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JAK JSEM SE NENAUÄŒILA HRÃ•T NA HOUSLE
ÃšterÃ½, 03 zÃ¡Å™Ã- 2019

MÅ¯j skvÄ›lÃ½ pradÄ›deÄ•ek z matÄ•iny strany hrÃ¡val na housle. A moje maminka ho jako dÃ-tÄ› moc rÃ¡da poslouchala. DÄ›d
hrÃ¡val jednoduchÃ© lidovky, Ä•as od Ä•asu mu nÄ›jakÃ¡ notiÄ•ka uklouzla, obÄ•as Å¡kobrtnul rytmus, ale mojÃ- mamince to nik
nevadilo, protoÅ¾e dÄ›du milovala a k tomu byla hudebnÄ› hluchÃ¡ jako poleno. Housle mÄ›l dÄ›da pÄ›knÃ©, starÃ©, jako dÄ›c
moc lÃ-bily a chodila jsem se na nÄ› dÃ-vat.

Jestli
moje babiÄ•ka, jedinÃ¡ dcera tohoto pradÄ›dy houslisty, mÄ›la nÄ›jakÃ© hudebnÃ- nadÃ¡nÃ-,
to nevÃ-m. Nikdy jsem ji nepoznala, protoÅ¾e umÅ™ela, kdyÅ¾ mojÃ- mamince bylo
necelÃ½ch 10 let. TakÅ¾e jedinÃ©, co z babiÄ•ky znÃ¡m, je buclatÃ© mimino a pak
nÃ¡dhernÃ¡ Å¾ena s trochu smutnÃ½m ÃºsmÄ›vem a obrovskÃ½ma tmavÃ½ma oÄ•ima na
starÃ½ch fotografiÃ-ch. Byla roÄ•nÃ-k 1928, zemÅ™ela v roce 62. TragickÃ¡
generace, Å™ekla bych.
MÅ¯j
tatÃ-nek ovÅ¡em hudebnÃ- nadÃ¡nÃ- mÄ›l, hrÃ¡l pÅ™ekrÃ¡snÄ› na kytaru a zpÃ-val tak sladce,
Å¾e i moje hudebnÃ-m hluchem postiÅ¾enÃ¡ maminka tÃ¡la, sotva ho prÃ½ slyÅ¡ela.
OstatnÄ› to byl i pomÄ›rnÄ› hezkÃ½ chlap a ty zelenÃ© oÄ•i mÃ¡m prÃ¡vÄ› po nÄ›m. Taky
s nÃ-m byla legrace, rÃ¡d se smÃ¡l a vyvÃ¡dÄ›l hlouposti. Jako Å¾e si tÅ™eba rÃ¡d
zazpÃ-val a zalaÅ¡koval i s jinÃ½ma Å¾enskÃ½ma, neÅ¾ byla maminka. TakÅ¾e ho tak
nÄ›jak po deseti letech z manÅ¾elstvÃ- vykopla, nebo odeÅ¡el sÃ¡m na pastviny
zelenÄ›jÅ¡Ã-, nevÃ-m. Bylo to takovÃ© rodinnÃ© tabu a ani dneska se na to mÃ¡ti nechci
vyptÃ¡vat.
Co
si pamatuju, byly mi dva roky a kousek, kdyÅ¾ se rozvedli, vÅ¾dycky kdyÅ¾ mÄ›l
nÃ¡hodou Ä•as, vzal nÃ¡s s mou starÅ¡Ã- sestrou na vÃ½let, a bylo to fajn a
vÅ¾dycky u toho byla nÄ›jakÃ¡ teta, a zpÃ-valo se a hrÃ¡lo. Dneska uÅ¾ mÃ¡mu docela
chÃ¡pu, Å¾e se jÃ- to moc nelÃ-bilo, kdyÅ¾ jsme se nadÅ¡enÃ© vracely domÅ¯. Takhle to bylo nÄ›kolik let, pak se znovu
oÅ¾enil a postupnÄ› nÃ¡m vymizel ze Å¾ivota. PozdÄ›ji jsme se nÄ›kolikrÃ¡t setkali, to
uÅ¾ jsem byla dospÄ›lÃ¡ a vcelku jsme si nemÄ›li co Å™Ã-ct, jen ta lÃ¡ska
k muzice ve mnÄ› troÅ¡ku zÅ¯stala.

KdyÅ¾
mi bylo pÄ›t, bylo rozhodnuto, Å¾e to tedy zkusÃ-m. Maminka vÄ›dÄ›la, Å¾e hluchÃ¡ po
nÃ- nebudu, prÃ½ existoval spolehlivÃ½ zpÅ¯sob, jak mÄ› rozbreÄ•et, a to kdyÅ¾ mi
zaÄ•ala zpÃ-vat. TakÅ¾e jsem vyfasovala flÃ©tniÄ•ku a zaÄ•ala pÃ-skat. Bavilo mÄ› to, o
to nic. Ale uÅ¾ pÅ™i tÃ© flÃ©tnÄ› se zaÄ•alo ukazovat, Å¾e mozek pÅ™esnÄ› vÃ-, co majÃuÅ¡i slyÅ¡et, ale moje ruce nejsou schopny koordinovat pohyby prstÅ¯, aby dosÃ¡hly
kÃ½Å¾enÃ©ho vÃ½sledku.

TakÅ¾e
kdyÅ¾ se po dvou letech opÄ›t rozhodlo, Å¾e zkusÃ-m i ty housle, zaÄ•al mi hodnÄ›
pernÃ½ rok Å¾ivota. Bylo to jako bych komponovala hudbu pro katastrofickÃ½ postapo
film. TrpÄ›la jsem jÃ¡, trpÄ›la moje sestra, sousedi, pradÄ›da, uÄ•itelka v hudebceâ€¦
a nakonec uznala i mÃ¡ti, Å¾e kdyÅ¾ se to ani po roce a pÅ¯l nedÃ¡ poslouchat, tak
bude lepÅ¡Ã- toho nechat. To uÅ¾ mi bylo osm a Å¡tÄ›stÃ-m jsem byla bez sebe. JeÅ¡tÄ› radÅ¡i jsem byla, kdyÅ¾ sÃ©gra pÅ™
odnÄ›kud starou kytaru a podomÃ¡cku se nauÄ•ila pÃ¡r akordÅ¯. Za nÄ›jakou dobu uÅ¾
jsme spolu zpÃ-valy ostoÅ¡est.
To
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bylo moc prima, i kdyÅ¾ se na to mÃ¡ma netvÃ¡Å™ila, vzpomÃ-nky jsou holt nÄ›kdy â€žsvinÄ›
neodbytnÃ½â€œ. Na tÃ¡borech jsme byly za
hvÄ›zdy a kolikrÃ¡t se mi i stalo, Å¾e jsme jako banda po Å¡kole sedÄ›li a jÃ¡
zpÃ-vala a zpÃ-vala. PÃ-sniÄ•ky od GreenhornÅ¯, Kryla, KubiÅ¡ovÃ©, prostÄ› to, co na
deskÃ¡ch zbylo po tÃ¡tovi. KdyÅ¾ se pak sÃ©gra vdala a odstÄ›hovala (je o 8 let
starÅ¡Ã-), na chvÃ-li byl doma klid. DÄ›da uÅ¾ byl tou dobou po smrti, mÃ¡ma muziku
radÅ¡i moc nemusela, jÃ¡ se zaÄ•ala stydÄ›t zpÃ-vat pÅ™ed publikem.

KdyÅ¾
mi bylo 15, pÅ™inesla mi sÃ©gra tu starou omlÃ¡cenou kytaru, aÅ¥ to zkusÃ-m. No, moc
mi to neÅ¡lo, ale kdyÅ¾ jsem zjistila, Å¾e si prsty do akordÅ¯ mÅ¯Å¾u vlastnÄ›
posklÃ¡dat jak chci, a Å¾e spoustu toho zahraju jen kdyÅ¾ tu packu pÅ™i urÄ•itÃ©m
drÅ¾enÃ- budu posouvat po praÅ¾cÃ-ch, za Ä•as se to i dalo poslouchat. Jen jsem mÄ›la
problÃ©m, Å¾e kdyÅ¾ jsem se soustÅ™edila na hru, nemohla jsem zpÃ-vat.
MÃ¡ma
z toho radost taky moc nemÄ›la, z toho hranÃ-. Ach jo. Musela mÃ-t tÃ¡tu
hroznÄ› rÃ¡da. I kdyÅ¾ si Ä•asem naÅ¡la pÅ™Ã-tele, stejnÄ› na nÃ- kaÅ¾dÃ½ rok bylo vidÄ›t,
jak je v Ãºnoru a dubnu nesvÃ¡. To kdyÅ¾ se pÅ™iblÃ-Å¾ilo datum tÃ¡tova svÃ¡tku a
narozenin.

Pak
jsem se vdala jÃ¡, a jelikoÅ¾ moje stÄ›hovÃ¡nÃ- k Honzovi bylo pomÄ›rnÄ› rychlÃ© a
bouÅ™livÃ©, milou starou kytaru jsem nechala v pÅ¯vodnÃ-m bydliÅ¡ti. KdyÅ¾ jsem
se po nÃ- za Ä•as shÃ¡nÄ›la, byla uÅ¾ nenÃ¡vratnÄ› pryÄ•. Trochu to zamrzelo, ale Honza
mÄ›l doma dvÄ›, hrÃ¡t umÄ›l vÃ½bornÄ›, a kdyÅ¾ jsme spolu zpÃ-vali, docela to i ladilo.
PostupnÄ› jsem zas vÃ-c a vÃ-c jen zpÃ-vala, dostala se do spoleÄ•nosti, kde se
poslouchali MÃ¡ci a Hop Trop, a Å½alman a Vlasta RÃ©dl - a vÅ¯bec vÅ¡echno od
country po folk.

DodneÅ¡ka
pamatuju na mÅ¯j ÃºÅ¾as a rozechvÄ›nÃ-, kdyÅ¾ jsem poprvÃ© slyÅ¡ela na Muzice
v HrÃ¡dku u Rokycan naÅ¾ivo Divokej horskej tymiÃ¡n. Slzy v oÄ•Ã-ch,
sladkÃ½ch osmnÃ¡ct a vedle sebe chlapa, kterÃ½ pÅ™esnÄ› vÄ›dÄ›l, kdy mÄ› obejmout, aby
ten zÃ¡Å¾itek jeÅ¡tÄ› umocnil. PÅ™Ã-Å¡tÃ- rok uÅ¾ s nÃ¡mi poslouchala i naÅ¡e dcera,
tenkrÃ¡t jeÅ¡tÄ› v mÃ©m obrovskÃ©m tÄ›hotnÃ©m bÅ™iÅ¡e. TroÅ¡ku cÃ¡klÃ¡ jsem byla
vÅ¾dycky, tak proÄ• nespat tÃ½den pÅ™ed termÃ-nem porodu dvÄ› noci pod Å¡irÃ¡kem?
SÃ-ma
odmala byla Ä•Ã¡blÃ-k. NeposedÄ›la, vÄ›Ä•nÄ› v pohybu, moÅ¾nÃ¡ by jÃ- dneska
diagnostikovali lÃ©kaÅ™i nÄ›jakou ADHD nebo kÃ½ho Ä•erta co. JÃ¡ tenkrÃ¡t zvolila
cestu jinou. A to, Å¾e se dÃ-tÄ› prostÄ› musÃ- natolik vyÅ™Ã¡dit a unavit, aby bylo
rÃ¡do, Å¾e si obÄ•as sedne. Proto kdyÅ¾ jÃ- byly
4 roky, Å¡upajdila do plaveckÃ©ho oddÃ-lu a zaÄ•ala se tomu intenzivnÄ› vÄ›novat.
Å½e
hezky zpÃ-vÃ¡, jsem si poÅ™Ã¡dnÄ› uvÄ›domila, kdyÅ¾ uÅ¾ trÃ©novala dvoufÃ¡zovÄ› a na
muziku opravdu nemÄ›la Ä•as. StejnÄ› si vÅ¡ak cestu naÅ¡la a nÄ›jakou dobu zpÃ-vala
s folkrockovou kapelou.
U
syna jsme zkusili fotbal. A dneska se tomu musÃ-m hroznÄ› smÃ¡t, jak jsme byli
naivnÃ- a jak mÄ› nÄ›kdo tam nahoÅ™e musÃ- mÃ-t rÃ¡d, kdyÅ¾ jsem rezolutnÄ› zamÃ-tla naÅ¡i
venkovskou Å¡kolu a k zÃ¡pisu jsme Å¡li do PlznÄ›, do Å¡koly, kterÃ¡ stÃ¡la
kousek od jeho Å¡kolky a naÅ¡eho bÃ½valÃ©ho bydliÅ¡tÄ›.
Å½e
je to Å¡kola umÄ›leckÃ¡, jsem se dovÄ›dÄ›la aÅ¾ tÄ›snÄ› pÅ™ed zÃ¡pisem, pro mÄ› bylo
dÅ¯leÅ¾itÃ©, Å¾e bude chodit do tÅ™Ã-dy alespoÅˆ s nÄ›kÃ½m, koho znÃ¡. DalÅ¡Ã- vÄ›c,
kterou jsem zjistila aÅ¾ pÅ™i zÃ¡pisu, byla, Å¾e kaÅ¾dÃ© dÃ-tko si poslechne u klavÃ-ru
panÃ- sbormistrynÄ›, a kdyÅ¾ bude oboustrannÃ½ zÃ¡jem, zaÄ•ne Å¡kolÃ¡k zpÃ-vat a hrÃ¡t na
flÃ©tnu, a pak se uvidÃ-. Nikdy
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toho moc nenazpÃ-val, byl spÃ-Å¡ tiÅ¡Å¡Ã-, vÅ¾dycky usmÄ›vavÃ½, miloval vlaky a
stavebnice.
TakÅ¾e
kdyÅ¾ si vyzkouÅ¡el pÃ¡r not a vytleskat nÄ›jakÃ½ rytmus, zeptala se ho ta ÃºÅ¾asnÃ¡
panÃ-, jestli by si obÄ•as po Å¡kole nezazpÃ-val. A on jen tak plaÅ¡e sklonil
hlaviÄ•ku, a Å™ekl, Å¾e teda jo. Pak uÅ¾ to nabralo spÃ¡d, flÃ©tna, o tÅ™i roky
pozdÄ›ji klarinet, pak i klÃ¡vesy - a poÅ™Ã¡d zpÄ›v a zpÄ›v. Honza z toho dlouho
nadÅ¡enÃ½ nebyl, pÅ™ece jen by alespoÅˆ ze zaÄ•Ã¡tku mÄ›l syna radÅ¡i tÃ-m fotbalistou. Dneska
uÅ¾ se dokÃ¡Å¾eme vÃ¡Å¡nivÄ› pohÃ¡dat, po kom z nÃ¡s ten talent teda, sakra, mÃ¡.
Asi si vzal od kaÅ¾dÃ©ho nÄ›co; co ovÅ¡em nemÃ¡ ani po jednom z nÃ¡s, to je ta
buldoÄ•Ã- zaÅ¥atost, se kterou cviÄ•Ã- i to, co ho nebavÃ-. Letos bude dÄ›lat
pÅ™ijÃ-maÄ•ky, i kdyÅ¾ stÃ¡le jeÅ¡tÄ› nevÃ- kam. ZatÃ-m vÃ- jen to, Å¾e na konzervatoÅ™ to
zkusÃ-, protoÅ¾e by celÃ½ Å¾ivot nechtÄ›l litovat, Å¾e to nezkusil.
VÅ¯bec
nejkrÃ¡snÄ›jÅ¡Ã- je, kdyÅ¾ se na Å tÄ›drÃ½ den sejdeme se vÅ¡emi sousedy v ulici a
zpÃ-vÃ¡me koledy. A jÃ¡ slyÅ¡Ã-m nÄ›Å¾nÃ½ soprÃ¡n a sytÃ½ basbaryton svÃ½ch dÄ›tÃ-, a mÃ¡m je
hroznÄ›, hroznÄ› moc rÃ¡da. - - - - - - -

StojÃ-m
teÄ• ovÅ¡em pÅ™ed tÄ›Å¾kÃ½m rozhodnutÃ-m. Satanovi jsou dva. Se strejdou rÃ¡d dÄ›lÃ¡
muziku, coÅ¾ spoÄ•Ã-vÃ¡ v tom, Å¾e mu u klÃ¡ves sedÃ- na klÃ-nÄ› a vyluzujÃ- spolu
kravÃ¡l. RÃ¡d mÄ›chaÄ•kami bubnuje do rÅ¯znÃ½ch hrncÅ¯, co mi vytahÃ¡ z linky
pokaÅ¾dÃ©, kdyÅ¾ ho hlÃ-dÃ¡m. A minulou nedÄ›li, kdyÅ¾ jsem ho po obÄ›dÄ› uloÅ¾ila ke
spanÃ-, slyÅ¡ela jsem zÅ™etelnÄ› pÅ™es zavÅ™enÃ© dveÅ™e, jak si v postÃ½lce
pobrukujeâ€¦
A
teÄ• mi poraÄ•te, pÅ™Ã¡telÃ©, mÃ¡m Å¡etÅ™it na bicÃ- nebo na housle? Nebo Å¾e by pÅ™ece
jen na kopaÄ•ky?
KYTTKA

P. S. Satan je
neuvÄ›Å™itelnÄ› hodnÃ½ syn mojÃ- dcery.
Ona si ovÅ¡em myslÃ-, Å¾e rÅ¯Å¾ky mu teprve
vyrostouâ€¦
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