U tří orchidejí
Měli jsme spicha v sedm v Pohodě, naší domovský hospodě, kde jsme se my dva a ještě
další lidi z party vídali už od gymplu. Akorát že ostatní během posledních pár let eliminovali
svoji účast na roční interval. Já s Karlem jsme byli o trochu větší držáci, i když zrovna teď jsme
se měli vidět po půl roce, ne-li dýl. Vyskočil jsem z tramvaje do listopadovýho větru a uviděl,
jak Karel už podupává před vchodem. Proč nejde dovnitř, když je tak hnusně? Sám jsem se
nemohl dočkat, až se před nevlídným večerem schovám k dřevěnýmu stolu a objednám si
dvanáctku na zahřátí. Chvíli studí, potom hřeje. Pohoda měla z ulice skromný vchod. Vlastně
nebyla nijak nóbl ani vevnitř. Ale hned vedle byla druhá hospoda, echtovní špeluňka, kam se
nikdo kromě štamgastů neodvážil a vedle který Pohoda působila jako hogo fogo podnik. Když
bylo léto a sedávali jsme v zahrádce vnitrobloku, přes větrák špeluňky k nám doléhal retro
výběr jukeboxu a hlasy, ze kterých člověk nepoznal, zda jde o běžný hovor, nebo už téma
znesvářilo přítomné natolik, že přešli v hádku. Měl jsem i tuhle hospodu svým způsobem rád.
Dotvářela atmosféru té naší a přidávala něco na autenticitě, aniž by člověk musel vystoupit ze
svý komfortní zóny.
Pozdravil jsem Karla a už sahal na kliku od Pohody, abychom byli v teple.
„Hele, viděl jsem, že tu od dva bloky dál otevřeli nějakej novej bar. Nevypadal špatně. Nechceš
ho zkusit? Když už dneska nebudem čekat na nikoho dalšího.“
„Chceš kazit tradici nuselských sešlostí v tomhle souhospodí?“ kývl jsem směrem k oběma
hospodám.
„Kazit ne, ale oživit. Tradice nesmí zkostnatět. Pak totiž přestane být milá. Tak co?“
Nechtělo se mi táhnout se o dvě ulice dál, ale Karel se tvářil přesvědčivě, a tak jsem nakonec
souhlasil.
U tří orchidejí byl takový ten typ baru, kde vás mají kožená sedátka a hodně vyleštěných
sklenic zavěšených nad barem přesvědčit, že žijete o trochu lepší život, než tomu doopravdy je.
Chodí sem obyčejní lidé z vedlejších činžovních domů a hledají tu luxus, který si ještě můžou
dovolit. Karel náš nový prostor zhodnotil slovy: „tak to byl šlo“, načež se začal zaobírat
jídelním lístkem vyhotoveném v minimalisticky černým designu.
„Hele, tady si můžeme dát i večeři. Ne jenom tu pálivou klobásu.“
Mně ke spokojenosti stačilo, že tu bylo teplo a tlumené světlo dávalo místu i přes všechno to
nablýskané sklo vcelku útulnou atmosféru. To mi pro dnešní večer stačilo, domníval jsem se.
Jenže pak jsem uviděl ji. Seděla o dva stoly nalevo za Karlem. V ruce měla jednu z těch
skleniček nalitých jen do poloplna, protože tak to vypadá líp, a bavila se se dvěma
kamarádkami. Tři orchideje, napadlo mě. Nebyla vlastně ani kdovíjak krásná. Atraktivní

bronzové vlasy, co se jí v přirozených vlnách míhaly kolem obličeje, to ano. Ale trochu moc
špičatý nos a vystrčená brada. Jenže v sobě měla takové to něco, co spojovalo všechny
nedokonalé jednotlivosti v dokonalý celek a člověka nutilo se na ní dívat, hledat v čem spočívá
to kouzlo unikátní krásy. Respektive, nutilo to mě dívat se na ni po zbytek večera a konverzaci
s chudákem Karlem vést duchem nepřítomně.
Ten do sebe ale ládoval burger s kozím sýrem, co by mu v Pohodě nikdy nedali, a
vypadal nadmíru spokojeně i bez mé pozornosti.
„Ježiš to je paráda, mít konečně plat a nemuset si v hospodě dávat jenom pití,“ spokojeně si
pohladil zatím ještě studentsky ploché břicho. V červnu dodělal magistra, takže zážitky ze
státnic a nové práce měly být nejspíš hlavním tématem našeho setkání. Měl jsem se o ně zajímat
a vyptávat se na dojmy, protože mě to samé čekalo nadcházející léto. Proto jsem si po večerech
zatím objednával jenom pití a se čtvrtým pivem vždy počítal, kolik porcí těstovin si tenhle
měsíc ještě budu muset uvařit. Karel vypadal bezstarostně, rozhodně byl mnohem víc v klidu
než před koncem školy, takže jsem mohl usuzovat, že i mě čekají lepší časy.
„A co tvoje diplomka? Už píšeš poslední kapitolu?“ nedalo mu to.
„Ještě jsem pořádně nezačal tu první.“
„Klasika,“ utrousil Karel s plnou pusou a sebral z košíčku poslední hranolek.
„Ale vytvořil jsem si wordový dokument a složku,“ doplnil jsem na svou obhajobu. O svém
oboru jsem měl poslední dobou jisté pochybnosti. Připadalo mi, že můj lingvistický výzkum
neudělá svět pranic lepším a že jsem měl jít po střední dělat něco jiného, čím bych mohl přímo
a prakticky změnit chod některých věcí. Byly dny, kdy jsem toho chtěl nechat a stát se pekařem.
Při všech svým existenciálních úvahách mi totiž tohle vždycky vyšlo jako nejpraktičtější a
nejjistější povolání. Nebo dělat pořádnou vědu. Léčit lidi, zahnat z Afriky sucho, vymyslet
něco, co dokáže rozložit plasty. Dostávat peníze za něco, co pomůže druhým.
„Promiň, že se ptám znova. Ale cože to přesně máš za téma? Vím, že to bylo něco se starou
češtinou.“
Chystal jsem se zopakovat už naučený stručný výklad o hláskových změnách
humanistické češtiny a jejich sledování v dobových gramatikách. Bronzovláska se v tu chvíli
ale otočila a všimla si, že ji pozoruju. Vylekal jsem se a ona nejspíš postřehla můj provinilý
výraz, což mě ještě víc znervóznilo. Do toho se na mě díval Karel a čekal, že odpovím. Hláskové
změny ý, ou a aj mě v tu chvíli vůbec nezajímaly. Lekl jsem se, jak moc mě vykolejilo jen to,
že jsem se s neznámou holkou setkal očima. Ale bušení srdce nešlo zastavit. Věděl jsem, že teď
už o mě ví a není slušné na ni dál nepokrytě zírat a že se pravděpodobně za chvíli otočí znova,

aby mě zkontrolovala. Jenže jsem si nemohl pomoct. Teď se moje okukování stalo navíc jaksi
zapovězeným a o to víc bylo lákavé. Dívat se a pak včas uhnout jinam.
„Libore, haló,“ ozval se pobaveně Karel. „Ty jsi úplně mimo. S kým jsi šel dneska večer na
pivo?“
„Co? No s tebou jsem na pivu. Dělám ty hláskový změny ý v ej, víš. Jako starej bejk.“
„To už nezakecáš,“ otočil se za sebe, aby si prohlídl můj objekt zájmu. „Hmm. Docela tvůj typ.
Na kulatý obličeje jsi nikdy nebyl a tahle ho fakt nemá.“
„Nech toho,“ bylo mi z toho, že mě Karel prokoukl, nepříjemno. S holkama byl mnohem víc
akční. Nestyděl se je oslovit a myslel si, že to tak mají i všichni ostatní, takže je do toho vždycky
pobízel a nabádal. Věděl jsem, že už mi po zbytek večera nedá pokoj. A taky že nedal.
„Tak tam prostě běž a pozvi ji na drink, to ji nijak neurazí, věř mi,“ hučel do mě, když už jsme
se s bronzováskou poněkolikátý střetli pohledem. Teď položila na stůl prázdnou skleničku a
protáhla si záda. Lehce a pružně skoro jako kočka. Kočičí schopnost se prohnout a přizpůsobit
svoje tělo do všech stran, která lidi vždycky přiměje po nich sáhnout a pohladit je.
„Tak jo. Skočím si na záchod a pak se hecnu. Fakt. Přísahám.“
„Hlavně nečurej moc dlouho, jo. Já si mezitím ještě objednám.“
Myl jsem si na záchodě ruce a díval se na sebe do zrcadla. Co to proboha dělám? Přišel
jsem si oproti většině vrstevníků nezajímavý a teď jsem si při kontrole v zrcadle začal připadat
i bledý a pohublý. Chudý student, co nemá co nabídnout. Trochu jsem záviděl Karlovi to jeho
odhodlání pustit se do věcí a užívat si život s menší dávkou pochybností, než s jakou jsem
vždycky musel zápolit já. Ale úplně marný jsem snad nebyl. Přece se na mě už usmála, tak
nějakou naději mám. Zásobník na papírové utěrky byl prázdný, a tak jsem si otřel ruce o džíny,
nadechl se a vyrazil ze dveří. A jestli mě odmítne, už nikdy se k ničemu podobnému
neodhodlám, ale neumřu.
U stolu jsem uviděl Karla, jak fouká do pěny nového piva. Objednal ho pro sebe i pro mě. A
stůl o dvě řady dál byl prázdný.
„Kámo, říkal jsem ti, nechčij moc dlouho.“
„Cože? To si děláš srandu. Tak já se hecnu a voni vodejdou?“ bylo mi až mdlo. Tolik
zbytečného stresu a nic z toho. Navíc mě upřímně mrzela ztracená možnost tu holku poznat.
„Zmizely strašně rychle. Byl bych je zdržel, ale skočil jsem si jen na bar objednat a pak už jsem
je viděl ve dveřích odcházet.“
Zklamaně jsem na to přitakal, jakože to se stává, že to je klasika. Stejně jako prázdná složka
s diplomkou a předpřipravený dokument, do kterého pořád nic nepíšu, ale Karel najednou
změnil tón a pokračoval. „Ale víš co? Znají se s tou servírkou. Je to asi jejich kamarádka. Když

odcházely, říkaly jí: Tak čau a zas v pátek. Budou sem chodit pravidelně, chápeš? A ty teď
dokonce víš, kdy tu budou příště. Takže,“ a dál místo slov jen významně pozdvihl obočí.
Do pátku zbývaly tři dny a já skoro nedokázal myslet na nic jinýho. Cítil jsem se
zamilovaný, jenže jsem pořádně nevěděl do koho. Do tváře, se kterou jsem nepromluvil ani
slovo, a přece jsem měl potřebu představovat si v hlavě společnou budoucnost. Přišlo mi to až
tak nějak hříšné, že nemám právo takhle o někom smýšlet bez jeho vědomí. A tak se příjemný
pocit zamilovanosti mísil s podivnými výčitkami, když jsem nechal myšlenky příliš divoce
plynout a ony se pak splašily a letěly přes budoucí roky s vidinou toho, jak s bronzovlasou
žijeme společně v malém bytě za Prahou. Ona bude zapálená ekoložka, protože zapálené
ekoložky jsem si asi vždycky představoval s podobně špičatým nosem a bradou. A proto mě
vlastně možná přitahovala. Já dodělám školu a začnu se s jazykovědným Mgr. titulem věnovat
něčemu jinému a smysluplnému, možná v nějaké neziskovce, občas spolu navštívíme
enviromentální nebo pacifistickou demonstraci a pak budeme vychovávat děti na lepší planetě.
Nebudeme kupovat balenou vodu ani okurky v igelitu. Počasí jako by souznělo s mým
duševním rozpoložením a vrátilo se na chvíli k prosluněnému podzimu s konejšivým teplem.
Všechno se zdálo svým způsobem jasné a naplánované. Jakoby předurčené. A já začínal věřit,
že když se hecnu, k něčemu to bude, protože k tomu směřují životy nás obou už od počátku.
Děkoval jsem v duchu Karlovi, že měl nápad nejít do Pohody. Bar U tří orchidejí mi připadal
jako posvátné poutní místo a několikrát jsem cestou ze školy vystoupil dřív, abych kolem něj
prošel s obdivnou úctou. Dokonce mi začal připadat dostatečně známý na to, abych se v pátek
večer odhodlal jít tam sám, navázat s někým cizím kontakt a snad se u toho necítit jako absolutní
trotl.
V pátek odpoledne už mě ale všechno to neustálé vymýšlení možných scénářů
utápějících se v nejistotě zmáhalo a začínalo se mi protivit. Už jsem to chtěl mít za sebou a
vědět, jestli život dává smysl, nebo jsou kecy o osudu jedna velká blamáž. Jestli ji dokážu
zaujmout a přesvědčit, že můžu být její budoucnost. Ať už to bude v malém bytě za Prahou
nebo kdekoliv jinde. Přemýšlel jsem, v kolik hodin bude nejlepší vyrazit, Nechtěl jsem sedět U
tří orchidejí zbytečně dlouho sám a čekat, ale zase jsem nechtěl přijít moc pozdě. Nakonec jsem
vsadil na půl devátou. Byla tam. Tentokrát ve větší partě a u jiného stolu. Jinak oblečená, ale
krásná, až mě to zase zarazilo a srdce mi splašeně poskakovalo. Po tom, co jsem na ni předešlé
tři dny v kuse myslel, mi připadalo, že by mi měla být důvěrně známá, ale ve skutečnosti jsem
stál před syrovým neznámem. Bylo mi líto, že třeba neznám všechny její trička a že ve mě to
dnešní zelené vyvolalo cizí odstup.

Na mou otázku se chvíli tvářila překvapeně, ale o pět minut později už jsme spolu seděli
u menšího stolku a dostali na stůl koktejly, co jsem jindy vůbec nepil, natož kupoval. Tetelil
jsem se ale štěstím a těšil se, až se dostaneme přes obligatorní otázky občanské identity a
budeme moc přejít k nějakému hlubšímu tématu.
„Aha, takže zkoumáš jazyky. To je hezký. Mně vždycky bavila angličtina. A na gymplu jsem
měla španělštinu, ale tu už si nepamatuju. To musí bejt hrozně těžký. Ale k čemu ti to vlastně
je?“
Nechtělo se mi říkat, že nevím, k čemu mi to je, a dokonce si začínám myslet, že k ničemu. Že
bych raději dělal pečovatele v domově pro seniory nebo pekaře. Ještě chvíli jsem si chtěl udržet
image mládence, co je ve svém životě zorientovaný a samozřejmě ví, co chce. Hledám někoho,
kdo ví, co chce. To jsem vždycky četl v inzerátech na seznamce, když jsem ji svého času
navštěvoval. Zařadil jsem tedy radši stručný výklad o tom, jak etymologie pomohla objasnit
spoustu otázek z historie, které se primárně vůbec netýkaly jazyků.
„Aha. To já potřebuju dělat něco víc praktickýho. Vidět výsledek hned.“
To je fajn, říkal jsem si. To pak určitě bude mít pochopení pro moji změnu oboru, až dostuduju.
Péče o seniory je praktická dost a převlečená postel je vidět hned. Taktéž chleba.
„Já dělám marketing. Dalo by se říct. Vybavení do kuchyně.“
To znělo sympaticky. Mohl bych být pekař a ona by lidem pomáhala zabydlet si kuchyň. Cítil
jsem, jak mnou prostupuje teplo vyvolané naším prvním mentálním souzněním. Společným
zájmem.
„Jezdíme s kolegama po prodejních akcích. Vždycky tam přijde zájezd a nakupujou jako diví.
Když jim vysvětlíme, že naše zboží je to nejvýhodnější, prohlídka hradu je pak ani nezajímá,“
trochu se u toho usmála a zakoulela očima. „No jo no, vím, že není nejvýhodnější. Ale co, uvaří
si v tom? Uvaří. Tak jsou nakonec spokojení. Důležitý je dát jim pocit, že dobře pořídili. Třeba
i pro rodinu, pro dceru a tak. To dělaj často. A je dobrý jim vnuknout tu myšlenku.“
„Počkej, ty vážně děláš tohle?“ vyvedlo mě to trochu z míry, protože tyhle akce na důchodce
jsem bytostně nesnášel a vůbec nekorespondovaly s mojí představou zapálené ekoložky, se
kterou bych měl tvořit lepší svět.
„Jo, dělám. Chvíli jsem nad tím pochybovala, ale po tom, co mi po měsíci přišla první výplata,
jsem přestala,“ zasmála se a zatvářila se, že tím je to vysvětlené. „A práce je to záživná.
Vymýšlíme různý strategie a je pak zajímavý vidět, jestli fungujou. Je to kreativní.“
O hodinu později jsem stál na zastávce tramvaje. Měl jsem uložený její kontakt, ale
ťukal jsem zprávu Karlovi: Zítra v sedm v Pohodě? Můžeš? Potřebuju se vyfiltrovat. To lámání
tradic byl úplně error.

Těšil jsem se, že vezmu do ruky dvanáctku ve skle, co se nebude nadbytečně blyštit, a
schovám se zpátky do své společenské bubliny, kterou mám tak zatraceně rád.

