Nábřeží I.
Nový byt jsme získaly složitou trojsměnou přes inzerát.
Tedy, měly jsme získat. Jelikož jsme se ovšem z bytu na
Lhotce již musely vystěhovat, dohodly jsme se s dalšími
účastníky výměny, že se fyzicky přestěhujeme ještě před
papírovým vyřízením celé směny.
Pravda také byla, že jsem se nové adresy nemohla dočkat.
Střed města, všechno blízko, žádné přestupy a mrznutí na
autobusových zastávkách. Simona tehdy prakticky bydlela u svého milého na Letné a já se na okraji Prahy cítila
vystrčená a ztracená.
Samotný byt nebyl nijak krásný ani prostorný, ale
při troše fantazie a dobré vůle nabízel vše, po čem jsme
toužily.
„Už bydlím v novém bytě,“ volám okamžitě Karlovi.
„Gottwaldovo nábřeží 6, budeš si to pamatovat?“
„To víš že jo; to je jako moje a Waldovo…“ směje se
Karel.
Všechno je ještě v krabicích, Simona pryč, a tak jsem se
pomalu dala do vybalování. Řemeslník Pavel, který měl
nainstalovat sporák a pár nejdůležitějších věcí, doposud
nic neudělal, i když má už týden klíče; zuřím a v duchu
mu spílám. Celé odpoledne rozbaluji a umývám talíře,
sklenice, příbory a pokouším se z ubrusu vytvořit závěs
na okno do dvora. Před šestou mám dost. Otevřu si lahev
červeného a vlezu do sprchy. Měla bych to stěhování nějak
oslavit, říkám si…
Sotva jsem přes hlučící vodu zaslechla zvonek. Někam
jsem si poházela oblečení, tak si jen natahuju dlouhé tričko a otevírám našemu prvnímu hostu: je to Karel.
24

Skladatelka_text_04.indd 24

21.8.2009 10:26:43

„Ty jsi přišel,“ raduju se. Zjevně ho těší, že nepřišel
nevhod, a zamlouvá se mu i mé sporé odění.
„Přinesl jsem lepší,“ staví vedle mého Kostolného červeného lahev francouzského vína. Připíjíme si a usedáme na jediné možné místo: na matraci do výklenku za
kuchyní. Zmocňuje se mě nádherný pocit, že teď, konečně
v Praze, konečně s Karlem, opravdu začíná život, po kterém jsem lačně dychtila.
„To je tak hezký, že jsi tady,“ říkám a chci, aby věděl, že
je zde vždycky vítán.
„Vždyť to mám po cestě domů,“ odpoví.
No právě, myslím si.
Popíjíme lahodné vínko a všechno je tak příjemné a vzrušující, vždyť ani nemám kalhotky, tak jsem to dneska já, kdo
dobývá. V tomhle jsme krásně sehraní… Proč jen to slastné souznění nemůže trvat věčně?
Zámkem projel klíč, otevřely se dveře a v nich stál náš řemeslník Pavel. Přes kuchyňský pultík ze mě vykukovala jen
hlava a ramena, takže se nejspíš domníval, že sedím na zemi.
„Já sem měl fofr v práci, tak teď du na ten sporák…“
hrne se dál.
Nevěřícně sleduju, jak odkládá brašnu a míří do kuchyně.
„Pane Pavle, teď prosím vás ne,“ koktám.
„No ale my zas zejtra můžem dělat až do večera, tak já
bych to raděj…“ nedá se kutil odbýt. Stojí už v kuchyni,
sotva dva metry od nás. Karel pode mnou nedýchá.
„Nezlobte se, ale přijďte kdykoli jindy,“ říkám už rezolutněji. „Kdykoli.“
Řemeslník nechápe, proč nemůže přišroubovat dvě potrubí a pár šroubů, když už má s sebou vercajk a vážil sem
cestu; brblavě odchází.
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Zaklapnou dveře a my se se smíchem choulíme jeden
do druhého; na milování ani pomyšlení.
Ale došlo na ně. I na to Kostolné červené.

Simča I.
Věřím, že ženy, které nemají kamarádky, žijí jen půlkou své
osobnosti. Pravděpodobně tou od pasu dolů.
Přítelkyně jsou skvělá věc, přinejmenším jako knihy
nebo podprsenky s výztuží: dovedou vás přivést na jiné
myšlenky, rozptýlit, zvednout sebevědomí.
Ale žádná kamarádka mi nevydržela tak dlouho jako
Simča.
Pochopitelně komu jinému než sestře bych odpustila
cokoli.
Že mě tříletou nacpala do pračky a zachránilo mě jen
to, že nedosáhla na elektrickou zástrčku.
Že mi ve dvanácti sebrala můj pečlivě vedený zpěvníček,
všechny zanesené písně prohlásila za „svoje“ a mně dovolila zpívat jen ty, které v něm neﬁgurovaly… Takže jsem si
třeba Tak kopni do tý bedny mohla notovat jen tichounce
na záchodě.
A že mě ještě v Praze občas nutila k drobnému posluhování.
Byla mou sestrou. S ní jedinou jsem mohla do omrzení probírat, proč mě kdysi po příjezdu z pionýrského
tábora nikdo nečekal u autobusu. Proč se naši neozvali,
když jsem nemohla vystupovat na třídní besídce, protože učitelka prohlásila, že jsem lichá. (Dlouho jsem se
domnívala, že to slovo označuje něco nevýslovně hrozného.) A vůbec. Kdo se s vámi bude sáhodlouze bavit
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