
    I.I.I.I.    

    

 Bylo krásné prosluněné poledne a v učebně hudební výchovy sedělo asi 
dvacet žáků sedmé třídy. Naproti nim seděl osamělý učitel anglického jazyka a 
hudební výchovy Marek Kraus, skrčený za klavírem. Šestatřicetiletý muž s velmi 
krátce střiženými světlými vlasy, až by se na první pohled mohlo zdát, že je plešatý. 
Na nose měl vždy posazené hranaté dioptrické brýle s hrubšími kovovými obrouč-
kami fialovočervené, až vínové barvy. Právě pro zrakovou vadu si nemohl nikdy 
splnit svůj dávný sen stát se strojvedoucím lokomotiv a vlaků. A možná proto skončil 
po absolvování vysoké školy právě zde, mezi pubertálními dětmi. 
 „Měl kapsu prázdnou Frankie Dlouhán, po státech toulal se jen sám…“, 
zpívala celá třída včetně učitele, který však nemohl přeslechnout jednu z hlasitě 
zpívajících žákyň, jež si dala za cíl interpretovat poupravenou verzi textu: 
 „Měl malý péro Frankie Dlouhán, v bordelech cítil se tak sám…“ 
 Marek si proto nemohl jejího počínání nevšimnout, napřímil se a zabodl do 
jejích očí přísný pohled. Děvče na něj pouze vyplázlo jazyk. Učitel však musel jako 
obvykle udržet nervy na uzdě a vydržet minimálně do chvíle, než rozehranou 
skladbu všichni společně dokončí. I s její sprostou úpravou. K dívce se vzápětí 
přidaly i další dvě spolužačky, sedící po obou stranách a nyní hned trojhlasně téměř 
přeřvávaly zbytek třídy. Všichni se začali poťouchle chichotat a zpěv po chvíli utichl. 
 „Tak co je?!“ okřikl je Marek. 

Přestal hrát, postavil se, a jak zvedl hlas, třída zmlkla. Pozůstatky respektu 
k němu nejspíše ještě stále zachovávali. 
 „Co by? Nic,“ odpověděla Markovi jedna ze tří rádoby vtipných žákyň, jako 
by se skutečně nic nedělo. 

Jmenovala se Nikol Dafoe. Postrach všech vyučujících, neboť její otec, pů-
vodem z Řecka, měl vazby na celé středočeské podsvětí a v Čelákovicích byl pova-
žován za muže číslo jedna. Jakmile si kdysi tuto skutečnost Nikol uvědomila, začala 
svého „společenského postavení“ zneužívat, jak se jen dalo. 
 Všechno začalo v páté třídě, když se dověděla, že otec nechal odstranit 
jednoho nepohodlného souseda, který děvče pravidelně obtěžoval oplzlými řečmi 
pokaždé, když se vracelo ze školy. Od té doby si všude dělala, co se jí zachtělo, a 
pokud ji někdo počastoval napomenutím, nebo snad dokonce pohlavkem, měl zadě-
láno na velký malér. 
 Toho všeho si byl Marek plně vědom, a proto se nezmohl na jinou odpo-
věď, než: „To doufám.“ Opět se usadil za klavír a pokračovali další písní. 
 Celý kolotoč se opakoval. Písničku dohráli v pořádku, další byla opět oko-
řeněna poněkud peprnými verši. Marek se tedy rozhodl tomu konečně učinit přítrž. 
 „Dafoe, Krausová a Buchnová, k tabuli!“ vyzval je bez váhání. 
 Michaela Krausová nebyla s Markem v žádném příbuzenském vztahu. 
Jednalo se pouze o shodu jmen. Krausů žije v celé České republice obrovská 
spousta, takže nešlo o žádnou výjimku. 

 „Cože? A proč?“ začala se bránit Dafoe. 
 „Zazpíváte nám,“ opáčil jí Marek. 
 „A proč jako?!“ přidala se i Kristýna Buchnová. 

Sama o sobě vcelku neškodná holčina, o čemž se měl Marek možnost 
přesvědčit ve chvílích, kdy Dafoe nebyla přítomna vyučování. Tehdy Buchnová 
šlapala jako švýcarské hodinky a bez odmlouvání dělala vše, co se po ní chtělo. 
Jakmile se však Dafoe opět zjevila ve škole, Buchnová se jí okamžitě snažila rovnat 
a ve všech směrech ji až směšně napodobovala. A bohužel nejen ona. I Michaela 
Krausová byla podobný případ. Ovšem aby si nekazila reputaci, chovala se tak 
vždy, přestože v jádru taktéž nebyla zlá a Marek to moc dobře věděl. 
 „Nebudem vo tom vůbec smlouvat. Řek sem k tabuli,“ zopakoval o poznání 
přísněji, ve snaze dodat svým slovům ještě větší váhu. 

Přikročil k nim, rukou jim ukázal směr, kterým se mají vydat, a dodal: „No, 
prosím!“ 
 Děvčata se znechuceně zvedla ze židlí a pomalým krokem se odšourala 
před tabuli. 
 „Jeeežišikristeee,“ neodpustila si štiplavou poznámku Dafoe, když se shr-
bená blížila houpavou chůzí k tabuli. 
 „Nějaký připomínky?“ zeptal se Marek. 
 „Ne, ne,“ tvrdila Dafoe. 
 „To doufám.“ 
 Jak tam tak trojice mlčky stála, celá třída na ně upírala zrak. Spolužáci si 
mezi sebou něco šuškali, ale byli moc daleko na to, aby je Marek slyšel a dověděl 
se tak, jestli je řeč o něm, nebo o děvčatech. Vzápětí začal přemýšlet, jakou píseň 
je nechá zazpívat. Hlavně hodně těžkou… tohle jim nedaruju, pomyslel si. 
 Jakmile se mu v hlavě rozsvítila jeho pomyslná stowattová žárovka, nasadil 
provokativní úsměv, a namířil k nim obě ruce. 
 „Teď královnou jsem já,“ pronesl slavnostně. 

Úsměv ho stále neopouštěl. Opět usedl za klavír, odehrál předehru písně a 
trojice spustila. 
 Jak dívky obvykle působily dojmem perfektně sehraného týmu, po pěvecké 
stránce tomu tak bohužel nebylo. Každá začala v jiné tónině, nějak se nedokázaly 
sejít. Jejich společný zpěv v tu chvíli připomínal halekání tří opilců kdesi v té nejza-
padlejší vesnické hospodě. Marek se neudržel a začal se smát. Byl však profesionál 
a píseň dohrál až do konce. Děvčata taktéž statečně bojovala a zpívala. Tedy – 
snažila se provádět něco, co zpěv sice připomínalo, ale jen zdánlivě. 
 „Nóóó, nepotěšily jste mě,“ upozornil je, když otevíral jejich žákovské kníž-
ky. „A bohužel vás ani já nepotěším,“ dodal dle očekávání všech ostatních. 

Filmová hláška, která už dávno zlidověla a i přes svou dlouhověkost ji dob-
ře znali žáci všech českých škol. O známce však bylo vzhledem k jejich nepatřič-
nému chování dávno rozhodnuto. I když někdo vážně neuměl zpívat, dostal za dvě. 



Jestliže však Marka někdo rozzlobil, dostal automaticky trojku. A mít trojku 
z hudební výchovy, za to by se nejspíš styděl i Viki Cabadaj. 
 „Za tři, měly byste na sobě zapracovat,“ podotkl Marek a podal jim žákov-
ské knížky. 

Dívky se beze slova vrátily zpět na svá místa a hodina už v poklidu dospěla 
do svého závěru. 
 
 Zvonek oznámil konec vyučování a všichni bez váhání vystřelili z učebny. 
Až na jednu osůbku. Kristýna Buchnová stále seděla na svém místě, s hlavou 
v dlaních. Vzlykala s žákovskou knížkou položenou na stehnech. 
 „Copak? To tě tak dostala ta trojka?“ zeptal se jí Marek, když zůstali 
v učebně sami. Děvče jen souhlasně přikývlo a vzlykalo dál. Marek hluboce vydechl 
a položil jí dlaň na rameno. Kristýna sebou cukla. Jako by něco tušila. V Markovi to 
taky trochu škublo a ruku pomalu stáhl zpátky. 
 „Víš, taky sem byl mladej,“ začal jí vyprávět, „a taky sem chodil do školy. 
Kolem mě byla spousta kluků, který byli lepší než já a já sem chtěl bejt jako voni, 
protože je každej hrozně vobdivoval. Mě si skoro nikdo nevšímal. A mě to mrzelo. 
Tak sem začal dělat stejný kraviny jako voni a myslel si, jak nejsem hustej. Zezačát-
ku sem si připadal jako největší frajer. Ale potom sem si všim, že ty lidi, vo kterejch 
sem si myslel, že mě nemaj rádi proto, jakej sem, se mnou najednou přestali mluvit 
úplně. A já sem si díky tomu uvědomil jednu věc. Musim bejt sám sebou a lidi mě 
pak budou mít rádi takovýho, jakej sem. Poznaj, když se přetvařuju a chci bejt jako 
někdo. Pokavaď  to v sobě nemám, tak je zbytečný se vo to snažit. Lidi maj dokona-
lej čuch na takovoudle faleš.“ 
 Marek se na chvíli odmlčel. Usoudil, že už toho napovídal víc než dost. 
Děvče přestalo plakat, otřelo si do rukávů vlhké tváře a skleněnýma očima na něj 
pohlédlo. 
 „Vážně?“ zeptala se Kristýna s trochou nedůvěry. 
 „Vážně,“ ujistil ji Marek. 
 „A ta trojka mi zůstane?“ zjišťovala s malinkatou dušičkou. 
 „Nemusí. Kdykoliv si ji můžeš vopravit.“ 
 „A to zas budu muset zpívat Královnu?“ vytřeštila na něj svá nevinná kuka-
dla. 
 „Kdéže,“ rozesmál se, „vyberem něco lehčího. Ale teď už upaluj, ať nejsi 
poslední.“ 
 „Tak jo, díky, pane učiteli. Ste moc hodnej. Já se nad sebou zamyslim. Asi 
mi to fakt nestojí za to,“ dala mu zapravdu, vstala a o poznání lépe naladěna opusti-
la učebnu. 
 Marka zaplavil ten uspokojivý pocit zadostiučinění. Neměl důvod jí nevěřit. 
Opravdu byla dost bystrá a chytrá na to, aby si uvědomila, kudy cesta vede a kudy 
ne. Jen jí nejspíš bylo občas zapotřebí trošku pomoct. Byl si téměř jist, že si Kristý-
na v dohledné době uvědomí svoji cenu a nebude dále ztrácet čas snahou vyrovnat 

se své nafoukané spolužačce, která by byla bez svého vlivného otce naprosto prů-
měrnou žákyní, jako desítky jejích vrstevnic. 
 Jen co Marek uklidil zpěvníky do skříňky za židlemi a do aktovky založil 
poslední písemky, vydal se do školní jídelny, kde měl jako obvykle dozor. Spíše než 
písemky šlo o jakýsi jeho oblíbený experiment, kterým si ověřoval, co si z jeho hodin 
žáci odnášejí, když jim referuje o nejrůznějších zajímavostech, jež je nenutí si zapi-
sovat a biflovat nazpaměť. Tyto „písemky“ neznámkoval obvyklým způsobem podle 
stupnice od jedničky do pětky, přičemž v rámci zpěvu či vytleskávání rytmů ještě 
nikdy nikomu nedal horší známku než trojku. Zastával názor, že je přímo šílené 
takto přísně hodnotit žáka, kterému prostě sudičky nedaly do vínku pěvecký či hu-
dební talent. Odpovědi žáků v rámci svého experimentu hodnotil buďto sluníčkem, 
představujícím jeho kladnou reakci na žákův postřeh, nebo křížkem, jímž zase žáka 
upozornil na jeho nepozornost.  Tak ještě zvládnout ty vyhládlé divočáky, a konečně 
hurá domů. 
 Dozor ve školní jídelně představoval jakousi rutinu, běžný stereotyp. Děti 
se předbíhaly ve frontě u velkých oken, za nimiž stály kuchařky, vydávající budouc-
nosti našeho národa zdravé a vydatné obědy, které jim zpravidla chutnaly jen výji-
mečně. Copak těm rozdováděným puberťákům obvykle chutná polévka 
z fazolových lusků, vařené brambory s koprovou omáčkou a hovězím masem? 
Opravdu jen v ojedinělých případech. 
 „Nechte toho a pěkně se zařaďte!“ napomínal Marek tři chlapce, kteří měli 
neustálé tendence předběhnout čtveřici děvčat a být tak na řadě dříve, než jim bylo 
dáno jejich pozdním příchodem. „Kdo pozdě chodí – však to moc dobře znáte, tak si 
to pro příště zapamatujte,“ dodal. 
 Vtom se v poslední řadě stolů právě schylovalo k bramborové bitvě. Mod-
rooká blondýna se posmívala pobledlému pihovatému zrzkovi, jenž měl očividně 
velký problém do sebe nasoukat alespoň trochu oběda. Ten si její chování nemínil 
nechat líbit, do lžičky nabral kus vařeného bramboru a mrštil jím po ní. Děvče po-
skočilo na židli, na níž sedělo, a chlapcova akce se nyní dočkala patřičné reakce. 
Aby však její odpověď byla dostatečně jasná, k bramboru přidala i trochu koprové 
omáčky, jenž se chlapci rozprskla na čele. Brambor mu přistál na nose. Dívka na 
něj posměšně ukázala prstem se slovy: „Příště už to nezkoušej!“ Chlapec si však 
pouze jediným volným ubrouskem otřel čelo, svraštil obočí, zkřivil ústa a dívku ob-
dařil další náloží. Tato šarvátka vedla k propuknutí války mezi oběma stoly, do které 
se bez váhání zapojili všichni přísedící. Ze dvou solitérů se najednou ocitly ve vzá-
jemné opozici jeden tříčlenný chlapecký a jeden čtyřčlenný dívčí tým. A jak tomu 
obvykle bývá, děvčata své jednání neopomněla doprovázet hlasitými, ječivými vý-
křiky. 
 „Co je to tu?!“ okřikl je Marek, což nejspíš neměl dělat. Jedna rána přistála i 
na jeho zdánlivé pleši. „A dost!“ rozzlobil se. 
 Všichni zúčastnění složili zbraně, aniž by bylo zapotřebí vyvěšovat bílý 
prapor. Stál při nich s rukama za zády až do chvíle, kdy se zvedli, použité nádobí 



odevzdali u příslušného okna a opustili jídelnu. Zbývající čas, po který Marek dozo-
roval, vše probíhalo v téměř idylické pohodě. Možná proto, že zbývalo posledních 
pět minut do zavření jídelny a nikdo tam již nezůstal. 
 
  Na podzim čtvrtého přestupného roku nového milénia žil Marek sám 
v činžovním domě nedaleko železniční stanice v Praze - Uhříněvsi. Byl rozvedený 
už deset let a z rozpadlého manželství měl kromě nejrůznějších vzpomínek i dvě 
krásné děti. Tehdy již plnoletého syna Marka a šestnáctiletou dceru Hanku. Marek 
byl tmavovlasý, pohledný, mladý muž, jenž právě končil studium gymnázia a zamýš-
lel pokračovat studiem práv na vysoké škole. Hanka byla s trochou nadsázky mladší 
kopií svého bratra. Taktéž tmavovlasá studentka víceletého gymnázia – v té době 
v sextě. Její největší zálibou byl tanec, a proto snila svůj největší sen – vystudovat 
Hudební a taneční fakultu Akademie múzických umění. 
 Markova exmanželka Hana žila s dětmi a novým partnerem Igorem na 
okraji Prahy v panelovém domě uprostřed sídliště v Řepích. Nastěhovali se sem 
před třemi lety, přesně rok po jejich seznámení, a to i přes protesty obou dětí. 
Zejména „malému“ Markovi matčin nový partner od samého začátku vůbec nevyho-
voval. Možná šlo jen o zvyk, možná i o něco jiného. Každopádně jej dodnes nemůže 
absolutně vystát. 
  
 Bylo krátce před půl čtvrtou odpoledne a na pražské hlavní nádraží právě 
přijel osobní vlak z Nymburka, v němž cestoval i Marek Kraus, kterému před půldru-
hou hodinou skončila pracovní doba na základní škole v Čelákovicích. Okamžitě 
vyběhl z vlaku a pospíchal do přízemí rozlehlého vestibulu stanice k východu ze 
stanice metra na trase vedoucí do centra Prahy, kde na něj u knihkupectví Palladi-
um Neo čekala Hana s dětmi. Uplynuly dlouhé čtyři týdny a Marek měl zase koneč-
ně možnost strávit se svými milovanými dětmi celý víkend. Proto si musel vzít volno 
i ve svém druhém zaměstnání – v prodejně mobilních telefonů na Karlově náměstí, 
kde si podle potřeby přivydělával, buďto o víkendech, nebo během školních prázd-
nin. 
 „Ahoj, moc se vomlouvám, vlak měl zase sekyru,“ lapal po dechu Marek, 
sotva přiběhl ke své bývalé i současné rodině zároveň. 
 „No to je dost,“ zabrblala Hana. 
 „Ahoj tati!“, přivítala svého otce Hanka, padajíc mu kolem krku. 
 „Téda, tys nám zase vyrostla!“ podotknul široce se usmívající otec. 

 


