NENÍ NAD VLASTNÍ
Tak uÏ nám zase vzkvétá soukromé vlastnictví.
Marná sláva, ona ta touha po nûãem vlastním je
v ãlovûku tuze hluboce zakoﬁenûná. AÈ uÏ jde
o vlastní pﬁíslu‰enství v rozdûleném bytû, nebo
vlastní záhonek na spoleãné zahrádce. Já odjakÏiva chovala podezﬁení, Ïe se spoleãné vlastnictví
spoustû lidí nebude líbit. Bylo mi teprve ãtrnáct,
kdyÏ nám ve ‰kole napumpovali do hlavy, Ïe v‰echno bude v‰ech a kaÏdému podle jeho potﬁeb, a uÏ
jsem ‰la domÛ s hlavou jako balón: paní HouÏviãková potﬁebuje dvoje tepláky do roka. Ale paní Kﬁísné tﬁi klobouky roãnû nestaãí. Dostane v budoucnu
HouÏviãková troje tepláky a Kﬁísná pût kloboukÛ,
nebo pﬁidûlí kaÏdé po jednom klobouku i teplácích?
Ty budou mít ránu! HouÏviãková i Kﬁísná. A vsadím se, Ïe Kﬁísná HouÏviãkové klobouk nepÛjãí,
i kdyby tato stokrát tvrdila, Ïe je taky její.
Na‰tûstí tak daleko to nedo‰lo.
V‰ak ono staãilo, co bylo. Tûch odvezen˘ch trubek, fo‰en a jiného materiálu ze spoleãného na
vlastní! Inu, kdyÏ bylo v‰echno v‰ech...
Kdepak, vlastního si lidé víc povaÏují. Vlastní je
vÏdycky víc neÏ cizí, a poﬁád víc neÏ na‰e. Vlastní je
obestﬁeno takﬁka gloriolou. V‰ak víte: „Postavil jsem
ten dÛm vlastníma rukama!“ Jemináãku, snad by ho
5

nechtûl stavût cizíma? To vûﬁím, to by se to stavûlo!
Cizí ruce by uÏ byly jeden krvav˘ mozol a vlastní by
se zatím mazlily s pÛllitrem. A kterej s odpu‰tûním
blbec by pÛjãoval ruce na takovou rasovinu?
Taky se ‰u‰ká: „Vlastního muÏe utrápila!“ A hned
to má jaksi vût‰í váhu, neÏ kdyby namátkou utrápila
nûjakého, kter˘ se zrovna nachom˘tl. Proto my Ïeny
cizí muÏe netrápíme, n˘brÏ jsme na nû jako med:
„Vrkú vrkú, pane Haãánku, jste vy to ale ãtverák,
a cukrú cukrú, pane Kadlátko, i vy jeden!“ Pﬁitom,
upﬁímnû ﬁeãeno, trápit vlastního muÏe je neskonalé
potû‰ení, a navíc to má v˘hodu, Ïe je po ruce. Îenská
strãí do trouby sekanou, jde pﬁevléknout peﬁiny
a myslí si: Jestli mi pﬁed obûdem vybude chvilka,
budu trápit Lojzu. Udûlám si strejãka na zítﬁek.
Kdyby chtûla trápit Fidela Castra, mûla by to nespornû sloÏitûj‰í, a pﬁece je utrápení vlastního muÏe
nûco, o ãem se ‰eptá s oãima navrch hlavy.
RovnûÏ okradení vlastního bratra je hodnotnûj‰í zloãin neÏ okradení bratra nevlastního, neﬁkuli
bratra nûkoho úplnû jiného. A tak to jde poﬁád dokola: Vlastním dûtem nedala najíst, na vlastní oãi
jsem to vidûla, dal mu vlastní ko‰ili – jéminkote, uÏ
jste zkou‰eli obdarovat nûkoho sousedovou ko‰ilí?
A pak se na to podívat jeho oãima?
Prostû vlastní je vlastní a nepohne s tím ani kolo
dûjin. Proto taky je tenhle fejeton pro mne cennûj‰í
neÏ sebelep‰í fejeton konkurenta. Vymyslela jsem
ho vlastní hlavou, napsala vlastníma rukama, a co je
vÛbec nejlep‰í, honoráﬁ, kter˘ za nûj dostanu, nebude ná‰, spoleãn˘, ale mÛj. Klidnû mû mÛÏete pomlouvat: „Vlastní honoráﬁ probendila za elektﬁinu!“ Probendím. Juch!

DIVOKÁ JÍZDA
B˘vala jsem ãlovûk vcelku apolitick˘. Pﬁíli‰ mû nezajímalo, s k˘m na‰i politikové tráví odpoledne
v déletrvajících srdeãn˘ch rozhovorech. Beztak jen
pﬁetﬁásali úspûchy socialismu a pﬁednosti plánovaného hospodáﬁství, zatímco já musela stát frontu na
toaletní papír, dámské vloÏky nebo máslo – podle
toho, co na‰e plánované hospodáﬁství zrovna zapomnûlo naplánovat.
Bûhem sametové revoluce a hlavnû po ní se mÛj
zájem o politiku rozhoﬁel vá‰niv˘m plamenem, jelikoÏ jsem pojala ponûkud smû‰nou pﬁedstavu, Ïe
napﬁí‰tû bude dostatek ãi nedostatek toaletního papíru tro‰iãku záviset i na mnû, neboÈ jeho plánovaná v˘roba bude se dít prostﬁednictvím politikÛ
mnou a m˘mi spoluobãany svobodnû zvolen˘ch.
Uplynulo pár let. Papír máme. Máme v‰ak i vytunelované banky, navzájem se vraÏdící podnikatele a taxíkáﬁe, jimÏ není ve svûtû rovno. Máme svobodu, moÏnost lyÏovat v Alpách a koupat se v Egyptû.
A máme i legislativu, která umoÏÀuje sladk˘ Ïivot
‰ejdíﬁÛm a podvodníkÛm, takÏe tﬁeba do Egypta nemusíme dorazit, byÈ jsme si cestu zaplatili.
Máme radost a máme vztek.
Abych se tro‰ku vyznala v tom, proã tohle nejde
a kdo za tamto mÛÏe, sleduji v televizi Debaty,
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Sedmiãky a podobné kratochvilné poﬁady. Rovnou
ﬁeknu, Ïe marnû. Tak tﬁeba politik A mluví pﬁesvûdãivû. Své argumenty podtrhuje statistikami a z jeho
sÏíravého monologu jasnû vypl˘vá, Ïe oponent je
ãlovûk veskrze neseriózní a Ïe si pod rou‰kou sluÏby lidu hledí jen vlastní kariéry. Tu to máme, pomyslím si. Zakopan˘ pes je v panu B.
Av‰ak B ujme se slova, aby kultivovanû Ïasl nad
morální úrovní pana A, jenÏ pﬁekrucuje fakta, zamlÏuje hﬁíchy vlastní strany a zcela obchází skuteãnost, Ïe má prsty v jakémsi podivném podnikání.
NahlíÏím, Ïe zlosynem je A. Ten ale skoãí protivníkovi do ﬁeãi, chvíli hovoﬁí oba souãasnû a pak se dozvím na toho B takové vûci, Ïe se divím, proã není
uÏ dávno za mﬁíÏemi.
Takhle to jde celou hodinu. KdyÏ si oba odpÛrci
dosyta vylají, narovnají si elegantním gestem hedvábné kravaty, potﬁesou si rukama a s úsmûvem se
rozlouãí.
S hlavou plnou zmatku a v kosmu poletujících
miliard zírám tupû pﬁed sebe. Komu z obou uhlazen˘ch a v˘mluvn˘ch debatérÛ vûﬁit?
Náhle zatouÏím po nûãem provûﬁeném, neotﬁesitelném, a tak sáhnu po knize Moudrost vûkÛ. âtu:
KaÏdá li‰ka chválí svÛj ocas. Pes se uÏ nikdy od mastné kÛÏe odtrhnout nedá. B˘k se chytá za rohy, lidé za slovo. Malí trpí, kdyÏ se mocní vadí.
A naposledy: NespﬁeÏní konû nikdy netáhnou dobﬁe
svÛj vÛz.
Zavírám knihu s úzkostnou my‰lenkou: Bûda
mi! VÏdyÈ já na tom voze jedu!
A vy také, pﬁátelé, vy také.

PONùKUD MATOUCÍ KLI·É
Nejde mi do hlavy, proã se v souvislosti se zdraÏováním tak vytrvale mluví i pí‰e o tom, Ïe obãané budou muset sáhnout hloubûji do sv˘ch penûÏenek.
Mám penûÏenku bûÏného typu, jakou mají desítky, ba stovky jin˘ch Ïen. Je hluboká devût a pÛl centimetru a na její dno hravû dosáhnu dvûma prsty.
Hloubûji to nejde. Hloubûji také Ïádné dal‰í peníze
neÏ ty, které z ní vykukují pﬁi horním okraji, ani nejsou. Mluvím pochopitelnû o bankovkách. Inkaso
drobn˘mi nezaplatíte. A kdyÏ uÏ jsem u tûch drobn˘ch...
Nabízí se domnûnka, Ïe onen hojnû pouÏívan˘
slovní obrat vznikl v dobách, kdy se nosily mû‰ce
neboli mí‰ky. Ov‰em ani do mí‰ku nemusíte pro poslední minci strkat ruku aÏ po loket. Neﬁkuli po rameno. Kdyby tomu tak bylo, stﬁedovûk˘m pobertÛm by pÛsobilo nezávidûníhodné starosti, jak
takové v davu uﬁíznuté mû‰ce zvící d˘nû hbitû
uschovat.
Do‰la jsem proto k názoru, Ïe se zmínûná formulace zrodila v oné spoleãenské vrstvû, jejíÏ pﬁíslu‰níci vûzí v zajetí mylné pﬁedstavy o penûÏenkách
prÛmûrn˘ch obãanÛ, jelikoÏ sami Ïádné nemají.
Mají platební karty, akcie a zlat˘ ingot v trezoru.
A domnívají se, Ïe my ostatní vlastníme penûÏenky
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velké jako Ïoky a na‰e platební schopnost závisí toliko na ochotû více se nahnout.
KéÏ by tomu tak bylo! Osobnû bych uvítala takovou penûÏenku, na jejíÏ dno bych musela sestupovat po Ïebﬁíku. Anebo je‰tû lépe oslíãka, kter˘ se na
poÏádání otﬁese. Pak bych skuteãnû musela sáhnout
hloubûji. AÏ na zem.

