Noc v Libni
Nevím, co m to napadlo, snad to byla ta druhá paprika u mé razely v menu v Curry
House nebo je t ten e-mail od Martina, kter jsem musela jít zajíst, ale jednodu e jsem se
potebovala projít. Takov lín sobotní veer, slunce viselo u jenom sedm centimetr nad
obzorem. Nohy m nesly ve smru kolejnic.
„Ahoj, kam jde ?“ ozvalo se vedle m a z hlouku ekajích na tramvaj se odlepil kluk. No,
spí mlad mu .
„M u jít s tebou?“ zeptal se pátelsky. Podívala jsem se na nj bokem. Na tvái mu záil
obrovsk úsmv a uspokojení, e m zaujal.
„Ale jo. Ale nejdu daleko,“ ekla jsem nakáplm hlasem, jak se ve mn mísil vztek na
sebe a pote ení, e je nkdo takhle mil. Hm, ale jak se ho zbavit.
„Jde dom?“ pokraoval sv ím tónem, kter mi u pi el suverénní. Co to je? A te
vytáhne hodinky a bude mi je chtít prodat a já se budu muset zastavit a íct mu, e je nechci a on
bude za mnou kiet na celou ulici, e taková namy lená kráva má sedt doma a nechodit mezi lidi.
Stra né, a hned mi z toho bylo patne. Nemám ráda, kdy si m lidi v ímají a u vbec ne, kdy
na mn kií na veejnosti.
„Ne, jen jsem se la na pt minut projít. A te u ale pjdu na metro.“
„Aha, ale jde opanm smrem. Jestli má as, tak se pjdeme podívat na Automat Svt.
Líbí se mi ta elezná zemkoule na ste e. V dycky, kdy jsem tady, tak se tam zajdu podívat.
Myslí , e do ní nkdy uhodí blesk? Já myslím, e ne, proto e by u asi byla ohoelá.“
Tak sláva! Zdálo se, e si vystaí sám. Skoukneme barák a jdu pry. Samozejm jsme
museli jít kousek dál, abychom si vychutnali pohled na cel dm. V tom veerním teplém svtle
vypadal opravdu hezky. Dokonce bych si dokázala pedstavit, e tam bydlím. V oknech nahoe
musí bt krásn vhled na eku.
„Pro nic neíká ? Zlobí se?“ zeptal se trochu smutn. A te jsem mla vitky svdomí,
e se nedoká u bavit s lidma jen tak nezávazn. Poád se v tom takhle plácám.
„Ne, nezlobím. Jenom pem lím,“ odpovdla jsem upímn. Malé pravdy nikdy nic
nezkazí. Hned se toho chytil.
„Ví , kde bydlel Hrabal? Já ti to uká u. Poj! Je to jenom kousek“ a svm úsmvem m
pomalu tahal za sebou. Kráeli jsme kousek zpátky a zatoili doleva. Nevdla jsem, kde Hrabal
bydlel, ale ekala bych, e to bylo blí k ece. Trochu nedviv a ostra it jsem ho následovala.
„Ví , moc se mi líbí ,“ ekl z nieho nic. Tak toto jsem neekala. Na tstí jsem si v imla
pomalované zdi.
„Tak tady byl ten jeho dm? Zajímavé, zboili ho, aby mohli postavit takové velké a
dostaten hnusné betonové autobusové nádra í. A ped pár tdny jsem etla, e autobusy
sthují na konenou metra a to nádra í tady zru í.“
„Doufám, e ti plánovai li rovnou do pekla,“ sna il se m pohotov doplnit.
„Nesedneme si na chvíli?“ zeptal se a ukázal na nkolik malch umlohmotnch stolk, které se
neve ly na chodník ped bar, a tak je oupli za roh na okraj parkovi t. Ta pomalovaná prázdnota
byla zajímavá, ale hrozn smutná. Mla jsem stra nou íze po té indické vhni a svojou malou
láhev s vodou na cesty jsem si zapomnla doma.

„Tak jo. Jeden ledov aj bych si dala,“ uzavela jsem váhání a sedla jsem si k prvnímu
stolku. Pinesl ledov aj pro mn a pro sebe kolu. Lehk závan vtru nadzvedl ubrus na stole a
zacítila jsem také rum. No, mlad pán ví, co je dobré. Mla jsem si to dát taky.
„Kde bydlí tvoji rodie?“ pekvapil mn otázkou. Jeho mylenkové pochody mly pro m
neekané zákruty a zastávky.
„Daleko,“ minimalisticky jsem odhalila pravdu.
„Odhaduju to na Ostravu,“ díval se na mn a upil si z koly. To pro mn nebyla ádná
novinka, vichni mi to íkají. Asi se musím víc soustedit na ty nepravidelné dlouhé slabiky.
Najednou m vytrhnul z mylenek. „... a rád bych se pak seznámil s tvmi rodii,“ dokonil tu
svou. To jsem si snad musela zdímnout. Jak jsme se dostali a sem?
„Prosím?“ musela jsem se zhluboka nadechnout, abych si okysliila mozek.
„Jsem stran zvdav na vechno o tob. Moc se mi líbí. Nechci, abys jen tak odela.
Ani nevím, pro jsem t oslovil. Uvidl jsem t a musel jsem to zkusit. A mla jsi hlas pesn
takov, jak jsem si pedstavoval. Nechtl jsem, abys jen tak prola kolem a zmizela. Nepemlel
jsem o tom, vdl jsem, e jsi pro mn perfektní.
„Ale vdy se vbec neznáme,“ nevdla jsem, co na to íct.
„Poznáme se,“ ekl mkkm hlasem. Spoléhal se zejm na to, e odvánm tstí peje.
Udlal první krok a pak ty dalí u dlal smrem, pro kter se rozhodl. Sama vím, e nejtí je
rozhodnout se pro nco a udlat ten první krok. To je odvaha. Pak u to jde samospádem.
„O víkendech rád jezdím na kole, te u by mlo byt dobré poasí. Jezdí na kole?“
Pikvla jsem. „Meme jet spolu nkam,“ dodal s uspokojením.
Mysl se mi rozletla do dálky a zaala si dlat seznam vech míst kolem Prahy, kam bych
chtla zajet. Kolo jsem si koupila ped dvma roky, a opravdu jezdím, ale musela jsem si piznat,
e samotnou m to u nebavilo tolik jako ze zaátku.
Nabídl se, e zajde pro dalí pití, tak jsem se pidala k jeho vylepené kole. Kdy se
vracel, soustedn na sklenice v rukou, poprvé jsem se na nj podívala se zájmem. No, u
vypadal mén jako podomní prodejce, spíe jako od poíta. A také ty jeho boty. e jsem si jich
nevimla díve. ervené konversky byly pro mn symbolem tvrí mysli. Zaal povídat o práci a
o víkendech a o své zrzavé koce, která je zvlátní, protoe ije pod skíní, ale ráda si pijde pro
pohlazení.
Ani jsem si nevimla, e se rozsvítily lampy. A kdy kdy servírka pila nejdív pro
sklenice a pak zaala uklízet stoly a idle, jsem se podívala na mobil. Tolik hodin.
Nechtlo se nám jet jít, tak jsme se pesunuli na druhou stranu parkovit na obrubník.
„Jak to, e jsi na mn promluvil na té zastávce. To dlá asto? A mluví jenom s holkama
nebo také s mui?“ Potebuju vci chápat, teprve pak je mohu pijmout.
„Já vím, bylo to zvlátní. Normáln to nedlám, ale rozhodl jsem se, e to byla vyjímená
píleitost a ty jsi nevypadala, jako e bys na mn kiela na ulici. Ví, hodn vcí dopedu
vzdávám, ale nkdy to cítím jako teplo na hrudi a to vím, e je to váné a e bych se do toho ml
dát. Nkdy dávám zkrátka pednost intuici ped hlavou.“
Taky bych to mla tak dlat. Alespo obas. Jednodue pestat vymlet dialogy, kdo co
ekne a jak to bude hloupé a z toho hned vyvozovat, e bude lepí ani nic nezaínat.

„Jsem ráda, e jsi m oslovil,“ ekla jsem do ticha. A ani neví , jak jsem ráda, chtla jsem
dodat. Ale neekla jsem to, protoe jsem nechtla pedem nic hodnotit. Byla jsem zkrátka jenom
ráda. Bylo príma nechat vci jenom plynout.
Dále v ulici zaveli vinárnu. Tiché postavy pro ly kolem nás. Byla tma, v ulici byl klid.
Jenom z okolí k nám doléhaly zvuky.
„Ani jsem si nikdy neuvdomila, e i v noci je ve mst takov hluk,“ ekla jsem, i kdy
jsem na to nemyslela.
„Ano, ve mst u nenajde ticho. Vdy sly í alespo um. A kvli svtlu u vbec
nejsou vidt hvzdy. Proto, kdy jsem u na ich na vesnici, stra n si to v echno uívám. Ticho a
hvzdy.“ Koukali jsme oba dva na nebe. Snaila jsem se najít aspo jednu hvzdiku.
„Támhle je jedna!“ Nad en jsem vykíkla a ukázala mu blikající svtlko na obloze.
ekala jsem, e m pochválí.
„To je jenom njaká druice,“ zhodnotil to su e „Ale neboj, za Prahou jich uvidíme
spousty,“ dodal konej iv, kdy vidl, jak mi poklesla ramena.
Nebála jsem se. Na hrudi pod svetrem jsem cítila takové píjemné teplo.
Povídali jsme si a do rána. Na zdi nad námi sedla namalovaná koka a poslouchala nás.

