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(S využitím názvů knih z edice Česká povídka –  

fond Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově.) 

  

 Na stěně nad mou postelí nikdy nevisely obrázky pohádkových postaviček, kočiček a 

pejsků, ale mapa světa. Tam jsem odmalička spřádal své cestovatelské sny a neviditelné 

příběhy. 

 

 Já ležel v knihách, bratr zas věčně venku a v maminčiných hrnečkách ukrýval z louky 

a od rybníka přinesené kobylky, žabky a jinou havěť. „Co z vás bude!“ spínala máma ruce, 

když nás honila do učení a k práci. Ach, ty matky! Věčně starostlivé o budoucnost a štěstí 

svých dětí! 

 

 Vystudoval jsem obchodní akademii a vzal práci, která se naskytla. Jako zaměstnanec 

dopravního podniku jsem naplno využíval slevy jízdného a o víkendech s batohem na zádech 

zcestoval půl Evropy a navštívil kdejaký koncert. Abych se zdokonalil v jazyce, přijal jsem 

místo au pair v jedné z rodin britské metropole. Hlídal jsem tři děti, vařil české knedlíky, 

opravoval jízdní kola a byl za to milován –  i jejich dospívající dcerou. 

 

 Láska v Londýně byla mou první nesmělou milostnou zkušeností a skončila s mým 

návratem domů. Do té doby mě dívky příliš nezajímaly, v jejich společnosti jsem se cítil jako 

slon v porcelánu.Abych zmírnil nejistotu a lépe porozuměl opačnému pohlaví i sobě samému, 

rozhodl jsem se v tomto směru vzdělat. Přečetl jsem povídky o ženách, povídky o mužích a 

spoustu článků na toto téma v nejrůznějších časopisech. Stal jsem se fundovaným teoretikem, 

v praxi se však mnoho nezměnilo. 

 

 Až láska v New Yorku znamenala v mých vztazích se ženami zlom. Bydlel jsem tu u 

tety a pracoval v rodinném podniku jako číšník. Líbila se mi krásná a světa znalá servírka 

Elizabeth a já se jí líbil také. Vycítila můj ostych a nezkušenost, ale přání „nauč mě milovat“ 

jsem měl zřejmě napsáno na čele. Porozuměla beze slov a ráda mě zasvětila do tajů milování. 

Těšil jsem se na naše schůzky s erotikou. „Ber, po čem toužíš“, říkávala a byla trpělivou 

učitelkou. 

 

 Snad jsem ji i skutečně miloval, ale mé toulavé boty si zas jednou prosadily své a já se 

rozhodl za vydělané peníze poznat Kanadu. Se svým plánem jsem se Elizabeth svěřil až před 

Vánocemi, těsně před zamýšleným odjezdem. Jak už to bývá, ženy vidí za roh. Poznala, že se 

něco děje, že nic není jako dřív a vytušila, že dnes je to zřejmě schůzka poslední. Stála přede 

mnou trochu posmutněle s otázkou v očích, s jedním uchem naveselo, s druhým nasmutno, 

nevěda, které nastavit. 

 

 Na krk jsem jí pověsil zlaté srdíčko. „Tos přehnal, miláčku“, vzdychla překvapeně a 

radostně. Vzápětí však pochopila: „Na rozloučenou, viď? Proč odcházíš?“ 

 

 Tiskl jsem ji k sobě a šeptal: „Nebuď smutná a usměj se, Lízo (tak jsem jí mazlivě 

česky říkal). Mám tě rád, ale volání dálek je silnější. Možná mi porozumíš, snad i odpustíš, 

jednou. Ale teď, prosím, nech mě žít a jít. Tak šťastné a veselé! Třeba se ještě někdy jindy, 

někde jinde setkáme. Budu psát.“ 

 



 Plynula léta. Procestoval jsem Ameriku i Afriku a teď jsem zase doma. Doma, ve 

svém pokoji u vybledlé mapy, ve své oáze touhy a zálivu osamění a zapomenuté australské 

povídky na nočním stolku dávají  ožít novým přáním a konkrétním představám. Na mámino: 

„Kdy už se konečně usadíš a oženíš?!“ odpovídám:  

 

 „Bude, to, maminko, jen co se vrátím z Austrálie a Nového Zélandu. I nevěstu už 

mám. Víš, letos  v létě …..jadranské pobřeží, moře a pláž, žhavé slunce, láska na první 

pohled. Slíbila, že na mě počká. Myslím, že teď je to ta pravá láska a čas nás nerozdělí.“ 
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