejít zrovna tady? Proč 
v tuhle dobu?“ vyštěknul jsem na něj netrpělivě. 
„To má být nějaký špatný vtip?“

„Mám to tady rád. U nás doma byla podob-
ná kavárna. Chodil jsem tam nadbíhat jedné 
moc hezké servírce, pravidelně každý den v pět. 
Vždycky, když měla směnu. Myslím, že z toho 
mohlo něco být. Jenže potom to tam celé lehlo 
popelem. Ale to vy víte.“

Pořád jsem nemohl uvěřit tomu, že tam 
s ním sedím. Stále mi to připadalo jako nějaký 
zvrácený sen, ze kterého se musím každou vte-
řinou probudit.

„Co si dáte?“ zeptala se mě servírka, kterou 
jsem ani neviděl přijít.

„Espreso, prosím,“ odpověděl jsem, aniž 
bych jí věnoval větší pozornost.

Pořád jsem totiž zíral na Kryšpína. Popr-
vé od té doby, co se u nás ukázal, jsme spolu 



23

opravdu mluvili. Poprvé jsem ho viděl zblízka. 
Vypadal přesně tak, jak jsem si ho představoval. 
Přesně tak, jak jsem ho napsal. Sakra, i ty pihy 
měl a pravé oko trošku světlejší než levé. Ruce 
se mi třásly, když jsem otvíral svoji brašnu a sa-
hal pro knihu uvnitř. Položil jsem ji před něj na 
stůl a brašnu pověsil na opěradlo židle. Knihu si 
přitáhl k sobě a zeširoka se usmál. Ten úsměv 
se mi ani trošku nelíbil.

„Kajetán Kuneš – Nespavost,“ četl nahlas. 
„To je ona? Díky. Nemohl jsem ji nikde sehnat, 
všude je vyprodaná. Vypadá to, že je docela po-
pulární. A že si lidi libují v neštěstí druhých.“

„Co ode mě chceš?!“
„Odpovědi,“ položil knihu na stůl a podíval 

se mi zpříma do očí.
„Jaké odpovědi?“
„Pro začátek by mě zajímalo, proč jste mi 

zkurvil život? Proč jsem se musel brodit tako-
vým množstvím sraček? A když už se mi ko-
nečně začínalo dařit, proč jste mě, do hajzlu, 
nechal v té zasrané kavárně UHOŘET?!“

V  tu chvíli jsem byl rád, že jsme v Nespa-
vosti sami. Servírka byla v nedohlednu. To bylo 
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dobře. Moc dobře. Už tak jsem si připadal jako 
blázen a nepotřeboval jsem k tomu ještě publi-
kum.

„Kdybych věděl, že se vymyšlený protagoni-
sta knihy, kterou jsem vlastnoručně nadatloval 
do starého notebooku přesně v  téhle kavárně, 
jednoho dne objeví u mých dveří, tak bych to 
napsal jinak! Jak jsem měl, do prdele práce, tu-
šit, že si usmyslíš vyhrabat se z hlíny a záplavy 
papírů a písmen a doplazit se k mým dveřím?! 
Kurva, já jsem ani nevěděl, že je něco takového 
možné!“

Moc jsem si v  tu chvíli přál, abych ty dve-
ře před několika týdny neotevřel. Třeba by šel 
o dům dál a mě nechal na pokoji. Byla noc  
a pršelo stejně hustě jako dneska. Moje žena 
už dávno spala, bylo toho na ni poslední do-
bou moc. Já jsem si četl Nespavost, svůj román, 
svoji prvotinu, která ze mě prakticky přes noc 
udělala literární hvězdu.

Tomu slabému klepání jsem zpočátku nevě-
noval pozornost. Při takovém vichru a bubno-
vání kapek deště se dalo snadno přeslechnout. 
Potom ale klepání zesílilo, až se změnilo v silné 
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bušení, které přehlušilo i kravál živlů. Marie se 
nevzbudila, naštěstí. Myslím, že kdyby tehdy 
viděla to, co já, mohlo to s ní na místě seknout.

Kryšpín se choulil na rohožce u vchodových 
dveří, byl celý mokrý a zamazaný od bahna. 
Neuvěřitelným způsobem páchl. Zvedl se mi 
z  toho žaludek. Měl jsem co dělat, abych se 
udržel a nepozvracel se. V první chvíli jsem si 
myslel, že je to nějaký bezdomovec, který hledá 
úkryt před nečasem.

Potom mi ale došlo, že ten zápach není zá-
pach nemytého těla a odpadků. Bylo to spíš 
jako maso, které vám zapadne za sporák, a vy 
o něm nevíte do té doby, než začne hnít. Nebo 
jako mrtvé zvíře, kterého si nikdo nevšiml,  
a ono se zatím na letním slunci nafouklo a za-
čalo neuvěřitelně smrdět.

Potom zvedl hlavu a podíval se na mě. Rá-
zem jsem zapomněl na zápach a na touhu zvra-
cet. Díval se na mě očima, které nikdo na světě 
neměl. Pravé oko měl světlejší než levé. Poznal 
mě. A já poznal jeho. Zapotácel jsem se a musel 
jsem se chytit rámu dveří, abych neupadl. Na 
jeho tváři se mezitím rozlil výraz úlevy. Musel 
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mě hledat hodně dlouho.
„Kdo… kdo jsi?“ vypravil jsem ze sebe, ne-

mohl jsem uvěřit tomu, co jsem viděl před se-
bou.

„Kryšpín, přece,“ oči se mu zalily slzami.
Byly to slzy štěstí. Byl neskutečně šťastný, že 

se mu podařilo mě najít. Ale já šťastný nebyl. 
Vzpamatovával jsem se z  toho šoku. V pamě-
ti jsem zatím stačil vyhrabat skici, které jsem 
si kreslil během psaní. Byly to vesměs náčrtky  
a jednoduché kresby lidí, kteří se v mém příbě-
hu objevili. A jedna z nich se tam vyskytovala 
častěji než jiné – hlavní hrdina Kryšpín, emoci-
onálně narušený mladík se životem, který by se 
dal nazvat peklem. Čtenáři ho milovali.

Srovnával jsem obrazy v  hlavě s  tím, koho 
jsem viděl před sebou. Nebylo pochyb, že Kry-
špín z mé knihy se teď choulil na prahu mého 
domu. To ale nebylo možné. Nikdy jsem nevě-
řil na bohy, karmu, magii a ani na jiné nadpři-
rozené síly. Vždycky jsem je odmítal. A jedna 
z  těch věcí teď seděla přede mnou. To nebylo 
normální. Nebylo to správné.

Kryšpínův úsměv pohasl a naděje v očích se 
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začala vytrácet. Docházelo mu, že je něco špat-
ně, že ho nepřijmu s otevřenou náručí.

„Prosím,“ vztáhl ke mně ruce. „Nevím, co 
mám dělat. Prosím…“

Otočil jsem se na patě a zabouchl za se-
bou vchodové dveře. Opřel jsem se o ně zády  
a přemýšlel jsem, jestli jsem se zbláznil. Nebylo 
přece možné, aby se postava z knihy objevila ve 
skutečném světě. Vždyť jsem ho zabil!

Ještě chvíli jsem u těch dveří zůstal a ku-
kátkem sledoval policejní auto, které zastavilo  
u našeho domu. Ne že by přijelo jen tak náho-
dou. Mobil, kterým jsem na policii volal, jsem 
ještě držel v  ruce. Z  auta vystoupili dva muži 
v uniformách a přišli až k mladíkovi, který stále 
vytrvale naříkal a klepal na dveře. Potom údaj-
ného bezdomovce chytili každý z jedné strany, 
odvlekli ho do auta a odvezli pryč.

Nejspíš ho vzali na záchytku, když jsem jim 
tvrdil, že je opilý a dobývá se k nám domů. Ale 
nevím jistě, kde skončil. Myslel jsem si, že už 
od něj budu mít pokoj. Dokonce jsem začínal 
věřit, že to byl opravdu jen nějaký mladý bez-
domovec a já jsem byl tu noc příliš unavený.
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Jenomže potom jsem ho zahlédl při cestě do 
práce. Pozoroval mě schovaný za křovím. Vi-
děl jsem ho i na autobusové zastávce, v parku  
a vlastně všude, kam jsem se pohnul. Svěřil 
jsem se s tím Marii a tehdy mi došlo, že nejsem 
blázen. Taky si ho několikrát všimla a uznala, 
že knižnímu Kryšpínovi je podobný víc, než by 
se nám zamlouvalo.

Jedno ráno jsem potom našel pode dveřmi 
lísteček. Stálo na něm, že by mě chtěl vidět, 
naposledy, a promluvit si. Potom, že prý mi 
dá pokoj. Sejít jsme se měli v pět hodin v Ne-
spavosti. V té kavárně jsem strávil spoustu dní 
psaním. Byla mi předlohou pro knižní kavárnu  
a dala mému románu i jméno.

Chtěl jsem jen žít v klidu, jako předtím. To 
neustálé pronásledování mi lezlo na mozek. 
Takže jsem souhlasil a přišel za ním do Nespa-
vosti, na kafe v pět, jak to míval ve zvyku.

„Já ti toho víc neřeknu,“ pokračoval jsem  
a napil se své kávy, kterou mi přinesla servírka. 
„Postava se v  příběhu musí dostat na hranice 
svých možností, aby se odhalil její charakter, 
čtenáři si ji zamilovali a prodalo se víc knížek. 
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To je celé. Proč mě prostě nenecháš na pokoji?“
„Kdyby to bylo tak jednoduché.“
„Je to jednoduché! Nevím proč, ale dýcháš. 

Jsi tady, máš druhou šanci. Tak buď svobodný, 
žij!“

Už to bylo pár chvil, co mi servírka přinesla 
kávu. Ale neodešla. Stála tam a teď se dokonce 
posadila k našemu stolu.

„Pamatujete si na Bertu?“ zeptal se mě Kry-
špín.

Až teď jsem si ji pořádně prohlédl. A pokusil 
se o mě infarkt. Berta byla ta servírka, za kterou 
Kryšpín chodil do Nespavosti, ta, kterou milo-
val. A která, stejně jako on, uhořela při požáru 
kavárny v závěru mé knihy. Byla tu taky.

„Víte, smrt bolí,“ spustila. „Když jste nám 
podpálil kuchyni a zablokoval všechny výcho-
dy… Udusili jsme se! Ten kouř byl všude, bo-
lely nás plíce a my nemohli dýchat. Bylo to…  
A potom ty plameny.“

Plakala. Bylo toho na mě moc. Potřebo-
val jsem na vzduch, déšť nedéšť. Chtěl jsem se 
zvednout od stolu, ale ruce ani nohy mě nepo-
slouchaly.
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„Chutná vám káva?“ zeptal se Kryšpín.
„Co jste… co jste mi to udělali?!“ pokoušel 

se o mě záchvat paniky.
„Napřed to zničí nervy v  rukou a nohou,“ 

vysvětloval Kryšpín, „a potom vám přesta-
nou fungovat vnitřní orgány a ochabnou plíce. 
Udusíte se, stejně jako my.“

„Ty hajzle!“
„Neměl jste mi do mého pokoje připisovat 

tu velikou knihovnu. Informací o jedech tam 
byla spousta.“

„Proč?“
„Proč?“ zasmál se. „Chtěl jsem žít s  vámi. 

Víte, jste něco jako můj otec, můj Bůh. Byl 
jsem dokonce ochotný vám odpustit i naši smrt 
vzhledem k tomu, že jsme dostali druhou šanci. 
Ale vy jste mě odkopl a mně došlo, že svobod-
ně a spokojeně žít budeme moct jenom tehdy, 
až vy tady nebudete.“

„Třeba taky dostanete druhou šanci,“ špitla 
Berta. „Možná jste taky jen něčí kapitolou 
v knize, a až umřete, probudíte se v jiném svě-
tě.“

Rámus, který dělalo mé tělo v záchvatu agó-
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nie poté, co dopadlo na podlahu Nespavosti  
a svým škubáním a trháním sráželo veškerý 
nábytek okolo, nebyl venku vůbec slyšet. Šedé 
provazce deště nepřestávaly padat z nebe a je-
jich hučení hravě přehlušilo hluk z malé zastr-
čené kavárny.
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Jak broky
Tereza Dobšovičová

Můj táta byl podnikatel. Myslím, že když 
podnikal nějakou cestu do Afriky za lvy, nebo 
když vyrazil do Colorada hledat zlato, anebo 
když jel do Amazonie lovit ryby jako Jakub 
Vágner, tak se mu něco stalo, a proto ho ne-
mám. Občas si beru večer na klín velké atla-
sy světa a hledám, jestli ho nenajdu. Občas se 
máma na ty mapy dívá se mnou, ale většinou 
říká: „Odmítám se s tebou o tom bavit.“ Takže 
odmítá a nebaví se. Jindy, když má lepší nála-
du, tak se s ní snažím mluvit o tom podnikání, 
protože bych taky ráda byla podnikatel.

Jednou, chvíli před Večerníčkem, jsem 
mámě řekla, že byl táta určitě hrdina a že byl 
statečnej. Jenže ona si to asi nemyslí, protože 
mi dala facku, a potom se rozbrečela a křičela, 
že jestli je někdo z mých rodičů hrdina, tak je 
to ona. Nevím proč, možná byla taky v Africe, 
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ale možná taky ne.
Vlastně moc nechápu, co to ten hrdina je. 

Máma mi to úplně zmátla. Vypadá to, že hr-
dina je někdo, kdo něco přežil. Protože táta tu 
výpravu asi nepřežil. Nebo se ztratil, protože 
jsem ho nikdy neviděla. Taky jsem si to zapsa-
la do svého lexikonu: Hrdina – člověk, kterej 
přežije.

Myslím, že by bylo fajn být hrdina. Protože 
být podnikatel a u toho nebýt hrdina, tak to je 
k ničemu. Když tu cestu někdo nepřežije, tak to 
ostatním ani není k užitku, protože nic nemů-
žou vyprávět. A vyprávění je fakt dobrý, děda 
mi často vypráví, ale ne vždycky to chápu, pro-
tože minulej týden mi říkal, že nám tu dlouho 
vládli komanči, a já nevěděla, co to je, tak jsem 
si to vyhledala v  tom mým lexikonu a zjistila 
jsem, že to byli indiáni. A já nevím, co tady 
dělali. Ale trochu smysl to dává, protože Karel 
May, to je ten pán, co napsal Vinnetoua, tak 
ten prý byl z Německa, a máma říkala, že Ně-
mecko je hned vedle Česka a že tam pojedeme 
na prázdniny. Fakt se na to těším, protože my 
nikam nejezdíme. Spolužáci často jezdí někam 
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na víkendy a tak, ale my jezdíme jenom k ba-
bičce za Brno. A v  tom Německu bych moh-
la zažít nějaký to dobrodružství s  indiánama  
a mohla bych jim říct, že můj děda je zná, ale 
že je nemá rád, no a pak bych se vrátila do 1. D 
k pančelce Urbanové a měla bych konečně co 
povídat. Protože my si vždycky v pondělí poví-
dáme, co jsme dělali o víkendu, jenže já vždyc-
ky jenom mlčím. Jednou mě pančelka Urbano-
vá vyvolala a já jsem si teda stoupla před třídu, 
tak se to dělá, a začala jsem:

„O víkendu jsme byli u babičky a dědy  
a děda se sekl sekerou do nohy, tak nemohl 
sekat dřevo, tak jsem mu chtěla pomoct, ale 
máma mi to nedovolila, takže tam byla zima.“

Celá třída se mi smála, kromě Martinky, 
která taky nikdy nic nedělá, a tak mi pak ří-
kala, že to muselo být fakt dobrodružství, že 
to muselo být jako v iglú. A já nevěděla, co je 
to iglú, tak jsem si to doma našla v  lexikonu  
a tam píšou, že iglú je dům nějakých speciálních 
lidí. A on je prý z ledu, a to bych fakt nechtěla, 
protože to znamená, že všichni se zranili, a to 
musí být hodně špatný. Já jsem se zranila jen 
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jednou, když jsem se jako malá učila jezdit na 
kole a nevytočila jsem zatáčku a narazila jsem 
do stromu, ale vůbec to nebolelo, jen jsem měla 
odřený koleno, jak jsem potom spadla. Ale co 
bylo horší, babička mi to potom polila tako-
vou divně zbarvenou vodičkou a to štípalo jako 
prase. To říkají kluci u nás ve třídě. Ale nevím, 
jak prase štípe, ale jakože prý fakt hodně. A já 
jim věřím. Jo a po té divné vodičce mi tam dala 
další vodičku, ale tentokrát byla modrozelená 
a ztvrdla a ve školce jsem se všem chlubila, že 
mám barevný koleno.

Když jsem dneska přišla domů ze školy, tak 
byl teda hukot. To zase říkají v televizi v něja-
kých filmech, na který se já nesmím dívat, ale 
když jsme byly u tety, tak se na to bratranec dí-
val, on je totiž už velkej a může, tak jsem se 
dívala s ním. No byl to fakt hukot! Ale doma to 
nebyl hukot hned, to až potom, co se mě máma 
zeptala, co bylo ve škole. A já jsem jí to nor-
málně řekla, že jo.

„Co bylo ve škole?“ zeptala se.
„Nic moc,“ odpověděla jsem. Já jsem jí to 

totiž řekla až po nějaké době.
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