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OSLA VN OS TI A HOSTECH
"

jsme v lampionech nové svícky, manželé z Brém
vym.en!lÍmiJÍ!inu plenky a syn oslavenkyne dolil
'sklenky. <:,:ip~rnápaní sousedka ve vílove zelenýdí šateCh nás ponouka,la k jídlp, al~ nikdo nechtel;p9rušit'ornamenty
na mísách. Vzpomnela
jsem si na ves~lou.historkuo lipi(;;in~chasnacha
paní Zdeny ji preložila do nemciny, aby ta psina

( LENKA PROCHÁZKovA

J

Na každé stránce našich knih zanec.hala oti§ky
svých prstu. Poprvé. když tenKy pruklepový papír formátu A 5 zakládala s deseti kopíráky do
stroje a pak 'pri kompletaci stroj opisu. Když cinvydržela dýl.
kot klícu otevrel dvere edice Petlice a zakázaní
V pul deváté konecne zabrzdení a potom zvoautori vylétli z klece do sveta, pomohla založit linek. Byl to Jean od Galimardu. Odevzdal kvetiterární agenturu Aura - Pont, abychom nemuseli
ny, zlíbal oslavenkyni a zabalený dárecek položil
použít služeb zprofanované Dilie. Jmenuje se
na komodu k tem našim. Po prípitku preložila pa.
Zdena a v pátek 14. ríjna slavila jubileum. Poní z Brém mou historku o lipicánech do franzvala celou starou gardu, a protože zná naše
couzštiny a zase bylo ~víli veselo. Jean si vzpo"schopnosti", natiskla plánky s detailními inm~el, že byl jednou v Chuchli, ale že pršelo. Pak
strukcemi, abychomji'na nové adrese našli~
se v návaznosti prešlo na Masaryka. Úvahy
Slavnost zacínala ve ctyri, a tak jsem privedla
o tom, zda Havel prijede s ochrankou nebo bez,
i deti. Na konci predmestské ulice bílý rodinný
se ukázaly být zbytecné, v ulici bylo dost místa
domek jako z pohádky a uvnitr atmosféra vánoc.
k parkování a sousedé dali navíc k dispozici i své.
Polena v krbu, dobre zásobený bar, míry lahudek
garáže a dvorky.
.
a na zahrade lampiony. Oslavenkyne byla krásná
V devet js~e srolovali koberec - i parket na taa ve svých dlouhých bílých šatech pusobila
nec byl pripravený. "Ty ale nemužeš tancit s prevznosne jak kdysi Greta Garbo. Po polibku mí
zidentem!" prohlížel si pan1 Zdenu muj syn.
zustalo na tvári cervené srdícko. Pak me syn pa"Proc bych nemohla?" usmála se posmutnele.
-"Nemužeš. Seš vetší než on."
ní Zdeny seznámil s prvními hosty: Nekolika
V pul desáté nám rezolutní víla v zeleném nansousedy a mladou manželskou dvojicí, která
s miminem prijela gratulovat až z Brém. K prídala na talírepredkrrny. Deti si odnesly proviant'
pitku jsem si vybrala moravské bílé, kterého tu
do horního patra, aby nerušily, až se to zacnesjížmeli nekolik demižonu. ,,Je pozvaných šedesát
det. "Karel Pecka se omluvil," vzpomnela si hospet lidí," proZradila mi snacha hostitelky. "Však
titelka a ukázala mi telegram z Kanady. Chvíli
jsme taky pekli, varili a gruntovali celé tri dny!"
jsme si povídali o jeho knihách, ale na preklady
V ocekávání ceské literární elity jsme udobáto bylo príliš nárocné. Syn paní Zdeny šel na zavali ovoce, povídali si o mém novém kokršpane- - hradu zkontrolovat udírnu a vrátil se s poznatkem, že je venku mlha. Mínil to jako vhodné alilovi a pozorovali pet detí, jak si hrají s velkým hasicským autem. Mezitím se setmelo. Zažehli
bi, bylo už deset hodin, ale paní z Brém to zdvo'

. rile uchopila jako téma. Mezitím zelená víla roznesla první.~~pW,ftíQd a dala do trouby ohrát ten
další. V prestávce riás taky vyfotografovala,pro-

tože šedesát karafiátu zacalo už unavene' vešet

hlavy. .
"Nevíte, jestli jsou Kohoutovi v Praze?" zeptala se me nad kurecí smesí hostitelka ajájsem rekla; že asi nejsou, a zahrnula jsem do toho mínení
rovnou i Landovského.Potom
ti statecní lidé
z Brém bohužel vstali. Ale zjistilo se, že jejich
mirníno bohuoík nahore usnulo, a tak si zase sedli a dostali jsme plnenou roládu s oblohou. ,,Marni, my tady budeme taky spát?" nadechl se muj
Jožin. Vysvetlilajsem'mu, že je teprVe vecer, ale
že když bude hodný, dá se o tom uvažovat.
V jedenáct hodin krásná oslavenkyne nahlas
usoudila, že už žádní pozvaní kamarádi nepríjedou a že vzhlegem k tomu množství jídla musíme
privést nejaké jiné lidi. A hned ji konkrétne napadlo, že pod kopcem je charitativní útulek. Snacha namítla, že auto je preparkované dost z ruky
a že jsme všic\rni dost pod parou, ale její muž
správne rozhodl, že na kole o ridicák, neprijde.
Když odjel, opláchli jsme talíre, vyleštili sklenky
a zapálili v larnpionech nové svícky. Pak jsme ze
zahrady prinesli dalších deset židlí a vyndali
uzenky z udírny.
Za dvacet minut už zvonili. Bylo jich patnáct
a pusobili zkrehle, takže místo aperitivu dostali
grog. Po polévce jsme k uzenkám nalévali pivo
a pak ke studeným mísám a zákuskum víno.
,,Já vás, madam, znám z televize '" osmelil se
po pulnoci jejich mluvcí a hostitelka zružovela.
"Jakjste mluvila o tech zakázanejch knihách. Jste
nejaká- spisovatelka, že jo?" "Ne, to teda nejsem,"

zasmála se paní Zdena. ,,Maminka jim ty knížky
jenom opisovala," vysvetlil její syn. "Na stroji
Vjedenácti pruklepech." "To musela bejt makacka," uznale hvízdl prezydent krokadýlu, a tak
jsme jim ty samizdatové knížky šli ukázat. Zuli si
boty, aby pri pulnocní vemisáži nepošlapali koberec v ložnici. "Hrabala znám," kývl prezydent.
"Ten je dobrej." ,,Já zas znám Kanturkovou," p0tešil se starý muž v brýlích. "Teda ten její seriál.
Videl jsem to v base." "To je skvelý!" pookrála
jsem tou zmenou nálady. "Hele, Uhde," tvkl do
knihovny další sectelý. ,,A jak to prijde, žeKlímovi jste toho napsala nejvíc a není ani poslanec.
Co zas proved?" zajímal se mladý sociální demokrat v hubertusu. "Nic neproved, ten proste píše dál," vysvetlila jsem mu. Pak víla u baru zesílila hudbu, a tak jsme tu starou gardu nechali v regálech, zavreli dvere a sešli k tanci.
Po druhé písni se na schodišti objevil muj rozespalý syn."Kde je?" zívl a prezydent krokadýlu zvedl v otocce ruku z bílých ramen. "Tak marni, kde je tu záchod?" sykl durazneji Jožin. Odbehlajsem z parketu. "Tojsou loupežníci nebo co
jako?" šeptal mi vytreštene v koupelne. "Ne, jsou
to bezdomovci. To znamená lidi, kterí nemají kde
bydlet, protože..." ,,Já vím, to h1cali v televizi."
Uklidnene se zase svalil do postele vedle vnuka
paní Zdeny. ,,Prišli?" probrala se na koberci Cilka. ,,Jo, prišli, klidne spi, všechno je v porádku."
Odcházeli v,pul ctvrté ráno, každý s výslužkou
v krabici a lahví piva v kapse. Mlha už se trhala,
v prázdné predmestské ulici pusobili jak rozjarený
zbytek demonstrace. Akorát že nemeli cím cinkat.
Autorka je spisovatelka, vydolti' mj. Hlído.c
holubu, Smolná kniha, Ocní kapky.

