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Povídková kuchařka 

 

Ukázka z povídky Elixír lásky 

      „Bella, bellissima, stupenda!“ Vincenzo si mohl vykřičet plíce, ale kráska na protějším 

chodníku se ani neotočila. Zhrzeně zabručel pod světácky úzký knírek cosi o frigidních Češkách, 

zběsile přidal plyn, jeho červený skútr záhy zmizel v boční uličce. 

„To u nás v Itálii…“ stěžoval si večer zrcadlu. „Ale co si budu nalhávat, v domovské Lucce by 

to dopadlo stejně jako v moravské Štinkavě.“ Sem tam se nějaká křehotinka nechá vylákat 

na oběd, ovšem veškerá legrace končí kávou a moučníkem. Marně si léta kladl otázku: 

„Perché? Proč jen, proč?“ 

„Protože stojíš za houby, poďobanej sráči,“ odvětil jeho odraz v zrcadle. 

Vincenzo se zakabonil. „Takhle bych o sobě nikdy nemluvil.“ 

„Jako všichni poďobaní sráči.“ 

„Tohle je tedy vrchol!“ rozlítil se mladý Ital, rozhlížeje se po předsíni nevelkého 

mládeneckého bytu. V pootevřeném okně vysedával černý kocour, potutelně na něho mhouřil 

oči. „Kuš, potvoro!“ Rozmáchl se, trestající pravačka však naprázdno proťala vzduch. 

„Leopold von Cziczowitz, potvoru bych si vyprošoval.“ Kocour se křepce snesl na plovoucí 

podlahu, frajersky našponoval ocásek, plavným krokem si to zamířil rovnou do kuchyně. 

„Naštěstí pro tebe, troubo talijánskej, existuje schůdný řešení. Elixír lásky. Nevím teda, jestli 

do toho vůbec pudeš. Trochu to bolí, což vy sralbotkové jaksi nezvládáte.“ 

Vincenzo, dotčen ve své mužné cti, mimoděk vypjal hrudník. „Sem s ním!“ 

„Zadarmo samo sebou nebude. Mám tady takovej úpis, úpiseček.“ 

„Chceš moji duši, pekelníku?“ 

Oslovený pobaveně zastříhal dlouhými fousky. „Ale kdepak, kdepak, chlapče, tak lacino 

nevyvázneš. Chci podepsat trvalej platební příkaz. Každej měsíc převedeš dvě stovky na kočičí 

azyl v Pavlovicích.“ 

Vincenzo nabídku zvážil. „Nešlo by to srazit na stovku?“ 

„Že seš to ty, sto pade. Jinak nic.“ 

Zhrzený mladý muž se sice zdráhal, nakonec, už ze zvědavosti, souhlasil. 

„Věc se má tak,“ vrněl spokojený kocour, jen se ruka ocitla v rukávě, „pozvi vyhlídnutej 

objekt na oběd, uvař něco extra dobrýho, nejlíp s rajčatama, jak máte vy Taloši ve zvyku. 



A teďka bacha, než poneseš na stůl, píchni se do prstu. Stačí kapka krve a krasavice bude celá 

tvoje.“ 

„Madonna mia, Madonna mia, ale mně se z krve dělá mdlo!“ 

„Neřikal sem to? Nic pro sralbotky. Víc ti, milej zlatej, nepomůžu. A opovaž se zrušit platbu, 

kouzlo by přestalo účinkovat.“ S těmi slovy se kocour vytratil ve zlatavém podvečeru. 

 

Ukázka z povídky Pojď sem! 

    Za temného a bouřlivého večera jsem naklepávala maso. Krůtí prsa, většinou jen krůtí 

prsa, sem tam slepičí. Správné italské závitky involtini se samozřejmě připravují z telecího, 

v mém případě vykazuje řádný postup zásadní háček. Spílejte mi klidně do  Babiců, 

přednášejte mi o zdravé výživě, ale na světě nenajdete sílu, která by mne přiměla 

konzumovat mláďata. To raději víno z hroznů, nejlépe příjemně chlazenou Pálavu. Držím si 

ji nadosah, stejně tak paličku na maso. Obojí mi pomáhá zapomenout na dění za dveřmi. 

Bouřky se nebojím ráda, tentokrát mne ale neděsí hromobití, nýbrž kroky. Chvíli hebké, 

kočičí, tiše naléhavé, chvíli zase řinčivě rázné, jako by někdo obcházel náš dům v okovaných 

vojenských bagančatech. Krouží, přibližují se, nikdy nepoleví, nikdy nezastaví, nedopřejí si 

oddechu, dokud nedostanou, co chtějí. Slýchávali je všichni z rodiny, než odešli a než jsem 

jejich popel tajně rozptýlila do pažitu pod jabloní. 

Zbývám jen já. Já a mrazivá úzkost, již konečky prstů vtírám do nasoleného masa, které 

vzápětí smáčím v extra panenském olivovém oleji. Jeho jemná vůně mi připomene sukovité 

háje na pahorcích kdesi ve Středomoří. Znáte krásnější pohled? Já ne. Ve stříbřitém listoví 

prastarých olivovníků se prohání štiplavě slaný vítr, šeptá mi: „Jsem blízko, blizoučko. Rozluč 

se.“ 

Zachvěju se. Oblohu surově rozčísne blesk, na okamžik za oknem zahlédnu ženský obličej. 

Netělesný, bělavý, přízračně usměvavý. Patří nejkrutějšímu z odvěkých božstev, Šeré paní. Té, 

jejíž jméno podle starých Egypťanů znělo: „Pojď sem!“ 

Vypovídám poslušnost, odmítám se podřídit. Dokud nenaplním poslední závitek, nemá 

nade mnou moc. Ani Smrt nedokáže být tak krutá. Dál máčím drůbeží plátky v oleji, dál je 

obaluji čerstvou strouhankou s česnekem, parmezánem a petrželkou, prokládám prosciutem 

a kousky mozzarelly, spojuji párátkem vyzdobeným černou olivou. Kolik jich ještě zbývá? Kolik 

času mi ještě zbývá? Patnáct? 

Kroky utichly. Bílá tvář za oknem se lepí těsněji na okenní tabuli, roztéká se po skle, dlouhé 



kostnaté prsty kloužou po dřevěném rámu, moje úsilí se násobí. Ještě deset kousků, devět, 

pekáč se mi bezmála podařilo naplnit. Závitků jak na svatební hostinu, třeba někomu udělají 

radost. Já to nebudu. Srdce mi příliš zběsile buší o hrudní koš, podobá se mramorové kouli 

narážející do stěn hliněné mísy. Dříve nebo později ji prorazí. Podle bílého, rozostřeného 

úsměvu za oknem spíš dříve. 

 

Ukázka z povídky Cesta za devatery lesy 

Houfec se zdál zcela soustředěn na práci přivolaných strážníků – mrtvá padla pod 

lokomotivu tak nešťastně, že přišla o hlavu – avšak cizinec vyhlížející z vlakového okénka zaujal 

přinejmenším jednoho domorodce. „Líbějí vodpustit, vašnosto,“ oslovil mne místním jazykem, 

„nehodili by něco pod žebro?“ 

Horečně jsem lovil v paměti útržky chatrné němčiny. „Wie, bitte?“ 

„Essen,“ slabikoval ten člověk, naznačuje pohybem dlaně příjem potravy, jako bych neměl 

všech pět pohromadě. „Máme paprikahendl. Paprikáš.“ 

Vskutku, sedět ve stojícím vlaku jest cestovateli nepohodlno a naposledy jsem něco požil 

na pražském nádraží. Podle výpravčího se nečekal příznivější vývoj dříve než za hodinu, směle 

jsem tedy zamířil na nástupiště. 

Hostinský se mne ihned pyšně ujal, ve zdejších končinách Angličany příliš často nevidí. Jeho 

podnik stál nedaleko nádražní budovy, což se znamenitě hodilo. Jak jsem cestou udiveně 

shledal, onen kraj není zdaleka jednotvárným ani nudným, byť se tak zprvu dalo soudit. 

Z obzoru přímo proti nám vystupovala k jasnému nebi zvlněná bílá skaliska završená 

romantickou zříceninou. 

„Děvičky,“ zabručel hostinský, vzápětí se opravil: „Maidenburg.“ Tomu bych tedy rozuměl. 

„Saracénskou princeznu i s družinou vyhodili loupežníci z okna, až zkameněla,“ pokusil se mi 

objasnit jednoduchou němčinou. 

Á, konečně jedna z dramatických pověstí, které jsem hodlal za své cesty pilně zapisovat. Až 

se vrátím do Londýna, rozhodně navštívím Britské muzeum, abych o tajemném kraji zvaném 

Moravia zvěděl něco více. 

„Essen,“ zopakoval hostinský, ukazuje na místnost, již se nezdráhal považovat za krčmu, arci 

označení špeluňka by spíše odpovídalo pravdě. 

Tím však mé výhrady končily. Obsloužila mne dívka nevšedního snědého půvabu, na nějž si 

nyní patrně musím zvyknout. Slovem paprikáš, shledal jsem, označují zde kuře připravené 



zvláštním způsobem na paprice a holdují mu prý po celé Rakousko-uherské monarchii. 

Chutnalo mi znamenitě, dokonce jsem byl mocen požádat nevalnou němčinou o recept, 

avšak záhy poté mne přepadla značná žízeň. 

Naznačil jsem tuto přirozenou potřebu služebné dívce. Očividně si má slova špatně vyložila, 

protože směle přistoupila blíž a jala se mě hladit po stehně za tlumeného broukání: „Šel se 

mnou nahoru, panáčku, něco mu vokážu.“ 

 

Ukázka z povídky Vepřová pečeně tančí 

Slečna Marplová dokončila třikrát hladce, jednou obrace, teprve pak se přiměla zvednout 

zrak od pletení. „Mohl bys mi ještě jednou zopakovat poslední slova sira Charlese, drahý? 

Paměť už mi neslouží, myšlenky se mi porůznu toulají, snadno ztrácím nit.“ 

Raymond West si svou čipernou tetu zálibně změřil. Vždy vzpřímená jako svíčka, bílé vlasy 

svedené do úhledného drdůlku, fiží z belgické krajky pod krkem způsobně načechráno, v očích 

neutuchající jiskra. Roztržitou stařenku by možná úspěšně sehrála před pány ze Scotland 

Yardu, vlastního synovce ale neošálí. „Ovšem, tetičko. Vepřová pečeně tančí.“ 

„Á, tím se mnohé vysvětluje.“ 

„Hned jsem si to říkal,“ potěšil se. „Víš, napadlo mne, jak jsi tehdy odhalila vrahy té mrtvé 

z Bantryovic knihovny, nebo to snad byla zatrápená záležitost s žitem v kapse? Vrah tehdy 

úmyslně zaměnil šalvěj za náprstník.“ 

„Raymonde, drahoušku, to se přece stalo při vyšetřování smrti onoho rakouského šlechtice 

v Chimneys, moc smutný příběh nešťastné lásky.“ Slečna Marplová krátce vypadla z role, 

vzápětí do ní opět plynule vklouzla. „Dvakrát nebo třikrát hladce? Já hlava děravá, abych to 

teď celé přepočítala.“ 

„Vidíš,“ přitakal pan West, „a večeře ve Foxglove Hall se shodou okolností rovněž účastnil 

nějaký oční lékař z Kontinentu, dokonce s manželkou. Charles ho původně odmítl na panství 

pozvat, ale jeho žena, lady Henrietta, si pevně stála za svým.“ 

„Podle tebe se všichni Evropané tráví náprstníkem?“ 

„Nedivil bych se, zvlášť pokud to vepřové bylo na šalvěji.“ 

„Drahý, pominul jsi jednu důležitou věc. Listy náprstníku mají výrazně hořkou chuť.“ 

„Nu, jestli si dobře pamatuju, přidával se také rozmarýn, petržel a bílé víno, v tom se přece 

trocha hořkosti ztratí,“ přispěchal Raymond West s vysvětlením, žádostiv předstihnout 

jednou v životě tetiččiny deduktivní schopnosti. 
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