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Snad si to stihnem všechno říct  
máme toho zvládnout fůru  
budeme celé noci vzhůru  
necháme u lampy kroužit můru  
a čas, doufejme, se bude vlíct  
 
I tak to stěží postačí  
život se nám tak trochu půlí  
nebulím nad rancem smůly  
že nám není příliš osud k vůli  
to nás sotva omráčí  
 
Ref.: 
Sklenice je napůl plná  
že jí půl schází, je jen zdání  
když na to přijde, můžeme pít i z dlaní  
a s padající hvězdou si přát přání  
ať zůstane ta sklenka aspoň napůl plná…  
 
Snad si to stihnem všechno říct  
občas do řeči někdo z nás skočí  
je toho spousta a čas se nějak rychleji točí  
ale tento příběh chceme celý dočíst  
poslední závoj z něho svlíct  
 
I tak to stěží postačí  
tak aspoň to, co ještě zbývá  
třeba i mlčet a do očí si dívat  
vždyť možná se na další stránce skrývá  
kouzlo mezi bodláčím 
  
Ref.: 
Sklenice je napůl plná  
neumřeme žízní ani hlady  
dřív to nešlo, tak aspoň teď a tady  
můžem si přát, ať je to na dýl  
ať zůstane ta sklenka aspoň napůl plná… 

    
    

I.I.I.I.    



    
1.1.1.1.    

    
„Už chceš jít?“ Klára se jako kočka na rozpálené plechové střeše začala 

protahovat, ale vůbec se neměla k tomu, aby zvedla hlavu z Tomášova 
ramene a začala se oblékat. Se zavřenýma očima se pořád lísala do 
měkkého polštářku pod jeho klíční kostí a snažila se chvilku aspoň o pár 
vteřin prodloužit. „To mně chybělo. Tady se cítím v bezpečí,“ přitiskla se 
ještě na okamžik. „Pojď. Už jsme dlouho pryč. Aby nás nezačali hledat,“ 
sahal Tomáš chladnokrevně po své hromádce s oblečením. 

To, že Tomáš s Klárou mají mnohem víc společného, než svého šéfa, by 
asi tušil málokdo. Alespoň se o to snažili. Na veřejnosti usilovně budili 
dojem, že si do oka příliš nepadli, což si začali také pěstovat jako svoje 
image. „Neměli bychom si zase začít vykat?“ otočil se Tom s úsměvem na 
Kláru, která ještě docela nahá ležící na zádech zálibně pozorovala, jak se 
obléká. „To by nám už asi nikdo neuvěřil. Hm?“ odpověděla mu a 
výmluvným gestem chtěla naznačit, jestli si to ještě nechce rozmyslet. 
„Nezlob! Už vážně musíme. Za pět minut tě čekám na dráze,“ ukončil tento 
‚oddechový‘ čas Tom. 

Proběhl zadním schodištěm obtáčejícím celou budovu. To ho nakonec 
vyvedlo k bowlingovým dráhám z úplně jiné strany, než je dlouhá chodba 
šaten, z nichž do jedné se s Klárou na chvilku vytratili. Pár kroků před 
prosklenými dveřmi, jimiž prosakovalo světlo i ruch haly, zpomalil, aby si 
stačil vydechnout a s poněkud chladným výrazem vešel dovnitř. 

„Sakra, kde je zase ta Klára,“ lehce nadhodil, když se blížil k Jirkovi s 
Honzou sledujícími tabuli s rozlosováním dvojic. Přitom pátravě pročesával 
okolostojící, jakoby opravdu věřil, že by tam někde měla být. „Tito končí a 
teď už byste měli nastoupit vy,“ otočil se k němu Honza. „To vím taky. Už 
ji proto sháním a ona pořád nikde,“ láteřil Tom a přitom před očima měl 
pořád obraz, jak mu před chvílí nestoudně naznačovala, že by se bez té 
kuželkové společnosti klidně obešla.  

V přesně vyměřený okamžik se mihla u bočních dveří za barem a 
namířila si to za ním. Naštěstí Jirka s Honzou zvědavě čekali, jak to 
všechno dopadne, protože jejich vzájemné výměny názorů před ostatními 
vždycky stály za to. O publikum, a potažmo tedy svědky jejich alibi, bylo 
postaráno. „Kdy jsi celou dobu byla?“ snažil se teatrálně sehrát tento part 
Tom. „Kdybych věděla, že o to stojíš, tak tě vezmu s sebou. Smůla!“ 
odvětila bez sebemenší známky vzrušení Klára, aniž by se vůbec k Tomovi 
otočila. „Bezva! Jsme znovu ve hře, nikdo nemůže mít žádné podezření. Je 
skvělá,“ pomyslel si Tom, když následoval Kláru k volné dráze. 

Jirka s Honzou jenom s pousmáním zakroutili hlavou. Nic je 
nepřekvapilo. Vlastně nezklamali. „Normálně jsou radši, když se nemusí 
potkat a teď nakonec mají spolu dělat jeden tým. To se vůbec divím, proč 



na to oba přistoupili,“ komentoval tuto povedenou dvojici Honza, a nikdo z 
nich neměl vlastně ani důvod přiklánět se k té či oné straně. Škodolibě se 
přitom posadili blízko jejich dráhy, aby měli všechno hned z první ruky. 

Další očekávání je však poněkud zklamalo. Kuželky padaly jako na 
dálkové ovládání, takže k nějakým efektním výměnám názorů nebyl ani 
důvod. Klára s Tomášem se dokonce tu a tam na sebe usmáli, když v počtu 
bodů unikali svým soupeřům a po jistém vítězství 'start - cíl' pozval Tom 
jako gentleman svoji spoluhráčku na bar.  

Honza s Jirkou, k nimž se mezi tím přidali i jejich polovičky 
bowlingových dvojic, trochu zklamaně odcházeli. "Oni se snad nakonec 
ještě spolu udobří," prorokoval Pavel a zjevně ho to příliš netěšilo. 

„Stejně by mě ale zajímalo, jak se ti povedlo dát nás do páru,“ pokusil se 
vypátrat Tom ve chvíli, když se před nimi objevili dvě sklenky s 
bavorákem. „Prostě kouzlo. Ale ne fakt, já za to vážně nemůžu. I když jsem 
nebyla vůbec proti a přiznám se, že jsme opravdu uvažovala, jak by to šlo 
udělat. Jestlis to ale nějak nezařídil ty, tak to udělal někdo za nás. Asi pro 
zpestření večera,“ odpověděla Klára a po očku se rozhlédla, komu za to 
poděkovat. „Nakonec - proč jim nevyhovět. Vždyť si to zaslouží,“ uvažoval 
Tom a Klára v žádném případě nebyla proti. Pokud by přece hráli každý v 
jiné dvojici, tak by neměli zároveň pauzy... 

 
 

2.2.2.2.    
    
Kapky bubnující na plechovou střechu nebyly nejlepším budíčkem. 

Jenom s námahou se Tomáš vysoukal z kanafasu. Ze sáčku vytáhl gumový 
předvčerejší rohlík. „Sakra!“ ulevil si, když se pokusil do něj zakousnout. 
Nějak včera nebyl čas nakoupit. „Ještěže dnes aspoň nikam nemusím,“ 
pomyslel si.  

Bez cíle bloudil prázdnými místnostmi, jakoby někoho hledal. Chybí tady 
ale vůbec někdo a kam odešel? Ba ne, jsou tady úplně všichni. On sám. 
Kolikrát ho napadlo, proč vlastně Kláru nevezme k sobě. Je to bezva holka, 
jenomže těžko by ji asi vymlouval, že si na večeři nikam nevyjdou, protože 
na výběr je akorát jedna putyka, kde by si možná mohli smlsnout na 
nakládaných tvarůžkách, a taky že divadlo budeme muset vynechat. To 
tady hráli naposledy pomalu před padesáti léty ochotníci. To jenom on 
dobrovolně přistoupil na takovou schizofrenii. I když vlastně - nikdy o tom 
s Klárou ani nemluvili. Možná i proto, že je vdaná… 

Konečně se odhodlal vzít na sebe pár svršků a vyrazit do krámu. „A co 
vám dát?“ ptala se automaticky prodavačka za pultem. „Jo to kdybych sám 
věděl,“ přiznal a pátravě hledal v regálech, co by mu padlo do oka. Jeho 
pohled došel až do kouta. „Výborně, výborně. Četl jsem, opravdu skvěle,“ 
pokyvoval na něj manžel obchodnice, který si dlouhé chvilky vyplňoval 



postáváním mezi prázdnými bednami a besedou se zákazníky. Tomáš se 
zmohl jenom na úsměv. „Zase vypadám jak blbec,“ myslel si a znovu si 
začal vyčítat, že se asi nikdy nenaučí na podobné komplimenty reagovat. 
„Tak to vidíte, pane Kavečka, kdyby se s náma dvěma rozdělili, neřekl 
bych ani popel. Ale oni si všechno nechali pro sebe a to mě naštvalo,“ snažil 
se naladit trochu familiérní tón. Kdo ví, jestli to bylo co platné, beztak si 
muž musel všimnout, jak při jeho slovech Tomáš červená studem. „To máte 
pravdu, my si mohli dát po skleničce a oni měli od nás svatý pokoj. Dobře 
jim tak,“ zubil se obchodní příručí zjevně potěšen tím, že ho Tomáš 
zaregistroval.  

Obtěžkán nákupní taškou dorazil do kuchyně. Na stole rozevřel noviny, 
co vzal ve schránce. Díval se na svoji tvář otištěnou na zvlhlém papíře a 
očima přeletěl řádky, které důvěrně znal. Jakpak by ne. Vždyť je 
předevčírem v noci nacvakal do počítače, trvalo to snad čtvrt hodinky. 
Spěchal, bylo už pozdě a potřeboval to ještě odmailovat. A teď si to může 
každý přečíst. „Nevím, co na tom všichni vidí,“ v duchu uvažoval vědom si 
toho, že z jeho komentářů si spousta lidí udělal kultovní čtení. Kdyby jen 
tušili, jak se liší jejich představa o seriózně hloubajícím novináři od 
skutečnosti, kdy mnohdy sedí u klávesnice jenom v negližé s 
několikadenním strništěm na bradě a sklenicí piva. Možná by rázem 
změnili svůj názor. 

Noviny zavřel. Oči zvedl a snažil se dopátrat něčeho, co by mu spravilo 
náladu. Na stole však jen promaštěný papír od salámu. Ten dojedl za 
poklusu včera ke snídani. Na lince pár hrnků s usychajícím kávovým 
lógrem, v myčce zaschlé nádobí, zbytek je roztroušen v troubě, na sporáku, 
skoro kdekoliv, kam se podívá. Na gauči s pomačkaným potahem hromada 
vypraného prádla, o další hromadu, pro změnu zase špinavou, zakopl, když 
chtěl projít na záchod. „Krucifix, to jsou rána. O tom by měl někdo napsat a 
ne se pořád šťourat v politice a hledět po tom, co kdo zašmelí nebo to aspoň 
tak vypadá,“ ulevil si tichým hlasem. V tu chvíli ho napadlo, že vlastně by 
měl spíš křičet, jenomže proč vůbec? Možná by to na chvilku rozřízlo to 
neposlouchatelné ticho, ale to by bylo asi tak všechno. Na pomoc by stejně 
nikdo nepřispěchal. 

„No nic, jde se na věc!“ Jakoby najednou z něj všechno spadlo, rozhodl se 
všechno vzít pevně do rukou. Za chvíli se už začal převalovat buben v 
automatce, konstruktivní zvuk vydávala i myčka na nádobí. Chtíc to 
všechno přehlušit, strčil do přehrávače cédéčko, které předevčírem dostal 
od jedné kapely, snad aby si u něj udělali oko. „Ještěže to nemůžou vidět 
moji milí čtenáři,“ mumlal si pod vousy a začal se usmívat nad vlastní 
paranoiou. Ve vyšších kruzích je málem jako doma, běžně si podává ruce s 
celebritami a teď, než se mu rozehřeje žehlička, skládá do páru ponožky, 
aby je mohl schovat do skříně. No není to k popukání? 

 



 
3.3.3.3.    

 
„Klárko, prosím tě, buď v sedm připravená. Jenom se zastavím doma a 

hned pojedeme,“ volal z pokoje její manžel. No jo, firemní selanky. Bez těch 
by se Klára určitě obešla. Zvlášť když tam vidí ty nabubřelé ‚obchodníky‘, 
co byli kdysi špatnými zedníky, instalatéry nebo traktoristy a dnes žonglují 
se slůvky, která někde zaslechli a vlastně ani pořádně neví, co znamenají, 
což však zase není takový problém. Neví to nikdo z nich a zeptat se by bylo 
jaksi ponižující. Jenomže on k nim patří i její Pavel. Paradoxně asi jediný 
z nich, jenž je ‚v obraze‘. Jenomže snad neskonalým vděkem, že ho tenkrát 
vzali mezi sebe, přijal roli jakéhosi pucfleka, protože na rozdíl od nich 
nemohl spoléhat na patřičný finanční kredit. 

„Máš dneska něco?“ ptal se Pavel za poklusu, když se snažil dotahovat 
uzel na kravatě. Jestli ho vůbec zajímala odpověď – těžko říct. „Ani ne. 
Musím zajít s fotkami, akorát odpoledne jedem tak na dvě hodinky někam 
ven,“ shrnula stručně Klára svůj program. Fotit oficiální události není 
zrovna její koníček, ale co se dá dělat. Není každý den posvícení. Je to 
rutina, navíc poměrně levná, protože celebrity se, pokud nejde do tuhého, 
objektivu nebrání a navíc není s nimi žádná práce, protože už ví, ‚jak se na 
lopatě sedá‘. V pózování by klidně snesli porovnání s topmodelkami. 
Vlastně by jim bylo asi úplně fuk, jestli se fotka objeví v seriózním plátku, 
či v pornočasopise. Jejich ‚keep smiling‘ je tak nějak univerzální. „Tak 
nezapomeň – v sedm!“ zněla ve dveřích poslední slova málem jako rozkaz. 
„To víš, že jo,“ odpověděla Klára už víceméně pro sebe. 

V klidu si sedla ke kávě a otevřela složku s fotkami opatrně založenými 
ve fóliích. Musí z nich vybrat tak dvě, aby bylo do upoutávky na první 
stránce a k článku. Ostatní zatím nikomu ukazovat nebude. Reportáž, 
kterou předevčírem s Tomášem dělali, má bezvadné téma, kterého je do 
novin málem až škoda. I když oba jsou na volné noze, v redakci nemají moc 
rádi, když dělají zároveň něco i pro někoho jiného. To, že mají materiálu 
mnohem víc, nemusí tedy nikoho zajímat a nemá cenu se s tím chlubit. Je 
dobré to mít připravené, protože nějaký časopis po tom určitě rád chytne. 
Nabízet něco, co není okamžitě k dispozici, není zrovna profesionální. 
„Škoda!“ pomyslela si v duchu. Dělat s Tomášem je bezva, protože dokáže i 
z obyčejných věcí vymáčknout cosi neotřelého. Místo toho, aby se  


