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OdjakÅ¾iva jsem rÃ¡da Ä•etla. ÄŒetla jsem cokoliv, co bylo
po ruce, co jsem naÅ¡la v babiÄ•Ä•inÄ› knihovnÄ›, v matÄ•inÄ› kufru
s detektivkama, v obecnÃ- knihovnÄ› a hlavnÄ› i to, co jsem si pÅ¯jÄ•ila
od kamarÃ¡dek vÃ½mÄ›nou za jinÃ© moje knihy, co jsem pÅ¯jÄ•ila jim. NÄ›kterÃ© se mi
dodnes nevrÃ¡tily. I to se stÃ¡vÃ¡. VzpomÃ-nÃ¡m si na dobu, kdy jsme ve
Ä•tvrtek stÃ¡vali frontu pÅ™ed knihkupectvÃ-m, ve snaze uloupit nÄ›jakou novinku, i
na zklamÃ¡nÃ-, kdyÅ¾ byla ta pravÃ¡ a vyhlÃ-dnutÃ¡ kniha vyprodÃ¡na tÄ›snÄ› pÅ™edtÃ-m, neÅ¾
jsem doÅ¡la na Å™adu.

To uÅ¾ dnes nehrozÃ-, krÃ¡snÃ½ch knih je vÅ¡ude dost,
mÅ¯Å¾eme si vybÃ-rat mezi vÅ¡emi Å¾Ã¡nry, cizÃ-mi i tuzemskÃ½mi autory, podle nÃ¡lady a
hlavnÄ› i podle stavu naÅ¡Ã- penÄ›Å¾enky. ÄŒtu rÃ¡da a Ä•tu vÅ¡ude. ÄŒetla jsem cestou do
prÃ¡ce, pÅ¯l hodiny vlakem rÃ¡no a pÅ¯l hodiny vlakem odpoledne k tomu doslova
svÃ¡dÄ›lo, co taky jinÃ©ho chcete dÄ›lat? KoukÃ¡nÃ- z okna po krajinÄ› pÅ™estane
bavit uÅ¾ druhÃ½ tÃ½den po zaÄ•Ã¡tku dojÃ-Å¾dÄ›nÃ-.

ÄŒtu v Ä•ekÃ¡rnÄ› u lÃ©kaÅ™e, rÃ¡no
u snÃ-danÄ›, veÄ•er pÅ™i televizi (nÄ›kdy je to jedinÃ¡ moÅ¾nost, jak to naÅ¡e slavnÃ©
televiznÃ- vysÃ-lÃ¡nÃ- pÅ™eÅ¾Ã-t bez Ãºhony a nudy), Ä•tu venku u Moravy, kdyÅ¾ venÄ•Ã-m
psa.

SnaÅ¾Ã-m se kaÅ¾dÃ½ mÄ›sÃ-c si koupit
nÄ›jakou knihu, nejÄ•astÄ›ji je to dalÅ¡Ã- dÃ-l ÃšÅ¾asnÃ© ZemÄ›plochy od Terryho
Pratchetta, protoÅ¾e stÃ¡le jeÅ¡tÄ› nemÃ¡m doma vÅ¡echny jejÃ- dÃ-ly. Prolezla a
proÄ•etla jsem skrz naskrz celou naÅ¡i olomouckou knihovnu, s vÃ½jimkou knih
od Rosamundy PilcherovÃ©, Heleny Courths-MahlerovÃ© a jim podobnÃ½ch, protoÅ¾e na
tohle jÃ¡ prostÄ› nÄ›jak nejsem. VÄ›tÅ¡inou proletÃ-m regÃ¡l s novÃ½mi knihami
a pak uÅ¾ jen neÅ¡Å¥astnÄ› hledÃ¡m, co jsem jeÅ¡tÄ› neÄ•etla. OvÅ¡em jako uÅ¾
ponÄ›kolikÃ¡tÃ© se mi stane, Å¾e prostÄ› zapomenu, Å¾e ve stÅ™edu naÅ¡e knihovna
nefunguje, stejnÄ› jako tentokrÃ¡t a vracÃ-m se domÅ¯ se starÃ½mi knihami.

A protoÅ¾e mÄ› dÄ›snÄ›, ale dÄ›snÄ›
brala chuÅ¥ nÄ›co si pÅ™eÄ•Ã-st, tak jsem jako uÅ¾ tolikrÃ¡t pÅ™erovnala svoje knihy
v knihovniÄ•ce, nastrÄ•ila zadnÃ- Å™adu dopÅ™edu a - narazila jsem na svÃ©ho
oblÃ-benÃ©ho zvÄ›rolÃ©kaÅ™e... To by se zvÄ›rolÃ©kaÅ™i stÃ¡t nemÄ›lo, KdyÅ¾ se zvÄ›rolÃ©kaÅ™
oÅ¾enÃ-, ZvÄ›rolÃ©kaÅ™ a jeho pÅ™Ã¡telÃ©, vÄ›rolÃ©kaÅ™ mezi nebem a zemÃ- a ZvÄ›rolÃ©kaÅ™
opÄ›t v jednom kole. Klasika. Taky tak milujete milÃ© a rozkoÅ¡nÃ©
pÅ™Ã-bÄ›hy od Jamese Herriota? JÃ¡ teda NESMÃ•RNÄš MOC. Tohle jsou knihy,
kterÃ© mÅ¯Å¾ete Ä•Ã-st poÅ™Ã¡d dokola, psanÃ© s lÃ¡skou k zvÄ›rolÃ©kaÅ™skÃ©
profesi, ke zvÃ-Å™atÅ¯m, k lidem, s pokorou a nÄ›Å¾nostÃ-, aÅ¥ je vÃ¡m
patnÃ¡ct nebo Å¡edesÃ¡t let - aspoÅˆ tedy jÃ¡ to tak cÃ-tÃ-m.

No a jak to nakonec dopadlo?
SkonÄ•ila jsem v posteli s hrnkem Ä•ernÃ©ho Ä•aje s bergamotem a se
svÃ½m oblÃ-benÃ½m â€žZvÄ›rolÃ©kaÅ™emâ€œ v ruce. Ani seriÃ¡lovÃ¡ Ulice mÄ› nedovedla od
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mÃ©ho Herriota odtrhnout...

Pavla
VodomÄ›rka
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