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Otcem všech příběhů je lidský život. Ale může být sám život ve svém 
celku příběhem? Uznáme to snad u slavných osobností – co ale život 
těch, kteří jsou „obyčejní“? Nu, myslím si, že každý člověk je 
v určitém smyslu neobyčejný: stačí jen se k němu trochu přiblížit a 
proniknout pod slupku, kterou vystavuje světu.  
Vojtěch Kára, o kterém tady píšu, není vymyšlená postava. Skutečně 
žil – i když pod jiným jménem – a velká většina toho, co o něm líčím, 
se skutečně stala. Prožil dvě války a pak zvraty, které po nich nastaly. 
Nebyl to žádný velký hrdina dle měřítek vzrušivých románů. Přesto 
měl jeden heroický rys: snažil se říkat pravdu a nikdy se neodrodil 
zásadě, kterou nazýval „slušností“.  
Vojtěch se narodil a potom skoro stále žil na rozhraní dvou národů a 
kultur. Protože měl nadání a také vášeň pro jazyky, propadal často 
iluzi, že střety mezi národy a lidmi pramení jen z neznalosti jazyků a 
jejich odstínů. Pokud bych hledal poslání, pro něž byl stvořen, 
napadne mě nejspíš překladatel nebo ještě spíše tlumočník.  
Vojtěch Kára po celý život trochu churavěl. Když na něho teď 
vzpomínám, mám dojem, že s ním churavěl i čas, ve kterém žil – a že 
mezi tímto dvojím churavěním byla jistá souvislost. 
 
Listopad 2003 - březen 2010     J.K.  
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Část I: Inkubace (1918 – 1926)  
 
 

I 
 
Čas řídnul a snad se i vytrácel, jak hrůza všemu brala smysl. Pak přišla zvěst, že válka 

skončila. Evropou zavládlo bezdeché ticho a krátce potom, když se zpráva potvrdila, jako by 
se poli rozrytými granáty i vyjedenými městy a vesnicemi rozlehl dlouhý vzdech. Teprve po 
týdnech udeří lidi hanba do tváře za všechno, co si způsobili, teprve po měsících strnou mnozí 
nad rozbitým životem, který se budou marně snažit scelit. Teď jásali a smáli se. Jednou či 
dvakrát za století přijde chvíle, kdy zástupy tančí štěstím, jako by smrt nad nimi nečněla, ale 
ulehla u jejich nohou. Válka, jakou svět dosud nezažil, po čtyřech letech skončila. Byl mír! 

V takových chvílích má být člověk mezi lidmi, poddávat se nadšení. Tenente Caro se 
však oslav nezúčastnil. Kráčel sám italskou krajinou, co nejdál od pachu baráků a jejich 
zapařené pospolitosti. Kapitán Avanti, jak mu přezdívali, jim právě oznámil, že mohou jet 
domů. Neobešlo se to bez vzletných frází o jejich chrabrosti, s níž porušili vynucenou přísahu 
a obrátili meč proti svým utlačitelům po boku statečné italské armády. Ti, k nimž tu mluvil, 
ale na Piavě nebyli: je italská ofenzíva přivedla nejprve do zajetí, pak do legií. Kdyby válka 
dopadla jinak, byli by vojáci, kteří většinou z projevu nerozuměli ani slovo, odpornými zběhy, 
pro něž by i kulky bylo škoda. Takto z nich byli hrdinové proto, že Italové milují řečnění ještě 
víc než zpěv. 

Poručík Caro nebyl hrdina, ostatně nebyl vlastně ani poručík a jmenoval se Vojtěch 
Kára. Italský vojenský písař ještě předčil své rakouské kolegy, kteří Károvu jménu upírali 
jenom čárku: cara znamená milovaná, tak se přece nemůže jmenovat mužný důstojník.  
Vzápětí uslyšel, jak mladého poručíka někdo z jeho lidí oslovil. 

„Jsi to ty, Káro? Myslel jsem, žes to koupil.“ 
„To byl Hayek, ne já.“ 
Tak se z Káry v papírech stal Caro a jelikož měl na sobě Hayekovu kazajku 

s distinkcemi důstojníka, změnil se papírově v poručíka. Raději neprotestoval, ostatně vše se 
událo tak rychle: jednoho otřesného rána fronta náhle pokročila a oni se ocitli hluboko 
v italském týlu. Odvedli je na nejbližší velitelství, kde náhodou byl zrovna styčný důstojník 
českých legií. Protože byli skoro všichni Češi, stali se ze zajatců obratem legionáři. 

 
* * * 

 
Hayekova kazajka ho dodnes na těle pálila, ale neměl jinou a do údolí pod kopci se už 

snášel nepříjemný chlad. Hayek pocházel z Vídně jako Kára, ale mluvil jenom německy. Jinak 
ho ale přijal překvapivě vlídně. 

„Jednoroční dobrovolník? Vy jste jim na to skočil?“ 
„Mohli jsme za to udělat zrychlenou maturitu. Stejně by mě odvedli.“ 
Hayek jen pokývl. Válka se protahovala, odváděli už i chlapce nebo starší ročníky. Pak 

se na Káru ostře podíval. 
„Vy mluvíte italsky? Jak jste k tomu přišel?“ 
„No, byl jsem dobrý v latině...“ 
Většina jeho italštiny byla ještě v učebnici na dně tlumoku. Hayek nic takového 

netušil, přesto udělal netrpělivé gesto. 
„Víte vy vůbec, co tu děláme? Pojďte, ukážu vám to.“ 
Vedl ho spletí zákopů, v nichž museli lézt po kolenou, na místo pozorovatelny, jak 

sdělil šeptem. Tam u nějaké skříně s množstvím knoflíků, z níž vedla spousta všelijakých 
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drátů, seděl nějaký voják se sluchátky na uších a svazkem papírů v špinavých deskách v klíně. 
Hayek mu sluchátka bez vysvětlování stáhnul s hlavy a pokynul Vojtěchovi, aby si je nasadil. 
Vojtěch se zaposlouchal. Co slyšel, bylo jenom slabé praskání, mezi nímž se občas kmitl 
lidský zvuk. Nebylo možno určit ani jazyk, jímž hlas hovořil, natož pak obsah jeho řeči. 

„Odposloucháváme tady jejich polní telefon. Zprávy do štábu, příkazy. Máme 
povinnost zaznamenat všechno, ať je to úplně banální: výběr si dělají na vyšších místech. Tak 
co jste slyšel?“ zeptal se s úšklebkem, když mu sluchátka zase stáhl. 

„Nerozuměl jsem ani slovo,“ přiznal se Kára se sklopeným zrakem.  
Hayek se tiše zasmál a poplácal ho po rameni. 
„Z toho si nic nedělejte. My taky ne. Alespoň většinou.“ 
 A podal sluchátka vojákovi, který si je resignovaně zas navlékl. Služba, která se 

střídala po šesti hodinách, měla do formulářů zapsat obsah odposlechu: vlevo italsky, vpravo 
německý překlad. Papíry každé ráno nosil voják do štábu, kde je nějaký důstojník 
vyhodnocoval a dával o nich hlášení zas někam dál.  

„Na válku to nemá vliv. I kdybychom v tomhle krámu něco slyšeli a zachytili něco 
významného, tak než to dojde tam, kde se dávají rozkazy, bude už stejně pozdě.“ 

„Takže na tom moc nezáleží?“ 
„Patrně ne. Jenom,“ podíval se na Vojtěcha významně, „kdybychom přiznali, že tu nic 

neslyšíme, tak nás vymění a pošlou bojovat. A kdyby někdo ve štábu najednou došel k názoru, 
že si ty zprávy vymýšlíme, tak nás dají zastřelit.“ 

Vojtěch ztuhnul. Nevěděl, že toto je jen jedna z mnoha absurdit, díky nimž válka 
mohla pokračovat. Netušil, o co hůř jsou na tom třeba ti chudáci u Verdunu, kteří se celé 
měsíce krčili v zákopech a jenom čekali, kdy si je vybere jeden z nespočetných granátů, jimiž 
se vzájemně decimovaly obě strany. Tady naštěstí děla nehřměla – naopak, panovalo tu až 
divné ticho. 

„Jsme tady v zemi nikoho,“ řekl mu Hayek později, když se už Vojtěch trochu 
rozkoukal. „Vysunuti dost daleko před frontou. Ale nenechte se mýlit, ti druzí jsou tu taky. 
Nedaleko od nás. Nejspíš oni zas odposlouchávají nás.“  

„Ale proč, jaký to má smysl?“  
„Jejich a naši velitelé chodili do stejných škol. Hrajete šachy? Ne? No to je škoda, 

budu vás to muset naučit.“ 
Později Hayek vytáhl z kapsy malou šachovnici s miniaturními figurkami, které měly 

maličké stopky, jimiž se daly zastrkovat do otvorů v polích.  
„Takhle táhne pěšák, takhle střelec a takhle skáče kůň... Obvyklé otevření je posun 

jednoho ze středních pěšců kupředu. Jak byste odpověděl?“ 
Vojtěch, hned sáhl po koni, jehož pohyblivost ho zaujala. 
„To jsem si mohl myslet! Tak reaguje začátečník. Ale zkušený hráč ví, že musí prostě 

udělat totéž, co protivník. Vidíte, takhle.“ 
„Ale tohle tady není...“  
„Šachová hra? Ale je, aspoň pro lidi ze štábu.“   
Vojtěch se na něho zvědavě podíval. Poručík byl ještě mladý, ne moc přes třicet, ale 

v té chvíli vypadal, jako by za sebou měl hromadu otřesných zkušeností.  
 

* * * 
 
Tak začalo těch zhruba deset měsíců, které Vojtěch u roty strávil. Zatím co jinde útok 

stíhal protiútok a lidé umírali pro pár metrů hornatého území, které nepřítel vzápětí za těžkých 
ztrát zas dobyl zpět, tady se nedělo jako by nic. Jen večer, pravidelně jako orloj na věži, se 
z jedné stráně najednou rozštěkal kulomet a kulky hvízdaly těsně nad zákopy. Vzápětí 
odpověděl jiný z protějšího svahu a pak se přidávaly další. Bylo to jako štěkot psů někde ve 
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vsi navečer, začínal stejně bez příčiny, jako končil. Měl zřejmě tentýž smysl – dát najevo svou 
přítomnost a nárok na své teritorium. 

Hayek mu brzy začal tykat a chovat se k němu skoro jako k sobě rovnému. Měl 
družnou povahu a na té vysunuté výspě byl úplně sám. Těch pár radistů, kteří se střídali u 
sluchátek, byli vesměs lidé zvláštně nemluvní. A prostí vojáci, kteří dělali ostrahu, nosili jídlo, 
kopali další zákopy, byli skoro do jednoho Češi. Někteří byli zamlklí, jiní povídaví, byli tam i 
takoví, kteří se podlézavě pokoušeli Hayekovi zavděčit, byli to ale do jednoho prostí vojáci a 
navíc uměli jen pár slov německy, takže se s nimi Hayek jenom těžko domlouval. Bylo to 
zvláštní, že ho přidělili právě k této rotě. Až časem se Vojtěch od něho dozvěděl, že to bylo 
z trestu a že pro domluvu s vojáky měl poddůstojníka, vídeňského Čecha jako Vojtěch, který 
mu vše tlumočil. 

„Jmenoval se Zítek, Vojta jako ty. Zastřelili mi ho,“ řekl Hayek trpce. „Italský snajpr. 
Jsou tu všude v kopcích a číhají, ty mrchy zatracené.“ 

Vojtěch se trochu zachvěl. Snažil se představit si lovce lidí, který čeká celé hodiny, až 
dostane na mušku člověka a pak ho chladnokrevně zastřelí.  

„To byl tak neopatrný?“ 
„Byl to zkušený voják. Jenže...“ 
Zarazil se, jako by rozvažoval, zda to říct. 
„Vidíš ten statek tamhle na svahu? Ne na tomhle, víc vpravo vzadu.“ 
Vojtěch se opatrně rozhlédl. Vlastně z té krajiny tady kolem dosud skoro nic neviděl, 

jak se při každém kroku úzkostlivě krčil v zákopu. Byla by to nádherná krajina až na tu 
roušku stále číhající smrti: strmá úbočí blízkých hor se tady rozlévala do mírnějších vln 
zelených vršků, částečně zalesněných. Slunce se právě chýlilo k západu, byla už nedaleko 
hodina, kdy se zas rozštěkají kulomety, a do údolí padal namodralý stín. Na úbočí, které od 
nich bylo slabou hodinku chůze, se krčila chalupa statku. Z komína, jako navzdory všemu, co 
se kolem dělo, stoupal slabý proužek dýmu. Byl to obraz takového míru, že se Vojtěch 
mimoděk natáhl, aby lépe viděl. Hayek ho hned stáhl k sobě zpět. 

„Dej pozor! Chceš, aby ti ustřelili hlavu?“ 
Statek je také v zemi nikoho. Žije tam italská selka, ještě celkem mladá, muže měla v 

armádě. Odmítla odejít, navzdory smrtelnému nebezpečí, protože měla v chalupě svou starou 
matku, ochrnutou po mrtvici. Když matka zemřela, bylo už pozdě na ústup: na obou stranách 
byla fronta a kulomety kosily každého, kdo se jen pohnul v jejich dohledu. 

„Jak to všechno víte?“  
Ještě se občas pletl a vykal Hayekovi, jehož křestní jméno ani neznal. 
„Zjistil to Zítek.“ 
„On tam byl?“ 
Znělo to šíleně. Tady se všichni krčili před kulkami a přitom Zítek měl utkvělou 

představu, že ten statek musí určitě navštívit.  
„Ale proč? Co ho tam táhlo?“ 
„Jídlo. Strašně rád jedl. A my tady máme jen ten zatracený suchý proviant.“ 
Vojtěch přikývl. Jídlo ho také trápilo, jakmile trochu přivykl nebezpečí a nutnosti se 

neustále schovávat. Pocházel sice ze zchudlé rodiny – tak chudé, že se kolem nich dost často 
potuloval hlad. Ale poslední tři roky bydlel u rodiny spolužáka, kde za stravu a pár krejcarů 
doučoval syna domu. Byli to Židé, kteří původ zapřeli a honosili se dokonce jakýmsi 
zakoupeným šlechtickým titulem. Pokud byl jejich rodový erb falešný a propůjčené jméno 
von Schimmelhaufen směšné, bohatství bylo pravé a tomu odpovídaly i lahůdky, které se 
servírovaly k obědu i k večeři. Vojtěch v tom domě objevil v sobě jednu ze tří vášní svého 
života: úplně propadl rozkoším chuti. To, co jim tady jako stravu dával erár, bylo po té 
zkušenosti krutý žert.  
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„Nemysli, Zítek nebyl žádný blázen,“ řekl Hayek. „Připravoval se na ten výlet celé 
týdny. Nakonec našel cestu, ukážu ti ji na mapě. Je skoro celá bezpečná až na jedno místo, 
kde je člověk nekrytý. Musí se přeběhnout a přitom doufat, že tě nesleduje žádný ostřelovač. 
Tam ho taky dostali.“ 

„Takže do toho statku nedošel?“ 
„Ale kdepak, byl tam mnohokrát. Ta selka dělá strašně dobrou polentu. Já vím, ty 

myslíš kaši z kukuřice, jídlo chudých. Už jsem ji jedl před válkou a většinou je k nepolknutí, 
pokud se do ní něco nepřidá. Ale ta ženská tady má nějaký způsob, jak ji zapéká, vyrábí z 
toho koláč se zlatou křupavou kůrkou... Prostě něco úžasného.“ 

Zítek obvykle půlku toho zlatého kola přinesl s sebou zpět, aby odškodnil svého 
velitele. Vzpomínka na tu dobrotu, kterou Zítek získával za balíček tabáku, pokryla Hayekovi 
oči namodralým stínem. 

„Tabák? Není tam žádný muž.“ 
„Pro ni. Ta ženská kouří dýmku, to je tady běžné.“ 
Vojtěch musel zas do služby, rozhovor tedy skončil. Nasadil si sluchátka a 

zaposlouchal se, ale přitom pošilhával k tomu statku na vzdáleném svahu. Delším cvikem už 
mezi praskáním sice rozpoznával sem tam slovo, ale nikdy dostatečně dlouhý úsek řeči, aby 
to dávalo smysl. S pomocí učebnice italštiny, kterou měl u nohou, kolem slov tvořil věty. 
Snažil se, aby měly vždy vojenský obsah, i když se jenom dohadoval, co to vojenské by mělo 
být. Přitom se aspoň učil italsky. Nebyla to mírně pokroucená forma latiny, jak si naivně dříve 
myslel. To srovnávání ho dost často zaujalo natolik, že zapomínal, proč tu se sluchátky sedí. 
Pak musel rychle dohánět a plnit stránky vymyšleným textem. 

Jenomže tentokrát se jeho fantazie zaklesla do oné siluety domu na svahu. Představa 
zlaté křupavé kůrky mu plnila ústa slinami, obraz mladé selky s čibukem v něm zase 
probouzela jiné, složitější pocity.  

Dosud nepoznal ženu. Dokonce nebyl ani platonicky zamilován, v chlapeckém 
gymnáziu k tomu sotva byla příležitost. Ester, starší sestra Rudiho Schimmelhaufena ho sice 
jaksi vzrušovala, když ke stolu přišustila ve svém hedvábí, ale nevěnovala mu jediný pohled. 
Byl tu konečně skoro pořád její snoubenec, dědic významné továrnické rodiny, který si díky 
protekci odbýval službu vlasti pěkně ve Vídni. Častěji koukal po Máry, vídeňské Češce jako 
on, která se zdála přístupnější a jejíž bujné tvary mohl tušit pod nařasenou uniformou panské. 
Ale dřív, než sebral odvahu s ní vůbec promluvit, vyhnali ji s velkým křikem. Jak poznamenal 
Rudi s líným úšklebkem, poskytovala jisté služby pánu domu. To bylo sice do té míry 
v pořádku, ale nesmělo to mít takové zřejmé následky. Paní domu pobouření prožívala 
s gustem, ale strpěla, aby Máry odešla s docela slušným odškodným. Vojtěchovi bylo Máry 
líto, ale když večer uléhal, chopila se jeho představivost příčin jejího vyhnání – a odtud 
klouzala do neurčitých fantazií o tom tajuplném světě pohlaví, který v něm vyvolával 
současně dychtivost i úzkost... 

Vojtěch znovu začal myslet na dům na vršku. Zlatá kůrčička, křupající mezi zuby, 
mladá Italka, odkládající dýmku... Ta představa ho zaujala natolik, že se při střídání služby 
bezděčně vztyčil v zákopu a kulometná dávka mu smetla čapku s hlavy. Vyděsilo ho to tak, že 
dlouho nepomyslel na nějaké pokušení. 

 
* * * 

 
 Zas ubíhaly týdny. Nic se tu nedělo, ale hrozba byla stále blízko. Z nečinnosti, která 

jim tu byla vnucena, a zjevné absurdity jejich úkolu začali trochu bláznit. Stalo se, že voják, 
který šel do týlu pro proviant, najednou zapomněl na opatrnost a vztyčil se v zákopu. 
Okamžitě ho smetla kulometná dávka. Jeho kamarád, v šoku nad tou náhlou smrtí, vyskočil ze 
zákopu a řval nadávky. Zastřelili ho také. 
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Po tomto incidentu, který všemi otřásl, se vrátil znovu holý strach. Jenomže zase se 
nic nedělo, dokonce i ta pravidelná střelba večer prořídla a děla byla slyšet jenom z velké 
dálky. Už několik dní ani nepřišel nikdo ze štábu vyzvednout jejich zprávy z odposlechu. 
Znamenalo to, že už válka končí? Nikdo nevěděl.     

Jednoho dne ho Hayek zase vzal do té své jeskyně, vyhloubenou do boku zákopu a 
zakryté houní, aby tam bylo možno svítit petrolejkou.  

„To je ta cesta,“ ukázal mu mapu. „Musíš jít tady touhle roklí, pak korytem potoka a 
lesíkem. Pak přijde holá louka, tam ho dostali. Na druhé straně jsou zas stromy a když se mezi 
nimi dáš proti svahu na východ, dojdeš bezpečně ke statku.“ 

„Já?“  
„Asi ti to nedá. Já tě tam neposílám, dokonce ti to zakazuji jako velitel. Ale když mi 

přineseš půlku té polenty, určitě ji neodmítnu.“ 
Seděli chvíli mlčky, zabráni do představ. Měsíce jednotvárného života na této výspě, 

kde pro zcela nesmyslnou činnost denně riskovali životy, je trochu vychýlily: zlatá kůrka té 
polenty, o jiných věcech nemluvě, už zcela ovládala jejich sny.  

Příští dny strávil v divném rozpoložení. Při představě, že by se té bláznivé cesty 
odvážil, jím lomcovala úzkost. Riskovat život pro představu lákavého sousta... Byl přece 
rozumný, matka ho za to často chválila. Jenomže to už bylo dávno, bylo mu skoro devatenáct, 
cítil se teď jako muž. Kdykoliv zachytil Hayekův pohled, zdálo se mu, že v něm vidí 
poťouchlé světélko. Myslí si, že se bojím, říkal si, že jsem moc velký srab na to, abych se 
téhle věci odvážil. Hádal se s ním, dokonce prosil, aby od něho nic takového nechtěl – to 
všechno jenom v představách, protože Hayek o tom už nepromluvil: jenom se díval tím svým 
zvláštním způsobem... Pak se Vojtěch najednou začal nějak ještě více bát: ne toho, co se právě 
dělo, ale toho, co se chystal udělat.  

A tak, po dvou bezesných nocích, jednou za soumraku vyrazil. Bylo to přesně tak, jak 
Hayek předpovídal: napřed rokle, pak koryto vyschlého potoka a za ním lesík. Na jeho kraji 
se spustil na břicho a plazil se přes louku. Ke všemu vyšel měsíc, cítil se na té loučce nahý a 
bezbranný. Nic se však nestalo a tak se nakonec dostal až ke statku. Zabušil na dveře.  

„Otevřete, přítel!“  
Dveře se za chvíli pootevřely, ve tmě zahlédl odlesk bělma očí. 
„Mama mia, il soldato!“ 
„Sono..jak se to řekne..amico, přítel!“ 
Chytila ho za ruku a vtáhla do síně. V přítmí se zaleskly její zuby. 
„Nekřič,“ řekla mu tiše a vedla ho dál. 
Ve světnici byla tma, narudlá září z kamen. Dovedla ho až tam, kde bylo trošku vidět, 

a tam si ho pozorně prohlédla. 
„ Il soldatino, vojáček,“ řekla s tichým smíchem, který jí stoupal až odněkud z hrudi. 

„Ještě chlapec. Kolikpak mu asi je?“ 
Jenom se dohadoval smyslu jejích slov, mluvila zřejmě místním dialektem a on ani 

spisovnou italštinu ještě moc neovládal. Ale ten smích mu tělem, ještě celým ztuhlým úzkostí, 
prochvěl až někam do slabin. Horečně přemýšlet, jak se správně řekne devatenáct. Nakonec to 
vykoktal. 

„Copak mi neseš?“  
Sáhl do kapsy a podal jí dva balíčky tabáku. 
„Tabák! A co za to chceš?“ 
„Polentu...“  
„Jenom polentu? Nebo ještě něco?“  
Vojtěch jen polkl.  
„To chvíli trvá,“ usmála se a začala se rozhlížet po kuchyni.  
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Díval se, jak nabírá z velikého hrnce, kde zřejmě měla kukuřici stále namočenou, jak 
přidává mouku a ještě řadu dalších přísad, jak staví hrnec na plotnu, pomalu míchá kaši. 
Z jejích pohybů sálala taková klidná rytmická jistota, že na chvíli zapomněl na válku, na 
nebezpečí, které všude kolem číhalo. Bylo mu najednou, jako by se vrátil domů – ne do 
skutečného domova, kde klid stále rozrývaly scény s jeho otcem, ale do jakéhosi domovského 
archetypu, který je asi hluboko v duši každého dítěte. 

Patrně na chvíli usnul, protože když s trhnutím ucítil její ruku na šíji, nevěděl hned, 
kde je. Sklonila se nad ním a otřela se tváří o jeho tvář. 

„Teď se to bude péct... tak máme čas.“ 
Ustoupila o několik kroků a pak se před ním několika věcnými pohyby svlékla. Úplně 

ho to vyděsilo, chtěl říct, že nic takového nežádal, ale hrdlo mu vyschlo a nemohl si vybavit 
jediné italské slovo. Viděl ji jenom v mihotavých záblescích z pece, ale co nezjevilo světlo, 
dokreslila mu jeho představivost: silné, trošku povislé prsy, široké boky, temný stín klínu. 
Když nepočítal obrazy a sochy, byla to první nahá žena, kterou v životě uviděl. Nechal se 
zvednout ze židle, dovolil, aby mu rozepnula knoflíky, aby ho zavedla na lůžko v temném 
stínu světnice a tam ho stáhla na sebe. Co se pak dělo vlastně nechápal. Byla to rozkoš? Spíš 
jakási prazákladní úzkost, která se vzápětí, když ho obemkla pevnými stehny, proměnila 
v silný tlak, kterým jako by jeho slabiny chtěly explodovat. Strhla ho divoká touha pronikat 
stále hlouběji, přitom mu samy od sebe vyrážely výkřiky, které se ona pokoušela dusit dlaní. 

Nevěděl, jaká doba uplynula. Jakžtakž se vzpamatoval až u stolu, když před něho 
položila okrouhlé prkno se zlatistou polentou. Nedočkavě ulomil ještě dýmající kůrku, ale 
zadržela ho.  

„Pomalu,“ řekla s úsměvem a dodala cosi jako impetuoso.  
Nakonec přece ještě horké sousto zhltnul. Mělo docela zvláštní chuť, jako nic jiného, 

co jedl předtím nebo později. Seděli spolu ještě chvíli. Přitom se dozvěděl, že ve vedlejší 
světnici spí dvě její děti. Děti, tady mezi frontami? Připadalo mu to ještě fantastičtější, než 
kdyby tu žila sama jediná. 

Vracel se s velkým kusem polenty zabaleným v kusu papíru. Byl tím zážitkem jako 
opilý. Spíš než na polentu myslel na její tělo, na to, co se mezi nimi právě událo. Měl pocit 
vítězství a jakéhosi údivu. Málem by zapomněl, že všude kolem obchází smrt. Vyšel na 
loučku téměř jako na výletě. Udělal sotva pět kroků, když náhle těsně kolem jeho hlavy 
hvízdla kulka. Vrhl se na zem a jak padal, uslyšel zvuk výstřelu. Ano, smrtelný výstřel člověk 
neuslyší, protože kulka k němu dorazí dřív než zvuk. Teď ale osamělý výstřel jako by vyvolal 
úplné pandemonium střelby: kulomety z obou stran se předháněly v nesmyslném štěkání, nad 
loučkou všemi směry svištěly kulky. Bylo to, jako by rozdmýchal jakýsi smrtelný hněv tím, že 
si dovolil vykročit mimo rámec války. S ledovou hrůzou pozoroval, jak metr dva nad ním 
prolétají kousky kovu, prozrazované zvláštním hvizdem a jemně světélkujícím chvěním 
vzduchu podél jejich dráhy. Zpocený strachem se doplazil mezi stromy a pak do rokle. 

„Ty´s tomu dal,“ zavrčel Hayek, když mu podával pomačkaný balíček. „Jsou z toho 
samé drobty.“  

Přitom si ty zlomky hltavě cpal do úst. 
„Stříleli po mně. Tam na té loučce.“ 
„To mi povídej. Je tady randál, že se nedá spát.“ 
To byly Hayekovy obvyklé žerty. 
„Víš, co by to bylo papírování, kdyby tě zastřelili?“  
Vojtěchovi to nepřipadalo moc legrační. Ale Hayek nebyl k zastavení.  
„Neříkám při útoku nebo při průzkumu, tam se s tím počítá. Každý týden tu v Alpách 

padnou stovky našich lidí jenom proto, aby se dobyl nějaký průsmyk, který nám patřil, 
nepatřil a zase patřil. Ale co mají Uši armády co běhat kolem po kopcích? No, jaká byla?“ 

„Teplá je asi lepší.“  
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„No to bych řekl,“ zachechtal se Hayek. „Studenou bych ji nechtěl.“ 
„Cože, ty víš...“ 
„Že jsi s ní spal? Nevím, jen jsem to zkoušel. Ten pacholek Zítek to nikdy nepřiznal, 

asi abych tam nechtěl chodit taky. Je hezká? Tlustá, hubená? Jak je vlastně stará.“ 
„Vlastně jsem ji moc neviděl. Měla tam tmu.“ 
Nechtělo se mu o ní mluvit takovým způsobem. 
„No dobře, něco člověk přece vidí. A cítí. Kdyby to byla stařena, asi bys neměl chuť.“ 
„Stařena není. Má dvě menší děti... Je trochu rozložitá, taková mateřská. Myslím, že je 

asi krásná, svým způsobem.“ 
Když o tom později uvažoval, měl chvílemi pocit, že ji docela jasně vidí – a vzápětí se 

obraz rozplynul do oblaku teplého ženství. Tvary jejího těla, které v šeru zahlédl, dotek jejích 
prsů, břicha, stehen na svém holém těle. Měl touhu si to všechno zopakovat, vnořit se do té 
opojné, ostře vonící tůně...  

Hayek však rozhodl, že se musí počkat, až bdělost nepřátelských pozorovatelů zas 
opadne. Nepřátelských? Člověk to nevěděl docela jistě, ostřelovači byli na obou stranách. 

„A příště půjdu já. Už dávno potřebuju ženskou, nedá se to vydržet.“ 
Vojtěch sebou trhnul. Jistě si nepředstavoval, že byl u té ženy první, konečně ty děti 

v druhé světnici také nepřinesl čáp. Ale střídat se u ní, jako v nějakém nevěstinci? Bylo mu to 
protivné. Hayek byl ovšem velitel, nebylo ani pomyšlení na protest. 

 
* * * 

 
V těch dalších dnech se potácel v zvláštním duševním stavu. Absurdita jejich zdejší 

činnosti nic neměnila na neustálém nebezpečí. Vydržet na této zvláštní výspě a nebýt přitom 
zabit vyžadovalo neustálé podvědomé soustředění na vlastní přežití. Vojtěch to věděl, říkal to 
Hayek a jednodušším způsobem prostí vojáci, s nimiž se často dával do hovoru. A přitom ho 
ten zážitek v domě tam na kopci neustále zaměstnával.  

 „ Impetuoso“, řekla mu u stolu.  
Teď věděl, že to znamená vášnivec. Mohlo by se taky říct „appasionato“. Bylo to 

proto, jak nedočkavě se vrhal na ještě horkou polentu, nebo tím myslela způsob, jímž s ním 
smýkalo jeho vlastní tělo předtím? Byl skutečně vášnivý? Ve škole i doma platil za klidného a 
spolehlivého, máma ho často dávala za vzor mladším sourozencům. Ale on nějak věděl, že to 
zdrženlivé soustředění, s nímž ve škole luštil latinské hexametry nebo záludnosti řeckých vět, 
byla jen tenká krusta na povrchu sopky. Vlastně to nevěděl, spíš tušil: zřídkakdy náhle 
vybuchnul, ale pak to stálo za to. Měl v sobě z otce víc, než by rád připustil. 

Těch živelných sil v sobě, k nimž teď najednou přibyla moc pohlaví, se Vojtěch jaksi 
bál: děsil ho rozvrat, k němuž mohly vést, jakmile je člověk pustil s řetězu. Vídal to doma, 
v dobách, než je otec zcela opustil: hliněný pekáč s vzácnou nedělní pečínkou, tříštící se o 
stěnu těsně vedle matčiny hlavy, řádka talířů, smetená jediným úderem pěsti. Alkohol, 
kouření, karban, vztek nad prohrou a výčitkami doma, to všechno byly jenom klíčky 
k Pandořině skříňce, v níž byla ukryta jakási prazákladní ničivá síla. Vojtěch si po většinu 
svých devatenácti let jenom pohrával s klíčkem v zámku, bál se jím ale otočit... 

„Zítra jdu pro polentu.“  
Pohlédl na Hayeka, který to řekl, jako by se chystal skočit do nejbližšího hotelu.  
„Myslíš, že je to bezpečné?“ 
„Zdá se, že je zas klid. Pokud se ovšem něco nechystá...“ 
To ovšem nevěděli, že zatím, co se tady zaměstnávali tak bizardními starostmi, 

vystřídala se už v Dolních Tyrolech a v oblasti Rakouských Alp celá řádka výpadů a 
protivýpadů, při nichž padly tisíce vojáků jen proto, aby se vždy situace vrátila do původního 
stavu. 
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„Vyměníme si kazajky, půjčíš mi tu svou,“ rozhodl Hayek. „Ostřelovači pasou po 
oficírech, jednoročák jim nebude stát za námahu.“ 

„Stříleli po mně.“ 
„To byl nějaký nováček. Zkušený by tě trefil.“ 
Věcnost té věty Vojtěchem otřásla. Nešlo o nějakou trefu někde na pouti, ale o něho, o 

jeho život! Jenomže za války byl takový život docela malá cenina: dostal to, nebo dokonce 
koupil to se prostě řeklo o někom, kdo ještě včera s vámi loupal brambory, smál se vašim 
vtipům a teď prostě neexistoval.  

Nedalo se odporovat. Vzdát se byť na chvíli svých distinkcí, to bylo u rakouského 
důstojníka neslýchané. Jak by mohl pouhý jednoročák odmítnout tu čest, obléct si byť jen na 
kus noci kazajku poručíka? Vojtěch se podvolil, i když mu v Hayekově kazajce nebylo dobře: 
páchla vším možným. Vojtěch ji nezapnul, dokud jej k tomu nepřinutil chlad. 

Hayek si nešikovně vybral jasnou noc, zřejmě už nedokázal ovládnout svou 
netrpělivost. Byl pryč jen slabou půlhodinu, když se ozval ojedinělý výstřel. Vojtěch sebou 
instinktivně trhnul a strnuly mu útroby: najednou si byl jist, že to Hayek dostal. Vzápětí se 
jako obvykle rozpoutalo peklo palby z obou stran, které však nepřestalo za několik minut, ale 
stále sílilo. Zanedlouho se ke kulometům přidala i děla. Už doposud je slýchali jen zdálky, teď 
ale byla náhle zde. Strašlivé hřmění, vracené ozvěnou z okolních kopců, zavalilo údolí. 
Vojtěch se zděšeně krčil v zákopu a přitom pošilhával po té chalupě na svahu, jako by doufal, 
že tam někde spatří postavu poručíka, kterého ve skutečnosti už v duchu odepsal. A tehdy 
před jeho třeštícíma očima přilétl jeden, druhý granát a když se dým a prach v měsíčním 
světle rozplynul, chyběla na svahu silueta statku.  

Vojtěch si několikrát promnul oči. Nebyly žádné pochyby: statek už neexistoval. 
Krutost té události nebyla objektivně o nic horší, než všechno ostatní ničení v téhle válce. Ale 
Vojtěch z té války viděl jenom tento nepatrný úsek a díky jeho zvláštnosti nestačil pochytit tu 
lhostejnost, kterou se obrní vůči krutostem války každý voják. V tom domě byl, jedl tam, 
miloval se s tou ženou. Ten statek přetrval po celé čtyři roky války, v zdánlivé lhostejnosti 
k přítomnosti armád z obou stran. Ti lidé v něm nikomu neublížili: jenom se pokoušeli přežít. 
Vojtěch se pokoušel utěšit představou, že žena – neznal ani její jméno – něco tušila a včas se 
svými dětmi uprchla do bezpečí. Ale věděl, že je to nesmysl: ať by se vydala na kteroukoliv 
stranu, zastřelili by ji dřív, než by se přesvědčili, kdo to je. 

Šok z tragédie na kopci ale nestačil plně prožít: vzápětí začaly granáty dopadat všude 
okolo. Rozpoutalo se strašlivé peklo, které jím otřásalo o to víc, že tady, v této zóně 
podivného klidu, dosud nic takového nezažil. Oslepující záblesky jako by mu vybuchovaly 
přímo v hlavě a trhaly jej vnitřně na kusy. Strašlivé nárazy ohlušujícího hřmění pohazovaly 
jeho tělem jako hadrovým panákem a drtily mu duši. Nebyl schopen jediné myšlenky, nevěděl 
ani jistě, zda je ještě vůbec živ. Brzy je všechny panika úplně zbavila orientace a tak si ani 
neuvědomili, že granáty dopadají hlavně za nimi, směrem do rakouského vnitrozemí. Když 
jeden výbuch rozerval zem nějakých dvě stě metrů od nich a vzduchem létaly třísky 
z nějakého úkrytu i kusy roztrhaných těl, vylezli všichni ze zákopů a dali se na bezhlavý útěk. 
Nevěděli, kam vlastně běží – živočišný instinkt jim jen velel pádit pryč od toho pekla.  

Za dvě tři hodiny – mohly to být stejně dobře dny – to inferno skončilo stejně náhle, 
jako začalo. To už byl jasný den, mlha či kouř se rozplynuly a před sebou spatřili nějaké 
chalupy. A mezi nimi, jako symbol normálnějších časů, se černal válec polní kuchyně 
s nezbytným komínkem, který tak dobře znali z dob, než byli odveleni sem na tuhle výspu. 
Bez jediné myšlenky, jen s touhou po něčem teplém v žaludku, klopýtali tím směrem. V příští 
chvíli byli ze všech stran obklopeni Italy... 

 
* * * 
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Myslel na to všechno tenente Caro, když šel italskou krajinou? Měl spíš pocit, jako by 
mu někdo vysál všechny myšlenky i city. Ale to prázdno v něm bylo sevřeno tlakem 
vzpomínek. Šel podél meze po nějakém poli, které mu pod botami jemně chřupalo – v noci se 
přihlásil už první mrazík. Hněď pole měla fialové stíny, proti modravým horám na obzoru 
ostře žhnula jasná červeň šípkových keřů. Byl neuvěřitelný klid, jako by ještě před týdnem 
tady nehřměla děla a nezněl nesnesitelný nářek raněných. 

Někde za zády měl Udine, kam je nakonec převezli k doplnění stavu a přezbrojení. 
K tomu už nedošlo. Poručík Kára si ani jednou nevystřelil v boji, přesto znal válku: tak jako 
krajina, kterou tu kráčel, pocítil její nesmyslnou zuřivost. Jak šel, vyvstávaly před ním 
pozůstatky nedávných bojů: zřícená chalupa, o kus dál temný vrak polního děla, pak zase vůz, 
který byl bez kola a zůstal nakloněný na bok. A potom najednou, když přešel přes mělkou 
terénní vlnu, uviděl vprostřed pole, daleko od všech lidí, stát osamělou postel. Ten pohled byl 
tak absurdní, že se dal do smíchu. Došel až k ní a nakonec si na ni lehl. 

Ležel na oné osamělé posteli a hleděl do prázdného podzimního nebe. Nad ním, 
směrem k už temnícímu východu, nezúčastněně plula oblaka. Vojtěch se na ně díval a mezi 
posledními otřesy smíchu se snažil pochopit, co dál: jak se pokusit zase scelit život, z něhož 
válka všechen smysl zjevně vysála a zbytky rozervaly děsné zážitky. Vzpomněl si na ty 
vzletné fráze kapitána o jejich válečném hrdinství a dal se znovu do smíchu. Docela 
nepozorovaně ze záchvěvů toho smíchu byly suché vzlyky. Pak i ty přestaly. Už jenom mlčky 
ležel a hleděl na ta oblaka, která ve výšce tiše odplývala, asi tak jako plyne čas. 

 
II 
 
Březen už začal, ale jaro jako by se ještě stydlivě schovávalo někde v okolních lesích. 

Jablonec – to jméno mu oble chutnalo sladkou dužinou – je sice sotva v podhůří, ale svým 
podnebím to trochu popírá. Poručík Kára vzhlédl od učebnice francouzštiny k hradbě 
smrkového lesa na protějším úbočí. V kosých paprscích slunce se mu zdály úplně černé a 
přímo nabotnalé vodou. Přesto měl chuť se trochu projít, malá místnůstka železniční služebny 
ho tísnila. Zkusil se zaposlouchat do tikání telegrafu vedle, na něho to však bylo příliš rychle. 

„Nějaké zprávy?“ zeptal se telegrafisty Hladíka. 
„Je už snad klid. V Karlových Varech a v Chebu jsou mrtví, ještě se to počítá.“  
Hladík měl jako všichni ještě starou uniformu, na níž jen trikolora označovala, že patří 

k armádě nového Československa. 
„Co Liberec?“  
„Taky klid. Lidi se vracejí do práce.“ 
Z Liberce se právě včera vrátili svým nemotorným vlakem se dvěma vagóny. Povolali 

je tam jako posily, když generální stávka místních Němců přerostla v nepokoje. Jejich stará a  
dýchavičná lokomotiva dorazila až ve chvíli, kdy už ostrá střelba místní posádky rozprášila 
davy rozvášněných Němců. Vojtěch vlastně nechápal kloudně, co se to tu děje. Jeho žádost o 
demobilizaci zatím pozdrželi, byl sem poslán jako ostatní. Zaslechl cosi o samostatném 
Deutschboehmen, Německém Česku. Nevěděl, co si o tom myslet, nejraději by odsud utekl – 
jenomže to by byla dezerce, za kterou by ho mohl stihnout tvrdý trest. Byl sice mír, ale válka 
přesto ještě zcela neskončila.  

 
* * * 

 
Ano, Kára byl v Čechách, pořád v uniformě a jako poručík – a všechno to zas způsobil 

takový ironický omyl. Kapitán Avanti jejich jednotku rozpustil nějakým nedorozuměním, v té 
době české legie ještě nedostaly rozkaz k návratu. Ve všeobecné opilosti, která většinou 
nebyla jen duševní, vojáci nasedli na jakýkoliv vlak, který jel na sever, přibližně směrem 
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k domovu. Cpali se do vagónů a někteří, když se nedostali dovnitř, vylezli na střechu. Odtud 
je pak srážely alpské tunely, ale jejich výkřiky hrůzy zanikaly v opilém zpěvu a hvízdání 
lokomotivy. Vojtěch měl štěstí: vmáčkl se do kouta kupé a brzy usnul ve vydýchaném 
vzduchu nasyceném výpary nemytých těl. Jednou se probudil a zahlédl okny oblouky mostů 
Semeringu. Uklidněn, že se vrací domů, upadl zas do hlubokého spánku. 

Když se po mnoha hodinách konečně probral, začal tušit, že se věci mají nějak jinak. 
Vlak na nějakou chvíli zastavil na nádraží v Linci, který snad nemohl být na cestě do Vídně. 
Na okamžik zápasil s impulsem vstát a protlačit se k východu, ale byl nějak ochablý a 
nerozhodný. Než se odhodlal k nějaké akci, dal se vlak zas do pomalého pohybu.  

Tak nakonec dojel do Prahy. Konečně nevěděl, co se ve Vídni děje: třeba by tam mohl 
být odsouzen jako válečný zběh. Věřil tomu však jenom zpola. Spíš se v něm probudila 
zvědavost na zemi, z které pocházeli jeho rodiče a v které jako Čech nebude náležet k nějaké 
méněcenné menšině. Ve Vídni pro svou národnost tak příliš ponížení nezažil, přesto však 
věděl, že všude, kde o něco vážného šlo, musí nasadit němčinu: česky se mluvilo jen doma, 
někdy na ulici. Vojáci, s nimiž přijel do Prahy, mluvili také česky, ale s jiným přízvukem. 
Díval se po nich náhle zvědavě: tohle jsou tedy Češi jako on. Jaké to asi bude, žít mezi nimi... 

„Poručík Kára?“ ptal se ho přísně nadporučík, velitel hlídky na nádraží v Praze, když 
zkoumal jeho doklady. „Odkudpak jedete.“ 

„Z Udine, v Itálii.“ 
„Italská legie? Výborně, to se hodí. Důstojníky potřebujeme. Ujměte se támhleté 

kolony, tady svobodník vás odvede do kasáren.“ 
To bylo vlastně poprvé, co měl Vojtěch velet. 
„Tak pojďte,“ řekl vojákům.  
České povely bylo asi teprve třeba vymyslet, alespoň Vojtěch žádné neznal. 
Jakousi shodou okolností strávil Vojtěch v těch kasárnách tři měsíce. Nebyl odvelen na 

Slovensko proti Maďarům a komunistům, nezúčastnil se ani té podivné sedmidenní války o 
Těšín. Většinou seděl v kasárnách a psal dopisy matce do Vídně, o kterých nevěděl, zda 
někdy dojdou. Na řídkých vycházkách se odvažoval stále dál a objevoval krásu Prahy: Staré 
Město, pak Karlův most s nádherným pohledem na Malou Stranu a Hradčany ve výšce. 
Budovy byly skromnější a omšelejší, než jakými se pyšnila Vídeň, ale to město mělo zvláštní, 
méně okázalou krásu. Na Starém městě objevil pár antikvariátů a tam za pár krejcarů úplné 
poklady nejrůznějších jazykových učebnic a slovníků. Překonal štítivost nad jejich 
usmoleným vzhledem a nořil se do toho světa zázraků.  

 
* * * 

 
„Pane poručíku, je tu zpráva z velitelství“, vyrušil ho Hladík ze vzpomínek. 
Vojtěch se podíval na kus papíru, popsaný Hladíkovým školáckým písmem. Podle 

rozkazu mají prozkoumat náladu obyvatelstva. Koho poslat? I Vojtěchovi, který německy 
mluvil perfektně, dalo práci rozumět místnímu dialektu. 

„Půjdu se na to podívat. Vzbuďte Rosického a řekněte mu, že má tady zatím velení.“ 
„Chcete jít sám, pane poručíku?“ zeptal se Hladík úzkostně. „Mně lidi tady nepřipadají 

moc přátelští. Neměl byste si vzít pár mužů s sebou?“ 
„Aby si lidi mysleli, že jdeme někoho zatknout nebo vyvlastnit? To bych mohl rovnou 

na velitelství napsat, že je nálada nepřátelská. Ne, půjdu sám. Brzo se vrátím.“ 
S ulehčením vyšel před stanici a potom se vydal ulicí proti svahu. S lidmi se dalo 

vždycky nějak domluvit, alespoň s jednotlivci. Odmítal věřit, že jsou Němci zlí jen proto, že 
mluví poněkud jiným jazykem: přece je znal, chodil s nimi nějakých jedenáct let do školy.  

Šel zvolna a rozhlížel se kolem. Jablonec se mu líbil nejen kvůli jménu: černobílé 
domy s charakteristickými štíty mu připadaly půvabné. Většina domů měla do ulice malé 
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zahrádky, teď ještě zimně potemnělé, ale asi osvěživé na jaře. Říkal si, že by tady třeba rád 
pobyl nějaký rok, kdyby se tu pro něho našla nějaká práce. Pak uviděl na blízké křižovatce 
hlouček lidí, čtyři muži a jedna žena. To ještě nebyl dav. 

„...tak jako tenhle Čecháček,“ uslyšel v místním dialektu, když se přiblížil. „Ještě před 
pár měsíci pěkně poslouchal a teď se tu naparuje jako pán.“ 

„Proč myslíte?“ zeptal se Vojtěch německy. 
Muži viditelně ztuhli. 
„Prosím?“  
„Někdo z vás říkal, že se naparuji. Ptal jsem se, proč si to myslíte.“ 
Zaraženě na něho civěli. 
„Myslíte, že jsme tady rádi? Rozkaz je rozkaz. Byli jste přece taky na vojně.“  
„Ale, když se nebudete zlobit...“ odkašlal si jeden z mužů, ten zjevně nejstarší. „Vy 

jste na našem území. Přišli jste jako okupační armáda.“ 
„Na vašem území? Co je to za nápad.“ 
V té chvíli hvízdla kulka a vzápětí se ozval výstřel. Vojtěch si později vzpomínal, že 

instinktivně uhnul. To by mu ovšem jistě nepomohlo, pokud by kulka směřovala k němu, jak 
bylo pravděpodobné. Někdo v hloučku vykřikl a vzápětí se svezl na zem. Vojtěch se 
rozhlédnul a přitom sáhl k pasu. Se zahanbením si uvědomil, že nechal opasek s pistolí tam 
dole na stanici. Možná to udělal záměrně, to teď už nevěděl. V každém případě toho teď 
litoval, i když by pistole měla jen symbolický význam: i lepší střelec sotva mohl čelit 
útočníku ze zálohy.  

Další výstřel už nepřišel, zato hlouček se rozutekl až tu ženu, která se skláněla nad 
postavou na zemi. 

„Dostal to do ramene,“ řekla. „Silně krvácí.“ 
Vojtěch překonal strnutí. 
„Musíme s ním do nemocnice.“  
„Žádná tady teď není, zrušili ji kvůli válce.“  
Přitom si stáhla šátek s hlavy a sténajícímu raněnému jím stahovala ránu. S údivem 

pozoroval její jisté pohyby. 
„Vy jste zdravotní sestra?“ 
Zavrtěla hlavou. 
„Ne docela. Silně krvácí, asi má porušenou větší tepnu.“ 
„Je tady alespoň nějaký doktor?“  
„Jediná pomoc je teď v Liberci. Musel by se tam ale dostat rychle.“ 
Vojtěch se bezradně rozhlédl. Široko daleko byli na ulici sami – jen oni dva a raněný, 

který bezmocně sténal. Cítil se bezradný a přitom vystavený jako terč. Nejraději by se rozběhl 
zpět na stanici, ale ten sténající člověk na zemi to jaksi nedovolil. 

„Nemá tu někdo blízko bryčku?“ 
„Víte, jak dlouho by to trvalo? Stejně nám koně dávno sebrali pro armádu.“ 
Zdálo se to beznadějné. Vojtěch se zadíval na raněného. Veliká rudá skvrna na rameni 

se mu ještě rozšířila, navzdory obvazu. Pozdvihl oči a setkal se s jejím chladným pohledem. 
 „A co ta vaše posádka?“ zeptala se opovržlivě. „Vy šlapete pěšky?“ 
„Máme tu jenom vlak.“   
„Vlak? Tak ho povezeme lokálkou?“ 
Pohlédl na ni vyjeveně. To ho vůbec nenapadlo. 
„Celý vlak pro jednoho raněného, ještě civilistu... Vlak je tu pro vojenské účely.“ 
„Samozřejmě. Češi se mohou vozit sem a tam. Pro umírajícího Němce...“ 
„Národnost v tom nehraje žádnou roli,“ rozzlobil se. „Ale celý vlak... mohlo by se to 

brát jako zneužití.“ 
„Když jde o záchranu života?“ 
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„To asi nepochopíte, ale předpisy...“  
Pohlédl na ni a hned zas sklopil oči před jejím ironickým úsměvem.  
„Vezměte ho za nohy,“ rozhodl náhle. 
Pohlédla na něho s údivem. 
„Co civíte, pomozte mi. Musíme ho dostat na stanici.“  
Tak ho nesli. Šlo to jen stěží, raněný sebou zmítal a vykřikoval. Vyčerpalo je to po stu 

krocích, ale to už k nim naštěstí dorazila skupina vojáků, vedená Rosickým. 
„Slyšeli jsme výstřel,“ volal z dálky. 
„Ano, střelili asi po mně. Dostal to tenhle muž. Musíme ho dovézt do Liberce.“ 
Na stanici řekl Hladíkovi, aby vyslal hlášení, že vezou raněného. Někdo jednou 

vystřelil. Raněný není jejich voják, ale místní člověk. Pak dalo chvíli práce sehnat strojvůdce 
a topiče. Naštěstí byla lokomotiva víceméně pořád pod parou. Už se pomalu rozjížděli, když 
se Hladík vyřítil ze staniční budovy. 

„Mám tady odpověď,“ mával telegrafní páskou, „přikazuje vám neodjíždět.“ 
„Odpovězte jim, že si co nejvíc pospíším,“ zakřičel Vojtěch do sykotu lokomotivy.  
Jako by ho setrvačnost masy vlaku, který už vyrazil, strhla s sebou. Cítil najednou 

zvláštní vzrušení, které ho téměř opájelo. Věděl, že za tohle bláznovství může jít před polní 
soud. Z vojenského hlediska si počínal nesmyslně. Z lidského jistě naopak, ale to by tribunál 
sotva uznal. Jindy by se jistě bál udělat něco takového. Ale právě zas jednou o vlásek unikl 
smrti, to vědomí mu ještě probíhalo nervy a zbavilo ho rozvahy.  

Kromě toho se bál posměchu té ženy, kdyby byl couvnul. Chtěl před ní vypadat jako 
zralý, rozhodný muž, ne jako chlapec, kterému ještě ani není dvacet. Nenápadně teď na ni 
pohlédnul. Od onoho zážitku v tom italském statku na stráni se nepřiblížil k žádné ženě. 
Nebyla k tomu prostě příležitost. V Praze na Starém Městě sice pravidelně míjel jeden 
nevěstinec, ale neměl na něj peníze. Přitom ho vzrušovaly stíny žen, malebně postávajících 
před tím domem. Několikrát už zaváhal, ale příliš se bál nákazy, o jejíchž následcích dost 
slyšel od znalejších kamarádů. Zvlášť Rudi Schimmelhaufen kdysi rád rozkládal, proč nikdy 
nechodí do „levných domů“. 

„Nejlepší je mít metresu,“ říkával s líným úsměvem. „A nebo panskou v domě.“ 
„Jako tvůj otec?“  
„Nemluvme o tom.“  
V té odpovědi, provázené úšklebkem, se tajilo možná i to, že Rudiho otec není jediný, 

kdo si s Máry v noci tajně užívá. Na Vojtěcha ovšem zbyly jen fantazie, které ústily do 
nočních polucí.  

„Pokud ta mašina pojede takhle pomalu,“ promluvila žena, „tak dojedeme pozdě.“ 
„Jede tak rychle, jak to jde,“ odpověděl rozpačitě.  
Pak se na ni po straně podíval. 
„Ani nevím, jak se jmenujete.“  
„Záleží na tom? Vy jste se mi také nepředstavil.“ 
„Neměl jsem čas. Jmenuji se Vojtěch Kára.“ 
„Tak jste skutečně Čech? Jak to, že mluvíte tak dobře německy?“ 
„Vyrostl jsem ve Vídni. Ale vy jste mi neodpověděla.“ 
„Jmenuji se Leny Schneider.“ 
Chvíli v duchu okoušel to jméno. Něco mu připomínalo, nevěděl co.  
„Když jsem se ptal, zda jste zdravotní sestra, řekla jste, že ne tak docela,“ vzpomněl si. 

„Čím jste tedy zcela?“ 
„M ůj manžel byl... je lékař. Leccos jsem pochytila.“  
„Byl nebo je.“ 
Chvíli mlčela. 
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„Já nevím. Přes jeho věk ho nakonec taky odvedli na frontu. Už půl roku od něho 
nemám žádné zprávy.“ 

Přes jeho věk? Znovu se na ni podíval. Připadala mu mladá, mohlo jí být kolem třiceti, 
proti němu starší tak o deset, nejvýš dvanáct let. Když se neskláněla k raněnému, hleděla 
z okna. Viděl z ní jenom hrdý profil: čisté klenuté čelo vyvážené těžkým uzlem plavých vlasů, 
krátký přímý nos, plná ústa nad malou pevnou bradou. Dalo by se říci krásná, kdyby z ní 
nečišel takový chlad. Ale pak si všiml, že kolem nosu má po tváři rozesetu hrst docela 
světlých drobných pih. Podivně ho to vzrušilo. 

Konečně dorazili do Liberce. Dříve než mohl pomoct s raněným, byl nějakým 
poručíkem důrazně vyzván, aby se hned dostavil na velitelství. Příjemné vzrušení ho rázem 
opustilo. Tušil, že příští chvíle nebudou jen tak. Když stanul před majorem Černochem, viděl 
hned, že to bude ještě horší, než se obával. Majorova kulatá tvář, většinou ležérně vlídná, byla 
brunátná vztekem. 

„Copak jste se, poručíku, dočista zbláznil?“ vyjel na něho. „Vozíte si lidi vojenským 
vlakem, jako by to byla místní lokálka. Nevíte snad, jaký je nedostatek uhlí?“ 

Vojtěch otevřel ústa, ale major zdvihl výhružně dlaň. 
„Ml čte!“ zahřměl. „M ěl bych vás pohnat před polní soud. Máte štěstí, že vás už rozkaz 

nezastihl, jinak by vás soud neminul.“ 
Vojtěch si vděčně pomyslel, že ho Hladík naštěstí nezradil. 
„Ale i bez rozkazu,“ pokračoval major mírněji. „Cožpak nemáte žádnou soudnost? To 

jste důstojník? Vlak je tu naše hlavní strategická zbraň. Musí být pořád v pohotovosti, kdyby 
se zase něco semlelo. A vy si z něho klidně uděláte sanitku pro místní obyvatelstvo.“ 

„Myslel jsem, že tím naší věci pomáhám. Když zdejší obyvatelstvo uvidí, že se 
staráme o jejich lidi...“  

„To jste tak naivní? Kupte si zítra jejich zdejší plátek. Budou tam psát, že jsme 
postřelili jejich člověka a ještě ho odvlekli do jiného města, abychom svůj hnusný zločin 
zakryli. Nejspíš to stejně byl nějaký místní štváč. Jestli ten člověk umře, udělají z něho 
mučedníka naší represe.“ 

„Ale to snad ne. Byli tam svědci.“ 
„Jak k tomu incidentu vlastně došlo?“ 
Vojtěch mu stručně vylíčil, jak mluvil s hloučkem místních lidí, aby zjistil jejich 

náladu, když náhle z některého z blízkých domů někdo do hloučku vystřelil. 
„Ta kulku nejspíš byla pro mne.“  
„To sotva, to byste už tady nebyl,“ zavrčel major. 
Vojtěch se zarazil. Už podruhé za jeho život kolem něho profičela smrt a vždy ho 

potom někdo ujistil, že mu patrně nebyla určena. 
„Místní lidé to viděli a taky to, že jsme se o raněného postarali. I když nejsou zrovna 

přátelští, mají snad přece rozum...“  
„Mluvíte jako civilista... Ostatně už mě napadlo, jak můžete být v tomhle věku 

důstojníkem. Kdy jste vlastně ukončil kadetku?“ 
„Získal jsem hodnost jako jednoročák, když byl zabit poručík naší jednotky.“ 
Major Černoch na něho chvíli zamyšleně hleděl, pak kývl hlavou. 
„Myslel jsem si něco takového. Ne, že bych nějak obdivoval rakouskou armádu,“ 

dodal rychle, „ale prostě se to pozná. To není jenom věkem. Vy máte v sobě něco... prostě jste 
vlastně civilista v uniformě, že.“ 

Řekl to tak, jako by právě v Kárově povaze objevil nějaký bizarní defekt.  
„Já jsem už v Praze požádal o propuštění do civilu. Řekli mi, že to zatím nejde, mají 

prý málo důstojníků.“ 
Major pokýval hlavou. 
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„Budete to s námi muset ještě chvíli vydržet. A my s vámi. Teď se vraťte zpátky do 
Jablonce a vlak už nechte na pokoji, pokud nedostanete rozkaz. Jestli provedete ještě další 
hloupost, soud vás nemine.“ 

Vojtěch ho provinile požádal, zda už smí odejít. 
 „M ějte oči otevřené, máte tam škodnou,“ zavrčel major. „Chtělo by ji nějak 

vykouřit... Pošlu vám posily, jakmile to půjde. Můžete odejít.“ 
Rozhlížel se pak po peróně, zda tam neuvidí Leny Schneiderovou, ale nebyla nikde 

k vidění. Po krátkém váhání dal signál k odjezdu a naskočil do vagónu. Už se stmívalo, cesta 
s tou ženou mohla být docela romantická. Ale pak si vzpomněl na její odmítavý chlad. 
Dobývat nepřístupné ženy, to ho nelákalo. Byl zřejmě duší civilista, i co se žen týkalo. 

  
* * * 

 
Když se vrátil do Jablonce, hlásil mu Rosický, že už pachatele mají. Hned poté, co pan 

poručík odjel s tím raněným, začali s četou mužů prohledávat domy kolem místa incidentu. 
Lidé byli tak vyděšení, že jen němě přihlíželi. V domě hned vedle křižovatky chytili kluka, 
který se pokoušel ukrýt loveckou pušku na půdě. Stačilo k pušce přičichnout, aby voják hned 
věděl, že se z ní nedávno střílelo. Kluk je teď zavřený v úschovně zavazadel, čekali na pana 
poručíka, co s ním dál. Vojtěch řekl, že ho vyslechne. Nevěděl sice, jak se něco takového dělá, 
ale hrál už různé nezvyklé role od chvíle, co ho odvedli na vojnu. 

Chlapec měl v tváři, silně poznamenané akné, okázale vzdorný výraz. V očích mu ale 
Vojtěch viděl strach. 

„To ty jsi střílel? Jak se jmenuješ?“ 
Němčina chlapce zřejmě překvapila. 
„Helmut Krantz. Popravíte mne?“ zeptal se přeskakujícím hlasem.  
Mohlo mu být tak patnáct možná méně. 
„My přece nikoho nezabíjíme. Aspoň když nemusíme... Proč jsi to vlastně udělal?“ 
Chlapec mlčel řekl s očima upřenýma do země. 
„Když neřekneš, bude to jenom horší.“  
„Češi zabili tátu na Piavě, tak jsem se chtěl pomstít.“  
„Ale to je přece nesmysl. Kdo může říct, kdo tam koho zabil. Byla přece válka.“ 
„Baumgarten říkal, že je válka pořád.“ 
„Kdo to je?“ 
„Ten, co jsem ho nechtě zastřelil.“  
Chlapec se náhle rozplakal. Vojtěchovi zatrnulo z té podivné ironie. Měl snad major 

Černoch věštecké schopnosti? Ten Baumgarten byl zřejmě místní štváč a Vojtěch pro jeho 
záchranu riskoval polní soud. 

„Nezastřelil jsi ho, jenom zranil. Ale chtěl jsi zabít mne, že je to tak.“ 
„Vás? Ne. Byl tam nějaký český voják...“ 
„To jsem byl já.“ 
Když odcházel, chlapec za ním poslal polohlasem nějakou kletbu. Rozhodl se to 

neslyšet. Za chvíli nadiktoval Hladíkovi obsáhlé hlášení pro majora Černocha. Odpověď byla 
stručná, zato přišla obratem: Zadržet pachatele, dokud si pro něho nepřijde československá 
policie. Provést prohlídky dům po domu a zabavit všechny zbraně, které najdou. 

Prohlídky prováděli příští den. Jak se dalo předpokládat, žádnou zbraň nenašli. Lidé 
buď zbraně neměli nebo je včas ukryli. Zbývala doktorova vila stranou ve stráni, na niž je 
upozornil český informátor. Na jejich bušení se nikdo neozýval. 

„Vyrazíme prostě dveře,“ navrhl Rosický. 
„Raději ne. Bydlí tu asi jenom doktorova žena a ta je zřejmě ještě v Liberci, já jsem ji 

zpátky nedovezl. Podíváme se sem znovu zítra.“ 
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Zachytil Rosického divný pohled. 
„Podívejte, pane praporčíku, tohle přece není válka...“  
„Stříleli po vás,“  řekl Rosický a dodal skoro pozdě „pane poručíku.“ 
 Vojtěch věděl, že Rosický, který byl zřejmě profesionální voják a muž aspoň o patnáct 

let starší, moc neuznává jeho autoritu. Nechtěl se s ním dostat do konfliktu. 
„Kluk, napůl ještě dítě,“ řekl chlácholivě. „Chtěl prý pomstít otce...“ 
„Já bych tady nikomu nevěřil.“ 
Jak mu měl vysvětlit, že sice má z celého incidentu ještě pořád roztřesená kolena, ale 

zároveň se skoro stejně bál té pohrdavé ironie paní téhle vily? Sám tomu kloudně nerozuměl.  
„Dospělí snad mají rozum. Třeba nás rádi nemají, ale postupně se přizpůsobí.“ 
Kdyby si vzpomněl na ta slova mnohem později, musel by připustit, že se mýlil. Ale 

v té chvíli se zdálo, že zdejší rozbroje jsou jen takové nálady, které zas lidi musí přejít.   
 

* * * 
 
Nikdo se ani nepokoušel jim situaci nějak vysvětlit. Byli konečně vojáci a rozkaz zněl 

uzavřít hranice a pak – když nastaly nepokoje – nastolit pořádek v příhraničních krajích. 
Teprve dodatečně Vojtěch přišel na to, že ty kraje obývají z větší části Němci. Proč se tak 
urputně snažili prosadit svou samostatnost, to úplně nechápal. Protože nejvíc ze všeho ho 
zajímaly jazyky, měl pocit, že většina nepřátelství vyplývá jen z nedorozumění. Kdyby jim 
schopný překladatel všechny argumenty přeložil, bylo by po sporech. Jenomže takhle 
jednoduché věci přece jenom nebyly. 

„Proč jsou bankovky všechny přelepené?“ divil se před dvěma týdny, když přebíral 
gáži pro svou četu v Liberci. Štábní kapitán, který tam dozíral, se po něm ironicky podíval. 

„To jsou přece kolky. Naše nová měna, to vám nikdo neříkal?“ 
„Moc nová mi nepřipadá.“ 
„Kdo by tak rychle vytisknul dost nových bankovek? Důležitá je měna, ne ten papír.“ 
Ještě mu vysvětlil, že podle Rašínova plánu kolkované bankovky všude vyměňovali za 

staré jedna ku dvěma. Tu druhou část si stát... no prostě vypůjčil.  
„Stáhli tím půlku oběživa. Mezi lidmi je prostě moc peněz, chápete?“ 
Vojsko prý právě kvůli tomu uzavřelo hranice, tím také pomezí tří německých, rádoby 

autonomních území. Místní štváči prý lidi přesvědčili, že je Češi prostě chtějí ožebračit. To 
všechno Vojtěch příliš nechápal – ani štvaní místních politiků ani zuřivost těch, kteří na české 
straně volali po drakonických opatřeních. Věřil, jak říkal, v zdravý rozum. Byl ještě mladý a 
tak sotva mohl tušit, že rozum sice může někdy zvítězit ve sporu mezi jednotlivci, ale zřídka 
hraje velkou roli mezi národy. 

 
* * * 

 
Šel k domu Schneiderových druhý den. Šel sám, pod záminkou, že Rosický musí se 

dvěma vojáky eskortovat chlapce na četnickou stanici a zbytek čety musí pod velením 
desátníka držet posádku na nádraží. Vyhnul se přitom očím Rosického, který si o tom zřejmě 
myslel své.  

Tentokrát se po delším klepání dveře vily váhavě otevřely. 
„Podívejme, náš čacký poručík,“ uvítala ho Leny posměšně. 
„Jak jste se vrátila?“ 
„Dovezl mě jeden strýc bryčkou. Teď už chápu, proč mu tu starou kobylu 

nezrekvírovali. Myslím, že na zpáteční cestě asi pojde. Byla to hrozná jízda. A čemu vděčím 
za vaši návštěvu?“ 

„To vám hned řeknu. Napřed mi povězte, jak se má pan Baumgarten.“ 
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„Jistě lépe než my. Aspoň pokud je pravda to, co katolíci vykládají o nebi.“ 
„On tedy zemřel?“ 
„Bohužel, dříve než ho lékař mohl operovat. Proč vás to tak dojímá?“ 
Podíval se na ni a pak zase stranou. Ta ženská byla doopravdy protivná. 
„Je to špatné pro Helmuta Krantze, který byl dopaden a taky přiznal, že to byl on, kdo 

střílel. Takto to může být chápáno jako vražda. Chlapec je sice ještě mladistvý, ale stejně...“ 
„Že nechtěl zabít Baumgartena ale vás, to asi nebude polehčující okolnost?“  
„Zdá se, že vás ta věc úžasně baví.“ 
„Nebaví mě. Baumgartena jsem sice nesnášela, byl to nadutý mluvka. Ale proto mu 

ještě nepřeji smrt. Stejně na tom už nezáleží. Povíte mi, proč jste sem za mnou přišel?“ 
„Máme prohlídnout všechny domy, zda tu nejsou zbraně. Váš zbyl jako poslední.“ 
Otočila se k němu s divokým výrazem. 
„No prosím, jen si poslužte. Co jiného jsem mohla čekat.“ 
„Řekl jsem vám přece, že jsme dostali rozkaz. Uznejte, že střílet po lidech ze zálohy 

není v míru normální.“ 
„A je to dobrá záminka, aby se vtrhlo do cizích domovů a ukázalo, kdo je tady pánem, 

že. Mohla jsem čekat, že se naše vztahy rychle vyjasní.“ 
„Nechápu, proč se na mne pořád vytahujete! Riskoval jsem polní soud, abych 

zachránil člověka, který byl zřejmě místní štváčem. Nemůžu za to, že ten člověk zemřel. 
Kdyby ten fracek uměl mířit, tak bych na chodníku ležel já.“ 

Viděl, jak napůl otevřela ústa, ale nic neřekla. 
„V čera jsem jen stěží zabránil, aby vám mí vojáci vyrazili dveře a prohlédli to tady 

bez vás, pěkně po vojensku. Tak odkud berete tu drzost se tu na mne vytahovat?“ 
Leny viditelně zkrotla. 
„Vytahovat? Co je to za výraz?“ 
„To bude asi vídeňsky. Dá se říct povyšovat se, není to ale přesné.“ 
„Ale já se přece nijak nepovyšuji. Jen proto, že se okupantu nevrhnu hned k nohám...“ 
„Co je to za nesmysl, jaký okupant. Tohle je Československá republika a já patřím 

k jejímu vojsku. Jsme tady jenom proto, abychom zajistili pořádek.“ 
„Pořádek podle vás. Cožpak president Wilson nevyhlásil zásadu sebeurčení?“ 
„Jistě tím nemyslel, že si každý okres vyhlásí svůj stát.“   
„Ale my jsme tady doma. Tohle je odjakživa německé území.“ 
Netrpělivě vzdychnul.  
„Protože Jablonci říkáte Gablonz? Které z těch jmen je asi původní.“ 
„Klidn ě to naše. Gabl je přece německé. V každém případě tu žijeme už celá staletí.“ 
Vojtěcha tahle slovní tahanice už unavovala. Proč se s tou ženskou vlastně vybavuje?  
„Takhle se můžeme dohadovat do večera. Já na velkou politiku nejsem. A vůbec se 

nevyžívám v téhle roli.“ 
„Ztrácíte rovnováhu, když nám stojíte na šíji?“ 
„Na žádnou šíji jsem si nestoupal.“ 
Věděl, že ho jen provokuje, a nechápal, proč vlastně tuhle hru ochotně připouští. Ale 

bůhvíproč velice chtěl, aby jí konečně vymluvil to její nesmyslné nepřátelství.  
„Snad mi tedy nechcete říct, že se necítíte dobře v roli vojenského pána.“   
„Náš major mi nedávno řekl, že jsem civilista v uniformě. Měl asi pravdu. Hodlám jít 

do civilu, jakmile mě propustí.“ 
„To je škoda,“ řekla tiše. 
„Cože? Proč to proboha říkáte?“ 
„Uniforma vám docela sluší. A taky se mi líbí, když se zlobíte.“ 
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„Vidím, že jsem vám jen pro smích,“ vyrazil zuřivě. „Tak podívejte. Pokud máte doma 
zbraně, tak je do zítřka dejte přede dveře. Já zítra přijdu zase kolem šesté, ale se třemi muži, 
tak ať tady nic nenajdeme.“ 

Otočil se a šel. Uslyšel za sebou její spěšné kroky. 
„Pane poručíku,“ tiše zavolala. 
„Ano?“ 
„Nemohl byste přijít sám?“ 
Ohlédl se a setkal se s jejím pohledem, který mu něco říkal. Neuměl to vyluštit. 
Na stanici jen zabručel, že zatím nic nenašel, ale že tam musí ještě zítra. Vila je velká, 

všechno neprohlédl. 
„Nechtěl byste, abychom vám pomohli?“ zeptal se Rosický. 
„Ale ne, stačím na to sám. Nechci dělat moc velký rozruch.“ 
Měl dojem, že si Hladík vyměnil s Rosickým významný pohled, ale rozhodl se, že si 

toho nebude všímat.  
Seděl pak v kanceláři nad otevřenou učebnicí italštiny, ale místo na zažloutlé stránky 

hleděl z okna do tmy. Vlastně sám nevěděl, proč tu ženskou tak chrání. Jenom ho provokovala 
nebo vystavovala tu typicky německou nadutost. Typickou? Už tomu taky podléhá. Znal přece 
spoustu Němců, kteří byli normální. Lidé přece jsou všude podobní. Zato jejich jazyky mají 
zajímavé odlišnosti. Začal přemýšlet o shodách a rozdílech, kterých si zatím všiml v těch 
řečích, které znal trochu důvěrněji... 

 
* * * 

 
Ačkoliv šlo o misi v zásadě nepříjemnou, pociťoval před ní zvláštní vzrušení. 

Dokonce chvíli hleděl před odchodem do jediného zrcadla, které na stanici měli. Bylo bohužel 
napříč prasklé, takže člověk mohl vidět dvě lehce posunuté části tváře. Nějak se mu nedařilo 
je scelit do jedné. Tahle část je česká, napadlo ho, tahle rakouská. Odvrátil rychle oči.  

Když zaklepal na dveře, otevřela mu téměř okamžitě, jak by tam už na něho čekala. 
Přesto ho pozdravila nějak udýchaně. Vděčně se usmála, když uviděla, že je sám. K jeho 
překvapení tentokrát měla elegantní, velice ženské šaty s výstřihem. Vlastně poprvé si všiml, 
jak pěknou má postavu. 

„Tak co, ukážete mi ty vaše zbraně?“ zeptal se s úsměvem. 
Řekl to trošku hravěji, než měl původně v úmyslu. Pohlédla na něho. 
„Později, možná. Ještě jsem se nerozhodla.“ 
„Mám na vás zaútočit vojenskými prostředky?“  
„Napřed byste se mnou mohl vypít šálek čaje.“  
Pokynula mu, aby ji následoval. Když uviděl, co přichystala na starožitném stolku 

v knihovně, málem vykřikl. Nejen, že tam ve světle velkých svíček byl míšeňský čajový 
servis, z jehož konvice zachytil vůni pravého čaje, ale na ozdobném talíři se tam k sobě tulila 
hromádka čokoládou zdobených sušenek. Obojí do té míry připomínalo mírová léta v domě 
Schimmelhaufenů, že se mu dojetím až zamlžily oči. 

Všimla si zřejmě jeho pohnutí a usmála se, tentokrát bez vší trpkosti a přirozeně. 
„Byla jsem na vás včera protivná. Tak bych to ráda napravila.“ 
„Silně to připomíná korupci. Tyhle sušenky jsem neviděl už kolik let.“ 
„Nemyslete si, že takhle žiju pořád. Můj muž byl... je člověk, který myslí na zadní 

kolečka. Shromáždil tedy jisté zásoby ještě, než začala válka.“ 
„To bylo od něho velmi prozíravé,“ řekl Vojtěch s plnou pusou.  
Ačkoliv sušenky přece jenom utrpěly dlouhým ležením, naplňovaly ho takovým 

blahem, že těžko dokázal myslet na něco jiného. 
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„Jistě si ale přitom nemyslel, že se jimi bude jednou cpát nějaký český voják,“ řekla 
s posměšným úsměvem. 

Vojtěch s nejvyšším vypětím stáhl zpátky ruku, kterou už natahoval po jedné ze 
zbylých sušenek. Málem si myslel, že v jádře není protivná, ale zřejmě se mýlil. 

„Madam Schneiderová...“  
„Jmenuji se Leny.“  
„Ale jako Leny se nechováte. Už jsem si skoro myslel... ale vidím, že tu máme zase 

zpátky madam Schneiderovou.“ 
Zarazil se, když uviděl a hlavně ucítil, že mu položila ruku na tu jeho, kterou právě po 

přerušené pouti za sušenkou nechal ležet na stole. 
„Já vám musím něco vysvětlit, pane poručíku,“ řekla udýchaně.  
„Ano?“ 
„Vy sice tvrdíte, že jste duší civilista, ale vtrhnete mi do života jako dobyvatel...“  
Násilím odtrhl zrak od zbývajících sušenek. 
„Ale já přece naopak...“ 
„Chováte se mile, ano. To si lze vysvětlit jen jedním způsobem.“ 
Bezděky pohlédnul na její ruku, která pořád ležela na jeho. 
„Musím vám hned teď vysvětlit, proč to nejde.“ 
„Nejde co?“ zeptal se užasle. 
„Nedělejte hloupého. Prostě s vámi nemohu nic mít. Ne, prosím, nepřerušujte mě,“ 

stiskla mu ruku. „Je to jenom pár bodů. Tedy především jsem vdaná žena a to se nezmění, 
dokud nedostanu jasnou zprávu o svém muži. Za druhé jsem nejméně o... řekněme o devět let 
starší, než vy. Za třetí jsem Němka a vy Čech, navíc voják a důstojník. Vaše návštěvy zde by 
kompromitovaly nás oba. Za čtvrté...“ řekla už bez dechu. 

Vojtěch si uvědomil, že teď nějakou záměnou drží její ruku on a bezděky jí jezdí 
bříšky prstů po dlani. 

„Za čtvrté? Kolik důvodů ještě máte?“ zeptal se bezmyšlenkovitě. 
„M ěl být ještě nějaký čtvrtý, ten jsem teď zapomněla. Tři ale stačí, ne?“ 
„T ři je hodně,“ připustil.  
„Myslela jsem, že mi je budete vymlouvat.“  
Řekla to, jak se mu zdálo, trochu zklamaně. 
„Máte je dobře promyšlené. Tak mě aspoň proveďte po domě, ať nemusím lhát při 

hlášení, že jsem to tu u vás prohlédl.“ 
Vyvinula ruku z jeho sevření a trochu vratce vstala. Pak mu pokynula, aby ji 

následoval. Prošli jídelnou a kuchyní, ona před ním, s trochu strnulými zády. 
„To tady svítíte jen svíčkami?“  
„Je tu elektrické osvětlení. Něco se ale pokazilo, nevím co. Chcete to vidět i tam 

nahoře? Jsou tam jen obyčejné místnosti.“ 
„Rozhodně.“   
Bylo mu jasné, že s tou vratkou kaluží světla od svícnu, který nesla před ním, bude mít 

co dělat, aby se nepřerazil na schodech – natož aby objevil ukryté zbraně. Ale měl chuť 
pokračovat v té hře, kterou už od počátku nikdo z nich docela jistě nebral vážně. Jeden za 
druhým vystoupili do prvního patra. Podle pravidel hry rázně otevřel dveře vlevo. 

„Ne, tam ne! Tam je má...“ 
Srazili se, jak se mu vrhla do cesty. Přitom upustila svícen, svíčka prskla a zhasla. Stáli 

ve tmě těsně u sebe. 
„Ložnice,“ dokončila šeptem. „Tam rozhodně...“ 
Měl pocit, že při těch slovech nějak zavrávorala a instinktivně ji zachytil.  
„T ři důvody,“ řekla šeptem.  
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Zjistil, že ji líbá na ještě trochu otevřená ústa. Udělala pohyb, jako by ho chtěla 
odstrčit, ale neměla k tomu zřejmě sílu. Posunul dlaň, až v ní pocítil oblinu jejího prsu. Pak už 
se zbavovali zbytečných vrstev oděvů, nebylo jasné, kdo komu pomáhá. Když konečně přilehl 
na její nahé tělo, bylo mu, jako by se nořil do očistné lázně, která vzápětí vzkypěla. Kdesi za 
hranicí narudlé mlhy slyšel jakési steny, ne jenom jeho, ale také její. Napadlo ho, že jí možná 
ubližuje, ale nedokázal přestat. Když pak ležel vedle ní v příjemném zemdlení, najednou 
promluvila. 

„To je ten čtvrtý,“ řekla tiše. 
„Cože?“ 
„Ten čtvrtý důvod. Je to už tolik let... málem jsem zapomněla, jaké to je. Ty jsi tak 

mladý a vášnivý, úplně bych ti propadla.“ 
Nějakou dobu spočívali tiše ve tmě. Tohle je ještě lepší, než ty sušenky, napadlo ho. 

Mazlivě se otíral tváří o jemnou pokožku jejích ňader.  
„Škrábeš,“ zasténala. „Ne, nepřestávej, je to příjemné.“  
Jemnými prsty putovala po jeho břiše.  
„Ty můj vojáčku,“ řekla uchváceně, když ta jeho část, již ve tmě hledala, přestala pro 

tu chvíli být civilistou. „Pojď ještě ke mně.“  
Tentokrát bylo jejich milování něžnější a delší. Vojtěch v něm našel rozkoš, kterou 

předtím pro vzrušení plně nevnímal. 
„Ach bože,“ řekla do tmy. „Tohle musí špatně skončit. Odjedu.“ 
„Kam prosím tě.“ 
„Někam daleko od tebe. Hned zítra.“ 
„Nemohlo by to pár dní počkat? Ještě jsme se ani pořádně nepoznali.“ 
Přitiskla se k němu, pak se k němu prudce obrátila zády. 
„Jak mě chceš ještě víc poznávat.“  
„Mám několik nápadů.“ 
„Cože, ty nestydo! Proboha... No tak snad pojedu pozítří.“ 
O něco později se rozloučili něžným polibkem a on dotápal po schodech k hlavnímu 

vchodu. Když dorazil na stanici, zjistil, že celá jednotka je naložena ve vlaku a čeká jenom na 
něho: právě dostali příkaz přesunout se do Varnsdorfu, odkud byly hlášeny nepokoje. 

 
* * * 

 
Jako by v škodolibé režii, vyhýbala se pak všechna další převelení obloukem Jablonci. 

Když víc než po půl roce byla konečně vyslyšena žádost o Vojtěchovo propuštění do civilu, 
vypravil se při první možné příležitosti do půvabného města Jablonce. Na jeho klepání na 
dveře vily ve stráni mu nikdo neodpověděl. Po delším vyptávání se dozvěděl, že je vila 
prázdná a na prodej. Doktor Schneider se z války nevrátil, jeho žena Leny Schneiderová se 
odstěhovala k příbuzným do Karlových Varů. 

Nebylo zas tak nemožné ty příbuzné najít. Vojtěch si však dodatečně vyčítal, že svou 
urputností jen pokoušel osud. Po dlouhém hledání se dozvěděl, že Leny dostala španělskou 
chřipku, která už tehdy byla na ústupu, a stala se jednou z jejích posledních obětí. Ta zpráva 
na něho dolehla: cítil nejenom smutek po Leny, ale i dotek nesmyslné viny. 

„Já za to přece nemůžu,“ volal v duchu kamsi k nebesům. 
Nikdo mu odtud neodpovídal. Postupně v něm ta nesmyslná myšlenka, že projevy své 

mužnosti vždy nějak uvolní jakési destruktivní síly, klesala někam do stínu. Nikdy však 
nezmizela docela.  

 
III. 
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Dva muži u okna, které až dosud podle jejich konverzace považoval za Čechy, se 
spolu začali bavit německy, jakmile celník vyšel z kupé. Jakýmsi kouzlem se současně i 
proměnili: jejich výraz obličeje, gesta, všechno vypadalo rakousky. Vojtěcha jen žasl. On 
odsud přece pocházel, mluvil vídeňským dialektem a znal v některých částech Vídně každý 
kout. Přesto měl podezření, že na něm cosi pražského už neodčinitelně ulpělo. Na těchto 
lidech zřejmě ne: setřepali se sebe stopy prostředí, jako by to byl pouhý prach. 

Chvíli bojoval se svou plachostí. Nakonec nedokázal překonat zvědavost. 
„Promiňte, vy jste odsud?“ 
Pohlédli na něho s úžasem. 
„Odsud? Jak to myslíte.“  
„Tak, z Rakouska. Snad z Vídně?“ 
„Proč se ptáte,“ zeptal se druhý trochu podezíravě.  
„Jen ze zvědavosti. Obdivuji, jak dobře mluvíte.“ 
„My hodně cestujeme.“  
Chvíli bylo ticho. Pak se ti dva zase začali polohlasně bavit spolu. S úsilím odtrhl 

pozornost od virtuosity, s níž přeladili zpěvavou vídeňskou intonaci. Asi to byli obchodní 
cestující, nejspíš Židé: jenom ti asi byli schopní takové pružnosti. Vlak právě vjížděl na 
nádraží Franze Josefa a jemu se najednou rozbušilo srdce. Byl doma! Zkusmo si v duchu 
opakoval známá jména: Prater, Schoenbrunn, Mariahilferstrasse... Bylo to zvláštní, znělo to 
známě a současně už trochu vzdáleně. Nebyl přece tak dlouho pryč, jen trochu více, než dva 
roky. Jenomže co všechno se za tu dobu událo! Nejméně dvakrát unikl jen o vlas smrti, 
intimně poznal dokonce dvě různé ženy, stal se – původně vlastně omylem, ale teď už bez 
chuti to měnit – občanem Československa, státu, o jehož možném vzniku přede dvěma lety 
neměl ani tušení. 

Dychtivě vyhlížel z okénka, zda ho někdo čeká na peróně. Nikde však neviděl nějakou 
známou tvář. Trochu ho to rozmrzelo. Poslal jim přece dopis! Někdo se mohl obtěžovat, 
zvlášť když se z Josefstadtu přestěhovali do vzdáleného Hietzingu, kde to neznal. Mohl si 
však být jist, že dopis došel? Doba pořád ještě nebyla zcela normální. Popadl kufr a vystoupil 
z vagónu. 

Když vyšel z nádraží, měl zvláštní pocit, který narůstal, jak pokračoval městem 
ke stanici městské dráhy. Kam se jen vytratila ta arogantní elegance, s níž v minulosti Vídeň 
nedbale zastiňovala provinční města? Přes teplé počasí se lidé, které potkával, jako by 
zimomřivě choulili do sebe a kamsi spěchali s očima přibitýma k zemi. I budovy jako by 
přisedly a zšedly. Byl to jen dojem? Kdokoliv, koho se pokoušel vyptat na cestu, odpovídal 
buď s mírným podrážděním nebo s jakousi tichou skromností. Hietzing? No ano, tramvaj  
v tom směru jezdívá, ale kdo může říct, zda pojede? Nebo že dojede až na konečnou? Všichni 
ti lidé přitom vypadali unaveně a pohuble. Ani stopa po onom rakouském gemütlich, té 
pohodlné srdečnosti, kterou se Vídeň vždycky pyšnila. Rád by se zeptal, co se tady vlastně 
stalo, ale nevěděl ani, jak by formuloval otázku. 

V stařičkém vagónu tramvaje, který sebou přes malou rychlost cloumal sem a tam, 
přemýšlel Vojtěch o tom, zda prohraná válka mohla na zdejší obyvatele mít tak zničující vliv. 
Pád monarchie, zhroucení rakouského impéria? Obojí bylo tak spíš pro smích, alespoň pro 
běžného člověka. Tak si to dlouho myslel. Teď měl za sebou novou zkušenost. Těsně než 
odjížděl, byl v Praze Masaryk znovu zvolen presidentem mladé republiky. Češi s posvátnou 
úctou vzhlíželi ke svému filosofu na trůně. Lidé patrně rádi vzhlížejí. Zaslechl výraz Tatíček 
Masaryk. Vojtěch o náhradního otce nestál: zkušenost s tím vlastním mu stačila. 

Průvodčí zaraženě pohlédl na bankovku, kterou mu podával. 
„Nemáte drobné?“  
Vojtěch zbytečně prohledával kapsy. Na drobné nepomyslel, když si v Praze měnil 

peníze. Ochotný průvodčí ukázal bankovku okolním cestujícím. 
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„M ůže to někdo rozměnit?“ 
Lidé jen mlčky vzhlédli, někteří zavrtěli hlavou. Vojtěch si náhle uvědomil společný 

znak skoro všech těch lidí, které dosud oslovil: byla to bída. Byl na ni zvyklý z dětství natolik, 
že ji hned neviděl. Teď ale zřejmě nouze postihla daleko širší vrstvy. 

„Kam jedete?“ zeptal se průvodčí a vrátil mu bankovku. „Do Hietzingu? Tak to 
můžete na příští zastávce vystoupit. A příště mějte drobné, tramvaj není peněžní ústav.“ 

Trochu z onoho někdejšího pohodlně laskavého humoru se zatřpytilo v jeho staré tváři, 
pomačkané a plné rýh jako nějaká stará holínka. 

Hietzing ještě nebyl okraj Vídně, ale tady to vypadalo jako na nějakém hodně chudém 
venkově. Ulička, kterou konečně našel, ústila do nějakého smetiště, teď zřejmě rozebraného 
chudáky pasoucími po všem, co mohlo mít nějaké použití. Zaklepal na vrata jednoho z 
omšelých patrových domků a když nikdo neodpovídal, vzal za kliku. Uvnitř byl zatuchlý 
chlad, prosycený pachem vařeného zelí. V šeru rozeznal na dveřích hned vlevo v přízemí 
papírovou cedulku. Visela nakřivo, ale nesla krasopisný nápis „Kára“. S bušícím srdcem 
zaklepal a vešel. 

Postava, která mu váhavě šla vstříc, byla docela jistě jeho matka. Jenomže jako by za 
dva roky zestárla aspoň o deset let. S jakýmsi ustrnulým dojetím cítil její drobná kostnatá 
ramena, schoulená jako u stařenky. Nemůže jí přece být moc přes čtyřicet, říkal si s nevěřícím 
údivem. Matka v jeho objetí vydala jakýsi suchý vzlyk a pak se mu vyvinula. 

„Počkej, chlapče. Musím si sednout.“ 
„Copak, snad nejste nemocná?“ 
„Ale tak, nohy mi občas nějak neslouží.“ 
Vojtěch si náhle uvědomil, jak jinak zní ta zdejší čeština. Matka se nikdy nenaučila 

dobře německy, přesto však nějak pochytila místní přízvuk. 
„A kde jsou ostatní? Čekal jsem, že mi přijde někdo naproti.“ 
„Toník s Anči pomáhají na trhu.“  
Chodil snad Tonda na gymnázium pro kariéru trhovce?  
„Našli si odpolední práci u jedné trhovkyně. Vydělají jen pár krejcarů, ale mohou si 

vzít z toho, co se ten den neprodá.“ 
„A co Bětka?“ 
Matka jenom mlčky vzhlédla. 
„Copak je s Bětkou? Divil jsem se, že mi nepíše.“ 
„Bětuška umřela,“ řekla matka s námahou. „Na chřipku, při té epidemii. My jsme ji 

měli taky, ale ona byla slabá...“ 
„Proč jste nic nenapsali?“ 
„Když se to stalo, neměli jsme adresu. A pak...Nechtěli jsme ti dělat bolest.“ 
Rozhlédl se a když uviděl židli, sedl si. Bětku měl nejraději a ona taky k němu přilnula 

víc než k ostatním sourozencům. Bětka už není. Bylo to nemyslitelné a přitom zřejmě pravda. 
Vojtěch si vtlačil pěsti do očí, jako by tím mohl zapudit to strašné vědomí, a vydal jeden drsný 
vzlyk. Neuměl plakat, stejně jako matka, znal jenom tenhle drsný záchvěv, který jako by rval 
útroby. 

„Kde leží? Rád bych se s ní rozloučil alespoň dodatečně.“ 
Odpověděla mu pohledem. Pochopil s ustrnutím, že hrob nemá – jen společnou jámu, 

vyhrazenou chudině. Teprve teď mu došlo, v jaké bídě žije rodina. 
„Co otec?“  
„Nevím. Prostě se ztratil. Jednou přišel, bylo to ještě za války. Chtěl peníze, že prý má 

dluh, kvůli nějaké investici. Ty víš, co to tak asi mohlo být.“ 
Vojtěch jen přikývl. Co pamatoval, vysedával otec skoro pořád v hospodě. Tvrdil, že 

nad sklenkou tam uzavírá obchody, hlavně však pil a hrál karty. Když vyhrál, choval se jak 
grand. Matka syna občas posílala, aby z něho vymámil nějaké peníze, dokud je všechny 
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neprohýří. Vojtěch nenáviděl ten zápach lokálu, hlučnou hrubost a zvlášť opilou příchylnost, 
s kterou ho otec vždycky k sobě přitáhl a pak se chlubil kumpánům, jakého má nadaného 
syna. Nemohl ale matce tuto službu odmítnout. Ona sama do hospody vstoupit nesměla a ta 
almužna, kterou mu otec neochotně vydal, držela matku s dětmi několik dní nad vodou. 

„Byl celý vyděšený, říkal, že prý mu jde o život,“ řekla matka po krátkém mlčení. „Je 
to docela možné, potloukal se s divnými lidmi. Ale já jsem prostě neměla co dát. Chvíli mi 
nadával a pak řekl, že odjede někam daleko. Už jsem o něm neslyšela.“ 

Vojtěch to poslouchal s pohledem upřeným k zemi. Tak kromě Bětky přišel také o 
otce. Nebyl to stejný pocit, otec byl pro rodinu po léta jen trapnou přítěží.  

„To je mi líto,“ řekl trochu neupřímně.  
„No, chlapče, mně se vlastně ulevilo. Poslední dobou mi peníze nedával, spíš žebral o 

pár krejcarů, aby se mohl napít. Kde jsem to měla brát, se třemi dětmi na krku.“  
Vojtěch seděl a hleděl do země. Pokud ke svému otci něco cítil, bylo to v něm někde 

hluboko, kam ani nedohlédl. 
„Nebýval vždycky takový,“ řekla matka zamyšleně. „Když jsme přišli do Vídně, 

otevřel napřed jeden malý obchod, pak za půl roku druhý, větší. Dovážel levně látky z Čech, 
tady měl dílnu, místní Češi pro něj rádi šili. Dobře jim platil, mluvil s nimi česky. Zdálo se, že 
půjde jen pořád nahoru,“ zasmála se suše. „Nakonec měl obchod na Kärtnerstrasse, 
v skutečně elegantním sousedství. Jenomže se moc rozlétl. Nadělal dluhy a najednou se mu to 
všechno sesypalo...“ 

Vojtěch jen přikývl. Zbytek té historie znal. Matně si pamatoval, jak se neustále 
stěhovali, až skončili mezi nejnižší chudinou. Otec se nikdy nedokázal smířit s úpadkem, 
začal pít a v opilosti si hrál na granda. Rád platil za kumpány v hospodě, kteří se mu smáli za 
zády. Vojtěch mu jednou něco o tom řekl. Vedl ho opilého domů z hospody, celý sevřený 
odporem. Otec se sice potácel, ale zřejmě vnímal, co mu říká. 

„Vždyť já vím. Je to takový ksindl.“ 
„Tak proč za ně platíš?“  
„Protože aspoň předstírají respekt,“ zablábolil otec.  
Opřel se tehdy o zeď a obrátil pitím zkalené oči k nebi.  
„Respekt, to člověk potřebuje. Na lásku se může vykašlat. Člověk je stejně vždycky 

sám, to jednou pochopíš. Ale potřebuje, aby si ho někdo vážil,“ zařval do pusté ulice. „Nebo 
aby to aspoň předstíral...“ 

To byl poslední rozhovor, který kdy spolu vedli. Za týden se Vojtěch odstěhoval k  
Schimmelhaufenům. Matka naříkala, že jí bude chybět, ale ulevilo se jí, že ubude jeden 
strávník. Kdo usedavě plakal, byla Bětka. Ach bože, Bětka... 

Na chodbě se rozlehly dva mladé hlasy, dveře se rozlétly a dovnitř vtrhli Toník s Anči.  
„Podívej, Anči,“ zahlaholil Toník. „Máme tu našeho hrdinu.“ 
Vojtěch se s nimi objal, pak odstoupil a zahleděl se na ně. Toník už vypadal málem 

jako dospělý chlap, měl by se začít holit. A Anči, kterou dřív tak trochu přehlížel, rostla do 
půvabného děvčete. 

„Tak co jste přinesli,“ řekla matka netrpělivě. „Nejvyšší čas, abych vařila večeři.“ 
Toník vytáhl pyšně z vaku několik brambor, velký tuřín, dvě cibule a nakonec se 

zářícíma očima cosi, co vypadalo jako napůl ohlodané kosti. 
„Dokonce maso?“  
„To získala Anči. Syn řeznice se za ní otáčí...“ 
Zatím co v hrnci bublala směs, kterou matka mezitím rychle nakrájela, otevřel Vojtěch 

kufr a začal vybalovat dárky. Když je v Praze u těch nejlevnějších stánků kupoval, trochu se 
styděl. Ale na víc neměl, se svými příležitostnými výdělky jen taktak vystačil a ještě poslal 
sem tam trochu peněz rodině. Teď, když ty věci váhavě vytahoval, mohly by to být klidně 
šňůry perel, takový údiv působily: vlněný šátek pro matku, košili pro Toníka, vyšívanou 
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blůzku pro Anči a nakonec světle blankytné barchetové šaty. Rozložil je na posteli a všichni 
na ně hleděli mlčky: věděli dobře, pro koho je přivezl.  

„Budou mi asi malé v prsou,“ rozťala Anči stísněné ticho. „Ale když se popustí...“ 
„Ukaž,“ sáhla po nich okamžitě matka. „Tady je založeno trochu látky.“ 
„Tohle jsou šaty pro andílka,“ zašklebil se Toník, „a ne pro takovou čertici.“ 
„Ty rošťáku!“ 
Začali se pošťuchovat a Vojtěch s libostí i steskem cítil, s jakou samozřejmostí  ti dva 

spolu drží – asi tak jako on byl kdysi blízký Bětce. Potom si vzpomněl a vytáhl ještě kus 
salámu a skývu chleba, které si vzal na cestu. I v Praze byl takový salám ještě vzácností, ale 
jistě by nevyvolal takové posvátné mlčení, jako zde, když ty poklady položil na stůl. 

 
* * * 

 
Po večeři výměnou za bankovku posbíral od nich drobné na tramvaj a vypravil se 

zpátky do města. Měl jistý plán, který chtěl uskutečnit ještě než se vrátí do Prahy. Dům 
Schimmelhaufenů už našel celkem bez potíží. V první chvíli se zdálo, že se také přestěhovali, 
nebyl tu nikde onen trochu směšný erb a na dvířkách před vilou byla destička se stručným 
jménem Roden. Pak si však vzpomněl, jak Rudi, když v lehkém podroušení měl na to náladu, 
se stopou posměchu a přitom hrdě recitoval své celé jméno: Rudolf Roden baron von 
Schimmelhaufen. Vojtěch to druhé jméno tehdy považoval za jakousi nejasnou hříčku. 

Na jeho klepání mu přišel otevřít Rudi. Chvíli na něho zaraženě hleděl, pak se mu tvář 
najednou vyjasnila. 

„Vojto, to jsi ty? Málem jsem tě nepoznal.“ 
„To jsem se za dva roky tolik změnil?“ 
„Budou to spíš tři. Býval jsi víc při těle a nějak... měkčí?“ 
S Rudim to bylo naopak: obrostl jakousi nezdravou tloušťkou a rysy líné pohodlnosti, 

které měl vždycky, naznačovaly teď vyšší, málem střední věk. 
„Už jsem si myslel, že tu nebydlíte. Máte na dveřích jiné jméno.“ 
„Šlechtické tituly se už nenosí,“ pokrčil Rudi rameny. „To víš, máme teď republiku. A 

co že ses tak dlouho neukázal?“ 
„Žiju teď v Čechách, tedy v Československu.“ 
„Skutečně? No jistě, zapomínám, že jsi Čech.“ 
Vedl ho do dobře známé knihovny, která však také jako by zešedla. Bylo to prachem, 

který dávno nikdo nesetřel. Taky tu chyběly ty mlčenlivé stíny služebnictva, které se za jeho 
dob o dům pečlivě staraly. 

„Vy už nemáte žádné služebné?“ 
„Bydlíme tu s matkou sami. Ester se vdala, otec umřel...“ 
„Prosím tě, na co? Vždyť byl ještě mladý a tak zřetelně zdráv.“ 
„Na španělskou chřipku jako kdekdo. Chřipka si vzala víc obětí, než celá válka. Dáme 

si skleničku?“ 
„Vždyť víš, že nepiju.“ 
„Pořád? Myslel jsem, že na frontě...Nu, já si dám. Tobě pak uděláme šálek čaje,“ řekl, 

ale neměl se nijak k tomu, aby to uskutečnil. „Víš, otce podlomilo, že jsme přišli skoro o 
všechno. Statek na Žitném ostrově, vinice v Hercegovině...“ 

„M ěli jste přece továrnu.“ 
„Továrničku. Ta teď víceméně stojí, není materiál. Na kabelky nebo rukavičky 

potřebuješ kůže. Ty otec vozil z Bosny, z jižních Tyrol, prostě odkudkoliv, kde pěstují kozy.“  
Rudi při těch slovech upíjel ze sklenky s bohatou dávkou jantarového nápoje, pak 

zbytek náhle do sebe obrátil a otřásl se.  
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„To všechno skončilo. Konečně, na tom nezáleží. Koho teď ve Vídni ještě zajímají 
rukavičky z kozinky?“ 

„Pověz mi, proč je tady teď taková bída?“ 
Rudi jen pokrčil rameny. 
„Podívej se na mapu, jak velké bylo naše mocnářství a jaký flíček z toho zbyl. Jak má 

taková malá země, k tomu plná hor, uživit tak velké město?“ 
Vojtěch se chvíli díval na koberec pod nohama. Tohle ho nějak nenapadlo. 
„Tak zřejmě nemá ani cenu začínat... Chtěl jsem tě požádat o půjčku. Má rodina tu 

víceméně hladoví. Sice jim občas něco posílám, ale zřejmě to nestačí. Tak budu muset přidat. 
Chtěl jsem jim tu něco nechat, než se vrátím do Prahy.“ 

Rudi rozvážně pokýval, pak na něho klidně pohlédl. 
„Já nemůžu. Sám bych potřeboval založit. Ale znám někoho, kdo vždycky půjčí. 

Ovšem na velký úrok a chce záruky.“ 
„Čím bych já mohl ručit?“  
„To je pravda. Ani tu nebydlíš. To vaše Česko... Československo? Je vlastně pořád 

nepřátelská země. Ačkoliv teď, když teď máme tu Společnost národů...“ 
„Jakou společnost?“  
„Ty nečteš noviny? Takový cirkus založili v Ženevě, je to pár měsíců. Že prý se teď 

spory mezi národy vždycky vyřeší jednáním. Jako by řečnění mohlo zabránit válce,“ mávl 
znechuceně rukou. „Nechceš přece jen skleničku?“ 

„Ne, děkuji. Už půjdu.“ 
Za chvíli se rozloučili bez velké srdečnosti. Žili tu sice kdysi spolu přes tři roky, přesto 

nebyli nikdy opravdovými přáteli.  
Když šel po cestičce k brance, málem se srazil s mladou ženou. 
„Proboha, Máry,“ řekl česky, když ji poznal. „Kde se tu berete.“ 
„Pan Vojtěch?“  
„Ano, jsem to já. Myslel jsem, že s tímhle domem už nemáte nic společného.“ 
„No, chodívám sem... panu Rudimu udělat večeři.“ 
A zřejmě občas posloužit i jinak, pomyslel si. Podal jí ruku a spěchal pryč. Když pak 

šel ulicí směrem k vnitřnímu městu, všiml si, že je dlažba mokrá. Skropil ji zřejmě krátký 
déšť, zatím co byl u Rudiho. Mírný větřík k němu nesl vůni květů ze zahrad,  mokrého listí 
z Schönbrunnu, možná v tom závanu byl i náznak pachu spousty vod, které se valily korytem 
Dunaje. Byl květen a přes všechnu lidskou bídu byl vlhký noční vzduch plný nejasných 
příslibů. 

IV 
 
Angličtina ho kupodivu vůbec nenapadla. Myslel, že k francouzštině s italštinou, které 

už docela uměl, přidá ještě španělštinu: takový trojlístek, tři péra za kloboukem. Nu, zatím 
jenom to francouzské sedělo celkem pevně, italské se trochu viklalo a třetí... tedy anglické? 

Scházel s kopce Královských Vinohrad dolů do Nuslí. Byla to chůze na půl hodiny, 
když nespěchal, ale jemu to nevadilo. Ušetřit za tramvaj se hodilo, kromě toho mu hluk těch 
starých rozviklaných vozů drásal nervy. Za války tu prý jezdily také nákladní tramvaje, občas 
i zvlášť upravené tramvajové ambulance a pohřební vozy. Zvláštní, jet poslední cestu 
tramvají. Až na konečnou... Bezděky se otřásl a rychle se rozhlédl po zelených svazích kolem 
sebe. Královské Vinohrady. Nikdo tu víno dávno nepěstoval, zato sem tam mezi zelení 
vyrostly nové domy. Někde tady patrně byly kdysi městské hradby a za nimi... Nusle. To 
jménu mu připomínalo oříšky, hned se mu při té myšlence seběhly sliny. U Schimmelhaufenů 
bývaly vždycky večer na stole červenozelené pistácie, někdy lískové oříšky v cukru. A vlašské 
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ořechy, ty Ester ráda otevírala s takovým suchým prasknutím. Vždycky jím to trhlo a podíval 
se na ni. V tom louskání bylo něco erotického. Nuss, Nüssl, to bylo ovšem německy. 

Tak tedy angličtina? 
„Nezbytné, milý pane,“ říkal pan Rákosník, který ho přijímal. „Němčina, franština, 

italština, no prosím, jistě pozoruhodné ve vašem věku. Ale v našem oboru...“ 
Pan Rákosník byl disponent firmy Brychta a synové, Velkoprovaznictví. Vojtěch znal 

výraz velkokníže, jinak snad byla běžnější předpona vele-: velekněz, veleještěr, veleblb... 
všechno se dalo dělat ve velkém. 

„Rozumějte dobře,“ opřel se starý pán v křesle. „My neděláme motouzy, ale pořádné 
provazy a hlavně lana, silná jako ruka, ta především pro lodě. Děláme je z konopí... 
Podívejte,“ vytáhl ze stolu smotek nějakých plavých vláken. „Nádherný materiál, pevný, 
odolný i mořské vodě. Není nic lepšího,“ dodal vzdorně, jako by se s někým přel. 

 „Německý trh je mrtvý, kromě toho tam začali fantazírovat o ocelových lanech. 
Prosím vás, umíte si představit provaz ze železa?“ usmál se Rákosník útrpně. „Naštěstí 
Angličané mají rozum a tradici. A nezapomínejte! Anglie je námořní velmoc. Už chápete, 
proč potřebujeme angličtinu?“ 

„Doučím se,“ hlesl Vojtěch. 
„Prosím?“ 
„Říkal jsem, že se tu angličtinu doučím.“ 
„A do kdy, pokud s smím ptát?“ zeptal se starý pán ironicky. „Místo, pokud jsem 

rozuměl, byste chtěl hned.“ 
„Tak do tří měsíců... Evropské jazyky jsou podobné.“ 
S tou podobností jazyků to zas tak dobré nebylo. Když v Rákosníkově kanceláři 

zvědavě pokukoval po rozložených spisech, posbíral očima pár výrazů. Francouzsky se 
konopí řekne chauvre, to je dost odlišné od hemp. Ovšem latinsky a asi taky řecky, jak si 
vzpomínal z gymnázia, cannabis. Italové z toho udělali canapa, tak vida, odkud to my máme. 
To ovšem připomíná taky kanape, docela rád by se natáhl, bolely ho už nohy. Je možné, že by 
tu byla nějaká spojitost? Francouzské canapé přece původně znamenalo přehoz. Taky to 
ovšem znamená takové malé chlebíčky, jednohubky, jak tu slyšel. Slovo, které přímo vyplní 
ústa. Zakručelo mu v břiše, ale na večeři bylo přece ještě brzo. Přehoz, to něco připomíná – 
ovšem, konopeion, byl kdysi ve třídě jediný, kdo to věděl: síť, kterou si Řekové přehazovali 
proti komárům, jelikož komár se řekne...no tak, je to už blízko, ovšem, konops. Tedy konopí a 
komáři... Bylo až závratné, představovat si ty vazby, které se napřahovaly přes celá tisíciletí. 

„Tady se nesmí vstupovat,“ rozlehl se před ním dětský hlas. 
Vzhlédl a uviděl Aničku Látalovou, jak stojí na prvním schodě, s hubenýma rukama 

rozpřaženýma, jak to jen jde. 
„Ale já musím. Já tu totiž bydlím,“ řekl, jako by se neznali. „A hrozně spěchám domů, 

jinak se Vaňous strašlivě rozzlobí.“ 
„Kdo to je Vaňous?“ 
„Že ty ještě nechodíš do školy. Každý ví, že Vaňous je trpajzlík.“ 
„Trpaslík se říká,“ zasmála se. 
„To je jiný druh. Trpaslík je způsobný, vlídný, vždycky zdvořilý. Trpajzlík je vzteklý.“ 
„Tak proč ho máte doma?“ 
„Protože už tam byl, když jsem se nastěhoval. Chtěl jsem se ho vystrnadit, ale nemám 

strnada. Nechce se hnout, prý si tu za dvě stě let zvykl.“ 
„Ukážete mi ho?“ 
„To bys musela mít lupu. Jinak ho neuvidíš.“ 
„Co je to lupa.“  
„To je takové sklo, které moc ztloustlo. Tak pustíš mě? Vaňous se už vzteká, že nemá 

svůj bonbon.“ 
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„Vy mu nosíte bonbony? Ten se má. Nemáte jich náhodou víc?“ 
„Náhodou ne, nosím mu jenom jeden, aby si nezvykal. Leda...“  
Vojtěch zalovil v kapse a vyndal nezbytné výkupné.  
„Představ si, že ten bonbon, zatím co si tady povídáme, měl miminko.“ 
Anička sáhla po bonbonu a rychle si jej strčila do pusy. 
„To je ten maličký?“ zeptala se podezíravě. 
„Ten větší. Vaňous se musí spokojit s miminem. Konečně, je to jenom trpajzlík.“ 
 Vystoupil jen o těch deset schodů do prvního patra, když mu zastoupila cestu paní 

Látalová. Vojtěch uznale přejel očima po její mladé ztepilé postavě, která napínala látku 
vetchých šatů, pak vzhlédl trochu provinile k její hezké, ale podezřením pokřivené tváři. 

„Pane Kára, co to máte s naší Ančou?“ zeptala se hrozivě. 
„Myslíte dohromady? Nic. Napřed mám bonbon já, pak ona. Bojím se, že už teďka 

nikdo. Rozpustil se jí už asi v bříšku.“ 
„Jenom ji kazíte. Včera celý večer vykládala, že prý máte doma nějaké trolity.“ 
„Troglodyty.“ 
„Předevčírem to byli ušatci. Pokud snad máte v bytě havěť...“ 
„Jsou to imaginární bytosti.“ 
„Jestli jsou nebezpečné...“ 
Vojtěch ji ujistil, že ne. Upřímně řečeno, nebyl si tak jist, ale raději to nerozváděl. 

Proklouzl kolem ní do svého bytu, té komůrky, která by stačila tak leda Vaňousovi. Paní 
Látalová se svými půvaby by se sem vešla jenom stěží.  

 
* * * 

 
Po skromné večeři usedl zase k práci. Jakkoliv podřadná, práce to byla a přinášela 

výdělek. Stendhala, Balzaca nebo Anatola France by mu u Fabricia nesvěřili. Madame de 
Baumoir patrně ji nikdo jiný nechtěl.  

„Literatura to není,“ říkal pan Blažek, „ale vydělává to docela slušné peníze.“ 
Byl to už třetí sešitek, zbývalo šestnáct stránek. Zdálo by se, že krásná Jeanete už 

nestačí uniknout ze spárů cynického Ravignaca. Vojtěch si byl přesto jist, že se jí to přece jen 
podaří a že ještě stihne s dlouhým vzdechem klesnout do náruče mladičkého Floriona, 
poručíka kavalerie. Na chvíli zauvažoval, zda by se poznalo, kdyby místo otrockého překladu 
s dějem tak trochu zamíchal. Co kdyby se najednou ukázalo, že Ravignac není takový podlý 
šejdíř, ale ušlechtilý dobrodinec v převleku, třeba Jeanetin otec, zatím co ten zatracený 
Florion i se svým šviháckým knírkem... Ale ne, období výmyslů skončilo tam na italské 
frontě. Ten text je pitomý, ale nikdo nebude tvrdit, že jej špatně přeložil. Konečně, může tuhle 
otročinu považovat za cvičení ve francouzštině, za něž mu sice málo, ale přece jenom zaplatí. 

Když po několika hodinách usínal, snažil se do svého snu vlákat paní Látalovou. 
Místo toho se mu zjevila ta navždy do paměti vpálená scenérie italské fronty, rozervané 
náhlou ofenzívou. Hrůzné obrazy nakonec pohltila oblaka rudého dýmu, v němž postupně 
s rostoucím děsem rozpoznával známou postavu. 

„Káro, vrať mi mou kazajku,“ volala na něho. 
Chtěl vysvětlit, že ji už dávno nemá, že by to stejně nijak nešlo udělat, ale neměl hlas. 

Hayek se stále blížil, napřahoval k němu ruku. Snažil se ji odstrčit, ale ty prsty, ač mrtvolně 
bezvládné, ho neodbytně svíraly... Probudil se s výkřikem, zalit ledovým potem. I když byl 
vzhůru, stále ještě svíral mrtvou dlaň. Chvíli zíral omráčeně do tmy, pak náhle pochopil, že 
ruka, s kterou stále zápasí, je jeho vlastní: přeležel si ji tak, že v ní ztratil všechen cit. 
S povzdechem vstal a kývaje rukou vyšel na pavlač, kde byl společný záchod. Prolukou mezi 
domy spatřil noční nebe a na něm, přízračně jasný proti černi oblohy, veliký měsíc v úplňku. 
Bylo v té jeho mlčenlivé záři něco strašlivého, co se nedalo vyslovit. 
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* * * 

 
Když druhý den u Brychtů nastoupil, zjistil s překvapením, že kancelář bude sdílet 

s ženou. Paní Dvorská byla dáma už postarší, drdol lehce prostříbřených tmavých vlasů ale 
držela pěkně zpříma. Zblízka z ní vycházela křehká, mírně zatuchlá vůně herbáře. 

„Doufám, že nekouříte ani nepijete, to prostě nesnáším,“ řekla mu zpříma.  
„Dokonce nelžu ani nekradu. Obávám se však, že někdy kleju.“ 
„Člověk nemůže mít všechno. Když už to musí být, mohl byste klít francouzsky? 

V tom jazyce to zní daleko lépe.“ 
Vojtěch slíbil, že se vynasnaží, a dychtivě se pustil do práce. Zatím tu byl jen na 

zkoušku a plat byl slušný, nechtěl by jej ztratil. Koutkem oka zpozoroval, že ho paní Dvorská 
stále sleduje. Po chvíli zvedl hlavu a oplatil jí pohled. 

„Asi se divíte, že je tu v kanceláři pracující žena,“ řekla okamžitě. 
„Ne, proč. Tam, odkud pocházím, pracují ženy běžně. Jinak to ani nejde.“ 
„Tady ne, alespoň ne v mých kruzích před válkou. Když jsem trvala na tom, že chci 

pracovat, bylo to málem, jako bych chtěla jít na ulici. Všichni se ode mne odvraceli.“ 
Vstala a neklidně se prošla sem a tam. 
„Pak ovšem muži odešli do války a náhle bylo všechno jiné. Ženy mohly dokonce 

dělat průvodčí v tramvajích...“ 
„Proč zmiňujete právě tohle?“  
„Je to všem na očích. Už je ovšem zas propustili, pokud jste si všiml,“ řekla suše. 

„V ěci se přesto změnily. Ostatně od loňska máme volební právo. Pobuřuje vás to?“ 
„Ne, proč? Víte, já se o politiku nezajímám,“ řekl omluvně. „Ani jsem nevěděl, že 

předtím ženy nesměly volit.“ 
Pokývala hlavou. 
„Válka přinesla mnoho změn,“ řekla pak. „Sama o sobě byla jistě strašná, ale jako jiné 

katastrofy přinesla i leccos dobrého, přinejmenším posílila lidskou rovnost.“ 
„Nebyla to spíš republika?“ zeptal se, aniž by zdvihl hlavu. 
„To je přece také důsledek války.“  
Vojtěch přisvědčil. Neměl náladu se s ní přít a vůbec diskutovat. Chtěl mít svou práci 

hotovu, aby se mohl věnovat trochu angličtině. Koutkem oka viděl, že ho nějakou chvíli 
pozoruje. Pak trhla podrážděně hlavou a posadila se ke svému stolu. Zabrali se oba do práce. 
Zpočátku Vojtěch často sahal po některém ze slovníků, které tu byly vyrovnány v řadě na 
poličce, ale brzy zjistil, že jde jenom o pár výrazů, které se stále opakují. Vypsal si je na list 
papíru. Přitom bezděky několikrát zívl. 

„Vidím, že zíváte,“ řekla paní Dvorská, aniž by zdvihla hlavu. „Copak jste prováděl 
dnes v noci?“ 

„Spal. Ale měl jsem těžké sny, tak jsem se stále budil.“ 
„Tíživé sny? Ty pocházejí z nečistých myšlenek nebo z těžké stravy.“ 
„Z řejmě to musely být myšlenky, protože moje strava...“ Jenom mávl rukou. 
Konečně bylo poledne a paní Dvorská se ho ptala, kam půjde na oběd. Řekl, že by se 

rád konečně pořádně najedl. Dá si v nějakém hostinci guláš nebo řízek, které už dávno neměl. 
„Maso?“ vyrazila zděšeně. „Vy taky jíte mrtvá těla?“ 
„Říkáte to, jako bych byl kanibal.“  
„Vždyť téměř ano. Zvířata jsou naši bratři,“ řekla rezolutně. „Pojďte, já vás zavedu do 

vegetariánské jídelny, je to docela nedaleko.“  
„Vegetariánské? Něco s vegetací?“ 
„Rostlinná strava, samozřejmě. Copak jste o tom nikdy neslyšel?“ 
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Chtěl říct, že člověk přece není býložravec, ale potlačil to. Co člověk je, to vlastně 
jistě nevěděl. Nerad se ale vzdával představy dobrého oběda. Vláda nedávno uvolnila vázané 
hospodářství a z restaurací, kterých kolem bylo několik, se linuly nádherné vůně. 

„Zkuste to aspoň jednou,“ naléhala. „Když vám to nezachutná, už vás nikdy nutit 
nebudu. Není každý zrozen pro cestu ke světlu.“ 

Bylo v ní něco imperativního, čemu vzepřít se nebylo snadné. 
„Co jste myslela tou cestou ke světlu?“  
Seděli spolu nad smaženým celerem. Nebylo to špatné, i když se to nedalo porovnat 

s představou vídeňského řízku. 
„Slyšel jste někdy jméno Heleny Blavatské? Neslyšel, to jsem si mohla myslet. Ani se 

nebudu ptát, zda vám něco říká theosofie. Přitom to je naše jediná záchrana.“ 
„Záchrana? Před čím.“  
Marně se snažil rozžvýkat kus dřevnatého celeru. 
„Vy myslíte, že válkou všechno skončilo? Evropou běží vlna revolucí a to je začátek. 

Víte, co říká pan Rákosník? Obrovsky všude stoupla poptávka po půlpalcových lanech. Ta se 
používají na oprátky, pokud to nevíte.“ 

Vojtěch se zachvěl. Celer ho v žaludku začal tížit. 
„Myslel jsem, že válka měla mít dobrý vliv.“  
„V jednom směru. Ve všech jiných znamenala katastrofu,“ řekla zamračeně. „Člověk 

se sám před sebou předvedl jako nejhorší bestie. Víte, že vojáci při útoku obraceli bodák 
v tělech nepřátel? Nestačilo jim jen zneškodnit je, chtěli je zabít. Kolik lidí jste zabil vy?“ 

„Žádného. Zabýval jsem se odposloucháváním.“ 
„To máte štěstí. Ale snad i vy jste pochopil, že po tom všem je každý humanismus 

směšný. Právě tak jako tradiční náboženství. Jak může někdo kázat lásku k bližnímu a přitom 
žehnat dělům? Jediná spása může přijít z Východu.“  

Pohlédl na ni. Nevěděl, co odpovědět, nikdy s ním takto nikdo nemluvil.  
„Netvařte se tak zaraženě,“ řekla s jakousi posměšnou něhou. „I vy ve vašem věku 

přece jistě chápete, že jsme se ocitli na samém okraji. Je odtud jenom dvojí cesta: buď dolů do 
propasti, nebo vzhůru ke světlu. O tom vám řeknu jindy, teď musíme zpátky do práce.“ 

Když šli vedle sebe víceméně mlčky, uslyšel z výše bzučení jako by nějakého 
neznámého hmyzu. Když se tam podíval, uviděl letoun, který se proti modru oblohy zatřpytil 
jako stříbřitý motýlek.  

„Podívejte, aeroplán.“  
Podívala se vzhůru, pak pokrčila rameny. 
„Plechová křídla! To je tak všechno, nač se zmůžeme.“ 

 

V 
 
Vojtěch byl osamělý a trpěl tím. Matka s Tondou a Anči, jeho jediní blízcí lidé, byli 

daleko. Mohl by sednout na vlak a zajet za nimi, ale za peníze, které by dal za jízdenku, mohli 
být oni živi celý týden. Ohryzané a válkou vyčerpané Rakousko se sice zvolna vynořovalo 
z nejhorší bídy, ale Vojtěchova rodina na tom lépe nebyla. Dopisy od nich chodily jen zřídka a 
měly vždy stejný obsah: jen peníze, které jim posílal, je držely nad tou černou hladinou, jak to 
vyjádřil Antonín, který v sobě objevil jisté literární ambice. 

Proti osamělosti je ovšem možno různě bojovat. Byly tu překlady. Inspirace Madame 
de Baumoir se zdála být nevyčerpatelná. Byla tu také angličtina, jejíž studium zahájil ještě 
divočejším způsobem, než předtím s italštinou. Jednoho rána přišla paní Dvorská a slavnostně 
mu podala nějakou knížku. 
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„Vy jste chodící bitevní pole,“ řekla s tajemným úsměvem. „Karmické síly se ve vás 
sváří s přirozeným sklonem k duchovnu. Tohle by mohlo pomoci.“ 

Pohlédl na titul. Theosophy Madame Blavatské. 
„Je to anglicky,“ namítl.  
„Duch je silnější, než bariéra jazyka.“ 
Měla ten den jakýsi zvláštní, nepřítomný výraz, jako by sama přebývala v nějakých 

nadpozemských výšinách. 
„Vidím vás spíše jako exoterika,“ řekla zamyšleně. „Na esoterika jste příliš cítit 

tělesností.“ 
Vzhlédl k ní polekaně. Možnosti koupele byly v jeho nuselském bytě krajně omezené, 

ale na čistotu dbal, jak jenom jeho síly stačily. 
„Poznám to z vaší aury,“ odpověděla na jeho němou otázku. „Vy auru nevidíte, to 

dokáže jen pokročilý esoterik.“ 
 Tím o té věci skončili. Odnesl knihu domů a pokoušel se její obsah pochopit s pomocí 

slovníku a značně opotřebované anglické gramatiky. Obsah knihy byl místy tak nejasný či 
neuvěřitelný, že často pochyboval, zda mu správně rozumí. Angličtina se mu začínala jevit 
jako závratné domino, v němž se slova-kameny sestavovaly do nejrůznějších vzorců a podle 
toho nabývaly odlišného významu. Člověk jej nějak měl vycítit ze souvislosti, ale jak to 
proboha měl dokázat, když právě smyslu celku nerozuměl? 

Marně hleděl na portrét autorky, který byl na titulní straně. Svou plnou tváří a hlavně 
kulatýma očima mu připomínala jednu hokynářku, k níž ho matka často posílala v dětství. 
Výraz, s nímž ho ta paní vítala, nebýval právě povzbuzující – nejspíš pro dluhy, které u ní 
pořád měli. Paní Blavatské ale nic nedlužil, alespoň pokud věděl. Přesto mu připadalo, že na 
něho hledí s obdobně zachmuřenou skepsí.  

Paní Dvorská na jeho stesky nad nejasností textu potutelně naznačovala, že mu 
v pochopení brání nedostatek askeze. Co ale byla askeze? S překvapením se dozvídal, že je to 
s ní jako s anglickými slovy – mohla být to a zase něco zcela jiného. Mohlo to znamenat umět 
si odepřít téměř všechno; ale také naopak, dokázat absolutně všechno přijmout. Zdálo se mu, 
že by nadání mohl mít v tom druhém směru, ale život jako by ho stále postrkoval k odříkání. 
Ve městě rostla lahůdkářství jako houby po dešti, ale on je obcházel velikým obloukem: za 
cenu porce lanýžové paštiky (jenom ta slova zněla jako čistá poezie) mohla rodina ve Vídni 
žít řadu dní.  

Ještě daleko horší ale bylo, že tak strašně dlouho neměl žádnou ženu. Nešlo jenom 
čistě o tělesné potřeby: podobně trpěla i jeho duše. Toužil po Ženě, po jejím hlasu, blízkosti, 
po doteku její pleti. Potkával ovšem spousty dívek a jejich hlasy, drobný smích či zvědavé 
pohledy, jimiž se dotkly jeho tváře nebo urostlé postavy, ho rozechvívaly. Nevěděl však, jak 
se jim přiblížit. Nebylo možné oslovit slušnou dívku na ulici. Na bály nebo do nějaké jiné 
společnosti nechodil, neměl na to oblek, prostředky a také kloudně nevěděl, kam jít. Smutně 
se tedy vracel do Nuslí, k rozviklanému stolu, kde milostné fantazie Madame de Baumoir a 
duchovní horování Madame Blavatské tvořily věru zvláštní směs. 

 
* * * 

 
„Já s vámi nesmím mluvit,“ řekla Anička Látalová koutkem úst, když ji zas jednou při 

návratu potkal na schodech. 
„Vždyť spolu nemluvíme,“ řekl stěně vedle sebe. „Copak je tohle nějaké mluvení?“ 
„Jak se má Vaňous,“ zeptala se vzduchu v chodbě. 
„Vaňous má dovolenou. Odjel do květináče za oknem. Trpajzlíci tam mají pláž.“ 
„Co je to pláž?“ 
„Taková spousta písku u moře.“ 
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„Mo ře v květináči?“ 
„Ona to není pravá pláž, ale Vaňousovi stačí. Je tam taková malá loužička, chce se v ní 

učit plavat. Jestlipak umíš plavat?“  
Napadlo ho, že on sám naposled se koupal v Dunaji, už to muselo být tak pět let.  
„My spolu nemluvíme!“  
„No samozřejmě. Ptal jsem se... tady mouchy.“ 
„Co řekla?“ 
„Moc zdvořilá nebyla, to víš moucha. Odsekla, že si koupe jenom nohy a... zadeček.“ 
Anička vyprskla. 
„O tom se nemluví!“ 
„Mouchy nemají žádné vychování. Představ si, tedy představte si tady všichni, že na 

mně docela klidně chtěla, abych jí dal bonbon.“ 
„A vy žádný nemáte...“ 
„No, náhodou tu jeden mám. Rád bych ho u někoho schoval, pro všechny případy.“ 
„Kde se dá schovat?“  
S odvrácenou tváří nastavila dlaň. 
„Nejlepší to asi bude v puse. Tam ho totiž nikdo nenajde.“ 
Anička se zařídila podle jeho rady. Vystoupil do patra a pak ještě dalších deset schodů 

do druhého. Sotva vstoupil do svého bytu a odložil si sako, ozvalo se zlostné bušení na dveře. 
Váhavě otevřel. 

„Paní Látalová,“ řekl s nedobrým tušením. „Copak vás ke mně přivádí.“ 
„Vy jste zase dal něco naší Anče. Nelžete, viděla jsem vás.“ 
„Byl to jenom takový malý bonbon. Snad se zas tolik nestalo.“  
„Já jsem jí zakázala od cizího něco brát. A vy si klidně...“ 
Úplně se zadýchala rozčilením. Vojtěch bezděky ulpěl zrakem na vzdouvání jejích 

ňader. Byl by ji rád nějak uklidnil, ale její blízká přítomnost mu brala dech. 
„Vždyť já nejsem tak docela cizí. Nejsem sice její otec, ale...“ 
Viděl, jak na něho upřela rozlícené oči a pak se náhle dala do pláče. 
„Ale no tak,“ zabručel smířlivě a bezděky jí objal kolem ramen. „Já tím nic nemyslel.“   
„Vy nevíte, co to je, vychovávat dítě sama.“  
Unaveně sedla na kraj jeho postele, která tu byla nejblíže.  
„Všude je spousta nebezpečí a já přitom na ni nemám čas...“  
Přisedl k ní, znovu ji objal a říkal tiše nesouvislé věty. Rozhodně neměl v úmyslu nic 

jiného, ale jeho dlaně nějak samovolně postupovaly v tom uklidňujícím hlazení, až dospěly 
k vrcholkům jejích ňader. Paní Látalová už neplakala. Otočila k němu tvář a upřela na něho 
velké uslzené oči. Přesto, že měla ústa pootevřená, zdálo se, že nedýchá. Vojtěch jako 
v nějakém opojení políbil její ještě vlhké rty a pak ji zvolna položil naznak na lůžko. Zdálo se 
mu, že prostor kolem nich vibruje očekáváním. Ve chvíli, kdy s úlevou dolehl na její tělo, 
náhle se vzepřela a odmrštila ho s takovou silou, že se hlavou bolestivě udeřil o stěnu. Vzápětí 
vyskočila. 

„Tak o tohle vám šlo,“ vydechla hlasem, přeskakujícím hněvem. „Vy nestydo, vy....“ 
Nedopověděla a s potlačeným vzlykem vyběhla na pavlač. Vojtěch pak ještě dlouho 

otřeseně seděl a snažil se pochopit, co se to vlastně stalo. Měl by se pokusit jí omluvit. Ale za 
co? Zavrtěl bezmocně hlavou a vstal. Když přistoupil ke stolu, poulila na něho z rozevřené 
knihy paní Blavatská kulaté oči. I ona vypadala rozhněvaná: takhle si představuješ askezi? 
Čpíš tělesností na sto honů...  

Druhý den k večeru Aničku nepotkal. Zato ho s omluvným pokašláváním navštívil pan 
domácí Hromádko a požádal ho, aby se vystěhoval ke konci měsíce. 

„Ale proč, proboha. Činži přece platím pravidelně, neopíjím se a nepovykuji...“ 
„Mám s bytem jiné úmysly,“ řekl Hromádko s očima upřenýma do země. 
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„Pokud jde o to, zvýšit činži, můžeme se dohodnout.“ 
Pan Hromádko jen zavrtěl hlavou a měl se k odchodu. Ve dveřích se však zastavil. 
„Paní Látalová je slušná osoba. Je to válečná vdova,“ řekl, aniž se obrátil. „Znal jsem 

jejího muže.“ 
Pak šel. Vojtěch se chvíli díval na dveře, které pan domácí za sebou tiše zavřel. Pak 

složil hlavu do dlaní a tiše zasténal. Bylo to poprvé, co zalitoval, že před čtyřmi roky nasedl 
do nesprávného vlaku a zůstal v něm. 

VI 
 
Jak měl mít přehled o tom, co proboha vyvádějí jeho jemná těla, o nichž se psalo ve 

spisu paní Blavatské? Ani pořádně nevěděl, kde přebývá to jeho hrubě hmotné. Adresa zněla 
Na Zbořenci, ale do domu se vcházelo z ulice Na Zderaze. Nebo to bylo naopak? Nikdy si tím 
nebyl zcela jist. S bytem měl Vojtěch štěstí: řekl mu o něm Vilém Ramberk, mladý muž 
nejasného původu a postavení, s kterým se Vojtěch trochu spřátelil. 

„Šlechtic je to,“ zavrčela paní Dvorská. „z nějaké dávno zchudlé větve rodu.“ 
„Ale on to popírá.“  
„Jak by ne,“ ušklíbla se. „Modrá krev se teď nenosí. A potom, coby hrabě nosí dopisy 

na poštu, vyřizuje vzkazy. Tady vidíte, jak fyzický rod není žádnou zárukou. Ostatně, tělo je 
jen schránka.“ 

Vojtěch už věděl z četby madam Blavatské, že tělo je jenom takový futrál, který se 
odloží, když se užíváním opotřebuje. Tibetští lámové...  

„Je degenerovaný,“ promluvila paní Dvorská. 
„Kdo?“  
„No, o kom jsme to právě mluvili? Dejte si na něj pozor.“ 
Vojtěch si všiml, že někteří lidé s Ramberkem mluví s odstupem, málem až štítivostí. 

Vojtěchovi degenerovaný nepřipadal: byl urostlý a pohyblivý, nápadný snad jen křečovitým 
úsměvem v trochu až příliš hezké tváři a mírně vlezlou srdečností, která jako by něco 
skrývala. Vojtěch, který měl pochopení pro lidské zvláštnosti, se s ním dost často bavil vlídně. 
Možná za to mu Ramberk dohodil levný byt v tomhle zvláštním domě, který tak trochu 
svými ochozy a arkádami, obtáčejícími vnitřní dvůr, připomínal hodně sešlý renesanční palác. 
Sám tu také bydlel, o dvě patra výš. 

Vojtěch teď seděl doma a měl před sebou další knihu, kterou přinesla paní Dvorská. 
Zřejmě dosud nevzdala svůj zápas obrátit ho na cestu ke světlu. Trochu stranou měl něco zcela 
jiného: porcelánovou nádobu s lákavým obrázkem dvou zralých meruněk na nálepce. Koupil 
ji po urputném vnitřním boji v novém lahůdkářství, které se objevilo za rohem. Věděl, že za ni 
utratil moc peněz, ale život v stálém odříkání už mu trochu příliš tížil duši. Měl by říct jedno 
z jeho jemných těl, jenomže pořád přesně nevěděl, jak se to s ním má. Pokud pochopil 
z četby, byla ta těla jako ruské panenky, matrjošky se nazývaly, které se zastrkávaly jedna do 
druhé – jenomže ona jemná těla nebyla stále menší: byla prý duchovnější, řekněme třeba stále 
více subtilní. Taková bandaska džemu byla vlastně něco podobného: navenek hřmotný 
porcelán, uvnitř ušlechtilý jantar, který se rozplýval na jazyku do oblaku čistého blaha. Ani 
paní Dvorská by proti tomu nemohla nic namítat: byla to vlastně jenom zahuštěná sluneční 
záře, proslazená vlídnou plodivostí přírody.  

Přísahal si, že z džemu ují každý den jen ždibec, kterým si osladí svůj ranní chléb. 
Bylo však nutné cosi jako zasvěcení: jednou skutečně plně prožít chuť a pak už vždycky si ji 
připomínat, až bude s tímto drahým skvostem šetřit. Došel si pro lžičku, nabral trochu 
zlatavého rosolu a ponořil se do rozkoše jeho rozpouštění v ústech. Pak znovu nahlédl do 
knihy. Jemná těla měla tu zvláštní schopnost, že prostupovala těmi hrubšími a vstřebávala 
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jejich těžkou hmotnost. Adept, důkladně připravený odříkavou askezí, toho dociloval krajním 
soustředěním mysli. Výsledkem byla postupná ztráta váhy: tibetský mnich byl nakonec tak 
lehký, že mohl odpočívat jako motýl na vrcholku stébla stepní trávy... 

Vojtěch se náhle probral z meditace. To, co ho vyrušilo, byla chuť kovu lžičky 
v ústech. Z nádherně oblé sladkosti zbyla jen vzpomínka. Podíval se do nádobky a zjistil s 
náhlou provinilou lítostí, že při té četbě snědl všechnu marmeládu. Pomyslel si, že teď má 
nejspíš kolem hlavy oranžovou auru. Někde četl, že je to barva filosofů. Nebyl si jist, zda oni 
myslitelé také milovali meruňkový džem. 

 
* * * 

 
Uvědomil si, že tichem domu už nějakou dobu jako poztrácené korálky poskakují 

zvuky klavíru. Prostinká, ale uhrančivá melodie, čímsi připomínající útlou dívčí šíji, napůl 
zahalenou mušelínem. Vojtěchem náhle proběhl nejasný, ale bolestivý stesk. Ten pocit se 
vzápětí ještě prohloubil, když prsty na vzdálené klaviatuře krátce zaváhaly, jako vždy na tom 
samém místě, kdy modulace melodii převáděla do zrcadlového obrazu. Vojtěch si uvědomil, 
že tu skladbu tady v domě slyšel mnohokrát a že vždy zatrne při tomhle zaváhání. Rozhodl se, 
že půjde někam do města: večerní práce může jednou počkat. 

Vyšel právě na pavlač, když uslyšel na schodech ťukat dívčí střevíčky. Ukázala se 
jemná dívka, které kolem štíhlé tváře tančily arabesky rusých vlasů – jako by z mědi, jenom 
mnohem jemnější. 

„To vy hrajete na klavír?“ zeptal se pod vlivem náhlé inspirace. 
„Doufám, že vás to neruší.“  
S jistou obavou se zahleděl na její nohy, které balancovaly na okraji schodu. 
„Ne, naopak. Jenom... hrajete často jednu milou skladbu, takovou milou. Vždycky si 

při ní představuji nějaký salón, plný bílého světla, nejspíš ráno..“ 
„To bude ten Beethoven,“ usmála se. 
„Skutečně? Myslel jsem, že...“ 
„Tahle skladba se jmenuje Pro Elišku a napsal ji...“ 
„Pro někoho, jako vy.“  
„Jak to myslíte?“  
Viděl i v polostínu, že se zarděla. 
„Myslím, že...Eliška? Musela být milá jemná dívka, nejspíš jako obláček mušelínu...“ 
„Říkáte to, jako bych byla dítě. Ale já jsem dospělá.“ 
„Samozřejmě.“  
Bezděky přelétl očima její postavu. Měla neklamné znaky ženskosti, ale spíš jemně 

nevtíravé. 
„Hrajete dlouho?“ 
„Teprve druhý rok. Elišku vždycky hrají začátečníci, ačkoliv...“ 
„Ano, já vím. Vždycky, když zaváháte, zatajuji dech.“ 
„Skutečně?“ zasmála se rozpačitě. „To teď budu mít ještě větší trému.“ 
„To vás nesmí ani napadnout! Já bych se taky učil, ale nemám klavír. Ani by se ke mně 

nevešel.“ 
„Tak choďte...“ vyhrkla a hned se zarazila. 
Možná ho chtěla pozvat k nim. Dojala ho její bezprostřednost. 
„Já něco vymyslím.“  
„Už musím běžet, aby mi nezavřeli poštu.“ 
Rozloučil se s ní úsměvem a chvíli za ní hleděl. Bylo mu nějak jinak, lehčeji a přitom 

tesklivě, jako v letech než ho málem pohltila válka. Pak šel zvolna také dolů se schodů. Měl 
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náhle pocit, že na léta ustrnul nebo se pohyboval v kruhu. Byl nejvyšší čas něco podniknout, 
nějak s životem pohnout. 

Na ulici zaváhal u stánku s novinami. Skoro tisk nečetl, vlastně ho události příliš 
nezajímaly – jen občas jako by jím prochvěla ozvěna vzrušení, které kolem něho prožívali 
jiní. Stále se něco dělo – jednou pokus o částečné odtržení Slovenska, ani ne čtyři roky po 
založení společného státu, pak se zas bouřili němečtí studenti nebo Němci v pohraničí. Stále 
vyskakovala ohniska nějakého neklidu jako bubliny na vařící se kaši. Atentát na Rašína 
v únoru byl šok, i když prý pachatel byl nějaký potrhlý anarchista. Bylo to všechno důležité? 
Podle knih, které mu nosila paní Dvorská, to byla všechno jenom iluze, kouzelný závoj, 
zastírající oči nezasvěceného. Pak ovšem také taková bandaska džemu...Teď Vojtěch koutkem 
oka zahlédl veliké titulky o generální stávce horníků. Co je to napadlo, stávkovat v srpnu, 
divil se. Kdopak teď myslí na uhlí? 

„Podívejme, pan poručík,“ ozvalo se za ním. 
Prudce se obrátil a viděl Ramberka s tím jeho křečovitým úsměvem.  
„Neříkejte mi tak,“ zaprosil snad už podesáté. „Jsme přece v civilu a já... prostě bych 

rád na vojnu zapomenul. Vždyť víte, jak se jmenuji.“ 
„No ovšem,“ rozšířil Ramberk ještě víc svůj úsměv. „Jdete někam za zábavou?“ 
„Abych pravdu řekl, ani nevím.“ 
„V tuhle denní dobu se hodí sport, že?“ 
Sport? Tohle anglické slovo často neslyšel. Nevěděl vlastně, co skutečně znamená – 

tady je občas mladí muži používali pro cvičení těla, ale ve staré dobré Anglii to zřejmě mohlo 
být třeba střílení kachen... 

„Projížďka na koni vás neláká?“ 
„Na koni jsem nikdy neseděl,“ přiznal se Vojtěch. „A kromě toho nemám koně.“  
„Tak co na jachtě nebo v automobilu?“ 
Nevěděl, zda mu Ramberk lichotí tím předpokladem, že by tohle mohl podnikat, nebo 

se jenom opájí tou elegantní představou. 
„Vy zřejmě žertujete. Nemám ani bicykl.“ 
„A co takhle trocha boxu? To se teď hodí pro pravého gentlemana. Skoro nic to nestojí 

a máte na to postavu.“ 
Box, taky anglicky. Původní význam krabice, to ale Ramberk jistě nemyslel.  
„Nechat se od někoho tlouct do obličeje?“ 
„Ale kdepak, jenom trénink. Tlučete do pytle, ten rány nevrací. Pojďte, ukážu vám to.“ 
Bylo mu nějak hloupé pořád odmítat, tak šel. Nebylo to daleko, jen o pár bloků a pak 

po schodech do suterénu. Museli projít kolem stolku, u kterého seděl starší muž, který 
postavou i obličejem připomínal gorilu. 

„Pan Ramberk,“ řekl ten člověk s divným úsměvem. „Kohopak nám vedete.“ 
„Tady pan poručík se zajímá o náš klub. Trochu mu to tady ukážu.“ 
„Řekněte mu, že platíme příspěvky,“ zašklebil se ten strážce podsvětí. „Vy na to často 

zapomínáte.“ 
Ramberk uchopil Vojtěcha pod paží a rychle ho odváděl. 
„Dlužím jenom za jeden měsíc,“ odsekl přes rameno. 
Po několika krocích chodbou byli na místě. Vojtěch se s překvapením rozhlédl po 

velké místnosti, která měla v pološeru vzadu boxerský ring, jaký už viděl na nějakém 
obrázku. V přední části, byla řada naducaných pytlů, zavěšených od stropu na konopných 
lanech, nejspíš od Brychtů. Připomínaly viselce a těch několik mužů, kteří kolem některých 
z nich tančili a bušili do nich, mohli být nějací zvrhlí mučitelé. Bezděky se zachvěl. Ramberk 
si toho všiml a vzal ho důvěrně kolem ramen. 

„Skutečně,“ promluvil téměř něžně, „do ringu nemusí nikdo, kdo se na to necítí.“ 
„Dobře,“ řekl Vojtěch rozpačitě a nechal se odvést do šatny. 
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Tam přijal s lehkým odporem jakési lesklé spodky – „trenýrky“, říkal jim Ramberk – a 
cvičky, rychle se do nich převlékl a pak se vrátil se svým průvodcem do sálu. Několik 
trénujících boxerů ho přivítalo zvědavými pohledy. Byl by rád řekl, že je to vlastně 
nedorozumění, ale místo toho strpěl, aby mu Ramberk omotal ruce nějakými obinadly a pak 
začal jako ti jiní bušit do pytle. Zpočátku si připadal tak trochu nepatřičně a tedy trapně, ale 
jak ten pocit prožíval, dostával náhle zlost. Snad sugescí z těch ran, které neživé hmotě 
zasazoval, začal si vybavovat řadu dalších scén, které ho v minulosti trýznily svou trapností a 
postupně dával do úderů stále větší sílu. Najednou ucítil nějakou cizí ruku na zpoceném 
rameni. Přestal a překvapeně se otočil. Před ním stál neznámý svalnatý muž. Jako nějaké 
podivné předměty z jiného světa se mu u ruky houpaly dva páry naducaných boxerských 
rukavic. 

„Máš docela pěknou ránu,“ řekl neznámý. „Nechceš si to zkusit v ringu?“ 
„Mareši, nech toho,“ přiskočil Ramberk. „Vždyť vidíš, že to neumí.“ 
„Do pytle mu to šlo.“ 
„Dobře víš, že to je něco jiného. Pán rozhodně nechtěl...“ 
„Ale v ringu je to zajímavější. Třeba není taková bábovka, jako ty,“ zašklebil se 

Mareš. „Tak co, zkusíme si to? Jenom pár doteků. Třeba se ti to zalíbí.“  
Vojtěch chtěl odmítnout, ale ten člověk se už sápal po jeho rukou. Než se nadál, měl 

navlečené rukavice. Bylo mu nějak trapné protestovat, nejspíš by všichni usoudili, že se bojí. 
Tak se proti své vůli nechal odvést do pozadí sálu, podlezl provazy a pak se obrátil proti 
samozvanému protivníku. Najednou mu žaludkem projel chlad, jaký znal z dětství, když se 
vynořili nebezpeční výrostci a zamířili k němu. Prostě se bál a nejraději by byl utekl, kdyby se 
nestyděl a všude kolem nebyly ty provazy. Pak dostal první ránu. 

Nebyla nijak příliš bolestivá, ale napůl mu vyrazila dech. Zvedl ruce v těch směšných 
rukavicích a naslepo vyrazil jednou, dvakrát rukou. V té chvíli dostal ránu do tváře, zase ne 
příliš silnou, ale jím to otřáslo. Ani otec, dokonce ani v opilosti, ho nebil do tváře. A tenhle 
cizí člověk, kterému nic neudělal, ho do obličeje udeřil nejenom jednou, ale mnohokrát. Oči 
se mu zalily slzami, v hlavě mu hučelo. Náhle se v něm jako sopka probudila zuřivost. Tak 
jako kdysi v dětství začal slepě mlátit kolem sebe. Rány, které se na něho sypaly, byly teď 
pořád horší, ale on je vnímal až kdesi za okrajem hukotu hněvu, který se valil jeho vědomím. 
Za chvíli, kdy už téměř nevnímal, ho silné ruce uchopily a tlačily ho někam zpět. Nechápavě 
se rozhlédl kalnýma očima. Ring byl plný lidí, kteří se zřejmě pokoušeli oddělit oba 
protivníky. Na zemi viděl červené kapky, zřejmě krev. Sáhl si na tvář, měl ji mazlavou krví, 
kterou teď nasládle ucítil také v ústech. Pak mezi rameny těch, kteří zasáhli, zahlédl tvář 
protivníka. S divokým zadostiučiněním viděl, že ten druhý také krvácí. Pak se mu udělalo 
špatně. S odporem serval rukavice s rukou a podlezl provazy. 

Ramberk k němu přiskočil a ochotně mu ukazoval cestu ke sprchám. Vojtěch šel 
málem poslepu, ještě celý ohlušený ranami, které utržil. Celý ten incident ho naplňoval 
ošklivostí. Toužil co nejdřív smýt spolu s potem tu lepkavou mázdru násilí, která jako by tu na 
něm ulpěla. Bez řeči shodil trenýrky a cvičky, přijal kousek mýdla a vstoupil do horkého 
proudu sprchy. Nárazy vody měly v sobě něco nejen očistného, ale téměř smyslně laskajícího. 
Vojtěch neměl často příležitost užít si radost koupele. Všude, kde bydlel, byl jen vodovod na 
chodbě, pro důkladnější očistu si musel vodu ohřívat a pak se omývat žínkou v umyvadle. 
V městských lázních, které si občas dopřával, měli jen vany. To bylo také blaho, ale ne 
takové. Poddával se těm subtilním dotekům, měl dokonce jakýsi dojem, jako by v syčení vody 
slyšel nějaký mazlivý hlas a jako by mu po nahém těle přejížděly laskající ruce. Pak náhle 
koutkem oka uviděl, že to nebyla iluze: po jeho bedrech přejížděly skutečné dlaně! Prudce se 
otočil a uviděl Ramberka, jehož tvář byla zkřivena jako by velkým utrpením. Byl také nahý a 
zřejmě vzrušený: z klína mu trčel velký ztopořený úd. V záchvatu ošklivosti a jakési až 
prazákladní hrůzy ho Vojtěch odstrčil a vyřítil se ze sprchy. 
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Nezdržoval se s utíráním, vyhledal šaty a překotně se začal oblékat. Když si natahoval 
spodky, cosi mu bránilo. S hrůzou viděl, že i on jeví známky smyslného vzrušení, které však 
okamžitě pominulo pod přílivem úzkosti. Rychle se dooblékl, odstrčil Ramberka, který – 
pořád ještě nahý – blekotal jakési omluvy, a vyběhl kolem šklebící se gorily ven na ulici. 

Instinktivně zamířil ke Karlovu náměstí, k jeho dolnímu konci, v jehož blízkosti měl 
byt. Lidé na chodníku se po něm zvědavě dívali, ale on tomu nevěnoval pozornost: poháněla 
ho strašlivá úzkost, jejíž povahu plně nechápal. Prožil právě něco, o čem slyšel jen pár slov 
šeptem a v nejasných náznacích. Byl to pro něho šok. Námluvy homosexuála, kdyby o nich 
slyšel někoho vyprávět, by ho jen naplnily ošklivostí: co vyvolalo jeho děs, byl nezvratný 
fakt, že on sám na ně zřejmě reagoval vzrušením. Nesmysl, říkal si, nevěděl přece o tom, že 
se k němu líše. Byl si tím ale jist? Na vojně slyšel o lidech, kteří – ač původně úplně normální 
– při dlouhé službě daleko od žen, nebo ještě častěji ve vězení podlehli úchylným praktikám a 
pak se nikdy nevrátili k normalitě. On přece taky byl v jakémsi vězení: ne sice doslovném, ale 
vytvořeném plachostí či neobratností a také strachem nebo ošklivostí vůči profesionálkám, 
které by ochotně prodaly to, co mu slušné ženy odpíraly. Je možné, že by se tím dlouhým 
půstem, který začal, sotva se v něm probudil muž, v něm něco porouchalo, že by se už 
zvrhnul? To asi bylo příliš fantastické, ale hlas rozumu ho nezbavil úzkosti. 

Téměř proběhl domovním vchodem s přáním být co nejdřív ve svém bytě a tam se 
skrýt. Tušil sice, že představy a úzkost, které ho pronásledovaly, tam budou ještě více s ním, 
ale stejně spěchal. Protože ale zákon schválnosti, na který věřil od svých gymnaziálních dob, 
fungoval bezchybně, potkal na úpatí schodů rusovlásku, s níž se tu bavil nedávno.  

„Proboha, co se vám to stalo?“  
„Nic tak hrozného, jak se to zdá.“  
„Vypadáte, jako byste spadl do kotle s prádlem. Jste celý zmáčený a potlučený,“ řekla 

s náznakem úsměvu. „Snad jste se s někým nepral?“ 
„Dalo by se to tak říct. Byl jsem v boxerském klubu, jestli víte, co to je.“ 
Už nespěchal. Pod jejím vlivem úzkost pomalu odpadala. 
„Já myslela, že boxují jen černoši.“ 
„Pokud vím, černoch nejsem. Jeden známý mě ujistil, že je to zábava pro pravé 

gentlemany. Byl jsem tam poprvé... a myslím taky naposledy.“ 
„To chápu, když vás tam tak zřídili,“ usmála se útrpně. 
„Není to tak, jak myslíte.“  
„Vy jste vyhrál?“ zeptala se dychtivě. „Srazil jste toho druhého, že zůstal ležet?“ 
„Ne docela. Ale nezůstal jsem mu nic dlužen. Tekla krev.“  
S údivem pozoroval, jak se jí v jemné tváři rozhostil zvláštní, trochu krutý výraz. 

Podivná osůbka, řekl si. Přitom si všiml, že ji vlastně vidí jenom levým okem. Sáhl si na to 
pravé a sykl bolestí. 

„Bolí vás to?“   
„Trošku. Budu s tím muset něco udělat.“  
V samotě bytu se mu ale vrátily úzkostné myšlenky. Podle toho, co cítil při rozhovoru 

s touhle zvláštní rusovláskou, není ještě nic ztraceno. Musí si ale rychle najít nějakou ženu, 
než bude pozdě. Ženu? V tom byl právě ten problém. Jak pochopil, najít si ženu zřejmě značí 
oženit se. Na to by ve svých čtyřiadvaceti snad mohl mít i věk, neměl však na to postavení: 
jeho plat, spolu s výdělkem za překlady, stačil tak pro něho a stále ještě nutnou podporu, 
kterou posílal do Vídně.  

Pohlédl do malého zrcátka, které si zavěsil v rohu svého pokoje, a strnul. Co viděl, 
připomínalo příšeru, kterou viděl v jednom němém filmu. Pravé oko měl zateklé, že se až 
ztrácelo, ale také různě po tváři měl drobné podlitiny a oděrky. Vůbec se nepoznával. 
Nakonec namočil ručník do chladné vody a jako obklad si jej dal na oko. Lehl si do postele a 
nakonec usnul. Celou noc ho pronásledovaly hrozné vidiny, v nichž byl kýmsi nucen tlouct do 
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jakýchsi oběšenců. Věděl, kdo za ním je, ale bál se ohlédnout se. Když to nakonec přece 
jenom udělal, stál před ním jakýsi úplně nahý muž s obrovským falem. S výkřikem se 
probudil a šel znovu namočit ručník. 

 
* * * 

 
Ráno nevypadal o moc lépe. Otoky sice mírně opadly, zato se zbarvily do odpudivých 

barev. Uvažoval, zda si může dovolit nejít do práce. Nakonec to zavrhnul, vzhledem k situaci. 
Dalo se čekat, že Brychta a synové už brzy začnou propouštět. Nechtěl dát záminku, aby byl 
první v pořadí. 

„Proboha, jak to vypadáte,“ vyhrkla paní Dvorská v kanceláři. „Člověk by skoro řekl, 
že jste se s někým pral.“ 

„Doslova tak to nebylo. I když výsledek je asi stejný.“ 
Stručně jí vylíčil svůj včerejší zážitek, ovšem až na jeho trapný závěr. 
„Varovala jsem vás před tím Ramberkem. S vámi mladými je to jako házet hrách na 

stěnu. Takže jste s ním šel do toho doupěte zvrhlého násilí, pak jste se jako ovce nechal dovést 
do ringu a tam vás stloukli...“ 

„Ne bez obrany. Ten druhý taky dostal, co mu patřilo.“ 
„Cože! Neříkejte, že jste mu ty rány vracel...“ 
„M ěl jsem se nechat prostě utlouct? Nejsem nějaký svatý mučedník.“ 
„A co všechny ty knihy, které jsem vám půjčila? Tibetský mnich nezavraždí ani veš, 

která se živí na jeho těle. Když jde po cestě, zametá před sebou košťátkem, aby náhodou 
nezašlápl nějakého tvora. A vy...“ zavrtěla nad ním beznadějně hlavou. 

Vojtěch najednou dostal zlost. 
„Máte vy vši?“  
„Cože? Co si to dovolujete,“ zbledla urážkou. „Chcete snad naznačit...“ 
„Chci říct, že i kdyby na vás nějaká veš či blecha vlezla z někoho v tramvaji či ve 

vlaku, zabráníte jí v životu a rozmnožování. Mýdlem a vodou nebo něčím ještě drastičtějším.“ 
„Jak to chcete srovnávat? Držet se v čistotě, to bylo prvním pravidlem i ve staré Indii. 

Mudrci nikdy nekázali...“ 
„Protože nebyli důslední. Je to jako s tím vaším vegetariánstvím. Nejíte maso, protože 

to předpokládá zabíjení tvorů. A co rostliny, copak ty nejsou živé? Jak víte, že tiše nesténají, 
když je lidé podtínají, krájejí, dokonce chroupou ještě napůl živé?“ 

„Jste odporný.“ 
„To dobře vystihuje, jak se cítím. Ale na rozdíl od vás nejsem pokrytec.“ 
Příští hodinu bylo nepřátelské ticho. Pak se zvedl a šel na záchod. V chodbě narazil na 

Ramberka. 
„Pane poručíku...“  
„Jděte mi z cesty!“  
„Samozřejmě... Chtěl jsem vás jenom poprosit, abyste o té věci... nikomu neříkal.“  
„Tím si můžete být jist.“ 
V páchnoucí komůrce měl co dělat, aby nezačal zvracet.  
Tentokrát nešel na oběd, ani s paní Dvorskou, ani sám: nechtělo se mu vystavovat 

potlučený obličej. Snažil se prací zahnat kručení, které se mu rozléhalo útrobami, ale moc 
platné to nebylo. Asi po hodině vstoupil do místnosti pan disponent Rákosník. 

„Ale copak, pane Káro,“ řekl překvapeně. „Vy dneska neobědváte?“ 
„Chtěl jsem tu něco dodělat.“  
Vojtěch se snažil jednou rukou zakrýt pohmožděné pravé oko. 
„To je jistě chvalitebné... Bohužel ani takovou příkladnou píli nemůže firma v dnešní 

situaci ocenit.“ 
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„Myslíte na platu? Ale já víc nežádám,“ řekl Vojtěch proti své vůli. 
„Nemyslím plat. Je to bohužel horší. Máme moc zaměstnanců.“ 
„Chcete mi říct, že mi dáváte výpověď?“ 
„Ne hned, tohle je přece seriosní firma. Teď máme půlku srpna, že. Chtěl jsem vám 

doporučit, abyste si do konce září našel nové místo.“ 
Vojtěch jen svěsil hlavu. Jak slyšel, s místy teď po válce to nebylo příliš růžové. 
„Není to přece moje vina,“ řekl rozčileně pan Rákosník. „Obchody nejdou, svět se 

úplně zbláznil do ocelových lan. Však oni ještě budou litovat!“  
„Já vám nic nevyčítám. Jde jenom o to, že kromě sebe živím rodinu.“ 
„Nevěděl jsem, že jste ženatý.“  
„Nejsem. Živím nemocnou matku a dva sourozence.“ 
„To jsem nevěděl. Ale co mám dělat? Paní Dvorská je u nás deset let, navíc je nějak 

příbuzná s rodinou Brychtů... No víte co? Prodlužme to do konce roku. Ale pak vám už 
nemůžu nic zaručit. Nejste nějak nemocný?“  

Teprve teď si zřejmě všiml Vojtěchova vzhledu. 
„Ne, to jsem jen zakopl na schodech.“  
„M ěl byste být opatrný, když máte na sobě takovou odpovědnost.“  
Starý pán na něho okamžik starostlivě hleděl, pak vyšel z místnosti. 
Chvíli nato se vrátila paní Dvorská. 
„Tak už se mě brzy zbavíte,“ řekl jí Vojtěch lehce, aby zmírnil nepřátelství. „Do konce 

roku si mám najít nové místo. Zřejmě po oprátkách už není poptávka.“ 
Zdvihla hlavu a zdálo se mu, že v její tváři zachytil bolestné překvapení. Snad jí 

dokonce vstoupily slzy do očí. Pak zase hlavu sklopila. 
„Tak vidíte, jak uzavřený je kruh zla.“  
„Snad tím nechcete říct, že mě teď vyhazují proto, že jsem se včera bránil otloukání?“ 
„Karma je nevyzpytatelná,“ řekla upjatě. 
Stejně jako hloupost, pomyslel si. 
Když zanedlouho přišel domů, dostal náhle zlost. Nechal se tou starou pannou 

ohlupovat, dokonce kvůli ní už řadu měsíců nepozřel ani kousek masa. Teď toho bylo dost. 
Měl hlad. Pořádně se jednou nají. Kdo by mu v tom mohl zabránit? Vyběhl na ulici tak, jak 
byl. Sotva zahnul za roh, ucítil krásnou vůni pečených vuřtů. Až dodnes se jí vyhýbal jako 
něčemu neslušnému, jako nějaké kulinářské pornografii. Teď, v náhlém osvobození, šel za tou 
vůní jako pes. Nemusel jít daleko: stánek s pečenými uzenkami byl jenom o blok dál. Hlasem, 
chvějícím se vzrušením, požádal o jednu porci. Zaplatil a pak – zase jako toulavý pes – hned u 
stánku tu porci zhltnul. Bylo to nádherné: ta nestydatá vůně pečeného masa, ta nehorázná 
pronikavost hořčice, ten zdánlivě nevinný chléb, který úslužně vsáknul škvířící se tuk. Snědl 
to všechno několika hltavými sousty. Bylo mu krásně jako člověku, který jediným gestem 
náhle odhalené svobody rozvalí mříže předsudků a konečně projeví své přirozené sklony. 

Už když šel zpátky k domu, nebyl si tou rozkoší tak jist. Když stoupal do schodů, měl 
sílící pochybnosti. Bylo mu divně, jako by jeho žaludek náhle zatoužil po svobodě a tlačil se 
mu do hrdla. Pak, když se konečně dovlekl ke svému bytu, vrhl se náhle k toaletě. Tam 
dlouho, strašně zvracel, nejenom právě chvatně spolykaná sousta, ale snad všechno, co ten 
týden jedl. 

Byl i tohle tajemný kruh karmy, jak by řekla paní Dvorská? Nevěděl, nepřemýšlel o 
tom. Bylo mu prostě strašně zle.  

 
VII 
 
Dalo se tam dojít podél řeky, ale taky se tam už dalo dojet tramvají, novou linkou 

k podolské cementárně. Blíž k městu byly nejméně dvě říční lázně, ale tam se platil vstup a 
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bývala tam hlava na hlavě: tak jako kratší účesy a šaty, i koupání v přírodě teď zvolna 
přicházelo do módy. Ale co bylo Vojtěchovi do módy! Prostě se náhle rozpomněl na volnost 
nekonečných hodin, které s ostatními dětmi kdysi trávil u vody.  

Když se šlo od konečné ještě kousek, měl člověk dojem volné přírody. Ve stráni byla 
sice cementárna a o kus dál hrst vilek, podél řeky však rostly křoviny a tráva vysoká až po 
prsa. Tam se člověk ztratil a mohl by se koupat nebo slunit klidně nahý, kdyby nebylo sem 
tam nějaké té lodi na řece. Taky tam nemusel v neděli zírat na budovy svého nového 
zaměstnavatele. Být vojákem v armádě zaměstnanců Škodových závodů a to ještě téměř 
v jejím generálním štábu, na obchodním ředitelství, to prý byla čest! Vojtěch se jenom 
ušklíbnul.  

„Říkáte v provaznictví?“ ptal se pan Kubeš ironicky, když se přišel představit. 
„Dokonce velko.. provaznictví,“ proložil významnou pauzu jemným úsměvem, když mu 
Vojtěch podal svůj doporučující list. „Nu, s konopím či koudelí se u nás ovšem nesetkáte.“ 

„Psal jsem tam obchodní dopisy,“ řekl Vojtěch s vynuceným klidem. „Ty budou asi 
podobné, ať se jedná o provazy nebo...třeba děla.“ 

„Ale co vás nemá, mladý pane,“ vykřikl Kubeš pobouřeně. Hodil Vojtěchův list na 
stůl, jako by to byl nějaký hanopis. Pak vstal, složil si ruce za záda a několikrát se prošel po 
místnosti. „Ocel a těžké strojírenství, to je budoucnost,“ řekl pak didakticky a upřel oči někam 
do dáli. „To chce úplně nový styl, tvrdý jak kov, rychlý jak lokomotiva, přesný jak.. však 
uvidíte, pokud vás sem přijmeme.“  

Nu, přijali ho. Podnik zřejmě prosperoval, ředitelství rostlo. Byly to stále ještě 
Škodovy závody, ačkoliv Karel Škoda znechuceně prodal všechny akcie a odjel z republiky 
krátce po převratu. Pokud snad čekal, že bez něho se závody zhroutí, mýlil se. Vojtěch 
nevěděl jistě, co všechno je zdrojem té rostoucí prosperity, ale zdálo se, že těžké zbraně 
k tomu stále patří. Každý sice věděl, že světová katastrofa, kterou měli ještě všichni v živé 
paměti, prakticky vyloučila další války. Lidé by to prostě nedovolili. Měli Společnost národů, 
nemluvě o smlouvách se Srbskem, Rumunskem, Itálií, Rakouskem, dokonce se Sověty a teď i 
s Francií, kterými vzrůstem malý, ale zřejmě o to výkonnější Beneš jako ochranným kokonem 
obaloval mladou republiku. Nikdo nečekal válku. Přesto se zbrojilo.    

„Tady máte pár dopisů, potřebuji to francouzsky,“ řekl mu Kubeš po nástupu. „Tohle 
je vzor, jak to tu u nás píšeme, tak to vezměte za správný konec. Ale ne konec provazu,“ dodal 
s tím jemným úsměvem ve své vždy rudé, na tvářích až fialové tváři.  

Bylo zřejmé, jak znalecky obdivuje svůj vlastní smysl po humor. Vojtěchovi svým 
zbarvením tak trochu připomínal mandrila, ti ovšem tuhle fialovou okrasu nosili na protilehlé 
části těla. Bylo by zajímavé... Ale ne, ani Vojtěch si ho nedokázal představit bez kalhot. 
Disponent Kubeš byl člověk tak vědomý své vlastní důstojnosti, že ve svém vždy bezvadném 
obleku snad uléhal i do postele. 

 
* * * 

 
Vojtěch se prodral známou škvírou mezi houštinami a vkročil na pěšinku, kterou ve 

vysoké trávě už stačil vyšlapat. Po několika krocích došel na „své“ místo. No, nebylo tak 
zcela jeho – s jakýmsi pobouřením našel dvojlist starých novin, které tu někdo zanechal. 
Vojtěch zažloutlý papír zvedl s lehkým odporem, aby jej někam uklidil. Na titulní straně byla 
fotografie presidenta, vítaného chlebem a solí v jakési vesnici. Skutečně působivý zjev, ta 
štíhlá vzpřímenost a asketická tvář, která navzdory holé hlavě stářím zkrásněla. Tatíček 
Masaryk, ten výraz už tolikrát slyšel. Lid byl zřejmě moudřejší, než mnozí politici: trauma 
převahy prostě řešil láskou. Vojtěch k němu cítil jakýsi respekt, trochu rušený pocitem, že 
velký muž se asi příliš nebrání snahám udělat z něho živý pomník. Bylo to zvláštní: na jedné 
straně prostota a odpor k přepychu, na druhé straně pózování na koni. Cítil se jako vojevůdce? 
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Nu, třeba prostě měl rád jízdu na koni... Bližší mu stejně byl takový Bernard Shaw, nabitý 
ironií vůči všem včetně sebe samého. 

Svlékl se do plavek a s rozkoší se natáhl na deku, kterou si přinesl. Škoda, že 
nedokázal přemluvit Ester, aby se s ním sem vydala. 

„Nesnáším sluníčko,“ vymlouvala se, „hned bych se spálila.“ 
„Tak vezmeme slunečník.“ 
„Žádný nemám. A taky se nehodí, abych tak někam chodila se svobodným pánem.“ 
„Bylo by lepší, kdybych byl ženatý?“  
Pokárala ho pohledem. 
Do rusovlasé Ester – zvláštní, jak se to jméno vrací – byl trochu zamilovaný, nebo spíš 

na ni často myslel. Ale jejich vztah, který se zdál tak nadějný, brzy ustrnul na jakémsi 
mnohoslibném přátelství. Před půl rokem mu dohodila učitelku hudby, říznou ruskou 
emigrantku Rostovovou, údajně šlechtičnu. Když se té staré dámě přiznal, že nemá klavír, na 
kterém by cvičil, jen mírně pokrčila rameny, zimomřivě schoulenými v řasnatém šátku. 

„V tom já vám nepomůžu. Cvičit se musí,“ řekla nevrle. „Na druhé straně je to stejně 
jedno. S klavírem se má začít v šesti letech.“ 

„Chcete říct, že se dospělý už nenaučí hrát?“  
„Hrát? To záleží na tom, co tím hraním myslíte...“  
Přesto ho vzala, zřejmě nutně potřebovala peníze. Chodil k ní jednou týdně a jiný den 

zas cvičil na starém a značně rozladěném klavíru v jednom sálku za výčepem dole Na Slupi, 
kam ho hostinský pouštěl za malý poplatek. S Ester se potkával u Rostovové, mívala svou 
hodinu těsně před ním. Když jednou přišel, stará dáma se omluvila, že musí někam nutně 
odejít. Šel tedy s Ester zpátky domů.  

„Tak jaké děláte pokroky,“ zeptala se ho s pohledem upřeným na šlápoty, které před 
nimi udělali jiní chodci v čerstvém sněhu. 

„Pokroky? V čem myslíte?“  přeptal se Vojtěch roztržitě. Nevěděl, které myslí, stále se 
učil něco nového. Vlastně byl takový universální začátečník.  

 „No v klavíru přece! Proč chodíte sem k madam Rostovové?“ 
„Já vlastně nevím. Možná bych se u ní raději měl učit rusky.“ 
Slyšel starou dámu mluvit tím jazykem s nějakou návštěvou. Řeč se mu líbila, měla 

takovou plnohlasou melodii.  
„Hudba se vám nelíbí?“  
„Hudba ano, ale ne to, co na klavíru vydávám.“ 
„To jsou ty začátky,“ zasmála se. „Musíte hodně cvičit.“ 
„To říká Rostovová taky. Ale kde?“ 
Pověděl jí o tom klavíru s teskně rozladěnými strunami, který se vždycky zachvěl jako 

starý pes, když se jen dotkl kláves. 
„Platím jim za to, že si kazím sluch. A ještě mě tam pouštějí jen jednou týdně.“ 
„Tak přijďte někdy k nám.“  
Doma je jenom papá, ten věčně sedí ve svém pokoji. Maminka už nežije, dodala dřív, 

než se mohl zeptat.  
K návštěvě se odhodlával řadu dní. Pozvání znělo dětsky prostě, ale Ester přece už 

byla dospělá. Navštívit mladou dámu v jejím bytě nejspíš nebylo jen tak. Byla to výzva? Ale 
k čemu? Vojtěch byl sotva dobrá partie a o pouhé milostné pletky, na rozdíl od líčení v 
románech, paní a dívky v tomto městě zřejmě zájem neměly. Uvažoval, jak asi má být na 
návštěvu oblečený, zda nemá třeba koupit květiny. Nakonec všechno bylo jinak: potkali se na 
schodech a ona ho prostě odvedla s sebou. 

Chodil tam potom často. Většinou hrála ona a on převracel noty. Pozoroval přitom její 
bledý profil orámovaný tančící arabeskou rusých vlasů, křehký sklon šíje, mléčně bílou pleť 
na pažích a ve výstřihu květovaných šatů. Hleděla do not a zdálo se, že netuší nic o jeho 
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obdivu. Jednou, když pro své zasnění zapomněl převrátit list, přestala hrát a překvapeně 
vzhlédla. 

„Děje se něco?“  
„Co? Proboha, promiňte, nějak jsem se zamyslel... Snažím se vzpomenout si, kdo byla 

ta Ester. Musí to být ve Starém Zákoně, snad žila v Persii. Nemůžu na to přijít, ale mám pocit, 
že to byla jistě velmi krásná, nějak vzrušující žena...“ 

„S tím vám já nepomůžu,“ přerušila ho. „My nejsme ortodoxní. Papá si občas čte 
v Talmudu, ale já jsem v těchhle věcech nevzdělaná.“ 

Talmud? Vojtěch se zarazil. No ovšem, Ester, jméno Baruch na dveřích... Zmýlila ho 
Esteřina bílá pleť, průzračně zelené oči. Je možné, že ho taky považuje za Žida? Mírný 
antisemitismus prostředí, ve kterém vyrůstal, v něm krátce vykřikl a zase zhasl. Ti Rodenovi 
čili Schimmelhaufenovi přece také byly Židi. 

„Myslím, že jste tu pasáž hrála trochu chybně,“ řekl bez souvislosti. „Podle mne to má 
být takhle...“ 

Položil ruku na tu její a naznačoval prsty údery. Zdálo se, že pod jeho dotekem ztuhla, 
ale neprotestovala. Pod náhlým popudem se naklonil a políbil ji napřed na holé rameno, pak i 
na šíji. 

„To nesmíte...“  
„Proč? Co je v tom špatného?“ 
„Přátelství by tím skončilo,“ vstala od piana.  
Chytil ji za ruku a přitáhl ji k sobě. 
„A začala by válka?“ 
„To ne,“ řekla neochotně a vzepřela se rukama proti jeho ramenům.  
„Já myslel, že se přátelé mají líbat. Právě na důkaz přátelství.“ 
Bránila se mu jenom slabě a zvolna se mu poddávala. Pak, když už mu téměř 

spočívala na klíně, najednou udýchaně promluvila. 
„Já vás teď tedy políbím, ale jen jednou...“ 
Pak lehce přitiskla své rty na jeho ústa. Položil jí ruku na ňadra a pak... 
Vojtěch sebou trhl a posadil se. Tohle se přece nestalo. Zřejmě na slunci usnul a jeho 

vzpomínání nenápadně přešlo v sen. Nikdy se neodvážil Ester políbit. Ne že by on byl o to 
nestál, ale ona vždycky instinktivně vycítila nebezpečnou situaci a nějak z ní dokázala 
uniknout. Co vlastně chtěla? Byla to zvláštní dívka – na první pohled dětsky prostá, pod tím  
trochu záhadná... 

Pomalu vstal. Měl by se konečně namočit. Koupal se rád a plaval dobře, ale vždycky 
musel překonávat jistou nesmělost. Kdysi, bylo mu asi deset, ho Dunaj málem utopil. Dalo se 
více věřit Vltavě? Pomalu spustil tělo se břehu a pak se rozvážnými tempy směrem vydal ke 
středu řeky. S rozkoší cítil, jak chladivá voda smývá s jeho těla horkost, která se v něm 
nastřádala na slunci. Uprostřed řeky přestal plavat a rozhlédl se. Viděna odsud byla řeka 
mnohem širší – všude, kam dohlédl, byla jen vodní hladina. Znovu na něho padla povědomá 
tíseň, dokonce dotek paniky. Jakžtakž se ovládl a doplaval zpět ke břehu. Byl celý udýchaný, 
paže jako olověné únavou.  

Co by mu asi řekl Bernard Shaw? Ten přece plaval úplně sám v oceánu a za každého 
počasí. G. B. Shaw byl ovšem Ir a ti jsou přece národ bláznů – kdo to řekl? No ovšem, G. B. 
Shaw. Těšil se, že si tady přečte Pygmaliona, kterého sehnal v originále. Napřed se ale musí 
podívat na jinou knihu, kterou mu svěřil Blažek od Fabricia. Gabriele D´Anunzio, Il trionfo 
della morte. Konečně něco vážného. Ale Triumf smrti? Budou to lidé kupovat? D´Anunzio 
byl živý symbol, básník, který vedl pluky do boje. Zkusmo otevřel knihu a uviděl tam hrdou 
tvář s nakroucenými knírky. Nějak ho podráždila... Zajímavé, italsky a také česky má smrt 
ženský rod, německy ale mužský. Má to nějaký význam? Řekněme něco jiného, třeba slunce: 
česky rodu středního, italsky mužské, německy ale ženské. Je možné, že by národy, které pro 
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smrt užívají ženský rod, ji přijímaly smířeněji? Smrt kmotřička, to se tu přece říká. A jak si 
pak vysvětlit slunce? Možná, že všude tam, kde slunce pálí tak, že se mu musí čelit jako 
protivníku...Vojtěch se zamyšleně podíval na řeku a s překvapením viděl zvláštní výjev. 

 Loď, velká plachetnice, kterou před delší chvílí viděl po proudu, ho právě míjela, 
s plachtami napnutými větrem, který se teď zvedl nad řekou. Na palubě tančily dvě postavy 
v jakýchsi dlouhých hábitech, červeném a modrém. Vojtěch si skoro myslel, že zase na chvíli 
usnul a že se mu to jenom zdá. Protřel si oči, ale bylo to tam stále – jenom teď pochopil, že se 
ti lidé perou. Právě, když znovu vzhlédnul, muž v modrém županu se vytrhl a vrhl se dopředu 
ke stěžni. Žena několik dlouhých vteřin vrávorala, pak najednou ztratila rovnováhu a spadla 
do vody. Vojtěch s úžasem pozoroval, jak tluče kolem sebe jako smyslů zbavená. Zřejmě se 
topila a nikdo z  lodi nešel na pomoc.  

Vojtěch se na to díval s ustrnutím. Proboha, snad ji nemá zachraňovat? To přece nikdo 
na něm nemůže chtít! Neumí to, není žádný hrdina. Rychle se rozhlédnul, ale věděl, že je tu 
na břehu sám. Nikdo ho nezastoupí, ale nikdo taky nebude svědkem jeho selhání. Nemusel by 
tu přece vůbec být... Vstal napůl rozhodnutý prostě prchnout. Přitom pohlédl na řeku se 
slabou nadějí, že žena třeba přece jenom umí plavat. S hrůzou viděl, jak její hlava mizí pod 
hladinou. Napůl ztuhlý strachem se vrhl do vody. 

Když k ní konečně doplaval, byla už beznadějně zamotaná v látce županu a zřejmě ji 
už opouštěly síly. Instinktivně sáhl po okraji látky, na druhý pokus jej zachytil a vší silou 
začal jednou rukou plavat ke břehu. Když se však ohlédl, viděl se zděšením, že se už skoro 
bezvládné tělo ženy postupně vyvléká, až nakonec táhl jen nasáklou látku. Pustil ji, vrátil se a 
zachytil ruku, která bezmocně tápala ve vodě kolem sebe. Rychle tělo k sobě přitáhl. 
Najednou cítil, že se k němu přimkla jako chobotnice a obemkla mu šíji dusivým sevřením. 
Věděl, že se teď topí oba. Před očima mu do hlubin uplýval červený župan, jako by to byla 
velká stopa krve. Der Tod, smrt v mužské podobě vyvstala nad vodami. Náhle se v něm 
probudila zuřivost. Neušel dvakrát téměř jisté smrti jen proto, aby se tu tak pitomě nechal 
zahubit. Vší silou se nadechl a s tou trochou dechu, kterou mu sevření dovolovalo, začal 
pozadu plavat ke břehu. 

Po dvou třech tempech nahmátl nohou pevné dno pod nohama, postavil se a zatřepal 
ženou, aby se vzpamatovala. Otevřela oči a rozhlédla se, ale nepustila se jeho šíje. Teprve 
když ji doslova vynesl na břeh a složil ji do trávy, uvolnila své sevření. S překvapením viděl, 
že na sobě nemá vůbec nic. Tedy ji k sobě tiskl nahou, uvědomil si. Byl celou událostí tak 
otřesený, že ho to nijak nevzrušilo. 

„Málem jste mě taky utopila,“ zavrčel. 
Pohlédla na něho, naprázdno dvakrát otevřela ústa, než konečně promluvila. 
„Nevím, co se to stalo.“  
„Spadla jste z lodi do vody, topila jste se.“ 
„A kde mám šaty?“ 
S překvapeným zájmem, v němž zjevně nebyl žádný stud, zírala na svou nahotu. 
„M ěla jste na sobě jen župan. Takový červený.“ 
„Vy jste mě svlékl?“  
Mluvila pořád s takovým neosobním, věcným zájmem. 
„Spíš jsme ho ztratili, když jsem vás zachraňoval. Copak si nic nepamatujete?“ 
Zavrtěla hlavou. Vojtěch ji pozoroval a pomalu v něm rostlo vzrušení. Byla to mladá, 

velmi hezká žena a její sošná nahota se v trávě vyjímala jako na obraze. 
„Říkáte, že jsem spadla s lodi?“ 
„Ano, byl tam ještě nějaký muž. Měl modrý župan. Napřed jsem myslel, že tam 

tancujete. Mám ale dojem, že ve skutečnosti jste se prali. Potom loď ujela. Sám jsem se divil, 
že se vás ten člověk nepokusil zachránit.“ 

„Richard, ten bídák,“ konstatovala klidně. „Co budeme dělat?“ 
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„Dělat? Co myslíte?“ 
„No jsem tady úplně nahá... Nemůžu tu takhle přece zůstat, musím domů. A přes 

město nahá nemůžu.“ 
„To jistě... Můžu vám půjčit deku. A peníze na tramvaj.“ 
Zavrtěla hlavou. 
„Tramvají jenom v dece? To by mě sebral strážník.“ 
Vojtěch horečně přemýšlel. 
„Kousek dál tady po proudu, tak deset minut pěšky, je přívoz. Viděl jsem vždycky 

jenom převozníka, ale snad má nějakou ženu. Mohl by půjčit šaty.“ 
„To mám jít nahá po břehu a potom prosit...“ 
„Tak půjdu já.“ 
„A mne tu necháte úplně samotnou?“ 
Znělo to živěji, zdálo se, že se konečně probírá k normálnímu myšlení. Ačkoliv bylo 

vlastně normální, že se víc bála samoty, než být tu s ním, úplně cizím člověkem? Nu, úplně 
zas cizí nejsem, když jsem ji zachránil, pomyslel si. 

„Půjčím si vaše šaty,“ rozhodla náhle rezolutně. 
„Ale ty jsou přece mužské.“ 
„Tak se převléknu za muže. To může být zajímavé.“ 
„Ale co já?“ 
„Vy?“ Zdálo se, že ji to překvapilo. „No vy tu počkáte. Já dojedu domů a pak někoho 

pošlu, třeba Richarda...“ 
„Říkala jste, že je na lodi.“ 
„Ano, ten bídák. Chtěl se mě zbavit, zavraždit mě, to je jasné.“ 
Řekla to zase věcně, bez emoce, jako by vykládala o nějaké nepříliš zajímavé 

zvláštnosti. V té chvíli se v jejich zorném poli objevila loď, kterou až do té chvíle nespatřili, 
protože plula těsně u břehu. Muž v modrém županu napjatě hleděl ke břehu a trhnul sebou, 
když je uviděl. Rychle vyhodil kotvu, pak se narovnal. 

„Evo! Co to prosím tě vyvádíš? S kým to tam jsi, ke všemu ještě nahá?“ 
„Chtěl ses mě zbavit,“ oznámila mu. 
„Zbavit se tě? Prosím tě, co to povídáš...“ 
„Zavraždit mě. Ale nepovedlo se to, ten pán mě vytáhnul.“ 
Muž nevěřícně zavrtěl hlavou. Pak přeskočil s paluby do vody a přebrodil až k nim. 
„Je zřejmě ještě v rauši.“ 
Vyslovil to s podobnou neosobností, asi tak jako lékař, který stanoví diagnózu.  
„Jak to, že jste jí nešel na pomoc?“ zeptal se Vojtěch zamračeně. 
„Napřed jsem ani nevěděl, že jsem ji ztratil.“ 
„Vždyť jste se prali. “  
„No, prali...“ řekl ten druhý váhavě, jako by si nebyl jist, že mu má dávat vysvětlení.  
„Vid ěl jsem vás.“  
„Prostě jsem měl dojem, že zase bere to svinstvo. Tak jsem jí to chtěl vzít. Najednou 

začal foukat vítr, loď se rozletěla kupředu, tak jsem se vrhnul k lanu, abych přitáhl plachtu...A 
pak, když jsem ji na palubě neviděl, rychle jsem otáčel loď. Jenomže hned to nejde, taky to 
ještě moc neumím...“ 

Znělo to všechno bizardně, ale ne docela nepravděpodobně. Vojtěch si všiml, že má 
paže hubené, zato porostlé hustými černými chlupy. Jako opičák, pomyslel si. 

„Evo, tak pojď,“ sklonil se opičák k nahé ženě. Ta na něho překvapeně pohlédla, jako 
by ho nepoznávala. „Půjdeme zpátky na loď.“ 

„Abys mě mohl zase zavraždit?“ 
„No samozřejmě, proč jsi myslela. Mohl byste se prosím otočit? Je přece jenom nahá.“ 
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Vojtěch se usmál. Tu ženu nahou tahal z vody, tiskl ji k sobě, nesl v náručí. Teď 
najednou se na ni ani nesmí podívat. Bylo to absurdní, ale nějak to přece jen chápal: 
přítomnost muže, který na ni měl jakýsi nárok, celou věc změnila. Poslušně se obrátil. 

Po dlouhém šplouchání a různých jiných zvucích najednou pocítil na rameni něčí 
dotek. Prudce se obrátil. Stál tu ten člověk v županu a podával mu navštívenku. 

„Zachoval jste se jako rytíř. Chtěl bych vám lépe v klidu poděkovat. Budu šťasten, 
když nás – řekněme zítra v šest večer – navštívíte. Zatím na shledanou.“ 

Vojtěch se zadíval na navštívenku. Richard Střítecký, četl tam. Adresa byla v Bubenči, 
kde se stavěly vily honorace. Když zdvihl oči, zahlédl jenom záď lodi, jak mizí za křovinami 
směrem zpátky k městu. Za okamžik už před ním byla jenom řeka. Mohl by věřit, že to vše se 
vůbec nestalo, že to byl zas jen sen, vyvolaný sluncem. Až na tu luxusně vyhlížející kartičku, 
kterou držel mezi prsty. Znovu si ji prohlédl, pak ji zasunul mezi stránky D´Anunzia. Tam jí 
bude dobře, v tom těžkém oparu. Vášnivá láska, násilí a kontemplace smrti. Nic z toho vlastně 
nepoznal. 

Nedočkavě sáhl po Pygmalionu. 
 

* * * 
 
Když se později odpoledne vracel do svého bytu Na Zderaze (nebo Na Zbořenci?), 

mísila se mu vzpomínka na nahou ženu, kterou krátce držel v náručí, se snem o Ester. Ani ho 
nepřekvapilo, když pak Ester potkal na schodech. Její pleť se mléčně vyjímala mezi 
červenými květy jejích šatů, tančící kadeře jí v paprscích večerního slunce měděně zářily. 

„Tak jak jste se vykoupal,“ ptala se vesele. 
„Zažil jsem neuvěřitelné věci. Musíte ke mně blíž, já vám to pošeptám.“ 
Důvěřivě k němu naklonila něžné ouško a on ji v náhlém popudu, jako by to nebyl on, 

ale někdo daleko méně plachý – přesně tak, jako v tom snu – políbil napřed na holé rameno a 
pak i na šíji. Překvapeně ztuhla, pak se trochu odtáhla.  

„Pane Kára, vy jste něco pil,“ řekla pobouřeně. 
„Nic kromě vody. Ale usnul jsem tam u vody a tohle se mi zdálo.“ 
„Tak takové vy máte sny?“  
„M ělo to ještě pokračování...“  
Vytrhla se mu, ne zle, spíš hravě. Pak se však rozeběhla dolů po schodech. 
„Teď ale nesníme, jsme vzhůru,“ zavolala a vyběhla na ulici. 
Znamenalo to, že takové sny neodmítá, že snad dokonce i ona nějak v tomto duchu 

sní? Vojtěch si povzdechl. Nebylo snadné se v té dívce vyznat. 
 

* * * 
 
Druhý den ke Stříteckým nešel: vypadalo by to, že skutečně očekává odměnu. Ne že 

by v příštích dnech na ten incident zapomněl – na to byl příliš groteskní a dramatický. Ale měl 
spoustu drobných starostí, na příklad váhání, zda chce překládat toho D´Anunzia. Nějak se 
mu protivil. Když vzal asi po týdnu knihu znovu do rukou, vypadla z ní luxusní kartička 
s povědomým jménem. Náhle se rozhodl, že ke Stříteckým přece jenom zajede. 

Z tramvaje směrem k Bubenči uviděl na stanici náhle paní Látalovou s Aničkou. 
Děvčátko za tu dobu povyrostlo. Měl zvláštní pocit, že na něho upírá své modré oči. Potom se 
tramvaj zase rozjela. Najednou upadl do chmurných myšlenek. Čas pořád ubíhal, tak jako 
ulice za okny tramvaje – jenom tak nějak rychleji a hlavně nenávratně. Vždycky se vynořila 
nějaká postava, která mu byla chvíli blízká, a zase zmizela: buď umřela, nebo se vdala jako 
nejspíš paní Látalová. Na chvíli uvažoval, zda on pádí životem a míjí všechny ty postavy, 
nebo naopak stojí na místě a čas se kolem něho řítí. Nějaký Einstein prý do toho vidí: četl o 
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něm v posledním vydání Britské encyklopedie. Cosi o čtyřrozměrném prostoru, pořádně tomu 
nerozuměl. Znamenalo to, že čas má místa, která by se dala znovu navštívit? S něčím 
takovým by rozhodně nesouhlasil: Anička vyrostla, už nikdy nebude tak malá. Taky paní 
Látalová už zřejmě nikdy nebude předmětem jeho svodů. Všechno se dálo jenom jedním 
směrem. Z nejasných důvodů si přál, aby tomu tak nebylo. 

Vila, kterou nakonec nalezl, mu připadala nová. Chvíli přecházel sem a tam podél 
ozdobného kovového plotu a snažil se okny něco zahlédnout. Neviděl ale nic, jen odraz 
stromů v okenních tabulích.  

„Hledáte někoho?“ ozvalo se mu téměř u ucha. 
Polekaně se ohlédl. Na krok od něho stál strážník v černé uniformě. Vojtěch nebyl 

právě malé postavy, ale tenhle hromotluk ho převyšoval o půl hlavy. Přilba na hlavě ještě ten 
dojem zvyšovala. Vojtěch pohlédl znovu na navštívenku. 

„Pana Stříteckého.“   
„Tak to je právě tahle vila, co se na ni díváte,“ řekl strážník o poznání méně přísně. 
„Aha, myslel jsem si to, ale nebyl jsem si jist.“ 
Teď ovšem už nemohl prostě odejít, aniž by vzbudil podezření. Otevřel tedy branku a 

udělal zahradou těch pár kroků ke vchodu. Dveře se otevřely téměř vzápětí, co zazvonil. 
Mladá, ale upjatá služebná na něho hleděla se slabým podezřením. Řekl, že by rád viděl pana 
Stříteckého. 

„Ten není doma.“  
„Pozval mě... A milostivá paní?“ 
„Ta... já vlastně nevím,“ řekla váhavě. „Můžete tu prosím počkat? Koho mám ohlásit, 

pokud je paní doma?“ 
Když uslyšela jméno, nedala jediným svalem v obličeji najevo, že je patrně nikdy 

neslyšela. Jen pokynula rukou k lavici v hale a hned odšustila. Vojtěch někde četl, jak 
skutečně dobré služebnictvo nutí panstvo, aby si drželo úroveň; možná, že odleskem tím samo 
získává zdání jakési nadřazenosti. 

„Prosím, paní vás přijme,“ řekla služebná a úklonou mu naznačila směr. 
Dáma, která mu šla vstříc v krásně zařízeném pokoji, byla a zase nebyla ta, kterou 

tahal z vody. Připadala mu příliš krásná a ve své eleganci jaksi nedotknutelná.  
„Pan Kára,“ řekla hlasem mírně zastřeným. „To jméno mi není povědomé. Přitom vás 

znám, někde jsem vás jako by viděla. Byl jste mi představen?“ 
„Obávám se, že ne. Nebyly na to jaksi vhodné podmínky.“ 
Vyzvala ho gestem, aby si sedl vedle ní na divan.  
„Byla to neformální příležitost?“ 
„To byla... Krajně neformální.“ 
„To zní tak zvláštně,“ zasténala se dvěma prsty na spánku. „Nepamatujete si náhodou, 

co jsem měla na sobě? Vybavuji si situace podle oblečení. Ačkoliv vy jako muž...“ 
„M ěla jste červený župan,“ uculoval se Vojtěch, kterému to připadalo jako zvláštní, ale 

docela zábavná hra. „Ten jste pak odložila, nebo spíš já jsem vám ho...“ 
Viditelně sebou trhla a pohlédla na něho. Její pohled byl nějak divný, skoro to 

vypadalo, jako by se dívala spíš kamsi do sebe. 
„Červený župan? Ten nosím jenom na lodi. To prostě není možné.“ řekla matně. „Chci 

říct, že ho nosím jenom, když jsme sami s manželem. Je to jako nějaký sen...“  
„To musíte mít sny opravdu dramatické.“  
Ještě to pořád považoval za nějakou hru. 
„Občas,“ řekla zamyšleně. „A nejhorší je, že se mi pak někdy znovu vybavují a já na 

chvíli nevím, co je sen a co je skutečnost. Vám se to nestává?“ 
„Nevím, nevšiml jsem si. Možná až teď...“ 
„Teď?“ opakovala po něm zamyšleně. „Snad se mi nezdáte...“ 
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Vojtěch se teď začínal potit. Pokud to byla nějaká šaráda, zacházela už daleko.  
„Vy si skutečně nepamatujete, jak jsem vás zachraňoval?“  
„Jsem já to ale špatná hostitelka,“ řekla, jako by ho neslyšela. „Pojďte, mám tady 

právě dobře vychlazené chabli, slušný ročník. Myslím, že teď je správná doba na chabli...“ 
Chtěl namítnout, že vůbec nepije, ale místo toho od ní přijal orosenou štíhlou sklenku. 

Víno při prvním doušku chutnalo zdánlivě jako voda, ale při polknutí pocítil velmi jemnou 
chuť. To tedy bylo dobré, nic podobného nikdy neochutnal. 

„Vidím, že dovedete víno ocenit,“ řekla, ačkoliv se na něho nedívala. „Přála bych si, 
aby tu byla Madame Grabowski.“  

„To je znalkyně vína?“  
„Také rád žertujete,“ řekla s pousmáním a položila mu ruku důvěrně na paži. 

„Madame přece pije jen nejčistší vodu, nic jiného její éterická konstituce nesnáší. Jistě víte, že 
je to naše nejlepší médium.“ 

Bez ptaní mu dolila sklenku, kterou bez rozmyšlení vypil. 
„Nejlepší médium?“  
„Madame Grabowski by nám snad mohla pomoct.“  
„Myslíte, že my dva potřebujeme nějaké médium?“  
 Pohlédla zpříma na něho a na chvíli měl pocit, že se na něho skutečně dívá. Pak se zas 

výraz z jejích očí ztratil. Jako by ten svůj pohled vtáhla do sebe, pomyslel si. Na okamžik se 
zdálo, že chce něco říct. Ale v té chvíli vešla tiše služebná. 

„Milostivá paní, je tu profesor Löwenstein“, řekla se zvláštním výrazem. 
„To už?“ vyhrkla paní vyplašeně. „Že hned přijdu.“ 
Vojtěch vstal jako omámený. 
„Jak vidím, máte další návštěvu.“   
„Ne, profesor mě chodí léčit. Je to odborník na psycho... analýzu,“ řekla s váháním. 

„Taková nová věc, prý to vymyslel někdo ve Vídni. Richard si myslí, že by mě to mohlo 
zbavit té duševní bolesti. Jako by rozprávění mohlo...“ 

„Duševní bolest?“ 
„Profesor se mne pořád ptá na mé sny,“ řekla, jako by ho neslyšela. „Řeknu mu o vás.“ 
Pustila jeho paži a rychle vyšla z pokoje, jako by tam nebyl. Vojtěch okamžik váhal a 

pak uviděl služebnou, jak s tázavým pohledem čeká u dveří. Pokynul jí a vyšel z vily 
postupně až na ulici. S překvapením viděl, že se mezitím setmělo.  

Pomalu kráčel směrem, ve kterém tušil stanici tramvaje. Byl lehce opilý, ještě víc 
zmámený tím zážitkem. Málem by sám byl ochoten věřit, že to, co právě prožil, byl jen 
takový zvláštní sen. Jenže úplně ke konci se kmitla zvláštní slova, která patrně dosud nikdy 
neslyšel a přesto nebyla tak zcela nesmyslná. Jak to vlastně říkala? Duševní bolest. Vojtěch 
tak trochu věděl, co tím myslela. 

 
 
VIII 
 
Konečně si to mohl dovolit. Postoupil v kanceláři na místo mladšího referenta, to 

s sebou neslo vyšší plat a také dovolenou. Vypravil se zas jednou do Vídně a když tam zjistil, 
že i rodině se vede lépe (Anči se vdávala za zámožného obchodníka, matku si hodlali vzít 
k sobě), pokračoval po několika dnech dál na jih. Měl dovolenou, výsadu téměř jen středních 
vrstev, a hodlal si ji užít v Itálii. Šlo jen o krátkou cestu, samozřejmě, provedenou způsobem, 
který odpovídal jeho prostředkům. Kam přesně pojede, to ještě nevěděl: docela jistě do Udine, 
na něž měl válečné vzpomínky, a pak snad do Fiume. To nebyla sice přísně vzato Itálie, ale 
bylo to celkem blízko a mělo to pro něho dvě zvláštní lákadla: jednak tam bylo moře, které 
dosud nikdy neviděl, jednak – jak se náhodou dozvěděl – to město před čtyřmi roky obsadil 
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D´Annunzio se svými stoupenci. Vojtěch byl zvědavý: D´Annunziův román nakonec přece jen 
překládal, byl by rád něco pochopil o jeho autorovi. Zatím mu připadalo, že je to exaltovaný a 
trochu exhibicionistický básník, který rád vystupoval jako bojovník.  

„Fiume?“ podivil se muž, s nímž seděl v kupé. „Tam bych asi nejezdil.“ 
Vojtěch se s ním dal zhruba před hodinou do řeči, původně italsky, aby se trochu 

rozmluvil před překročením hranic. Muž, starší člověk nenápadného vzhledu, ale hned přešel 
na němčinu. Patrně poznal, že nemluví s Italem. Až nerozumně ho to mrzelo. 

„Proč ne tam?“ zeptal se zaraženě. 
„Fiume. Jihoslované tomu říkají Rieka. Myslím, že tam nepanuje zrovna přátelská 

nálada. Mussolini je nedávno připojil k Itálii.“ 
„Mussolini? Myslel jsem, že D´Annunzio...“ 
„Ten potrhlý básník? Ano, ten si představoval, že znovu zbuduje Římskou říši,“ usmál 

se jeho společník. „Jenomže dál než do Fiume se nedostal. Byl to snadný cíl, tahle města na 
Jadranu jako Terst či Rieka už dávno nevědí, čí vlastně jsou. Fašistům se ovšem ta jeho 
eskapáda náramně hodila.“ 

„Fašistům?“  
Vojtěch v duchu zaznamenal nové slovo. Bude se muset zamyslet, jak asi vzniklo. 

Projížděli právě Semmeringem a závrať vysokých mostů, střídaná tmou nekonečných tunelů, 
jim vnucovala jistou důvěrnost. 

„Kdo myslíte, že v Itálii vládne? Snad ne ten jejich operetní král? Vittore Emannuelle,“ 
protáhl druhý posměšně. „Ten to vzdal už před lety. Skutečný král je teď Mussolini, bývalý 
novinový pisálek. To ale nikde neopakujte...“ 

Právě vjížděli do dalšího tunelu. 
„Řekl jste fašisti...“ řekl Vojtěch do tmy. 
„Jedete do Itálie a přitom zřejmě o ní nic nevíte. Fašisti jsou strana, která tam teď 

vládne. Zdá se, že zblbli lidi lacinými sliby, ale sami na to raději moc nespoléhají. Mají 
takové bojůvky, Černé košile jim říkají, které si klidně terorizují celá města a ještě jsou za to 
placeny. Copak nečtete noviny?“ 

Vojtěch zavrtěl hlavou, ale ve tmě to nebylo vidět. Místo odpovědi si opakoval Černé 
košile, Camicie Nigre. Divný vkus – proč černé? Aby je nebylo ve tmě vidět? Bude to nejspíš 
něco symbolického, Italové si potrpí na okázalé symboly. Košile. Za Garibaldiho nosili 
červené, pak snad bylo ještě nějaké hnutí zelených... Změnit košili, u nás by se řeklo 
převléknout kabát. Co bylo třeba převléknout, zřejmě záviselo na klimatu... 

„Před dvěma lety zavraždili Mateottiho, toho socialistu,“ promluvil muž ve tmě. 
„Všichni napjatě čekali, zda za to bude někdo potrestán. Nakonec Mussolini vzal na sebe 
odpovědnost, král ani neceknul a tím mu vlastně předal všechnu moc.“ 

Chvíli bylo ticho, rušené jen rytmickými údery kol. 
„On to ten Mussolini možná původně nemyslel zle. Itálie válkou skoro nic nezískala, 

byla tam bída, na jihu pořád ještě je. Kdekdo se bouřil, nacionalisti, komunisti...Patrně to chtěl 
vzít pevně do ruky. Potřeboval moc, tak se spojil s luzou. Jenomže teď k ní patří.“ 

„Jak vy to vlastně všechno víte?“  
„Jsem novinový pisálek, jako kdysi Mussolini,“ odpověděl muž a bylo znát, že se 

přitom usmívá. „Jenže nemám žádné ambice. Zajímám se o to, protože něco takového nás 
určitě taky čeká. Tohle je století pochodujících davů. V Německu už to taky začíná.“ 

Vojtěch na něho s nedůvěrou pohlédl. Jeho společník hleděl chmurně z okna. 
Zanedlouho dorazili na hranice, museli strpět nekonečné zkoumání cestovních dokladů a pak 
se vlak konečně hnul. Ten druhý už nepromluvil a když pak oba vystupovali v Udine, ztratil 
se s lehkým pozdravem.  

Když chodil po městě, sice ospalé hnízdo poznával, něco se ale stalo s jeho povahou: 
na každé volné zdi byly obrovské plakáty; nepropagovaly šaty nebo krém, ale vždy jenom 



 49 

jediné: pozdvižení italského národa pod vedením Vůdce. Il Duce, to slovo bylo všude a občas 
nad ním nebo pod ním uviděl i zjev Velkého muže. Byl asi spíš malý, jak Italové bývají, ale o 
to sebevědomější: mohutná brada pod holou lebkou vždy výbojně vysunutá vpřed, oči pod 
mocným obočím pánovitě vyvalené. Byl vlastně legrační a zároveň vzbuzoval strach. 

 
* * * 

 
Udine nechat za zády, rozjel se do Benátek. Procházel pod krajkami paláců a chrámů, 

občas vešel i dovnitř a rozhlížel se po stěnách. Z přítmí, chvějivého světlem svíček, k němu 
probleskovaly nábožné výjevy z rozlehlých obrazů v těžkých zlacených rámech. Tušil v těch 
harmoniích barev a oblých liniích poselství trochu nepřístupné krásy, ale neuměl je přijmout. 
Lidé kolem něho se zřejmě modlili a otáčeli k němu úzkostlivé oči, jako by jim chtěl vzít 
jejich klid... Nakonec vyšel ven, přešel po náměstí Svatého Marka a svými kroky rozstřikoval 
hejna holubů. Šel podél několika kanálů, přešel několik můstků. Nějak se nedokázal městem 
plně zaujmout: chtěl k moři, které dosud znal jen z ilustrací.  

Po delším váhání nasedl na vaporetto, malý špinavý parníček, který ho dovezl na Lido. 
Tam tedy moře konečně uviděl: napřed jen stříbřitě modravý pruh, pak stále víc a více 
nedozírné hladiny, čeřené lehkým vánkem. Bylo to úchvatné? Ne, ale nebylo to ani všední. Ta 
sotva patrná, indigově modrá linka, na níž se blyskotavá vodní pláň stýkala s bání oblohy, 
měla do sebe něco magického. Šel k ní po jemném písku pláže, kupodivu zcela liduprázdné. 
Toužil se ponořit do moře, nějak se přímo zúčastnit té jeho mlčenlivé velkoleposti. Už 
zauvažoval, že prostě shodí šaty, jenomže tohle byla katolická země a někomu by se to 
nemuselo líbit. Pak uviděl opodál řádku kabin, určených zřejmě k převlékání. Když k nim 
doklopýtal po písku, byl tam samozřejmě správce, hubený stařec v ošumělém černém obleku. 
Zajisté, signore si může najmout kabinu, plavky, slunečník, plovací kolo a celou řadu dalších 
věcí, které na něho chrlil z úst, vybavených zřejmě jen dvěma předními zuby. Zdálo se, že je 
ochoten Vojtěchovi pronajmout i mořskou pannu nebo celé Benátky i s okolím, velice levně, 
jen kdyby mu Vojtěch pořádně rozuměl. Nakonec se dohodli na kabině a na ceně. 

Slaná voda byla o něco chladnější, než by byl čekal v tom červnovém horku, ale 
docela příjemná. Plaval chvíli na prsou, pak se obrátil na záda a pokračoval „stylem Kára“, 
mocnými tempy paží. Hleděl přitom přímo vzhůru na oblohu, kde v zářivé modři bylo jen pár 
nadýchaných obláčků, jako by je někdo zběžně načrtl jemným dotekem rozmarného štětce. 

Když se obrátil zas na břicho a ohlédl se zpátky, uviděl, že odplaval mnohem dále, než 
si myslel. Rychle se obrátil a plaval zpátky. Když byl už na dohled, uviděl správce kabin, jak 
na něho mává a něco křičí. 

„Che cosa? Co se děje?“ zeptal se nevrle. 
„Bude tu tábor lidu,“ říkal ten staroch vzrušeně. „Pán by snad raději měl odejít.“ 
„Tábor lidu? Campo di popolo? Co to je?“  
„Shromáždění. Spousta lidí,“ dělal stařec vzrušená plastická gesta. „Přijel sem někdo 

z Říma, bude mluvit k občanům.“ 
Vojtěch pokrčil rameny. Kabinu si pronajal na celé odpoledne. Má tohle být nějaký 

trik, jak z něho ždímat další peníze? Pak se však přece jen ohlédl směrem, kterým stařec 
ukazoval, a skutečně uviděl zástup lidí s nějakými prapory. Jak přicházeli blíž, rozeznal 
v prvních řadách muže v černých košilích. Vzpomněl si na vyprávění o jejich brutalitě, které 
slyšel už ve vlaku, a útrobami mu proběhl nedobrý pocit. Aniž o tom zvlášť přemýšlel, byl 
skokem v kabině a rychle se začal převlékat. Netušil, jaký druh šílenství tenhle jejich fašismus 
představuje, instinkt mu ale napovídal, že taková shromáždění nesnášejí ani náznak 
zesměšnění – a člověk v plavkách tam, kde se mává prapory a vykřikují hesla, by tak třeba 
mohl působit. 
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V přítmí se do svých šatů zamotal. Než do nich na pátý či který pokus stačil 
vklouznout a zapnout všechny knoflíky, byl zástup tu. Skulinou viděl, že mezitím odjinud 
přijela dvě nákladní auta, takové trochu směšné rachotiny. Na jednom seděla kapela, která 
hned příšerně falešně začala hrát nějakou melodii – nejspíš jejich novou hymnu, podle toho, 
jak všichni kolem okamžitě ztuhli. Když dohráli, začal nějaký muž řečnit z druhého auta. 
Vojtěch pořádně nerozuměl jeho slovům – bylo to daleko a skoro stejně silně slyšel vlastní 
srdce. Z těch úryvků však pochopil, že řečník mluví o pozdvižení národa, o jeho síle a 
schopnosti se vypořádat s nepřáteli. Snažil se pochopit, kdo asi byl ten nepřítel. Pokud si 
vzpomínal, od napoleonských dob jedině Rakousko Italům upíralo národnostní práva. To bylo 
teď na kolenou, stejně jako Německo. Kdo tedy? Vojtěch se to nedozvěděl, zato však řečník 
nenechal nikoho na pochybách, že Italové s nimi zatočí. 

Trvalo to aspoň hodinu, než se Vojtěch, napůl už udušený, odvážil z kabiny uniknout. 
Byla to neuvěřitelně směšná situace, člověk se musel tiše smát a přitom by nejraději kopal 
vztekem do dveří. Byl přece už dávno oblečený – jenomže když slyšel řeči o tajemných 
nepřátelích, řekl si, že by ho nějaký horlivý hlupák mohl považovat třeba za špiona, když 
ukryt v kabině naslouchal jejich řečnění. Dav si rád hledá oběť, to znal dobře z historie a 
trochu to poznal i za války. Neměl nejmenší chuť hrát tuhle úlohu.  

Nakonec po dlouhém čekání odjel z Lida – vaporetto byl přeplněný a bylo třeba vystát 
dlouhou frontu. Benátky se mu zprotivily, odjel odtud hned druhý den. 

 
* * * 

 
Měl se rovnou vrátit domů nebo do Vídně? Měl ještě sedm dní dovolené a sotva věděl, 

kdy se do té země znovu podívá. Řekl si tedy, že to ještě zkusí: otočit směr jízdy může 
vždycky. Vydal se tedy na jih. Padova, Ferrara, Bologna: nádherná jména měst, která míjel 
vlakem, neschopen rozhodnout se, zda má vystoupit. Pak, když projížděl malebným 
Toskánskem, věděl, že příští zastávkou musí být Florencie. Firenze, jak slavnému městu tady 
říkali, to přece bylo cosi jako rodiště pokroku Evropy. Lorenzo Magnifico, vzdělanec na trůně, 
který ovládal umění a literaturu tak jako správu věcí veřejných – to byla postava, které se 
Vojtěch obdivoval. Bylo to ovšem už bezmála půl tisíciletí, co žil. Teď zřejmě nastoupil věk 
barbarů. Mussolini aspoň umí číst a psát, ale co jeho stoupenci... 

Už na nádraží viděl, že Černým košilím se ani tady nevyhne. Ti lidé byli prostě všude: 
postávali v hloučcích a pokuřovali, nebo šli v tlupě ulicí a výbojně se rozhlíželi, zřejmě zda 
neuvidí nějakého nepřítele. V každém případě byli hluční. Vojtěch byl zvyklý, že Italové 
skoro pořád křičí, i mírný rozhovor u nich dost často vypadal, jako by šlo o prudkou hádku. 
Ale tohle byl jiný druh hlučnosti: bylo v ní něco temně výhružného. Hlas luzy, vzpomněl si na 
toho novináře ve vlaku. 

Když přišel ke Casa della Signoria, aby si prohlédl známou sochu Davida, stál tam 
dost velký hlouček posluchačů, ke kterému někdo zvučně promlouval. Nebyl to ale průvodce 
– ten stál nešťastně opodál – ale další černokošiláč, který turistům důležitě vysvětloval 
význam sochy. Je to prý symbol italského národa, připraveného potřít všechny jeho nepřátele. 
Zda se to chystali provádět kameny a praky, mladík neříkal. Ten člověk o Michelangelovi jistě 
nic neslyšel, natož o Lorenzovi Velikém. Nenápadně poodešel dál z dosahu toho plechového 
hlasu. Přitom z hloučku turistů zaslechl něco, co mu znělo jako čeština. Také se mu zdálo, že 
zahlédl známou tvář. Zavrtěl nad tím hlavou a raději hned odešel.  

Bylo to mnohem později, na Ponte Vecchio, tom zvláštním starém mostě, uvězněném 
obchůdky, kdy na skupinku znovu narazil. Uslyšel křik, hrozivou italštinu, ale také české 
výkřiky. S ustrnutím uviděl dobře mu známou ženu. Eva Střítecká, jak si teď vzpomínal, kdysi 
ji tahal z vody a pak u ní jednou byl. Teď s ní cloumali dva mladí černokošiláči a situace 
vypadala vážně. Vojtěch neměl nejmenší chuť se do ní zamíchat, ale právě v té chvíli ho 
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tlačenice postrčila dopředu. Zdálo se mu, že Střítecká upírá polekané oči přímo na něho a 
zřejmě očekává pomoc. 

„Signori, prego,“ řekl opatrně. „Pánové prosím, ta dáma to jistě nemyslela zle.“ 
„Co vám je do toho,“ rozkřikl se menší z mladíků. 
„Projevila neúctu k našemu vůdci,“ řekl ten vyšší uraženě. 
Velký ohryzek mu přitom poskakoval na hubeném krku. Obličej měl, stejně jako jeho 

společník, pokrytý drobnými jizvami po akné. 
„Ona je cizinka, tak asi nevěděla...“ 
„Tady je v Itálii! Sedla si na obrázek Vůdce, přímo na jeho tvář. Takové znesvěcení!“ 
„Jistě si nevšimla...“  
Vojtěch bezděčně sklouzl pohledem na stránku novin, rozprostřených na nějakém 

schodě. Il Duce v jakési uniformě a srandovní beranici pokrýval téměř celou plochu stránky.  
„Co vy se do toho mícháte,“ zeptal se druhý útočně. „Jste její manžel?“  
Byl menší, ve tváři měl ale něco zavilého. Ten bude nebezpečný, cítil Vojtěch.  
„Ne, manžel ne. Jenom známý.“ 
„To zní dost podezřele. A k tomu cizinec. Ukažte doklady.“ 
Vojtěch zaváhal, potom chvějící se rukou sáhnul do záňadří. Mladík mu pas vytrhnul 

z ruky a důležitě v něm listoval. 
„Co děláte v Itálii.“ 
„Přijel jsem se sem podívat. Kdysi jsem tady bojoval.“ 
„Aha, tak voják. Nepřítel!“ 
Vojtěchovi zabušilo srdce. 
„Byl jsem ve vaší armádě. Jako tenente, poručík.“ 
„Vždyť nejste Ital!“ 
„Ale přítel Itálie. Bojoval jsem s vámi proti Rakousku.“ 
Větší zatahal menšího za černý rukáv. 
„Máme ten sraz. Měli bychom jít.“ 
Menší se na něho podrážděně podíval. Potom vrátil pas Vojtěchovi. 
„Příště se do ničeho nepleťte. Itálie teď patří Italům.“ 
Vojtěch za nimi hleděl, jak se vzdalují po mostě, potom se s úlevou obrátil k ženě. 

Hleděla na něho poněkud vyjeveně. 
„To jste zas vy? Já vás odněkud znám a přitom pořád nevím odkud.“ 
„Zdá se, že mám úděl vás zachraňovat.“  
Ještě se přitom celý chvěl napětím z incidentu. 
„Zachraňovat? Od čeho?“ 
„Vy jste si ani nevšimla, že vám jde o život?“ zeptal se s úžasem. „Ty černé košile...“ 
„Jsou elegantní i když nezvyklé. Chtěla bych vědět, kde se dají koupit.“ 
„Koupit? Ty košile jsou uniforma hrdlořezů!“  
Rychle se rozhlédl. Člověk by měl být opatrný, i když mluví česky.  
„Sedla jste jejich vůdci přímo do tváře,“ ukázal dolů. „Mohli vás za to klidně zabít.“ 
Vlastně tomu sám plně nevěřil, spíše se snažil zdůraznit svou zásluhu. Po letech by si 

byl mohl říci, že i v tom byl vlastně jasnovidný; nebyl to ale příznak zvláštních schopností: 
doba se prostě vyvinula tak, že splňovala i ty nejtemnější fantazie. 

„A vy jste mě zachránil, jak vzrušující,“ řekla nadšeně.  
Někdo opodál na ni zavolal. Oba se podívali směrem k hloučku lidí, kteří právě 

vycházeli z nějakého krámku. Vojtěch mezi nimi poznal Opičáka, tedy Richarda Stříteckého. 
Teď měl na sobě světlý flanelový oblek a bílý klobouk se širokou střechou. Tvářil se 
netrpělivě. Zřejmě vůbec netušil, v jakém jeho žena právě byla nebezpečí.  

„Richarde,“ řekla žena nadšeně. „Tady ten pán mě právě zachránil od jisté smrti.“ 
„Opravdu?“  
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Pohlédnul letmo na Vojtěcha, jehož zřejmě nepoznal, pak zpátky na svou ženu. 
„Teď zas já potřebuju zachránit. Když nepůjdeme někam na oběd, tak umřu hlady.“ 
Žena přikývla a šla prostě za manželem, jako by se Vojtěch rozplynul. Chvíli za nimi 

hleděl, jak se proplétají davem na mostě. Potom pokrčil rameny. Bohatá fiflena. 
 

* * * 
 
Jenomže takhle jednoduché to zas nebylo. Něco mezi ním a ženami bylo velice 

v nepořádku. Měl dojem, že je pro ně celkem přitažlivý – cítil to všude, zvlášť zde v Itálii, 
kde jeho velká postava a světlá hlava stále lákala zvědavé pohledy. Kdykoliv se však k nějaké 
ženě jen trošku přiblížil, jako by pro ně přestal existovat. Pro Ester asi hrál roli staršího 
přítele, k němuž cítila náklonnost, nic víc. Pro tuhle Evu Stříteckou byl zase něco jako démon 
bez těla, ačkoliv právě jeho tělo se jí kdysi tak zřetelně dotýkalo. To ovšem bylo ve vodě. Na 
tu příhodu se patrně rozhodla zapomenout.  

Ať už si ta půvabná, poněkud pomatená paní Střítecká myslela cokoliv, jeho tělo tu 
bylo velice přítomno a stále doléhalo požadavky. Rád dobře jedl a taky by rád dobře pil, i 
když před alkoholem se měl na pozoru. Miloval rozkoš koupele a plavání, a stejně rád si 
hověl někde na pohovce. To všechno ale nebylo nic proti touhám, které paní Dvorská kdysi 
nazývala karnálními: stačil mu pohled na prohnutou ženskou šíji, křivku boků, náznak hrotu 
ňadra pod šaty... Už dlouho takhle nevydrží, takový život prostě není normální. Bude se muset 
oženit, teď už by mohl, při svém postavení. Jenže s kým? S Ester, na niž dost často myslel? Ta 
asi není pro něho, i když nevěděl proč.  

Té noci špatně spal. Bylo mu horko, zřejmě ho taky obtěžoval hmyz, kterého tady bylo 
všude plno. Ráno se rozhodl hned pokračovat v cestě. Na jih? No, zkusí to. Sedl na vlak a pak 
jenom ochutnával jména: Siena, Viterbo, Roma. Zaváhal, zda se nemá zdržet v Římě, ale pak 
to zavrhl: pokud už v Benátkách a Florencii byli fašisti tak nepříjemní, co se dá čekat od 
hlavního města? Rozhodl se, že po té holínce, kterou mu Itálie na mapě vždy připomínala, 
dojede někam dolů až ke kotníku. Koupil si tedy lístek přes Latinu až do Salerna. Když ale 
viděl z vlaku na nádraží nápis Napoli, v náhlém popudu vystoupil. Vidět Neapol a umřít, četl 
mnohokrát. Nikdy pořádně nevěděl, co se tím vlastně myslí.  

Vystoupil zřejmě příliš brzy, na nějaké zastávce před hlavním nádražím. Uvědomil si 
to pozdě, vlak se už zase rozjížděl a on měl jednu z těch chvil nerozhodnosti. Nechtěl čekat na 
malém nádraží na další vlak, který tu třeba ani nezastaví. Vyšel tedy na ulici a vydal se po 
strmé cestě dolů k moři. Bylo to zřejmě nějaké předměstí Neapole, řídké domky se tu střídaly 
s prolukami, na nichž se občas pásly kozy. Cesta se zatáčela, chráněná zleva nízkou zídkou. 
Vojtěch se zastavil a náhle překvapeně vydechl. Před ním se jako velká mísa prostírala mořská 
zátoka, plná jiskřivé tyrkysové modři. Mírně se svažující stráně nad ní měly barvu okru 
s červeným nádechem, místy prokládanou stříbřitým přeléváním olivových hájů. Úplně 
vzadu, v důstojném mlčení, se tyčila podivně rozeklaná hora. Nad jejím tmavším vrcholkem 
se držel malý obláček. Vesuv, opakoval si... 

Poměrně snadno našel nocleh v trochu podezřelém, ale levném hostinci, složil tam 
tlumok, snědl řádnou porci špaget a pak se vydal dolů k moři. Voda tu byla teplejší, také snad 
trochu méně slaná. S chutí se do ní vnořil, ale raději neplaval daleko. Pak jen tak splýval ve 
vodě a obhlížel celé to velkolepé panorama s městem z jedné strany a Vesuvem z té druhé. 
Bylo v tom rytmu krajiny něco úplně zvláštního. Snad mlčenlivá hrozba vulkánu dávala 
měkké křivce zátoky potřebný osten. V každé kráse prý musí být vždy něco strašného. 

Vylezl na břeh a s rozkoší se natáhl pod paprsky večerního slunce. Konečně mu bylo 
blaze. Na chvíli zapomněl na všechny starosti a úzkosti a úplně se oddal pocitům uvolněného 
těla. Netrvalo to však dlouho, brzo začal litovat, že si nevzal s sebou na pláž nějakou knížku. 
Hned se však okřikl: i když tu při pohledu na Neapol není nutné umírat, přece jen se tato 
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chvíle nejspíš nikdy nevrátí. Měl by se dívat: slunce se už pomalu chystalo vnořit do moře, za 
chvíli bude soumrak a pak rychle tma. Zdvihl se tedy na lokti a podíval se k Vesuvu, jak se 
zbarvuje do červena posledními paprsky slunce. V té chvíli ji uviděl. Seděla trochu výš, ale 
přece v jeho zorném poli, a hleděla do moře. Mohla být od něho tak na deset kroků. To ho 
docela překvapilo: pláž byla víceméně pustá, až na pár rybářů, kteří se mnohem dále lopotili 
s nějakými sítěmi. Byla to zřejmě místní dívka, ještě docela mladá, tak nanejvýš osmnáct let. 
Černé vlasy jí povlávaly v mírném větru, který se zdvihl od moře, stejně tak jako její tenké 
šaty všude tam, kde je nedržela váha těla. 

V té chvíli dívka vstala a popošla směrem k moři, takže ji prostě nemohl nevidět. 
Právě se líně protahovala, jako by uvažovala, zda se má namočit. Ostrý paprsek slunce 
tonoucího v mořské hladině jí přes šaty vykreslil obrys těla.  

V té chvíli slunce zapadlo. Dívka před jeho užaslým zrakem shodila šaty a zcela nahá 
se rozeběhla do moře. Zíral na ni, jak kolem sebe rozstřikuje vodní pěnu, jak se noří do 
zelenavých vln a zas se vynořuje. Pak se mu zdálo, jako by udělala zvoucí gesto a vyskočil 
dřív, než si to mohl rozmyslet. Také ze sebe stáhnul plavky a rozběhl se tak rychle, jak to jeho 
vzrušené tělo dovolovalo. 

Zdálo se snadné ji ve vodě dohonit, ale jen co byl těsně u ní a v zápalu hry sáhl po 
oblině jejího stehna, náhle se ponořila a zase objevila tam, kde ji rozhodně nečekal. Vrhl se za 
ní, ale zas a zas mu uklouzla, jako by to byla mrštná ryba. Když už to chtěl vzdát a sáhl tříští 
slané vody poslepu před sebe, náhle ji měl: byla jí plná náruč hladkých údů a ňader, skoro víc, 
než jeho tlukoucí srdce mohlo snést. S vítězným smíchem ji zdvihl v náručí a odnesl ji na 
ztemnělý břeh. Tam se před ním vláčně rozprostřela a on se na ni snesl. Ach bože, jaká to byla 
úleva, držet zas jednou nahé ženské tělo, jak bylo nádherné do něho pronikat a nechat v něm 
explodovat nahromaděnou touhu. Po celých letech, po která jako by ho svíral krunýř, cítil se 
náhle volně, jako součást přírody. 

Ležel pak vedle ní a pomalu hladil její vláčné tělo. Nikdy snad ještě neměl pocit 
takové krásy a vděčnosti. 

„Líbilo se ti to?“  
Mluvila místním dialektem, sotva jí rozuměl. Na odpověď jen spokojeně zamručel. 
„Dáš mi nějaké peníze?“  
„Peníze?“  
Skutečně, řekla i soldi, nebo se mu to jen zdálo? 
„Penízky,“ zavrněla a přivinula se k němu. „Mám doma malé bratry, mají hlad. Táta od 

nás odešel, máma je nemocná...“ 
Překonal ustrnutí, pak toporně vstal a doklopýtal ke svým šatům. Jak byl neopatrný! 

Zatím co se tu oddával té dívce, mohl ho klidně někdo okrást. S úlevou našel peněženku i 
s doklady na místě. Vyňal jednu bankovku, nepříliš velkou. Dívka stála už vedle něho.  

„Ještě jednu,“ zaprosila. 
Bez řečí poslechl a podal jí druhou bankovku. 
„Tak ciao,“ zacvrlikala vesele.  
Sebrala  šaty, natáhla je na ještě mokré tělo a odběhla do tmy. 
Pomalu se oblékl a pak ještě chvíli hleděl na moře, po kterém běžela záře 

vycházejícího měsíce. Daleko stranou tušil stín Vesuvu jako nějakou mlčenlivou připomínku 
temných hrozeb. Kdepak příroda! Pomiloval se tu s dívkou, aniž by znal její jméno, asi tak 
jako hřebec s klisnou někde ve stepi. Jenomže klisna by ho chtěla jako hřebce, tahle ho zřejmě 
odhadla, že jí dá penízky... 

Když se té noci převaloval na lůžku, které nejspíš zas sdílel s nějakou hmyzí havětí, 
myslel na ten svůj zážitek. Byla to čistá krása, která náhle zkysla. Hladoví bratři, matka 
nemocná? Klidně to mohla být pravda, něco takového přece poznal v dětství. Tím ale také 
věděl, že nouzi jedna dvě bankovky nespraví. Ta mrška zřejmě chodí lovit zákazníky často. 
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Když nejsou turisté, hodí se rybáři či námořníci. Ten dojem čistoty, který z ní měl, byl klam: 
ve skutečnosti se dal hloupě vlákat do těch končin, kterým se po celá léta vyhýbal. 

Tu noc pořádně nespal a jakmile se rozednělo, sbalil si tlumok a spěchal na nádraží. 
Už měl té Itálie dost, pojede prostě zpátky domů. Vlak do Říma však jel až za dvě hodiny a 
když konečně přijel, byl přeplněný. Vojtěch jen s obtížemi našel volné místo v kupé, v němž 
téměř nebyl žádný vzduch. Jak prastarý vlak supěl mnohými zákruty, brzy se začal rozpalovat 
dopoledním sluncem. Vojtěch se snažil kochat krajinou, v hloubi se ale stále mučil 
pochybností: co když chytil nějakou nemoc od toho děvčete? Z dětství si odnesl řadu 
nutkavých strachů: bál se karbanu a alkoholu, který rozvrátil jejich rodinu, ze všeho nejvíc se 
však bál těch nemocí, o nichž i mezi lidem se tenkrát mluvilo jen v náznacích. Dneska znal 
jejich jména, stejně jako příznaky a hlavně strašné následky, které měla ta nejhorší.  

Jak o tom uvažoval, pocítil napřed slabé, pak ale stále silnější svědění právě v těch 
místech, která mu před několika hodinami byla zdrojem čisté rozkoše. Snažil se na to 
nemyslet, pak to však nevydržel a protlačil se z kupé na toaletu. Tam se ve vratkém přítmí 
snažil prozkoumat: nebyl tam nějak červenější, dokonce trochu oteklý? Proboha, co teď dělat? 
Nejdůležitější je okamžitě zasáhnout, než se infekce rozšíří. Na všechno přece jsou dnes léky, 
dokonce na to nejhorší... Salvarsan se jmenuje ten lék, ten pomáhá, ačkoliv lidé po něm občas 
oslepnou. Vojtěch měl dojem, že už hůře vidí...Nesmysl, přece ještě nevzal žádný lék! 
Vyrušilo ho bušení na dveře: jiný zájemce o soukromí se domáhal vstupu. 

Vystoupil v Římě a bloudil kolem nádraží, až našel dům s vývěskou lékaře. Když po 
dlouhém čekání přišel na řadu, hleděl na něho zavalitý plešatec s knírem a špatně oholenou 
bradou přes své zlaté brejličky s posupnou ironií.  

„Signore si holt užil a teď se bojí. To je obvyklé. Stálo to aspoň za to? Měl bych se asi 
radši zeptat, co to stálo. Tak ukažte,“ udělal gesto tlustou paží. 

Pak s dýchavičným mručením nekonečně dlouho Vojtěcha zkoumal. Konečně se 
s nejvyšší úsilím zdvihl ze stoličky, odkolébal se ke svému stolu a něco psal na lístek papíru. 

„Tak je to... tamto?“ vydechl Vojtěch. 
Doktor na něho pohlédl, jako by nerozuměl. Pak zase sklopil oči ke svému peru. 
„Dottore, prego!“  
Doktor netrpělivě mávnul rukou, jako by odháněl nějaký hmyz. Pak mu podal lístek. 
„Nic to není,“ řekl opovržlivě. „Nanejvýš lehká kožní afekce, běžná v tomhle horku. 

Pro jistotu se pár dní omývejte roztokem hypermanganu, tady jsem vám ho napsal. Pár 
krystalků do sklenice vody. Rozhodně ne víc, nebo se popálíte a pak by byl nadlouho konec 
všem radovánkám.“ 

Pak si řekl o honorář, který Vojtěchovi málem vyrazil dech. Přesto poslušně zaplatil a 
vyřítil se z ordinace. Nic to není, jak nádherné. Na ulici ho však zas přepadly pochybnosti. 
Proč se má „pro jistotu“ omývat? Tedy si doktor není jistý? Ne, to jistě ne, pro jistotu 
znamená... Co vlastně? V různých jazycích to asi není stejné. Když řekne Angličan to be sure, 
není to totéž jako to be on the safe side... Jak o tom přemýšlel, uviděl náhle lékárnu. Rychle 
vešel a předložil recept. 

„Hypermangan, zajisté, hned to bude...“ řekl lékárník. „Je trochu jedovatý. Musím se 
zeptat, nač to potřebujete.“  

„Mám se tím omývat... taková afektovaná kůže... ne, kožní afekce.“ 
„Vidím, že pán je cizinec. Mohu vidět váš pas? Musím vás zapsat, je to předpis.“  
Nakonec Vojtěch vyklopýtal se sáčkem. Zbývalo ještě někde koupit sklenici, pak 

promyslet, jak ve vlaku bude roztok míchat. Prý jen pár krystalků, aby se roztok právě zbarvil 
fialově. Kolik je vlastně „pár“? Zápasil s tím problémem celé ty hodiny na cestě z Říma do 
Milána a pak dál až na hranice Rakouska. Připravil desítky roztoků, z nichž většinu zas vylil, 
neboť se zdály jednou slabé, jindy příliš koncentrované. Skřípěl přitom zuby: bylo to, jako by 
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vyléval třpytivý proud lir. Nakonec zcela vyčerpán dosedl zpátky na sedadlo právě, když 
italský úředník přišel kontrolovat pasy. 

„Jak se vám líbilo v Itálii,“ zeptal se vlídně, když mu vracel jeho doklad. 
„Byl to nevšední zážitek.“  
Úředník pochvalně přikývl a zavřel za sebou dveře kupé. 
Když zanedlouho Vojtěch viděl zas závratné viadukty Semmeringu, zapomněl na svou 

kožní afekci, jako by byla výhradně spojena s Itálií. Vydechl úlevou, že se konečně vrací do 
normální země.  

 
Část II: Varovné příznaky a krize (1927 – 1935 ) 
 
I 

 
Podstata světa je duchovní, to bylo jasné. Vojtěch, aniž by odtrhl oči od knihy, zašátral 

dvěma prsty v balíčku sušenek. Problém byl jenom v tom, zda duch je prostě všude přítomen, 
tak jako třeba punč v tom neodolatelném druhu dortu, nebo je nějak venku. Pak ovšem... 
Vojtěch nedůvěřivě nahlédl do balíčku: byl skutečně tak prázdný, jako svět zbavený idejí. 
Neuvěřitelné, byl by přísahal, že jsou tam ještě nejméně dvě sušenky. Zklamaně obal zmačkal, 
pak po krátkém zaváhání zase vyrovnal, aby si přečetl název. Sušenky byly výtečné, na rozdíl 
od idejí bohužel pomíjivé. 

Duch pochází od dýchat. Geist od geisseln? Spirit od spit? Má duch něco společného 
s bičováním nebo pliváním? Duchy rusky znamená parfém, jak rozkošné. Duch jako vůně, 
která se vznáší nad vodami... Ale je přece duch, který se skrývá v nitru věcí. Spiritus vini, ten 
démon, který se nakonec přikradl i k Vojtěchovi. Alkohol. Arabské slovo, nepochybně, ale 
proč ne taky řecké? Alke – zbraň, holos – úplný: totální zbraň.  

Začalo to nenápadně. Anči se vdávala, krevnatý Franz Viehmeyer, první rakouský 
Němec v jejich rodě, se ovšem musel předvést: po obřadu byla hostina v takovém lepším 
lokále. Nebylo možno nepřipít, jednou, dvakrát, mnohokrát. Víno chutnalo jako voda, 
s mírným dotekem kovu. Vojtěch, pohodlně opřený po dobrém jídle, lehkou třpytivou mlhou 
smířeně obhlížel své spolustolovníky. Anči je zajištěna, mámu si vezmou k sobě domů. Toník 
má slušné místo v jednom zasílatelství. Po mnoha letech od něho už nepotřebují nic, než 
lásku. Byla v tom úleva i trochu děsu. 

„Teď musíš myslet na sebe,“ řekla mu máma. „Konečně si nějak uspořádat život.“ 
Je život něco, co je možné uspořádat?  
„M ěl by ses oženit, máš na to věk.“ 
„Nikoho nemám, máti.“ 
„Ty? S tím, jak vypadáš? Jaký máš plat?“ smála se nedůvěřivě. „Jenom se rozhlédni.“ 
Nu, rozhlížel se léta. Ester Baruchová odtančila do náruče nějakého majitele kavárny. 

Eva Střítecká mu zas zmizela a navštěvovala ho jen v zmatených snech. Ostatně byla vdaná a 
navíc zřejmě nějak pomatená. Udělal několik vlažných pokusů seznámit se s dvěma třemi 
dívkami, které potkával v okolí, ale k ničemu to nevedlo: odpovídaly mu jen hloupým 
chichotáním. Co to jen bylo, co jim bránilo stát frontu u jeho bytu Na Zderaze (nebo Na 
Zbořenci)? Nejspíš on sám. 

„Jak ti chutná víno, švagře,“ dopadla mu Franzova tlapa na rameno. „Dá se to pít?“ 
„Myslím, že je dobré. Nejsem zrovna odborník.“ 
„Upřímně řečeno, mohlo by být lepší. Můj strýc má vinice, to bys teprve viděl, co je 

víno. Ostatně, proč bys za ním nezajel, jsme teď přece příbuzní.“ 
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Nakonec jel s Toníkem, jen aby švagra neurazil. Bylo to ve Waltenau, půlhodinku 
vlakem od Vídně. Strýc Karl, starší pořízek, je přijal s prostou srdečností. Měl dvanáct druhů 
vína, dva až tři ročníky vhodné k ochutnávání. Zavedl je do sklepů, usadil v chladu, v kterém 
jim šla pára od úst.  

„Vezměte si radši tohle,“ podal každému z nich po jednom lodenovém kabátě. „Člověk 
ve sklepě promrzne, když není zvyklý. A poslužte si,“ pokynul k velkému talíři, na nichž byly 
narovnány špalíčky masa, slaniny a chleba. 

Pak začalo ochutnávání. Vojtěch s úžasem pozoroval, jak víno – vždycky jenom 
doušek – každé jinak rozehrává jeho ústní dutinu, jak jedno víno sklouzne zcela nenápadně a 
dá o sobě vědět až u kořene jazyka, jindy se tulí, sotva přestoupí rty, nebo se napřed různě 
vzpírá, než poslušně zachutná... Jsou jako ženy, pomyslel si s rostoucím nadšením. Řekl to 
Toníkovi, který vždycky jenom usrkl, poválel víno v ústech a pak zbytek vylil. 

„Taky tak zrádné,“ odtušil a zamyšleně žvýkal kousek slaniny. 
Vojtěch na něho překvapeně pohlédl. Z Toníka byl dospělý muž s tmavým knírkem 

pod nosem, s vědoucí vráskou kolem úst a vlasy trochu ustupujícími v koutech. Copak už asi 
věděl o zrádnosti žen či vína? Vojtěch na chvíli zase pocítil tu závrať z toku času, který – 
podobně jako proud Dunaje – někdy v náhlém poryvu rozerval důvěrně známé rysy krajiny, 
většinou ale plynul nenápadně, o to však ještě více nevratně.  

„Jak to myslíš?“ 
„Však uvidíš, jen co vyjdeme ven.“ 
Když vyšli do slunečního jasu srpnového poledne, bylo to jako rána palicí: udělalo se 

mu černo před očima, stačil jen vztáhnout ruce, aby zmírnil pád. Pak už ho obklopila 
sametová náruč spánku. Když se zas probudil, nevěděl hned, kde je. Děvčátko s krásnými 
plavými copy, které sedělo v trávě vedle něho, na něho pohlédlo, když se pohnul a zakašlal. 

„Já vás tu hlídám,“ oznámilo. 
„To je dobře. Co kdyby mě ukradl skřítek.“  
„Mám vás prý přivést, až budete při sobě. Už jste se vrátil?“  
„Já ještě nevím,“ řekl líně. „Počkej, podívám se.“ 
Na chvíli zavřel oči. 
„Asi jsem dorazil. Jen jestli je to moje stanice. Jsem tady správně na světě?“ 
„Jste,“ usmála se potutelně. „Máte jízdenku?“ 
„Tu nemám. Já jsem totiž černý pasažér.“ 
„Vždyť jste blond. A máte světlý oblek.“ 
„To je jen převlek. Ve skutečnosti jsem černočerný, až na dlaně a chodidla. Ta totiž i 

černí pasažéři mají růžová.“ 
Podal jí svou růžovou dlaň černého pasažéra života a pak si chvíli hráli na jeřáb a na 

břemeno. Nakonec s přehnanými vzdechy vstal a ruku v ruce s děvčátkem se šli podívat, zda 
oběd zatím neodnesl orel, nesnědly kočky, nezačaroval místně akreditovaný kouzelník. 

Divil se, že mu není zle. Místo toho jen upadl do spánku, nejhlubšího za posledních 
deset let, a po něm – a samozřejmě po výtečném obědě – naopak do neobvykle smířeného 
stavu, zbaveného úzkostí. 

„Záleží to na kvalitě vína,“ vysvětlil strýc Karl. „Dobré léčí, špatné jde na játra.“ 
Spiritus vini tedy mohl být duch čistý i nečistý, dle kvality. Dá rozum, že duch 

francouzského koňaku, při té nestydaté ceně, musel být vycíděný do nejvyššího lesku. 
V malých plochých lahvích se dal schovat i do kapsy a propašovat na území nepřítele, to jest 
přes řeku a do kanceláře. To už ovšem bylo zhruba o půl roku později. Tehdy si Vojtěch 
zkracoval cestu přes zamrzlou Vltavu. Říkal si, že má lahvičku s sebou pro všechny případy: 
člověk by mohl ráno ve tmě uklouznout a klidně zmrznout, než by se dočkal pomoci. 
V Alpách takovou službu obstarávali rozvážní bernardýni se soudky rumu, uvázanými u krku. 
V Praze byl člověk odkázán na svépomoc. 
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* * * 

 
Ve skutečnosti Vojtěch prožíval jednu ze svých periodických krizí. Úřednická práce ho 

nesnesitelně nudila, Mandril Kubeš ho deptal svou vznešenou hloupostí, kolegové svými 
věčně stejnými, už dávno vyčichlými žerty. Byla to hrozná společnost: Machatý, Dub větry 
ošlehaný, jak mu říkal pro jeho chronické a velmi zjevné nadýmání, Tchoř Hadraba, k němuž 
se naklonit bylo radno jen s kyslíkovou maskou, u dveří Vohnout, vlastním jménem Rosický, 
podvlezlý tvor z rodu škrkavkovitých. Výjimku tvořil snad jen Dolanský, referent pro Anglii. 
Byl to drobný mužík vždycky velmi vzpřímený, s důležitě vážným výrazem ve tváři 
připomínající nějakého skřítka. Pokud skřítci mají hodnosti, tohle byl nejspíš vrchní skřítek, 
možná skřítek-nadporučík nebo kapitán. Jednou se sešli na obědě v blízkém hostinci. Vojtěch, 
který rád četl při jídle, zalezl jako vždy do nejvzdálenějšího kouta a hned se zabral do knížky. 

„M ůžu si přisednout? Nezlobte se, ale jinde není volno.“ 
Vojtěch potlačil podráždění a s úsměvem trochu nuceným přikývl. Dolanský vážně 

usedl a zvědavě pohlédl přes stůl. 
„Copak to čtete? Promiňte, že se ptám.“ 
Vojtěch mu mlčky ukázal sešitek, který před dvěma dny koupil v antikvariátě. 
„Oscar Wilde?“ podivil se Dolanský oživeně. „A v originále? Jakpak se vám to líbí.“ 
„Trochu prostinké. Ale líbí se mi ty paradoxy, jak si utahuje z pokrytectví.“ 
„Však mu to taky spočítali,“ řekl Dolanský chmurně. 
„Copak neměl úspěch? Myslel jsem...“ 
„Ale jistě, tleskali mu. Ale když šel do vězení pro údajnou malverzaci, všichni se od 

něho odvrátili. Anglické publikum je jako král, který si pěstuje své šašky a  s rozkoší se od 
nich nechá urážet. A čas od času dá některého popravit, tedy jako by. Velšany a hlavně Iry. 
Všichni Irové jsou blázni, ale nadaní... Teď mají zase jednoho, jmenuje se G. B. Shaw.“ 

„Toho já znám, i jeho nejnovější skopičiny. Občas se mi daří chytit BBC.“ 
„Vy máte rádio?“ vykulil oči Dolanský. 
Ano, Vojtěch po dlouhém váhání investoval do rozměrné skříňky poté, co rozhlas, jak 

se teď začalo říkat, začal vysílat ze Strašnic a příjem jeho vysílání už nebyl sportovním 
výkonem. Šlo mu ale hlavně o britskou stanici. Když se těm rozmazaným hlasům mezi stálým 
praskáním pokoušel rozumět, měl často dojem, jako by byl zase na italské frontě. Jenom teď 
nemusel nic zapisovat a naštěstí mu nehrozilo zastřelení. 

Pozval tehdy před dvěma lety Dolanského domů, aby si poslech rozhlasu sám 
vyzkoušel. A ten mu výměnou zas začal nosit hry G. B. Shawa, které měl ve velkém výběru. 
Rozebírali spolu Pygmaliona a tak tehdy, nějak obezřetně, začalo jejich opatrné přátelství. 
Začali si říkat křestními jmény, později jejich zkratkami: Vojtěch byl Vojta, Jan Dolanský byl 
žertem John a nakonec na svou trochu rozpačitou žádost Jack. Přitom si vykali, Britové to prý 
tak dělají. Vojtěch nikdy úplně nepochopil, jak se to pozná.  

Jack byl o něco starší, žil osaměle a ve všem všudy po anglickém způsobu, pokud mu 
prostředky stačily. Na Vojtěcha, který nebyl tak zběhlý v anglických reáliích, tak trochu 
shlížel s blahovolnou převahou. Podle Jacka byl každý pravý gentleman nezbytně také 
sportsman, což se slušelo prokazovat hraním kriketu nebo cváláním na koni. Kriket však hrát 
nebylo kde a sotva také mohli vlastnit koně. Nahradil ho bicykl, prý v Británii také oblíbený. 
Vojtěch by ten titul gentlemana klidně oželel, ale Jack naléhal tak dlouho, až nakonec i 
Vojtěch koupil z druhé ruky výhružně vyhlížející stroj, na němž se pak dlouho učil jezdit 
v blízkém parku. Byla to dost ponižující zkušenost – udržet rovnováhu pro jeho postavu bylo 
jistě těžší, než pro Jacka. Nakonec pochytil ten trik. Od té doby spolu o nedělích jezdili na 
krátké výlety, které se postupně prodlužovaly. V září Jack navrhl, aby se vypravili do 
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Vraného, kde nad novým jezem – přehradou, jak říkal Jack – Vltava vytvořila umělé jezero. 
Jeli podél vody, zářijové slunce nezvykle silně hřálo a Vojtěch se brzy začal silně potit.  

„Převod vám jde ztuha, chtěl by asi namazat,“ odborně mínil Jack. 
„Namazat? Já si tak ještě dokážu namazat krajíc,“ otíral si Vojtěch pot. „Ale převod? 

Ani nevím, co to je.“  
Jack začal chrlit odborné výrazy, Vojtěch ho moc neposlouchal. Měl pocit, že na výlet 

jsou příliš teple oblečeni, ale Jack trval na tom, že je třeba vypadat sportovně, což zahrnovalo 
kostkované pumpky, tvídový kabátec a zase jinak kostkovanou čepici. Vojtěch by byl rád 
věděl, zda existuje něco takového, jako sportovní kapesník, ale raději se neptal.  

Nakonec dorazili k jezeru, které na Vojtěcha zas tak veliký dojem neudělalo: byla to 
prostě širší řeka. Kdo viděl Dunaj, když se zjara rozlije, kdo hlavně jednou viděl moře, nedá 
se snadno vodní plochou ohromit. Navrhl, aby se ještě podívali k lesu, ten mu připadal nějak 
přitažlivější. Jack trochu uraženě souhlasil. Museli do kopce, Jack se to snažil vyšlapat, 
Vojtěch prostě kolo vedl. Nakonec šli mlčky vedle sebe. Jack se trochu směšně mračil, asi ho 
hnětlo, jak vypadají nesportovně. Za posledním zákrutem cesty se však zarazil a s nezvyklou 
důvěrností popadl Vojtěcha za paži. 

„Podívejte, to je T17, poslední tatrovka!“ 
„Tatrovka?“ 
„No přece automobil, nevidíte? Fantastický stroj, maximální rychlost 120 kilometrů, 

umíte si to představit? Vynikající ve stoupání do kopce, sem jistě dojel zcela hravě.“ 
„Jak vy to všechno víte?“ 
„Z novin a od lidí. A pak, jsem přece Škodovák a Škoda taky začala vyrábět 

automobily. Na Tatru zatím nemá, ačkoliv – slyšel jste o tom skvostu, Hispano-Suiza?“ 
Vojtěch jen zavrtěl hlavou. Na nablýskaném vozu nedaleko před nimi ho zaujalo něco 

jiného, než elegantní křivky jeho blatníků. Na stupátku, opřena o kryté rezervní kolo, seděla 
totiž žena, kterou znal. 

„To jste zas vy?“ řekla, jakmile ho uviděla.  
Vyslovila to tak bezprostředně, jako by neuběhly alespoň dva roky od jejich setkání na 

Ponte Vecchio. 
„Vy se znáte?“ zeptal se Jack vyjeveně. 
„Ale ovšem, my jsme staří známí,“ usmála se. „Tento pán se dostavuje vždycky, když 

jsem v nesnázích.“ 
„Naposledy jsem vám říkal, abyste na to radši nespoléhala.“  
„Já vím, říkal jste, že nejste anděl. Tedy ne ve strážní službě. Možná někde ve štábu. 

Jdete právě včas. Jsem v nebezpečí života,“ protáhla se. „V nejbližší chvíli zemřu nudou.“  
„Jan Střítecký, Eva Dolanská,“ zabreptal Vojtěch. „Chci říct Jan Dolanský, Eva 

Střítecká...“ 
„Klidn ě bych se mohla jmenovat už jinak. Richard mě totiž opustil.“ 
„To myslíte doopravdy?“  
Poprvé se na ni dokázal opravdu podívat. Měla světlé vlasy rozhozené po límci 

sportovního kostýmku a vypadala krásněji, než kdykoliv jindy. 
„Už to tak vypadá,“ řekla nedbale. „Je to nejméně hodina, co si údajně jen odskočil do 

lesa. Takže si myslím...“ 
„Nemohlo se mu něco stát?“ 
„Richardovi? Věci se přece dějí jenom mně, máme to tak rozdělené.“ 
Jenomže v té chvíli se z hloubi lesa ozval hlas a mezi keři se vynořil Opičák, jak si ho 

Vojtěch kdysi nazval. 
„Tak tys mě neopustil?“ protáhla Střítecká. 
„M ěl bych? Aspoň bys nezůstala sama. Vidím, že máš společnost.“ 
„To je můj anděl strážný, ještě s posilou.“ 
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„Andělé na bicyklech?“ ušklíbl se. „Všude je pokrok, jak vidím.“ 
Podal jim ruku beze stisku, zamumlal svoje jméno. Pak prohlásil, že musí jet, mají mít 

odpoledne společnost. 
 „Neříkal jste, že se znáte s takovými lidmi,“ prohodil Jack po chvíli mlčení, když 

Střítečtí nastoupili  a auto odjelo. 
„Znám? Vlastně neznám. Naposledy jsem je viděl v Itálii, to už jsou dva roky.“ 
„V Itálii?“ 
„Na dovolené.“ 
Zdálo se, že tím v očích přítele ještě o něco stoupl.  
 

* * * 
 
Jackův obdiv byl ale obtížný. Rádi obdivujeme dokonalost. Vojtěch si za ta dlouhá léta 

mládeneckého života zvykl na jistou míru ledabylosti. Jack ho za to s odzbrojujícím taktem 
káral a zřetelně se snažil, aby se z jeho mladšího přítele stal gentleman: bylo to zřejmě jeho 
povinností, když má takové skvělé styky. Jednoho kalného zimního dopoledne zastavil na 
chodbě s tím známým karatelským výrazem ve své skřítkovské tváři. 

„Vojto, dejte si pozor,“ zašeptal mu dramaticky. „Mandril má dobrý čich.“ 
„To opice většinou mívají.“  
Právě si po nepříjemném rozhovoru s Mandrilem, který se týkal švýcarského 

kontraktu, odskočil na toaletu, aby si dopřál osvěžujícího doušku koňaku. Stačilo málo, jenom 
zavadění alkoholu o napjaté nervy, a svět byl hned mnohem snesitelnější. 

„Upřímně řečeno, je to z vás cítit na sto honů,“ řekl Jack s překvapivou drsností. 
„Skutečně?“  
„M ěl byste vědět, že už tu jednoho, nějakého Novotného, vyhodili za opilství.“ 
„Ale já přece...“ 
„Nejste opilý, jistě. Tohle je první fáze.“ 
To s Vojtěchem otřáslo. Takhle to tedy bylo? Začínal jeho otec také tak? Náhle mu 

bylo hrozně stydno: má se on, který na otce vzpomínal s opovržením právě pro jeho slabosti, 
nechat poučovat o nebezpečích alkoholu? Když se toho dne vrátil domů, svedl sám se sebou 
dlouhý a tuhý boj, zda vylít zbytek koňaku, který ho stál tolik peněz. Nakonec to udělal. 

Je dost těžké, skončit s nějakou závislostí, ale horší je vyplnit prázdno, které za sebou 
zanechá. Nejde jistě o nějakou tragickou propast, ale o spoustu drobných výmolů a průrev: 
nějaká trapnost, nešetrné slovo, doléhání nudy či ona náhlá závrať z času, který se stále 
vytrácí. Najednou nestačilo, prostě se zabrat do nějaké gramatiky či do svízelných komplikací 
překladu: chtělo to něco nového, co zkušeností zamává.  

Všechno se kolem rozvíjelo, Praha pulsovala konjunkturou a novým životem. Všude 
se něco stavělo, vznikaly nové obchody. Zakládala se nová divadla, jedno si říkalo 
Osvobozené a dávali tam revui v úplně novém střihu. V Americe vynalezli zvukový film, 
v Praze se už pro něj chystala kina. V takovém filmu herci prý normálně mluví, tedy se 
nemusí tak směšně pitvořit a natřásat, aby alespoň naznačili děj. V Brně zas zbudovali nové 
krásné výstaviště a snad miliony se tam hrnuly. Život prostě doslova kypěl na všech stranách, 
ale Vojtěch jako by jej pozoroval z těsné kabiny, která ho převážela sem tam mezi 
zaměstnáním a domovem. 

Hodlal být celý život úředníkem? Ta představa ho naplňovala hrůzou. Jenomže co 
jiného mohl dělat? Zajisté, překládal, ale přes výkon, který předvedl s D´Anunziem, ho u 
Fabricia nebrali moc vážně.  

„Na skutečnou překladatelskou dráhu musíte mít universitní vzdělání,“ říkal mu pan 
Blažek. Sám je také určitě neměl, ale to se nepočítalo. 

„Co záleží na nějakém diplomu? Měla by přece rozhodovat kvalita odvedené práce.“ 
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„Jenomže kvalita, můj milý, není něco jen tak daného. Někdo ji přece musí posoudit. 
A ten někdo se taky podívá na nálepku. Když si nalijete víno z láhve, také si napřed 
prohlédnete vinětu.“ 

Podal mu lektorský posudek na překlad D´Anunzia. Pisatel, který nebyl podepsán, 
jeho překlad úplně strhal. Přitom mu nevytýkal věcné chyby: byly to samé nejasné narážky na 
překladatelovu zjevnou neznalost italské kultury a z ní se odvozující neschopnost vystihnout 
jemnosti stylu. Vojtěch chvíli nevěřícně hleděl do papíru a pak vzhlédl. 

„To je přece úplný nesmysl! Jaképak jemnosti? Překlad přece musí být česky. Můžu se 
pokusit styl trošku zabarvit, ale ne víc, než jazyk snese.“ 

„To je právě to, co říkám. Styl není něco daného, je to spíš pocit, který vyvoláte. A 
když váš čtenář je už předem zaujat...“  

„Chcete říct, kdybych měl universitní glejt...“ 
Tak tedy Vojtěch uvažoval o universitě. Konečně, mohl to být impuls, který by ho 

vytáhl z jeho divného znehybnění.  
 

* * * 
 
Po dlouhém váhání si řekl, že to zkusí – zatím tak potichu a nenápadně. Filosofická 

fakulta měla pro jazyky jistou formu večerního studia. Nebylo jasné, zda tím člověk mohl 
získat diplom, ale to se jistě ukáže. Teď jenom, který jazyk? Francouzština, italština, 
angličtina, ruština – a samozřejmě němčina a čeština, cokoliv z toho by ho zajímalo. Náhoda 
vybrala francouzštinu.  

Chvíli hledal posluchárnu, pak vešel do špatně osvětlené místnosti. Lavice byly 
obsazeny, kromě té poslední, ve které seděla jenom jedna žena, která mu byla mírně 
povědomá. Jak se pokoušel upamatovat, odkud ji zná, zakopl v šeru a málem upadl. Všechny 
hlavy se otočily, také profesor vzhlédl. Vzápětí ale upadl zas do jakéhosi somnambulního 
stavu, v němž monotónně odříkával původní tvary francouzského slova oheň, feu. Rozhodně 
v tom přednesu nebylo nic ohnivého, jak by si slovo zasluhovalo. K čemu vlastně bylo dobré 
vědět, jak se oheň možná řekl ve staré franštině, galštině, gaelštině, provençalštině a celé řadě 
dalších starých jazyků? Kdo si tím vůbec mohl být tak jist, když ty kmeny neměly písmo nebo 
přinejmenším žádné fonetické značky? Ten starý profesor, který si při těch mnohých f už jistě 
dávno poprskal svou náprsenku, musel být členem nějakého spiknutí, které mělo co nejvíc lidí 
od jazyků odradit. 

Profesor Vojtěcha na chvíli zaujal, když poznamenal, že slovo pro oheň francouzština 
tedy zřetelně nemá z latiny či řečtiny, ale ze starého francko-germánského kmene, rozšířeného 
tehdy po celé západní Evropě, jak se lze přesvědčit z pozdějších slov: německy Feuer, 
anglicky fire, italsky fuoco nebo i foco, španělsky fuego a mnoha dalších. Zatímco o tom 
přemýšlel, přednášející doklopýtal k závěru. Všichni se s halasem tlačili k východu a 
s neochotným údivem ustupovali Vojtěchovi, který se dral opačným směrem. 

„Pane profesore, promiňte,“ oslovil udýchaně starého pána. „Říkal jste, že kmen pro 
feu nepochází z řečtiny.“ 

„Ano, to jsem říkal.“ 
Prohlížel si ho od hlavy až k nohám.  
„T řeba je tu přece jenom souvislost. V řečtině je slovo faidros, veselý...“ 
„No ano, ale to přece s ohněm...“ 
„Na první pohled nesouvisí. Ale máme přece francouzské foudre, blesk, což se určitě 

bralo jako oheň s nebes. A na druhé straně třeba německy veselý se přece řekne heiter, což má 
zas blízko k heiss, anglicky hot, tedy horký. To by snad mohlo naznačovat, že veselost se cítí 
jako blízká horkosti, řekněme ohnivosti. Tak tedy někde v hloubi...“ 

„Vy jste ten nový asistent, který nedávno nastoupil?“  
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„Ne, chtěl jsem jenom...“ 
„Aha, už vím. Vy zřejmě patříte k tomu lingvistickému kroužku, jak si jen říkají...“ 
„Ne, nejsem žádný odborník. Jenom mě napadlo...“ 
„Ach tak, napadlo vás,“ protáhl profesor blahosklonně. „Nu, je zajisté možné mít 

všelijaké nápady. Ale to není věda, víte?“ vykřikl náhle útočně. „K tomu je třeba mnoho, 
velice mnoho studovat.“ 

Stařec si rozčileně srovnal papíry, stroze mu pokývl a důstojně se odvlekl postranními 
dveřmi. Vojtěch za ním zíral téměř s otevřenou pusou. Starý pán by mu byl ochoten 
naslouchat, kdyby byl jeden z cechu. Jakmile přiznal, že jen zašel z ulice, neměla jeho slova 
cenu ani vzduchu, který vypouštěl. Odcházel z posluchárny se sklopenou hlavou. 

Když sahal pro kabát, zahlédl ženu, která mu byla povědomá. Právě si dopínala 
poslední knoflíky. 

„M ěl jste s panem profesorem zajímavý rozhovor?“  
„Prosím? Aha... No rozhovor to zrovna nebyl.“ 
Několika slovy vysvětlil, co starému pánu říkal. 
„Zajímavá teorie,“ podívala se na něho zvědavě. „Kolik vy vlastně ovládáte jazyků?“ 
„No, říct, že člověk jazyk ovládá...“  
„Dobře, kolik jich tedy používáte?“ 
„Tak zhruba šest, některé ovšem.... S mrtvými by to bylo osm, ale řečtinu už rychle 

zapomínám.“ 
„Osm jazyků, v tomhle věku? To tedy máte velký dar.“ 
Vycházeli spolu na chodbu a on ustoupil, aby mohla projít. 
„Zrovna darem bych to nenazval,“ ušklíbl se. „Dá to dost práce.“ 
„Vy pořád pracujete? Celý den v kanceláři a pak ještě doma?“ 
„Jak víte, že pracuji v kanceláři?“ 
Neviděl jí do tváře, na schodišti bylo přítmí. Ale slyšel, jak se přidušeně zasmála. 
„Já jsem měl dojem, že jste mi odněkud povědomá.“ 
„Povědomá? To je dobré,“ smála se už otevřeně. „Včera jste byl v naší kanceláři pro 

švýcarský akreditiv.“ 
„Skutečně? Tedy já vím, že jsem tam pro něj byl. Ale vy jste snad...“ 
„Sedím hned u dveří, prošel jste kolem rychle. A nejsem tam dlouho. Ale stejně mě to 

překvapuje. Odhadovala jsem vás na typ muže, který si všimne každé ženy v okolí. Musím 
být hodně nenápadná.“ 

„To nejste. Tím nechci říct, že jste snad nějak nápadná...“ 
„Teď jste se zamotal. Podle pravidel jste měl předstírat, že mě samozřejmě znáte, a 

nenápadně sondovat, odkud by to mohlo být.“ 
Stáli nerozhodně před fakultou a Vojtěch stále ustupovat chodcům, kteří je míjeli po 

úzkém chodníku. 
„To jsou právě pravidla, která neovládám,“ zamumlal nešťastně. 
„Není to žádná věda. Teď na příklad by se slušelo zeptat se, zda bydlím daleko a zda 

se nebojím jít sama domů.“ 
„Předpokládejme, že jsem se tak zeptal.“ 
„Vy si to usnadňujete. Jak mám jako slušná dívka zaváhat nad předpokladem?“ 
„Tak se vás tedy ptám.“ 
„Bydlím docela nedaleko, na Uhelném trhu,“ sdělila s úsměvem. 
Řekl jí, že tak vlastně mají společnou cestu: on to má odtud kousek na Perštýn a pak 

už jenom dva tři bloky k svému domu. Bydlí totiž Na Zderaze, vlastně Na Zbořenci, 
jenomže... 

„Tak kde vlastně,“ smála se. 
„To není tak jednoduché...“  
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Náhle si uvědomil, že mezitím už spolu vkročili na Staroměstské náměstí. Během 
výkladu o složitosti své adresy ji vzal důvěrně pod paží. Nijak se nebránila, jen srovnala krok 
s jeho a drobnými otázkami ho povzbuzovala k dalším žertům. Bylo mu s ní volně, jako ještě 
s žádnou jinou ženou. Klidně by mohla být má sestra, říkal si.  

 
II  
 
Krize! To slovo teď znal každý. Černý pátek, krach na newyorkské burze, ožebračení 

milionáři skákali z oken mrakodrapů: obraz, který se z tragedie řadou anekdot pozvolna měnil 
v černou frašku. Brzy však většině vymizel úsměv s rtů. Krize, ta pomyslná sněť, se rozlézala 
světem. Postihovala napřed hospodářství, vzápětí se však prohlodávala ke dřeni všeho života. 
Nebylo před ní úniku: už olizovala okraje mladé republiky, především její pohraničí, kde 
každé hospodářské zakolísání se ihned pocítilo jako projev českého útlaku. 

Vojtěch cítil tu úzkost, která se chvěla kdesi v prostoru: měl na to zvláštní anténu 
ve své citlivé duši. Přesto ta krize, kterou přímo prožíval, měla úplně jinou, soukromější 
povahu: týkala se Milady. Cože, Milada a krize?  Vždyť si tak dobře rozuměli! Jenže tak 
jednoduché to zas nebylo.  

Ta snadnost, s kterou mluvili a žertovali tehdy cestou z fakulty (kam se už nevrátili, na 
tom se hned shodli), nebyla iluze. Skutečně, vídali se potom často: k Jackově nelibosti chodili 
občas spolu na oběd, pak také jinam: viděli spolu ty dva neuvěřitelné kumpány, Voskovce a 
Wericha, a aby toho smíchu bylo ještě víc, zašli i do Varieté na Vlastu Buriana. Smáli se spolu 
hodně, možná proto, že jim v hloubi duše zase tak moc do smíchu nebylo. Ale proč proboha, 
cožpak Milada Rosová (Vojtěch jí střídavě říkal Milady a Rosničko a když se jí obojí nelíbilo, 
nakonec Milly ), cožpak nebyla přístupná a svým způsobem atraktivní mladá dáma? Někomu 
by tak mohla připadat, až na ten nos, který tak trošku vypadal, jako by v dětství byla 
boxovala. Vojtěchovi – přiznával si to s divnou úzkostí – se ale vlastně nelíbila. Nu ano, byla 
přístupná, brzy došlo na polibky a jiné důvěrnosti, jenomže bylo to s nimi jako s tím jejím 
veselím: tak jako se ten její smích skvěl na pozadí jakéhosi hlubokého smutku, i ta její 
ochotná důvěrnost jako by zakrývala přinejmenším lhostejnost ke všemu tělesnému. Vojtěch, 
ačkoliv impetuoso (ach bože, jaká vzpomínka!) a vyhladovělý po téměř jakékoliv ženě, náhle 
s úzkostí pozoroval, že po Miladě vlastně ani tak moc netouží. Přitom si uvědomoval, že už 
spolu jedou po svahu, na jehož úpatí prakticky nevyhnutelně čeká svatba. Když vzpomínal, 
jak tento pohyb začal, musel se smát i kvílet současně... 

Seděli v jakési kavárně, byla to nejspíš Astra. Právě z jakési nervozity snědl své dvě 
šlehačkové rakvičky, ještě než jim přinesli kávu. Nevěděl o tom, během jídla jí totiž sděloval, 
že mu právě u Fabricia svěřili nový překlad, francouzskou populární knihu o psychologii. 

„Je to vlastně dost morbidní, nemyslíte?“  
Pronesla to s tím zvláštním úsměvem, který jako by kolísal mezi veselím a smutkem. 

Ještě si vykali, přes těch pár sesterských polibků byl jejich vztah podobně opatrný, jako 
s Jackem, aspoň se mu zdálo. 

„Cože, psychologie?“ 
„Ne, rakvičky. Když se pojídají, je to jako pohřeb.“ 
„Rakvičky? Aha. Zdá se, že jsem je už snědl.“ 
Byl trochu rozpačitý ze své žravosti. 
„M ůžete mít ty mé.“   
Samozřejmě odmítl, ale bezděčně na ně upřel pohled. Zdálo se mu nespravedlivé, že 

mohl něco sníst, aniž by si vůbec uvědomil chuť.  
„Stává se mi, že něco sním, aniž bych na to myslel,“ řekl omluvně. „Rád bych věděl, 

zda se takové případy taky počítají jako porušení askeze.“ 
„Vy a askeze?“ vykulila oči a přikryla si dlaní ústa. 
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„Jenom teoreticky. Trochu jsem si kdysi četl o theosofii.“ 
„A získala vás?“  
Nenápadně přitom vyměnila jejich talířky. Teprve mnohem později se ukázalo, že 

rakvičky a vůbec sladkosti nemohla ani cítit, tehdy to ale nedala najevo a její gesto vypadalo 
velmi obětavě. 

„Připadala mi zajímavá. Ale že by mě získala...“ 
Začal jí vysvětlovat, jak učení, určené exoterikům jako on, mu připadalo banální, zatím 

co náznaky té pravé, esoterické theosofie, to bylo jinčí kafe. 
„Kafe, ano. Konečně nám ho přinesli.“  
„Cože? Aha. Dáte si cukr?“ 
 Ty nejasné, vždy jenom naznačující věty ho trochu lekaly. Člověk prý mohl dosáhnout 

nezměrných výšin ducha, v nichž se osvobodí od pozemské tíhy. Proč ho to lákalo, napadlo 
ho během řeči, vždyť pozemské radosti byly tak příjemné. Jenomže bolest duše, kdo to jenom 
říkal... Dobře tu bolest znal.  A také slabý hlas, který ho odkudsi zdaleka jako by pobádal, aby 
se nějak povznesl nad banalitu všednosti. Někdy provinile myslel na Boha, v něhož věřil i 
nevěřil. Vzpíral se mu, popíral ho, pak ho zas litoval v tom jeho osamění... Nemůžete aspoň 
chviličku bdít se mnou? Byl to přílišný nárok. Člověk byl sám – jak mohl ještě zaplnit tu 
nekonečnou Boží samotu? Zkusil zajít i do kostela, ze slabé vůně kadidla se mu dělalo mdlo. 
Bylo mu to všechno cizí, v dětství nic takového nepoznal... Theosofie nabízela osvícení. Aby 
ho ale člověk dosáhl, musel se prý vzdát rozumu. To se mu zdálo nebezpečné... 

„Právě,“ přisvědčila Milly, než stačil pokračovat. „To není pro dnešního člověka.“ 
„Víte o něčem jiném? Náboženství?“ 
„Antroposofie.“  
Ani se při tom nezakoktala. Vytřeštil na ni oči. 
„Antroposofie... Moudrost o člověku? Lidská moudrost?“ 
„No snad...“ zaváhala. „Netýká se to jenom člověka, ale v jistém smyslu tvoří její 

střed. Já to tak pěkně nedovedu říct...“  
Pokud má Vojtěch zájem, právě dnes večer je v Unitarii přednáška někoho, kdo je v té 

věci povolaný. Právě se vrátil ze švýcarského Dornachu, kde se účastnil stavby Druhého 
Goetheana a byl blízko samotného Rudolfa Steinera.  

„Goetheana? A už druhého?“ 
„To první shořelo. Postavili ho tehdy na vysoké hoře ze dřeva.“ 
„Ale Goetheanum? Co s tím má společného Goethe.“ 
„Vlastně skoro všechno,“ usmála se. „To je právě zásluha Rudolfa Steinera, že jeho 

filosofii propojil s theosofií.“ 
Goethe a filosof? Znal ho ze školy jako básníka, i když některé pasáže třeba ve 

Faustovi... Chvíli zaraženě hleděl na stůl. Pak sebou náhle trhnul. 
„Já jsem asi snědl i ty vaše rakvičky.“ 
Cítil, jak přitom zrudnul. Skutečně se zastyděl. 
„No ano,“ usmála se. „Čekala jsem, kdy na to přijdete.“ 
Šli tedy na tu přednášku, ale ne přímo. Vojtěch, který měl náhle hrozně přeslazený 

pocit, nutně potřeboval něco... No třeba kyselého, usoudil, když v Kotcích míjeli stánek, 
v němž obrovský muž s dlouhým knírem prodával kvašené okurky. Za dvě koruny jich jim 
nasypal několik do kornoutu, který se ihned promáčel a začal trhat jejich vahou. Jedli je tedy 
ve stínu hned za stánkem, na dva kroky od důstojných chodců, kteří si jich okázale nevšímali 
– až občas na nějaké dítě, které se na ně zaujatě zadívalo, dokud je trhnutí matčiny ruky 
nepřivedlo k pořádku. Museli tvořit dost podivné divadlo, když s rozverným smíchem 
uskakovali před výtrysky láku, prýštícími zcela nečekaně ze zduřelé dužiny. Vojtěchovi, který 
toho dopoledne zaujatě četl Freudovu Interpretaci snů, ten jev připadal silně erotický. Málem 
už něco o tom řekl, ale včas se zarazil: tak daleko spolu přece jenom ještě nebyli. 
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Rakvičky se šlehačkou se v něm s okurkami nespřátelily. Když později posedával na 
nemožné židli v malém sálku Unitarie, sledoval s větším zaujetím pohyby svých útrob než 
výklady muže, který dlel po jistou dobu blízko samotného Steinera. Co slyšel, bylo chvílemi 
snad sympatické, vzápětí však víceméně praštěné. Tak třeba vývoj naší Země. Rudolf Steiner  
spatřil sedm jeho fází: Saturn, Slunce, Měsíc, Země, Merkur, Venuše a Vulkán. Teď zrovna 
byla Země ve stádiu Země. Naštěstí, říkal si tiše Vojtěch a poposedl na židli, když mu břichem 
probíhala nová křeč. Zbytek výkladu poslouchal jenom na půl ucha a pak táhl Milly domů 
stále rychleji v předtuše katastrof, ke kterým se schylovalo v jeho zažívání. 

„Vojto, co je vám,“ zeptala se znepokojeně, když konečně stanuli před jejich domem. 
„Jste celý bledý, snad se i chvějete.“ 

„Není mi nějak dobře... Budu muset rychle domů.“ 
„Není vám dobře? Co vás bolí, hlava nebo břicho...“ 
„Já prostě nutně musím...na záchod. Ježíši, já se snad...“ 
„Tak pojďte k nám.“  
„To přece nejde...“ 
„Co by to nešlo.“  
Už odmykala dům...Tak se v rodině své příští ženy uvedl způsobem, který 

v předmanželských rituálech nejspíš neměl precedens. Naštěstí to stihl: představa, že by se byl 
třeba na schodech znečistil, v něm působila dodatečné křeče děsu. I tak to však byl vrchol 
trapnosti. Proběhli předsíní bez jediného slova a on pak v té tak vytoužené komůrce vytvořil 
puch, který nejspíš zamořil nejen byt, ale celé Staré Město. Malým okénkem se jej marně 
pokoušel vyvětrat.  

„Vojto, jste v pořádku?“ ozvalo se za dveřmi. „Žijete ještě?“ 
Pokořeně vylezl. Nastalo představování: Miladině matce paní Rosové, která ani 

nevstala z křesla, pak mladší sestře. Ta udělala způsobné pukrle, ale přitom jenom stěží 
přemáhala smích. Vojtěch se koktavě omlouval, že se tak netradičně uvedl. 

„Ale co,“ mávla rukou paní Rosová. „Jsme lidi z masa a krve. To jenom naše Milada si 
myslí, že jsme myšlenkami nějakých andělů či cherubínů.“ 

„Ale mami, tak to není.“  
Než se však o tom stačila rozvinout debata, zkroutil se Vojtěch v nové křeči.  
„Vám něco je,“ řekla paní Rosová. 
„Mám jenom křeče v břiše. Kdybych si mohl na chvíli sednout...“ 
Přisunuli mu druhé křeslo a pak, když paní Rosová z Milly vydolovala informaci o 

příčinách té náhlé indisposice, byl nařízen bylinný likér jako jediný možný lék. Vojtěch chtěl 
protestovat, že vůbec nepije, ale jaksi k tomu neměl sílu. Kupodivu už první doušek nějak 
pomohl. Další byl podán, aby ten účinek stvrdil, a ještě další, aby zabránil recidivě. Bylo těch 
doušků prostě víc, Vojtěch nakonec seděl uvolněně v křesle a lehkou mlhou pozoroval ty tři 
ženy. Nejen svým zájmem o něho mu byly příjemné. Paní Rosová byla neurčitě starší žena 
s tváří, která ještě nesla stopy někdejší krásy, až na ten nos, který měla podobný jako Milly. 
Téměř nevstávala z křesla a pokud – bylo to jednou, když mu chtěla ukázat fotografii Milady 
jako dítěte – pohybovala se zvláštně toporně. Občas trošku zadrhávala v řeči nebo najednou 
vůbec neodpovídala, jako by byla duchem nepřítomná, ale jinak to byl typ, s kterým se dalo 
snadno vyjít: řeč s ní plynula snadno a zámlky v sobě neměly žádné napětí. 

Mladší sestra Helenka byla málem ještě dítě, alespoň se tak chovala i oblékala, zřejmě 
se souhlasem obou starších žen. Krásné dítě, s přísliby ještě větší krásy až dospěje. Brzy se 
dozvěděl, že Helenka má krátce před maturitou, tělesně tedy dávno ženou je. Bohužel neměl 
mnoho příležitostí obdivovat krásný souzvuk záplavy těch zlatých kudrlinek s velkýma 
modrozelenýma očima a rty, které svou plností a barvou připomínaly zralou dužinu nějakého 
chutného ovoce: Helenka stále pobíhala a nakonec se kamsi stáhla, že se musí učit. 
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Odcházel tehdy od nich s lehkým pocitem, který se teprve postupem času, tak jak 
střízlivěl, převracel do omračujícího studu. Když usínal, byl by si nejraději hryzal prsty samou 
trapností: navštívit dům své přítelkyně a zahájit formální seznámení na záchodě? Bylo to 
trapné, nehorázné, komické. Nakonec se ve tmě rozesmál a se záškuby smíchu také usnul. 
Zdálo se mu o Rudolfu Steinerovi, který mu na vysoké hoře, v těsné blízkosti nějaké 
fantastické stavby, sestávající z mnoha oblých kopulí sděloval své jasnovidné vize. Co zvláště 
zdůrazňoval, bylo stádium vývoje, které nazýval kosmickou latrínou. Načež se ukázalo, že 
právě to je funkce oné zvláštní stavby. Vojtěch, z nějakého důvodu ve fraku a s řádem na 
prsou, byl náhle uvnitř a prodíral se mezi nevábnými haldami s kyticí bílých lilií, aby ji složil 
k nohám ne snad Milly, ale Helenky. Se zvláštně sladkým pocitem se probudil. 

 
* * * 

 
Chodil pak k Rosovým stále častěji, tak často, že už ho obřadně nevítali, jen dali 

úsměvem či pokynutím hlavy najevo, že o něm vědí. Proč tam tak často chodil? Zdálo se to 
bezpečné, nezávazné, přirozené. 

„Jste jako moje rodina,“ přiznal jednou v návalu vděčnosti. 
Paní Rosová jen pokývala hlavou a nic neřekla. Helenka, která si právě s okouzlující 

samozřejmostí sedla na jedno jeho koleno, mu rukou rozcuchala vlasy. 
„Jsi opravdu tak světlý přirozeně?“ 
Ona jediná mu tykala, právem dítěte. 
„Kdepak. Odbarvuji si vlasy rebarborou. Musí se ovšem vytrhnout ze země na Svatého 

Jana, nejlépe na popravčím kopci. Jinak nemá ten říz. A co ty? Čím si ty barvíš ty své 
kudrlinky, že jsou jako ze zlata?“ 

Nechala se jím vískat ve vlasech jako přítulné kotě. Jen jednou, když jí chtěl záplavu 
vlasů odhrnout a zatahat ji něžně za ouško, odstrčila mu ruku a vyskočila. 

„Milado, zkroť si svého ženicha,“ zavolala. „Začíná být nějak rozjívený.“ 
To slovo tedy padlo, ale jelikož na ně nikdo nereagoval, tvářil se Vojtěch také, jako by 

se nebylo nic řeklo. Nelhal, když říkal, že jsou jako jeho rodina: měl sice blízké ve Vídni, ti se 
mu ale vzdalovali. Anči se svým Franzem se zřejmě s plnou vervou vrhla na vydělávání 
peněz. Od malého stánku na trhu to už dotáhli k obchodu v nějaké lepší čtvrti a to byl jen 
začátek. Matka jim vedla domácnost a byla zřejmě také plně zaujatá jejich společenským 
vzestupem. A Toník? Ten šel z jedné lásky do druhé, momentálně silně a zřejmě beznadějně 
miloval nějakou srbskou princeznu, jejíž portrét si bral i do postele. Psali mu málo. Když za 
nimi na pár dní přijel do Vídně, přijali ho vlídně a pak po pár větách začali zas mluvit o svých 
starostech a plánech. Vojtěch s úzkostí pozoroval, jak to jejich pouto slábne. Byl sám. 

Sám? Měl přece Miladu a Jacka. Jenomže tihle dva se rádi neměli: čím více Milady, 
tím méně Jacka a naopak. Vojtěch jejich averzi nechápal, nikdy se také od nich nedozvěděl 
jediný důvod. Na jeho opatrné otázky odpovídalo jenom urputné mlčení. 

Jednoho dne se v kanceláři otevřeně mluvilo o plánech Škodovky přemístit ředitelství 
do Plzně. Vojtěch jen udiveně zdvihl hlavu. Stěhování je přece vždycky nákladné, pomyslel si. 

„Prostě se nás chtějí elegantně zbavit,“ zabručel Dub.  
„Jakpak se ale obejdou bez odborníků, pane Machatý?“ namítl Vohnout.  
„Bez některých to nejspíš půjde,“ prohodil Tchoř Hadraba.  
Významně mrknul na Vojtěcha, ale ten pokrčil rameny. Vsadil by se, že když nikdo 

jiný, Vohnout se jistě udrží. Přinejmenším tak dlouho jako Mandril, poznamenal později na 
chodbě k Jackovi. Ten jenom s úšklebkem pokrčil rameny. 

„Nevím, jak pan Kolář,“ řekl zamračeně. „Ale já do Plzně jistě nepůjdu.“ 
Od doby, co to mezi nimi drhlo, důrazně neužíval Vojtěchových přezdívek.  
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„Jacku, neblázněte,“ namítl Vojtěch. „Když ne vy, tak kdo tedy? Váš referát je přece 
nejdůležitější a sotva najdou někoho...“ 

„Nejde o to, že bych se bál vyhazovu. Já do Plzně nepůjdu, protože nechci. Byl jste 
tam někdy, viděl jste tu hrůzu?“ 

Vojtěch zavrtěl hlavou. Z celého města viděl jenom jednu fotografii prázdného náměstí 
s nápadnou kostelní věží, nejvyšší prý v celé republice. 

„Je to špinavé maloměsto, nakynuté na sto tisíc obyvatel. Přece jsem neuprchnul 
z Chomutova proto, abych zase skončil v jiné díře.“ 

„Ale je krize. Co když tady nenajdete jiné místo?“ 
„Něco se najde. Trochu jsem se poptával.“ 
To bylo ovšem zlé. Dolanský zřejmě jednal, aniž by mu cokoliv řekl: to se vlastně 

rovnalo vypovězení přátelství. Ale proč? Jen proto, že si Vojtěch našel přítelkyni? Náhle si 
uvědomil, že Dolanský nápadně o žádnou známost neusiluje. Byl malé postavy, vypadal 
trošku legračně – ale co na tom? Byla přece jistě spousta stejně malých žen... Vojtěchovi bylo 
náhle smutno, cítil se osamělý. Má ještě Milly, připomínal si. Nějak to nepomáhalo. 

 
* * * 

 
 „U nás se o tom mluví zcela otevřeně,“ řekla za pár dní Milly. „Má to být nejvýš 

během několika měsíců. Mám divný pocit, že se mnou se v Plzni nepočítá.“ 
Byl zase u nich, právě si s Helenkou prohlíželi obrázkovou knížku, kterou si vypůjčila 

od nějaké kamarádky. Byla to knížka francouzská a nedalo moc práce přimět Vojtěcha, aby jí 
překládal titulky pod fotografiemi z pařížských divadel a salonů. Vojtěch si brzy začal 
vymýšlet  ty nejbizardnější titulky.  

„Tohle je portrét stavitele vzducholodě,“ balamutil ji nad fotografií nějakého básníka. 
„Právě se chystá vypustit svůj stroj.“ 

Helenka chvíli vyjeveně koukala, pak pochopila. 
„Ty rošťáku,“ vrhla se na něho. 
Začali se žertem prát. Vojtěch se slabě bránil jejím útokům. 
„Já jsem tu zřejmě přebytečná,“ řekla nezvykle ostře Milly. „Nikdo mě nevnímá.“ 
„Ale naopak,“ ujistil ji se smíchem Vojtěch. „Jenomže současně se snažím uhájit svůj 

holý život,“ téměř vykřikl, když v letu zachytil letící polštář. 
„Helo, už toho bylo dost,“ řekla Milly tvrdým hlasem. „Nejsi už přece dítě. A měla bys 

být dávno v posteli.“ 
„Proč mám jít spát, když nejsem dítě,“ protáhla Helenka s nejistým úsměvem. 
„Protože tady s Vojtěchem musíme promluvit o vážných věcech.“ 
To zabralo. O kolik může být ta Milly starší, pomyslel si. Mluví s ní, jako by její 

matkou byla ona. Ostatně, proč se nikdy vlastně nemluvilo o otci? Neviděl nikde žádnou 
fotografii či jinou připomínku jeho existence. Nikdy se na něho nezeptal, na svého otce přece 
také příliš nevzpomínal – a pokud, jistě by si jeho portrét nepověsil na stěnu. 

Když osaměli, navrhla Milly, že udělá čaj. Přitom pozhasínala všechna velká světla a 
pak, v intimním šeru, prozářeném jedinou lampou někde za zády, zaujala vedle něho místo 
Helenky. Sedla si blíž, než měla ve zvyku, a dokonce se o něho opřela, když mu nalévala čaj. 

„Vypadá to, Vojto, že se rozejdeme.“ Dotkla se přitom jeho ruky. 
„Proč, proboha?“  
Co se to dělo, napřed Jack, teď dokonce i Milly? 
„Copak jste neposlouchal? Vy do Plzně půjdete. Jistě se nezbaví tak schopného 

mladého pracovníka.“ 
„Já vlastně nevím, nikdo mi nic neříkal.“  
„To je skoro jisté. Ale mne před časem přijali na výpomoc.“ 
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„Takže proto... Myslel jsem, že jsem se vám nějak zprotivil.“ 
„Vy? Jak vás něco takového mohlo napadnout. Vždyť já vás...“ 
Nedopověděla, místo toho přiblížila své rty k jeho, takže je téměř automaticky políbil. 

Jenomže nebyl to obvyklý sesterský polibek, najednou ovinula paže kolem jeho šíje a celá se 
k němu přitiskla. Když se tak chvíli líbali, prorazilo v něm konečně vzrušení ledový škraloup 
lhostejnosti. Jaksi samovolně putovaly jeho dlaně do oblasti jejích ňader, pak níže, do klína. 
Když rukou vklouzl pod lem její sukně, jen něco nezřetelně zamumlala. Zanedlouho dolehl na 
její překvapivě drobné nahé tělo. Ve chvíli, když si už zvadle spočívali v náručí, objevila se 
v šeru postava. Když na tu scénu později vzpomínal, říkal si, že se matka objevila stejně 
toporně a hrozivě, jako komturova socha v Mozartově Donu Juanovi.  

„Ach děti,“ řekla lehce káravě. „Nemůžete to vydržet až do svatby?“ 
Bylo to tedy znovu řečeno a stvrzeno ornamentem jejich nahých těl na zaprášeném 

koberci. Svatba byla do tří měsíců. Byl důvod ke spěchu: podstatné části ředitelství se 
skutečně stěhovaly do Plzně, Vojtěch (ale ne Milly) patřil k těm, kterým tam bylo nabídnuto 
místo. Byla krize, nebylo ani pomyšlení, že by odmítnul. V tom spěchu si Vojtěch málem 
nevšiml dvou zvláštností: nebylo, jak se zdá, vůbec žádných příbuzných, které by Milly chtěla 
pozvat; a nějak váhala svěřit mu potřebné dokumenty, když chtěl jít svatbu zařizovat na úřad. 
Nakonec se dozvěděl, že je Milly o rok starší a že podle rodného listu je její otec neznámý. 

„Byl to člověk z vysokého rodu,“ vysvětlila Milly s očima upřenýma k zemi. „Máti ho 
nikdy nechtěla jmenovat, aby ho nekompromitovala. Vadí ti to?“ 

„Vadí mi jen, že se na ni takhle vykašlal. Který to byl?“ 
„Vím jen, že to byl nějaký hrabě z rodu Kinských. Máti o něm nerada mluvila.“ 
„A Helenka je taky jeho dcera?“ 
„Kdepak. Ta má otce jiného, přece Jana Rosu. Ten s námi žil a po letech mě adoptoval. 

Bohužel padnul ve válce.“ 
Něco v tom přesně nehrálo, ale Vojtěch nebyl z lidí, kteří mají rádi výslechy. Snad se 

měl více ptát, říkal si po letech. Jenomže to hlavní, nejdůležitější, by se byl tenkrát zřejmě 
stejně nedozvěděl. 

* * * 
 

Na svatbu z Vídně přijeli všichni čtyři, matka, Anči s Franzem i Antonín (bylo jich 
vlastně pět, pokud se počítal i velký portrét srbské princezny, který si Antonín u Vojtěcha 
postavil k posteli). Byla to přesila: i když Millyna rodina prý měla nějakou přízeň v Brně, 
nikdo z nich nepřijel. Po spartánském obřadu, na němž za svědky museli zaskočit dva 
úředníci, byl obvyklý oběd v restauraci. Vojtěch se marně snažil mezi oběma rodinami 
navázat rozhovor: Franz česky neuměl, Toník byl zřejmě duchem nepřítomen a ženy, ty se do 
sebe zřetelně nezamilovaly. Trapné mlčení nakonec ukončilo oznámení Anči, že se hned 
všichni kromě Antonína večerním vlakem vrací do Vídně, neboť to žádá jejich obchod. 

Na nádraží, kam je šli s Toníkem vyprovodit, vzal Vojtěch na okamžik matku stranou. 
„Tak co, máti, jsi spokojená? Konečně jsem si uspořádal život.“ 
Matka se mu nekonečnou chvíli dívala do očí, pak se mlčky odvrátila a jen mu němě 

poklepala na rameno. V tom jejím chování bylo něco děsivě výmluvného, jediným slovem je 
však nevysvětlila. Dotklo se jí, že jí před svatbou svou nevěstu nepřivezl představit? Ne, 
muselo v tom být jistě něco jiného, co nějak vypozorovala, ale o čem zřejmě nechtěla mluvit. 
Nebyla s Vojtěchovou volbou spokojená. Naléhat na ni smysl nemělo, Vojtěch ji znal: byla 
právě tak paličatá, jako pravdomluvná. 

„Víš co to je, když matka mlčí?“ ptal se ho jednou otec, když ho vedl opilého temnou 
ulicí. „To je, jako bys koukal do otevřeného hrobu. Můžeš se před ní plazit, mohl bys ji třeba 
zabít, nepromluví.“ 

Vojtěch to věděl a tak nenaléhal. Sklíčeně mával za odjíždějícím vlakem.  
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„A co ty, Toníku, jak dlouho se zdržíš?“ zeptal se bratra, který stál zamyšleně vedle 
něho a ani se nenamáhal zamávat. 

„Já bych tu chtěl zůstat.“ 
„Zůstat? Jak to myslíš, zůstat. Natrvalo?“ 
Toník jen mlčky přikývl. 
„Ale copak nemáš dobré místo ve Vídni?“ 
„Prostě mě vyhodili, protože jsem Čech.“ 
Vojtěch na něho nevěřícně zíral. 
„Proto, že jsi Čech? Ve Vídni, kde má každý druhý české jméno?“ 
„M ěl bys je vidět, jak svá jména teď začali komolit. Ty nevíš, co se děje, viď?“ 
Ve Vídni se prý začala znovu zdvíhat vlna německého nacionalismu. Dvanáct let po 

prohrané válce lidé už zřejmě zapomněli na svou pokoru. Ještě horší je to v Německu, ale to 
nikoho nesmí klamat: Adolf Hitler je přece Rakušák. Po léta byl každému jen pro smích, teď 
je ho slyšet stále víc. I když se roztahuje v Bavorsku, doma má spoustu tajných přívrženců. 

„Krize všechno jen zhoršuje. Jakmile propouštějí nějakého Němce, hned začne křičet, 
proč nevyhodí Čecha.“ 

„Ale tady je taky krize,“ namítl Vojtěch s úzkostí. „Myslíš, že tady něco najdeš, když 
ani nemáš zdejší občanství?“ 

„Něco se najde, uvidíš. Potřebuju jenom trošku na začátku pomoct.“ 
Vojtěch jen smutně svěsil hlavu. Nebyl to ani rok, co se zdánlivě zbavil chomoutu. 

Teď bude živit Milly, nejspíš i přispívat její rodině, aby se udržela nad vodou, než Helenka 
něco nebo někoho najde. A k tomu ještě Toník. Na chvíli si připadal jako nějaký Sisyfos, 
kterému se balvan právě odkulil zas na úpatí kopce. Pak se vzpamatoval a poplácal Toníka po 
rameni. 

„Tak pojď,“ řekl s trochu nuceným veselím. „Čekají nás u slavnostní večeře.“ 
 

* * * 
 
Do Plzně odjížděli s Milly za šest týdnů. Na nádraží je přišla vyprovodit jenom 

Helenka: paní Rosová poslední dobou více churavěla a Toník se právě ten den měl jít 
představit do Kolbenky, kde měl naději na záskok za nemocného referenta. Milly sestru jen 
krátce zobla ústy na čelo a šla do vagónu, že je jí zima. Vojtěch s Helenkou poodešel po 
nástupišti. 

„Tak, milé dítě, přijmi několik ponaučení od strýčka Vojtěcha,“ vzal ji kolem ramen. 
„Především nikomu neotvírej, ať mluví sebesladším kozím hlasem. Mohl by to být zlý vlk. 
Taky se necourej v špinavých kalužích a když, tak jenom v gumáčcích.“ 

„Vojto, nech toho,“ řekla náhle dospělým hlasem. 
„Copak, tobě se nelíbí má ponaučení?“ 
„Ty...ty ohavo!“ Krásné oči se jí zalily slzami. „Ty si prostě odjedeš...“ 
Obrátil ji tak, aby jí viděl do tváře. 
„Vždyť víš, že musím.“  
„A co já? Co si mám tady počít?“   
Vzal ji znovu kolem ramenou, vodil ji po peróně sem a tam a říkal drobné konejšivé 

věty. Cítil, že ho moc neposlouchá, o to však vděčněji se dává kolébat hlubokým tónem jeho 
hlasu. Přitulila se k němu, on ji jednou rukou objal pevněji a zatím co povídal, přistihl se při 
zvláštním pocitu, jaký míváme někdy ve snu: nějak došlo k strašlivé chybě, člověk nechápe, 
jak se to mohlo stát – pouze ví, že je to neodčinitelné. Nějakým šíleným omylem si vzal za 
ženu Milly, ačkoliv chtěl Helenku.  
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Násilím se vytrhl z toho zvláštního oblouzení, které možná tak docela snové nebylo, 
ostatně právě včas: Milly se už rozčileně rozhlížela z okna po peróně. Přitiskl dívku k sobě, 
pak ji od sebe odstavil. 

„Buď statečná,“ řekl jí staženým hrdlem. „Bude zas dobře, uvidíš.“ 
Bez ohlédnutí rychle nastoupil do vagónu. Lokomotiva zapískala, vlak sebou trhnul a 

pomalu se rozjížděl. Končila zase jedna etapa a začínala jiná. Čas jeho života, který na chvíli 
strnul, zase poskočil. 

 
III 
 
Říkalo se té části Na Borech, ale žádný les tam přímo nebyl – muselo se jít docela 

daleko, aby člověk uslyšel šumět borovice. Naproti domu byla velká zamračená kasárna, o 
něco dále po silnici, částečně milosrdně kryta stromy, ještě mračnější věznice. Byla to vůbec 
zvláštní lokalita. Když tam jel člověk tramvají, měl dojem, jako by město škytlo a pak se 
rozpomnělo, že má ještě pokračovat. Nepravidelné ostrůvky malebných starých domů a o 
něco novějších vil – a kolem pole, která se v té roční době zelenala čerstvým osením. A jako 
vyhlášení války té venkovské idyle, veliké staveniště německé průmyslovky. Německé? No 
ano, česká, státem podporovaná, ve městě dávno byla – vždyť tu byly Škodovy závody a ty 
navzdory krizi stále rostly. Němci, kteří v Plzni tvořili silnou menšinu, však chtěli školu 
vlastní. Stát neměl námitek, pokud si najdou na to prostředky. Teď, v době krize, se stavba 
zastavila. Nedokončené budovy tu ale čněly jako předzvěst příštích problémů. 

Vojtěch tu stavbu míjel denně, když se pěšky vracel z kanceláře. Utrácet za tramvaj 
mu připadalo zbytečné, rád chůzí rozptyloval napětí, které se v něm usadilo v práci. Ostatně 
příliš nespěchal, jak by se slušelo na nedávného novomanžela: to, co ho doma čekalo, také 
nebylo příliš idylické. 

„Co mám celý den sama doma dělat,“ stěžovala si Milly, „vždyť je to k zbláznění.“ 
„Co knihy? Nebo zajít do parku?“ 
Nebyla tu přece jenom ta nevlídná kasárna, jako kompenzace se tu rozprostíral krásný 

park. Ten nabízel celé hodiny chůze: zjevně nikde nekončil, ale pokračoval za silnicí stále 
méně úpravnými partiemi, až nakonec vyústil do skutečného borového lesa. 

„Do parku? Co tam.“ 
„Chodí tam maminky s malými dětmi, třeba se od nich něco přiučíš.“  
„Já přece nemůžu mít děti.“ 
„Co je to za nesmysl. Jen proto, že se za pár měsíců ještě nic nepřihlásilo...“ 
„Nemůžu. Já to vím.“  
Pohlédl na ni přes stůl. Byli právě po obědě, který byl zase katastrofální. Vojtěch měl 

víckrát na jazyku, že by jídlu mohla věnovat lepší péči, když si tak stále stěžuje na nedostatek 
činnosti. Nic ale zatím neřekl, nechtěl vyvolat hádku. Milly teď měla často špatnou náladu, 
která jen kolísala mezi útočným podrážděním a tupou depresí. Po mnoha marných pokusech ji 
nějak rozveselit začal Vojtěch její nálady ignorovat. Jenomže to se dalo na povrchu, hůř ale 
uvnitř sama sebe: jen stěží sám vzdoroval depresi. 

Nejhůře snášel, když s tím nepřátelstvím začínala právě v sobotu. Z jeho hlediska to 
byla doba zvláště vzácná. V sobotu večer se obvykle milovali, částečně proto, že druhý den 
nemusel tak nesmyslně časně vstávat (na rozdíl od Prahy, tady i ředitelství začínalo práci ráno 
v šest). Ne, že by na důvěrnost jindy neměl chuť, ale Milly se – jak se zdálo úmyslně – večer 
tak loudala, že většinou dřív usnul.  

Sobota byla také postříbřená tím, že předcházela neděli, kterou rád trávil v klidné 
pohodě. Původně se tedy vracel domů s obličejem, prozářeným očekáváním. V poslední době 
se však zdálo, že právě v tento den má Milly tu nejhorší náladu. 

„Co kdybychom zašli do kina.“ 
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„Nic nedávají.“ 
„Tak do divadla.“ 
„Na tyhle zdejší ochotníky?“ 
„V ětšina pražských herců začínala v Plzni.“ 
„Tak je nech začínat. Mně připadají jako šmíra.“ 
Hleděl na ni a najednou měl pocit absurdity. Snad statisíce lidí byly bez práce a mnozí 

měli problém pořádně se najíst jednou denně. Na různých místech země začínaly nepokoje, 
teď už i mezi Čechy: v Duchcově se dokonce střílelo, u viaduktu tam zůstali ležet čtyři mrtví 
a množství raněných. Vedle v Německu Hitler sice volby ještě nevyhrál, každý však chápal 
hrozbu jeho vzrůstající moci: co Vojtěch před lety uviděl v Itálii, asi byla jen dětská hra proti 
tomu, co už se začalo dít nedaleko od nich. A oni se tu baví o nedostatku zábavy. 

Nakonec přece jen do kina šli. Dávali americký film s nejasně historickým námětem, 
který chtěl Vojtěch vidět z jazykových důvodů. Vynález titulků člověka zachránil, když 
nerozuměl. Vyšli z kina oba dost podráždění, on proto, že špatný zvuk často bránil hercům 
rozumět a překlad zřejmě obsahoval nehorázné chyby; ona patrně proto, že nestačila 
s obrazem sledovat titulky. 

„Byla to konina,“ protáhla otráveně. „Vyhozené peníze.“ 
Na to byl citlivý. Za to, co vydali za jeden lístek, se mohla skromně najíst celá rodina.  
„Tak úplná konina to zase nebyla.“  
„Vždyť děj nedával vůbec žádný smysl,“ odsekla zamračeně. 
„No, příběh byl snad přitažený za vlasy. Ale když člověk přijme základní situaci...“ 
„Tys tomu samozřejmě zase lépe rozuměl.“  
Znělo to tak jedovatě, že se mu zrychlil tep. 
„Lépe než co?“   
„Přestaň už ze mne dělat blba!“ 
Znělo to tak hlasitě a nenávistně, že se po nich chodci ohlédli. Dvě babky, které se 

šinuly po chodníku, se zastavily, aby lépe vychutnaly výstup.  
„Prosím tě, Milly, ovládej se trochu.“  
Chtěl ji vzít pod paží a odvést, ale vytrhla se mu. 
„Ani pořádně oslovit mě neumíš,“ zavřískla nenávistně. „Milly, po řád Milly, už mě to 

unavuje poslouchat. Tyhle moresy si můžeš nechat pro své milostenky!“ 
Určitě věděla, že tenhle nesmysl ho rozčílí. Už mnohokrát jí vysvětloval, že jsou 

v kanceláři samí muži, při nedostatku míst se bylo nemorální ženy zaměstnávat. Milly, dokud 
ji ještě bavilo někdy na něho čekat odpoledne před kanceláří, ho ale jednou uviděla prohodit 
několik slov s Andulou Královou, děvčetem, které si tu ještě nějak uhájilo místo poslíčka.  

„Milado, nech toho! Víš sama dobře, že je to nesmysl. Pojď, půjdeme domů.“ 
Znovu se pokusil vzít ji pod paží, ale zase se mu vytrhla. Zaraženě viděl, že jí oči 

planou divokým vztekem. 
„Nesahej na mne,“ rozkřikla se. „Vím dobře, co provádíš za mými zády.“ 
Pohled mu téměř přikryla rudá mlha. Pokud hned neodejde, nejspíš ji udeří. Rychle se 

otočil a šel. Po nějakých dvaceti krocích zvolnil, aby ho mohla dohonit. Neslyšel ale žádný 
klapot podpatků. Nakonec se ohlédl a viděl, že se prostě vydala ke stanici tramvaje. 

Tu sobotu prochodil mnoho hodin. Snažil se pochopit, co se to vlastně stalo. Vždyť si 
tak dobře rozuměli, rozhodně tomu tak bylo před svatbou. No prosím, nebyli do sebe přímo 
zamilovaní, bylo jim však spolu dobře. Je pravda, že měl záhy pocit, jako by ji tělesná 
blízkost spíš obtěžovala. Přiškrtil tedy své nároky. Nebyl si ale jistý, zda si toho vůbec všimla 
– nebyla kvůli tomu o nic vlídnější. 

Pátral po nějaké chybě, které se snad dopustil, ale nic nenacházel. Stěžovala si, že neví 
co s časem, zatím co on je v kanceláři nebo doma večer pracuje. Dobrá, našel jí ženský 
spolek, který organizoval jakousi pomoc nezaměstnaným; neměla zájem. Dokonce vypátral, 
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že je i v Plzni antroposofický kroužek a jeho členky pořádají dopolední schůzky ve svých 
bytech; jen ohrnula ret. Nosil jí knihy z antikvariátu a z knihovny – a když si stěžovala, že 
jsou ušmudlané – nakonec krásné nové knihy od knihkupců; zůstaly ležet nečtené. Stále 
častěji Miladu nacházel, jak jenom sedí s pohledem kamsi upřeným, zřejmě se utápějící 
v jakési tupé depresi. Nakonec navrhl, zda se snad nechce poradit s lékařem. 

„K čemu by to bylo,“ odsekla stručně. „Já vím sama, co mi je.“ 
„A co?“ 
Odpověděla jenom pohledem. Byla v něm bezútěšnost a taková cizota, že s úlekem 

odvrátil oči. 
„Nic, co by lékaři uměli léčit,“ řekla pak tiše. 
Už dříve uvažoval o duševní nemoci, ale až do dnešního dne to na ni nevypadalo. Tedy 

neuróza? Četl teď stále Freuda, aby si pro překlad doplnil vzdělání. Pokud to správně chápal, 
Freud objevil, že poruchy vznikají z nějakého děsivého zážitku, který jeho oběti vytěsnily do 
nevědomí, jinak řečeno prostě zapomněly. Stačilo přimět je, aby si na něj vzpomněly, a 
příznaky zázračně mizely. Mohl to být případ Milly? Nevěděl, jak to zjistit: nemělo přece 
cenu se jí ptát, zda něco zapomněla. Ostatně traumata, která Freud uváděl, mu připadala 
směšná ve srovnání třeba s jeho válečnými zážitky. Tak třeba dívka napůl ochrnula proto, že jí 
její strýc neslušně sáhl na stehno. Jak se zdálo, byla to pořád stejná historie: Cenzorův škrt, 
razítko Tajné, jakmile šlo o něco z toho zuřivě střeženého světa pohlaví... 

 
* * * 

 
Když se ten večer vrátil domů, Milly ho přivítala, jako by se nic nestalo. Prostě přišel, 

je čas na večeři. Vojtěch se ovládnul a přijal hru. Byla tu ale jedna změna: nemilovali se, 
ačkoliv byla sobota. Druhého dopoledne navrhl procházku. Milly se omluvila, necítí se dobře.  

„Nemusí to být nutně park. Můžeme jít na korzo k divadlu, nebo si zajet tramvají na 
Lochotín...“ 

„Necítím se dobře.“  
Šel tedy sám. Pochopitelně ne na korzo, jehož smysl dobře nechápal, ale do parku. 

V kapsách měl s sebou knížky, své společníky. Probouzející se příroda ho vždycky dojímala: 
ty jemné ornamenty prvních lístků, které na keřích zdálky vypadaly jako zelené dechnutí, 
zářivě zlatá sluníčka podběle na kraji cest, zvonivé hlasy prvních ptáků ve větvích. Ale 
současně další otočka vesmírného kola ročních dob dávala silněji pocítit čas, který zřetelně 
churavěl a hynul před očima. Bylo mu dvaatřicet, měl za sebou tak zhruba polovinu života. 
Kam se všechen ten čas jenom poděl? Nic podstatného zatím neudělal ani nezažil, všechno se 
nějak rozmělňovalo v tom jeho životě... Z jasného nebe jako by se k němu snášel temný stín: 
byla to lítost z nedostatku opravdových prožitků, které mu jeho život jaksi odpíral, nebo spíš 
úzkost z toho, co už prožil a co ještě prožije? Poslepu sáhl do kapsy a vytáhl jednu z knížek. 
Zatím se na ni nepodíval a snažil se po hmatu uhodnout, která to je: francouzská konversační 
příručka nebo ta Freudova nová knížka, Psychopatologie všedního života?  

Byla to ta druhá a jen se trochu začetl, hned se začal zlobit. Pokud Freudovi rozuměl, 
člověk nic nezapomněl, pokud k tomu neměl vnitřní důvod. Člověk vlastně zapomínal, 
protože chtěl zapomenout, i když nevěděl, že chtěl. Vojtěch se právě krajem mysli potýkal 
s otázkou, jak se francouzsky řekne otakárek, kterého snad zahlédl. Věděl, že to někdy 
v minulosti věděl, nebo alespoň myslel, že to ví... Jaké skrytě patologické důvody jen mohl 
mít, aby to slovo schválně zapomněl? 

„Pozor, nešlápněte mi do hradu,“ ozval se blízko něho dětský hlásek. 
Zdvihl oči od knížky a spatřil děvčátko, které na pískovišti o dva metry dále rukama 

pěchovalo věž mocného hradu. 
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„Já jsem jen pocestný, který tu jde do Země otakárků,“ odpověděl vážně. „Ani jsem 
nevěděl, že je tu v kraji nějaký hrad.“ 

„A odkud jdete?“ 
„Ze Země netopýrů.“ 
„Jo, to není pravda. Já vás znám.“ 
„Já tebe taky znám. Ty jsi Zlatoočka Fenyklová.“ 
„To nejsem,“ ohradila se s úsměvem. 
„Tak že bys byla Lehkonožka Pegasová?“ 
„To taky ne.“ 
„Tak to tedy musíš být Květokráska Karafiátová, nebo se dám poddat.“ 
„Já jsem Bětuška Vachková,“ řeklo děvče napůl rozzlobeně, „a vy jste pan Kára od nás 

z baráku.“ 
„Za toho se vydávám. Ve skutečnosti jsem převlečený jasnovidec Karamel.“ 
„A co jasnovidíte?“ 
„No, když se takhle podívám,“ udělal z ukazováčku a palce kukátko, „a je zrovna 

jasno, tak vidím, že tě babička už dlouho hledá. Dívala se do zásuvky, do peněženky, 
prohledala všechny kapsy a říká si, kam se ta Bětka jenom poděla. Je pomalu čas k obědu a 
ona nikde. Asi to dám kočkám.“ 

„My moc koček nemáme,“ řekla Bětka, ale vyskočila. „Jenom Micku a Macíka.“ 
„Tomu ty říkáš jenom?“ 
Nakonec svěřila svou ušpiněnou tlapku jeho ruce a spolu se – k velké radosti staré 

pani Vachkové – vrátili domů. Když ale otevřel dveře do svého bytu, uvítalo ho studené ticho. 
Milly ležela na pohovce a hleděla do stropu. 

„My dneska nebudeme jíst?“ zeptal se opatrně. 
Pohlédla na něho překvapeně, jako by teprve teď zjistila jeho přítomnost. 
„Já nemám hlad,“ odpověděla lhostejně. 
Okamžik na ni zíral. Představa, že bez nejmenšího varování zrušila obřad nedělního 

oběda, byla pro něho šokující. Pak mlčky vstoupil do kuchyně. Léta se staral sám o sebe, 
uklohnit omeletu s brambory pro něho nebyl žádný problém – pokud ovšem tu byla vejce, 
mouka, brambory. 

„Tady nic není,“ zavolal vyděšeně.  
Odpovědělo mu mlčení. 
„Není tady nic k jídlu,“ upřesnil se slabou nadějí, že snad potraviny někam schovala. 
„Skutečně? Asi jsem zapomněla.“ 
Vrátil se do pokoje a chvíli na ni mlčky zíral. Pak se beze slova otočil, vzal si zas 

kabát a vyšel z bytu. Blízko byl hostinec U Tivoli. S očima upřenýma do knížky tu snědl 
průměrný a předražený oběd. Pak zamířil do města, do městských lázní, do páry. Příznivé 
účinky pořádně horké parní lázně, následované šokem ve studené vodě, objevil nedávno. 
Uvolňovalo to nervové napětí a také snižovalo váhu, s níž začínal mít trochu starosti. Šel tedy 
do páry, jak říkal. Co zanechal tam ve svém bytě, ten mlčenlivý balvan nepřátelské 
lhostejnosti, který hrozil rozeřvat se v jeho duši hněvem a hrůzou, stlačil do jediného 
utkvělého obrazu a oddělil od svého myšlení. Freud by tomu asi řekl Verdrängung, vytěsnění. 
Všechno mělo nějaké jméno...  

Nemohl ovšem zůstat přes noc venku, vracel se tedy zpátky na Bory a přitom 
přemýšlel, co bude dělat. Vypadalo to, že Milly postihla duševní porucha – ta druhá možnost, 
že by byla od počátku hrála kladné city jenom, aby ulovila manžela, mu připadala ještě 
obludnější. Řekněme tedy, že se zbláznila. Zatím jen trochu, ale člověk nevěděl, co ještě 
přijde. Co je rozumné dělat v takovém případě? Měl by ji odvést k lékaři, jsou přece odborníci 
na takové poruchy. Jenomže ona zřejmě nepůjde dobrovolně, to přece víckrát dala najevo. 
Takže násilí? Udělalo se mu horko z představy, jak ji vleče křičící po ulici. Někoho zavolat, 
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nechat ji odvézt? I to se neobejde bez veřejných scén. Vojtěch měl hrůzu z veřejnosti, 
z čmuchavé zvědavosti sousedů. Byl bezradný. 

Když se toho večera vrátil domů, oznámila mu Milly suše, že musí zajet do Prahy. 
Odjede zítra, na pár dní, navštívit matku a hlavně lékaře, který ji zná a k němuž chová důvěru 
– ti místní žabaři jí nepomohou. Přijal to s ulehčením. 

 
* * * 

 
Nevracela se dlouho. Úlevu z její nepřítomnosti nejprve trošku kalilo, že se zas musel 

starat o své jídlo, úklid, prádlo – ale to byly věci, jež byl zvyklý řešit. Prádla se za rozumný 
peníz ochotně ujala paní Vachková. 

„Jste holt slaměný vdovec,“ usmívala se. 
Seděl u nich v kuchyni, s Bětuškou jaksi samozřejmě na klíně, a čekal, až mu složí 

vyprané a vyžehlené prádlo. 
„To jste teď celý ze slámy?“ vmísila se Bětuška. 
„Úplně celý ne,“ ujistil ji Vojtěch, než ji babička mohla okřiknout. „Někde jsem 

nastavený dřevem a někde tím, co se holt právě našlo.“ 
„Vy mě houpete.“  
„Zatím ne, ale můžu.“ 
Rozkomíhal kolena sem a tam. Děvče zavýsklo a chytilo se ho kolem krku.  
„Už dost. Taky jste říkal, že jste jasnovidec.“ 
„Jenom za jasného počasí.“ 
„A že jste přesvlečený Karamel.“ 
„Převlečený. Ale máš pravdu, aby se člověk převléknul, musí se napřed svléknout. Ty 

mi tedy nevěříš, že jsem Karamel? Tak podívej.“ 
Vytáhl z kapsy karamelku a dal ji dítěti. Děvče ji s rozzářenou tváří rozbalilo a hned 

dalo do pusy. 
„Za chvíli budeš večeřet,“ zlobila se její babička. „Tak tady je to, pane Kára. Měl jste 

na košili utržený knoflíček, tak jsem vám ho přišila.“ 
Přijal od ní hraničku čistě vypraného prádla se zvláštním pocitem. Tohle za jeho 

dětství dělávala matka, když právě nebyla poptávka po novém prádle. Teď byl on v postavení, 
že takové služby přijímal. Bylo mu z toho trošku trapně, i když věděl, že paní Vachková je 
vděčná za každou možnost výdělku. Starala se o Bětušku sama. Nevěděl, kde jsou rodiče 
dítěte, zda vůbec žijí: neptal se, jako se paní Vachková nezeptala na nic z jeho soukromí. 

 
* * * 

 
Pár dní se protáhlo na celé tři měsíce. Úlevu, kterou Vojtěch pociťoval, postupně 

vystřídalo znepokojení. Bylo to divné, za celou dobu mu nedala žádnou zprávu. Vlastně ani 
nevěděl, zda vůbec dojela, zda se jí něco zlého nepřihodilo. Uvažoval, zda má sám napsat 
dopis nebo poslat telegram, ale kloudně nevěděl, co psát. Pokud ho prostě opustila, snad mu 
to někdy sdělí... 

Pak se jednoho dne zase objevila: když se vrátil večer domů, byl byt odemčený, uvnitř 
se svítilo. V první chvíli se polekal, že jsou to zloději, ale pak ji viděl u stolu. 

„Jdeš nějak pozdě.“ Znělo to, jako by se viděli naposled ráno. 
„Stavěl jsem se v antikvariátu.“  
Podle zvyku si šel přichystat večeři, ale pak viděl, že je všechno na stole. Beze slova 

se dal do jídla. Čekal, že nějak vysvětlí svou dlouhou nepřítomnost. Nic takového ale 
nepřišlo, jen neutrální věty o novinkách v Praze. Na chvíli zdvihl oči, když Milly začala 
mluvit o jakémsi manifestu, kterým se řada levých umělců rozešla s prosovětským křídlem 
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komunistů. Bylo to v pražských novinách. Vojtěch jen mlčky žvýkal. Vančura, Halas, Seifert? 
Skoro nic mu ta jména neříkala. Četl vlastně jen v cizích jazycích. A komunisti? Věděl, že 
existují, to tak bylo všechno. Proč by ho měli zajímat? 

Jejich život zas vklouzl do obvyklého stereotypu. Po několika dnech to nevydržel. 
„Jak se má matka?“ 
„Je nemocná. Nevstává z postele.“ 
„A Helenka?“ 
„Helena?“ zdvihla oči. „Dobře.“ 
„A ty?“ 
„Co já.“ 
„No, jak ti je?“ 
„Vždyť vidíš.“ 
Neviděl. Zdála se normální, jen tišší, zamyšlenější. Ale jak mohl vědět, kdy zas 

přijdou erupce psychotického hněvu? Vzpomněl si na Vesuv, jak vypadal malebně a mírně až 
na malý obláček blízko vrcholu, který se tam možná zatoulal jen náhodou. Poslední hrozná 
erupce byla vlastně poměrně nedávno, přesto si lidé na jeho úpatí klidně žili, množili se... 

Nakonec se obnovil i sobotní rituál. Období krize jako by patřilo k nějakému 
hroznému snu, na který člověk nedokáže zapomenout, ale který nebere tak zcela vážně. 
Koncem měsíce se v práci dozvěděl, že ho čeká služební cesta do Prahy. V kanceláři, která 
tam zbyla z někdejšího ředitelství, měl vybrat nějaké tam uložené dokumenty, potřebné 
v obchodním styku, a přivézt je s sebou do Plzně. Byla to cesta na několik dní. 

„Pojedu s tebou,“ navrhla Milly. 
Bohužel to nejde, pojedou automobilem, vysvětlil. Těch dokumentů jsou štosy, v autě 

nebude místo. Kde bude spát? Měl by nárok na hotel, ale zkusí to u Toníka nebo u Rosových, 
kdyby bratr neměl volnou postel. 

„Tam nechoď,“ řekla rezolutně. 
„Proč? Bylo by slušné, navštívit maminku.“ 
„Je nemocná, nevstává.“ 
„Tím spíš.“ 
Pohlédla na něho tak, že nepokračoval. Nechtěl způsobit nový výbuch, když teď zas 

spolu celkem slušně vycházeli. 
Výlet do Prahy byl pro Vojtěcha zážitek: doposud kupodivu nejel v automobilu. Bylo 

to sice hlučné, ale jaksi závratné: rychlost jako by byla násobena míháním patníků, které vůz 
rozstřikoval jako tečky bílé pěny. Když po dvou hodinách konečně dorazili na kraj Prahy, byl 
z těch všech dojmů unaven, jako by se byl nějak podílel na výkonu vozu. 

Večer zašel do svého někdejšího bytu, který si po něm Toník pronajal, ale nikdo na 
jeho klepání neodpovídal. Vydal se tedy na Uhelný trh k Rosovým. Milly to sice prakticky 
zapověděla, ale to patrně byl jenom jeden z jejích divných rozmarů. Napřed se zdálo, že ani 
tam nikdo není doma, ale po delším zvonění a klepání se dveře opatrně pootevřely. Když ho 
Helenka poznala, vtáhla ho dovnitř a vrhla se mu kolem krku. S údivem pozoroval, že se 
přitom otřásá pláčem. 

„Helenko, no tak, copak je,“ brumlal jí do záplavy zlatých vlasů. 
„Je to tak strašné, matka umírá,“ vzlykala. 
„Skutečně? Vím, že byla nemocná...Můžu jít k ní?“ 
„Ona tu není, je v nemocnici. Vojto, to je tak něco příšerného...“ 
Dlouho ji nemohl utěšit. Nakonec vykoktala mezi slzami, že matka poslední měsíce 

nejenom nevstávala, ale ani nemluvila, možná ani nevnímala, dokonce se i hrozně v tváři 
změnila. Seděli spolu dlouho do tmy. Helenka téměř týmiž slovy stále opakovala své zážitky a 
nakonec mu zcela vyčerpána usnula v náručí. Odnesl ji do postele jako malé dítě a sám si 
ustlal ve vedlejším pokoji. 
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* * * 

 
Druhý den v pražské kanceláři vysvětlil, že musí z rodinných důvodů na několik hodin 

odejít. Vydal se na Karlov do nemocnice. Helenka sice neuměla pojmenovat oddělení, ale 
vylíčila, kde je najde až docela vzadu nad svahem. Když tam dorazil, nechtěl věřit vlastním 
očím. Venerické choroby? Pro jistotu se zeptal starého vrátného. Ten sice nevěděl, zda tam 
paní Rosová leží, ale zavolal ošetřovatelku v černém hábitu řádové sestry a ta ho nakonec 
dovedla k jednomu z lékařů. Byl to člověk se staromódním skřipcem na baňatém nose a 
s povislým, člověk by řekl mrožím knírem. Patrně přesluhoval a nejspíš, podle barvy nosu a 
tváří okolo, konejšil strázně svého nevděčného povolání často v hospodě. 

„Paní Rosová, ano,“ řekl zamračeně. „Jste její příbuzný?“ 
„Jsem její zeť. Přijel jsem z Plzně, nevěděl jsem, že je...“ 
„Terciární stádium syfilidy, to jste nevěděl?“ 
Vojtěch na něho jen nevěřícně zíral. 
„Vidím, že ne. Podivné. Bohužel je to terminální stav, otázka dvou tří týdnů.“ 
„Terminální stav...“  
„Co můžeme dělat,“ pokrčil lékař podrážděně rameny. „Syfilida se dá léčit na počátku, 

sice dost drasticky, ale s docela příznivou prognózou. Když už se spirochety usídlí i v mozku, 
je to beznadějné.“ 

„M ůžu ji vidět?“ vypravil Vojtěch.  
„Já vám to neradím, není to pěkný pohled. Nekróza nosní přepážky je dokonána, víte, 

nos splaskne a celý obličej se jako rozteče... Poslyšte, vy jste nějak bledý, sedněte si. Sestro, 
podejte pánovi sklenici vody...“ 

Doktor vstal, přistoupil k Vojtěchovi a chvíli ho držel za zápěstí, zřejmě mu zkoumal 
tep. Pak mu poklepal na rameno a vrátil se za stůl. 

„Říkal jste, že jste zeť. To máte zřejmě mladší dceru, ta to naštěstí nedostala.“ 
„Cožpak se dítě může nakazit...“ 
„Bohužel ano, v některých stádiích se nákaza přenese na plod. Říkáme tomu vrozená 

syfilis, není to sice příliš časté, ale ani zas tak vzácné. Záleží na stádiu, jak jsem říkal, 
v kterém žena otěhotní. Paní Rosová se prý sice léčila, ale bohužel neúčinně. Asi u nějakého 
mastičkáře. Když poprvé otěhotněla... Poslyšte, pane, jak se vlastně jmenujete...Sestro, 
rychle...“ 

Probral se na nějakém lůžku. Když nad sebou uviděl krevnatý obličej doktora, snažil 
se vztyčit, ale lékařovy ruce ho zas zatlačily zpátky. 

„Jen ještě ležte. Ať je to cokoliv, co vás tak rozrušilo, ničemu nepomůže, když vás 
ještě raní mrtvice.“ 

Lékař vstal, došel si pro nějaké papíry a vrátil se zpět k němu.  
„Podle vašeho chování jsem pochopil, že jste zřejmě nic netušil. Ano. A v této 

nevědomosti jste si asi vzal za ženu tu starší slečnu Rosovou. Stačí kývnout. Dobře. Slečna 
Rosová, tedy vaše paní – nám se jaksi opomněla zmínit, že je vdaná – tu u nás před půl rokem 
byla, nějakou dobu tu i ležela. Bohužel pro ni nemůžeme nic podstatného udělat, má také 
terciární stádium, to u vrozené syfilidy může nastat časně.“ 

Sundal si ten svůj neuvěřitelný skřipec a pomalu jej čistil kapesníkem. Bez clony 
čoček byly jeho tmavé oči najednou větší a jaksi zranitelné. 

„Prognóza bohužel není dobrá,“ řekl chmurně a zas si skřipec nasadil. „Nekróza nosní 
přepážky je zřetelně na postupu, to znamená, že spirochety také invadovaly přední mozkový 
lalok. Kde všude jinde jsou, se lze jen domýšlet. Slyšel jsem šelest na srdci, to nevěstí nic 
dobrého, ale mohlo by to vést k milosrdnějšímu konci. Jinak poruchy myšlení, samozřejmě 
řeči, pohyblivosti...“ 
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Vojtěch, kterému teď už nikdo nebránil, se pomalu posadil. Měl pocit mírné závrati, 
jako by prostor kolem něho utkvěl v jakési vychýlené poloze a současně nenápadně kamsi 
ujížděl. 

„Pane doktore,“ řekl s námahou, „my jsme s Milly... tedy mou ženou žili manželsky..“ 
„Cože? No, samozřejmě, když jste si ji vzal v naprosté nevědomosti.“ 
„To tedy znamená, že také já...“ nedokázal dopovědět. 
„Myslíte, zda jste se nakazil? No, v tomhle stádiu to není příliš pravděpodobné.“ 
„Ale já potřebuji jistotu!“ vykřikl. 
Doktor se na něho podíval přísně. 
„Jen klid. Hysterií tady nic nezmůžeme. Pozoroval jste nějaké příznaky?“ 
Vojtěch horečně přemýšlel. Příznaky? Měl stále nějaké příznaky, jeho tělo bylo jako 

mraveniště nejrůznějších divných pocitů, svědění, bolestí a tlaků. Kdykoliv se pokoušel je 
nějak pojmenovat s pomocí těch několika lékařských příruček, které byly přístupné ve veřejné 
knihovně, přepadaly ho při četbě klinických obrazů chorob další potíže. Byl vlastně chodící 
lékařské repetitorium, mohl by sloužit jako demonstrace studentům... 

„Zbytečně nepřemýšlejte, lues je nepřehlédnutelná. Nějaké vředy nebo otoky v oblasti 
genitálu? Nevysvětlitelné vyrážky, puchýře v ústech? Nic takového? Vy pořád váháte... prostě 
se svlékněte, podívám se na vás.“ 

Prohlídka, krajně nepříjemná, přinejmenším trapná, nic neukázala. 
„Tedy je to jisté?“ 
„Jisté? Milý pane, když mluvíte o živém organismu, pak jistota je jenom v tom, že 

jednou zemře... No, uděláme ještě krevní zkoušky, Wassermann a spol.“ 
Když mu brali krev, Vojtěch zas málem omdlel. Viděl sice krev za války a po ní, ale to 

bylo něco jiného. Výsledky? Hned to nebude, tak za tři dny...Co dál? Nu, v tom je těžké radit. 
„Mohl byste se rozvést,“ řekl doktor. „Každý soud vám dá za pravdu.Vaše paní vlastně 

přestoupila zákon, když vás držela v nevědomosti. Ostatně její prognóza je špatná, teď už to 
půjde jenom s kopce. Jak rychle, to je těžké říct, všechno závisí na obranných látkách. Hned 
to bohužel nebude. Říkám bohužel, protože v téhle fázi je smrt milosrdná. Řekl bych 
přinejmenším měsíce, spíš rok či dva...“ 

Nakonec Vojtěch vyvrávoral na ulici. Zelený svah dolů k Albertovu mu připadal jako 
kosmická propast, jásavé odpolední slunce jako výsměch vyšších sil. Právě to, čeho se vždy 
nejvíce bál, na něho nastražily jako osudovou past. Ta nejhnusnější, nejděsivější ze všech 
nákaz... Bude se třást celé dny, jak dopadnou testy. Ale i tehdy, když nic nenajdou, úplnou 
jistotu si neodnese, protože jistá – jak to říkal doktor – je jen příští smrt. 

 

 IV 
 
Později Vojt ěch nebyl schopen určit, kdo první z nich měl nápad, vzít k nim Helenku. 

Vzít ji k nim aspoň načas bylo skoro nevyhnutelné. Po smrti matky se úplně zhroutila, zdálo 
se, že je neschopná se o sebe postarat. Do plnoletosti jí chybělo ještě několik měsíců, legálně 
vzato byla ještě málem dítě.  

Byly tu ovšem ještě jiné důvody. Jejich soužití ve dvou se stalo jakýmsi tichým 
peklem. Vojtěch po návratu z Prahy nemusel Miladě říct ani slovo o tom, co tam zjistil: jenom 
na ni pohlédl se štítivým odporem a ona pochopila. Ticho, které mezi nimi zavládlo, křičelo 
výčitkami. Vojtěch ve své mysli mnohokrát převracel lékařova slova, že by se mohl rozvést. 
Jistě, měl k tomu ty nejlepší důvody. Nenáviděl ji, cítil k ní nepřekonatelný odpor – nejen pro 
nemoc, která v ní kvasila, ale především pro tu obmyslnost, s níž ho vlákala do manželství, 
aniž by mu aspoň naznačila rizika. 
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Dejme tomu, že věřila, že není nakažlivá. Snad tomu tak i je: podle lékaře inkubační 
doba jsou nejvýš tři měsíce, obvykle ne víc, než padesát dní. Vojtěch žádné příznaky 
nezaznamenal, nenašel je ani doktor na těle či v krvi. Navzdory negativním testům se však 
Vojtěch stále mučil pochybnostmi.  

Příjezd Helenky byl v té situaci cosi jako vysvobození. Helenka sedávala s Miladou a 
chodila s Vojtěchem do parku na procházky: rozpouštěla osamělost obou. S Vojtěchem vedla 
dlouhé rozhovory, z její strany tak trochu dětinské, z jeho laskavě ironické, ale zdaleka ne 
frivolní. Zdálo se, že ji zajímají Freudovy teorie, tedy jí na lavičce překládal z jeho 
přístupnějších textů. 

„Mám dojem, že teď chodíme do parku tři,“ zavtipkoval jednou. 
„Jak to tři?“ 
„No, já, ty a Malý Hans.“ 
„To je nějaký skřítek?“ 
„Možná,“ zasmál se. „Ne, je to malý chlapec. Hrozně se bál koní, víš. Freud přišel na 

to, že za tím je přání zbavit se otce.“ 
„Cože? To mi připadá pěkně praštěné.“ 
„Tak mi to taky připadalo. Hans ale říkal, že se chce oženit s maminkou...“ 
„Takové věci děti říkají.“ 
„A dospělí se usmívají. Freud z toho vyvodil svůj slavný oidipovský komplex.“ 
Když jí pak vyprávěl jí ten temný řecký mýtus o králi Oidipovi, kterému bylo souzeno 

usmrtit svého otce a stát se manželem své vlastní matky, vybavil si doby svého vídeňského 
gymnázia. A jak tak vyprávěl, vybavily se mu další mýty, v kterých se snoubili rodiče s dětmi, 
sourozenci mezi sebou, ženy s bratry svých mužů, vždy se strašnými následky.  

„Jak strašnými?“ 
„Trestali je za to bozi. A to víš, takový bůh člověku dovede pěkně zatopit.“ 
Seděli právě spolu na lavičce nad řekou – jednou z těch čtyř či pěti, které se ve městě 

slévaly – a hleděli na západ slunce. Helenka se k němu přitulila a on, navzdory strašným 
historiím, které vyprávěl, pocítil najednou už dávno nepoznaný mír. 

„Ty toho tolik víš,“ vzdychla dívka, „a umíš tak krásně vyprávět...“ 
Bezděky ji pohladil po krásných vlasech, které se ve večerním slunci rozžíhaly 

měděnými světýlky, a přitáhl ji blíže k sobě. Před nimi, mezi kroucenými kmeny 
chundelatých borovic, se prostírala velká mísa údolí. Louky a pole, stoupající plavnou 
křivkou k obzoru, rozzářenému nízkým sluncem, se zvolna nořily do modravé mlhy. 
Připadalo mu tak přirozené, že jsou tady spolu mimo čas, jako by spočívali na dlani dlouhého 
okamžiku před západem slunce, kdy všechno ztichne a den se zamyšleně zastaví, než místo 
sebe vpustí noc. 

„Je ti taky tak dobře?“ zeptala se tiše. 
Jen spokojeně zabručel. 
Vrátili se z procházky oba tiše šťastní a tedy velkomyslní. Poprvé po týdnech 

s Miladou promluvil několik vět, aniž by užíval Helenku jako tlumočníka. Milada se v té nové 
atmosféře také trochu vynořila ze své tupé deprese, mluvili ve třech nad stolem, dokonce 
trochu žertovali, nakrátko zazněl i smích. 

Chodili na procházky denně, vždy na svou lavičku, a doba, po kterou provázeli slunce 
při jeho cestě za obzor, se nenápadně prodlužovala. Podobně postupně se z bytu večer 
vytrácelo uvolněné veselí a houstlo dusno. Snad to bylo i tím, že léto se toho roku rozpalovalo 
do stále mocnějšího žáru. Člověk už jenom s krajním úsilím udělal pár kroků, přesto se 
vždycky dovlekli na tu svou lavičku. Jednoho večera – byl to asi ten nejteplejší den – zůstali 
sedět v houstnoucím soumraku dlouho po západu slunce. 

„Je pořád dusno, i když slunce zapadlo,“ vzdychla. „Je ti taky takové horko?“ 
„Mohli bychom se vykoupat,“ napadlo ho při pohledu na blízký odlesk vodní hladiny. 
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„Nemáme plavky.“ 
„Co na tom záleží, je skoro tma a nikdo tady není.“ 
Nakonec podlehla i ona svodu představy osvěžující koupele. Slezli těch několik metrů 

ke břehu. Vojtěch, kterého pot štípal po celém těle, ani nezaváhal: bez ceremonií shodil šaty a 
nahý se vrhl do vody. Byla teplá jak louh, ale přece jenom osvěžující. Za okamžik mu 
prozradilo šplouchání, že i Helenka se odvážila. Ohlédl se a okouzleně přihlížel, jak se 
s vratkou opatrností postupně noří do tajemně temné hladiny. Proti kosmaté černi nízkých 
borovic zářilo její mladé tělo jako svíce. 

Řeka tu v ohbí tvořila jakousi zátoku, v níž plavali sem a tam, postupně stále blíže 
k sobě, jako by je temnota vzájemně k sobě tlačila. Bylo tam celkem mělko, ale místy zřejmě 
byly ve dnu zrádné prolákliny. Nad jednou z nich se Helenka patrně právě chtěla postavit a 
vyjekla, když nedosáhla na dno. Vojtěch ve tmě viděl, jak klesá pod hladinu, dvěma tempy byl 
u ní, zachytil ji a přitiskl k sobě, aby jí dodal jistoty. Na chvíli oba strnuli vzájemným 
dotykem svých nahých těl.  

„Vojto, to nesmíme,“ zašeptala. 
„Dobře, jen chviličku,“ odpověděl jí ochraptěle a ještě trochu víc ji k sobě přitisknul. 
V té chvíli zazněl ostrý výkřik nad řekou. Byl to nějaký noční pták, ale jim  se zdálo, 

jako by shůry zaznělo nějaké přísné pokárání. Prudce se vytrhla a doplavala ke břehu. 
 

* * * 
 
Když toho večera konečně dorazili domů, byla Milada už v posteli. Helenka zašla do 

ložnice, kde s ní sdílela manželskou postel, ale hned se vrátila. 
„S Miladou něco je,“ hlásila vyděšeně. „Nechce říct ani slovo, jenom pláče.“ 
Vojtěch jen chmurně přikývl. Konflikt, od něhož všichni odvraceli oči, jenom tak sám 

od sebe nezmizel. Nakonec šli všichni spát, aniž by se někdo zmínil o večeři. Vojtěch však 
ležel dlouho s otevřenýma očima. Napjatě naslouchal, zda nezachytí zvuky pláče nebo řeči 
z vedlejšího pokoje, ale to jediné, co k němu doléhalo, byl hvizd a lomoz vzdáleného nočního 
vlaku. Postupně se uklidnil natolik, že se mu vrátila vzpomínka na onu krásnou chvíli ve 
vodě. Vybavil si tu čistou záři, která z ní vycházela, když vstupovala do vody. A pak ten dotek 
jejího hladkého těla. Znovu ho zaplavilo vzrušení, ale zároveň i sladká něha. S tou také usnul. 

Příštích několik dní se zdálo, že se mu Helenka vyhýbá. Když se vrátil z práce, byla 
ještě někde ve městě. Čekal na ni s procházkou, ale nakonec šel sám, vybaven nějakou 
knížkou. Další den chtěla poslouchat nějaký pořad v rádiu, takže opět šel sám. Bloudil po 
parku sem tam, nakonec došel k jejich lavičce nad řekou, tam klesl a málem se dal do pláče. 
Konečně, po všech těch jalových letech, potkal snad skutečnou lásku – a byla to láska 
zakázaná, nemožná. Co teď měl dělat? Měl se rozvést s Miladou a vzít si Helenku? K 
rozvodu, který byl dost výjimečným a podle všeho ponižujícím zážitkem, se neodhodlal ani 
tehdy, když byl jednoznačně v právu; jak měl k němu teď najít odvahu, když byl z mnoha 
hledisek v neprávu? Byl zoufalý. Hleděl na louky před sebou, na obzor prozářený sluncem, 
ale krása toho pohledu byla najednou němá. 

Další dva týdny proběhly zdánlivě neutrálně, tím spíš, že Vojtěch teď zůstával čím dál 
tím déle v práci. Ve Škodovce se chystala nová výroba Kreibichových rychlíkových 
lokomotiv, model se prý už zkoušel. Už teď se opatrně oťukával trh. Vojtěch byl zván co 
jazykový expert na četné pozdní porady. Byl víceméně rád. Večer se zase vracel k překladu, 
který se už dlouho nehnul z místa – ne snad pro jazykové potíže, ale protože originál nějak 
nepůsobil věrohodně. Vojtěch si tím nebyl jist, nebyl konečně psycholog, jen překladatel. 
Ještě dávno nebyl docela hotov s Freudem, který publikoval jednu knihu za druhou. Mezitím 
narazil na nová jména: Junga, Adlera. Co tihle říkali, bylo zas zřejmě trochu jiné. Do jaké 
míry jiné, to však nebylo tak snadné odhadnout. A byly tu ještě úplně jiné školy, třeba nějaký 
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Watson... Četl všechno, co se mu dařilo sehnat. Dost často tomu nerozuměl. Proč se tak 
namáhal? Jistě si nepředstavoval, že by měl opravovat originál. Kvalitní překlad ale 
předpokládal pochopení – a to byla právě ta potíž: často knihu, i když byla určena širokému 
publiku, docela nechápal. 

Přicházel tedy domů pozdě, unavený a s hlavou plnou roztodivných myšlenek. 
Pokynul Miladě, roztržitě pohladil po světlé hlavě Helenku, jako by to prostě bylo milé dítě, a 
usedal k pozdnímu jídlu. I při své roztěkanosti si ale jednou večer povšimnul, že Milada 
kulhá, když přináší jídlo na stůl. 

„Nějak ses zranila?“ zeptal se opatrně. 
„Ne, proč?“  
„Vidím že kulháš.“  
Neodpověděla. Kosým pohledem ji pozoroval. Viděl, že spíš než kulhání je to toporný 

pohyb jedné nohy, jako by místo ní měla nějakou protézu. Tušil, jaký je důvod této nové 
změny, a srdce mu na okamžik splašeně zatlouklo. Potom Milada náhle oznámila, že musí jet 
do Prahy. Neřekla proč, ale on si domýšlel ten důvod. Snad se nevzdala nadějí, že by lékaři 
mohli pro ni ještě něco udělat: nějak snad aspoň pozdržet tu hrůzu.   

„Pojedu s tebou,“ nabídla se Helenka. 
„Ne, tobě by to neprospělo. A kromě toho, někdo se musí postarat o Vojtěcha.“ 
Byl v jejích slovech ironický podtón? Vojtěch si nebyl jist. Zeptal se věcně, na jak 

dlouho odjíždí. 
„Na dlouho ne,“ odpověděla s podivným úsměvem. „Tak na týden, možná že na dva.“ 
Vojtěch si pomyslel, že nejlépe by udělala, kdyby se už nikdy nevrátila... 
 

* * * 
 
Za dva dny odjela. Vojtěch jako vždy šel ráno do práce, odpoledne se vrátil. Helenka 

měla přichystaný oběd, jen o málo méně katastrofální, než jídlo Milady. Jedli jej vedle sebe 
mlčky a také jako by se báli na sebe pohlédnout. Věděla něco o té hrozné perspektivě sestry? 
Patrně o tom spolu nemluvily, ale i Helenčinu prostou duši muselo tísnit nějaké tušení.  

Po tichém obědě a několika neobratných větách, které spolu vyměnili při sklízení 
nádobí, se chystal na svou odpolední procházku. Nezeptal se, zda půjde s ním, už týdny přece 
nechodila. Ale pak viděl, že se také mlčky chystá: přičísla si před zrcadlem krásné vlasy, 
nasadila a zas odložila klobouček. Musel se tiše usmát. Jít ven i v horku s holou hlavou bylo 
donedávna porušením dekoru. Vojtěch jednoho obzvlášť horkého dne klobouk prostě 
zapomněl a uvědomil si to až daleko od domova. Na chvíli se cítil dost podivně, málem jako 
by vyšel bez kalhot. Rychle to přešlo: nikdo ho nenapadl ani nekáral, dokonce sem tam potkal 
jiné mladé muže, prostovlasé, s rozhalenou košilí. Se smutným humorem si vzpomněl na 
Jacka Dolanského: sportovní vzhled se zřejmě nenápadně měnil. 

Šli tedy spolu na procházku prostovlasí, rozhalení u krku a tím i jaksi vnitřně 
svobodnější. Přesto rozhovor vázl: jako by s nimi kráčel parkem ještě někdo třetí, kdo sice 
nemluví, ale sleduje každé jejich slovo. Nebyl to Malý Hans, ale stín Milady, která jako by 
byla o to přítomnější, čím vzdálenější byla fyzicky. Nakonec Vojtěch, kterému drolivý 
rozhovor už drásal nervy, začal vyprávět ten D´Anunziův román, který před lety přeložil. 
Helenka naslouchala jako dítě, úplně ponořená do děje. Bezděky během vyprávění vyšli 
z parku, přešli silnici a ponořili se do údolí, kam před těmi týdny chodili. Skončili zas na 
jejich lavičce a ona, jako by pod sugescí místa, se k němu během vyprávění přitulila. Objal ji 
jednou rukou, ale nepřerušil tok své řeči, aby kouzlo té chvíle nezrušil. 

Slunce už zapadlo, obzor před nimi v dálce rudě žhnul. Bylo v tom roce suché horké 
léto. I teď, kdy už pomalu končilo, bylo vedro ještě večer úmorné. Helenka vzdychla a 
postěžovala si. Pak oba zmlkli, zaskočeni toutéž myšlenkou. 
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„Snad bychom mohli...“ začal opatrně. 
„Vojto, to radši ne.“ 
„Jenom se trošku smočit, když je tohle vedro.“ 
„Ale nesmíme...“ 
„To víš.“ 
Nedočkavě se rozhlíželi, zda už je dost tma, a pak se náhle současně rozběhli dolů 

k řece. Vojtěch nedočkavě shodil šaty a vrhl se do vody. Tentokrát se neohlédl, aby v něm 
pohled na ni nevyvolal pokušení. Slyšel za sebou šplouchání, pak její hlas. Vrátil se k ní, 
plavali chvíli vedle sebe.  

„Dosáhneš tady na dno?“ zeptala se trochu úzkostlivě. 
Zkusil to. Byla tu překvapivá hloubka, stačil jen taktak držet hlavu nad hladinou. 
„Teď stojím.“ 
„Já se tě chytím,“ řekla omluvně. „Jen na chviličku.“ 
Přidržela se jeho ramenou. Snad pohyby vody způsobily, že o něho několikrát 

zavadila. Ucítil na hrudi dotek jejího ňadra, pak se zas její hebké stehno otřelo o jeho bok. 
Bylo to zřejmě bezděčné, ale pro jeho tělo to byla výzva. Na závratnou chvíli k němu celá 
přilnula. Stál podle svého slibu nehybně, ztuhlý mohutným vzrušením. Otřela tvář o tu jeho, 
pak se od něho odrazila a odplavala ke břehu. Zvolna ji následoval a s obtížemi se vyškrábal 
na břeh. Krev, která mu tepala ve slabinách, se jenom neochotně vracela. 

Šli domů víceméně mlčky, ponoření do soukromých myšlenek. Doma jen lehce 
pojedli, pak se každý z nich utekl k nějaké knížce. 

„Je tu takové ticho,“ vzdychla za chvíli. „Můžu otevřít rádio?“ 
Jen přikývl. Rozhlas vysílal pozdní zprávy. To byla novinka, až donedávna mívali jen 

hudební a literární pořady. Nezvykle suchý hlas říkal něco o procesu před brněnským soudem 
s funkcionáři Volkssportu, který byl prý jenom zástěrkou pro nacistickou protistátní činnost. 
Vojtěch překvapeně zdvihl hlavu od knížky, do níž stejně jen slepě zíral, ale Helenka už 
přetočila knoflík. Z amplionu se ozvaly mňoukavé a praskavé zvuky, nejasné útržky nějakých 
cizích jazyků, pak několik taktů pochodové hudby. Zklamaně přijímač zas vypnula. 

„Asi už půjdu spát,“ obřadně zívla. 
Také si ustlal a ulehnul. Ležel a hleděl do stropu, neschopen žádné myšlenky. Jen 

bezděčně naslouchal zvukům z vedlejšího pokoje: ten těžko definovatelný krátký svist, s nímž 
tkanina na těle vzdychne při svlékání, pak měkký pleskot nahých chodidel, podobný zvukům 
polibků, nakonec tiché hřmění lůžkovin. Chvíli bylo úplné ticho, pak znovu zašustilo 
prostěradlo, ve tmě se rozsypal zvuk bosých nohou. Viděl ji v šeru, jak v lehounké noční 
košili přechází kolem něho. 

„Mám žízeň,“ pronesla stísněně. „Musím se napít.“ 
Slyšel ji v kuchyni, sledoval zvuk tekoucí vody, snad dokonce i měkkou melodii 

polykání. Šla zase zpátky, přímo k ložnici, pak zaváhala a pohlédla směrem k němu. Zatajil 
dech. S bušícím srdcem slyšel, jak se blíží. 

„Nemůžu usnout,“ řekla, jako by už byla v lůžku strávila mnoho bezesných hodin. 
Němě se odsunul trochu stranou. Okamžik váhala, pak usedla na krajíček lůžka. 
„Chtěla jsem ti poděkovat,“ zašeptala. 
„Za co, prosím tě.“ 
„Byl jsi tak hodný. Vůbec nic jsi nedělal...“ 
„Nezasloužím si za to malou odměnu?“  
„Jenom docela maličkou...“  
Sklonila se nad ním a lehce ho políbila na čelo. Náhle ho zaplavila vůně jejích vlasů a 

sladká hebkost jejích nahých paží. Vztáhl k ní ruce a ona, jako pod nějakou velkou tíhou, mu 
klesla na prsa. Chvíli ji držel přitisknutou k sobě, potom ji začal líbat na ústa, na líce, na krk, 
tak jak ještě nikdy žádnou ženu nelíbal. Stáhl jí ramínka košile a osvobodil její něžná ňadra. 
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Vydávala tiché úzkostné zvuky jako malé ustrašené kotě, ale když se přisál k její bradavce, 
sama mu rozepjala jeho pyžama a něžně mu přejížděla dlaněmi po jeho obnažené hrudi. 
Potom se stalo to, co se dlouho snažili odvrátit. Leželi vedle sebe, otřesení z toho zážitku. 

„Co jsme to provedli,“ hlesla pak tiše.  
Znělo to polekaně, ale nijak pokorně. 
„To, co jsme asi museli.“  
„Už se to ale nesmí stát,“ naléhala. 
„To víš,“ zabručel bez přesvědčení. 
Vztyčila se nad ním ve tmě na lokti. 
„Slib, že se to už nestane!“  
A když neodpovídal, začala mu bušit pěstmi do jeho zpocené hrudi a nakonec padla na 

něho a rozeštkala se. Ovinul kolem ní své paže, jemně jí kolébal a utěšoval jako malé dítě. 
Nakonec se mu vytrhla, vstala, sebrala se země svou košili a odešla do ložnice. Pak slyšel, jak 
tam ve tmě pláče. Nějakou chvíli poslouchal, pak vstal a otevřel dveře. 

„Vojto, nechoď sem,“ zaprosila. 
Poslechl. Zavřel dveře, ulehl a za krátkou chvíli usnul. 
Samozřejmě, že se to zas stalo a dělo se to další večery, tak nějak samovolně, bez 

zřejmého přičinění jednoho či druhého. Pocit viny se zvolna vytrácel: zbyl z něho jenom slabý 
osten, který nakonec dával ostrou příchuť jejich rozkoši. A tak nakonec přišlo to, co se asi stát 
muselo. Milada, na niž ve svém štěstí skoro zapomněli, se vrátila. Když mu později paměť 
přehrávala onu scénu, zkoušel si vždy představit, že se to mohlo stát i jinak, na tisíc způsobů. 
Mohla se třeba vrátit ve všední den, kdy by byl v práci, nebo prosím i v sobotu, ale ve chvíli, 
kdy by třeba seděli u jídla... Snažil se paměti vnutit tu představu, ale ta mu vždycky odvětila 
šklebem: jako by na okamžik zaváhala a pak se na něho zřítila detailním obrazem toho, se 
skutečně událo. 

Byli s Helenkou v ložnici, kam postupně – aniž by na to příliš mysleli – přenesli z jeho 
lůžka své milostné hry. Byli právě rozkošně spojení a s rafinovaností, kterou je rychle naučily 
jejich smysly, zdržovali vyvrcholení, aby svou rozkoš vystupňovali až po onu sotva 
snesitelnou mez. Jen tak se dalo vysvětlit, že Miladin příchod neslyšeli: lékaři v Praze, jak se 
dalo čekat, nijak nepomohli, její příchod tedy musel být pomalý, horší nohu teď vláčela už 
téměř bezvládně. Bylo sobotní odpoledne, na stole v obývacím pokoji zůstalo od oběda ještě 
nesklizené nádobí: Vojtěch měl nápad, že by rozkoš z jídla mohli korunovat ještě 
rozkošnějším zákuskem. Domyslela si to Milada, když přelétla pokoj svým zrakem? Nikdy se 
to nedozví. Jisté jen je, že udělala ještě několik šouravých kroků a stanula ve dveřích ložnice. 
Jak dlouho tam stála, také nikdy nikdo vědět nebude. 

První ji uviděla Helenka a i když později o tom nebyla schopna mluvit, asi v té bledé 
tváři, strhané nemocí, ale jinak zbavené jakéhokoliv výrazu, spatřila ne svou sestru, ale Smrt. 
Odpovídal tomu její výkřik. Vojtěch se podíval tím směrem a celý se sevřel trapností a 
bezděčnou nenávistí k té neblahé osobě. 

„Tohle za mými zády provádíte,“ řekla Milada pomalu, na nehybné tváří nenávistný 
škleb. „Jsi zrádce, Vojtěchu, to jsem o tobě vždycky věděla. Nemáš v sobě kousek lidského 
citu, jen ten svůj hnusný chtíč. Ale že mi budeš prznit sestru v mé vlastní posteli...“ 

Leželi tam celí znehybnělí, podivně bezbranní svou nahotou a studem z toho, že je 
takto přistihla. 

„Zmizte z mé ložnice,“ rozkázala. „Potřebuju si lehnout.“ 
Slezli s postele jako spráskaní, protáhli se kolem ní do pokoje, posbírali rozházené 

šatstvo a rychle se mlčky oblékli. Milada zatím prudce přirazila dveře ložnice. V tichu Vojtěch 
slyšel, jak vztekle stahuje s postele lůžkoviny, pak se ozvaly nějaké duté rány, jak se patrně 
pokoušela otevřít komodu se zásobním povlečením. Chvilkový nával soucitu ho přiměl, aby jí 
šel pomoct. Když ale otevřel dveře ložnice, obrátila se k němu s divokou nenávistí. 
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„Taková špína,“ zasyčela na něho. „Že se nestydíš, ty zmetku. Jdi mi s očí,“ vykřikla a 
popadla noční lampičku. Asi by ho jí byla udeřila, kdyby jí v tom nezabránil drát. 

Šel z ní takový temný hněv, že strachem ucouvl a zase zavřel dveře ložnice, aby 
nemusel vidět její nenávistné oči. V té chvíli se dala Helenka do pláče a vzlykala tak strašně, 
že se začal obávat o její zdraví. Když ji chtěl neobratně utěšit, prudce ho odstrčila. Skoro to 
vypadalo, jako by i na ni přeskočila Miladina nenávist. Nakonec zbaběle prchnul. Prochodil 
po parku několik hodin a už za tmy přišel zpátky domů. Ke svému překvapení našel Helenku 
oblečenou na cestu. Hned u dveří stály její dva kufry. 

„Nemůžu tady bydlet,“ řekla vyčerpaně. „Odjedu.“ 
Vojtěch na ni jen zíral. Probral stovky, snad tisíc možností dalšího vývoje, ta nejprostší 

ho kupodivu nenapadla. 
„Bohužel nemám žádné peníze,“ přiznala se sklopenýma očima. „Nemám je tady. 

Milada...“ škytla a chvíli zápasila s nutkáním se zase rozplakat. „Potřebuju na cestu.“ 
„Já ti peníze dám,“ řekl chvatně. „Ale teď je pozdě, žádný vlak do Prahy nejede.“ 
Nejspíš to byla pravda, ale on to jako informaci nemyslel. V panice uvažoval, jak by ji 

tu zadržel. Nějak cítil, že pokud Helenka teď odjede s obrazem té příšerné scény vrytým v 
paměti, bude to navždy. Už ji nejspíš neuvidí. 

Po dlouhém přemlouvání ji nakonec přiměl k souhlasu, že v bytě ještě stráví noc: zítra 
ji doprovodí k vlaku. Co následovalo, připomínalo válečné ležení. Hrozivé ticho ze zavřené 
ložnice se rozlezlo po celém bytu. Helenka odmítla byť jenom vstoupit do ložnice: byla to 
sluj, nabitá téměř hmatatelnou nenávistí. Nakonec přijala, že bude spát na Vojtěchově lůžku, 
ale rozhodně sama: jediný dotek Vojtěchova těla jako by pro ni byl náhle nesnesitelný. Zbyla 
mu tedy podlaha... 

Ráno se víckrát probudil zkřehlý a rozlámaný. Pak neochotně vstal a umyl se. 
Nesnídali, Helenka chtěla odejít co nejdříve. Teprve teď pochopil, že sestry spolu asi včera 
mluvily, že mezi nimi padla neodvolatelná slova. Byli už u dveří, když se Helenka ještě 
vrátila. Zaklepala na dveře ložnice, ale neotevřela je. 

„Milado, já odjíždím,“ řekla tak hlasitě, jak staženým hrdlem dokázala. „Jestli můžeš, 
tak mi odpusť. Už mě tu nikdy neuvidíš.“ 

Hlas se jí přitom zachvěl, ale podařilo se jí přemoct pláč. 
Cestu tramvají strávili vedle sebe mlčky. Vojtěch by byl rád promluvil o tom, že tahle 

situace přece není konec světa. Existuje řada cest, jak ji lze vyřešit, chce to jen trochu 
trpělivosti a síly. Jenomže mluvit o tom v tramvaji se zdálo nemožné. Všude kolem byly 
zvědavé lidské uši. 

Nakonec stáli na perónu, rychlík měl dvacet minut do odjezdu. 
„Helenko,“ začal, „tahle situace...“ 
„Nic neříkej,“ přerušila ho. „Neměla jsem k vám vůbec jezdit. A neměla jsem ti věřit. 

Ty jsi slíbil, že se nic nestane...“ 
„Helenko, to je dětinství.“  
„Vždyť já ještě ani nejsem plnoletá,“ najednou vykřikla, takže se lidé kolem ohlédli a 

dívali se směrem k nim. „To ty jsi dospělý, měl jsi mít rozum. Ty jsi to všechno způsobil, já za 
nic nemůžu...“ rozplakala se hystericky. 

Zíral na ni neschopen slova. Cítil přitom všechny ty oči přihlížejících, které je 
propalovaly studenou zvědavostí. Nakonec ji vzal mlčky za loket a odvedl ke schůdkům do 
vagónu. Mírným nátlakem ji přiměl k tomu, aby nastoupila. Pak se na ni ještě jednou zdola 
podíval. 

„Jsi nespravedlivá, ale já tě chápu. Teď buď prosím tě rozumná. Já za tebou přijedu, 
jak jen to bude možné.“ 

Zavrtěla němě hlavou a zmizela v uličce. 
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Otočil se a šel. Když vycházel z nádraží, měl pocit, jako by se mu nějaký velký šroub 
zavrtával do žaludku. Byl z toho všeho zničený, ale měl taky hlad. Rozhlédl se a uviděl 
nádražní restauraci, nevlídný ušmudlaný podnik, jaké nesnášel. Přesto do něho vstoupil a pak 
bezmyšlenkovitě pozřel dvě gumové briošky a hrnek bílé kávy, která přes množství cukru, 
které si do ní nasypal, měla hnusně nakyslou chuť. 

Neuspokojený vyšel z nádraží. Na chvíli zaváhal, co dělat. Cítil, že hrůzu, bolest, 
depresi z posledních událostí, kterým se vnitřně vzpíral, už dlouho nedokáže zadržet: až se na 
něho všechno tohle zřítí, bude jen němě lapat po dechu. S pocitem blízkým panice se 
rozhlížel, co by ho mohlo zaujmout a odvést jeho pozornost. Pak dostal spásný nápad: půjde 
do páry, ta ho vždy uvolnila a rozptýlila i ty nejchmurnější myšlenky. 

 
* * * 

 
Později, když si v mysli nutkavě pouštěl vždy znovu film tehdejších událostí v marné 

snaze je přehodnotit, opravit, vzít nějak zpět, říkal si stále znovu, že to byl právě ten nápad 
s lázněmi, který vše způsobil. Ano, byly docela blízko nádraží, chodit do lázní v neděli bylo 
už dlouho jeho zvykem, navíc bylo docela přirozené, že se mu nechtělo v tom rozbolavělém 
stavu vracet se do bytu, naplněného pomstychtivou nenávistí. Ale přesto, kdyby byl tehdy do 
těch lázní nešel, kdyby se tam byl nezdržel tak dlouho, kdyby jen...  

Všechna ta kdyby byla ale nesmyslná: do lázní šel, strávil v nich dvě hodiny, pak ještě 
místo tramvají se vydal pěšky domů. Nebyl tak doma skoro půl dne. Když se přiblížil ke 
svému domu, uviděl tam chomáč lidí, sanitní auto, strážníka. Lidé, někteří povědomí, před 
ním ustoupili s podivnou ochotou. Dům byl otevřený. Když vstoupil do chodby, ucítil divný 
zápach, který mu byl nějak povědomý. Na chvíli zaváhal. Vedle se otevřely dveře. Vyhlédla 
paní Vachková, s nezvyklou familiárností ho vzala za loket a vtáhla k sobě do bytu. 

„Tam nahoru nechoďte, pane Kára,“ řekla s nějak divně vážnou tváří. 
„Proč, co se stalo?“ 
„Vaše paní...“ 
„Nějaká nehoda?“ 
„No... snad to byla nehoda. Otrávila se plynem.“ 
„Ježíši Kriste...“ 
Vojtěch se vymrštil a vyrazil na chodbu. Když běžel do schodů, šli proti němu dolů 

dva muži v bílém s nosítky. Musel se přitisknout až ke stěně, aby je nechal projít. Na 
nosítkách byla postava, celá přikrytá prostěradlem. Zaváhal, zda se za nimi vrátit nebo 
vstoupit do bytu, otevřeného dokořán. V té chvíli vyhlédl nějaký muž v občanském obleku. 

„Vy jste pan Kára?“ zeptal se. 
„Ano, ale já musím...“ 
„To nechte, s tím už nic nespravíte,“ zarazil ho ten člověk autoritativně. „Pojďte sem 

prosím dovnitř, mám pro vás několik otázek.“ 
Představil se jako detektiv Dudek a pak mu kladl metodické otázky o datech narození 

a podobně, o tom, kde nyní byl, co dělal, s kým se setkal. 
„Chápete, je to všechno jenom rutina. Jsem povinen se ptát, i když v tomto případě 

veškeré okolnosti vypovídají jasně.“ 
„Jaké okolnosti?“ 
„Vaše paní byla nalezena ležící s hlavou v plynové troubě. Našel ji tak domovník, 

který byt otevřel za asistence policie, když si někdo z nájemníků stěžoval na zápach 
svítiplynu. Když dorazila sanita, mohl lékař jen konstatovat, že je paní mrtvá. Paní ...“ nahlédl 
do svého notesu, „Vachková vypověděla, že vás viděla v devět odcházet s vaší švagrovou, 
nesl jste kufry. To souhlasí s vaší výpovědí. Zápach plynu se začal šířit po jedenácté, tedy 
dlouho po vašem odchodu. Z toho je zřejmé, že šlo o sebevraždu. Kromě toho zemřelá 
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zanechala dopis, je tamhle na stole. Ten prosím neničte, je to důkazní materiál, kdyby přece 
jenom vznikly pochybnosti.“ 

Pak mu doporučil, aby ještě větral alespoň hodinu, nechal si potvrdit nějaký papír a 
odešel bez podání ruky, jenom s úklonou. 

Vojtěch, který poslední půlhodinu prožil v jakémsi duševním ohlušení, dovrávoral ke 
stolu. Těžce si sedl a vzal do třesoucích se prstů list papíru, popsaný písmem, které zřejmě 
bylo Miladino, ale současně bylo skoro k nepoznání rozkolísané. Co četl, zůstalo už navždy 
v jeho paměti: 

Vojtěchu Káro, 
chystám se zabít.Udělám to sama, ale jsi to ty, který mě k tomu dohnal. Je 
tvoje vina, že už nechci žít. Jsi sobec, který vidí jenom vlastní blaho a nemá 
kousek soucitu. Choval ses, jako bych byla odporný tvor. Pak jsi sem vlákal 
Helenu, jen abys ji tu zprznil. Je to ještě dítě, ty to víš, ale pelešil ses s ní 
v mé posteli. Tohle ti nikdy neodpustím. Zabiju se kvůli tobě. Ty jsi mne 
k tomu dohnal. Jsi vrah a doufám, že tě za to stihne trest.  
       Milada 

Přečetl ten dopis několikrát, jako by mu nerozuměl. Pak nechal ruku s papírem 
klesnout zpět na stůl a zahleděl se před sebe. Jako nějaký film mu Miladina slova běžela stále 
před očima, ztuhlýma hrůzou. Pak se suchým vzlykem složil hlavu na stůl. Doslova cítil, jak 
sem otevřeným oknem přilétají bájné Eirinie a vrhají se na něho. 

 
V 
 
 Člun zvolna brázdil klidnou hladinu a tvořil v ní třpytivý klín. V lehkém oparu nad 

mořem před nimi zvolna vyvstávala kamenná stěna na pozadí Makarské. Barevný akord 
průzračně zelenomodré vody, nazlátlých skal a červeně planoucích střech pobřežních domů 
byl neodolatelný. Slunce už nežhnulo, jen hřálo. Byla to doba klidu. Léto pomalu končilo, 
známější letoviska se už skoro vylidnila a život v přístavech a rybářských vesnicích se zvolna 
vracel k obvyklému rytmu. 

Vojtěch byl na člunu jediný pasažér. Pokusy o rozhovor s kapitánem a kormidelníkem 
v jedné osobě už dávno vzdal. Napřed se domníval, že je potíž jen v jazyce, pak ale pochopil, 
že tomu muži prostě není do řeči. Turisti letos kamsi zmizeli. Špatné obchody znamenaly 
příští nouzi.  

Vojtěch se vracel do Makarské z Korčuly a dalších ostrovů, jejichž jména si těžko 
vybavoval. Bloudil tu Jadranem jako mýtický vyvrhel, pronásledovaný Eiriniemi. Přijel sem 
zapomenout, ale to zřejmě byla pošetilá snaha. Vojtěch si povzdychl. Právě na tento den 
připadlo výročí té strašné události, která mu zmrzačila život. Rok. Dlouhá doba z mnoha 
hledisek, ale nicotná proti věčnosti – a věčnost mu zřejmě byla vyměřena k pykání za vinu, 
kterou mu jako v antice přichystal osud... nebo, jak se hned v duchu opravil, osud přichystal 
past, do níž se zdánlivě svobodně chytil. 

 
* * * 

 
Člun mezitím přistál, Vojtěch vyklopýtal na břeh. Měl pokoj v malém penzionu 

kousek od přístavu, ale zatím tam nespěchal. Samotu, do níž zase upadal, dost špatně snášel. 
Vydal se tedy po nábřeží k tržišti, které i v pozdním odpoledni pulzovalo hlasy, barvami a 
pachy. Nakonec ohlušen tím křikem trhem jenom prošel a usedl v jedné z těch malých 
hospůdek s výhledem na moře. Po krátkém váhání objednal musaku a k tomu karafu 
červeného vína. To nové porušení abstinence bylo jediné možné řešení: výborné víno bylo za 
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babku, vodu tu z dobrých důvodů patrně nikdo nepil. Ten temně rudý mok, který se 
rozžehoval rubínovým světlem, byl patrně to nejlepší, co dosud pil. Říkali mu dingač, 
hospodský vždycky pochvalně kývnul, když ho objednal. Vojtěch se napil a na chvíli byl zcela 
pohlcen tím ohňostrojem chutí, jimiž se víno v jeho ústech rozhořelo. Pak se pohodlně opřel a 
zahleděl se na rybářské čluny, které se mírně kolébaly na vlnkách. Zvedl se lehký větřík, 
z nedaleké oblázkové pláže sem doléhal charakteristický sykot drobného příboje. 

Byl kolem něho mír, jaký si jen lze představit. A přece stačilo jen trochu přenést 
pozornost, dovolit myšlenkám, aby se rozběhly náhodným směrem, a hrůza jeho života se na 
něj znovu zřítila. 

„Vidím, že se tu našel ještě jeden znalec,“ ozvalo se nad ním německy. „Neobtěžovalo 
by vás, kdybych si na chvíli přisedl?“ 

Vojtěch vzhlédl trochu podrážděně. Jeho duševní sebetrýznění se už do něho zase 
zahryzlo a jako každá posedlost si žádalo veškerou pozornost. Potom se ovládl a gestem 
přizval neznámého, aby si sedl. 

„Pijete dingač. Slyšel jsem, jak jej objednáváte. Také se pozná podle barvy. Většina 
Němců dává přednost sladším druhům, jako ve spoustě jiných věcí prostě postrádají vkus. 
Jacob Liebermann,“ nadzdvihl se a podával mu ruku. 

Vojtěch mu neochotně řekl své jméno. Byl poslední rok trochu paranoidní – měl stále 
dojem, že ho policie sleduje. Detektiv Dudek přece zřejmě četl dopis, který ho fakticky 
obviňoval z vraždy a navíc ještě z prznění nezletilého dítěte. Po Miladině pohřbu – byl na 
něm jenom on a paní Vachková – ho sice nikdo neobtěžoval, ale věděl přece z četby, jak 
dlouho vskrytu trvá policejní pátrání, jak jemnou síť dílčích důkazů takový detektiv splétá, 
aby pak do ní třeba po letech jediným trhnutím polapil zločince. Byl Vojtěch zločinec? 
Morálně asi ano... 

„Vojt ěch Kára?“ přerušil Liebermann tok jeho myšlenek. „Tedy ne Němec, zřejmě 
Čech. Trapný omyl, ale pochopitelný. Vypadáte velmi nordicky.“ 

„Nordicky? Myslíte jako seveřan?“ 
„Blahoslavený, kdo tohle slovo nezná. Nu, nedivím se. Žijete zřejmě Československu. 

To je oáza dnešní Evropy.“ 
„Oáza? V jakém smyslu?“ 
„Cožpak nic nevíte? U nás v Německu Hitler vyhrál volby. Věřil byste, že ten směšný 

mužík s knírkem a ofinkou, z kterého ještě nedávno měl každý legraci... Promiňte, díváte se 
divně, doufám, že jsem se vás nějak nedotkl.“ 

„Ne, ani v nejmenším. Slyšel jsem před časem v rádiu kousek jeho projevu. Napřed 
jsem myslel, že je to nějaký komik. Potom jsem pochopil, že to myslí patrně vážně.“ 

„Bohužel smrtelně.“ 
„Řekl bych, že je hysterik,“ zamumlal zamyšleně Vojtěch. 
„Možná. Skutečnost je, že jeho strana získala přes čtyřicet procent a Hitler získal nejen 

znovu kancléřství, ale dokonce zvláštní pravomoci, díky nimž je z něho vlastně diktátor. A 
lidé u nás žijí dál, jako by se nic nebylo stalo.“ 

Vojtěch se zadíval na nebe nad mořem. Slunce už zapadalo, oblaka nejrůznějších 
odstínů od žhavě oranžové až po fialovou nad jeho zánikem tvořila fantastický katafalk. 

„Lidé často ignorují nebezpečí, i když je mají přímo před očima.“  
„Zvlášť když je mají před očima stále,“ souhlasil oživeně Liebermann. „Všiml jste si 

té skalní stěny tady za Makarskou? Já jsem se tam byl podívat. S té stěny se čas od času 
odloupne balvan velikosti trafiky, zřítí se dolů a zničí všechno pod sebou. Co byste řekl? 
Těsně vedle takového balvanu si místní lidi staví dům. Kameny, které se z něho odrolily při 
dopadu, používají jako materiál na stavbu.“ 

Vojtěch jen kývl. Zdálo se mu, že by se to dalo použít i jako metafora jeho života. 
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„Vidíte, jsme na dně,“ nadzdvihl Liebermann karafu. „Když dovolíte, objednám další. 
No tak, přece mě nezahanbíte. Chcete, aby se po Makarské vykládalo o tom malém Židovi, 
který se lidem vnucuje, aby jim vypil jejich víno?“ 

Majitel taverny pochopil jeho pokyn a přispěchal s další karafou. 
„Trhl jste sebou, když jsem řekl Žid. Copak jste to nepoznal?“ 
„Nevím, je to důležité?“ 
„V N ěmecku je a hlavně bude, až nacisti upevní svou moc. A to bude brzo.“ 
Vojtěch se na něho mlčky podíval. Z toho, o čem ten druhý mluvil, cítil jakousi širší 

temnou hrozbu. Něco se dělo se světem, něco zřejmě velice neblahého. Měl by se o to asi 
zajímat, nedokázal to však plně pro vlastní soužení. 

Dlouhou chvíli popíjeli mlčky. 
„Promiňte, že se ptám,“ řekl najednou jemně Liebermann. „Připadáte mi tak osamělý a 

nějak, jak to říct, jako by vnitřně zraněný. To překvapuje u člověka s vaší vizáží.“ 
Vojtěch hluboce vzdychl. 
„Myslíte, že vizáž chrání před ranami?“ zeptal se ironicky. 
„To jistě ne. Ale dává mu lepší šance ve světě. Vy přece jistě například nemáte potíž 

získat skoro jakoukoliv ženu, v tom se jistě nemýlím?“ 
Vojtěch jen zamračeně vzhlédl, pak zase sklopil oči. Liebermann poposedl. 
„Zdá se, že jsem se dotkl něčeho bolavého. To jsem rozhodně neměl v úmyslu.“ 
Najednou Vojtěch, nejspíš trochu opilý, začal tomu cizímu člověku vykládat o té své 

tragedii. Bylo to zcela proti jeho zvykům, v úplném protikladu k jeho povaze, ale snadná 
sdílnost, která hned mezi nimi naskočila, patrně nějak pohnula tou tíhou, kterou tak dlouho 
v sobě tajně přenášel. 

„Hrozné,“ řekl Liebermann zdrceně, jako by tu tragedii prožil sám. „Asi jste se odtud 
odstěhoval.“ 

„Hned, jak to šlo. Přijela za mnou matka, vede mi teď domácnost a snaží se mě 
rozptýlit. I tuhle dovolenou na Jadranu si vymyslela ona. Ale nic nepomáhá...“ 

„A ta Helenka?“ 
„Ta mě už nechce vidět, bojí se na mne byť jen pohlédnout. Asi si také myslí, že jsem 

vrah. V určitém smyslu je to pravda.“ 
„V jistém smyslu je pravda cokoliv, co řeknete,“ zavrčel Liebermann. „Něco pravdy 

můžete najít dokonce i na tom, co hlásají nacisti... Nenapadlo vás, že vaše paní tím svým 
hrozným činem zabila dvě mouchy jednou ranou?“ 

„Jak to myslíte?“ 
„Jednak se zřejmě obávala hrozného konce, který byl v jejím stavu tak jako tak 

neodvratný. A jednak vás tou sebevraždou potrestala. Kdybyste byl takový sobec, jak tvrdila, 
těžko byste se tak mučil výčitkami svědomí. A s těmi zřejmě počítala.“ 

„Tak vy si myslíte, že ve skutečnosti nejsem vinen?“ zeptal se Vojtěch. 
„Ale ne, každý přece má nějakou vinu. My Židi věříme, že se už s vinou rodíme. A 

člověk vždy někomu trochu ubližuje, už prostě tím, že vůbec je. Ale s vinou se dá žít. To, co 
podle mého soudu potřebujete, je najít si nějakou normální, pokud možná atraktivní a hlavně 
zdravou mladou ženu, která by vám dala děti. Potřebujete rodinu.“ 

„Děti po takové katastrofě? A v tom nejistém světě...“ 
„Svět přece musí pokračovat, aby se zas mohl zlepšit.“ 
„Vy máte děti?“ 
„Nemám, bohužel,“ řekl Liebermann skoro stroze. „Já nemám vůbec nikoho.“  
„To zní tak podivně. Mluví z vás zkušenost...“  
„Ženu jsem měl, dokonce překrásnou. Ale to je zas jiná historie, tu vám budu vyprávět 

třeba zítra. Teď, vzhledem k povážlivé prázdnotě karafy, spíš navrhuji jít spát.“ 
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Řekl to bodře, skoro vesele, ale Vojtěch vycítil, že se mu zřejmě nechce mluvit. Bylo 
by neslušné na něho naléhat. Navíc se Vojtěchovi už klížily oči, jít spát mu připadalo jako 
dobrý nápad. Zaplatili, podali si ruce a rozešli se každý jiným směrem.  

 
* * * 

 
Když se ráno probudil z hlubokého spánku, zděsil se toho, že svou historii vyklopil 

zcela cizímu člověku. Co ho to jenom napadlo, takhle se odhalit! Představa, že by toho 
Liebermanna znovu potkal, mu byla nesnesitelná. Pryč, co nejdál od Makarské a toho 
člověka! Chvatně si zabalil, prchnul na nádraží. Sednul do prvního vlaku, který se naskytl a 
který směřoval na jih. Když vyhlédl z okna, uviděl se zděšením, jak na peron vchází někdo, 
kdo vypadá jako Liebermann. Naštěstí vlak se právě rozjížděl, ten člověk zůstal na peróně. 
Ale na další stanici, když se podíval ven, uviděl tam zase někoho podobného, jak pozorně 
obhlíží vlak. Vojtěch se zvedl a šel na záchod. Když se při prodírání uličkou bezděky podíval 
do jednoho kupé, seděl tam zřejmě Liebermann. Předstíral, že čte noviny. Vojtěch zaváhal, 
pak se vrátil zpět na své místo. Vší silou přinutil svou mysl překonat paniku. Ve skutečnosti 
pořádně neví, jak ten člověk vypadá – napřed se nedíval, pak byla víceméně tma. Zas propadá 
paranoidním představám... 

Vlak projížděl mezi divokými skalami, které se co chvíli rozestupovaly a otvíraly 
výhled na zátoky s tyrkysově modrou vodou, vroubenou bílou pěnou příboje. V rozsedlinách 
vápencových útesů vyšlehovaly trsy rudě planoucího vřesu a jasně červených šípkových keřů. 
Huňaté pinie, zářící v slunci živou zelení, ustupovaly místy tmavším cypřišům a tujím, které 
tu stály jako vykřičníky. Vojtěch to všechno viděl, ale téměř nevnímal. 

Téměř doslova slyšel vnitřní hlas, který ho přesvědčoval, že Liebermann, na první 
pohled prostě laskavý a zřejmě nějak také vnitřně poraněný člověk, je ve skutečnosti agent 
tajné operace, která vskrytu proti němu hromadila důkazy. Bylo to přece přímo na dlani. Proč 
tehdy detektiv Dudek tak rychle skončil vyšetřování? Proč přitom řekl, aby Miladin neblahý 
dopis rozhodně nezničil, pro případ, že by vznikly pochybnosti? Tady to máme: pochybnosti! 
Uplynul rok, nikdo však pochybnosti neodvolal. Klidně ho nechali, aby se odstěhoval na Jižní 
předměstí, zřejmě jen proto, aby v jeho starém bytě nerušeně mohli pátrat. Zdánlivě sotva 
mohli v prázdném bytě něco najít, ale kdo věděl, jaké mají metody?  

Samozřejmě to byl nesmysl. Nikoho nezavraždil a Helenka nebyla žádné dítě. Žádné 
tajné šetření neprobíhá, to si jen jeho fantazie vybájila jako vnější obraz křečí jeho svědomí. 
Cožpak už nepřečetl řadu knih o psychologii? Na druhé straně ale bylo přece divné, že ho ten 
Liebermann napřed pozoroval, pak se sám pozval ke stolu a zavedl s ním rozhovor, v němž 
z něho jeho tajemství nakonec vytáhl. Zeptal se na Helenku, šlo mu snad o tohle?  

Dojel do Dubrovníka, vystoupil z vlaku. Kdysi to byla pevnost, která patrně naháněla 
strach. Jakýmsi kouzlem času kompaktnost jeho staveb, sevřených hradbami, dnes působila 
jako milý ornament. Vojtěch procházel spletí úzkých uliček, v nichž se dva lidé jen s obtížemi 
míjeli, podél maličkých krámků, v nichž bylo sotva místo pro majitele a hraničku jeho tovaru. 
Ta krajní úspornost všech zdejších prostor jistě souvisela s potřebou co nejvíc zmenšit vnější 
opevnění, aby se lépe dalo bránit proti útoku. Pokud se člověk opevňoval proti světu, musel 
počítat s omezením. Vojtěch si pomyslel, že právě to se nyní děje s jeho duší. Byl přece 
přirozeně velkorysý, měl rád rozlehlé prostory, výhledy do kraje, nejasné obzory, především 
myšlenkové. A přitom úzkost, kterou v něm vyvolaly ty tragické události, jako by ho uzavřela 
v přikrčené sluji, podobné krámkům, které míjel. Nejvyšší čas, aby z ní vystoupil.  

V novější čtvrti za hradbami snadno našel levný nocleh. Nechal si vysvětlit, kde je 
tady nejlepší koupání, a dal se člunem převézt napříč zátokou na malý ostrůvek se skoro 
prázdnou zlatou pláží. Tam se s povzdechem složil do písku. Cítil se unaven, mnohem víc, 
než by mělo odpovídat jeho věku. Bylo mu třicet čtyři let, byl přece pořád mladý. Na chvíli 
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zauvažoval, zda v něm někde v hloubi nehlodá skrytá choroba, ale hned se zas té myšlence 
vzepřel. Je prostě ubitý úzkostí a výčitkami svědomí. Pravdu měl Liebermann, když říkal... 
Sotva si ale na toho člověka znovu vzpomněl, hned se v něm všechno stáhlo. Vyskočil, aby 
přerušil ten nekonečný kolotoč neplodných úvah, a šel rychle k vodě. 

„Je studená,“ řekla anglicky mladá štíhlá žena, která tu stála těsně u vody.  
„ I don´t mind, nevadí mi to,“ odtušil Vojtěch. 
„Jste zřejmě Angličan, tak jste na chlad zvyklý.“ 
Ten předpoklad mu polichotil.  
„To nejsem,“ odpověděl přesto poctivě. „Jsem Čech.“  
„Čech, to existuje? Ačkoliv, Čechov, že. Ten je tam od vás?“ 
„Ten žil kousek dál na východ.“ 
„Evropa je tak komplikovaná. Takových národů...“ pokrčila opálený nosík.  
„Vy musíte být Američanka.“  
„Žiju ale v Paříži. Doma jsem nebyla už kolik let.“ 
Zvědavě se na ni podíval. Těch let v Evropě nemohlo být mnoho. Měla ten zvláštní 

punc, který znal z amerických filmů: rys naivního sebevědomí, jakési nedotčenosti. 
„Co vás tam drží, v Paříži myslím?“  
„Jsme umělci, manžel a já... Tedy spíš manžel je. On maluje, já trošku píšu.“ 
Něčím mu připomněla Evu Stříteckou. Copak s tou se asi stalo? 
„Píšete? Romány, poezii?“ 
„Zkouším takové krátké povídky. A vy?“ 
„Já nepíšu, jen překládám...“ 
V té chvíli se ozvalo volání. O něco dále podél břehu přistála malá loďka, nějaký muž 

z ní na ně zamával. 
„To je můj manžel. Chcete se s ním seznámit?“ 
„Snad někdy jindy. Teď bych si chtěl zaplavat.“ 
„Voda je chladná, dejte pozor.“  
S úsměvem mávl rukou a rozběhl se do moře. Voda skutečně byla překvapivě studená. 

Brzy však zjistil, že je to jen chladný proud se zřetelnými hranicemi. Jako nějaká řeka v moři, 
napadlo ho a při té myšlence se mu hned vyrojila řada vzpomínek. S úsilím je potlačil. Chvíli 
se dal unášet příjemně teplým mořem, jen s nezbytnými pohyby, pak se zas vnořil do 
chladného proudu, doplaval rychle na břeh a s rozkoší se rozprostřel v laskavé záři 
odpoledního slunce. Bylo mu náhle nějak volněji.  

Asi ten pocit zůstal z toho kratičkého rozhovoru. Líbil se jí, to cítil. Ona se mu také 
zamlouvala, nejen svým vzhledem, ale i tou prostou přímostí. Bylo by asi příjemné, zažít 
takový nekomplikovaný vztah bez skrytých myšlenek a stále doléhající viny... Without 
remorse, řeklo by se. Dalo by se také říct without contrition nebo without regret, ale to už není 
přesně totéž... V dobré náladě se dal převézt zase zpátky k přístavu. Najednou pocítil až 
nerozumnou naději: i sebevíce zmrzačený život se dal zase napravit a snad i svět, nad nímž se 
stahovala mračna se třeba zase vzpamatuje. Ostatně bez naděje přece nelze žít. 

 
VI 
 
Naděje nezhasla ani po celý příští rok, i když to byla naděje tak trochu se zaťatými 

zuby. Znalí lidé si povšimli, že hospodářství jevilo jisté znaky oživení, Škodovka dokonce 
přijímala nové dělníky. Mladá demokracie – bylo jí šestnáct, ještě nebyla dospělá – se však 
měla co ohánět: pochmurný neklid skoro za všemi hranicemi republiky jako by stále 
podněcoval různé násilníky doma. V Brně byl jenom taktak zlikvidován fašistický puč. 
Parlament přes zavilý odpor opozice přijal tři nové zákony, které posílily ochranu republiky. 



 89 

Byla zakázána DNSAP, zdejší obdoba Hitlerovy strany. Karlínské kluky včele s Gottwaldem, 
kteří by podle letáků raději měli Lenina místo počtvrté zvoleného Masaryka, zatykač zahnal 
do Ruska. Ty energické facky zřejmě zapůsobily: Henlein jménem své Sudetoněmecké Fronty 
Domova prohlásil, že nemá zájem na revizi hranic. Leccos bohužel naznačovalo, že je to 
jenom předvolební taktika. Z tolika věčně rozhádaných českých stran snad jenom agrárníci se 
s ním mohli měřit silou. V Praze vláda stíhala vládu, strany se sdružovaly a zas rozpadaly 
nebo měnily vedení. Řeklo by se, že to v té mladé republice vřelo, ale to nutně nebyl dojem 
běžného člověka.  

To všechno jistě vzrušovalo denní tisk. Vojtěch jej nečetl, kromě snad sobotního 
vydání Lidových novin. V rádiu poslouchal převážně BBC, které na novém přijímači chytal 
celkem čistě. Věděl tak víc o sklizni kávy v Britské Kolumbii než o zbrusu nové koaliční 
vládě ve své zemi. Především – jako skoro každý v jeho okolí – nevěnoval mnoho myšlenek 
té trochu směšné, trochu odpudivé politice. I tragedie jeho manželství už trochu ustoupila do 
pozadí a připomínala se skoro jen v úzkostných snech. Pod vlivem matky hledal rozptýlení.  

Poskytla mu je Vilma Richterová? Nu, rozhodně to byla trochu zvláštní osůbka. 
Seznámili se spolu v kině, na jedné konversační americké veselohře. Vojtěch, kterému ani 
sebevětší chmury nevzaly docela smysl pro humor, se srdečně smál svižným vtipům. Smála se 
také jeho sousedka a celý sál, jen o vteřinu později: titulky nestíhaly rychlý spád konversace. 
Ten posun sám o sobě působil komicky, takže se lidé brzy bavili spíš Vojtěchovým osamělým 
smíchem než žerty na plátně. 

„Vy už jste asi ten film viděl,“ poznamenala, když se v sále rozsvítila světla. 
„Kdepak, já nikdy na stejný film nechodím.“ 
„Pak musíte mít dar jasnovidectví.“ 
„To nemám. Jen rozumím anglicky.“ 
„Pak byste mi mohl vysvětlit, jak to, že si Alice nakonec vzala Freda, ačkoliv jí byl 

nejvíc protivný.“ 
„To není tak jednoduché...“ 
Jelikož Vojtěchova duše byla právě vyčištěna smíchem a Vilma byla půvabná, protáhlo 

se to vysvětlování v blízké kavárně až do večera. Během toho rozhovoru někdy, nejspíš když 
někdo z nich nemohl najít vhodné slovo, přešli z češtiny na němčinu. 

„Proč vlastně mluvíme německy?“ uvědomil si to náhle Vojtěch. 
„Asi protože je to snazší, aspoň pro mne. Snad je už konečně načase, abychom se 

představili. Vilma Richter,“ podávala mu ruku přes stůl. 
„Vy jste Němka?“ podivil se Vojtěch, když se jí také představil. „Jak to, že mluvíte tak 

dobře česky, docela bez přízvuku? Jste myslím vůbec první v mém životě...“ 
„Vyrostla jsem v Chomutově, ve smíšeném sousedství.“ 
Ani po měsících jejich poněkud vratké známosti jí Vojtěch zcela neuvěřil německý 

původ. Znal řadu Němců, kteří mluvili gramaticky slušně česky. Všechny však prozrazoval 
nezaměnitelný přízvuk. 

 
* * * 

 
Vilma si našla místo učitelky v nové měšťance, kterou si Němci postavili v Liticích, 

skoro na dohled od Plzně. Do té až nesmyslně velké budovy, která se tyčila nedaleko 
zříceniny jakéhosi hrádku, svážely povozy a bryčky denně žáky z dalekých i blízkých vesnic. 
Provoz školy provázelo neustálé napětí: úřady ji sice neochotně povolily, stanovily však 
minimální počet žáků v každém ročníku – jakmile nebyl naplněn, ročník se musel zavřít a už 
se nikdy neobnovil. Totéž zas podle jiného pravidla mohlo stihnout celou školu. To mělo 
nečekaný důsledek: němečtí nadšenci jezdili po širokém okolí a přesvědčovali sedláky o 
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potřebě vzdělání pro jejich syny. Výuka, dovoz, svačiny a oběd zdarma – vše placeno z trochu 
nejasných zdrojů – vykonaly své: škola sice bývala poloprázdná, ale fungovala. 

Učitelka v chlapecké měšťance, to bylo něco nezvyklého. Teprve po měsících mu 
Vilma prozradila, že do školy, pod rouškou jakýchsi kurzů, docházela i děvčata. Bůhví, zda 
občas jejich jména nedoplnila potřebný počet, když bylo nejhůře. Být učitelkou v té době 
znamenalo zůstat svobodná. Nemožnost nebo nechuť vdát se vytyčila meze jejich důvěrnosti.  

„To nesmíš,“ sykla, když jí při polibku téměř samozřejmě položil ruku na ňadro. 
„Proč? Copak nejsme dospělí lidé?“ 
„Ztratili bychom hlavu.“ 
„Já myslím, že za tak malý hřích se teď už nestíná.“ 
„Víš dobře, jak to myslím,“ řekla zamračeně. „Člověk snadno podlehne vášni.“ 
„Řekl bych, že právě to nás neohrožuje.“ 
„Teďka se zlobíš. Přece víš, jak tě mám ráda.“ 
„Mám rád jablečný štrůdl. Kdykoliv ho matka upeče, dám si hned několik kousků.“ 
„Ty všechno hrozně zjednodušuješ. Láska je něco vyššího.“ 
„Neměla by být tak vysoko, abychom na ni nedosáhli.“  
Vztah s Vilmou přes jeho protesty zůstával víceméně platonický. To ale nebyl hlavní 

důvod jeho vratkosti. Bývala náladová, někdy téměř zavilá. 
„Co se zas stalo,“ ptal se jí Vojtěch rozmrzele, když na procházce podél Mže už delší 

dobu zarytě mlčela.  
„Ty si mě pořád jenom dobíráš. Nebereš mě vážně.“ 
„To je prostě můj způsob, nic špatného tím přece nemyslím.“ 
Zahleděl se před sebe. Když byla Vilma obtížná, měl sklon chvílemi zapomínat na její 

přítomnost. 
„Řekl jsi, že mám hlavu dutou,“ přerušila Vilma mlčení. 
„Nic takového. Jen jsem uvažoval takovou možnost z hlediska autora.“ 
Přeli se předtím o knize, v té době dost populární, v níž autor tvrdil, že je Země dutá 

koule,  obsahující viditelný vesmír ve své dutině. Vojtěch ji také četl. I když nechápal některé 
matematické argumenty, vcelku ji považoval za pomatenou výstřednost. 

„Nechápu, kde bereš tu povýšenost,“ rozzlobila se Vilma. „Ten člověk o tom léta 
přemýšlel, nasbíral spoustu důkazů...“ 

„Ale jaká povýšenost. S hlavou je to přece stejné jako se Zemí. Když se tak dívám, 
vidím věci kolem sebe. Jak vím, že to všechno nemám jenom uvnitř hlavy?“ 

„To se hned pozná, když se k tobě něco zvnějšku přiblíží,“ odpověděla s náhlou 
hravostí. „A třeba tě políbí na ten tvůj klasicky rovný nos.“ 

A v jednom ze svých zvratů nálad ho skutečně políbila na špičku nosu. 
„To by docela klidně mohla být iluze,“ zabručel. „Potřebuji daleko víc důkazů.“ 
Chvíli se líbali a pak, když důvěrnost už překročila jistý stupeň, se mu obratně 

vyvinula a ustoupila o krok. 
„Chtěla bych tančit,“ řekla bez dechu. 
Pohlédl na ni s mírnou úzkostí.  
„Jsou tady drny, mohla by sis zlomit nohu.“  
„Co tě to napadlo, nemyslím tady,“ odsekla netrpělivě. „Prostě si jednou zatancovat, 

někde v opravdu hezkém prostředí, při dobré hudbě.“   
Dařilo se mu odkládat to celou zimu. Nakonec souhlasil, že spolu půjdou na maškarní 

ples. Proč zrovna na maškarní? Bude to legrace. Samozřejmě na německý, na českém si 
člověk nemůže být jist, s jakou cháskou se tam potká. Vojtěch měl pocit, že německá cháska 
není o nic lepší, ale nic neřekl. Vztah s Vilmou zase procházel kritickým obdobím. 

„Sejdeme se až tam,“ rozhodla. „Pokud mě poznáš v masce, bude to důkaz, že mě 
doopravdy miluješ.“ 
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Pomyslel si, že je těžké dokazovat něco, co zřetelně není pravda, jak patrně i ona ví. 
Pokud někdy někoho miloval, Vilma to nebyla. Bylo s ní celkem příjemně, když měla dobré 
období. Tahle zima to nebyla. Už víckrát uvažoval, zda má vůbec smysl pokračovat v tomhle 
vztahu. Nebyl však žádný impuls, který by ho přiměl jejich známost ukončit. 

„Na německý ples?“ divila se matka. „Proč si začínáš s Němci?“ 
„Ale máti, co je mi do těch jejich národnostních třenic? Vždyť je to směšné. Němec, 

Čech, Francouz, vždycky je to člověk. Myslíš, že Anči je s tím Franzem méně šťastná, jen 
protože je Němec?“ 

„Ti žijí v Rakousku.“ 
Pohlédl na ni zaraženě. Nechápal nevraživost mezi národy. Že by se měla ještě měnit 

podle místa bydliště, mu připadalo trochu šílené. 
 

* * * 
 
Ten ples byl v Besedě, ve velkém sálu. Vojtěch tam přišel samozřejmě pozdě, nějak se 

stále nemohl odhodlat k nějaké maškaře. Nakonec rozhodl, že půjde za cestovatele: prostě si 
vzal ten nejsvětlejší oblek, k tomu bílou košili s rozhalenkou. Aspoň se při tanci tak nezpotí, 
alespoň doufal. Škrabošku koupil až na místě, za nehoráznou cenu. Koho že představuje? 

„Lawrence of Arabia,“ řekl nedbale a byl s údivem vpuštěn.  
Při vstupu do sálu pocítil mírné vzrušení. Eros hry a hra erotu, obojí tady bylo, jako by 

snadnější křehkou anonymitou masky. Citlivým čichem vnímal sladké vůně mnoha parfémů, 
promíšené s tím nedefinovatelným fluidem, které obvykle šíří dívky, vzrušené mnoha 
pohledy. V jinošství si tohle neužil... Postavil se ke stěně a pozoroval dovádění na parketu. 
Pak zachytil pohled jednoho Turka nebo Turkyně, jak se to vezme: byla to evidentně hezká 
mladá žena, měla však mužský turban a nabírané pantalóny. Bez velkého přemýšlení ji 
požádal o tanec. Na parketu byla hrozná tlačenice, prý jako když je výprodej v obchodním 
domě. Pohlédl na ni překvapeně. Obchodní dům, výprodej? Pro něho nová slova. 

„Když se tak dívám na váš nařasený šat,“ řekl rozpustile, „přemýšlím o tom, co se pod 
ním skrývá. Zakřivená šavle nebo turecký med?“ 

„Turecký med?“ pokrčila nos. „To bych byla lepkavá.“ 
„Lepší, než být pichlavá,“ usmíval se, „nebo řízná.“ 
„Já nemám žádné zbraně.“ 
„To si jen myslíte,“ zasmál se. 
Pohlédla na něho zmateně, i přes tu její škrabošku to viděl. Připadala mu velmi mladá. 
„A vy jste vlastně kdo,“ zeptala se. 
„Lawrence z Arábie.“ 
„Ten skandální autor?“ 
„Prosím vás, vy znáte skandální autory?“  
„Četla ho jedna kamarádka,“ zachichotala se. 
„To známe. Jsem jiný Lawrence, hrdina z bojů proti Turkům.“ 
„No teda...“ předstírala pohoršení. „Ale kde máte tropickou helmu?“ 
„Tu jsem ztratil někde v poušti,“ řekl schváceně. „Vidíte, jak se potím.“ 
„Nechcete půjčit turban?“ 
„To by mi bylo ještě větší horko. Spíš bych se potřeboval někde napít.“ 
„Tamhle vlevo je oáza,“ usmála se. 
„Není to fata morgana?“ 
„Vidíte ji vzhůru nohama?“ 
„Ještě ne. To přijde za chvíli.“ 
Realitu bufetu prokázalo, že v něm za nápoje chtěli nehorázné peníze. Pak se vrátili  

do sálu a zase tančili, proč vlastně? Proč si vlastně pohodlně nesedli nebo ještě lépe nelehli 
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někde opodál, v příhodném stínu? Protože muži, podobně jako jiní samečkové v přírodě, musí 
provádět složité tance, aby jim bylo dovoleno koupat se v zářivém úsměvu neznámých žen, 
dotýkat se rukama jejich tak vzácných paží, cítit v zázračné blízkosti jejich okouzlující ňadra, 
boky...  

„Nepůjdeme si sednout?“ navrhla. „Někam do stínu.“ 
Skutečně, horko v sále bylo takové, že se až zdálo, jako by lustr u stropu dštil spalující 

jas, jako slunce na poušti. Doklopýtali na balkon a tam si konečně sundala ten svůj absurdní 
turban a odhalila krásné, temně hnědé vlasy. Bezděčně vztáhl ruku a přejel po nich dlaní. 
Mírně se přitom zachvěla, ale neodtáhla se. 

Dole v sále se ozvala neumělá fanfára, pak jakýsi huhňavý hlas něco vyhlásil. 
„Myslím, že přišel čas, odložit masky.“ 
„Dojde k demaskování,“ přikývl a s úlevou se zbavil protivné škrabošky.  
Se zájmem se podíval na hezkou tvář, která se ukázala. Nebyla krásná, ale příjemná a 

nějak přirozeně přitažlivá. Výrazně plné rty, trochu silnější nos, veliké hnědé oči. Byla velice 
ženská, přitom zřejmě upřímná a hlavně mladá: až ho to nějak zabolelo, jak z ní dýchla ta 
svěží nedotčenost životem. 

„Mám dojem,“ řekl hlasem trochu staženým, „že k odkládání masek něco patří.“ 
Pomalu se k ní naklonil a velmi šetrně, aby jí dal možnost protestovat, ji lehce políbil 

na plné rty. Chutnaly jako nějaké vzdáleně povědomé ovoce. Nebránila se, ale z toho doteku 
poznal, že je zřejmě zcela nezkušená. Podivně ho to dojalo. 

„To bylo velmi hezké. Hezké věci se mají pěstovat,“ usmál se a znovu ji políbil. 
„Neměli bychom se představit?“ navrhla pak bez dechu.  
Vojtěch by nejspíš řekl, že je lepší moc o sobě nevědět, ale jako každý civilizovaný 

člověk přece jen podlehl konvenci. Představil se: Vojtěch Kára, bohužel ne cestovatel nebo 
skandální autor, nic romantického. Jenom úředník ve Škodovce, na obchodním ředitelství. 
Kupodivu to na ni udělalo dojem. 

„M ůj otec pracuje taky ve Škodovce. Je konstruktér.“  
„Skutečně? Co konstruuje?“ 
„To nevím, asi menší věci. On není inženýr, má jenom průmyslovku.“ 
Vojtěch přikývl. 
„Já taky nemám vysokou školu. Ale ještě neznám vaše jméno.“ 
„Jsem Inge Hoch,“ vyhrkla. 
„Wie hoch, jak vysoko?“ škádlil ji.  
„Prostě Hoch,“ pokrčila rameny. „Je to jméno jako jiné. Ve škole mě s ním holky 

zlobily, profesoři mi raději říkali Inge.“ 
„Ve škole? To muselo být nedávno... Mám hádat? Půjčte mi svou dlaň.“ 
Chvíli po ní přejížděl prstem. 
„Ani ne dva roky,“ řekl pak. 
„Jak jste to poznal?“  
„Hádal jsem.“ 
„Tak k čemu potřebujete tu dlaň?“ 
„Je hezké se jí dotýkat.“ 
„Jste starý podvodník,“ zasmála se. 
„No, starý jsem. O patnáct let starší.“ 
„Tak jsem to nemyslela,“ řekla rychle. „A pak, mně se dospělí muži líbí.“ 
Mohla by to být rafinovaná koketnost, ale z ní to vypadlo tak překotně, s bezbrannou 

upřímností. Líbila se mu. Povídali si ještě chvíli. Pak se omluvila, že se bude muset podívat 
po matce, aby neměla strach, kam zmizela. 

„Budete tady ještě tak za deset minut?“ 
„Snad, nevím. Život se těžko předpovídá, co chvíli se přihodí něco nečekaného.“ 
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 Za deset minut nepřišla, ani za patnáct nebo dvacet. Nevěděl, zda ji něco zdrželo, 
nebo si to prostě rozmyslela. Škoda, pomyslel si, dost se mi líbila. Nerozhodně se rozhlédl a 
pak v protějším rohu balkonu uviděl postavu, která mu byla povědomá. Stála tam a úporně se 
rozhlížela. Přes široký klobouk, který jí stínil tvář, si byl skoro úplně jist, že je to Vilma. 
Náhle pocítil silný odpor vůči tomu setkání. Tiše se zvedl, odešel z balkonu – a pak, po 
krátkém zaváhání, rovnou do šatny. 

Když se vracel domů temnou ulicí, pocítil dotek lítosti i studu, že tak nectně utekl, 
aniž by se s Inge aspoň rozloučil. Něco z toho seznámení mohlo povstat... Ale kdo ví, ruleta 
života byla i tak dost zrádná, snad bylo lepší do jejího otáčení příliš nezasahovat.  

 
* * * 

 
Druhý den z nedostatku spánku měl zvýšeně absurdní pocity. Kontrakt, na kterém 

pracoval, byl na to jako dělaný. Škodovka vyráběla velké výkovky, mezi tím třeba kormidla a 
šrouby pro zaoceánské lodě. Už tohle bylo vlastně trochu legrační, když se uvážily potíže, s 
nimiž se tyhle velké kusy dopravovaly až někam do Hamburgu. Teď ale vzniklo spojení s 
švýcarskou firmou, která tam někde mezi horami vyráběla obrovské lodní motory. Hřídele pro 
ně, hlavně zalomené, uměla vyrobit jen Škodovka. Vojtěch si představil ten koloběh: 
švédskou rudu přivezly oceánské lodě třeba do Gdaňsku, odtud se dopravila do Ostravy, kde 
z ní vyrobili železo, to pak putovalo do Plzně, kde je přetavili na ušlechtilou ocel, z ní 
vykovali hřídel, tu dodali do Švýcarska, kde sestavili lodní motor, který se převezl do 
některého z velkých doků na pobřeží Severního moře, tam vestavěl do nové lodi, která třeba 
pak vyplula zas do Švédska pro novou rudu. Takové koloběhy ve světě mu připadaly závratné.  

Ze zamyšlení ho vytrhnul vrátný, který mu oznamoval, že má dole návštěvu. S údivem 
sešel po schodech. Ve vrátnici nikdo nebyl, vyšel tedy ven a rozhlížel se po ulici. Pak ji 
uviděl: stála na druhém chodníku, v slušivém kloboučku na tmavých vlasech, ve tváři trochu 
rozpačitý úsměv. 

„Inge?“ zavolal udiveně. „Copak vás sem přivádí.“ 
Přeběhla k němu přes ulici. 
„Když my jsme se včera nakonec nerozloučili. A já jsem zapomněla, na kdy jsme si 

domluvili schůzku.“ 
„Nechtěli jsme jít spolu zítra do Hvězdy, na ten nový americký film?“ 
„Já jsem si to myslela,“ řekla potutelně, „ale nebyla jsem si jistá. Říkali jsme za deset 

minut šest před kinem?“ 
„Myslím, že jsme nakonec řekli ve tři čtvrtě, aby nám neprodali lístky.“ 
Přijala to se širokým úsměvem, zamávala mu a šla. Díval se chvíli za ní, pak vběhl 

zpátky do budovy a dodatečně pocítil, jaká je na ulici zima.  
 
VII 
 
Přibližně v době, kdy Vojtěch uvažoval nad svou možnou maskou na maškarní ples a 

pak se krátce rozhodoval (nebo za něho bylo rozhodnuto) mezi dvěma ženami, udělal 
evropský čas zase jeden ze svých poskoků. Způsobem pravých gangsterů se vůdcové dvou 
nejmocnějších evropských národů zbavili ne už politických protivníků (ti většinou nebyli 
mezi živými), ale mocenských konkurentů z vlastních řad. Hitler „vyhověl“ britskému 
ministrovi zahraničí Edenovi, protestujícímu proti vzrůstající moci hnědých SA band, a dal 
svého obtížného konkurenta Röhma a jeho nejbližší kumpány jednoduše postřílet. 
Vyznamenali se při tom elegantní zabijáci z nových oddílů SS. Stalin byl vynalézavější: dal 
nejprve zavraždit Kirova, jehož popularita ho ohrožovala, a pak z atentátu obvinil a vzápětí 
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též nemilosrdně ztrestal své zbývající konkurenty v bolševickém gangu. Na obou stranách tak 
ti nejkrutější mezi vládnoucími zločinci sevřeli ocelovým spárem moc nad svými národy. 

Věděl o tom Vojtěch? Jistěže tušil. Jenomže když je člověk zcela bezmocný, postará se 
jeho mysl o to, aby zatím mohl žít: člověk vidí i nevidí, uvědomuje si i zapomíná, usuzuje a 
současně se nechá vodit za nos. Dělali to přece politici, kteří se tvářili, že vedou národy po 
bezpečných cestách, zatím co celá Evropa bez odporu a stále rychleji klouzala do hrozné 
propasti. Ti také přece neviděli , nebo viděli jen to, co se jim právě hodilo. Tance zdánlivé 
legality jim připadaly důležitější, než fakt, že evropské země jednu po druhé uchvacovali 
zločinci v čele třeštící luzy. Cožpak Hitler nezískal post vůdce národa v národním plebiscitu 
obrovskou a přitom nikoliv podezřelou většinou? A cožpak Stalin nebyl v obdobném 
postavení stvrzen poté, co se Zinověv a Kameněv v procesech sami přiznali? Nějaké šeptandy 
o koncentračních táborech? Oba vůdcové přece modernizovali své země, stavěli silnice, 
přehrady, nové továrny. Člověk se těžko ubránil obdivu k té svižné energii a když pak viděl na 
filmovém plátně davy, jásající v Moskvě nebo Berlíně, musel si přece říct, že to tam přece 
jenom nebude tak zlé... 

 
* * * 

 
Přibližně v době, kdy Anthony Eden, ten nedostižný vzor elegance mezi světovými 

politiky, přijel navštívit kolegu Beneše, aby si s ním důvěrně promluvil o zavedení všeobecné 
branné povinnosti v sousedním Německu, podstoupil Vojtěch jinou návštěvu, kterou už 
opravdu nemohl odkládat: v rodině Inge. Chodili sice spolu teprve tři měsíce, ale jejich 
dychtivost dát svému vztahu společensky uznávanou formu měla své důvody. Ten 
nejzřejmější byl, že Vojtěch měl mít v červnu týden dovolené – poté měl totiž převzít 
v kanceláři větší resort za Hadrabu, který odcházel do penze. Chtěl, aby na dovolenou Inge 
jela s ním. Nebyli ovšem svoji, byl tedy zapotřebí souhlas otce. To podle všeho, co už Inge 
zmínila, patrně nebyl snadný úkol: Josef Hoch, jako hlava německé rodiny, čněl v osamělé 
důstojnosti poloboha vysoko nad svým malým stádečkem. 

„Vždyť už jsi plnoletá,“ divil se Vojtěch, když v těsném objetí šli spolu podél řeky 
v Českém údolí. „Tak proč se vlastně musíš ptát.“ 

„Ale žiju s nimi. A taky si je nechci znepřátelit. Hlavně otce, matka má stejně ráda 
jenom Pepa, ke mně je lhostejná. Ale otec? Ty nevíš, jaký je. Ten když na někoho zanevře, tak 
je to už na celý život.“ 

„Tak se hned vezmeme,“ navrhoval Vojtěch. 
„Vždyť víš, že to tak rychle nejde,“ přitiskla se k němu. „Nemám šaty. Musí být 

ohlášky, celá ta procedura. Museli bychom taky mít nějaký vhodný byt. A stejně bys ho přece 
musel žádat o ruku.“ 

Týden před návštěvou strávil Vojtěch v nervózním napětí. Skutečná návštěva však byla 
jiná, než očekával, i když pak na ni nerad vzpomínal. 

„Tak vy jste z Vídně,“ řekl celkem vlídně otec. „Jakpak jste se dostal až sem k nám?“ 
Vojtěch mu poskytl poněkud upravenou verzi svého příběhu a přitom kradmo 

pozoroval svého příštího tchána. Ačkoliv zřejmě nemohl být o moc starší, než o takových 
deset dvanáct let, choval se k Vojtěchovi s blahosklonnou převahou. Měl hlavu téměř holou, 
což bezděčně poutalo pozornost k malému čtverhrannému knírku pod nosem, který jeho tváři 
dodával výraz podrážděné ješitnosti. Takový knírek nosil Hitler, ale na druhé straně také třeba 
Thomas Mann, který určitě patřil k zcela jiné sortě lidí. 

„Válka,“ pokýval příští tchán. „To byla velká zkušenost. Děti o ní nevědí nic, Inge se 
narodila na počátku války a Pep na jejím konci. To víte, měl jsem dovolenku,“ usmál se. 

„Ale Josefe,“ naoko se pohoršila jeho žena. 
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Vojtěch na chvíli vzhlédl k její tváři, kdysi jistě velice půvabné a jemné, teď ale trochu 
utopené v pohodlném tuku. Její oči mu odpověděly s jakousi línou, lhostejnou zvědavostí. 
Nebylo v nich zřejmé nepřátelství (to trochu cítil z nezralé tváře Pepa), ale ani nic kladného. 
Zřejmě prostě vyčkávala, jak se jejich vztahy vyvinou.  

„Když se Pep rodil, byl jsem já na prahu smrti,“ pronesl s pochmurnou slavnostností 
její muž. „A také za prahem. Měl jsem tyfus, z celého baráku jsme přežili jen tři.“ 

Podíval se vyzývavě na Vojtěcha, ten mu mlčky odpověděl vážným pohledem. Byli 
právě po obědě. Představoval si pan Hoch takto příjemnou konverzaci k dezertu? 

„Když člověk prošel něčím takovým,“ řekl Hoch, „dívá se pak na věci hodně jinak.“ 
„To asi platí pro každou drastickou zkušenost,“ odtušil Vojtěch. 
„Ale to se nedá srovnávat! Při tyfu jste chvíli na živu a chvíli mrtvý, tak pořád dokola. 

Chvílemi cítíte, jak opouštíte tělo, vidíte sebe a ty další nemocné, jak tam dole ležíte. Víte, 
kdo zítra zemře, kdo se uzdraví. Jste v téhle chvíli už na druhé straně. A pak se vrátíte...“ 

„Při nemocích bývají různé halucinace,“ řekl Vojtěch. 
„Halucinace?“ vytřeštil na něho Hoch oči. 
„No prostě klam. Při vysoké horečce...“ 
V té chvíli paní Hochová vstala. Zřejmě odhadla, že se řeč nevyvíjí dobrým směrem. 
„Půjdu umýt nádobí.“  
„Halucinace,“ opakoval nevěřícně Hoch. „On řekne halucinace...“ 
Vojtěch pozdě pochopil, že vidění, která Hoch měl na prahu smrti, byla patrně tou 

nejdůležitější chvílí v jeho životě. 
„Já jsem tím nechtěl říct...“  
„To nebyly žádné halucinace,“ přerušil ho Hoch s jakousi tichou zuřivostí. 
„Nechcete se trošku projít?“ vmísila se jeho žena. „Vždycky přece chodíš v neděli na 

procházku. Měl bys vzít pana Káru s sebou. Můžete si popovídat venku.“ 
Vojtěch, který měl jiné plány, chtěl něco namítnout, ale zachytil pohled Inge. Jít 

s jejím otcem ven byl asi nějaký iniciační rituál, který nutně musel podstoupit. Hoch chvíli 
hleděl na ženu a ve tváři se mu střídaly různé výrazy. Nakonec mlčky vstal a šel se obléknout. 
Přitom byl slyšet za stěnou, jak si pro sebe brumlá. 

„Halucinace, on klidně řekne halucinace...“ 
Pak se zas objevil, celý v temně zeleném, od klobouku přes hubertus až po pumpky a 

tlusté punčochy, ústící do vysokých turistických bot. V ruce třímal tlustou hůl, která zřejmě 
patřila k tomuto úboru. Co následovalo, v jistém smyslu potvrdilo všechny Vojtěchovy obavy. 
Hoch většinu cesty zarytě mlčel a hnal vpřed tempem, které patrně mělo Vojtěchovi dokázat, 
že mu nikdy nemůže stačit. Vojtěch obecně nemiloval lidi, kteří při chůzi vždycky musí být o 
půl kroku napřed, tohle mu však připadalo vysloveně absurdní. 

„Vy někam spěcháte? Takhle si moc nepopovídáme.“ 
„Jdeme do lesa,“ řekl Hoch sevřenými rty. „Tak ať tam někdy dojdeme.“ 
„Neptal jste se, zda tam já chci taky.“  
„Někdo přece musí vést!“ 
Proběhli Borským parkem, pak dál do údolí nad řekou a přes silnici do lesa. Tam 

najednou zvolnil a celý se tak trochu proměnil, jako by konečně dorazil domů. Rozhlédl se 
s majetnicky hrdým výrazem, jako by mu ten les patřil. Hlasitě vtáhl nozdrami vzduch, pak se 
dokonce zastavil a zaposlouchal se do ptačího zpěvu. 

„Tohle je pěnkava,“ najednou promluvil se zvláštním úsměvem. „Slyšíš, co říká?“ 
Vojtěch zaznamenal nelibě, že mu tak snadno tyká. Zvlášť v němčině to znělo příliš 

familiárně na to, že se znali jenom několik hodin. 
„Studuji různé jazyky,“ řekl ironicky. „Řeč ptáků ale mezi nimi není.“ 
„Ale no tak,“ dloubl ho Hoch loktem do boku. „Jsi přece Čech. Tak to musíš slyšet, 

říká to česky. Poslouchej.“ 
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Udělal dlouhou pauzu. Poodešel od Vojtěcha a pátravě hleděl do koruny jakéhosi 
listnatého stromu. 

„Slyšíš?“ řekl a najednou přešel na češtinu: „Sluníčko tak pěkně svítí...To říká,“ dodal 
zas německy.  

„Myslel jsem si to.“  
„Co, o té pěnkavě?“ 
„Ne, že ve skutečnosti nejste Němec.“ 
„Hoch je přece německé jméno,“ odsekl Hoch podrážděně. 
„Mohlo by být, ale není. Hochmann, možná Hochmeyer, ale ne Hoch. Nevím proč, ale 

jednoduchá přídavná jména nebo příslovce Němci jako jména obvykle nemají. Nieder nebo 
Niederle, Schwarz, Klein... tak se bůhvíproč jmenují jen Židi.“ 

Hoch na něho už chvíli hleděl hrozivě, teď se na něho vyřítil a v náhlém návalu vzteku 
na něho zdvihl hůl, jako by ho jí chtěl udeřit. 

„Chceš říct, že já jsem Žid?“ zařval. 
Vojtěchem projela horká vlna. Jakýmsi instinktivním pohybem hůl zachytil a vyrval 

mu ji z ruky. 
„Tak tohle už mi nikdy nedělej,“ řekl ledově.  
Ten zákmit strachu se v něm změnil v nával zuřivosti. Jen s úsilím se ovládl, aby toho 

násilníka nepřetáhl jeho vlastní holí. Chvíli na sebe zírali, oba rozběsnění až do hlubin svých 
prazákladních pudů. Pak se Hoch náhle jako by sesul do sebe. Svěsil hlavu a celý jako by se 
zmenšil. 

„Jsi silnější,“ připustil s náhlou pokorou.  
„Ale o to přece nejde.“ Vojtěch mu s odporem dal hůl. „Jsem prostě mladší. Ale 

nesnáším násilí ani hrozby. A taky nejsem tvůj syn, abys na mne šel s holí.“ 
Teď už bylo tykání v pořádku, po té intimitě střetu. Chvíli bylo mezi nimi ticho. Nikdo 

z nich nevěděl, jak z téhle situace ven. 
„Nechtěl jsem říct, že jsi Žid,“ vypravil Vojtěch. „Ostatně žádný Žid by se patrně 

nikdy nejmenoval Hoch, už z opatrnosti: Němci by mu často dokazovali, že tak vysoko zas 
není. Hoch je ale přece české slovo. Může to být i jméno, i když ne moc běžné. Jsi Čech, hned 
jsem to poznal na přízvuku.“ 

„Jen po otci,“ řekl Hoch s nevolí. „Matka byla Němka. A žena, matka Inge, je 
stoprocentní Němka.“ 

„Říkáš to tak hrdě,“ usmál se Vojtěch. 
„Protože jsem na to hrdý! Všechno dobré v mém životě vždycky přicházelo od 

Němců. Češi, to byla vždycky jenom primitivní chudoba, nepořádek, lenost. Německé školy, 
německá hospodářství na venkově, německé podniky, všechno bylo lepší..“ 

„To přece není národem, ale poměry. Tři sta let tady byli Němci pány...“ 
„A budou, vždycky budou pány,“ řekl Hoch s hlubokým přesvědčením. 
„Já tomu nevěřím. Dějiny se přelévají sem tam, jak moře. Podívej Římané, Arabové, 

Turci, jací to byli páni – a kde jsou teď..“ 
„To bylo dávno. A byli degenerovaní. Němci jsou čerství a jdou pořád nahoru.“ 
„Prohráli válku.“ 
„Jednu. Však oni ještě světu ukážou. Jsou silní, každým dnem jsou silnější. Je lepší být 

na straně silného. Proč ty vlastně musíš být zrovna Čech.“ 
„Protože jsem. Narodil jsem se tak. Matka na mne v dětství mluvila česky, je to moje 

mateřština. Tak asi někde v hloubi cítím česky, i když mě napadá, že možná někdy myslím 
německy... Jinak je mi ten národnostní povyk lhostejný.“ 

„Národ, tomu ty říkáš povyk?“ 
Vojtěch jenom pokrčil rameny. 
Zpátky šli většinou mlčky.  
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„Předtím, když jsi začal vyprávět o těch vizích,“ začal váhavě. „Chtěl jsem jen říct, že 
člověk jistě někdy něco zahlédne...“ 

„V ěříš ve Vyšší moc?“ přerušil ho Hoch s divokým pohledem. „V posmrtný život?“ 
„Já vlastně nevím...“   
Takové otázky mu připadaly nepřístojné, skoro neslušné. 
„Člověk buď věří nebo nevěří.“  
„To není tak jednoduché. Nemám žádnou jistotu tím či oním směrem. Asi spíš 

pochybuji, že po smrti něco může být, ale...“ 
„Já jsem to přece viděl! Byl jsem za tou hranicí.“ 
„V ěřím ti, že jsi něco zvláštního zažil. Neumím to posoudit. Chci jenom říct, že pokud 

je vůbec něco takového, jako smysl naší existence...“ 
„Ty o tom pochybuješ?“ 
„No právě, ani tohle není jisté. Zatím mi můj vlastní život moc velký smysl nedává,“ 

řekl Vojtěch zachmuřeně. „Ale pokud něco jako smysl je, pak ho chci hledat tady, v tomhle 
životě. Možná, že jde jen o to, žít rozumně... Pro mne je teď důležité založit si rodinu a mít 
děti, které snad dokážu dobře vychovat.“ 

„Děti tě mohou zklamat...“  
Vojtěch se po něm podíval. Týkalo se to jeho syna? Nebo měl jiné plány s Inge? 

Raději se ho zeptal, zda má něco proti tomu, aby s ním Inge jela na tu předsvatební cestu. 
„Co je mi do toho,“ pokrčil Hoch rameny. „Je dospělá.“ 
„Taky si myslím.“ 
Bylo to nečekaně jednoduché. 
 

* * * 
 
Nebyli svoji, v tom byl problém. Nakonec přítelkyně Frieda věděla o nějakém panu 

Nagelovi, který žil na Božím Daru. Ten za nevelký peníz ubytoval jakýkoliv pár, aniž by se na 
cokoliv ptal. Stačí mu napsat a pak prostě jet: sotva je někdo předběhne na onom opuštěném 
místě, které Bůh lidem možná kdysi daroval, ale pak na ně asi nějak zapomněl.  

Jelo se vlakem do Karlových Varů, odtud lokálkou do Jáchymova. Krajina, která na 
počátku června byla ještě všude svěže zelená, se na všech stranách stále více zdvíhala 
s malebnou divokostí. Jáchymov sám se úzkou řádkou domů šplhal do prudkého svahu podél 
silnice, vklíněné do úzkého údolí. Sem tam se daly vidět malé těžní věže, zřejmě opuštěné. 
Nezbylo žádné stříbro ani olovo, jen černý smolinec, který zajímal jenom vědce. Vojtěch si 
vzpomněl na tu neuvěřitelnou ženu, madame Curie, která nedávno zemřela a která a která 
právě ve smolinci našla radium. Vykládal o ní Inge. 

„Neviditelné záření? Jak to neviditelné, když září.“ 
„Zvláštní, viď. Oko je prostě nevidí. Ale dá se prý zachytit fotografickým filmem.“ 
S údivem se rozhlédla. Bylo znát, jak si představuje tu neviditelnou záři.  
V hostinci na náměstí, vydlážděném zřejmě smolincem, se dozvěděli, že dál musí 

pěšky – auto tu nikdo nemá, až na lázně je to teďka chudý kraj a do Božího Daru jezdí jenom 
dvakrát týdně povozník. Cože, nějakých osm kilometrů, s baťohy a do kopce? Inge se jenom 
smála: co je to proti túrám, které dělávali s otcem po Šumavě! Tedy šli. Cesta se zdála napřed 
romantická, ale s každým kilometrem byla těžší a nemožnější. Museli často odpočívat. Na 
svahu se před nimi otevíral pohled do kraje, na zelené a šedé vlny nižších vrchů, povlovně 
přecházející do modravých rovin v dálce před nimi. 

„Ta madame Curie, o které jsi mluvil,“ zeptala se. „Ona studovala na universitě?“ 
„Na Sorbonně byla myslím první studentka. Curie byl její profesor, zamiloval se do ní, 

když mu pomáhala s jeho pokusy.“ 
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„Taky jsem chtěla studovat,“ řekla zasněně. „Byla jsem dobrá v matematice. Ale otec 
o tom nechtěl ani slyšet. Říkal, že na to nejsou peníze a že bych se pak jako žena stejně 
neuplatnila. Myslím, že trochu žárlil. Ale hlavně proti byla matka, ta chtěla všechno jenom 
pro Pepa.“ 

„To si jen namlouváš. Jistě tě má ráda.“  
„Kdepak,“ zavrtěla hlavou a v tváři se jí objevil nezvykle trpký výraz. „Ta mě nikdy 

ráda neměla. Nevím proč, vždycky jsem se snažila. A otec, ten tě k sobě nepustí. Jediný cit, 
který dá najevo, je vztek, když se mu něco nelíbí.“ 

Vojtěch zaraženě mlčel. Scény z vlastního dětství mu bezděčně běžely před očima.  
„Ty jsi Vojto první člověk, kterého mám,“ řekla tiše. „Máš mě rád, viď? Kdybys 

neměl, bylo by to hrozné... Já vlastně nikdy nikoho neměla. Jedině s Friedou jsem kdy byla 
trochu blízká. Teď ale vím, že se jen tak tváří. Je falešná jako kočka.“  

„Já taky nemám žádné přátele,“ snažil se ji potěšit. 
Nějakou dobu mlčeli. 
„Vojto, ty budeš na mne hodný, viď?“ 
Vojtěch jen zamručel a přitiskl ji k sobě. Z toho, co říkala, byl trochu vyděšený. Jak si 

mohl být jist, že nezklame její citové očekávání? Sám dobře věděl, že rány, které člověk utržil 
v dětství, nezahojí nic. Dají se leda pohřbít někde hluboko a překrýt zážitky a city. Člověk se 
časem naučí vzpomínat skoro jen na to pěkné... 

Inge mezitím vyskočila a podala mu ruku. 
„Pojď, ať tam dorazíme do setmění,“ řekla trochu moc vesele. 
Došli tam těsně před západem slunce. Po strmém stoupání měli před sebou plošinu, 

která se uprostřed maličko svažovala v ploché rozsedlině. Tam, uprostřed krásně rozkvetlé 
horské louky, se v zlatých paprscích nízkého slunce k sobě jako stádo ovcí tulily malebné 
chaloupky. Některé byly sroubené ze zlatavého dřeva a viditelně ošumělé horským podnebím. 
Byly spíš chudé, ale čímsi přívětivé. Nebylo pochyb: tohle skutečně byl Boží Dar. 

Nedalo mnoho práce najít chalupu pana Nagela. Měla na štítu připevněné srnčí 
parůžky, ale hájovna to zřejmě nebyla.  

„Jen pojďte dál,“ zdravil je šedovlasý vousáč. „Ať vám Bůh požehná. Komůrka je už 
přichystaná, jenom musíte předtím trochu pojíst.“ 

Měl oči, které za život už mnoho viděly a přestaly se proto divit. Přejel pohledem 
napřed po Vojtěchovi, pak po Inge. Asi si všiml rozdílu jejich věku, ale nedal na sobě nic znát. 
Vstoupili do chalupy ještě oslnění ostrými paprsky západu. Usedli k hrubě tesanému stolu a 
Nagel před každého z nich postavil velký hrnek s vonným bylinkovým čajem, pak sňal utěrku 
s misky, plné zlatavých vdolků. 

„Jsou s ostružinovou zavařeninou, budou vám chutnat,“ řekl dobrosrdečně. 
„Ty asi pekla vaše paní,“ dohadovala se Inge. 
„Má paní? Ta je v nebi, slečinko,“ ukázal Nagel řídké zuby. „Kdepak, já tady s Boží 

pomocí hospodařím sám.“ 
Dojedli mlčky, byli příliš unavení. A pokud Vojtěch ještě před několika hodinami 

choval vilné myšlenky, toho večera už na ně nedošlo. Padli do postele, sotva se matně políbili 
a hned usnuli. 

 
* * * 

 
Když ráno Vojtěch konečně rozlepil oči po hlubokém spánku, byla postel vedle něho 

prázdná. V první chvíli nemohl pochopit, kde vlastně je, koho to vlastně vedle sebe hledá. Pak 
vyskočil. Za okny uslyšel hlas Inge. Otevřel okno, vyklonil se ven. Inge stála u prastaré 
studně s okovem a bavila se s Nagelem. Své krásné vlasy měla spletené do hustého copu, 
takže až trochu vypadala jako školačka. Něco se ve Vojtěchovi při tom pohledu pohnulo, 
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jakési velké očekávání a přitom lítost: zasloužila by si někoho mladšího, někoho méně 
obtíženého chmurnými vzpomínkami. V té chvíli ho Inge zpozorovala a usmála se na něho. 

„Vstávej, lenochu,“ zavolala na něho. „Venku je krásně.“ 
Při snídani Vojtěch odmítl kozí mléko, jehož příchuť neměl rád, zato se nad kouřící 

kupkou míchaných vajec s chutí zakousl do režného chleba, který Nagel předtím v troubě 
trochu rozpekl. Na okamžik mu svou chutí něco připomněl. Co to jen bylo? Pak si vzpomněl.  

„Copak,“ divila se Inge. „Ani ten chléb ti nechutná?“ 
„Naopak, je strašně dobrý. Něco mi jen připomenul.“ 
„Tváříš se tak smutně.“ 
„Polenta, v Itálii. Ve skutečnosti chutná jinak, ale něco v té rozpečené kůrce...“ 
Slíbil, že jí o tom bude vyprávět někdy později. Dojedli mlčky. Pak ho Inge zahrnula 

informacemi a plány. Dá se tu jít na spoustu míst, jedním směrem je Klínovec, druhým je 
Špičák, taky je tu Oberwiesenthal, docela blízko, ale za hranicí, tam asi nepůjdou. Musí dát 
pozor, jsou tu taky rozsáhlá rašeliniště a močály. Cože, slatiny na hřebenech hor? 

„Ano, na ty si dávejte pozor,“ obrátil se Nagel od plotny, kde něco kutil. „Je jich tu 
všude kolem spousta. Když se proboříte, nikdo vám nepomůže. V lese nepotkáte človíčka.“ 

Vojtěch se zachvěl. Pomalá smrt v bažině, to bylo oblíbené téma v anglické literatuře, 
vždy rozváděné do nejmenších krutých detailů. Jednu takovou knihu právě četl, když se před 
lety dozvěděl o té hrozné nemoci, která Miladu stravovala, a tak si ty dvě představy bezděčně 
spojil. Dodnes se mu vracel tentýž strašný sen, v němž jeho žena pomalu mizela v odporném 
černém bahně a křečovitě k němu vztahovala ruku. S  pocitem provinění a zároveň s odporem 
té ruce uhýbal, pak to nicméně nevydržel a podal jí svou dlaň. Ledový kluzký stisk byl tak 
reálný, jako by jej někdy zažil, stejně jako ta nepřekonatelná síla, s kterou ho stahovala do 
mazlavé černoty... 

„Vojto, co je ti,“ ptala se Inge znepokojeně. „Tak na ta místa nepůjdeme.“ 
„To nic, jen vzpomínky,“ uklidnil ji rychle. „Jak se už jednou dají do pohybu, jde 

jedna za druhou.“ 
„Ty jsi se někdy topil v močále?“ 
„Vídám to někdy ve snu.“ 
„To může být vzpomínka z minulých životů,“ prohodil Nagel zpovzdálí. 
„To myslíte vážně?“ vzhlédnul k němu Vojtěch. „Vy jako křesťan přece...“ 
„My tady máme zvláštní náboženství, aspoň někteří,“ zašklebil se staroch. 
Bylo by ho to zajímalo, ale nechtěl znepokojit Inge. Dojedli, loučili se. Ne, kdepak 

oběd, po takové snídani. Stačí trochu ranější večeře. No, snad pár chlebů s sebou... 
 Konečně vyrazili. Vojtěch navrhl, aby se prostě vydali k jižnímu svahu. Lákalo ho 

slunce, které se váhavě propalovalo mrazivým oparem, a také soudil, že na svahu sotva 
mohou být nějaké slatiny. Inge poslušně souhlasila, bylo znát, že se hlavně chce co nejrychleji 
dostat z dosahu těch temných chmur, které se přihlásily při snídani. 

Šli ruku v ruce asi hodinu, až dorazili ke svahu. Výhled do kraje jim stínily huňaté 
stromy, chodili tedy křížem krážem, až narazili na nevelkou lysinu, kde prastarými drny už 
vyrazila čerstvá tráva. Sráz pod nimi byl pokryt kamenitou sutí, ale tady byla půda měkká 
jako poduška. Okolní keře ze tří stran vytvářely přirozenou bariéru proti větru, který tu jinak 
všude stále povíval. Bylo tu teplo jako v létě, vyhřátá tráva vybízela k spočinutí. Vojtěch se 
zastavil. Ten výklenek v okolní zeleni mu připomínal loži v jakémsi přírodním divadle, ale 
ještě víc královské lože. Řekl to Inge, která mu odpověděla jen mírným úsměvem. 

„Pojď, svlečeme se a lehneme si tady.“  
„Ty myslíš úplně?“ zeptala se trochu vylekaně. „Co když nás někdo uvidí?“ 
„Kdo by nás viděl, slyšela jsi Nagela. Včera jsme nepotkali ani človíčka. Mohou nás 

vidět leda veverky a srnky, pokud tady nějaké jsou. A pro ty budeme jistě přirozenější bez 
šatů. Viděla jsi snad někdy srnku v kalhotách?“ 
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Zasmála se té představě, ale dalo to ještě trochu přemlouvání, než si nechala rozepínat 
první knoflíky. Pak, jako by to chtěla mít už za sebou, se sama rychle vysoukala z šatů. Díval 
se na ni chvíli, ještě ji nikdy nahou neviděl. Přejížděl dlaní pomalu po jejích plných ňadrech, 
po břiše, které se rozechvělo jeho doteky. S pozornou něhou laskal její klín, pak postupně, aby 
si zvykla na ten dotek, dlaní vklouzl mezi její stehna a šetrně je rozevřel. Věděl, že bude 
první, komu bude dovoleno vstoupit do té intimity. Přál si, aby v tom setkání nebyla ani stopa 
násilí, aby ho chtěla tak, jako on chtěl ji. Pak vstoupil. Malounko vyjekla a také on jen stěží 
zadržoval křik: touha po ženě, potlačovaná už léta, mu probíhala slabinami. Pak tiše ležel, 
s jejím neuvěřitelně hladkým tělem v náručí, a hleděl do modrého nebe, po kterém tiše 
plynula bílá oblaka. 

„Líbilo se ti to?“ zeptal se tiše. 
„Ano,“ řekla nepříliš přesvědčivě. „Nemohli bychom se teď obléknout?“ 
„Proč? Je ti zima?“ 
„To ne. Ale je to nějak divné.“ 
„Ty se ještě pořád stydíš, viď. To přede mnou?“ 
„Před tebou ne,“ přitiskla s k němu. „Ale tak vůbec...“ 
Jen zamručel. I on trochu cítil ten stud – ne snad před něčím konkrétním, ale před 

světem, který jako by na ně zíral oblohou, stromy, kameny... Je možné, že tak na ně zírá Bůh? 
Ale pokud taková bytost vůbec existuje, vidí je přece pořád: jsou před ní nazí, ať jsou 
sebevíce oblečení a zakrytí nějakou zdí. 

„Ještě chvilku,“ zaprosil, „je to tak příjemné...“ 
Znovu se milovali a potom hned oba usnuli. Když se probudil, Inge vedle něho spala 

stočená do klubíčka. Tiše se posadil. Náhle si s údivem uvědomil, že je odsud vidět daleko do 
kraje. Hleděl na dvě tři vesnice, na pavučinu cest, barevné ornamenty polí, která se 
rozprostírala tam dole. Měl pocit, jako by se podobně jako ten kraj zas před ním rozevíral 
život. Kolik mu asi ještě zbývalo? Bylo mu šestatřicet, nejspíš je už za polovinou života. Snad 
má ještě nějaký čas na trochu štěstí. Založí rodinu, bude mít děti, aspoň dvě. A něco vytvoří, 
nejspíš nějaký velký překlad, za co se snad nebude muset stydět. Bezděčně vzhlédnul 
k obloze. Přál si, aby tam ve výši skutečně byla dobrotivá bytost, kterou by mohl poprosit, 
aby mu bylo dopřáno ty prosté cíle uskutečnit. Co ale viděl, byla jenom roztrhaná bílá oblaka, 
která unášel vítr k obzoru.   

 
Část III: Kolaps (1936 – 1944) 

 
I 
 
Tři roky, jaká je to míra? Lze si představit tři roky po něčem – po narození, po 

skončení školy... Ale tři roky před něčím, co teprve bude, čím si člověk ani není zcela jist? Jak 
vypadá čas v očekávání něčeho možná fatálního? Je podobný prostoru, který nás ve tmě 
odděluje od zdi, kterou tušíme? Podivné otázky. Čas je těžko uchopitelný element, i když se 
po něm ohlížíme v zvláštně zakřiveném prostoru své vlastní minulosti; co pak ten čas, který je 
možná před námi!  

Tři roky. Z odstupu let se zdá jasné, že právě tolik času Hitler ještě potřeboval, než se 
odvážil udeřit. Takový odhad ovšem předpokládá, že všechno během tří let muselo být tak, 
jak se to doopravdy dělo. Mohlo to být i jinak? Tušili lidé – politici, ale také prostí občané –tu 
přívalovou vlnu, která se nad Evropou zvedala hned za obzorem času? Když vidíte, že soused 
horečně vyrábí nové zbraně, zavádí brannou povinnost a s hysterickým vztekem vykřikuje 
nejrůznější požadavky, není ta možnost, že se chýlí k válce, zcela absurdní. Začnete tedy také 



 101 

zbrojit? Je tu přece ta stará zkušenost, že čím více je zbraní, tím je větší pokušení a také 
závazek je využít. Je osmnáct let po válce, v níž miliony lidí zemřely jen pro tupost svých 
vlád. Mělo se to opakovat? 

Beneš, Laval, Eden snad věřili, že s jistou inteligencí je možné najít jinou cestu. 
Rozhodli se Hitlera nedráždit, ale v tichosti Německo opříst hustou sítí dohod. Byla to doba 
vyjednávání, čas smluv. Každý spojenec byl dobrý malé republice, obklopené nepřáteli ze tří 
stran. Trojdohoda s Rumunskem a Jugoslávií nebyla sice velké terno, ale ty země mohly 
aspoň střežit Maďarsko. Pokus připoutat hospodářsky Rakousko sice vedl k atentátu na 
Dolfuse a nakrátko zažila Vídeň nacistický puč, ale ten neúspěch byl vyrovnán daleko 
významnější smlouvou s Francií, která se zas svou smlouvou s Moskvou pokusila zmařit 
možnost, že by se Stalin dohodl s Hitlerem. To všechno byly důmyslné tahy v šachové partii, 
které jen jaksi nebraly v úvahu možnost, že by protihráč mohl smést figurky loktem nebo 
rovnou kopnout do šachovnice. 

Kolik z toho všeho alespoň tušil Vojtěch? Je téměř jisté, že o frenetické aktivitě 
diplomatů vůbec nevěděl. Vysoká scéna politiky sice nemůže existovat bez světa drobných 
lidí, z něhož původně vyrůstá a na nějž má zas zpětný vliv, většinou jsou však ty oblasti 
značně vzdálené – až na chvíle, kdy výšleh lidového hněvu rozmetá výsluní mocných či 
kolaps politiky rozvrátí tam dole všední životy. V šestatřicátém roce hrozba visela ve vzduchu 
a Vojtěch jistě nebyl necitlivý k varovným příznakům. Jenomže nebyly to jediné starosti: pro 
citlivé lidi na obzoru skoro vždycky visí mračna a zem se jemně chvěje předzvěstí katastrof. 
Živelné pohromy a možná bída, krize hospodářství nebo nečekaná epidemie, to všechno bylo 
ještě v živé paměti. Člověk měl navíc denně před očima náhlé zlomy lidských osudů. Stačilo 
jenom ztratit zaměstnání a už se člověk vezl nezadržitelně někam do hlubin...  

Navzdory hrozbám ze všech koutů světa musí člověk žít, ne po grandiosních skocích, 
jaké píše historie, ale den ze dne, hodinu po hodině. Zvlášť když má mladou hezkou ženu. 
Ano, vzali se s Inge vloni, ještě o něco dříve, než se původně chystali: ten romantický pobyt 
v Božím Daru zasel seménko nového života, tedy i jim se zase jinak odpočítával budoucí čas. 
Dítě se čekalo v březnu, svatba tedy musela být v září, nejpozději v říjnu, aby svatební 
fotografie nebyly tak příliš výmluvné.  

„Takový spěch?“ divil se farář Čoupek od Redemptoristů. „Jste doufám aspoň oba 
katolické víry. Nevzpomínám si, že bych vás vídal v kostele.“ 

„Já jsem úředně evangelík,“ přiznal se Vojtěch. „Reformované církve Valdenské.“ 
Nastalo dohadování, které nakonec rázně ukončila Inge: má dost těch katolíků s jejich 

nároky. Oddají se jenom na úřadě. Vojtěch si říkal, že pokud je nějaký Bůh, jistě mu na 
nějakém obřadu moc nezáleží. Matce to bylo zřejmě jedno: katolíci pro ni stejně byli jenom 
uctívači model. Ostatně byla teď nápadně nemluvná. 

„Řekni mi máti, co ti vadí,“ nevydržel to jednoho večera, kdy už dusno v malém bytě 
bylo téměř hmatatelné. „Pořád jsi chtěla, abych si našel novou ženu. Tak jsem to udělal a ty...“ 

„Já jenom doufám, že budete šťastní.“  
Řekla to stručně, s výrazem, který tak dobře znal. 
„Šťastní, máti? Kdopak je šťastný, kromě postav v románech. Když si dva lidi nedělají 

ze života peklo, to už je úspěch ne? A na to Inge nevypadá.“ 
„Doufám, že se nemýlíš. To víš, budeš tu na to sám. Já se vrátím do Vídně.“ 
„Ale proč, proboha? Můžeš tu přece bydlet s námi.“ 
„Ty myslíš, že by mě tu Inge snesla?“ usmála se trpce. „Za měsíc bych měla kufry na 

chodbě. Tak radši půjdu sama od sebe.“ 
„Inge? Ta je přece tak poddajná.“ 
„Ty můj Vojtíšku,“ usmála se s neobvyklou něhou. „I když přečteš deset encyklopedií, 

budeš pořád jako malý chlapec, aspoň co se týče žen. Ba ne, připravíme skromnou svatbu a já 
pak odjedu.“   
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Nehádal se, snad měla matka pravdu. Možná později, až se s Inge víc sžijí, třeba až se 
narodí to maličké, mohla by zase načas přijet... Něco mu ale říkalo, že k tomu nedojde: matka 
s Inge byly k sobě tak zdůrazněně zdvořilé, že člověk přímo cítil, jak se tajně nesnášejí. 

Ať tak či onak, svatbu bylo třeba zařídit. Ve chvíli, kdy chystal dokumenty, uvědomil 
si najednou s úlekem, že málem udělal to, co Milada jemu v minulosti: neřekl Inge ještě nic o 
tom svém prvním manželství. S zaťatými zuby se rozhodl to napravit. 

„Inge, musím ti něco říct. Já už byl ženatý.“ 
Zírala na něho. Ty její hnědé oči se teď zdály obrovské. 
„Proboha. Snad nejsi rozvedený.“ 
„Ne, vdovec,“ řekl chmurněji, než chtěl. 
„To jsem si oddechla. Ačkoliv budeš mě srovnávat s první ženou.“ 
„To by ti jenom prospělo.“ 
„Jak to, nebyl jsi s ní šťastný?“ 
„To je slabé slovo,“ zabručel. „Jednou ti budu o tom vyprávět, ale ne teď. Nás se to 

nijak netýká.“ 
Opravdu se jich netýkal ten balvan tragického manželství, který mu už vždycky bude 

tížit ramena? Teď ale nechtěl na ni tuhle hrůzu navalit. Viděl na ní, že by se ráda vyptávala, 
ale rychle začal mluvit o jiném. Bylo to fér? Tak jako tak se chtěli a podle pravidel své doby 
také museli brát... 

 
* * * 

 
Tedy se vzali. Obřad a všechno kolem něho Vojtěchovi připadalo jako série drobných 

katastrof. Vlak z Prahy, kterým měla přijet Anči s Franzem a také Toník se svou novou 
známostí, měl neobvyklé zpoždění, takže už mysleli, že na poslední chvíli budou shánět jiné 
svědky. Inge byla během obřadu i po něm nějak nesvá až nevrlá. Teprve za několik hodin 
prozradila, o co šlo.  

Její otec před třemi týdny rozhodl, že jí pořídí nový kostým a střevíce. Bude to ke 
svatbě, jeho poslední dar. Inge se natolik se zapomněla, že se otci vrhla kolem krku, patrně 
poprvé tak po šestnácti letech. Hned si svou chybu uvědomila. S tichým zahanbením se 
vytratila z pokoje a z bytu, ale na ulici znovu zajásala. Nebylo zbytí, musela za Friedou a 
spolu potom strávily hektické odpoledne v Neherově velkém obchodě. Nakonec našly 
francouzský kostýmek, v němž byla Inge k nakousnutí, a k tomu rozkošné střevíčky, v nichž 
její nohy vypadaly o dvě čísla menší. Večer to radostně sdělila otci včetně ceny, která se 
nezdála tak závratná. 

„Od Nehery, blázníš?“ vyjel na ni otec. „Nebudu vyhazovat těžce vydělané peníze za 
nějaké hadříky.“ 

„Já myslela, že jsi mi chtěl koupit kostým...“ 
„Kostým se nekupuje, ten se šije na míru, aby seděl.“ 
„Ale já jsem si ho vyzkoušela, sedí perfektně.“ 
„Už jsem řekl,“ upřel na ni otec těžký pohled. „Zítra zajdeme ke krejčímu.“ 
Co následovalo v dalších dnech, připomínalo jakýsi pomatený sen. Otec byl toho 

názoru, že kostým se nedá svěřit nějaké švadleně. Bude to tedy nejraději krejčí vojenský, 
protože nejnáročnější na dokonalou fazónu jsou přece důstojníci. Když vedle něho 
doklopýtala do toho stánku elegance, měla si vybrat ze tří možných látek, které jí připadaly 
jako různé varianty polní uniformy. 

„Já tohle nechci,“ řekla se staženým hrdlem. „Mám se v tom vdávat, ne jít do bitvy.“ 
„Jsi pitomá,“ zařval otec bez ohledu na přítomný personál. „K čemu ti bude módní 

hadr. Tohle je kvalita, která už něco vydrží.“ 
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Nu, vydržela. Inge ten kostým, připomínajícím uniformu, po svatbě nikdy neoblékla – 
podobně jako boty, které padly jako ulité, to znamenalo, že za půl hodiny nesnesitelně tlačily. 

Svatba se tedy odbyla, ne o moc lépe, než ta první. Příbuzní s obou stran se při obědě 
tvářili zaraženě, snad proto, že jídlo téměř nebylo k pozření: také hostinu vystrojil 
v německém hostinci pan Hoch a projevil při tom stejnou citlivost jako při výběru oblečení. 
Pak Vojtěchovi blízcí odjeli, navíc i matka. 

„Proč matku vyháníš,“ zeptala se ho na nádraží Anči. 
„Nevyháním, sama chtěla.“ 
„Ale ty´s ji nepřemlouval, viď.“  
Její skeptický úsměv ho rozzlobil. 
„Nechápu, co chceš říct. Copak jsem pro vás udělal tak málo?“ 
„Kdysi. Ale změnil ses. Když jsi byl sám, byla ti matka dobrá. Ale teď, když máš tu 

vojandu...“ 
„Vojandu... Co tím proboha myslíš?“  
„Copak ona neslouží u vojska? Podle té uniformy... No, proti gustu není dišputát, jak 

se říká. Měj se dobře a někdy zase přijeď, už jsi u nás nebyl kolik let.“ 
Rychle ho políbila na tvář a nastoupila do vlaku. Vojtěch za ní zíral s údivem. Je 

možné, že by Anči žárlila? Nikdy si přece nebyli moc blízcí, shodla se vždy spíš s Toníkem, 
tak jako Vojtěch kdysi s Bětkou. Ach Bětka... ještě teď vzpomínka na ni poněkud bolela. 

Po letech pochopil, že co se matce ani Anči nelíbilo, byl původ Inge. Franz byl sice 
také Němec, podle nich to ale byl Rakušan: úplně jiná národnost, jak se v té době ještě 
domnívali, navzdory propagandě Hitlera. Vojtěch byl přesvědčen, že je to jenom hloupé 
nedorozumění. Lidé byli přece tak podobní! Jistě by dokázal žít třeba s černoškou. Ostatně 
Inge, zvláště v létě, k ní daleko neměla... 

 
* * * 

 
Po svatbě si našli nový byt. Vlastně jej našla Inge a patrně ne náhodou to bylo na 

opačném konci města, daleko od jejího domova. Lochotín byl tehdy víceméně nová čtvrť na 
kopci nad řekou, kam se dřív – podobně jako ještě dříve na Bory – chodilo na výlety. Přes 
most a do kopce mezi řídce rozestavěnými vilami a domky tam jela zvláštní tramvaj. Jediný 
malý vůz, který tak trošku připomínal horskou lanovku, tam občas jezdil z náměstí a zase 
zpět, po jediné koleji. Bylo to tedy trošku z ruky, ale zato jaká nádhera! Taky zde, po svahu až 
dolů k řece se rozkládal veliký park s výletní restaurací, který však rychle přecházel do 
celkem nedotčené přírody.  

Byt byl v jedné vile. Když jej uviděli, nechtěli věřit svému štěstí: z jídelny se 
vycházelo přímo na velikou zahradu, která jim byla úplně k disposici. Majitel, podivně 
uzavřený Čech s německým jménem Berger, jim zdůraznil, že byt pronajímá jenom na rok; 
pak si budou zas muset najít jiné bydlení. 

„Proč to asi říkal,“ divila se Inge. „Nezdá se, že by měl s tou vilou jiné úmysly.“ 
„Nejspíš má špatné zkušenosti s nájemníky. Uvidíš, že nám to po roce zase prodlouží.“ 
To byla chybná předpověď, jak se později ukázalo, ale pro tu chvíli posloužila jako 

uklidnění. Inge mu věřila na slovo: byl tak vzdělaný. Ať se ho zeptala doslova na cokoliv, 
hned z něho tryskaly bohaté znalosti. 

„Jsi jak naučný slovník,“ říkala obdivně. 
„Já vím, taky tak tlustý.“ 
Přísně vzato, tlustý nebyl, ale měl jistý sklon k nadváze, který se stále více prosazoval, 

jak Inge pod vedením jeho mlsného jazýčku postupně zlepšovala své kuchařské umění. Vždy 
ve čtvrtek byl dole na náměstí velký trh. Na něj se vypravovala jako na velké dobrodružství, 
celá nadšená, že konečně může samostatně nakupovat. Celý večer pak o tom Vojtěchovi 
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vyprávěla. Každý druhý den navíc přijížděl s koňským povozem sedlák odněkud až od Klatov 
a prodával za směšný peníz čerstvá vejce, máslo a smetanu.  

Vojtěch lačně přijímal všechny dary, které život nyní nabízel, od příchylnosti Inge přes 
její stále lepší kuchařské umění až po ten zázrak klíčícího nového života, který se teď už 
velmi zřejmě hlásil v jejím víc a víc se kulatícím bříšku. Miloval Inge doopravdy? Byl příliš 
dospělý a příliš otlučený životem, aby se šťoural v této otázce. Inge byla dost hezká, aby ho 
stále přitahovala, dost oddaná, aby ho zbavila většiny nejistot, dost inteligentní a čestná, aby 
si jí vážil. Co se dalo chtít víc? A teď se ještě chystala být matkou jeho syna. Že to bude právě 
syn, o tom ani v nejmenším nepochybovali. Měli už pro něho přichystáno jméno.  

„Tomáš,“ ochutnávala je Inge pořád dokola. „To zní hezky: Tomáš Kára. President se 
jmenuje také tak. Německy je to Thomas, to se bude líbit příbuzným.“ 

Bude se to taky líbit Tomášovi? Nejspíš o tom nebude přemýšlet: narodí se jako 
Tomáš, bude tedy Tomášem. Zda Nevěřícím, to se uvidí. 

Mezitím na zahradě, na niž vyhlíželi okny, napadl sníh a ležel tam aspoň dva měsíce. 
Příroda spala, zachumlaná sama do sebe, zatím co malý Tomáš v bezpečí mateřského lůna se 
stále důrazněji chystal k zrození. Když sněhy roztály a pruty keřů aspoň barvou naznačovaly, 
že se už chystají nalít své pupeny a z nich pak vyhnat první lístky, byl už Tomáš zřejmě 
netrpělivý dostat se ze své skrýše ven. Vojtěcha posedl neklid. Lochotín byl dost osamělé 
místo, telefon byl bůhvíkde a shánět tady taxík bylo nejspíš beznadějné. Když Inge jednoho 
odpoledne zavyla nad tím, co vypadalo jako první stahy, rychle ji oblékl a dovedl k té jejich 
malé tramvaji. Pak během dlouhé půlhodiny, kterou starý vůz potřeboval do města, bezděčně 
vzpomínal na jinou cestu, tak nejméně před sedmnácti lety. Tehdy také někoho vezl, bylo to 
ale vlakem. S úzkostí tehdy také počítal minuty. Vezl raněného, byla přitom také žena, pro 
něho významná... Leny Schneider, vzpomněl si náhle s bolestnou jasností: ta hrdá dáma, která 
ho napřed odmítala a pak do sebe přijala. Brzy pak umřela, ta také. Jako by byl jeho život jako 
vlak, za jehož okny se míhaly stanice a lidé: objevili se, chvilku pobyli a pak se zase ztráceli 
do nenávratna... 

„Na co myslíš?“ zavrtěla se mu Inge v náručí. „Tváříš se tak zachmuřeně.“ 
„Co budeme dělat, jestli se Tomáš začne drát ven.“  
Nebyla to přímo lež, myslel na to také. 
„Myslím, že ještě ne,“ řekla s pohledem ponořeným do sebe. 
„Ta tramvaj tolik hází, mohlo by ho to vydráždit.“ 
„Ale můj Vojti, to přece neurčuje on.“ 
Přezdívku Vojti začala používat nedávno. Jazykově ho to dráždilo a současně i 

vzrušovalo: bylo to slovo tajného jazyka jejich důvěrnosti, jakési zvukové pohlazení, které si 
samo říkalo o něžnost. Žádný z nich v dětství něžnost vlastně nezažil, byli v tom tedy trochu 
stydliví a neobratní. 

 Když konečně dorazili na Rusňákovu kliniku, byl naštěstí lékař ještě přítomen. 
„Dneska to nebude,“ prohlásil, když Inge prohlédl. „Řekl bych, že ještě dva dny.“ 
„Je to jisté? Potíž je ta, že bydlíme na Lochotíně.“ 
Vysvětlil lékaři, že tam není tak snadné najít odvoz, kdyby potřeba byla akutní. Navíc 

je on celý den v práci... 
„Tak paní může zůstat zde,“ přerušil ho lékař vlídně. „Mám tu dva volné pokoje, 

příjemné sestřičky, zásobu knih a časopisů, aby se tu nenudila...“ 
„Ty mě tu asi necháš, viď,“ zamračila se Inge. „Aby ses mě na chvíli zbavil.“ 
„Ale kdepak, milostivá paní. Pan Kára je jen opatrný, to mu chválím. To víte, naše 

babičky rodily třeba na poli a většinou to přežily, ale dnes, když chápeme ta všechna rizika...“ 
„Jaká rizika,“ vzhlédla Inge trochu vyděšeně. 
„Myslím žádná, ve vašem případě. Plod má dobrou polohu, všechno se vyvíjí jak má. 

Ale je to první porod a pomoc zkušeného lékaře tak není zcela k zahození.“ 
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Inge tam tedy zůstala. Nakonec Vojtěcha neochotně propustila. 
Tomáš se narodil přesně dle Rusňákovy předpovědi. Nebyl to lehký porod. Dítě bylo 

veliké, ale s lékařovou pomocí proběhlo všechno bez komplikací. Když Vojtěch přišel na 
kliniku, byl už Tomáš na světě. Ukázali mu maličkého tvora se svraštělou tváří a tělem 
červeným jako vařený rak.  

„To je krásné dítě,“ usmála se sestra, která mu ho ukazovala. 
„Nevadí, že je celý pomačkaný?“ 
„Takové jsou zprvu všechny,“ smála se jiná sestřička. „Počkejte za týden.“ 
Vojtěch s ostychem vstoupil do pokoje, kde ležela Inge. Sklonil se nad ní, dojemně 

pobledlou a jaksi oduševnělou vyčerpáním. S rozpaky vykoktal své díky. 
„To bych řekla,“ vzdychla s hranou nevrlostí. „Něco takového bych znovu nechtěla. 

Už jsi Tomáše viděl?“ 
„Ano, je to krásné dítě.“  
„Vi ď? Říkají to všichni, že se povedl...“ 
Vlastně teprve, když už dojel zpátky na Lochotín a šel mezi stromy k jejich bytu, 

došlo mu plně, co se stalo. Narodilo se jim dítě! Ještě docela nedávno to byl spíš zvláštní stav 
matčina těla. A pak, v jediné chvíli, která byla tou nejpřirozenější událostí a současně 
tajemným zázrakem, se zrodil nový člověk. Tomáš Kára, jeho syn. Byl by tu novinu rád volal 
do nočního nebe, sdělil ji hv ězdám a celému vesmíru. Ale protivila se mu teatrální gesta a 
kromě toho hvězdy neviděl: v jednom z těch hravých rozmarů, které má příroda přichystány 
pro takové chvíle, se vlahou březnovou tmou začaly snášet nadýchané vločky sněhu. 

 
 II 

 
Tomy rostl. No jistě, Tomy, Vojtěch se mohl zlobit jak chtěl. Šlo jen o maličkost? Jako 

by se tou přezdívkou Hochové pokoušeli zmocnit toho malého tvorečka. Tomyho modré oči a 
slámová žluť prvních vlásků ovšem vyvolávaly nadšení v rodě tak německém a přitom tak 
chudém na nordické rysy. Naštěstí výpravy na Lochotín přece jen kladly značné nároky: 
otřesy tramvaje, zvláště té malé, která jela sem nahoru, budily v rozložitém těle paní Hochové 
pocity nepohodlí. Návštěv tedy bylo jen pár. Babička pochovala vnoučka na klíně, dědeček 
s rozpačitě blahovolným výrazem stál opodál. Pak zase odjeli. A Tomáš rostl, jak se sluší na 
malého kloučka, v blažené nevědomosti o hrozbách, které se v stále hustších mračnech 
stahovaly nad jejich hlavami. 

Nešlo jen o to, co se dělo v tom velikém světě a o čem se patrně psalo v novinách. 
Samota Lochotína, ticho té krásné zahrady jako by byly utkány ze samých bezhlesých 
vykřičníků. Inge, která dřív stála nohama vždy pevně na zemi, teď zjišťovala, že má zvláštní 
schopnosti. Šla po ulici. Najednou bez zjevné příčiny vzpomněla na někoho, koho neviděla 
kolik let. Zahnula za roh a potkala ho. Náhoda? Stalo se to jednou, dvakrát, mnohokrát. 

„No, Inge,“ mručel Vojtěch. „Člověk si někdy neuvědomí...“ 
„Neuvědomí? Co tím myslíš?“ 
Mluvili česky, Vojtěch na tom trval. Zásoba slov se tak smrskla na jakýsi pohotovostní 

balíček. Nevrle jí to přeložil. Stejně nechápala. 
„Nejspíš to bylo náhodou,“ řekl nakonec. „Náhoda nemá žádné vysvětlení.“ 
„Jak poznáš, co je náhoda?“ 
Bezmocně krčil rameny. 
Záhady poťouchle začaly vystupovat z polostínu.  
„Víš, je to hloupé, ale já mám pocit, že v rádiu někdo je,“ svěřila se jednou. 
„Ale Inge, přece víš, že jsou to jenom vlny, které se nějak šíří prostorem.“ 
„Copak jsi neříkal, že Rudolf Steiner...“ 



 106 

„Tvrdí, že jsou takové jevy myšlenkami, které vnukají světu vyšší bytosti. To přece 
neznamená, že opravdu dřepí v rádiu. Stejně si myslím...“ 

„Ale to rádio je jako živé,“ přerušila ho hlasem, přiostřeným lehkou hysterií. „Včera 
začalo zase mluvit samo od sebe. Ale to není všechno! Stalo se něco divného.“ 

Tomy byl klidné dítě. Když spal, ani se nepohnul a Inge k němu často přicházela po 
špičkách, aby se přesvědčila, zda vůbec dýchá. Pak se zas odplížila zpátky na zahradu, kde 
v záři červnového slunce zkoušela, zda několika stehy nedodá svým oblíbeným šatům módní 
švih. Tiše šila, broukala si nějakou melodii a přitom poslouchala všechny ty zvuky kolem 
sebe. Zdály se být docela obvyklé a vlídné: tiché šumění stromů v lehkém vánku, stříbrné 
tikání z hrdla malého ptáčka někde ve větvích, pak melodické bublání a cvrlikání, jímž mu 
odpovídali jiní. Občasný třepotavý šelest křídel, jak nějaký pták přeletěl z větve na větev. 
Najednou všechno ztichlo, jako by celý svět se zatajeným dechem utkvěl kdesi mimo čas. 
V té chvíli Tomáš náhle vykřikl. Inge se vymrštila a skokem byla v pokoji. Nebyl tam nikdo 
kromě Tomyho, ten zase klidně spal. Jen koutkem oka zahlédla, jak něco velikými skoky 
prchá od lůžka a mizí v zahradě. 

„Něco?“ ptal se jí Vojtěch nedůvěřivě. „Nějaké zvíře, nebo hmyz?“ 
„Ne, něco divného. Jako by to bylo průhledné. Viděla jsem jenom ten pohyb.“ 
A štíhlým prstem naznačila oblouk skoků toho zjevení. Vojtěcha bezděčně zamrazilo. 

Člověk nevěřil na nějaké středověké incuby či jiné zásvětní bytosti, ale ta pohodlná nevíra 
nebyla skálopevnou jistotou.  

„Býváš tu pořád sama, viď. Asi potřebuješ změnu. Vezmu si dovolenou, pojedeme 
někam daleko.“ 

Inge se celá rozzářila a tím i zkrásněla. Vojtěch se na ni díval s údivem. Jak se jen 
dokázala rozsvítit, když nějak vzbudil její radost: jako nějaký nebroušený drahokam, když na 
něj dopadne paprsek slunce. 

 
* * * 

 
Na rozdíl od ní, velký svět ukazoval stále posupnější tvář. I v jejich zemi to nebyl tak 

zcela utěšený pohled, i když se v každodenním životě zase tak moc nedělo. Masaryk, ten živý 
pomník svobody a demokracie, před půlrokem odstoupil – prý ze zdravotních důvodů, bylo 
mu přece přes osmdesát. Ale šeptalo se, že ho k tomu donutili jeho nepřátelé. Bylo jich hodně, 
zleva zprava, z Východu i ze Západu. Na sjezdu v Chebu Henlein vykřikoval požadavky 
autonomie, na Slovensku se hlinkovci už vůbec netajili programem separace. Polsko si 
brousilo zuby na Těšínsko, Maďarsko zase na území, o něž je oloupil Trianon. Vojtěch o tom 
slyšel povídat v kanceláři. Měl dojem, že kam oko pohlédne, supi jen čekají, aby se vrhli na to 
chutné tělo mladé republiky. Že dosud žádná válka nebyla? Vždyť byla, ve Španělsku, kde 
krutost bratrovražedného boje už překonala všechny představy. Československo, vedené  
přesvědčeným diplomatem Benešem, se moudře rozhodlo k nevměšování.   

Svět věru nebyl klidné místo, už vůbec ne pro dovolenou. Do Itálie nebo do Německa 
by jel jenom šílenec, ale ani Jugoslávie nebo dokonce Rakousko nenabízely mnoho klidu. 
Tomáš byl také ještě příliš malý na takové výpravy.   

„Pojedeme na Šumavu,“ navrhla Inge. 
„Proč zrovna tam?“ 
„Chtěla bych se tam zas jednou podívat.“  
Znají prý jednu rodinu na Horské Kvildě, mockrát u nich přenocovali. Ten pán je 

lesník, jmenuje se Reich. Podle otce je tam prý rádi ubytují. Vojtěcha tenhle plán moc 
nenadchl. 

„Kvilda? Už to jméno připomíná kvílení.“ 
„Horská Kvilda. Je tam krásně.“ 
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„To chceš s takovým malým cvrčkem do hor?“ 
„Ony to jsou takové zvláštní hory,“ řekla zasněně. „Mírné a zaoblené, uvidíš...“ 
Vlak je dovezl jen do Sušice, pak po dlouhém čekání s nimi autobus dokodrcal do 

Kašperských Hor. To bylo stranou, ale jiná možnost nebyla. Tam našli jenom hostinec, 
v kterém jim vyklidili pokoj na noc.  

„Do Horské Kvildy? Leda bryčkou,“ řekl jim hostinský. „Pan Langschwanz vám udělá 
dobrou cenu.  

Pan Langschwanz byl vlídný, ale nemluvný. Na každou větu, ať už to byl návrh nebo 
otázka, odpovídal úsměvem a pokýváním hlavou. Vojtěcha napadlo, jestli snad není hluchý 
nebo jim nerozumí. Zkoušel to česky, německy, bez úspěchu. Pak Langschwanz konečně 
promluvil. To, co však řekl, nepřipomínalo žádnou známou řeč. K Vojtěchovu překvapení mu 
Inge odpověděla podobně. 

„Prosím tě, jak to mluvíte?“ zeptal se jí ohromeně. 
„Přece německy.“ 
„Vždyť nerozumím ani slovo!“  
„To je místní dialekt,“ zasmála se. 
„A ty ho ovládáš?“ 
„Jen trošku. Byla jsem tu jednou celé léto na prázdninách, u jedné spolužačky. Je to 

docela jednoduché, jen místo a musíš říct o, místo o zas někdy u...“ 
„Řekni mi, když ses dokázala naučit tuhle hrůzu, proč ti takovou potíž dělá čeština?“ 
„To je něco docela jiného. Jen chvíli poslouchej.“ 
Časem jako by z mlhy neuvěřitelných zvuků postupně vystupovaly obrysy známého 

jazyka. Až ovšem na pár výrazů, v kterých však brzo poznal pokroucená česká slova. Tak 
tohle tedy jazyk také uměl: pitvořit se a hrát si na schovávanou. Vsadil by se, že v té Kvildě 
budou mít zas nepatrně jiný dialekt, možná jiný v Srní, jiný na Modravě... Fascinovala ho i 
trochu dráždila ta zvláštní mnohoznačnost jazyka, který jako by pořád kolísal mezi potřebou 
dorozumění a snahou odlišit se.  

Nechal Inge, ať zvolna klábosí s tím zvláštním mužem na kozlíku, pohodlně se opřel a 
vlastně poprvé se zadíval do kraje. Krajina, jen lehce načrtnutá v hustém oparu, ubíhala do 
indigových stínů údolí po obou stranách cesty. Sklonil se k Tomáškovi, který mu napůl ležel, 
napůl seděl na klíně a svíral malou ručkou jeho jeden prst jako bod jistoty v tom zelenavém 
přelévání za okraji bryčky. Dítě se dívalo chvílemi do nebe, chvílemi jemu do tváře, jako by 
porovnávalo velký a malý svět. 

„Asi se divíš, kam se zase ženeme,“ říkal mu. „To jsme my velcí, pořád něco hledáme. 
Pro tebe je to asi jedno, mlíčko dostaneš tady stejně jako tam. Jenomže podívej se, jaká je to 
krása. Vidíš ty kopce, vypadají jako hřbety zvířat, která si vyhřívají svou zelenou srst. A nebo 
jako vlny navěky ztuhlého moře.“ 

„Ty myslíš, že ti rozumí?“ ptala se Inge. 
„Samozřejmě. Viď Tomášku.“  
Zdvihl dítě tak, aby se podívalo do kraje. Tomášek chvíli zíral přes kraj bryčky, pak 

obrátil zas oči k němu a usmál se. Nebylo možno odhadnout, co se v něm asi děje, ale ten 
úsměv Vojtěcha zasáhl až kdesi hluboko. Bylo mu, jako by mu život nabízel nějaký sladký 
příslib, který téměř určitě nesplní. Zápasil chvíli s nedůvěrou, jako před svody krasavice, 
proslulé svou nevěrou. Pak před nimi na obzoru nad koňskými zadky už vyvstaly nějaké 
chalupy. Blížili se zřejmě k Horské Kvildě. 

 
* * * 
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Spali tvrdě snad deset hodin a pak se po vydatné snídani vydali na výlet. Neměli 
s sebou kočárek, ten by tu v horách nebyl k ničemu. Inge však ze starého batohu vynalézavě 
stvořila jakýsi vak, v němž bylo možno Tomáška s sebou nosit docela pohodlně.  

„Musíš si ale přizpůsobit řemeny,“ řekla Vojtěchovi. „Aby tě neškrtily.“ 
„To ho mám snad nosit já? Vždyť je to proti přírodě! U všech druhů mláďata nosí 

matky. Já mám jít vpředu, ve své silné paži těžký kyj, kterým vás budu chránit.“ 
„Tak si to jednou prohodíme,“ hravě odsekla. „Nějaký klacek taky unesu a před zajíci 

a veverkami vás snad ubráním.“ 
Skutečně brzy našla dlouhou hůl a tou pak před nimi odhrnovala větve, aby Tomáška 

nešlehaly do tváře. Šli lesem asi hodinu a pak se dostali na sotva patrnou travnatou cestu na 
okraji kořeněně provoněné louky, která se svažovala do údolí. Hlouběji pod sebou viděli 
osamělou chalupu, které z komína stoupal modrý proužek dýmu. Vojtěcha napadlo, jak místní 
lidé uměli stavět svá obydlí tak, že zapadla do krajiny jako její přirozená část. Zauvažoval o 
tom, zda k tomu lidi nutí jenom praktické důvody nebo i přirozený cit, když ho z myšlenek 
vytrhl varovný výkřik Inge. Hned neviděl, co se to děje, ale nato mu nohy doslova ztuhly 
úlekem a útroby mu olíznul známý ledový pocit. 

Cesta nevedla k chalupě, míjela ji o nějakých dvě stě metrů. Od domu přesto vyrazili 
dva velicí psi a hnali se na ně se zlobným štěkotem. Úsloví jeho tchána, že pes, který štěká, 
nekouše, v tomhle případě zřejmě neplatilo: v mžiku všude kolem nich bylo plno vyceněných 
zubů vroubících rudé jícny chrčící vražedným nepřátelstvím. Vojtěch jednoho ze psů kopl a 
tak minul zuby druhého, který mu jenom stačil rozervat nohavici. První zasažen botou zavyl, 
ale nevzdal se a v příštím okamžiku skočil Vojt ěchovi po hrdle. Tomu jen blesklo hlavou, že 
nejspíš kousne Tomáška, a instinktivně se vší silou ohnal pěstí. Zasáhl psa do hlavy tak, že se 
odkutálel stranou. Byl tu však ještě druhý pes, byla tu ale také Inge. Když uviděla, jak psi 
útočí na Vojtěcha a její dítě, probudila se v ní nečekaná zuřivost. Začala holí mlátit do psů 
hlava nehlava, až je vrčící vražedným vztekem odehnala aspoň na krok od sebe. V té chvíli 
uviděla nějakého mládence, jak je ode dveří chalupy se zřejmým potěšením pozoruje. 

„Ty prase,“ zakřičela na něj německy. „Koukej si zavolat ty bestie.“ 
Mládenec viditelně zaváhal, pak pronikavě hvízdl. Psi se okamžitě uklidnili a vlekli 

se, ohony zatažené, zpátky k chalupě. Jejich pán postál, pak rozpačitě pokrčil rameny a zmizel 
ve dveřích. 

Vojtěch i Inge chvíli stáli otřeseně, neschopni pohybu. 
„Co Tomáš,“ zeptal se Vojtěch slabým hlasem. 
„Nic,“ odpověděla Inge podobně. „Je v pořádku.“ 
Tomáš jen koukal velikýma očima. Pak náhle začal křičet a pokračoval ve vřískání 

ještě dobrých deset minut, zatím co stoupali zpět do vrchu. Teprve, když se prodírali zase 
lesem, postupně přešel do přerývaného pláče a nakonec do jakéhosi bolestného vrnění. 

„Dej mu pít,“ řekl Vojtěch, jakmile došli na místo, na němž se mohli posadit. 
„Není ještě ta správná doba.“ 
„To nevadí. Zažil ošklivý šok. Jídlo ho uklidní.“ 
Inge jen přikývla. Tomáš se chvíli odvracel, pak ale přijal prs a začal sát. Po chvíli mu 

hlavička poklesla stranou a v mžiku spal. Inge ho mírně kolébala, ale přitom stále hleděla 
vytřeštěně před sebe. 

„Ten pacholek si zřejmě myslel, že jsme Češi,“ řekla nevěřícně. 
„Vždyť Češi jsme.“ 
„On na nás ty psy poslal. Viděl jsi to. Když jsem na něho zakřičela německy, hned je 

zas odvolal.“ 
Chvíli mlčeli. 
„Já to nemůžu pochopit,“ ozvala se zas Inge. „Lidi tu bývali takoví dobrosrdeční. Čech 

nebo Němec, to nikoho nezajímalo. Mluvili třeba různě, ale domluvili se. Pomáhali si při 
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práci v lese nebo když se někomu zaběhlo zvíře, kráva nebo kozy. A najednou taková 
vražedná nenávist.“ 

Hleděli dolů do kraje, který vypadal pořád mírně. Protější strání rychle letěl stín, jak 
osamělý oblak v čerstvém větru plul po obloze. V té chvíli ale neviděli krásu kopců, 
vymodelovaných modří stínů ze svěžích odstínů zeleně. Před jejich vnitřním zrakem pořád 
tkvěly ty vyceněné zuby, lačné se zarýt do masa. Vojtěch měl pocit, jako by jim svět na 
okamžik ukázal svou skrytou tvář. Napadlo ho, jak dlouho asi potrvá, než i pro ně přestane 
být skrytá. 

 
 III  
 
Mobilizace! Zatím jen částečná, pouze jeden ročník záložníků a jen prý k zajištění 

klidu nadcházejících voleb. Vojtěcha stejně mrazilo, i když zatím nikam nemusel. 
Mírně se pohupoval na pohodlné židli, kterou za malý peníz vyrobily Baťovy závody, 

stejně jako většinu nábytku v jejich novém bytě. Zvykl si rychle na ten byt, přes jeho divnou 
polohu – byl totiž blízko dějiště jeho někdejší tragedie a také, jakousi ironií osudu, i nedaleko 
bydliště Hochů. Bylo to skutečně tak, že Inge po Bergerově nesmlouvavé výpovědi žádný 
vhodnější byt nenašla, nebo ji to přese všechno táhlo k její rodině, i když od ní nemohla 
očekávat nic, než stále nová zklamání? 

„Půjdeme do parku?“ zavolala na něho Inge z kuchyně. 
Ano, byl tu park, který všechny ty nevýhody vyvažoval. Vojtěch pohlédl velkým 

oknem do koruny jedné z lip, které vroubily ulici. Svěží květnové lístky měly zlatý okraj, jak 
se odpolední slunce prodíralo větvemi. Mezi dvěma stromy bylo vidět pole na druhé straně 
ulice. Také tam zeleň stébel mladého obilí jako by byla poprášena zlatem. Jako tak často 
v květnu, příroda – lhostejná ke starostem lidí – doslova jásala.  

Zavolal na Inge, že půjde hned, jak bude hotová. Zůstal sedět a hleděl před sebe. 
Protáhlé, matně lesklé tělo velkého klavíru, na který se konečně zmohl, v protějším koutě 
rozlehlého pokoje tak trochu odsud připomínalo příď člunu. Měl na okamžik dojem, jako by 
s celým pokojem plul v nějakém tichém, ale vskrytu stále překotnějším proudu. Byl ten proud 
čas, nebo naopak oni pluli časem? Tak jako tak z toho měl slabou závrať.  

To, co se dělo, bylo jak řeka nad jezem: člověk se zatajeným dechem čekal, kdy přijde 
sešup do hlubin. Loni v září najednou zemřel Masaryk. Upřímný smutek lidí i v těch 
nejzapadlejších vesničkách jako by předznamenával stále chmurnější vývoj událostí. Ochota 
vlády nějak se dohodnout s německou menšinou jen vybičovala útočné požadavky sudetských 
politiků. Henlein nedávno vyhlásil své Karlovarské požadavky, které fakticky žádaly úplnou 
autonomii. Byla ta touha po samostatnosti, projevovaná Němci, Slováky, Poláky, Maďary v té 
donedávna klidné zemi skutečnou potřebou nebo jen hysterií, vyvolanou kapesními Hitlery, 
bažícími po důležitosti a moci? Kdo to mohl s říct? Ani s tchánem, který soukromě připouštěl 
svůj český původ, se o tom už nedalo mluvit rozumně. 

Vojtěch, který se po celá léta odmítal zajímat o politiku, najednou viděl, že to nejde: 
politika stála na prahu a drala se do soukromí jejich životů. Tak třeba okupace Rakouska 
(každý jí bůhvíproč jmenoval podle Hitlerovy frazeologie anšlus) Vojtěchovi připadala jako 
záplava hnědého bahna, která pohltila jeho rodnou Vídeň a odřízla ho od jeho příbuzných. 
Matka ani Anči neodpovídaly na jeho dopisy. Byly v korespondenci vždy liknavé, ale toto 
mlčení už zaráželo. Měl by se tam vypravit? Ale jak mohl vědět, že se dostane přes hranice, 
že ho hlavně pustí zase zpátky? 

„Tati, podívej,“ ozvalo se vedle něho. 
Tomáš mu ukazoval malého hliněného koníka, který v dost zbědovaném stavu zbyl 

z nějaké složitější hračky. Vzal figurku do ruky. 
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„Ano, kůň,“ řekl vlídně. „Ein Pferd, anglicky a horse, kupodivu. A nebudeš mi věřit, 
španělsky el caballo. Pojď ke mně,“ řekl a zdvihl synka na klín. 

„Pojedeme na koníčku,“ prozpěvoval a jemně nadhazoval synka koleny. „Pojedeme 
daleko...“ 

Tomáš se rozesmál, jako vždy při té hře, ale pak zas sáhnul po koníku. Sotva však 
figurku držel ve svých malých rukou, zase ji otci ukázal. 

„Horse,“ řekl dětským hlasem. 
„Výborně! Copak je,“ dodal nespokojeně, když mu klouček strčil figurku až před oči. 
Chvíli ji prohlížel. Pak viděl, že má koník zlomenou jednu nohu, jen taktak držela na 

papírové kůži. 
„Ale ne,“ řekl smutně. „Koník je velmi nemocný. Já ale nejsem lékař koní, víš? 

Nejsem vůbec lékař, neumím léčit ani sebe.“ 
Léta se potýkal s nejrůznějšími příznaky. Lékaři, když se k nim konečně odvážil, ho 

zdvořile vyslechli, proklepali ho a poslechli na různých místech těla, pak jenom zavrtěli 
hlavou. Nic, co by se nápadně vymykalo normálu. 

„Bolest je průvodní jev života,“ řekl mu ten poslední s náznakem úsměvu. „Aspoň 
víte, že žijete.“ 

Předepsal mu nějaký preparát, po kterém Vojtěch, do té doby sužovaný průjmy, měl 
pro změnu úpornou zácpu. Přestal tedy lék brát a byl zas tam, kde na počátku, jako v té hře 
Člověče nezlob se, kterou Inge naivně milovala. 

„Tak co, půjdeme ven?“ vsunula Inge hlavu do dveří.  
„Jsou tu dva nemocní,“ odpověděl jí Vojtěch přes Tomášovu hlavu. 
V mžiku byla u nich. 
„Co je Tomymu?“  
„Tomáš z nás tří jediný kypí zdravím.“ 
„Tak kdo tedy?“ 
„Když pomineme mne, je tady ten koník.“  
Prstem ukázal, jak se hliněná noha láme. Vzala mu hračku z rukou a prohlédla ji. 
„To se slepí. Musím koupit lepidlo.“ 
„Zeptej se, jestli nemají lepidlo taky na mne. Mám dojem, že mě drží pohromadě 

jenom kůže, jako u toho koníka.“ 
„A myslíš, že bys mohl jít ven neslepený?“ 
„Zkusím to... Neslepený, zajímavé slovo,“ brumlal si Vojtěch nad tkaničkami. „Člověk 

by vlastně mohl říct i neslepý, neslepičí...“ 
Snášeli kočárek s dlouhých schodů na ulici. 
„Pomalu! Přece víš, že nejsem slepený,“ napomínal Inge. 
„Děláš si legraci, nebo ti vážně něco je?“ 
„Myslíš, že by mi mohlo být něco i nevážně? Já vlastně nevím. Poslední doktor tvrdil, 

že prý jenom na blázny působí počasí.“ 
„Celý svět mi připadá jako blázinec.“ 
„Proto mě asi taky poslal domů.“ 
 

* * * 
 
Svět opravdu blázinec trochu připomínal, v ten den i v příštích týdnech a měsících. A 

čas jako by v té době v různých vrstvách proudil odlišnou rychlostí. Zatím co Károvi, 
podobně jako miliony dalších obyčejných lidí jako vždy ráno vstávali, chodili do práce či po 
nákupech a po obědě na procházku třeba do parku, zatím co pro ně byl událostí tu 
prořezávající se zoubek dítěte nebo naopak bolavý kaz na dospělém zubu, velký svět se stále 
nápadněji řítil do tmy.  
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Britská vláda, která předtím bez jediného protestu spolkla obsazení Rakouska, pocítila 
starost o osud ubohých sudetských Němců. Vyslala lorda Runcimana jako prostředníka 
k jednání. Beneš se snažil: nabídl Henleinovi třetí plán a když se nesetkal s pochopením, ještě 
čtvrtý plán řešení sudetské otázky, v nichž víceméně akceptoval všechny jeho požadavky. 
Jenomže to už nyní nestačilo: henleinovci už neměli chuť k jednání. Pokusili se o puč, který 
byl ovšem potlačen. V pohraničí bylo vyhlášeno stanné právo. 

„Tak, jenom pěkně ostře,“ pochvaloval si v kanceláři Machatý. „Teď s těmi Němci 
pěkně zatočíme.“ 

„Mluvíte o všech Němcích,“ namítl Vojtěch. „Máme jich tu skoro tři miliony. Henleina 
jenom jednoho.“ 

„Henlein dostal v posledních volbách tři čtvrtiny jejich hlasů, psali to v novinách.“ 
„Nejspíš se všichni bojí.“ 
„Čeho, prosím vás. My přece pohraničí hravě ubráníme.“ 
„Vláda si to zřejmě tak docela nemyslí.“ 
„Prosím vás, politici,“ odfrkl Machatý. „Viděl jste pevnůstky? Naprosto nedobytné. 

Viděl jste naše nová letadla? A strojní pušky? Kampak se na nás Němci hrabou.“ 
„Mám pocit, že se Hitlera bojí i Anglie.“  
„Prosím vás, co jsou to za panikářské řeči?“  
„Chamberlain přijel za Hitlerem,“ poznamenal jemně Vohnout v pozadí. 
Machatý se po něm prudce otočil, jakmile promluvil, ale pak jen zavřel otevřenou 

pusu a nic neřekl. Zřejmě ta zpráva i jemu vzala dech.  
Nebyl ostatně sám. President, vláda, všichni kdo měli přímé zprávy o nejnovějším 

vývoji, s bezmocným rozhořčením přihlíželi, jak se hroutí síť obranných smluv. Ovšem, bez 
vůle držet slovo nemá smlouva ani cenu papíru. Jenomže věrolomnost navíc vzbudí odpor 
k tomu, kterého jste zradili: nejen, že spojenci odmítli pomoc, ale vyděšeni hrozbou války 
tvrdě žádali, aby se republika vzdala svého pohraničí. Hodžova vláda jeden den pobouřeně 
odmítla, nazítří zkrotla a ustoupila. Národ, až dosud krmený vlasteneckými výzvami, vyšel do 
ulic. Vláda padla, byla ustavena nová, v čele s generálem Syrovým. Jméno i mračný vzhled 
toho čackého muže slibovaly rozhodnost. Skutečně, na druhý den vyhlásil všeobecnou 
mobilizaci. Proudy dění, v různých vrstvách až dosud téměř nezávislé, se náhle smísily. 

„Proboha Vojto, copak i ty musíš?“ bědovala Inge. „Jsi přece nemocný.“ 
„Ne nemocný, jen neslepený. Nesehnala jsi to lepidlo.“ 
„Jak můžeš takhle žertovat. Co když tam přijdeš o život, co si pak počnu?“ 
„Zatím se nestřílí. Nejspíš je to jen gesto.“   
Gesto či ne, museli se rozloučit. Objal teplé tělo ženy, která mu vytvořila nový domov, 

políbil synka, který nic nechápal. Pak s batohem plným narychlo sbaleného prádla vyrazil 
z domova. Na shromaždišti v kasárnách Pětatřicátníků se dozvěděl, že je odvelen do Sušice a 
ještě tentýž den tam odjel zvláštním vlakem s dalšími. 

 
* * * 

 
„Máte nějaké zvláštní znalosti?“ ptal se ho starý major v Sušici a skepticky přejel po 

Vojtěchově postavě, která i v uniformě nevypadala moc vojensky. 
„Za války jsem byl u radistů, i když se tomu tak tehdy neříkalo... Byl to odposlech 

nepřátelských zpráv. Ne že bych tomu rozuměl, byl jsem tam pro svou znalost jazyků.“ 
„Skutečně? To byste se spíš hodil do štábu, někde u brigády nebo výš. To ovšem 

kdyby byli spojenci, s nimiž bychom se domlouvali. Jenomže žádné nemáme. Prostě se na nás 
vykašlali.“ 

„Já vím.“  
„Takže vás budu muset použít jinak. Znáte to tady, poručíku?“  
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„Byl jsem před rokem na dovolené na Horské Kvildě.“ 
„Podívejme. Takže vás nepřekvapí zdejší krajina. Pohleďte tady na mapu, tu vám dám 

s sebou. Na spojnici Prášily – Filipova huť je systém pravidelně rozložených pevnůstek, další 
jsou vysunuty dále k hranici: tady, tady a tady, vidíte?“ 

Vojtěch přisvědčil. 
„Pevnůstky jsou nedobytné, jejich beton odolá každému granátu. Palebné horizonty 

jednotlivých pevnůstek se sice překrývají, ale... Prostě, potřebujeme mezi nimi zákopy.“ 
„Rozrýt tak krásnou krajinu...“ 
„Člověče, kde to žijete?“ rozkřikl se major. „Co nám bude platná ta krása, když nám ji 

Hitler obsadí? Tady to máte zakreslené,“ řekl sveřepě. „Zákopy chci zde a zde... a ještě zde. Je 
tam rotmistr Kurzweil, zdejší člověk, což může být výhoda. Jezdíte na koni?“ 

„Obávám se, že ne.“ 
„Obáváte se. Poručík a nejezdí na koni. Nu tak budete chodit pěšky. Dám vám auto, 

ale to vás doveze jen do Srní a hned se vrátí. Dál už se musíte postarat sám.“ 
Prudkým pohybem mu podal mapu, pak ještě složku s podrobnými pokyny. Pak ho 

poslal do garáží, kde si měl vyzvednout auto. 
„Pane poručíku,“ zastavil ho ještě ve dveřích. 
Vojtěch na něho pohlédl roztržitě.  
„M ůže vám jít o život, i když se zatím nestřílí. Přesto musíte splnit rozkaz, rozumíte?“ 
„Ano. Jenom...“ 
„Žádné jenom, jsme v armádě. Tak běžte.“ 
Vojtěch na něho myslel ještě, když sjížděli po serpentinách do Srní. Slunce pomalu 

zapadalo a jeho paprsky se měkce rozlévaly po oblinách svahů. Obrysy pohraničních hor byly 
jako by rozmyty modravou mlhou. Všechno tu působilo dojmem nejhlubšího míru, jen 
Vojtěchovo srdce splašeně tlouklo, jako by se chtělo rozskočit. Na tohle bych potřeboval 
hodně lepidla, pomyslel si s neveselým humorem. 

 
* * * 

 
Místní velitelství mělo být v hostinci, ale tam se nerušeně čepovalo pivo. Odkázali ho 

do chalupy ke Kurzweilům, která stála trochu stranou. Auto zatím obrátilo a vydalo se zpět. 
Vojtěch se za ním chvíli díval s úzkostným pocitem: bylo to jeho poslední pouto s domovem. 

Kurzweila zastihl jen napůl ve vojenském. 
„Byl jsem dát kravám,“ řekl ten starší hubený muž rozpačitě. 
„Tohle je vaše chalupa?“ 
„Ale ne, já jsem z Antíglu. Tady bydlí bratr, ale to víte, taky ho odvedli...“ 
„V Sušici mi řekli, že je velitelství v hostinci.“ 
„Já vím,“ protáhl Kurzweil. „Jenomže podívejte, jaképak velitelství. Celá četa... tedy 

četa, je to čtyřiadvacet maníků, to jsou všechno místní lidi. Nechci je naštvat, rozumíte. Jsou 
to většinou Němci, myslí si o té mobilizaci určittě své.“ 

„Myslíte, že jsou nepřátelští?“  
„Bývali normální,“ pokrčil rameny rotmistr. „Jenomže v dnešní době, kdopak ví.“ 
Ještě mu řekl, že ty lidi zatím nechal po chalupách – každý z nich má doma práci, 

k čemu je zbytečně dráždit. Nástup mají ráno v sedm před hostincem, potom se vydají na 
místo, kde je třeba kopat zákopy. Vojtěch si pomyslel, že je to trochu divná jednotka, ale 
celkem odpovídá svému veliteli. S vděčností přijal nocleh a pohoštění, které mu Kurzweil 
nabídl, a šel brzy spát. 

Ráno se před hostincem sešlo třiadvacet zachmuřených mužů různého věku, trochu 
směšně navlečených do polních uniforem. Ukázalo se, že se jeden nedostavil, Josef Steidel.  

„Ten asi zaspal,“ mínil Kurzweil. „Doběhněte někdo pro něho.“ 
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„To je zbytečné,“ zahučel někdo ze skupinky. „Steidel tu není.“ 
„Budeme ho muset ohlásit. Může se to brát jako zběhnutí.“ 
„Jakýpak zběh,“ ozval se stejný hlas. „Steidel už není doma dobrý měsíc.“ 
Vojtěch rozhovor přerušil a vysvětlil vojákům, že má bohužel rozkaz s nimi vybudovat 

zákopy. Není to příjemné, patrně ani příliš pěkné, ale rozkaz je rozkaz. Podle dispozic, které 
dostal, mají zůstat na místě zákopů, dokud nebudou odvoláni. 

„Tady rotmistr vám přidělí krumpáče a rýče a taky stany, pod kterými budeme spát.“ 
„To máme být přes noc venku?“ ozval se pobouřený hlas. „Kdo za nás udělá práci 

v hospodářství? A co budeme jíst?“ 
Mluvili sice česky, ale se silným přízvukem.  
„Jídlo za námi přivezou na koních. Během dneška nebo zítřka má za námi dorazit další 

jednotka s polní kuchyní. Alespoň doufám. Pro nejhorší případy vám pan rotmistr rozdá suchý 
proviant na tři dny. Jinak mi nezbývá, než plnit rozkazy. Vždyť víte, že je všeobecná 
mobilizace. I vy jste teď vojáci, pro které rozkazy taky platí.“ 

„Když jsme vojáci, proč nemáme zbraně?“ ozval se mladý pořízek s malýma očima. 
„Zatím se neočekává žádný boj. Zbraně by vám jen překážely v práci,“ řekl Vojtěch 

zamračeně. Ten chlapík se mu nelíbil.  
Muži si neochotně rozebrali nářadí a batohy s proviantem a celtou a po půl hodině 

konečně vyrazili určeným směrem. 
„Pane poručíku,“ zašeptal mu Kurzweil. „Nechoďte radši před nimi. Kdoví, co by je 

mohlo napadnout.“ 
„M ěl bych je přece vést. A nejsou ozbrojeni.“ 
„Víte, jaká zbraň může být takový krumpáč nebo rýč?“ 
Vojtěcha zamrazilo. Ty nástroje mu připadaly tak mírumilovné. Bezděčně sáhnul 

k pasu, kde měl pistoli v pouzdře. Když mu ji vydávali, tiše zadoufal, že ji nebude muset 
nikdy použít.  

Dorazili na místo po dvouhodinovém pochodu střídavě lesem nebo po proschlých, 
oble se svažujících loukách. Byl krásný den, jiskrně čirý vzduch se tetelil bzučením hmyzu 
nad pozdními květy v trávě pod jejich nohama a blízký obrys hor, které vyznačovaly hranici, 
se zdál být téměř na dosah. Odsud působil mírumilovně. Člověk by skoro řekl, že je na 
dovolené. Bylo to jako kdysi v Tyrolsku, také taková klamně svůdná krása, do níž se ráda 
převlékala číhající smrt.  

„Bude to tady,“ řekl Vojtěch s pohledem upřeným na mapu. „Zákop má vést těsně za 
okrajem lesa.“ 

„Kopat v lese?“ řekl tiše Kurzweil. „To je úplná vražda. Víte, kolik je tu kořenů?“ 
„Jedině tak to má nějaký smysl... Musí to být na okraji, aby byl výhled do kraje, a 

přitom v lese, který nabízí přirozený úkryt. Ale ať je to rozumné či ne, hlavně je to rozkaz.“ 
Po krátkém odpočinku začali s kopáním. Po několika pokusech ten mladý pořízek – 

Vojtěch teď už věděl, že se jmenuje Reichel – prohlásil, že to prostě nejde. 
„Chcete říct, že to nejde snadno,“ řekl mu Vojtěch. „Všechno přece nějak jde.“ 
„Tak si to zkuste!“  
„Johane, mluvíš s důstojníkem,“ napomenul ho Kurzweil. „Kdo to kdy viděl, aby 

důstojník....“ 
„Jen ho nechte... Půjčte mi ten krumpáč. Vidíte, tedy je to měkké, takže se člověk 

dostane pod kořen...“ 
Po několika pohybech už cítil, jak mu dlaně, nezvyklé manuální práci, začínají pálit a 

otékat. Naštěstí od něho rotmistr nástroj hned taktně převzal, sám také symbolicky kopl a pak 
jej vrátil Reichelovi. Ten zaváhal, pak krumpáč zdvihl a s úšklebkem se jím rozehnal, zřejmě 
aby ukázal, jak umí kopat on. Jeho soused ho napodobil a za chvíli už bylo zřejmé, že 
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Vojtěchovo porušení vojenské etikety mělo tentokrát kladné důsledky. Mohl se tedy 
s rotmistrem věnovat vyměřování obrysu příštího zákopu.  

Chuť vojáků do práce brzy zase přešla. Odpočívali stále častěji, pokuřovali nebo jen 
mlčky hleděli před sebe a začínali kopat vždycky ve chvíli, kdy se buď Vojtěch nebo rotmistr 
objevili nablízku. Vojtěch s úzkostí myslel na to, jak dlouho vůbec vydrží i tento vliv. Měl se 
snad pokusit je nějak zastrašit? Nejspíš by se jen zesměšnil a zvýšil nepřátelství, které cítil v 
jejich tvářích. I kdyby měl chuť pouštět na ty lidi hrůzu, sotva mohl něco dělat: byli tu daleko 
od pravidelné posádky a jejích obvyklých prostředků nátlaku. Několikrát s nadějí vyšel ven 
z lesa vyhlížet slíbenou jednotku. Jediné, co viděl, byly liduprázdné stráně, které se 
zbarvovaly do odstínů bronzu, jak se slunce zvolna klonilo k západu. 

Jednotka nedorazila ani do večera, ani příští den. Vojtěch naštěstí našel v lese pramen a 
kousek pod ním slušný potok, v němž byla voda sice narudlá, ale dostatečně čistá na mytí. 
Vyhlásil konec práce, když už stejně nikdo nepracoval, a doporučil mužům, aby se po umytí a 
suché večeři připravili na noc. Obrovské smrky po okraji lesa jim širokými větvemi sice 
nabízely přirozené přístřeší, ale ranní rosa se prodere i na ta nejsušší místa.  

„To ostatně víte lépe než já,“ ukončil svůj proslov. „Jste přece odsud.“ 
Několik z nich překvapeně vzhlédlo. Asi je překvapilo, že tak mluví důstojník. 
Kurzweil mu tiše sdělil, že ví o vhodném úkrytu pro ně dva hlouběji v lese. 
„Je to taková chajda, vlastně seník. Lesníci tam střádají seno pro zvěř na zimu. Není to 

nic moc, ale pořád lepší, než spát na zemi.“ 
„To ale znamená, že budeme stranou od ostatních.“  
„Myslíte kvůli dozoru? Víte, jaká je tu v noci tma? Pokud budou chtít utéct, 

nezabráníme jim v tom ani ve dne, natož v noci.“ 
Vojtěch jen zaraženě přikývl. 
„Co myslíte, jsou naladění hodně nepřátelsky?“ 
„To víte, dneska asi ano,“ odpověděl mu Kurzweil šišlavě, jak si přitom zapaloval 

fajfku. „Oni jsou zvyklí tvrdě pracovat, ale na svém a na něčem, co má nějaký smysl. Oni 
určitě žádný smysl v takovém zákopu nevidí. Navíc je to přece proti Němcům a oni většinou 
Němci jsou.“ 

„Ale žijí tady. Myslíte, že opravdu touží po tom, aby byli připojeni k Říši?“ 
„Takový Reichel nejspíš ano, je to myslím nacista, i když to neříká nahlas. Ti ostatní? 

Ještě před takovými třemi roky mávli rukou, když někdo přišel s těmi řečmi o národě. Teďka 
jsou nejistí. Ale proti Němcům nepůjdou, s tím radši nepočítejte.“ 

Vojtěch jen znovu přikývl. Uložili se na seně v chajdě a pokusili se spát. Po chvíli 
Vojtěch vstal a řekl, že jen obhlédne, zda muži uhasili oheň. 

 „Raději se držte od nich dál, pane poručíku,“ řekl rotmistr do tmy. „Promiňte, že to 
říkám, ale já si nejsem jist, co některé z nich může napadnout.“ 

Vojtěch z přítmí dotápal ke kraji lesa. Náhle se zarazil. Docela blízko ve tmě slyšel 
přidušené hlasy. Mluvili německy a místním dialektem, kterému díky Inge rozuměl.  

„Copak si myslíš, že ti Češi budou bojovat?“ říkal někdo ve tmě povědomým hlasem.  
To bude Reichel, pomyslel si Vojtěch. Nějaký jiný hlas jen něco zabručel.  
„Já ti říkám, že nebudou! Zalezou jako pes, když mu ukážeš důtky.“ 
Druhý zas něco zabručel. Tentokrát to bylo delší, ale stejně nesrozumitelné. 
Co měl teď dělat? Houstnoucí tma Vojtěcha jako by ho dusila.   
„Reichel!“ vykřikl nazdařbůh. 
Odpovědělo mu mrtvé ticho. V lese se zatím zcela setmělo, nedalo se nic dělat, i 

kdyby byl měl k tomu odvahu. Poslepu tápal mezi stromy zpět. Když se mu konečně podařilo 
chajdu najít, uvítalo ho mohutné chrápání. Rotmistrova starost o něho zřejmě nešla tak 
daleko, aby mu bránila usnout. Vojtěch se s povzdechem také svezl do sena. Nahmatal ve tmě 
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pistoli, napůl ji vytáhl z pouzdra, pak ale po delším váhání zas zasunul. Chyběl mu cvik na to, 
aby mu k něčemu byla: nejspíš by si jí sám ublížil. 

 
* * * 

 
Druhý den ráno Reichel chyběl a s ním ještě Strohalm, zřejmě jeho včerejší společník. 

Vojtěch ostatním řekl důrazně, že se ti dva dopustili dezerce a nepochybně přijdou před 
vojenský soud, jen co je chytí. 

„Lidi, mějte přece rozum,“ promluvil k nim dost nevojensky. „Ta vaše práce tady není 
příjemná, ale nic hrozného to zas není. Tak proč riskovat vězení nebo něco ještě horšího?“ 

„Při těžké práci musí člověk jíst,“ ozval se z hloučku starší hubený muž. „Ten proviant 
nám dlouho nevydrží.“ 

Vojtěch netrpělivě odpověděl, že se k nim přece má připojit další jednotka, která 
proviant přiveze. Jenomže nikdo nedorazil ani ten, ani následující den. Situace začala být 
kritická, proviant docházel. Vojtěch večer promluvil k mužům. Řekl jim, že jakmile zákop 
dokončí, provedou přesun na další určené místo. Půjdou tam přes Srní, kde každý může 
navštívit rodinu, pořádně se tam najíst a vyspat v posteli. To zcela jistě bylo proti předpisům, 
ale Vojtěch neviděl jiné řešení. 

„Když jsme odvedení, měla by nás armáda živit,“ ozval se zase ten hubený muž. 
„Dostanete za večeři všichni zaplaceno,“ řekl Vojtěch zoufale.  
Bylo mu jasné, že to bude nejspíš on, kdo bude platit, ale v té chvíli nevěděl, jak z té 

situace ven. 
„A kdy to bude?“ ozval se jiný hlas. 
„To záleží jen na vás. Zákop musí být hotový.“ 
Ani vidina večeře a spánku doma však muže nepřiměla k usilovné práci. Za soumraku 

chybělo pořád ještě dobrých dvacet centimetrů do požadované hloubky. 
„Začínám mít starosti,“ řekl mu stranou Kurzweil. „Lidé už jedí poslední skrojky.“ 
„A co mám dělat,“ vyletěl Vojtěch zuřivě. „Nenechám se postavit před válečný soud 

pro nesplnění rozkazu.“ 
Rotmistr zaraženě mlčel. 
„Víte co, pošleme někoho do Srní,“ řekl Vojtěch, když se trochu uklidnil. „Ať zjistí, 

zda tam ta jednotka nedorazila. A v každém případě ať přinese jídlo.“ 
„Ale koho? Jak na ně koukám, kdokoliv z nich prostě zmizí na několik dní a bude 

potom tvrdit, že zabloudil.“ 
„Tak půjdete vy.“  
„Mám vás tu s nimi nechat samotného?“ 
„Jiné řešení není. Konečně, není to tak daleko. Za půl dne můžete být zpátky.“ 
Kurzweil chtěl něco říct, pak si to zřejmě rozmyslel. 
„Půjdete ráno, jakmile muži zahájí práci.“   
Domluvili se, že půjde lesem, aby ho vojáci neviděli. Vojtěch chvíli hleděl za jeho 

mizející postavou. Padlo na něho osamění. Nebyl tu sice sám, ale přítomnost lidí, kteří ho 
zřejmě nenáviděli za to, co pro ně představoval, jen jeho pocit prohlubovala.  

Z úvah ho vytrhl zděšený výkřik, který se ozval z míst, kde muži kopali. Když přišel 
blíž, uviděl muže – jmenoval se Mühlbach – jak sedí na okraji zákopu a s hrůzou ukazuje 
někam dolů. Naklonil se a uviděl, že z hlíny vyčuhuje lidská ruka. 

„Někdo tam je,“ koktal Mühlbach. „Nějaký mrtvý.“ 
„Skutečně.“   
Cítil, jak se mu ztrácí krev z obličeje. Viděl za války řadu mrtvých, zvláště ten strašný 

den, kdy náhle započala ofenzíva, ale člověk takovému pohledu rychle odvyká. 
„Už nemůžeme kopat,“ prohlásil někdo z hloučku, který se tu seběhl. 
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„Naopak. Tohle přece není hřbitov. Zřejmě tu došlo ke zločinu. Máme povinnost 
zjistit, oč tu jde.“ 

„Já nemůžu...“ vydechl Mühlbach. 
„Počkej,“ odsunul ho stranou mladší muž, který se podle Kurzweila jmenoval Kroupa, 

ačkoliv se zřejmě také hlásil k Němcům. Opatrně, za napjatých výdechů a sykání ostatních, 
odkryl nejprve celou ruku, pak i rameno. Rýč se tu snadno nořil do země, bylo zřejmé, že tu 
mrtvého někdo pohřbil celkem nedávno. Mrtvola ležela tváří dolů, ale už v té chvíli ji zřejmě 
někdo poznal podle oblečení.  

„To je přece...“ řekl Mühlbach váhavě. 
„Nic neříkej,“ ozval se někdo vzadu. 
Když Kroupa tělo obrátil, proběhl hloučkem záchvěv hrůzy. Tvář mrtvého byla jen 

málo poznamenaná rozkladem. Tím nápadnější byla temná díra uprostřed jeho čela, 
obroubená zčernalou krví. 

„Hanauer,“ vydechl Mühlbach. „Tak proto nebyl k nalezení.“ 
„Das haben die Tschechen getan ,“ řekl vzadu sveřepě tentýž hlas. „To udělali Češi.“ 
„Warum meinen Sie ?“ odpověděl Vojtěch automaticky. „Proč myslíte.“ 
Na okamžik bylo překvapené ticho. Zatraceně, pomyslel si Vojtěch, teď jsem se zase 

prozradil. Budou si dávat pozor na to, co mezi sebou říkají. 
„Vy mluvíte německy?“ vypravil potom Mühlbach. 
„Jen trochu,“ řekl Vojtěch. „Proč říkal ten muž, že Češi...“ 
„Keitel?“ řekl Mühlbach. „Hanauer zmizel, když vyhlásili stanné právo. Ale já...“ 
„Ty drž hubu,“ zasípal na něho Keitel německy. „Jsi stejný zrádce jako Hanauer.“ 
„Tak už dost,“ rozkřikl se Vojtěch. „Bude se tu mluvit česky, tohle je česká armáda. 

Pokud ten muž... Hanauer, jak říkáte, byl zabit za stanného práva, pak je nesmysl obviňovat 
z toho Čechy. Popravili by ho přece veřejně, kdyby k tomu měli důvod...“ 

„Ale jaký důvod, Hanauer přece...“ začal Mühlbach. 
„Budeš už zticha, svině?“ ozvalo se zase německy. 
„Poslyšte, Keitele,“ rozkřikl se Vojtěch v jednom z těch poryvů, kdy jeho úzkost 

vzkypěla do zuřivosti. „Nezapomeňte, že to stanné právo ještě platí. A navíc jste v armádě. 
Tak si dejte dobrý pozor.“ 

Chvíli bylo rozpačité ticho. 
„Co budeme dělat?“ zeptal se pak Kroupa. 
„Budeme to muset ohlásit četníkům. Nechte všechno tak, jak je.“ 
„To bychom se mohli vrátit do Srní,“ navrhl Mühlbach. 
„Ano, ale musíme tu počkat na pana rotmistra. Poslal jsem ho pro proviant.“  
Byla to nejspíš zase chyba, že jim to prozradil. Ale muži si už stejně jistě všimli, že tu 

nikde Kurzweil není. Nejlepší bude prostě počkat, rotmistr přece mohl kromě proviantu 
přinést nové rozkazy. 

Jenomže do večera Kurzweil nedorazil. 
„Nemohli bychom přece jenom jít?“ zeptal se Kroupa nejistě.   
„Je už prakticky tma,“ odpověděl Vojtěch. „Nechci nic riskovat.“ 
Viděl na Kroupovi, že se zřejmě něčeho bojí. Patrně mu chtěl naznačit, že zůstat na 

místě znamená riziko ještě větší. Jenomže Vojtěch stále ještě doufal, že se Kurzweil objeví. To 
nebezpečí, jemuž čelil zde, bylo konkrétní a nejspíš zvládnutelné. To druhé, neosobní, 
představované mašinérií armády, bylo odsud neviditelné. Vojtěch však věděl, že ten tupý stroj, 
který nemá žádné city, na něž by bylo možno zapůsobit, bude muset konfrontovat dříve či 
později. Vydal se tedy k hloučku mužů opodál, aby jim sdělil, že zde přespí a zítra ráno se 
přesunou do Srní. Byl na tři kroky od nich, když uslyšel, že se mezi sebou německy přou. 

„Hanauer byl slušný člověk,“ tvrdil Mühlbach. 
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„Byl to zrádce,“ odsekl mu Keitel zuřivě. „Spolupracoval s Čechy. Dostal, co mu 
patřilo. A další budou následovat, jen si dej pozor, Mühlbachu.“ 

„Keitele, slyšel jsem vás,“ promluvil Vojtěch německy. „Už jsem vás jednou varoval. 
Asi vás předám vojenskému soudu. Teď jděte všichni spát, vyrazíme brzy ráno.“ 

Sám odešel do chajdy v lese. Pochyboval, že se mu podaří usnout, ani to nejspíš příliš 
rozumné nebylo. Podobně jako ostatní, i on byl hladový a s nervy napjatými k prasknutí. 
Musel si ale aspoň trošku odpočinout, nevěděl přece, jaké situace ještě bude muset řešit. 

Patrně přece jenom trošku klímal, náhle se ale probudil jakýmsi podezřelým zvukem. 
Byly to sotva slyšitelné zvuky mnoha kroků. Zdály se být příliš drobné, aby pocházely od lidí, 
ale příliš zřetelné, aby to byla drobná zvěř. Vojtěch se vztyčil a pak, poháněn pocitem 
akutního nebezpečí, opatrně pootevřel vrátka chajdy a protáhl se ven. Na malé mýtince za 
chatrčí bylo jasno málem jako ve dne. Na pozadí hradby stromů uviděl neuvěřitelný výjev: 
mohutně a přitom s grácií tam pomalu procházel velký jelen, provázený řádkou laní. V tom 
zjevu bylo něco nevýslovně ušlechtilého, co Vojtěcha bezděčně přimělo, aby se pokusil k těm 
tvorům ještě trochu přiblížit. Když byl už na několik kroků od chajdy, uslyšel ještě jiný zvuk. 
Ohlédl se a viděl stín lidské postavy, kradoucí se k chatě. Byl si jist, že v jejích rukou se 
zaleskl rýč. Vojtěchovi zabušilo srdce. Smrtelné nebezpečí před ním téměř hmotně vyvstalo. 
Ucouvl do keřů a sáhl k pasu. Naštěstí předtím ulehl tak unaven, že ani neodepnul pás. Pistole 
byla na místě, třesoucí se rukou ji vyňal z pouzdra, natáhl, odjistil a střelil naslepo do noci.  

Výstřel v tom tichu byl jako hromový výbuch, který Vojtěcha na okamžik ohlušil. 
Vzápětí ale slyšel praskot větví a zvuk nesčetných nohou, které někam pádily. V té chvíli 
osamělé mračno zakrylo měsíc a v lese byla černá tma. Vojtěch nebyl s to odhadnout, co 
znamená ten praskot všude kolem. Zdálo se mu, že se k němu ze všech stran blíží útočníci, a 
v hrůze couval mezi stromy. Najednou pocítil, že se pod ním půda houpe. Jen pomyslel, že 
mu patrně už selhávají nervy, ale pak pochopil, že je ten pohyb reálný: jedna noha už se mu 
probořila kamsi do hloubky, druhá se také nořila. Úplně nová hrůza mu sevřela srdce: slatina, 
močál nebo rašeliniště, jedna z těch černých můr, které ho občas pronásledovaly ve snu, teď 
se tu objevila jako skutečná. Představa, že se tady pomalu utopí zcela sám ve tmě, mu 
připadala děsivější, než vražedný útok, který předtím očekával. Křečovitě sáhl rukou po 
nějaké větvi a málem přitom upustil pistoli. Jak ji znovu sevřel, bezděčně stiskl kohoutek. 
Ozval se další hromový výstřel. 

„Pane poručíku, proboha nestřílejte,“ ozval se hlas docela blízko. 
„Kurzweile, jste to vy?“ podařilo se Vojtěchovi zasípat staženým hrdlem. „Pojďte mi 

pomoct, prosím vás!“ 
Větve zapraskaly kdesi před ním ve tmě. 
„Jste raněný?“ 
„Ne, ale zapadl jsem do bažiny. Pojďte rychle,“ vykřikl s úzkostí. 
Ve svitu měsíce, který se zase vynořil za mraky, uviděl Kurzweilovu postavu, jak mu 

podává násadu rýče. Lačně se jí chytil a po několika neobratných pokusech nahmatal nohou 
pevnou zem. 

„Fuj, už jsem myslel, že se utopím,“ vydechl otřeseně. 
„To není bažina,“ zavrtěl Kurzweil hlavou. „Ty jsou až dál, pár kilometrů daleko.“ 
„Vždyť jsem se bořil.“ 
„To je jen obyčejný mech. Tohle je hodně starý les, mech tu dělá takové vrstvy. Člověk 

se v tom neutopí, ale těžko se odtud sám dostane.“ 
Vojtěch se zamyšleně podíval na rýč, kterým ho rotmistr právě vytáhl. 
„To jste byl vy, kdo se před chvílí plížil do té chajdy? Myslel jsem, že mě přišel Keitel 

zavraždit.“ 
„Keitel? To není vyloučeno, je to taky jeden z těch místních nácků... Ale tentokrát 

jsem to byl já.“ 
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„Nesl jste rýč, jako byste jím chtěl někoho seknout.“ 
„Sebral jsem ho u zákopu. Slyšel jsem podezřelé zvuky. Dneska člověk neví...“ 
Až za chvíli se Vojtěch uklidnil natolik, aby vyslechl Kurzweilovy novinky. Velká 

jednotka konečně dorazila do Srní, velí jí nějaký kapitán. Oni se k ní mají připojit ihned, jak 
to bude možné. Zdálo se, že se plány dalších akcí nějak mění, nic bližšího však Kurzweil 
nevěděl. Důvod, proč se vrátil tak pozdě? Čekal na proviant. Vojtěch na něho do tmy chvíli 
nechápavě hleděl, pak se najednou vzpamatoval. No ovšem, proviant, jídlo. Náhle měl strašný 
hlad. Lačně se zakousl do skývy chleba, který nahmatal v Kurzweilově dlani. 

 
* * * 

 
Ráno se ukázalo, že Keitel s jiným mužem jménem Jahn v noci zmizeli. Z jednotky, 

která měla čítat dvacet čtyři mužů, jich tedy dezertovalo už pět. Zbývajících devatenáct se za 
úsvitu vydalo zpět do Srní.  

Kapitána Jandu, který velel nové posádce, Vojtěch našel v hostinci nad šálkem kávy. 
„Mrtvý ve výkopu, říkáte? Nu, máme tu stav téměř válečný. Mrtví k tomu patří.“ 
„Tohle je ale civilista, místní člověk. Podle všeho to udělali nacisté.“ 
„Skutečně? No, předáme to četníkům, ať si s tím poradí. Vás mám poslat zpátky do 

Sušice, major Hubálek vás chce mít ve štábu, abyste mu překládal zahraniční zprávy. Co říká 
náš rozhlas, se zdá být nějak zmatené.“ 

Během dne dorazilo auto, které přivezlo rádiové zařízení, a vzalo Vojtěcha zpět do 
Sušice. Tam se druhý den dozvěděli, že právě proběhla konference v Mnichově, kde se 
představitelé Velké Británie a Francie, osobně Chamberlain a Daladier, dohodli s Hitlerem a 
Mussolinim na tom, že Československo odstoupí Německu veškerá pohraniční území, kde žijí 
Němci. Nazítří, pouhý týden po všeobecné mobilizaci, vláda i sám president akceptovali 
nejostudnější dohodu století. Neměli příliš na vybranou: mohli buď přijmout, nebo jít osaměle 
do války. 

„Myslíš, že Češi budou bojovat?“ Ta Keitelova posměšná slova znovu zazněla 
Vojtěchovi v paměti. Bylo mu nějak stydno, za svou vládu i za okolní svět. Nevěděl, zda by 
on měl odvahu dát rozkaz k odporu, kdyby byl na místě presidenta – nebyl konečně žádný 
válečník. Ale celá ta mobilizace mu náhle připadala jako trapné, trochu teatrální gesto. 

Na velké úvahy však nebyl čas. Armáda měla jenom den na vyklizení pohraničí. Ve 
zmatku dorazili vlakem do Plzně, kde se v kasárnách potloukal ještě několik dní, než ho 
konečně demobilizovali. Mezitím supi už zamávali křídly a trhali tělo republiky ze všech 
stran: Polsko si urvalo své Těšínsko, o něž se před lety vedla miniaturní válka, Maďarsko 
žádalo zpět velká území na jihu Slovenska, které zas dalo ústy předních politiků nevybíravě 
najevo, že se hodlá osamostatnit. President Beneš, zdrcený krachem své diplomacie, složil 
svůj úřad a odletěl s kohortou věrných do Británie.  

Nikomu slušnému se na uprázdněný stolec nechtělo. Nakonec se podařilo přemluvit 
muže sice počestného, vzrůstem i duchem ale ještě menšího, než jeho předchůdce: předsedu 
Nejvyššího soudu Emila Háchu. Ta smutná postavička, podlomená chorobou a shrbená tak, že 
to vypadalo jako zmrzačení, se měla stát živým symbolem zlomeného národa a ještě později 
velice snadným terčem pro špatné svědomí. To všechno ale čekalo teprve v budoucnosti. 
Když Vojtěch, celý nesvůj ze svého civilního obleku, šel po Klatovské třídě pěšky na Bory, 
byl prostě rád, že se zas vrací domů. 

„Proboha, Vojto, já jsem se tak bála,“ vrhla se mu doma Inge kolem krku. „Já jsem už 
myslela, že jsi tam někde zahynul.“ 

„No, moc k tomu nezbývalo,“ usmál se. 
Přitiskl k sobě teplé tělo ženy, které pro něho znamenalo domov. A pak, když Inge 

odspěchala do kuchyně, aby mu uvařila oběd, další názorný symbol domova, posadil si na 
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klín Tomáška. Nebyl tak dlouho pryč, aby ho dítě nepoznalo. Klouček se na něho usmál a 
strčil mu – tak jako nedávno – koníka před oči. 

„Horse,“ řekl zřetelně. 
„Ano, správně,“ zajásal Vojtěch. „Co to ale vidím? Ukaž.“ 
Vzal hračku do ruky a dlouho si ji prohlížel. Koník měl tři nohy už zcela ulomené. 
„To už asi slepit nepůjde,“ řekl smutně, s pohledem upřeným nad hlavu dítěte. 
Nebyl si jist, zda mluví o hračce či o své zemi, až dosud zjevně bezpečné, kterou jako 

by náhle něco odlomilo od světa a hnalo kamsi do tmy stále rychleji, po proudu toho 
podivného času. 

 
 IV 

 
Vojtěch rozdrtil zuby další mandli. Zvrat, v němž ta hladká oblost náhle povolila 

s miniaturní explozí příjemné chuti, měl povahu až jakéhosi principu. Mandle. Také to slovo 
bylo oblé a příjemné. Německy Mandel, taková prostá přesmyčka. Rusky však mindal, s tím 
měkkým l. A teď, pánové držte si klobouky, anglicky prosím almond, francouzsky amande. 
Latinsky, řecky amygdala, španělsky dokonce almendra, jako by k té oblosti přibylo i drcení. 
Italsky, kdo by se jen nadál, mandorla. Jen si to poslechněme: mandle, mandel, mandorla, 
mindal, almond, almendra, amygdala... Jako by výsostný Duch, který bdí nad všemi  jazyky, 
si tady pohazoval anagramy. 

„Ty jsi vzal mandle ze spíže?“ vsunula Inge hlavu do dveří. 
„Musím je ochutnat, jestli jsou v pořádku.“ 
„Budu od všeho muset objednat o dost víc, pokud se chystáš takhle ochutnávat.“ 
„Od všeho ne. Na mouku nebo rýži se nechystám.“  
Duch. Pokud vůbec byl nějaký Duch, dlící nad národy, musel být šílený či 

neuvěřitelně krutý. Svět, ztuhlý vlastní zbabělostí nebo nezájmem, přihlížel bez protestu, jak 
si Hitler napřed strhl s živoucího těla republiky ochranný krunýř pohraničí a pak, ani ne za půl 
roku, slupnul i dužinu. Říkalo se tomu Protektorát, taková velkorysá ochrana před pomyslným 
ohrožením, o niž prý pokorně požádal sám československý president. Jednotky SS byly už na 
cestě, když Emil Hácha, zmírající úzkostí, v Berlíně ještě vzdoroval. Vjížděly do Prahy 
s pochmurnou důstojností poslů smrti mezi poletujícími vločkami mokrého sněhu, které jen 
zdůraznily jejich čerň. Supi se slétli a hltavě rvali ještě živé tělo republiky: den před okupací 
Čech hlinkovci na Slovensku už vyhlásili samostatný stát, Maďarsko si pospíšilo urvat 
Podkarpatskou Rus. Evropa jen mlčky odvracela tvář, nebyl to pěkný pohled. Proradná 
Evropa, v níž zbabělí zrádci byli vítáni davem jako hrdinové. Však bude za to po zásluze 
potrestána: jen slepý neviděl, že snadná kořist v dravci jenom zvýší krvelačnou chuť.  

Válka byla za dveřmi, žádné chlácholení ji nemohlo odvrátit. Vojtěch to cítil v kostech 
řadu měsíců a tak – po způsobu obyčejných lidí, kterým nakonec nezbude než uvažovat o 
přežití navzdory pošetilostem svých vůdců – řekl Inge půl roku před okupací, aby dělala 
zásoby. Nedaleké lahůdkářství pana Kratochvíla ochotně a diskrétně plnilo jejich spižírnu 
chutnými zásobami. Islandský losos, norský tuňák, portugalské sardinky, vše prosyceno 
vonnými láky a chráněno pancířem plechu, aby přetrvalo věky. Džemy z meruněk, malin a 
višní, zakonzervovány na různé způsoby. Sušené ovoce: turecké fíky, prosycené medem, datle 
z Maroka a Tunisu. Ořechy, mandle, pražené i dosud nedotčené ve svých skořápkách. 
Trvanlivé salámy a sýry: takový pravý uherák (skutečně se dělal z oslů?) nebo italský 
parmezán prý dokázaly přetrvat snad desetiletí, pokryté zvenčí plísní a téměř zkamenělé. 
Samozřejmě olej a pár lahví francouzského koňaku a jamajského rumu: Vojtěch byl sice 
přísný abstinent a Inge alkohol nesnášela, ale lžička rumu do čaje při nastuzení... Ano, ovšem, 
čaj, člověk tak snadno zapomene na to samozřejmé: nejraději snad cejlonský, v malých 
bedýnkách z voňavé překližky a možná také onen černý, lisovaný do cihliček a balený do 
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staniolu. Samozřejmě různé druhy mouky, jáhel, rýže, prostě něco od všeho, co bylo chutně 
jedlé a podle dobrozdání výrobce a dlouhé zkušenosti vydrželo měsíce a léta.  

Vesmír se nezadržitelně rozpínal k své příští chladné smrti, galaxie vířila a řítila se i 
s tou nepatrnou sluneční soustavou kamsi do neznáma. Klima zde na Zemi postupovalo blíž 
k nové době ledové, jak ujišťovali někteří znalí lidé. Západní civilizace už odumírala, 
Spengler to dávno ukázal s vybranou výmluvností. Černý mor nacismu se nezadržitelně šířil, 
válka visela nad Evropou. Blížil se možná Armagedon, v kterém jim všem bylo souzeno 
zahynout. Měli snad proto hladovět, dokud tu byli?  

To vše, co nakoupili do zásoby, se ovšem muselo ochutnat, zda to má řádnou kvalitu a 
výdrž. Soustředění na jídlo navíc poněkud zahánělo úzkost. Nešlo jen o Vojtěcha, byl tady 
přece Tomáš a teď především Inge, kvůli níž bylo třeba držet depresi na uzdě. Byla už 
v šestém měsíci, druhé dítě se očekávalo v prvních červnových dnech. Dítě? No samozřejmě 
dcerka, ve Vojtěchově mysli, vystlané něhou, už i pojmenovaná. Slávka. Nevěděl vlastně, 
proč to jméno vybral, vždyť sláva byla to poslední, co kolem sebe viděl. Prostě mu to jméno 
vyvstalo, možná z nějaké četby.  

„Inge, pojď na chvíli,“ zval ji k sobě. „Sáhnu si, jak se má ta naše Slávka k světu.“ 
„Ale Vojto, prosím tě,“ napomenula ho. „Je tu Tomy.“ 
„No co? Jen ať si taky sáhne.“ 
Tomáš však nechtěl, stáhl ručku za sebe s urputným výrazem. 
„Copak je? Ty se netěšíš na sestřičku?“ 
„Holka,“ protáhl Tomáš. „A furt se schovává.“ 
„Říká se pořád. Však už se moc dlouho schovávat nebude.“ 
Zdálo se mu, že v Tomášově malé tváři čte nepřátelství? Pravda, vnukal mu důsledně, 

že jako příští muž je něco zvláštního: musí vydržet trochu bolesti, žízně či únavy na dlouhých 
výletech. Musí být silný, vzdělaný a chytrý. Nikdy tím ale netvrdil, že by snad žena byla něco 
horšího.  

„Půjdeme do parku,“ rozhodl. „Už je tam hezky.“ 
Skutečně, sníh zmizel jak zázrakem a příroda, jako vždy lhostejná k starostem lidí, 

zjevně chystala karneval každoročního znovuzrození. 
 

* * * 
 
Do parku šli zadem, ačkoliv to bylo dál a riskovali, že se mohou potkat s Friedou, 

která tam bydlela se svým ohavným manželem. Vojtěch Friedu dost nesnášel, snad o to víc, že 
ho tajně vzrušovala její krása a nepokrytá koketérie, s níž po něm házela pohledy svých 
velkých smaragdových očí. Daleko větší odpor ale cítil k jejímu muži, jistému Vendelínu 
Kreczmarovi, obtížně příchylnému člověku, který se ho vždy snažil zatáhnout do mazlavě 
důvěrných rozhovorů.  

„Vendelín je prý výborný milenec,“ řekla o něm jednou Inge. 
Vojtěch na ni vyjeveně pohlédl. Chtěla mu tím snad něco naznačit? Inge pro něho byla 

někdy nevyzpytatelná: z různých náznaků by člověk řekl, že je přírodou předurčená 
k smyslnosti, přitom ji zřejmě svazovaly mocné zábrany. Na jeho milostné podněty 
odpovídala vždy pasivně, nikdy však odmítavě. 

„Výborný milenec? Co tím myslíš.“ 
„Jen opakuji to, co Frieda říkala.“ 
Řekla to opravdu jen tak? Ale jen tak přece nikdo nic neříká: podle Freuda dokonce 

přeřeknutí má svůj skrytý význam. Výborný milenec! Nedovedl si představit, co mohlo být 
výborného na takovém slizounovi. Ale na druhé straně, kdopak ví. Třeba ovládal nějaké 
zvláštní praktiky, jakási tajná slůvka nebo doteky, které naznačovala jistá literatura. Umění 
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milovat, Ráj ve dvou, Cesty extáze. Vojtěch ty knihy četl jako všechno, s hltavým zájmem o 
jakékoliv vědění a bez nejmenší snahy jejich obsah nějak uplatňovat v praxi.  

Frieda. Potkal ji nedávno, když se jako vždy vracel z práce. S přehnanou srdečností ji 
pozdravil a přitom doufal, že se nezastaví. Zastavila se, dokonce mu podala svou elegantně 
znavenou ruku. 

„Čekáte další dítě,“ řekla německy a s úsměvem. „Vy mužští jedni...“ 
„Chtěli jsme ještě jedno,“ odpověděl česky. 
Cítil, že se při tom rozpačitě šklebí, jako vzrušený gymnazista.  
„Já vím, Inge to říkala,“ usmívala se. „Co zatím dělá náročný a silný muž?“ 
„D řepy a kliky, ledové koupele. Půst kombinovaný s rozjímáním.“  
Srdečně se rozesmála, jako by řekl něco neodolatelně vtipného, a hravě ho potřepala 

po ruce, kterou od pozdravu nepustila. Měl pocit, jako by ho chtěla stáhnout do zelené tůně 
velkých očí, jimiž se do něho doslova vpíjela. Náhle si uvědomil, jak i pod kabátem vystupují 
hroty jejích ňader. Musí mít zvláštní střih, aby to bylo tak patrné. 

„To nezní právě zábavně. Já se teď taky nudím, Vendelín si klidně si odjede na 
Moravu, prý na týden. Tak sedím doma a marně vyhlížím, jestli mě někdo nenavštíví.“ 

„Řeknu to Inge, aby zašla,“ zabrumlal Vojtěch zmateně. 
„Za Inge můžu zaskočit sama. Upřímně řečeno, mám radši mužskou společnost.“ 
Byla to výzva? Rozloučila se s ním dlouhým pohledem, jako by udiveným jeho malou 

chápavostí. Zbytek cesty myslel na to, co by se tak asi stalo, kdyby poslechl to její zjevné 
vábení. Neměl to ovšem v úmyslu, ale sama ta představa ho vzrušovala. Doma políbil Inge 
s pocity podlého zrádce, ačkoliv se nedopustil ničeho. Ani se o setkání nezmínil. 

Druhý den potkal Kreczmara na ulici. 
„Vy nejste na Moravě?“ ptal se ho s údivem. 
„Proč právě na Moravě?“ ukázal Kreczmar pod knírkem svůj zlatý zub. „Měl bych 

tam být? Víte o něčem zajímavém?“ 
„No, myslel jsem... třeba na veletrhu.“   
„Ale pane Kára, teďka veletrhy?“ usmál se Kreczmar s převahou. 
Taková tedy byla Frieda. O co jí šlo? Chtěla způsobit skandál? Patrně milovala klání 

samců, možná to mělo povzbudit jejího výtečného milence. 
„Tamhle je Frieda,“ vyrušila ho Inge z myšlenek. 
„Proboha!“ 
„Právě zašla do domu. Ale proč chceš pořád chodit tudy, když ji tak nerad potkáváš?“ 
„Vždyť přece víš, takhle alespoň nevidíme kasárna.“ 
Borská kasárna hned v březnu obsadili Němci. Nestačilo, že je naplnili halasem svých 

hrubých povelů, ještě navíc před bránou vztyčili vlajku s tím svým černým pavoukem, 
hákovým křížem. Černě zahryzlý do bílého pole a na krvavě rudém pozadí měl v sobě něco 
dravčího: jako by někdo násilnicky polámal křesťanský kříž a dal tím najevo, že provždy 
skončilo veškeré slitování...Kasárna s vlajkou jenom prohloubila temnou odpudivost oněch 
míst, kde kdysi bydlel s Miladou. 

„Myslíš, že se ještě někdy podíváme do Litic?“ zeptala se náhle Inge. 
„Vždyť přece víš, Litice jsou teď v Říši.“ 
Chodívali předtím často do té nedaleké vesnice, Inge tam měla sestřenice, tety, 

babičku. Chodili vždycky pěšky po silnici, prudkými serpentinami dolů na starý most přes 
řeku, za ním zas táhlým kopcem vzhůru, přes dva vrchy do jiného údolí. Pak najednou, hned 
na začátku minulého října, se těsně za mostem objevila červenobílá závora, hlídaná vojáky. 
Místa, která už pro jejich všednost téměř nevnímali, najednou nabyla jakési tajemné 
přitažlivosti: člověk tam nesměl, bylo to – jako v pohádce – v tajemné Říši zla. 

„Rodiče tam ale smějí, mají nějakou propustku,“ řekla Inge. „Možná proto, že se 
přihlásili k Němcům.“ 
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„Přihlásili? Jak to přihlásili?“ 
„No přišel poštou takový lístek, že se všichni Němci mají hlásit k evidenci.“ 
„Ty jsi taky takový lístek dostala? Proč jsi nic neřekla?“ 
„Nechtěla jsem tě rozrušovat.“ 
Vojtěch se zastavil a chvíli na ni němě zíral. Připadal si jako hlupák: on se, seč jenom 

může, snaží ji uchránit před rozrušením – a teď se ukazuje, že zas ona šetří jeho klid. 
„A přihlásila ses?“ zeptal se tiše. 
„Prosím tě nerozčiluj se.“ 
„Vždyť jsem úplně klidný.“ 
„No šla jsem tam,“ řekla Inge váhavě. „Na Oberlandsrat. Dali mi vyplnit nějaký 

formulář, kde bylo napsáno, že se dobrovolně hlásím k německé národnosti. Dobrovolně, 
rozumíš.“ 

„Prosím tě, Inge, nerozčiluj se.“ 
„Jak se nemám rozčilovat. Freiwillig , tak to tam stálo. Tak jsem tam nechala ten papír 

ležet a prostě jsem odešla.“ 
„Panebože.“ 
„Neudělala jsem snad správně?“ 
„To neříkám. Ale budou potíže. A velké.“ 
„Vždyť pořád říkají, jaká je čest být Němcem.“ 
„No právě. A ty teď takovou čest klidně odmítneš!“  
„Horse,“ vykřikl náhle vedle něho Tomáš. „El caballo.“ 
Nadšený nad bystrostí svého syna, Vojtěch vzhlédl. Po ulici před nimi se skutečně 

rozsypal rychlý klapot koňských kopyt. Na štíhlém vraníku, tančícím ušlechtilou nervozitou, 
seděl až nepřirozeně vzpřímený německý důstojník. Byl celý v černém, jen páska s hákovým 
křížem na rukávu a lebka s hnáty na čepici svítily na dálku. Bylo v tom zjevu něco temně 
elegantního a zároveň anachronického.   

Němec na koni přiklusal až k nim, zarazil koně a shlédl na ně s výše. 
„Kde je tu park,“ zeptal se německy. 
Vojtěch na něho mlčky pohlédl, neschopen slova. Park byl přece na dohled, na druhém 

konci ulice už byly vidět stromy. 
„Nerozumí park?“ zeptal se Němec česky s odporným přízvukem. 
Vojtěch jen mlčky ukázal, Němec přinutil koně k vzepnutí a obrátce na místě. Ještě 

než odklusal, ohlédl se po nich. Vojtěch zachytil v jeho tváři výraz bezmezného opovržení. 
Krev se mu nahrnula do hlavy, srdce se rozbušilo bezmocným hněvem. Jakým právem, 
hřmělo mu v mysli... Pak se sám okřikl. Měnil se přece slovník, právo jako takové už z něho 
zcela vypadlo. Právo – viz Džungle/zákon. 

„Už nechci do parku,“ řekl zachmuřeně. „Půjdeme jinam.“ 
 

* * * 
 
Celé dny se pokoušel vypudit z mysli tu malou příhodu. Nic vážného se nestalo, celý 

ten incident se týkal pouze citů. Tak tomu bylo všeobecně: vlastně se nic nedělo, jen lidé byli 
napjatí a málomluvní, jako by předem ohledávali dopad svých slov. Jenomže vskrytu duše 
Vojtěch věděl, že se leccos děje. Beranova vláda, poslušná jako beránek, vydala příkaz 
k zatčení více než čtyř tisíců lidí, prý podezřelých z komunistické činnosti. To bylo chytré: 
komunisté byli lidé podivní a podezřelí, už před okupací ta jejich strana křiklounů byla 
dekretem postavena mimo zákon. Jenomže podezřelý – kdo to určoval? A co všechno se 
mohlo prohlásit za podezřelou činnost? Tak tedy podle receptu, který už předtím v Německu 
tak dobře fungoval, terorizace malé skupiny, která byla většině cizí a proto se jí nikdo 
nezastal, nejenom bez protestů prošla, ale navíc kolem sebe v tichých vlnách šířila strach. 
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Každý člověk však má jen jistou kapacitu k obavám. Vojtěch měl na počátku června 
myšlenky jen na Inge a její stav. Dítě se narodilo v noci z neděle na pondělí, pan doktor byl 
ochoten předstírat, že to bylo o několik hodin dřív: nedělňátko, jak se věřilo, mělo do vínku 
dáno větší příděl štěstí. Nu, ať už dřív či později, kdo s křikem vstoupil do tohoto slzavého 
údolí, nebyla Slávka, ale Slávek. Vojtěch rychle potlačil zklamání: i když zas kluk, bylo to 
jeho dítě – navíc dítě tak zvláštně křehké, že přímo volalo po dlouho naměstnané něze. 
Slávek. To jméno ale matrikář nehodlal akceptovat. Bohuslav, Miroslav? To se k tomu uzlíčku 
křičící existence jaksi nehodilo. Slavomír, rozhodl se Vojtěch. Bude slavit mír. Jenomže 
předtím ještě musí přestát velice neslavnou válku, tím si byl Vojtěch jist. 

Po třech měsících, které byly výjimečně horké, ta dlouho očekávaná válka skutečně 
začala. Hitler ji nechtěl, hlásaly tlampače po celé Říši, byla mu vnucena drzostí Poláků, kteří 
si dovolili napadnout životně důležitý Gdaňský koridor. Za tento do nebe volající zločin, o 
jehož pravděpodobnosti nebylo radno hlasitě pochybovat, je ovšem ihned ztrestala tvrdá pěst 
Wehrmachtu. Byla už za tři týdny hotova s tím operetním sborem polských klaunů, kteří se na 
koních a snad i s šavličkami postavili těžkým tankům – tím spíše, že těm zoufalcům srdnatě 
do zad vpadla Rudá armáda: ta ovšem také jenom hájila výsostné zájmy bezpečnosti 
sovětského státu. Z Polska – jako už často předtím v dějinách – se tak stal trhanec. Zvláštní, 
že? Hitler byl v očích Západu kovaný bijec komunismu, Stalin zas hráz před fašismem. Přesto 
se domluvili týden před útokem, prý v obraně před společnými nepřáteli, kteří se zatím třásli 
ve svých postelích. Chvilkové spojenectví gangsterů, kteří si dělí lup.   

Zde v Protektorátu sotva kdo prolil slzu za Poláky, na to byla v příliš živé paměti jejich 
nedávná zrada. Skutečně, zrada Poláků? Nu, přísně vzato, jenom jejich vlády. Ale už zase 
byly časy, kdy se v tomhle rozdíl nedělal: jedinec, národ, vláda, vůdce, to teď bylo totožné. 

Jednoho z těch klamně slunných dní potkal Vojtěch na ulici Kreczmara. Rád by se 
vyhnul, ale bál se, aby si to ten člověk špatně nevyložil. Byl koneckonců téměř Polák, jistě 
tam v Polsku měl nějaké příbuzné. Tedy se s ním zastavil a musel strpět, že byl jako vždy 
uvězněn za knoflík a musel čelit ofenzívě toho strašlivého dechu. 

„Co říkáte těm hrozným věcem u vás,“ zeptal se s tváří lehce odvrácenou, aby se 
vyhnul nejhoršímu náporu. 

„U nás? Ale prosím vás, to jsou jen pomluvy.“ 
„Ale to přece... ví snad každý.“ 
„Každý se jenom domnívá, protože to od někoho slyšel. Vy jste slušný člověk, já vím. 

Nejenom slušný, přímo seriosní,“ chrlil na něho Kreczmar se svým nedefinovatelným 
přízvukem, s nímž mluvil česky, německy a zřejmě také polsky. „Jenomže každý není takový. 
Jsou lidé, kteří rádi povídají. A vymýšlejí si, protože závidí.“ 

„Ale já přece myslím na to, co se děje u vás v Polsku. Pocházíte přece odtamtud?“ 
„To jsou zase jen sprosté pomluvy! Jsem Čech, tak jako každý jiný.“ 
„Ale máte tam snad příbuzné?“ 
„Vzdálení bratranci,“ řekl Kreczmar s výrazem, jako by mluvil o nějaké nechutnosti. 

„Nikdy jsme se nestýkali.“ 
Poláci byli biti, nikdo se k nim nechtěl znát. 
Kdo si však kupodivu vzpomněl na své staré závazky, byla tentokrát vláda Jeho 

Veličenstva, jinak řečeno Velké Británie. Dala Německu ultimátum a když to se setkalo jen 
s posměchem, vyhlásila válku. Dlouho se sice zdálo, že šlo jenom o slova, pak ale válka 
doopravdy začala a její hrůzy překonaly vše, co lidstvo dosud zažilo. 

 
 V 

 
Plochá krajina, ubíhající za oknem, už začínala děti nudit. Bylo v ní přitom cosi 

osobitě krásného: ty mírné vlny, pokryté zlatým obilím nebo zas sytou zelení sadů a vinic, 
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jako by zpívaly nějakou lehce tesknou melodii, do níž se občas vložil rozložený akord lesíku 
či akcent tajemné homole kopce. Krása je ovšem něco, co se člověk musí naučit chápat. Kluci 
místo ní znali jenom zvědavost. 

„Jé, divný vlak,“ vykřikl Slávek zvonivým, trochu příliš naléhavým hláskem. 
„Nákladní,“ protáhl Tomáš opovržlivě. „Takových jsme viděli…“ 
„Divný,“ zvýšil Slávek hlas aspoň o kvartu. 
„No jo, divný. Řekl Slavomír Divný.“ 
„A ť tak Slávkovi neříká!“ 
„Tomáši, nedráždi ho,“ promluvil Vojtěch, aniž by zdvihl oči od knihy. 
„Vždyť se tak jmenuje.“ 
„Slávek je Slávek!“ 
Pořád ještě o sobě mluvil ve třetí osobě, přitom byl krajně citlivý na svoji identitu. 
„Slávek je splávek.“ 
„A ť toho nechá!“ 
Vojtěch podrážděně vzhlédnul. Mít děti bylo jistě krásné, ale občas nesnesitelné.  
„Nemůžete zůstat chvíli v klidu?“ zeptal se hrozivě. 
„Dívej, další.“ 
Za oknem je rychle míjely podivné tvary pod maskovacími celtami. Děla, tanky, auta, 

uhadoval Vojtěch. Za chvíli jejich vlak zastavil někde v poli a táhle zahvízdal. Opačným 
směrem nekonečně projížděly vagony, prohýbající se pod hrozivým nákladem. Tohle už jistě 
nebylo jen prosté přejíždění z místa na místo, které každá armáda bůhvíproč milovala. Něco 
velkého se zřejmě chystalo.  

Ale co? Necelé dva roky po začátku války nezbyla v Evropě – s výjimkou Velké 
Británie – jediná země, která by nebyla buď spojencem či porobeným vazalem Německa. 
Nebo pokorně neutrální, připomněl si Vojtěch. Pokud pocítil jakousi naději, když po napadení 
Polska konečně Británie a s ní neochotná Francie Německu vyhlásily válku, byl zklamán až 
k depresi. Dřív, než se spojenci zmohli na jakoukoliv akci, vrhl se Hitler náhle na Norsko a za 
pár měsíců, podobně bleskově, se jeho vojska vřítila do Francie. Vojtěch nevěřil vlastním 
uším: Francouzi snad vůbec nenastoupili do boje, nebo jim nohy podrazila zrada spolu 
s neschopností nejvyššího velení. Nepřemožitelná Maginotova linie byla německým tankům 
pro smích: prostě ji objely a drtily poslední zbytky odporu tak nezadržitelně, že za pár týdnů 
padla Paříž... Francie pokorně žebrala o příměří a nakonec je dostala: zbytek si směli sami 
spravovat, pokud ovšem budou ve všem poslouchat Německo. Zárukou toho byl loutkový 
vládce maršál Petain, živoucí fosílie z první války. Francouzi se prý k němu upnuli se stejně 
pošetilou láskou, jako předtím Angličané k Chamberlainovi. A Češi k Háchovi? Podivně 
různé role dostali: Petain hrdina-zachránce, Hácha ubohý zrádce. 

Vlak se konečně hnul. Vojtěch zachytil pohled Inge. 
„Už budeme na hranicích?“ zeptala se s úzkostí. 
„Snad brzy. Neboj se, všechno bude v pořádku.“ 
Cestovat za války, když člověk nutně nemusel, byl asi pošetilý podnik. Vojtěch však 

dávno nebyl ve Vídni, neviděl matku, neměl od ní nebo od Anči skoro žádné zprávy. Tedy si 
řekl, že to zkusí – konečně Vídeň teď patřila k Říši, která tak blahovolně bděla nad 
Protektorátem. Ke svému překvapení dostal pas i povolení, vztahující se na celou rodinu.  

„V pořádku? Copak je dneska něco v pořádku?“ 
Vojtěch položil prst na rty a ukázal očima napřed na děti pak na dveře na chodbičku. 

Byli tu v kupé sice sami, celý vlak byl poloprázdný, ale člověk nikdy nevěděl, zda někdo za 
nejbližším rohem neposlouchá. 

„Vrkoče včera ráno odvedli,“ řekla náhle Inge. „Nechtěla jsem to říkat před cestou.“ 
„Cože, Vrkoče?“ 



 125 

Vojtěch byl ještě celý roztřesený z večerní návštěvy před několika dny. Když se za 
dveřmi objevila paní Vrkočová a ptala se, zda může dál, myslel si, že snad kluci zase něco 
provedli. Vrkočovi byli majitelé domu, jejich domácí. Plukovník Vrkoč byl zřejmě povznesen 
nad záležitosti jejich přízemního civilního světa, zato však paní Vrkočová, skutečná majitelka, 
vládla v domě pěstěnou, zato však pevnou rukou. Tak to aspoň bývalo před válkou. Po 
okupaci její přísnost nabyla poněkud mírnějšího odstínu a od té doby, co její židovský otec, 
starý Silberstein, přišel při nedávné arizaci o veškerý majetek, který nestačil dříve převést na 
své arijsky provdané dcery, byla při setkání spíš rozpačitá.  

Když ten večer zazvonila u jejich bytu, nepochopil Vojtěch hned, co vyjadřuje její tvář 
– tak nevlastní jí byla jakákoliv pokora. 

„Chtěla jsem vás o něco požádat,“ řekla toporně. „Jde o vážnou věc. Musím vás 
požádat, abych si u vás mohla něco uschovat.“ 

Vojtěch při těch slovech zbledl. Schovat něco, třeba i maličkost, to mohlo být za 
určitých okolností velmi nebezpečné. 

„Proč zrovna u nás,“ zeptal se skoro bez dechu. 
„Jste jediní, na koho se mohu v domě obrátit.“  
Tomanovi prý jsou slušní, ale paní Tomanová co neví, nepoví. Kašparovým nelze 

věřit, ti jsou nebezpeční. Škvorovi se nastěhovali teprve nedávno, nikdo nic o nich neví. 
„Říkáte něco schovat. Člověk by měl vědět, o co jde.“ 
„Nic nebezpečného, jen nějaké rodinné dokumenty. Víte, listiny o tom, co nám 

původně patřilo, tedy mně a mému otci. Jednoho dne se přihlásíme o svá práva.“  
Podávala mu tlustou zapečetěnou obálku. Vojtěch ji stísněně potěžkal. 
„Proč myslíte, že je to třeba schovat?“  
„Bojím se, že k nám přijdou,“ šeptla. „Manžela někdo varoval.“ 
„Stejně dobře mohou přijít i k nám.“ 
Ty noční návštěvy mužů v kožených kabátech, o nichž se mezi lidmi šeptalo, byly jak 

noční můra v životě jinak neuvěřitelně poklidném. Objevovaly se nečekaně jako přízrak smrti, 
rozčísly noc výbuchem násilí a zase mizely. Obvykle někoho ti lidé s sebou odvlekli a 
zanechali po sobě prázdno strnulé hrůzou, které se vzápětí plnilo zoufalstvím.  

„K vám? Ale vy přece…“ 
„Jsme na tom stejně, jako každý jiný.“ 
 „Ale vaše paní…“ 
Vojtěch na ni chvíli nevěřícně zíral. Zřejmě je považuje za dost německé, aby se 

nemuseli bát okupační moci, a současně dost české, aby se jim odvážila dokumenty svěřit. 
„Musím vás varovat,“ řekl prudčeji, než chtěl, „že má žena se přihlásila jako Češka. A 

že ji proto aspoň jednou týdně navštěvuje gestapo.“ 
„Tak jí o tom radši neříkejte,“ vydechla paní Vrkočová a utekla. 
Vojtěch za ní bezmocně zíral. S gestapem trošku nadsadil. Ten člověk, který skutečně 

každý týden otravoval, byl jistý Zeithammel, školník z nedaleké průmyslovky, teď velký 
nacista. Nejspíš mu dělalo potěšení pouštět hrůzu na hezkou mladou ženu, která by ještě před 
rokem či dvěma o něho ani nezavadila pohledem. To se mu taky dařilo, Vojtěch vždy našel 
Inge v slzách.  

„Vojto, on nás snad opravdu dostane do koncentráku,“ vzlykala hystericky. 
„Ale prosím tě, to by byl už dávno udělal, kdyby mohl. Jen se tak vytahuje,“ 

uklidňoval ji a tím i sama sebe.  
„Já už to asi nevydržím.“ 
„Vždyť nemusíš.“ 
„Chceš říct, že se mám dát k Němcům?“ obořila se na něho. 
„Říkáš, že už to nevydržíš...“ 
„Jenomže oni chtějí, abych napsala, že je to dobrovolně. Rozumíš, freiwillig !“ 
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„No já vím, je to takový jejich trik. Donutit člověka k nějakému činu a ještě 
k prohlášení a snad i k víře, že to udělal z vlastní vůle. Celý ten jejich režim na tom stojí. Ale 
taky je to jenom slovo. Jaký má smysl dobrovolnost, když ti u hlavy někdo drží pistoli?“ 

„Pro mne to není jenom slovo.“ 
Na tom už zůstalo, do další Zeithammelovy návštěvy. 
Ve srovnání s tragediemi Židů nebo některých známých osobností, které si nacisté 

vybrali jako odstrašující příklady, to bylo celkem malé trápení. Jenomže v téhle době se každá 
situace mohla náhle zvrátit. Vojtěch se s hrůzou díval na obálku, která mu připadala příliš 
těžká na to, aby obsahovala jen listiny. Ale i papíry mohly být nebezpečné, jak se mezi lidmi 
šeptalo. Kam teď s tím? Nejraději by se za ní rozběhl a obálku jí vrátil, jenomže to nějak 
nešlo. Nikterak Vrkočovy nemiloval, ale patřili teď k pronásledovaným. Starého Silbersteina 
už nějakou dobu nikdo neviděl, nevědělo se, zda se prostě stydí ukázat s židovskou hvězdou 
na kabátě nebo už taky odejel s některým z transportů, o jejichž cíli panovaly úděsné dohady.   

Musí obálku rychle někam schovat, ale kam? Zahrabat do uhlí? Mohli by ho vidět 
Kašparovi, měli svůj páchnoucí byt hned u sklepa. A každý prý schovává věci do uhlí, tam 
půjdou hledat především. Kde ale hledat nebudou? V jedné knížce – byla to asi anglická 
detektivka – se tvrdilo, že nejlepší skrýš je ta, která je všem na očích. Měl by tu věc vystavit 
v příborníku? Už viděl Tomáše či Slávka, jak se na ni sápou. Nakonec obálku dal zatím mezi 
noty do klavíru, kam aspoň sotva přijde někdo z rodiny. Pak na ni ve shonu před cestou nějak 
zapomněl... 

 
„Víš něco o tom, proč Vrkoče zatkli?“ zeptal se tiše německy. 
„Paní Tomanová...“ 
„Ptám se tě, jestli něco víš. Ne, co si o tom myslí paní Tomanová.“ 
„Proč jsi tak podrážděný? Prý je to proto, že je Vrkoč plukovník.“ 
Vojtěch pohlédl na krajinu, která ubíhala podél vlaku. Co právě Inge řekla, bylo jistě 

absurdní, přitom však možné. Němci se pyšnili, že ctí své zákony: kdo se ničeho nedopustil, 
nemá se čeho bát. Jenomže čas od času došly zásoby skutečných provinilců a pak – pro další 
léčivou injekci strachu – si nějakého vymysleli. Nebo jim posloužilo něčí udání. 

„Prý hledali nějaký seznam.“  
„Jak to víš?“ 
„Paní Tomanová slyšela, jak na něho řvali.“ 
„Copak ta rozumí německy?“ 
„Ta? Bývala přece kuchařkou u Silbersteina, to jsi nevěděl? Ale jeden z těch gestapáků 

mluvil česky. Nejspíš nějaký sudeťák. Říkali, že prý prohledají celý dům, dokud ten seznam 
nenajdou.“ 

„Proboha...“ 
Vojtěch pocítil, jak s ním svět kamsi ujíždí. Bezděky sevřel rukama okraje sedadla. 
„Vojto, je ti něco? Jsi najednou tak bledý...“ 
„Co bylo dál?“ 
„Už nic. Prostě ho odvedli.“ 
Je možné, že by ta věc takhle prošla? Němci byli známí svou důkladností. Pokud něco 

hledali a nenašli, nejspíš obrátí naruby doslova celý dům. Vojtěch ve své představě jasně 
viděl, jak gestapák v koženém kabátě násilím otevírá jejich byt, jde přímo do pokoje, otevírá 
klavír, pohrdavě rozhrnuje hromádku not a s triumfálním úsměvem bere tu tlustou obálku, 
láme pečeť a vytahuje onen seznam, který hledali. Pak už se mu myslí valil zmatený proud 
představ strašlivých násilností a trápení bohužel nezbytných, než je pohltí chaotické nebytí... 

„Vaše dokumenty,“ ozvalo se nad ním německy. 
Znělo to stroze, pánovitě. Vojtěch pozvedl oči k dvěma postavám, jedné v civilu a 

druhé v černé uniformě. Třesoucí se rukou chvíli hledal po kapsách, pak konečně doklady 
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našel a podal je hubenému muži v uniformě. Ten jimi jen projel palcem a podal je gestapáku, 
člověku s odpudivou tváří vraha. 

„Proč jedete právě teď do Říše,“ zeptal se druhý podezíravě, zatím co prohlížel 
každičkou stránku v pasech. 

„Navštívit příbuzné,“ zašeptal Vojtěch vyschlým hrdlem. 
Říkal si, že je to jen taková hra kočky s myší. Jenom co zjistí jejich jména... 
„Kára? Vy máte v Říši příbuzné?“ 
„Narodil jsem se ve Vídni. Žije tam matka se sestrou.“ 
Gestapák na něho hleděl s výsměšným podezřením, jako by mu vykládal průhledné 

nesmysly. Nechal si nadiktovat jména a adresy, všechno si zapsal do jakéhosi notesu. Pak po 
nich přejel pohledem. 

„Vyjd ěte do uličky a postavte se do řady,“ přikázal jim. 
Teď to přijde, pomyslel si Vojtěch a srdce mu zabušilo. Napřed rány, pak mučení. 

Jestli se dotkne dětí nebo Inge, pokusím se ho zabít. Pokud k tomu ovšem najdu odvahu... 
Současně ale řekl dětem, aby s ním šly ven a zůstaly stát vedle něho. Byli už v uličce a oba 
muži začali metodicky prohledávat kupé, když Slávek náhle vypískl a vrhl se zpět. Vojtěch se 
pokusil ho zadržet, ale útlé tělíčko dítěte bylo příliš rychlé. 

„Kašpárka,“ ozval se Slávkův hlásek v tónině hysterie. 
Kašpárek byla loutka, kterou Slávek miloval nade vše. Sotva si to Vojtěch bleskem 

uvědomil, ozval se z kupé Slávkův srdceryvný křik. Vrhl se tam, ale Inge byla rychlejší. 
„Nestydíte se, ubližovat dítěti,“ rozkřikla se německy.  
Gestapák znejistěl, ale ještě dítě držel za jeho zlatavé kučery. 
„Narušuje úřední výkon,“ řekl zavile. 
„Chce jenom hračku. Okamžitě ho pusťte, nebo si budu si stěžovat panu von 

Neurathovi.“ 
Ta situace mohla dopadnout všelijak. Ten, kdo řídí lidské osudy se pro tentokrát 

rozhodl pro nejmírnější možnost. Muži formálně kupé prohlédli a pak šli dál, s pohledem 
sklopeným. Vlak se mezitím dal do pohybu. 

Jeli už chvíli, aniž by kdokoliv z nich promluvil. Slávek se choulil k matce a tiše 
poplakával, zřejmě neschopen pochopit, co se to vlastně stalo. Tomáš seděl bledý a tiše jako 
pěna. I když incident také jistě přesahoval jeho chápání, zřejmě nějak cítil, jaké hrozbě právě 
o vlas unikli. Že ji vyvolal ten rozmazlený spratek Slávek, docela jistě přibylo ke stohu účtů, 
které s ním už měl.  

„Co tě to napadlo s tím Neurathem,“ promluvil Vojtěch ochraptěle. „Copak ho znáš?“ 
„Je to přece říšský protektor. Sám jsi říkal, že to znamená ochranitel.“ 
Vojtěch k ní užasle obrátil pohled od německých vojáků za oknem, kteří na rozjíždějící 

se vlak mířili puškami a samopaly, jako by to byl nepřátelský konvoj. Myslela to vážně? Svět 
kolem nich byl plný slov, která znamenala opak původního významu. Je možné, že by celou 
stavbu tohoto mazaného podvodu mohl zbořit někdo dostatečně naivní, kdo by všechna ta 
slova prostě bral doslova? Vojtěch o tom pochyboval. Ježíš ve sporu s farizeji dal příklad na 
tisíce let, že čistota a opravdovost nejsou nejlepší zbraně proti obmyslné síle.  Ačkoliv... kdo 
nakonec vlastně zvítězil?  

Vyhlédl z okna na širokou hladinu Dunaje, kterou právě přejížděli. 
„Ty tomu věříš?“ zeptal se do ticha. „S tím Neurathem. Že je náš ochranitel.“ 
„Oni to říkají.“ 
Nevěděl, co si o tom myslet. Inge nebyla hloupá a zřejmě ani naivní. Co ale přesně 

myslela, se mohl jenom dohadovat. Ani jeden z nich přitom netušil, že za pouhé tři měsíce 
bude von Neurath v Berlíně skutečně shledán příliš mírným a svižně vyměněn za Heydricha, 
o jehož roli nemohla být žádná pochybnost. 
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* * * 
 
Kolem oken se míhaly první řídké domky předměstí, pak stále ohyzdnější budovy, 

kterými každé velké město vítá přijíždějící vlak. Nakonec krokem a s velkým houkáním vlak 
dokodrcal do nádraží Franze Josefa. Vojtěch se natáhl přes hlavy dětí a vysunul hlavu nad 
peron. 

„Anči,“ zavolal radostně. 
Za chvíli ji už držel v náručí. Byla to potvůrka, řekla mu v minulosti spoustu 

jedovatostí, taky mu vlastně nikdy nepsala – ale marná sláva, byla to přece jenom jeho sestra. 
„Myslela jsem, že máš dva kluky,“ řekla Anči, když suše zobla rty Inge do tváře. „Ale 

vidím, že máš holčičku.“ 
„Jakou holčičku? To je přece Slávek. Kluk jako buk.“ 
„Tak proč má dlouhé vlasy?“  
„Podívej se na ty zlaté lokýnky, nebylo by je škoda stříhat?“ 
Anči se na něho podívala a po rtech jí přelétl uštěpačný úsměv. 
„Co u nás, jak je mámě. A co Franz,“ dodal málem pozdě.  
Franz, jako všichni Němci jeho ročníku, už byl odveden do armády.  
„Franz je ve Francii, naštěstí,“ řekla Anči tiše. 
„Jak to? Nechtěla bys ho radši doma?“ 
„Má se tam jak na dovolené. A pevně doufám, že tam bude ještě dlouho zapotřebí. 

Copak nic nevíš? No jistě, jste od rána na cestě. Vůdce zahájil nové tažení.“ 
„Tak přece... A proti komu, nikdo už pomalu nezbývá.“ 
„Jak dneska hlásili v rádiu, proti odvěkému nepříteli Evropy, židobolševickému kolosu 

na hliněných nohou, prostě proti Rusku,“ řekla Anči s neproniknutelným výrazem. 
Okamžik na ni hleděl. 
„Ale to přece...“ 
„Byl v čera náš spojenec? To jenom byla taková nordická lest, aby Vůdce stačil nabrat 

síly. Už o tom radši nemluvme. Musíme jet městskou dráhou, tam je nejlepší mlčet.“  
Vojtěch si pomyslel, jak asi bude Slávek šťastný: miloval vše, co jezdilo, zvláště však 

všechno neobvyklé. Městská dráha, která se chvílemi nořila pod zem a pak se zase vyšvihla až 
nad úroveň domů, bude pro něho zážitek na celý život.  

Než vstoupili do podzemky, naklonil se k Inge. 
„Slyšela jsi to? Hitler napadl Rusko.“  
„Proboha,“ vyrazila příliš hlasitě. „Chudák Pep.“ 
Hned pochopil, co myslí. Bratr Josef, zřejmě pod neblahým vlivem svého otce, který 

se už hloupě naparoval s hákovým křížem na klopě, se přihlásil do armády ještě dřív, než 
musel. S urputnou ctižádostí se snažil dostat k elitním oddílům SS, naštěstí marně: neměl 
původ dost germánský a skutečnost, že jeho vlastní sestra opovrhla německou národností, 
odmítnutí jenom stvrdila. Tak se z něho stal obyčejný pěšák, o takového nacistický režim 
vždycky stál. Až dosud byl v kasárnách v Plzni. Nebylo ale pochyb: nová válka proti 
Sovětskému svazu spolyká nesčetně takových pěšáků. 

Vojtěch se snažil zpracovat tu zprávu. Mohla v ní být jakási naděje – když člověk 
ovšem nepřipustil strašnou možnost, že by Hitler i Rusko porazil. Ne, to se nestane, utěšoval 
se: i Napoleon si přece na Rusku vylámal zuby. V té chvíli Slávek zavýskl nadšením nad tím, 
že jejich vlak vyrazil z podzemního tunelu a stoupal stále výš, až nad úroveň střech. 

„Letíme!“ 
„Slavomírovi narostly křídla,“ posmíval se Tomáš. 
Slávek ho naštěstí nevnímal, byl příliš zaujat novostí zážitku. Vojtěch ho pozoroval 

s úzkostlivou něhou a skoro se závistí: to dítě všechno prožívalo tak dychtivě, že i jiné kolem 
sebe nutilo k pozornosti k bezvýznamným detailům. Ta strmá křivka nadšení, která se v něm 
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co chvíli vzpínala, se dřív či později zas zlomí: přijde pak jeho migréna, zoufalý pláč. Za vše 
se platí v životě. 

„Kluci, příští stanici vystupujeme.“ 
Hleděli na něho nějak nechápavě. Náhle si uvědomil, že na ně promluvil tak, jak 

předtím na Inge – německy a ještě vídeňským dialektem. Měl dojem, že mu přesto rozuměli, 
pro jistotu to však opakoval česky. 

„Co Gretchen?“ zeptal se Anči na její dcerku, když vycházeli z dráhy na ulici. „Co že 
jsi ji nevzala s sebou?“ 

„Je doma s babičkou, jedna hlídá druhou,“ ušklíbla se. 
Nevěděl přesně, co tím chce říct, ale ani o tom nepřemýšlel. Jak se blížili k domu, 

narůstal v něm jakýsi závratný pocit z toho, že zas uvidí matku. Byly to tři, čtyři roky, co ji 
neviděl? Kdepak, už skoro šest. Matka ho měla ráda, byl její oblíbený syn, taky si v minulosti 
zajistil určitou vděčnost za to, jak rodinu celá léta poválečné bídy držel nad vodou. A přesto 
měl vždy zvláštní pocit, jako by ho matka nějak tiše pozorovala a snad i soudila. Hledala 
v něm neblahé znaky jeho otce? Nebyl mu podobný, nekouřil, nepil, veškerý hazard se mu 
protivil. Přesto tušil, že kdesi až docela hluboko měl v sobě sémě otce nejen doslova, ale i 
přeneseně – a že to matka nějak ví. Cítil se vždycky před ní trochu vinen a její zdrženlivost, 
s kterou odmítala jakýkoliv jenom trochu důvěrnější rozhovor, ho v tom jenom utvrzovala.  

Srdce mu prudce zabušilo, když Anči otevřela dveře bytu a on spatřil nějakých deset 
kroků před sebou svou matku. 

„Máti,“ pronesl ochraptěle a po krátkém zaváhání, jak už to bylo u nich odjakživa, k ní 
přistoupil a objal ji. Měl zvláštní pocit, jako by se matka za tu dobu nějak zmenšila, stala se 
drobnější a křehčí. Bude to nejspíš tím, že já jsem zase přibral, pomyslel si rozmrzele. 

 
* * * 

 
Seděli u dlouhého oběda, který je svou bohatostí všechny ohromil. 
„Vidím, že se ve Vídni žije dobře,“ poznamenal nad druhým rozměrným řízkem, který 

si snad ani neměl dát. 
„A v Praze nebo Plzni ne?“ zeptala se Anči potutelně. 
„No, jídlo i oblečení, vlastně všechno je dva roky na lístky. Ty stačí tak na přežití. Měli 

jsme sice nějaké zásoby...“ 
„My tady taky máme příděly,“ řekla matka. 
„Člověk v tom ovšem musí umět chodit,“ usmála se Anči. 
Bylo to později, kdy se děti – hlavně Slávek, Tomáš se držel opodál – pokoušely 

domluvit s malou Gretou a Inge se matce vnutila, že jí pomůže s nádobím, kdy došlo k tomu 
neblahému rozhovoru s Anči. Právě bezcílně chodil po obývacím pokoji a rozhlížel se po 
nějaké vhodné knize a křesle, v němž by mohl pohodlně spočinout, když uviděl v příborníku 
mezi broušeným sklem trůnit plyšového medvídka. Uprostřed toho symbolu maloměstského 
přepychu to bylo zvláštní místo pro takovou dětskou hračku, tím spíš, že působila značně 
zbědovaně: plyšový kožich už byl místy odřený a jeden z černých korálků, znázorňujících oči, 
byl ztracený. 

„To ale musí být zasloužilý medvěd,“ obrátil se k Anči, která právě vešla, „když je mu 
dovoleno trůnit mezi křišťálem.“ 

„Zasloužilý je, zachránil nám život,“ řekla a opatrně hračku vyndala z příborníku. 
„Nebýt jeho, byli bychom nejspíš někde v koncentráku. Sáhni mu na břicho.“ 

„Ten medvěd neměl řízek jako já. Řekl bych, že se nacpal kameny.“ 
„Taky že ano,“ usmála se Anči. „Něco ti prozradím, ale musíš slíbit, že to ani na 

mučidlech nikomu neřekneš.“ 
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Vojtěch s úsměvem slíbil, připomnělo mu to jejich dávné dětské rozhovory. Jak ale 
poslouchal, úsměv mu rychle hasl ve tváři. Byla to komplikovaná historie, kterou jen 
s obtížemi pochopil. Vojáci, kteří sloužili ve Francii, dostávali plat v tak zvaných okupačních 
markách, za něž – na rozdíl od francouzské měny – bylo možno koupit víceméně cokoliv, od 
jídla až po vzácný benzín. Platily jenom ve Francii, takže vojákům, kteří přijížděli domů na 
dovolenou zde byly k ničemu. Anči s Franzem si tedy vymysleli podnikání, které bylo 
smrtelně nebezpečné, protože porušovalo hned celou řadu nejpřísnějších zákazů. Zato však 
bylo krajně výnosné. Anči chodila pravidelně k vlaku z Paříže a okupační marky od nich 
skupovala za  normální měnu. Když jich pak měla větší množství, posílala je v balíčcích 
Franzovi, který sloužil v jedné zásobovací jednotce na předměstí Paříže. Nu a pro toho pak 
nebylo tak příliš těžké peníze proměnit na potraviny, látky, topivo. Tyto potřebné věci pak 
prodával potřebným lidem, hlavně Židům, kteří ještě neodjeli s transportem. 

„Vzali těm lidem veškeré prostředky obživy,“ řekla Anči věcně. „Rozumíš, sebrali jim 
jejich továrny, obchody, ale taky domy, prostě všechno, jak se domnívali. Jenomže někteří 
z nich nějak uschovali šperky, zlato, drahokamy. Mysleli si, že to mají pro budoucnost. Ale 
když má člověk hlad, zapomene na zítřek. Sama si to ještě dobře pamatuju.“ 

Takže tedy Franz prostředky k životu směňoval za diamanty – ty se tak nejspíš daly 
schovat. Jenomže mít je u sebe, to bylo stejné, jako ustlat si na sudu s prachem. Kdyby ho 
někdo odhalil, následoval by polní soud a skoro jistě zastřelení nebo něco podobného. A tak 
tedy Anči pro sebe a Gretu vymohla vzácné povolení, aby svého muže ve Francii směla 
navštívit. Byl to nápad zdánlivě prostoduchý, vycpat brilianty starého medvídka, ale jako 
všechny prosté nápady se ukázal být výtečný. 

„Gretchen neprotestovala, když jste jí kuchali medvídka?“ zeptal se Vojtěch stísněně. 
Bylo mu z té historie nějak divně, úzkost se v něm mísila s odporem.  
„Dostala mluvící pannu, tak na medvěda už ani nevzdechla.“ 
Další nápad, hraničící s genialitou, bylo medvídka v kupé pohodit na zem, jako by se 

tam zakutálel a pro nikoho neměl tolik významu, aby se namáhal ho zvednout. 
„Ten esesák, takový už od pohledu brutální chlap, který přišel s úředníkem na 

hranicích,“ vykládala Anči a oči se jí leskly vzrušením, „do medvěda kopl, prý co je to tu za 
nepořádek.“ 

„Nevšiml si ničeho?“ 
„Ne, měl těžké holinky, jinak by si ukopl palec,“ zasmála se drsně. 
Vojtěch přikývl. 
„Tak je máš doma. Co teď s nimi?“ 
„Nic. To je budoucnost. Diamanty, to je jediná stálá hodnota.“ 
„Ne pro lidi, od kterých je Franz získal.“ 
„Ti už žádnou budoucnost nemají. Vozí je někam na sever, prý do Rigy. Nemusím Ti 

říkat, že to asi není do sanatoria.“ 
Vojtěch se bezděky zachvěl. V tom, co nacisté prováděli s Židy, bylo jakési závratné, 

téměř mystické zlo. Jako by nějaký strašlivý démon ovládl Evropu a věcně experimentoval, 
kam až se dá jít ve vymýšlení zvrhlostí. 

„Nemáš z toho divný pocit, obohacovat se na úkor lidského neštěstí?“ 
„Vojto, prosím tě,“ odsekla s tvrdým výrazem. „Já přece tyhle hrůzy nepůsobím. Před 

Anschlussem jsem volila sociální demokraty, zrovna tak jako Franz. Ten určitě do války 
nechtěl, prostě ho odvedli. A buď si jist, že ani jednou nevystřelil. Nejspíš by ani neměl 
z čeho, byl od začátku u trénu. Až tahle válka skončí...“ 

„Myslíš, že vůbec někdy skončí?“ 
„No hned to nebude, ale všechno někdy má nějaký konec.“ 
„Který ovšem může být dost strašlivý, ať válku vyhraje ten či onen.“ 
„Hitler to nebude.“ 
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„Skutečně si to myslíš? Zatím pořád vítězí a pokud vím, nikdo se dosud nevzmohl na 
skutečný odpor,“ řekl Vojtěch zachmuřeně.  

Život ho donutil zajímat se o světové události. Navzdory hrozivému upozornění 
s výmluvným obrázkem lebky a hnátů, které mu nějaký úředník přidělal na knoflík jeho rádia, 
připojil každý večer krabičku na „krátké vlny“ a vyladil si v deset hodin Londýn. Ty známé 
údery, jimiž se BBC domáhalo sluchu světa, tři stejné a jeden nižší, ony Beethovenovy 
proslulé rány osudu, mu vždycky trochu naježily chmýří na zádech: jak úzkostí, co by se 
stalo, kdyby ho někdo přistihl a udal, tak očekáváním dalších neblahých zpráv. 

„Ten člověk je šílenec,“ řekla Anči tiše. „Vždyť vidíš, teď napadl Rusko. Za chvíli 
bude válčit s celým světem. V něčem mi trochu připomíná otce, ten taky neměl nikdy dost. Až 
se mu jednoho dne všechno zhroutilo.“ 

Díval se na ni s údivem. Anči otcův vzestup a pád nemohla pamatovat, byla tehdy 
ještě moc malá, možná ani ještě nebyla na světě. Měla to od matky? Ta by snad otce – ať už 
k němu cítila sebevětší trpkost – s Hitlerem nesrovnávala. 

„Když mluvíš o otci, máte o něm nějaké zprávy?“ 
Anči jen zavrtěla hlavou. 
„Zmizel. Neexistuje. Ani o něm nemluvíme. S Hitlerem to jednou bude taky tak.“ 
Vojtěch na ni jen mlčky pohlédl. Otec ublížil jenom rodině, i to snad bylo sporné. Ten 

může zmizet tak, jak Anči říkala. Hitler už způsobil nezměrné utrpení a ještě podle všeho 
stihne napáchat daleko více zla. Lidé nezapomínají na velké vrahy. Napoleon, Džingischán... 

   
VI 
 
Sestřenice Pauli teď vlastnila kromě dvou koní, tří krav s teletem a neurčitého počtu 

drůbeže navíc dva lidi. Jména Romain a Michalina se z toho, jak jim říkala, nakonec podařilo 
rozluštit. Že první byl francouzský zajatec a druhá pěkná dívka, totálně nasazená z Ukrajiny, 
Vojtěch zjistil časem. Ano, zase do Litic chodili, nějaký strýc na Oberlandsrathu zařídil 
propustku pro celou rodinu. Seděli u stolu a poslouchali Pauliny stesky. Úřady Romaina a 
Michalinu dodaly, asi tak jako koně nebo traktor. Měla to asi být jakási náhrada za manžela a 
švagra, kteří museli do války. Pauli však nebyla s její kvalitou spokojená. 

„Horší než zvířata,“ stěžovala si. „Kůň aspoň rozumí, když se mu řekne čehý nebo hot, 
tihle snad nepochopí ani to.“ 

„Jsou němí?“ zajímal se Vojtěch. „Nebo hluší?“ 
Pauli se na něho zadívala, jako by přemýšlela, zda vůbec stojí za odpověď. Ještě si 

docela nezvykla na jeho přítomnost. Býval tu občas, dvakrát do týdne. Předtím se neviděli od 
doby, kdy je od sebe odřízla ta nová říšská hranice. 

„Jak to mám poznat,“ utrhla se pak. „Když na ně mluvím, jen se blbě usmívají.“ 
„Nejspíš prostě neumí německy. Mohl bych s nimi promluvit,“ navrhl. „Francouzsky 

umím a ukrajinština bude asi podobná ruštině.“ 
Z nějakého důvodu se tahle možnost Pauli nelíbila. Vojtěch měl dojem, že si vlastně 

nepřeje, aby jejím otrokům vrátil status lidí. Raději měla tažná zvířata – sice nechápavá, ale 
zato jednoznačně podřízená. Z původní rodiny na statku teď zbyly jenom ženy: babička, jak jí 
Inge říkala, tety Anna a Leny a hlavně ovšem sestřenice Pauli, která teď hospodářství zcela 
ovládla. Muž se svým bratrem, ti byli kdesi daleko, v nejasném zásvětí, kterému se říkalo 
Ruská fronta.   

„Je to tak těžké, bez mužů,“ stěžovala si Pauli.  
Měla sílu snad jako muž, i stejnou rozhodnost. Přesto se cítila bez mužů tak trochu 

ztracená. Vojtěch se nepočítal – byl městský člověk, k tomu Čech, trpěný jenom proto, že si 
ho Inge bůhvíproč vzala za muže. Byl sice pohledný a silný, ale bázlivý: jednou utekl i před 
teletem, když se utrhlo v chlévě a poskakovalo po dvoře. Taky sem přicházel  jen občas, 
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zatímco statek ani chvíli nepočkal: přesněji než nějaké hodiny žádaly krávy píci a dojení, své 
potřeby měli i koně, kozy, slepice.  

Určitou váhu v jejích očích měl jen otec Inge Josef Hoch. Ne ale takovou, aby ho ženy 
skutečně poslouchaly: Starý Pep, jak mu mezi sebou říkaly, byl vejtaha, poněkud trapný tím 
svým věčným horováním a také hákovým křížem, který tak hrdě nosil na klopě. Nikdo ze 
Spillerů se o politiku nikdy nezajímal: věděli, že je třeba správně zorat pole, včas zasít na 
místě, které určoval dávno vyzkoušený koloběh, hlavně pak včas a dobře sklidit. Pokud 
selhalo cokoliv v tom sledu vždycky stejných prací, byl hlad, ať už se někde na tribuně 
naparoval kdokoliv.  

Josef Hoch nejspíš věděl dobře, co si myslí. Vzdoroval tomu, posílen pivem 
z nedaleké hospody.  

„V ůdce ví,“ křičel s planoucím pohledem, zatímco ony tupě hleděly do stolu. „Ne, že 
si něco myslí, jako já či ty. On ví! Má intuici, je jasnozřivý. Pohleďte na válku. Generálové se 
radí celé dny, často nevědí, jak dál. A on přijde, pohlédne na mapu a řekne tak a tak...“ 

„Máte nějaké zprávy od vašeho Pepa?“ přerušila ho teta Leny. 
„Cože? Ne, žádné zprávy,“ řekl Hoch trochu zaraženě. „Ale to se přece dalo čekat. 

Postupují tak rychle, že nestačí psát.“ 
„Hans psal, že obléhají Leningrad,“ řekla Pauli. 
„Vidíte? Vždyť to říkám, Vůdce má ten geniální plán...“ 
„Už jsou tam skoro rok.“ 
„To určitě má dobré důvody. Když já byl ve válce... kam jdeš Pauli?“  
„Musím dát slepicím,“ řekla Pauli přes rameno.  
„A já bych měla přidat kravám něco do žlabu,“ přidala se Leny. 
Hoch zůstal sedět sám u dubového stolu. Vojtěch ho pozoroval zpovzdálí, držel se 

radši stranou. Měl někdy pocit, že tchán je tak opojený vlastním proslovem a několika pivy, 
že nedostatek obecenstva ani nepozoruje. Naivní mluvka, ale aspoň není nebezpečný. Kromě 
těch těžko snesitelných proslovů asi nikomu neublíží.  

Když bylo třeba, uměl Hoch vzít za práci jak chlap, to se muselo přiznat. Dělal to 
s nadšením, které budilo otázku, proč vlastně sám nezůstal na venkově. Vojtěch tu přirozeně 
také pracoval, kdykoliv přišel – na statku to vlastně ani jinak  nešlo. Nebylo to zcela nezištné: 
příděly potravin nestačily, ani když se za ně měnily lístky na tabák. Pauli sice nebyla zrovna 
štědrá, každé vajíčko, jablko či pytlík mouky, s nimiž se měla rozloučit, jí působily utrpení. 
Tety a babička však byly jiné: nenápadně jim vždy něco podstrčily do tašky. Inge se vždycky 
celá rozzářila, Vojtěch se naopak mimoděk otřásl: ten malý poklad bylo nutno přenést přes 
hranici. Pokaždé to bylo jako skok přes nebezpečnou propast. 

A ještě ke všemu se na statku potkávali s rodiči Inge. Protože bylo trapné před 
příbuznými spolu nemluvit, došlo k čemusi, co by se dalo nazvat příměřím s občasnými 
šarvátkami. 

„Proč bráníš Inge, aby se hlásila ke své rase?“ zaútočil tchán na Vojtěcha jednou na 
zahradě za chalupou. 

„Nevím, o jaké rase mluvíš. Copak jsme chovná zvířata? Pokud máš na mysli 
národnost, nikdy jsem Inge v ničem nebránil. Jenom je nějak alergická na slovo freiwillig . 
Kdybys mohl sehnat nějaký formulář, kde by se říkalo, že se hlásí k Němcům z donucení, 
určitě by ho podepsala.“ 

„Taková vážná věc a ty si z toho děláš legraci?“ 
„To by mě ani nenapadlo, znám přece váš německý smysl pro humor.“ 
Nakonec raději šel každý z nich svou cestou, aby se na sebe nevrhli. 
Matka Inge zas měla jiné starosti. Tomy, ten se jí líbil zdravě plavým vzhledem, který 

jí připadal řádně germánský, a tichou povahu, která odpovídala staré dobré zásadě, že děti 
nemají být slyšet. Když na něho promluvila, odpovídal slušnou němčinou. Zato Slávek, ten jí 
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šel na nervy. Byl sice taky blond, ale to se týkalo jen vlasů – stačilo pár paprsků slunce a už se 
barvil v tváři dohněda. V tom – a nejen v tom – zřejmě byl po Inge, té přece v dětství říkali 
Zigeunin, Cikánka. Ten kluk byl navíc nervózní jak pytel blech, objevoval se jednou tam a 
hned zas jinde, což paní Hochovou rušilo v jejím spokojeném zažívání oběda. K dovršení 
všeho se jen mračil, když na něho člověk promluvil. 

„Neměla bys s ním zajít k doktorovi,“ nadhodila k Inge. „Jsou mu už tři a ještě 
nemluví? To přece není normální.“ 

„Slávek?“ smála se Inge. „Mluvil už dřív, než mu byl rok. Ten toho denně namluví, až 
z toho brní uši.“ 

„Tak proč neodpovídá, když se ho na něco ptám?“ 
„Nevím. Možná kdybys to s ním zkusila česky.“ 
„Zbláznila ses?“ 
Paní Hochová – jako každý, kdo se v kraji narodil a vychodil tu školu – jistě česky 

uměla, se špatnou gramatikou a hrozným přízvukem, ale dost, aby se obstojně domluvila. 
Chtít ale na ní, aby se s češtinou namáhala teď, když jsou Němci pány, to jí připadalo jako 
urážka. 

„Copak on neumí německy? Ani nerozumí?“ ptala se podrážděně. 
„Podezírám ho, že umí, ale nechce.“ 
„Podezíráš? Co je to za řeči?“ 
„No Vojta vždycky začne německy, když mi chce něco říct, co by děti neměly slyšet. 

Dívám se po nich po očku a vidím, jak oba natahují uši. Za chvíli budou vypadat jako dva 
králíci.“ 

„To jsou dětinské vtipy,“ zavrčela paní Hochová.  
Nadále Slávka víceméně ignorovala. Ten na ni občas mlčky pohlédl, jako by s údivem, 

co je to za divného tvora, který ho dokáže nemilovat. Pak zase odběhl za něčím zajímavějším. 
 

* * * 
 
Vojtěch to všechno viděl nebo tušil a bylo mu ze všeho nějak podivně. Nicotné detaily 

všedního života už zase jako vodní tříšť zamlžovaly pravé tvary světa. V zemi teď řádil 
démon Reinhard Heydrich. S titulem Zastupujícího protektora byl zřejmě do Čech vyslán, aby 
zadupal do země i těch pár jiskřiček odporu. Vojtěch se zachvěl, když poprvé spatřil jeho 
portrét: člověk s bezcitně chladnou tváří krvelačné šelmy. Zase jeden z té násilnické luzy 
sotva průměrných, jíž bylo dovoleno mrzačit osudy normálních lidí.  

Všude kolem nich visely hrozby – a lidé je už zase cítili jen slabě, jako by přes papír. 
Přitom je kdykoliv mohl nějaký zrádce udat pro některou ze zakázaných drobností, kterých se 
všichni běžně dopouštěli a které Němci trestali s divokou krutostí. Stačilo málo a hned se pod 
celými rodinami otevřela propast nevýslovné hrůzy. Ale protože tohle nebezpečí bylo stále 
přítomné, lidé je snadno přestávali vnímat.  

Ne ale Vojtěch. Stačilo jenom pomyslet na příští návrat přes hranici, a už mu ledový 
jazyk olízl útroby. I když mu zapáchající budka, kterou tu měli pro soukromé chvíle, byla 
navýsost odporná, teď po ní zatoužil. Jak slepě zahnul za roh chalupy, vrazil do nějakého těla. 
Zoufalý výkřik ho přimrazil na místě. 

„Čort,“ vykřiklo ženské stvoření, oděné do jakýchsi hadrů. „Ach ja bědnaja...“ 
Dívka s posvátnou hrůzou hleděla na louži mléka, které se při srážce vylilo z díže 

v jejích rukou. Bylo zřejmé, o koho jde, a také, že Pauli přeháněla její neschopnost rozumět: 
přinejmenším lakotu své paní to děvče už zřejmě stačilo pochopit. 

„Nikdo o tom nemusí vědět,“ řekl Vojtěch rusky. „Tak moc se přece nestalo.“ 
„Cože? Vy jste tam od nás?“  
„Ne, ale umím trochu rusky. Vy jste asi Michalina. Odkud pocházíte?“ 
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„Proč se ptáte,“ zeptala se poplašeně. 
„Jen tak. Každý odněkud pochází, já třeba z Vídně.“ 
„Aha, Němec...“ 
„Ne, Čech.“ 
„Čech?“ Znělo to, jako by to slovo neznala. „Co děláte tady.“ 
„Máme tu příbuzné. Tedy moje žena...“ 
Věty odkapávaly pomalu. Byly mezi nimi zvláštní rozpaky: pro dívku to byl zřejmě 

malý šok, že s ní někdo mluví jako s lidskou bytostí, Vojtěch se trochu styděl za Pauli a za 
celou tu situaci. 

„Michalina!“ ozval se pronikavý výkřik Pauli odněkud ze dvora.  
Dívka sebou trhla a zvedla ze země dížku s mlékem. 
„Chodím sem se ženou a dětmi dvakrát třikrát do týdne,“ řekl Vojtěch chvatně. 

„Kdybych vám mohl nějak pomoci...“ 
Pohlédla na něho s užaslým výrazem a udělala jakýsi pohyb hlavou. Snad to bylo 

přikývnutí. Pak odběhla. Vojtěch zkřivil tvář nad tou trapností. Jak asi mohl pomoci té dívce, 
kterou vytrhli z jejího prostředí a vrhli mezi lhostejné či nepřátelské lidi, s nimiž ani nemůže 
promluvit? Zavrtěl bezděčně hlavou a vracel se pomalými kroky ke své rodině. Byl nejvyšší 
čas, aby se vydali na cestu domů. 

 
* * * 

 
Nic na cestě nenaznačovalo, že by tento den měl být nějak zvláštní. Byl konec května, 

večery byly stále delší. Teprve blízko u řeky pocítili ten mírný chlad, z něhož v modravé mlze 
naskočila husí kůže. Jako vždy zabočili blízko u hranice k zahradníkovi, aby tam nakoupili 
něco rané zeleniny. To bylo dovoleno a načechrané hlávky salátu skryly pod sebou těch pár 
vajíček a pytlík mouky, které naopak měly nebezpečnost ručního granátu. 

„Je tam esesák,“ zašeptal Vojtěch, když se přiblížili k závoře. 
Černá postava vedle dvou obvyklých šedozelených figur obyčejných vojáků mu 

v zorném poli vyskočila jako vykřičník. 
„Teďka už nemůžeme zpátky,“ řekla Inge.  
„Co tam máme,“ zeptal se úzkostně a potěžkal tašku.  
„Pár vajíček a kousek uzeného.“ 
„Proboha. Musíme se toho zbavit.“ 
„Zbláznil ses? Víš, co tohle stojí na černém trhu?“ 
„Chceš riskovat život pro takovou maličkost?“ 
„Ty nevaříš,“ odsekla Inge. „Jakápak maličkost. Děti rostou, potřebují dobrou stravu. 

Pojď, nemůžeme tady stát. Dej mi tu tašku, já ji pronesu.“ 
Tak to dělali vždycky, spoléhali přitom na to, že vojákům je trapné prohledávat 

mladou hezkou ženu, která s nimi přitom žertovala v jejich jazyce. Tak to až dosud fungovalo 
a nejprve se zdálo, že by to mohlo projít i tentokrát. Oba vojáci byli starší, mírně se tvářící 
muži. Jeden z nich od nich vzal jejich propustky, zběžně je prohlédl a podal muži v SS 
uniformě. Ten byl ještě docela mladý, s nehotovou tváří posetou čerstvými jizvami po akné. 

„Kára?“ pronesl ten mladík podezíravě. „Co jste dělali na území Říše.“ 
„Máme tam příbuzné,“ řekla rychle Inge.  
„Vy držte hubu,“ zarazil ji mladík příkře. „Ptám se vašeho muže.“ 
„Je to tak, jak žena říkala,“ vypravil Vojtěch. „Jsou to příbuzní mé ženy. Pomáháme 

jim s hospodářstvím.“ 
Mladík na něho hleděl s hloupým údivem. Patrně nechápal, jak to že Čech mluví tak 

plynně a bez přízvuku německy. 
„Co to nesete,“ zeptal se stroze, zřejmě aby obnovil svou důstojnost. 
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„Stavili jsme se u zahradníka,“ řekla Inge. „A koupili pár salátů.“ 
„Ukažte,“ nařídil. 
„Tady pan voják se už díval.“ 
„Neslyšela jste?“ 
Znělo to výhružně. Pomalu, jako by šla na popravu, přistoupila Inge k němu a 

nastavila tašku. Mladík do ní prudce zajel rukou. 
„Máte tam ještě něco,“ řekl s úšklebkem. 
„Jenom osobní věci.“ 
„Vyndat!“  
V té chvíli v domku u závory zařinčel telefon. 
„Herr Scharführer,“ zavolal voják z okna, „volají vás.“ 
„Hned přijdu,“ řekl nedbale přes rameno. Pak se obrátil k Inge. „Tak bude to?“ 
„Je to prý velmi naléhavé,“ volal voják úzkostlivě. 
Mladík ve stejnokroji hrdlořezů zaváhal, pak se rozběhl k domku. 
„Pořádně prohledat,“ křikl na jednoho z vojáků. 
Jakmile zmizel uvnitř, voják jen formálně projel rukou taškou Inge a pak jim dal 

znamení hlavou, aby prošli. Jako většina prostých vojáků neměl ani on esesáky v lásce.  
„Pojďte honem,“ vyrazil Vojtěch staženým hrdlem.  
Přes most prakticky běželi, poháněni nebezpečím. Když byli na druhé straně, uslyšeli 

vzteklý křik. Šelma se zřejmě vrátila a nechtěla se vzdát své kořisti. 
„Neohlížejte se, nic jako by neslyšíme,“ pobízel Vojtěch přidušeně.  
Věděl, že po pár krocích je skryje serpentina a skupina keřovitých akátů. Ve chvíli, 

když tam dospěli, uslyšeli z druhé strany mostu startovat motorku. Esesák patrně nechtěl 
ohrožovat svou důstojnost tím, že by za nimi běžel. Na motorce je ovšem hravě dohoní. 
Vojtěch se zoufale rozhlédl a náhle uviděl ústí napůl zarostlé cesty mezi keři. Byla to zkratka, 
která šla prudce do kopce. Párkrát ji už použili, aby se vyhnuli únavným serpentinám. 

„Sem, honem,“ řekl s tichou naléhavostí. „Jak nejrychleji dokážete, jde nám o život.“ 
Byli jen pár metrů od silnice, když se kolem nich přehnala motorka. Řídil ji obyčejný 

voják, esesák seděl vzpřímeně v přívěsu a v ruce držel samopal. Pátravě hleděl do keřů, které 
vroubily silnici. Vojtěch se přikrčil, přesto měl dojem, že se jejich pohledy setkaly. 

„Vid ěl nás,“ vydechl. „Musíme z cesty mezi keře.“ 
„Vojto, kus dál jsou skály, je to nebezpečné,“ protestovala Inge. 
„Ne víc, než když se tady dáme chytit!“ 
Drali se cestou necestou a když byli asi v třetině svahu, slyšeli podle zvuku, že se 

motorka někde na druhé či třetí serpentině zastavila, patrně obrátila a sjížděla zas zpátky. 
„Honem,“ naléhal Vojtěch. „Musíte se krýt keři, ale lezte rychleji.“ 
„Já už nemůžu,“ zakňoural Slávek. 
„Musíš! Kde je Tomáš?“ 
„Tady,“ ozvalo se těsně vedle něho. 
Tomáš jako obvykle v nebezpečí, které chápal mnohem víc, až nepřirozeně ztichnul. 
„Výborně. Tak jen rychle lez,“ vypravil Vojtěch přerývaně, jak se zadýchával 

nezvyklou námahou. „Proboha...“ 
Bezděky se ohlédl a viděl, jak esesák v přívěsu pomalu sjíždějící motorky povstal, 

zdvíhá svůj samopal a míří, jak se zdálo, přímo na něho. Ozval se ohlušující zvuk výstřelů, 
vzápětí zahvízdaly kulky. Pak motorka zmizela v další serpentině. 

„Ten hnusný vrah,“ vyrazil Vojtěch nevěřícně. „Být jenom o pár metrů níž... Jste 
všichni v pořádku?“ 

Nikdo z nich nebyl naštěstí zasažen, jen byli notně vyděšení. Ačkoliv je už nikdo 
nepronásledoval, hnali se přes park a pak ulicemi. Když konečně dorazili do klamného 
bezpečí domova, byli všichni zbrocení potem. Vojtěch podal Inge beze slova tašku, šel do 
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pokoje a svalil se na pohovku. Pak po paměti otočil knoflíkem rádia. Trvalo chvíli, než se 
lampy rozehřály, pak se z ticha postupně ozval bezbarvý hlas, odříkávající jakési neobvyklé 
hlášení. Vojtěch mu chvíli nechápavě naslouchal. Pak vyskočil a zavolal Inge. Ta přišla až za 
chvíli, s tváří zmáčenou slzami. 

„T ři z šesti vajíček jsou rozbitá,“ hlásila nešťastně. 
„Vajíčka! Hlavně že jsme živí... Poslouchej.“ 
Díky tomu, že hlášení opakovali stále dokola, pochopili nakonec, že byl na 

Zastupujícího protektora Reinharda Heydricha spáchán atentát. Vojenské velení proto 
vyhlásilo na celém území Protektorátu stanné právo, které bude trvat tak dlouho, dokud se 
pachatele atentátu a jejich pomahače nepodaří dopadnout. Jako odveta za atentát a proto, aby 
se povzbudila ochota občanů při pátrání po pachatelích, byly zatčeny některé známé osobnosti 
jako rukojmí. Určitý počet z nich bude každý den stanného práva popraven. Následoval 
dlouhý seznam zatčených, v němž Vojtěch s ustrnutím rozpoznával jména vynikajících lidí. 

 
* * * 

 
Co potom následovalo až do počátku července, připomínalo nějakou absurdní a 

strašnou noční můru. Každý den rozhlas hlásil dlouhý seznam lidí, kteří byli prý pro výstrahu 
zastřeleni. Plakáty se jmény popravených se vylepovaly i po nárožích. Z hrůzy nebylo úniku, 
tlačila se na člověka ze všech stran,. 

„Slyšel jste, prý to udělali nějací parašutisté,“ šeptal mu Kreczmar přímo do tváře, 
když se mu podařilo Vojtěcha lapit na ulici.  

„Skutečně?“  
Předstíral nevědomost, ačkoliv každý večer Londýn poslouchal. Nestačilo už prostě 

BBC, člověk poslouchal české vysílání na krátkých vlnách, které tam bylo nutno večer 
vždycky zasunout. Vojtěch nechápal, co to znamená, jen mechanicky připojil drátky malého 
zařízení, které vždy potom zase odpojil a schoval na záchodě. Tu malou krabičku, plnou 
jakýchsi součástek a drátků, mu sestrojil syn pradleny za konzervy, kterém jim dali. Měla 
dvojakou hodnotu – na jedné straně informací, které měl člověk z první ruky, na druhé straně 
cenu života, pokud ji náhodou Gestapo objevilo. Nepříliš často se to stávalo. V těchto dnech 
bylo lépe nevěřit nikomu, každý se mohl pod nátlakem stát najednou zrádcem. 

„Někdo to říkal,“ stáhl se Kreczmar. „Myslíte, že to bylo správné? Přiletět sem a 
spáchat něco, co snad má pro někoho venku politický význam – ale pro nás? My tady teď jen 
trpíme, ačkoliv jsme nic nespáchali.“ 

„No my... Zatím vraždí jen známé lidi. To je jistě příšerné, ale...“ 
„Copak jste neslyšel? Chtějí zastřelit každého desátého muže v Protektorátu, pokud se 

pachatele atentátu nepodaří dopadnout.“ 
Vojtěch na něho jen vytřeštěně zíral. Když se pak rozloučili, zřítila se na něho ta 

představa. Každý desátý? Odkud to začnou počítat, podle jakého klíče? Byl si prakticky jist, 
že on bude jeden z těch desátých, měl přece v životě takovou smůlu. Hrůza ho na okamžik 
úplně ochromila. Bože, bylo tak ponižující jen se bát a čekat pasivně, až přijde úder. Cožpak 
se nikdo v národě nezmůže k odporu? Jenomže národ, to je v mnoha ohledech jen mnohokrát 
zmnožený jedinec, spousta lidí takových jak on. Ti lidé by se snad byli vzchopili k boji v  
osmatřicátém, když měli zbraně, velení, jakousi šanci něčeho dosáhnout. Teď se myšlenkou 
na odpor zabývaly jen osamělé skupinky, které tak měly jednu pistoli na deset lidí a jinak 
jenom slova, pro něž byly zrazovány, mučeny a nakonec hubeny. 

V následujících dnech šílenství pokračovalo. 10. června vyvraždilo komando esesáků 
Lidice, prý pro pomoc poskytnutou atentátníkům. Pak zrada – tak se aspoň říkalo – pomohla 
pachatele atentátu vypátrat. Zahynuli se svými pomocníky beznadějně obklíčeni v kryptě 
pražského kostela, pár kroků od domu, kde Vojtěch kdysi bydlel. Kdo si však oddechl, že tím 
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ta hrůza končí, byl zklamán: za šest dnů následovalo vyvraždění Ležáků a rozběsněné vlny 
krutosti pokračovaly až do začátku července. 

„Proboha, jaký to má všechno smysl,“ bědovala Inge. 
„Smysl?“ pokrčil Vojt ěch rameny. „To je, jako by ses ptala na smysl povodně nebo 

cholery. Až na to, že to jsou jen slepé síly. Tohle dělají lidé.“ 
Pohlédl otevřeným oknem do svěží zeleně lip, jejichž listy měly jako často odpoledne 

zlatý okraj od slunce. Svět uměl vypadat tak mírně, že člověk snadno zapomínal na ničivé 
síly, které jím co chvíli zmítaly. 

 
VII  
 
Vojtěch právě vycházel z budovy Velké kovárny, když se rozlehlo vytí sirén. 

Zkoumavě pohlédl do světlé modři dubnového nebe, ale nic neviděl. Nejspíš to zase byl jen 
planý poplach. Podle zpráv z rozhlasu podnikaly angloamerické bombardéry útoky na 
přístavy jako Hamburg nebo Brémy, decimovaly Poruří, občas napadly Berlín, ale tak daleko 
na východ snad ještě nikdy nepronikly. Bylo by to nejenom pro ně nebezpečné, ale i 
nesmyslné: tohle přece nebylo Německo, jen Němci porobená země. Jenomže byli jejich 
velitelé schopni takového rozlišení? Před pěti lety politici v Mnichově hodili republiku klidně 
přes palubu. Jak asi uvažují generálové? 

Vojtěch se podíval, kam ještě potřebuje donést spisy. Neměl, koho by s nimi poslal: 
Andulka čili Li čka, jak jí říkali, nedávno porodila a byla doma s dítětem. Všichni mladí do 
pětadvaceti let byli nuceně nasazeni do Německa. Totální mobilizace, jak tomu říkal K. H. 
Frank, ten sudeťácký dobrodruh, který teď v Protektorátu měl prakticky neomezenou moc. 
Proč byla nutná další mobilizace, když německé zbraně pod geniální rukou Vůdce slavily 
takové úspěchy? Každý ovšem tiše věděl, že tomu tak není. Bitva o Stalingrad, která trvala 
pět měsíců a nenechala v městě kámen na kameni, skončila neuvěřitelným debaklem: celá 
jedna armáda padla do zajetí. Hochovi už mnoho měsíců neměli žádné zprávy o svém Pepovi. 
Byl také zajat nebo padl? Nikdo nevěděl. Zpráv z ruské fronty přicházelo málo. 

Sirény dozněly a bylo podivné, stísňující ticho. Vojtěch znovu zaklonil hlavu a náhle 
uviděl ve velké výšce, jako by přímo v modři oblohy, jakési jemné blyskotání. Bylo to jako 
veliké světélkující mračno. Že by to byla letadla? Nestačil domyslet: v příštím okamžiku 
uslyšel podivné vytí, vzápětí dusné ticho rozervaly první výbuchy. Jakási neodolatelná síla ho 
zvedla jako pírko a mrštila jím proti stěně nejbližšího domu. Zůstal tam ležet napůl omráčený 
a nechápavě zíral na peklo, které se kolem něho rozpoutalo. Tohle už jsem někdy zažil, říkal 
si, ale kdy to bylo, nevěděl. Nebyl schopen souvislé myšlenky. Jen nechápavě hleděl na 
budovu Malé válcovny, která tu v jednom okamžiku byla a hned nato jako by ji někdo 
vymazal. Vzápětí přišel s oslnivým zábleskem a strašným třeskem další výbuch nedaleko 
odtud. Uviděl neznámého člověka, který právě odněkud vyběhl. Před jeho očima se vznesl do 
vzduchu jako hadrový panák a roztrhl se na kusy.  

Zmocnil se ho nesmírný animální strach a donutil ho prchat jako beze smyslů. Hrůza 
strašnější než veškeré představy pekla otevírala ohnivou řvoucí tlamu ze všech stran. Bylo to 
víc, než člověk mohl snést. Patrně křičel, nemohl to slyšet. Hnal se bezhlavě tam, kde tušil 
možnou záchranu. Před ním byla vysoká hradba továrny. Jistě by přes ni nepřelezl, ale tlak 
vzduchu ji na mnoha místech rozvalil. Doběhl k jedné z čerstvých proluk s touhou tudy 
uniknout. V té chvíli prostor kolem něho vybuchl: bylo to jako by nesnesitelně ostré světlo 
explodovalo přímo v jeho hlavě. Pak všechno zčernalo. 

Když přišel k sobě, měl tvář zarytou v jakési mazlavé hmotě. Pomalu, opatrně šátral 
kolem sebe. Snažil se zjistit, zda má všechny končetiny a zda není nějak vážně zraněný. Pak 
se opatrně zvedl na kolena a rozhlédl se. Byl dost daleko od zdi továrny a někde tam, kde asi 
předtím stál, zel velký kráter. Zřejmě měl – přes svou notorickou smůlu – neuvěřitelné štěstí: 
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jako zázrakem ho výbuch neroztrhal, jenom odhodil. Také ho zřejmě nezasáhla žádná 
střepina. Velké hromadě kompostu v jedné z blízkých zahrádek vděčil za to, že přežil, když ho 
tlaková vlna odhodila na tak velkou vzdálenost.  

Letecký nálet ještě neskončil, ale místa výbuchů se posunula k řece. Vojtěch se vratce 
postavil na nohy a dal se cestou do mírného vrchu. Všude kolem něho byla zahrádkářská 
kolonie. Goldscheidrovka, bůhvíproč si opakoval jméno. Tak tomu tady říkají. Věděl, že dál 
vzadu směrem ke Skvrňanům zahrádky přecházely do kolonie chatrčí splácaných 
z roztodivných dílů. Tam před válkou bydleli nezaměstnaní a všelijaké podezřelé živly. 
Nebývalo tu zcela bezpečno, proto tu Vojtěch nechtěl koupit zahrádku, i když by si to Inge 
přála. S okupací odpadli nezaměstnaní, rychle také zmizel drobný zločin. Ustoupil prostě 
velkým zločinům. S válkou pak přišla ještě jiná nebezpečí.  

Tyto myšlenky se mu odvíjely zcela mimovolně a jako někde kousek od něho. Nebyl 
docela při smyslech, to cítil. Bylo mu na zvracení a svět před jeho očima nabýval jednou 
divně žlutých, potom zas červených či nafialovělých barev. Napadlo ho, zda je skutečně 
naživu, zda tu nezakouší posmrtné pocity. Sahal si rukama po obličeji, aby se o tom 
přesvědčil. Prsty ho brněly, ale přesto jimi slabě nahmatal lepkavou vlhkost na čele. Byla to 
krev? Snažil se to zjistit pohledem na prsty, ale viděl právě všechno červeně. Opřel se o plot 
jedné zahrádky a chvíli zvracel. Pak se dal zase cestou vzhůru do kopce. 

Nevěděl, jak dlouho tak šel. Potom už nemohl. Zastavil se a pohlédl zpátky směrem 
k továrně. Na mnoha místech z ní stoupaly sloupy dýmu, tu a tam ještě vyrážely oslnivé 
záblesky, těsně následované výbuchy. Mohly to být ještě bomby nebo následky požáru, který 
se rozšířil na mnoha místech. Najednou pocítil z toho všeho nepřekonatelnou únavu. Toužil se 
někde skrýt, ale domů to měl strašně daleko. Zoufale se rozhlédl. Pár kroků před sebou uviděl 
chajdu, v jaké lidi většinou mají nástroje. Bez velké naděje zkusil vzít za dveře. Nebyly 
kupodivu zamčené. Vpotácel se dovnitř. 

Uvítal ho přidušený výkřik. V přítmí nejasně viděl, že se v koutě krčí nějaká postava. 
„Promiňte,“ zamumlal. „Jsem asi zraněný. Jenom si tu chvíli odpočinu.“ 
Opřel se o stěnu a pak se svezl na zem.  
Nevěděl, jak dlouho tam ležel. Když se zas trochu probral, zdvihl s úsilím hlavu. 

Viděl, že tam ta dívka ještě pořád je. Ano dívka, snad. Měl nejasný, jako by snový dojem, jako 
by se nad ním byla skláněla, snad se i dotýkala jeho tváře. Pomyslel si, že nejspíš chtěla vědět, 
zda už není mrtvý. Také to mohl být jen sen. Zdvihl se na lokti a pak se prudce posadil. 

„Kde to jsem?“ vypravil ze sebe. „Kolik je hodin?“ 
Dívka neodpovídala, jenom se ještě trochu víc vtiskla do kouta. Vojtěch vratce vstal a 

udělal krok směrem k ní. Viděl, jak se ještě trochu stáhla. Celá její postava vyjadřovala strach. 
„Nebojte se,“ řekl s námahou. „Mne se rozhodně nemusíte bát.“ 
Nebyl si jist, zda to skutečně řekl, nebo si to jen pomyslel. Měl pocit, jako by byl silně 

opilý – stav, který teď už dlouhá léta neznal. Soustředěním vůle se otočil a vyšel dveřmi ven. 
S překvapením viděl, že je večer. Jak je to možné, kam se jen poděly všechny ty hodiny? 
Musí co nejrychleji domů, Milada už ho čeká. Milada? Ta je přece mrtvá... Inge, to je jeho 
žena. Bude šílet strachem. Nesmí se rozčilovat, bude přece rodit...  

Proč ho jen napadají takové nesmysly? Snad při tom náletu nepřišel o rozum. Vší silou 
se soustředil na chůzi. Cesta. Jde do kopce, pak se z Goldscheidrovky stáčí a mezi poli míří 
skoro přímo k jejich domu. 

Uklidněn, že snad ani v tomhle stavu nemůže zabloudit, přemýšlel trochu o té dívce, 
která s ním byla v chatrči. Kdo to jen mohl být, proč se tam vlastně schovávala? Bála se 
náletu? To nedávalo smysl. Před vnitřním zrakem se mu vybavily její rysy, které snad v šeru 
zahlédl. Najednou si byl skoro jist, že je to Židovka, která se tam patrně skrývá. Někteří z nich 
se pokoušeli uniknout před transporty, o jejichž cíli teď už nikdo nepochyboval. Neměla 
hvězdu, ale to se dalo čekat: byla by přece blázen, aby na sebe upozorňovala. 
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Představil si zoufalou osamělost dívky: někde možná docela blízko chrčivé chřtány 
honicích psů, kolem ní prázdný prostor bezdechého strachu. Nikdo jí nepomůže, je sama 
samotinká... Vojtěch několikrát vzlykl nad tou představou. Musel se opřít o plot. Po nějaké 
chvíli si uvědomil, že jde domů, a zase těžce vykročil.  

Když konečně pomalu stoupal po schodišti domu, chvěly se na obloze první hvězdy. U 
dveří zazvonil, nevěděl ani, zda má klíče, a neměl energii, aby se je pokusil najít. Dveře se 
rozlétly. Uslzená Inge se na okamžik zarazila a pak se mu s výkřikem vrhla kolem krku.  

„Proboha, kde jsi byl? Už jsem tě málem pohřbila,“ vzlykala hystericky. „Byl tady pan 
Machatý.“ 

„Machatý? Co ten tu chtěl.“  
„Přinesl tvou tašku,“ potáhla Inge nosem. „Kde jsi proboha byl?“  
Pokusil se stručně vylíčit, co se s ním dělo, pokud to sám vůbec dokázal pochopit. 
„Ale ty jsi raněný,“ vykřikla Inge, když konečně vešli do světla. 
V pokoji k němu vylekaně vzhlédli oba chlapci. Tomáš, jako vždy zdrženlivý, na něho 

jenom tiše zíral. Slávek se k němu vrhl s výkřikem a přitiskl se k němu. Inge zatím 
přispěchala s umyvadlem. Vtlačila ho do židle a začala mu opatrně omývat čelo a tvář. 
Vojtěch zasténal, strašně to pálilo. 

„Doběhnu pro doktora,“ rozhodla Inge a začala se strojit. 
„Nikam nechoď... Víš, že je zákaz vycházení.“ 
„Co povídáš, to už kolik měsíců neplatí. Hned jsem zpátky. Zatím si lehni.“ 
Vojtěch dotápal k posteli, svezl se na ni. Patrně usnul. Když uslyšel cizí hlas lékaře a 

ucítil jeho doteky, zdálo se mu, jako by to bylo v příštím okamžiku. 
„Rána sama není vážná, spraví to pár stehů,“ říkal doktor polohlasem. „Ale nelíbí se 

mi jeho celkový stav. Asi má otřes mozku a těžký šok. Doufejme, že nemá žádné vnitřní 
zranění. V každém případě musí ležet, aspoň dva nebo tři dny. Napíšu vám potvrzení do 
zaměstnání a dám vám nějaké utišující prostředky, ty byste teďka večer těžko sháněla.“ 

Pak to příšerně pálilo, jak mu lékař čistil ránu a sešíval rozraženou kůži na čele. 
Vojtěch se jen ztěží držel, aby nekřičel. Jakmile bylo po zákroku, zas se svezl do mátožného 
polospánku. 

 
* * * 

 
Příští dva dny se potácel v jakémsi podivném duševním stavu. Zdálo se mu, jako by se 

jeho vědomí jen občas vyčeřilo do průhlednosti, v níž byl schopen uchopit jasné obrysy svých 
myšlenek – pak se však okamžitě rozdělilo do několika vrstev. V jedné byl schopen jakžtakž 
vnímat okolí, slabě rozmlouvat s Inge nebo s dětmi. V jiné, zjevně úplně nezávisle, běžely 
hrůzné představy náletu, promíšené se vzpomínkami z první války a dalšími děsivými 
scénami. A zase v jiné ho neodbytně navštěvovala Milada a s ní výčitky svědomí, o nichž se 
domníval, že se jich už dávno zbavil. 

Třetího dne překvapivě přišla tchýně, která je jinak nenavštěvovala. Dlouho s Inge 
hovořily v kuchyni a když konečně zase odešla, vrátila se Inge do pokoje celá uslzená. 

„Co se stalo,“ zeptal se Vojtěch slabě. 
„Ale nic,“ zjevně zalhala a odvrátila se. 
„Vždyť to vidím,“ nadzdvihl se Vojtěch na lokti. 
„Prosím tě, lež.“  
„Tak pověz!“  
„Pep je mrtvý,“ rozplakala se. 
„Jak to víš? Byl přece u Stalingradu. Může být v zajetí.“ 
„Přišel dopis od jeho kamaráda. Patřili k jednotce, které se podařilo uniknout 

z obklíčení. Pep byl ale raněný či nemocný, ten dopis je dost zmatený a nečitelný. Popisuje, 
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jak ho vezl na voze do nějakého lazaretu, jak kůň nemohl dostat nohy ze sněhu a jak Pep tam 
někde uprostřed zasněženého pole zemřel.“ 

„Chudák,“ zašeptal Vojtěch. 
Nikdy je nepojilo žádné přátelství, Pep mu připadal jako nezralá a ještě horší varianta 

tchána. Přesto mu nepřál tu zoufalou beznaděj, s níž umíral tam někde uprostřed cizí a 
nepřátelské země... Ale jak byla jeho mysl rozvrstvena, zároveň si uvědomil, co také ta zpráva 
znamená. Vezli ho na voze, taženém koněm, který patrně padal vyčerpáním. To není zrovna 
obraz neporazitelné armády, která projíždí nepřátelskou obranou jako nůž skývou chleba.  

Nebyl to jenom debakl u Stalingradu a ztráta celé armády, které naznačovaly, že se 
válka láme a pozvolna se chýlí ke strašnému zúčtování. Byl to i ten příšerný nálet na Plzeň, 
kterému zřejmě Němci neuměli zabránit. Válka byla už čtvrtý rok, trvala zhruba tolik, kolik ta 
předchozí. Nic ale nenaznačovalo, že brzy skončí. Tak daleko to ještě nebylo. Dnes jenom 
ochutnali něco z hrůz, které patrně budou muset ještě prožít. 

„Vojto,“ pronikl k němu hlas Inge. „Copak mě neslyšíš?“ 
„Ale slyším. Jenom nedovedu říct, jak je mi toho chlapce líto.“ 
Inge se zase rozplakala a s ní i Slávek, který patrně plně nechápal, o co tu jde. Stačilo 

mu vidět, že je jeho milovaná matka nešťastná. 
Když druhý den šel zase do práce, měl divný pocit zvýšeného nebezpečí. Sám sobě 

vysvětloval, že je to přece nesmysl: pro letadla, která těsně před náletem viděl v té závratné 
výši, patrně nebyl rozdíl mezi Škodovkou a zbytkem Plzně. Inge mu přinášela zprávy, které 
slyšela v obchodě, že nálet zničil celou obytnou čtvrť ve Skvrňanech a v dalších místech dost 
daleko od továrny. Aniž to někdo vyhlásil, násilí z obou stran teď bylo totální. Rvaly se ne už 
armády, ale celé národy od starců po kojence: pobíjet civilisty bez ohledu na jejich možnou 
nevinu se stalo samozřejmou součástí strategie. Vojtěch si pomyslel, že za to asi jednou 
lidstvo draze zaplatí. Teď se však rozjel ten pekelný stroj a nikdo už jej nezastaví. Němci s tím 
začali, Němci a všichni, kdo snášejí jejich nadvládu, teď za to musí pykat. 

 
* * * 

 
Druhý den byla sobota, vypravili se tedy zase odpoledne do Litic. Drastický zážitek na 

hranici minulého roku na samém počátku Heydrichiády je na dost dlouho odradil, pak ale 
v létě chtě nechtě museli strach překonat: byly žně, které si žádaly každou ruku. Museli se 
spokojit s nepovlečenou postelí a hrubými přikrývkami. Bylo to nepohodlné, ale děti byly 
dlouho venku a hlavně se v hospodářství Pauli navzdory její lakotě přece jen trochu lépe 
najedly. Tomáš už loni začal chodit do školy a jeho první boje s písmenky inspirovaly 
Vojtěcha ve snaze nějak pomoci těm dvěma ztracencům, Romainovi a Michalině. Koupil 
v antikvariátu německý slabikář a pomocí něho zkoušel učit oba číst a psát, spolu se 
základními slovy v němčině. Nevěděl přesně, proč to dělá, narážel přitom na odpor jak obou 
žáků, tak zejména Pauli. 

„Učit je číst a psát?“ protestovala. „K čemu?“ 
„Jsou to přece lidi.“ 
„Horší, než zvířata. Podívej, jak jsou nečistí a zanedbaní.“ 
„Jak mohou vypadat, když Michalina bydlí ve chlévě a Romain v maštali. Jak mají 

nesmrdět, když víc jak rok už neviděli teplou vodu nebo kousek mýdla?“ 
„Nemám dost mýdla ani pro nás,“ odsekla Pauli urputně. 
Nakonec soustředěný útok, který podpořila babička a teta Leny, pohnul i její obranou: 

Vojtěch je směl trochu učit, když zrovna neměli nic na práci. To vlastně nikdy nebylo, Pauli 
byla vynalézavá ve vymýšlení úkolů, ale nakonec se přece jen nějaká chvíle našla. Když byla 
zima, babička dovolila, aby se na chvíli ukryli v jejím výměnku, který byl na samém konci 
velké zahrady. 
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Paulin odpor však nebyl jediný, který Vojtěch musel překonat. I sám se jenom těžko 
nutil sednout si s nimi nad knihou: byl čistotný až k posedlosti a těžký pach, který pocházel 
z jejich příšerného oblečení, mu doslova obracel žaludek. Také oba žáci se bránili. 

„Proč se mám učit německy,“ vrčel Romain. „Nechci s nimi mít nic společného.“ 
Vojtěch mu napřed stěží rozuměl, měl zvláštní výslovnost a do své francouzštiny 

míchal zřejmě provençalská slova. 
„Učíte se také číst a psát.“  
„Já jsem přece chodil do školy,“ namítl Romain uraženě. 
„Tak se mnou pomůžete Michalině. Ti v jejich jazyce používají jiné písmo, ta se to 

musí učit od začátku.“ 
Ve skutečnosti oba věděli, že je Romain prakticky analfabet. Bylo to neuvěřitelné – 

příslušník nejcivilizovanějšího národa, jak si Francouzi rádi říkali, a přitom zřejmě písmo 
potřeboval tak málo, že je nakonec zapomněl. 

„A když se naučíte trochu německy, budete moct alespoň trochu mluvit s lidmi. Copak 
vám to neschází?“ 

„Mluvím s koňmi v maštali,“ mumlal Romain zarytě. „Ti jsou lepší, než tihle lidé.“ 
Vojtěch na něho mlčky pohlédl. Také pro něho tedy byli lidé horší než zvířata. Snad 

měl svým způsobem pravdu, když se uvážily krutosti, kterých se Němci dopouštěli. Někteří 
Němci. Nebyli Francouzi nebo třeba i Češi něčeho takového schopni? Kdo to mohl vědět. 
Neměli moc, díky níž by taková zvěrstva mohli páchat beztrestně. 

Také malá Michalina nebyla z Vojtěchova projektu kdovíjak nadšená.  
„Učit se spolu s Romainem? Vždyť je to divný chlap a smrdí,“ krčila ohrnutý nosík 

ve své kulaté tváři. 
„Smrdí patrně proto, že má jenom jedny šaty, jako vy. A nemůže se řádně umýt po 

práci. Když už jsme u toho, přinesl jsem vám kousek mýdla.“ 
„Skutečně,“ rozzářila se a současně zarděla tak silně, že se v ruměnci rozpustily 

drobné pihy na nose. Lačně sáhla po šedé kostičce, zabalené v kousku novin. Když k ní 
přičichla, znovu pokrčila nos. 

„Tohle je mýdlo?“ ptala se nedůvěřivě. 
„Nu, je to mýdlo na praní,“ odpověděl zaraženě. „Válečné mýdlo. I to je vzácné, 

nikomu je neukazujte. Musel jsem je pro vás ukrást.“ 
„A proč?“ 
„No proč,“ přešlápl z nohy na nohu. „Říkal jsem si, že byste se ráda trochu umyla.“ 
Pohlédla na něho takovým způsobem, že se zas jemu vehnala krev do tváře.  
Nakonec přece jen dosáhl toho, že s ním oba usedli v babiččině výměnku a váhavě 

s ním nahlíželi do slabikáře. Každé slovo, které přečetl, přeložil napřed do ruštiny a pak do 
francouzštiny. Skutečně nerozuměli? Vojtěch postupně zjišťoval, že Romain i Michalina 
záhadně pochytili řadu německých slov, která si zapamatovali často v dost zmrzačené podobě. 
Jistě by nestačila, aby mohli mluvit německy, ale bylo to dost, aby začínali rozumět, o čem se 
mluví. Byla to jiná slova, než je učil.  Vojtěch jen opravoval jejich tvar a tiše přitom žasl. 

„Rozumíš, přišli na ten význam sami,“ vykládal Inge nadšeně. „Nikdo jim to 
nepřekládal.“ 

„Co je na tom tak zvláštního?“ pokrčila rameny. „Jakpak se učí mluvit děti?“ 
„To kdybych věděl,“ vzdychl Vojtěch. „To je největší zázrak na světě.“ 
„Nemyslíš, Vojti, že tady pomáháš Třetí říši?“ 
„Proboha, jak to?“ 
„Učíš německy příslušníky jiných národů. Vlastně je poněmčuješ.“ 
„Ale Inge, tak to přece není. Na vzdělání není nic špatného. Kdo tuhle hrůzu 

rozpoutal, jsou lidé bez vzdělání. Nebo polovzdělanci. Kdyby lidi znali víc cizí jazyky, víc by 
si rozuměli. Bylo by méně násilí, snad by ani nebyly války...“ 
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Jenom na něho pohlédla. Měl divný pocit, že za tím pohledem byl trochu něžný, 
trochu smutný úsměv, s kterým dospělí někdy poslouchají vykládání dětí. 

Postupně vzdával snahu, naučit Romaina a Michalinu psát – oba byli většinou příliš 
unavení a často nevrlí. Soustředil se na to, aby se uměli podepsat. 

„Podpis, to je něco zásadního, to musí umět každý.“ 
Romain Fremont, to se napsalo hned. Ale Michalina Červoněnko, to byla spousta 

písmen. Navíc se dívka, když jí vedl ruku, nedívala na papír, ale na něho.  
„Koukej, co píšeš,“ zlobil se. „Co je na mně k vidění?“ 
„Máte tu nad ušima šedé vlasy,“ ukázala. 
„No a co? Je mi čtyřiačtyřicet.“ 
„Tolik?“ 
Pokrčil rameny. Když se však ráno holil, zdál se sám sobě překvapivě starý.  
„Připadám ti starý?“ zeptal se Inge. 
„Ty? Ne, proč. Někdo snad něco říkal?“ 
„Mám šedé vlasy.“ 
„Ale kdepak. Ty jsi přece blond.“ 
Už o tom nemluvili. Sám pro sebe si ale říkal, že s ním život přece jen dost zamával.  
Toho dne časně odpoledne, ještě před odchodem domů do Plzně, šel pomoct s prací na 

seník. Byl duben, na lukách už byla nová tráva. Na seníku, hlavně v patře, zůstávalo ještě 
něco sena. Byl tedy čas je snést, aby byl prostor pro nové. Bylo tu ticho. Pak uslyšel nahoře 
šátrání. Pohlédl vzhůru světélkující štolou světla a uviděl, že je tam Michalina. Oháněla se 
mlčky vidlemi a zvolna ustupovala, až stála nad ním, jednu bosou nohu už na žebříku. 
S jakousi fascinací se zahleděl na její silné nohy, na pevné boky a kyprá ňadra, která zdvíhala 
látku toho, co se kdysi snad dalo nazvat halenkou. Náhle si uvědomil, že ho ta dívka jaksi 
neodolatelně vzrušuje. Až doposud vůči ní nic takového nepocítil – vzbuzovala v něm jen 
soucit, smíšený s mírnou ošklivostí. 

Patrně o něm také nevěděla. Když si ho všimla, vyjekla a stoupla přitom mimo žebřík. 
S hlasitým výkřikem spadla tam, kde už vrstva sena byla slabší. Vojtěch uslyšel to žuchnutí, 
pak bylo ticho. 

„Michalino,“ vykřikl a běžel k ní. 
Zapomněl, jak jsou tady prkna nerovná. Zakopl a padl na ni. Hned se vzepřel na rukou 

a chtěl vstát, aby přivolal pomoc. Pak ale viděl, že se dívce zřejmě nic vážného nestalo. 
Hleděla na něho široce rozevřenýma očima a zvolna k němu vztáhla ruce, jako by ho zvala do 
své náruče. Znovu v něm zavibrovalo téměř neodolatelné vzrušení, ale ovládl se a beze slova 
zavrtěl hlavou. 

„Vy mě nechcete,“ napůl se otázala rusky. 
„Nemůžu.“  
Pomalu, neochotně vstal. 
„Protože si mě ošklivíte.“ 
„V ůbec ne.“  
V této chvíli to ani nebyla nějaká milosrdná lež. 
„To říkáte jen tak.“  
„Ne. Ale já nesmím. Jsem přece ženatý.“ 
„Jako by to nějakému muži vadilo.“ 
Co mohla vědět taková Michalina o mužích? A co na druhé straně věděl on o tom, jak 

to chodí tam u nich na Ukrajině? Nevěděl toho moc ani o své zemi – té původní i té, která se 
mu stala domovem. Otočil se a odcházel na dvůr. 

„Už nechci, abyste mě něco učil,“ zavolala za ním. „Nechci od vás vůbec nic.“ 
„Proč? Dělám to jen pro tvé dobro.“ 
„Já se bez toho obejdu. Jděte si za svými Němci.“ 
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Znělo to nenávistně, jako by ji byl těžce urazil. 
Když šlapali po silnici zpátky směrem k Plzni, nechala Inge děti trochu předejít a pak 

se k němu obrátila. 
„Copak se stalo? Tváříš se tak zaraženě.“ 
„Michalina spadla tam v seníku s patra. Málem se zabila.“ 
„Hrála to na tebe. Ta by se nezabila. Má nejspíš sedm životů jak kočka.“  
Pohlédl na ni překvapeně. Znělo to také skoro nenávistně, to jí nebylo vůbec podobné.  
„Podívej, kluci se zas perou. Tomáši, Slávku!“ 
Pohlédl do houstnoucího šera před sebou. Tomáš kličkoval po silnici, Slávek se ho 

se vzteklým pláčem marně snažil dohonit. Vojtěch je znovu okřiknul, pak se na chvíli zastavil 
a zahleděl se do kraje. Svět mu připadal tak trochu jako čínská krabička: když ji otevřeš, 
najdeš stejnou, jenom menší, a v té zas další, ještě menší. Praly se národy, ale ta hrůza 
nebránila jednotlivcům, aby se nenáviděli a prali ze soukromých důvodů. A jejich děti se zas 
praly pro věci zdánlivě nicotné – jenomže byly možná stejně důležité nebo směšné jako ty, 
pro něž se hubí národy. 

Jak se tak díval na hasnoucí obzor směrem k Plzni, uviděl na severu slabou záři, jak se 
po něm rozlévá. Byla tak něžně růžová, že vypadala poeticky. Toto však nebyl čas pro něžná 
dojetí: co viděli, mohl být jen strašný nálet někde v dálce.   
  

VIII 
 

Byl zase červen a Vojtěchovi za pár dní mělo být pětačtyřicet. Kam se jen poděla ta 
léta! Když kdysi při takové příležitosti přišli studentští gratulanti k Svatopluku Čechovi, 
oslovili ho „Velebný kmete“. Trošku snad nadsazené, i když tehdy lidé asi umírali brzy. Teď 
také umírají mladí, jenom z jiných důvodů. Když v Rusku po devíti stech dnech konečně bylo 
prolomeno obklíčení Leningradu, vyšly najevo strašné věci: jen v druhém roce blokády tam 
pomřelo na 650 tisíc lidí hladem a podvýživou. Někteří v zoufalství jedli krysy, dokonce 
mrtvoly. Příšerné. Před dvěma týdny se spojenci vylodili v Normandii, útočné oddíly 
klopýtaly na břeh po koberci těl svých mrtvých kamarádů. Letecké nálety na Hamburg, 
Norimberg a Drážďany rozpoutaly tak neuvěřitelné peklo na zemi, že ďábel, pokud ovšem 
existoval, už jistě zavřel tu svou směšnou filiálku někde v hlubinách. Válka řvala ohnivým 
chřtánem do všech krajů světa, ani v poušti či v džungli nebyl kout, kde by se nerozháněla 
smrtícím pařátem... 

Pětačtyřicet let. Když má člověk děti, žije jejich věkem. Tomášovi bylo osm, Slávkovi 
nedávno už pět. Tomáš je tím svým klidným, spolehlivým způsobem nejlepší ve třídě, nic 
jiného se také nečekalo. Slávek... ten spíš vzbuzoval úzkost. Před rokem, když měl plané 
neštovice, nebylo téměř možno udržet ho v posteli: nudil se do hysterie. Otravoval každého, 
aby mu četl pohádky. Tomáš to dostal na starost – aspoň si vylepší své trochu kostrbaté čtení. 
Tomáš se tvářil otráveně, ale pak přišel na způsob, jak mazánka pozlobit. Četl mu téměř 
plynně, ale tu a tam šikovně změnil slovo, takže se děj měnil v nehorázný nesmysl: král 
připravoval svatbu se svým koněm, zlá princezna se chystala sežrat hodného draka. Vojtěch to 
slyšel z vedlejšího pokoje a srdečně se tomu smál. Slávek však neměl pro takové žerty 
pochopení: neuplynulo ani pět minut a už se ozval Slávkův pronikavý křik. 

„Tomáši, nech toho,“ zavolal Vojtěch trochu zahanbeně. 
Tomáš poslechl přeochotně, ale po svém. Položil knížku a vytratil se z ložnice. Měl by 

ho poslat zpátky? Vojtěch zaváhal. Tomáš byl tichý, skoro vždycky povolný, občas však 
v jeho očích viděl zvláštní pohled. Jakousi výčitku... Najednou slyšel odvedle, jak Slávkův 
hlas zvonivě odříkává pohádku. Šel tiše ke dveřím a opatrně nahlédl. Slávek seděl v posteli, 
knížku na klíně – a četl nahlas sám.  

„Myslíš, že je to možné?“ ptal se Vojtěch tiše Inge. „Jsou mu jen čtyři roky.“ 
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„Tu pohádku už slyšel stokrát,“ řekla s úsměvem. „Zná ji dávno nazpaměť.“ 
„Ale on se přitom kouká do knížky.“ 
„Jen si tak hraje, vždyť ho znáš.“ 
To byla pravda, Slávek si rád hrál a při své bujné fantazii k tomu často ani nikoho 

nepotřeboval. Přesto to Vojtěchovi vrtalo hlavou. Nakonec to nevydržel: vzal jinou dětskou 
knížku a strčil ji Slávkovi před oči. 

„Tady, Slávku. Čti,“ požádal ho. 
„Proč?“ 
„Prostě tak. Chtěl bych to slyšet.“ 
A Slávek začal – napřed pomalu a váhavě, s nejistým výrazem, jako by balancoval nad 

propastí. Zdálo se, že sám nevěří tomu, co předvádí. 
„On čte,“ vykřikl Vojt ěch za chvíli. „Inge, ten kluk opravdu čte!“ 
„Ale prosím tě,“ usmála se. „Tu knížku zná taky. On má děsivou paměť.“ 
„Jak poznal, co je právě na té stránce?“ 
„Ohnutý roh, otisk palce, cokoliv. Ten kluk je hrozný.“ 
Začali mu strkat před oči, co právě našli – nakonec knížky pro dospělé. Skončilo to 

ovšem migrénou a pláčem, Vojtěch ho musel přes hodinu nosit v náručí, než se konečně 
uklidnil. Od té doby ten malý ďáblík četl: napřed nahlas, odnedávna potichu. Naučil se to 
zřejmě bezděčně. Bylo možné se učit, aniž by člověk o tom věděl? Vojtěch to porovnával se 
svým studiem jazyků. Nějaké nové slovíčko: co to dalo práce, nacpat je do paměti – pořád 
vypadávalo, jako by v mozku bylo prostě plno. A přitom jiné, spatřené jen letmo... 

Takové myšlenky mu táhly hlavou cestou domů. Zároveň cítil, jak se potí díky 
nezvyklému teplu, jak jeho žaludek se dožaduje blízkého oběda. Také jak jeho nohy 
pravidelně tepou do chodníku. A současně, v jakési jiné kapse mysli, se neodbytně vracely 
vzpomínky na letecký nálet, který s kolegy před dvěma hodinami protrpěl v krytu. Denní 
nálety byly stále častější, člověk si přesto nezvykl: to nervy drásající ticho po zmlknutí sirén, 
pak sotva slyšitelný zvuk motorů, kvílivý svist a hřmění výbuchů. Polotma stísněného 
prostoru protileteckého krytu spíš hrůzu zmnožovala, než naopak... Dnešní nálet byl krátký a 
když konečně vylezli na ulici, neviděli kolem sebe žádné čerstvé sutiny. Bomby zřejmě 
padaly někde jinde... 

Už prošel kolem průmyslovky a měl jenom pár kroků domů. Najednou uviděl, že 
blízko domu něco není v pořádku. Nějaký chumel lidí, strážník v černé uniformě, pak stále 
víc úlomků rozdrceného zdiva, které skřípěly pod botou. 

„Co se tu stalo,“ zeptal se s nedobrým tušením jednoho z přihlížejících. 
„Ten rožák dostal zásah,“ udrolil koutkem úst ten člověk, aniž by odvrátil pohled od 

scény před sebou. „Prý jsou tam mrtví...“ 
„Proboha,“ zavyl Vojtěch. 
Na chvíli měl nohy jako olověné. Pak se vrhl kupředu. 
„Pane, tam nesmíte,“ zastoupil mu strážník cestu. 
„Ale já musím! Vždyť tu bydlím, mám tam rodinu.“ 
„Tam ničemu už nepomůžete. Dělali jsme, co se dalo,“ zavrčel strážník opovržlivě a 

otočil se k němu zády. 
„Ale má žena, děti,“ chytil Vojt ěch strážníka za loket a obrátil ho k sobě. 
„Člověče, ovládejte se!“ Strážník se vypjal v celé výši. 
„Copak to nechápete? Vy nemáte rodinu?“ 
„Mám,“ odpověděl strážník klidněji. „Oč vám jde?“ 
„Vždyť vám to říkám... Bydlíme tady, byla tu má žena a dvě děti. Pokud jsou ranění 

nebo dokonce...“ Nedokázal dopovědět. 
„Nikomu v domě se nic vážného nestalo.“ 
„Jsou tu prý mrtví, slyšel jsem to někoho povídat.“ 
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„Je tam nějaká mladá žena, kterou nikdo nezná. Nejspíš s ní byl taky muž. Z toho 
skoro nic nezbylo. Schovali se do výklenku domu, blázni. Jedna bomba dopadla přímo před 
ně. Čekáme, kdy je odvezou.“ 

Žena? Vojtěch se vrhl kupředu a viděl mladou ženu, ležící u pouliční pumpy na rohu. 
Kde bývá tvář, měla beztvarou kaši. Dlouhé světlé vlasy jako prameny nějaké zaprášené 
koudele ležely rozhozené po chodníku. Vojtěch zavrávoral a chytil se za žaludek. Bylo mu na 
smrt špatně, i když přitom uvnitř jásal, že ta žena není Inge. Není, nemůže být, přesvědčoval 
se zbytečně: Inge je přece tmavá, zatímco tyhle vlasy... Už se nedokázal ovládnout a zvracel, 
ačkoliv neměl co. 

„Člověče, neblázněte,“ obořil se na něho strážník. „Říkám vám, že tam nesmíte.“ 
„Musím vědět, kde mám ženu a děti,“ řekl slabě a otřel si ústa kapesníkem. 
„Odvedli je do bezpečí.“ 
Vojtěch bezděčně sevřel pěsti. V té chvíli pocítil lehký dotek na lokti. Prudce se otočil. 

Před ním stála paní Vrkočová, veliké světlé oči ustrnulé zoufalstvím. 
„Paní Kárová s chlapci odešla k rodičům,“ řekla kolísavým hlasem. 
„Vy jste tu byla? Co se vlastně stalo.“ 
„Byla jsem ve sklepě. Ten člověk ze záchranné služby, který nás pak vyváděl, říkal, že 

prý spadly bomby kolem domu ze tří stran. Být jenom jedna nebo dvě, dům by se asi zbořil.“ 
„Co uvnitř?“ 
„Nechtějí mě pustit zpátky, je prý to nebezpečné. Ale snad prý to půjde nějak opravit.“ 
Viděl, jak z jejích modrých očí jako by o své vůli vystoupily dvě velké slzy a pomalu 

jí stékaly po tvářích. 
„Máte kam jít?“ zeptal se. 
Věděl, že je teď sama. Starý Silberstein umřel dřív, než ho odvlekli do transportu, 

plukovník Vrkoč byl někde, odkud nechodily žádné dopisy. 
„Sestra tu bydlí nedaleko.“ 
Vojtěch jen přikývl. Když spěchal k bytu svého tchána, vzpomněl si náhle na tu 

zatracenou obálku, kterou mu kdysi paní Vrkočová svěřila. Už tisíckrát se chystal buď ji vrátit 
nebo uložit někam, kde by byla v relativním bezpečí. Byla to ale vždycky stejná historie: 
vrátit ji mu bylo trapné, když se teď na tu paní sneslo tolik neštěstí – a kam ji uložit, to 
nevěděl. Neměli žádný pozemek, kde by ji mohl schovat. Vzít ji s sebou do Litic, to 
znamenalo nést ji přes hranice. Nakonec na ni vždycky znovu zapomněl. Jak člověk může 
zapomínat na něco, co ho často trápí? Patrně toho bylo víc a horšího, co jeho život sužovalo.  

Snad přispělo i to, že klavír téměř neotvíral: sice na něm dost často hrál, když opadla 
ta hrůza Heydrichiády, ale vždy jen snadné kousky, které znal zpaměti... Teď tedy je nejspíš 
obálka vystavena cizím lidem, tedy pokud vůbec něco ještě zbylo z toho klavíru... 
Představoval si, jak ji někdo najde mezi střepy, zvědavě otevírá, nese na úřad... Bylo 
nesmyslné na to myslet, přišli dnes nejspíš o všechno a on se stará o obálku. Ostatně zdálo se, 
jako by paní Vrkočovou chránilo tajemné kouzlo. Už půl roku honili do transportů lidi i 
s částečně židovským původem, přesto potkával paní Vrkočovou v domě i na ulici. Paní 
Tomanová prý šeptala Inge, že Vrkočovi „mají“ nějakého gestapáka, který nad nimi drží ruku. 
Buď prý ho podplácejí nebo si ten člověk zajišťuje zásluhy na doby po válce – že pro 
Německo neslavně, o tom snad už nepochyboval nikdo. Ve vítězství snad věřil jenom Adolf  
Hitler a pak také ovšem Josef Hoch.  

Když zvonil u dveří s tím jménem, slyšel s úlevu za nimi zvučet dětské hlasy. Pak se 
dveře rozlétly a Inge se mu vrhla kolem krku. 

„Vojto, konečně. To bylo strašné,“ vzlykala hystericky. 
Teprve teď, když na to nebyla už sama, si zřejmě připustila hrůzu minulého prožitku. 
Kluci k němu jen krátce vzhlédli a pozdravili. Pak se zas věnovali vláčku, který asi byl 

míněn jako dárek pro jednoho z nich, ale zůstal tady pro některý z mnohých sporů v rodině. 



 146 

Bylo možné, že kluci tak snadno zapomněli na hrůzu, kterou prožili před několika hodinami? 
Patrně ne, Vojtěch věděl z vlastního dětství, že strach z paměti nemizí. Byli jen pružnější, než 
dospělí: uložili hroznou zkušenost zatím do archivu a hleděli se přizpůsobit novému prostředí. 

Přizpůsobit se, to věru snadné nebylo. Hochovým jejich vpád zřetelně nebyl po chuti.  
„My za to přece nemůžeme,“ říkala Inge aspoň podesáté. 
„Co budete jíst,“ opáčila paní Hochová. „Kde spát? My tady tolik místa nemáme.“ 
„M ěli jsme tedy jít do jedné z těch ubytoven někde ve škole? V té Pod Hamburkem 

právě zahynula víc než stovka lidí.“ 
Paní Hochová jenom cukla koutkem úst. Emocionální argumenty na ni neplatily. 
„Tak dobře, jdeme,“ vyskočila Inge a rozhlédla se planoucím zrakem po své rodině. 
„Nikam nechoď,“ řekl zamračeně Hoch. „Nějak se složíme.“ 
Večer už za tmy se pak Vojtěch s tchánem vydali s baterkou do rozbitého domu. 
„Chytí nás hlídka,“ řekl Vojtěch úzkostně. „Mohou nás zastřelit pro rabování.“ 
„Nikdo tam nebude. Nemůžou hlídat všechno. Víš, kolik toho mají?“ 
Když mlčky klopýtali po rozdroleném schodišti, čekal Vojtěch stále výstřel do zad. Nic 

se však nestalo. Bylo úplné ticho, které působilo mrtvolně. Když přišli ke dveřím bytu, vyndal 
Vojtěch klíče. 

„Co blbneš, nevidíš?“ obořil se na něho tchán. 
Skutečně, dveře se volně kývaly na jediném zdravém pantu. Vojtěch měl z toho divný 

pocit, jako by někdo teprve teď hrubě narušil jeho soukromí. Překlopýtali předsíní, pak po 
paměti vlevo do pokoje. V nějakém slabém světle – musel to být měsíc, protože pouliční 
osvětlení bylo vypnuto – uviděl z příborníku slabé jiskření. Došel až tam a málem se dal do 
smíchu: s tou neselhávající absurditou, kterou život osvědčoval, výbuchy bomb sice roztříštily 
všechna okna, vyrvaly i těžké dveře z pantů, poničily stropy tak, že hrozily zřícením, 
ponechaly však broušené sklo v příborníku zcela netknuté. Vojtěch věděl, že nemá velkou 
cenu – byl to takový levný druh, který vypadal nákladně a hodil se jako svatební dar. Teď 
místo přepychu bude symbolizovat neuvěřitelnou sílu křehkosti. Inge bude asi ráda, že se 
zachovalo. 

Udělal několik váhavých kroků ke knihovně. Z té se sklo vysypalo, ale knihy vypadaly 
nedotčeně. Vojtěch na chvíli zaváhal. Miloval knihy: nesnášel, když se jim ubližovalo. 
Nejraději by odsud odnesl všechny, ale to se ovšem nedalo.  

„Prosím tě, co tam děláš,“ zasyčel ze tmy tchán.  
Trhl sebou, jako by ho přistihl při něčem nemravném. Vytáhl poslepu útlou knihu 

Verlainových veršů, která mu připadala zvláště zranitelná, a strčil si ji za košili. 
„Co vlastně Inge říkala, že potřebuje,“ zeptal se zmateně. 
„Přece doklady a lístky, to je nejdůležitější. Pak nějaké oblečení, pyžama a peřiny.“ 
„Peřiny v červnu?“ 
„Na čem chcete ležet?“ 
„S peřinami si nás jistě někdo všimne.“ 
„Tak aspoň deky.“ 
V té chvíli něco zapraskalo Vojtěchovi nad hlavou a jako napomenutí mu na temeno 

spadla hrst drobné drti. 
„Tady to co nejdříve spadne,“ řekl úzkostně. 
„Tak sebou pohni! Nic nenajdeš, když tady budeš jenom stát.“  
Hledání trvalo dost dlouho. Vojtěch viděl najednou, že svůj domov vlastně nezná: Inge 

všechno organizovala tak efektivně, že bylo zbytečné se do toho vměšovat. Nakonec skoro 
všechny věci našel tchán. Na rozdíl od něho měl doma všechno pod kontrolou a Inge zřejmě 
jeho zvyky převzala. Když vrávorali po ulici s objemnými balíky, vzpomněl si zase na tu 
zatracenou obálku. Proboha, jak jen mohl zapomenout! Díval se vůbec na klavír? Nebyl si 
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jist. Kdyby se nástroj rozpadl, toho by si snad všiml. Jenomže mohl si být jist? Jen tiše 
povzdechl. Tahle obálka mu byla přisouzena jako trest za hříchy, kterých se snad dopustil... 

 
* * * 

 
Nebyl to zdaleka jediný trest. Bydlet v nevelkém bytě spolu s Hochovými, skládat se 

každý večer v jedné místnosti k nepohodlnému spánku, snad nejvíc ze všeho konzumovat to, 
co paní Hochová nazývala jídlem, to bylo něco strašného. 

„Ona mě chce otrávit,“ šeptal zuřivě.  
„Vojto, prosím tě,“ smála se Inge trochu rozpačitě. 
„Copak to nevidíš? Dvakrát za sebou květáková omáčka! Víš, co to se mnou dělá?“ 
„Zítra má být pro změnu okurková.“ 
„Proboha! V normálních dobách by ji každý soud odsoudil za pokus o vraždu.“ 
„Doufejme, že rodiče nedělají nic horšího,“ řekla zamyšleně. „Pokoušela jsem se dát 

do řeči s tou paní Šťáhlavskou, co bydlí vedle. Nemám z toho dobrý pocit.“ 
„Řekla ti něco ošklivého?“ 
„To by si asi netroufala. Bývala to taková příjemná paní, dříve se vždycky na mne 

aspoň usmála, většinou se zastavila na kus řeči. Teď jen odpoví suše na pozdrav.“ 
„To víš, tvůj otec se musí předvádět s tím hnusným odznakem. Taky se chlubil, že je 

důvěrníkem domu. Nedávno, když jsme byli všichni ve sklepě, vedl takové hloupé řeči...“ 
„Já vím, je trapný. Ale nikomu neublíží.“ 
„No, snad se nemýlíš. Jenomže až ta válka skončí, ti praví škůdci někam zmizí a lidé 

budou účtovat se žvanily, jako je on.“ 
„Bojím se, že budou účtovat také s námi.“ 
Vojtěch chmurně přikývl. Lidé většinou soudí podle povrchních znaků a pokud člověk 

není s nimi zcela podobný, zařadí ho do některého z nepřátelských táborů. Němce teď 
nenáviděl každý – i ti, kteří s nimi dřív žili ve shodě... U Hochových bylo dusno, Vojtěch tedy 
hned po obědě vodil děti ven a zůstával tam s nimi do setmění. Když se vraceli zpátky kolem 
rohu, kde mívali předtím domov, odvracel Slávek tvář. 

„Copak je, Slávku. To je přece náš dům.“ 
„Je hrozný!“  
Vojtěch vzhlédl. Temná prázdná okna skutečně působila strašidelně. 
„Už se tam pracuje. Za pár týdnů se tam zas vrátíme.“ 
„Já nechci!“ 
„To se ti tak líbí u babičky?“ 
„Nelíbí. Ale nepadají tam bomby.“ 
„Slavomír nic nechápe,“ řekl škodolibě Tomáš. 
„Tomáši, nedráždi ho. Slávku, přece víš, že bomby padají s nebe, shazují je s letadel. 

Nedělají to, aby zrovna nám ublížili. Dělají to... Myslím, že jim jde hlavně o Škodovku. Že 
bomby spadly právě na náš dům, to byla náhoda.“ 

„Co je to náhoda.“  
„Slavomír Divný neví, co je náhoda,“ poškleboval se Tomáš. 
Slávek kupodivu nevyletěl. 
„Ty to víš?“  
„No samo, to je... když nemůžeš říct, proč se to stalo.“ 
Vojtěch potlačil popud říct, že se tak patrně rozhodl Bůh. Řekl jenom tak napůl vážně 

něco takového nedávno a Slávek ho pak hodiny trápil otázkami, kdo že ten Bůh je, jak 
vypadá, kde bydlí, jak to, že o všem ví a rozhoduje a přitom dopustí, aby se děly věci, které 
nechce. Vojtěch nakonec připustil, že možná žádný Bůh vůbec není, ale lidé na něj věří.  

„Tak jako děda na Osud? Ty taky věříš?“ 
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„Já vlastně nevím,“ připustil Vojtěch poctivě. 
Slávek byl dlouho nepřirozeně tichý. Že táta něco neví, zřejmě už samo o sobě bylo 

dost nepředstavitelné. Ale že by nevěděl ani, zda v něco věří, to pro Slávka, který byl 
povahově blízký Inge a měl tedy skálopevná, vášnivě obhajovaná přesvědčení, musel být 
skoro šok. Jenomže Vojtěch doopravdy nevěděl. Těžko by připustil, že věří v nějakého 
moudrého, dokonce dobrotivého Boha, to prostě odporovalo jeho zkušenosti. Ale to prázdno, 
které by pak nastalo, kdyby Boha skutečně v mysli vymazal, ho děsilo.  

„Jé, podívejte, sněží,“ vykřikl Slávek. 
Vojtěch se vytrhl z myšlenek. Sníh na začátku července? Opravdu to tak vypadalo. Pak 

viděl, že jsou to tisíce kovově třpytivých tenounkých stužek, poletujících ve vzduchu. V tom 
jemně proměnlivém blyskotání, kterým vzduch jako by vibroval, byla jakási uhrančivá krása. 
Jenomže tohle byly doby, kdy i před krásou se člověk musel mít na pozoru. 

„To je staniol,“ řekl váhavě. „Nebo něco takového.“ 
„Jako na vánočním stromku,“ dodal Tomáš. 
„Ano. Bojím se ale, že to znamená dost jinou nadílku.“ 
Pokusil se jim vysvětlit, čemu sám kloudně nerozuměl. Podle rádia, které ovšem teď u 

Hochů nemohl poslouchat, byl vynalezen způsob, jak letadla zaměřit pomocí rádiových vln. 
Letadla se bránila tím, že do prostoru sypala kovové proužky, které ty vlny nějak rušily. 

„Nějak je rozptylují... Pojďte děti rychle, za chvíli se spustí sirény.“ 
Nemýlil se, bohužel ani v tom, že vzápětí přišla nadílka hrůzy. Seběhli do krytu, usedli 

vedle Inge, která hned každou rukou objala jednoho ze svých chlapců, jako by je tak skutečně 
mohla ochránit. Slávek se před náletem vrtěl, vyskakoval, předváděl se, jak se nebojí. Tomáš, 
který měl přece jen víc rozumu, seděl bledý a nehybný, jen jeho rty se nepatrně pohybovaly.  

Výbuchy pum přervaly jejich myšlenky. V tom přívalu strašlivých zvuků, které se 
rozléhaly nezvykle blízko a neklamně ohlašovaly smrt, se myslet nedalo: člověk byl rychle 
zbaven všeho kromě jakéhosi jádra vlastní existence, které se jenom chvělo hrůzou a dětským 
přáním, aby to konečně přestalo. 

Když nálet skončil, začal Hoch s bradou ještě roztřesenou strachem řečnit. 
„Tak jsme je zase zahnali,“ koktal důležitě. „Shodili pár bomb, nadělali trošku rámusu. 

Ale tím nic nedocílí. Vůdce má...“ 
„Kecy,“ ujelo Vojtěchovi. 
Vzápětí ustrnul. Je možné, že to řekl, nebo si to jenom myslel?  
„Co si to dovoluješ?“ Hoch zřejmě také nevěřil svým uším. 
„Sotva jsme vyvázli holými životy a ty tu řečníš!“ 
„To, co jsme slyšeli, byla střelba našich flaků, které nepřítele rychle zahnaly.“ 
„Těm žvástům přece sám nevěříš!“  
„Vojto, ovládej se,“ šeptala mu Inge. „Chceš nás snad všechny přivést do neštěstí?“  
Uvědomil si mlčenlivou přítomnost ostatních lidí v krytu. Nic o nich nevěděl. Většina 

z nich patrně byla proti Němcům. Mohl ale mezi nimi být nějaký udavač. Co tady dělal, bylo 
nerozumné, tím spíš, že měli ještě bydlet u Hochů. Nejspíš mu prostě selhávají nervy, napjaté 
dusným soužitím a vyčerpané hrůzou z náletu. 

„Dej si pozor,“ řekl Hoch výhružně. „Každý jsme vojákem. Válka ještě neskončila.“ 
„Copak je tohle ještě válka,“ řekl Vojtěch tiše. Hlas se mu chvěl, ale nemohl přestat. 

„Už si sem létají jak na výlet. Jak dlouho myslíš, že to ještě může trvat?“ 
„To jsou poraženecké řeči. Tohle si zodpovíš!“ 
„Otče! Vojto! Copak jste se zbláznili?“ vykřikla Inge zoufale. 
Vojtěch si později pořád dokola říkal, že se patrně ze strachu tehdy pomátl. Sice 

nepochyboval o tom, že Němci tu válku nutně prohrají, nikdo však nevěděl, jak dlouho to 
ještě může trvat.  
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„Nemůžeme být spolu pod jednou střechou,“ řekl zavile Hoch. „Dopouštěl bych se 
zrady, kdybych přechovával někoho, kdo vede vlastizrádné řeči.“ 

„To nás chceš vyhnat do noci?“ vykřikla Inge. 
„Poděkuj za to svému manželovi. Ty sis ho vybrala, ne já.“ 
„Ještě že tak. Kdybys mi vybral ty, to by to asi dopadlo.“ 
„Já jsem tě před ním varoval.“ 
„Nikdy´s mě nevaroval, nelži. Byli jste rádi, že jste se mě konečně zbavili.“ 
Vojtěch s hrůzou hleděl na tu erupci rodinných vášní, kterou tu bezděčně vyvolal. 
„Nikam nepůjdeme, jsme tu úředně hlášeni,“ pokračovala Inge prudce. „Když nás 

vyženeš, budeš mít opletačky a žádná stranická knížka ti přitom nepomůže. Protektorátní 
úřady dbají na zákony.“ 

Hoch jen zalapal po dechu. Ostatně nejen on, i Vojtěch na ni zíral: byla tak 
neuvěřitelně naivní nebo tak rafinovaná? 

„Když neodejde sám, budu ho muset oznámit.“ 
„Kv ůli jediné větě, kterou jsi ani dobře neslyšel?“ 
„Slyšel jsem dobře. Co říkal, byla nepřátelská propaganda.“ 
„Chceš mít v rodině vlastizrádce? Myslíš, že ti to prospěje?“ 
„Všichni ho slyšeli,“ řekl Hoch o mnoho pokorněji. „N ěkdo to může ohlásit.“ 
„Nikdo nic neřekne, jsou tu samí Češi,“ řekla Inge. „Myslí si totéž, jen nic neříkají, 

protože se tě tu všichni bojí.“ 
„Co je zas tohle...“ začal Hoch. 
„Nech toho, Pepe,“ řekla jeho paní německy. „Pojď nahoru, už je dávno po náletu.“ 
K překvapení všech, nejvíc samého Hocha, to zaznělo dost autoritativně. A Hoch na to 

reagoval jako všichni Němci, ti skuteční i umělí: svěsil hlavu a poslechl. Mlčky vystoupili po 
schodech, mlčky zaujali oddělené prostory. Výjimečně bez mytí šly děti spát. Když se 
konečně všechno ztišilo, obrátila se Inge šeptem k Vojtěchovi. 

„Co tě to napadlo? Býval jsi přece vždycky opatrný.“ 
„Já nevím,“ odpověděl Vojtěch malomyslně. „Nějak mi selhaly nervy.“ 
„Tady nemůžeme zůstat,“ řekla Inge. „Už předtím tady bylo dusno, teď tu nebude 

k dýchání. Bůhví, co se mu ještě může zrodit v hlavě.“ 
„Ale kam půjdeme? Na našem domě ještě pracují.“ 
Chvíli bylo ticho. Vojtěch hleděl do tmy před sebou. Nejraději by se zvedl, oblékl a šel 

někam co nejdál. Jenomže daleko by nedošel. A pak, byla tu Inge, děti...  
„Já vím kam,“ řekla najednou Inge vítězně. „Půjdeme do Litic.“ 
„Do Litic? Vždyť musím každý den do práce.“ 
„Vezmi si pár dní dovolenou.“  
„Myslíš, že mi ji dají? Zrovna teď, když všechny honí do válečné výroby?“ 
„Je senoseč. Řekni, že musíš pomoct příbuzným.“  
Zkusil to druhý den. Mandril Kubeš kroutil hlavou, která mu vůčihledně dále 

fialověla. 
„Dovolenou, pane Kára? Právě teď, když bychom měli chodit vypomáhat do výroby?“ 
„Sklízí se seno. Příbuzní potřebují pomoc,“ řekl Vojtěch dle rady Inge. 
„A kdepak jsou, ti vaši příbuzní.“ 
„V Liticích, tady nedaleko. Je to v Říši.“ 
Viděl, jak sebou Mandril bezděčně trhl. 
„V Říši, říkáte? Myslel jsem, že pocházíte z Vídně.“ 
„To je teď taky Říše... Tohle jsou příbuzní mé ženy.“  
„Vaše paní je...“ 
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Viděl, jak se v Mandrilově neupřímné tváři vystřídalo hned více výrazů: jako správný 
Čech neměl rád Němce, jakožto řádný úředník Protektorátu k nim ale choval úctu. Jakožto 
Mandril neměl žádný názor a jenom kalkuloval, co je pro něho bezpečné a výhodné. 

„Je hlášená jako Češka. Ale má smíšený původ,“ řekl Vojtěch neochotně. „Vždyť víte, 
jak to bývalo v Sudetech.“ 

„Takže jsou to němečtí zemědělci? V tom případě... Ale to by šlo,“ usmál se Mandril 
náhle. „Jakoupak dovolenou, pošleme vás tam v rámci mobilizace pracovních sil. Vy byste ve 
svém věku sice nemusel, ale... Říkáte týden? Nechcete víc? Řekněme deset dní.“ 

Vyplnil mu formulář, potvrzující, že Vojtěch Kára, úředník Škodových závodů, byl 
vyslán v rámci pomoci válečnému hospodářství na zemědělské práce v říšské obci Lititz. Pak 
doporučil, ať se Vojtěch radši vzdálí hned teď, než přijde nová instrukce, která by tomu třeba 
zabránila. Nemusel ho příliš pobízet. 

Když šlapali s Inge a dětmi známou serpentinou dolů k mostu, náhle se zasmál a 
nadhodil si batoh, který jim paní Hochová ochotně půjčila. 

„Copak je,“ vzhlédla k němu Inge. 
„Ani nevím,“ odpověděl lehkomyslně.  
Pohlédl na známou mísu širokého údolí, orámovaného řekou, na mírné vlny luk a polí 

před nimi, na namodralou čupřinu Dubové hory v pozadí.  
„Mandril se tvářil, jako že mi dělá milost. A přitom se mu zřejmě ulevilo. Vykáže mě 

v rámci mobilizace.“ 
„Cože, mobilizace?“ 
„Ne vojska. Lidí na práci. To víš, Němcům už teče do bot.“ 
„Vojto!“ 
Jen mlčky přikývl. Bylo záhodno neříkat takové věci před chlapci.  
„Tomáši, Slávku! Ne abyste to někde říkali,“ napomenul je. 
Tomáš jen kývl, Slávek byl ale zamyšlený. Počkal, až prošli hlídkou na hranici, pak 

promluvil. 
„Němci se brodí vodou?“  
Kdyby jen vodou, pomyslel si Vojtěch. Němci se dopustili strašných zločinů, o 

některých se vědělo, jiné jistě vyjdou najevo v budoucnosti. Němci. Měl by říct nacisté, ale 
kdo se v tom má vyznat? Nikdo neprotestoval a skoro všichni donedávna jásali, když Vůdce 
nebo někdo jiný z jeho bandy projížděl ulicemi německých měst. Účtovat se bude s celým 
národem, i s těmi, k nimž teď utíkali pod záminkou, že jim chtějí pomoci. 

Pauli je uvítala bez nadšení. 
„Přišli jste na sena?“ opáčila s křivým úsměvem. „To je přece snadná práce, na tu je 

nás tu dost. To už spíš na žně, ale ty nebudou dřív, jak za měsíc.“ 
„Prostě jsme přišli. Vyhodíš nás?“ odpověděla Inge. 
To už z chalupy vyšla teta Leny a za ní babička, obě s širokým úsměvem a s laskavými 

slovy. Němci. Blízcí lidé. Čert aby vzal tuhle válku. 
 

 
Část IV: Resuscitace a recidiva (1945 – 1951) 
 
I 
 
Osvobození přicházelo, téměř o půl roku později než očekávali a také mnohem méně 

vlídně. Skoro spíš vypadalo jako zúčtování. Člověk by nejraději křičel: přece ne my, to oni! 
Ale ti letci nahoře by stejně neslyšeli. A kdyby, nejspíš by jim to bylo jedno. 25. dubna se 
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nebe zatáhlo jako by obrovitým hejnem komárů. Pak přišel nálet, jaký lidé nepamatovali. 
Zničil Škodovku ze tří čtvrtin. Člověk se jenom bezmocně ptal proč, jaký to mělo smysl. V té 
době také už létali hloubkaři, kteří se spouštěli až těsně nad silnici nebo železniční trať a 
provrtali kulomety vše, co se jen hnulo. Většinou hloubkař ohlásil svůj útok varovnými 
výstřely a dal lidem čas, aby vyskákali a utekli dál od vlaku – pak se vrátil a zničil 
lokomotivu. Někdy však nepočkal – to asi, když měl pilot špatnou náladu, nebo si myslel, že 
je v Německu, kde byli všichni nepřátelé.  

Nedávno se Inge s dětmi vracela z Litic. Byli docela sami na silnici, už nad 
serpentinou a nedaleko od parku, když se objevil hloubkař. Nevěřícně zírali, jak se na ně snáší 
jako jestřáb na kuřata. Když Slávek uviděl ty známé bílé hvězdy na křídlech, nadšeně mával. 
Inge však poslechla nějaký instinkt a strhla děti do křoví. Pak se ozvala střelba, asfalt 
pokropily kulky. Chtěl je ten pilot jenom postrašit nebo snad zabít? To byly asi marné otázky. 
Od té doby se Slávek v noci budil noční můrou, v níž se mu zdálo o nějakých fantastických 
strojích na obloze. Ve dne na příhodu už dávno nemyslel – ale jeho podvědomí odmítalo 
přijmout, že by někdo, kdo je přece jeho přítel, mohl chtít mu ublížit. 

Přes všechnu tuhle hrůzu lidé vyhlíželi osvobození. Byla už slyšet z dálky děla, 
americká armáda teď nezadržitelně postupovala. Vojtěch byl doma: jednak už vlastně 
neexistovala žádná továrna, v níž by se dalo pracovat, jednak všichni muži do padesáti let byli 
povoláni ke kopání zákopů. Většinou prostě nenastoupili, Vojtěch mezi nimi. Neklidně nyní 
přihlížel, jak se před jejich okny na poli na opačné straně ulice pár ustrašenců činí s krumpáči 
a lopatami. Pak slyšel zvonek u dveří a srdce mu splašeně zabušilo. Jdou si pro něho! Už 
v duchu viděl, jak ho dva vojáci s kamennými tvářemi odvádějí z bytu ven a na poli ho před 
očima dětí popravují pro výstrahu všem, kdo neuposlechli rozkazu... 

Byl to však jenom tchán. Odstrčil Inge a vhrnul se do pokoje. 
„Jak to, že jsi doma?“ ptal se rozčileně. „Proč nejsi na kopání zákopů?“ 
„Co je ti do toho! Jak vůbec máš tu drzost přijít sem po tom, jak ses k nám zachoval?“ 
„Ty vůbec neumíš ocenit velkorysost. Byl bych tě mohl klidně oznámit.“ 
„To ano, to jsi mohl. A mít na svědomí život můj, své dcery a svých vnuků. Že jsi 

nespáchal zločin, to není žádná zásluha. Že jsi nás vyhnal, když jsme neměli kam jít, byl ale 
čin, který je hodný potrestání.“ 

„Kdo všechno bude potrestán, o tom si povíme, až tahle válka skončí,“ vypjal se Hoch 
v celé své průměrné výši. 

„Až skončí, co to povídáš? Vždyť prakticky už skončila, tohle jsou jenom poslední 
zbytečné křeče!“ 

„Aby ses nezmýlil! Vůdce má ještě trumfy v rukávu.“ 
„A to je co, ty jeho trumfy?“ 
„Neměl bych o tom mluvit, ale musím. Vůdce má tajnou zbraň.“ 
Vojtěch cítil, jak v něm náhle vzkypěl hněv tak silně, že se mu až zatmělo před očima. 
„Tajnou zbraň? O tom vy fantazírujete už rok. A místo toho? Poslouchej!“  
Chtěl to říct tiše, ale slyšel se, jak křičí. Pak v náhlém popudu popadl tchána za loket a 

vlekl ho k oknu. 
„Slyšíš? To jsou americká děla. Nemohou být dál, než někde u Stříbra.“ 
„To není možné, Vůdce nedopustí...“ koktal tchán. 
Najednou Vojtěch viděl, že se celý třese a zírá před sebe skelnýma očima. Má strašný 

strach, pochopil náhle. Nejenom o sebe, ale o celý svět, v kterém byl poprvé v životě někým 
důležitým, alespoň podle vlastní představy. Pustil ho a odvrátil se s odporem. 

„Je tu ještě ta tajná zbraň,“ blekotal tchán sotva slyšitelně. 
„Žádná zbraň není. To vám jenom namlouvali. Ta vaše Říše se vám sype víc jak rok, 

vlastně od Stalingradu. A teď je konec. Budou tu tak do dvou dnů. Měl by ses na to připravit.“ 
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Tchán na něho pohlédl strnulýma očima. Na chvíli se zdálo, že tu asi omdlí. Pak se 
toporně otočil a vyklopýtal z pokoje. 

 
* * * 

 
Druhý den uslyšeli z rádia, že v Praze vypuklo povstání. Bylo to neuvěřitelné: z té 

stanice, z níž se po celá léta linula profesionálně hladká, už zvukem nějak podlá oznámení, 
zněl náhle drsný, vzrušením přeskakující hlas svobodného Československa. To bylo ovšem 
zatím spíše přání: po prvním nadšení následovala úzkost, když se poprvé ozvalo volání o 
pomoc. 

Seděli tak celý den, s jedním uchem u rádia, s druhým napjatě naslouchajícím, jak se 
fronta blíží. Děla duněla celou noc, ale ráno všechno ztichlo. Kolem deváté před jejich 
užaslými zraky projel po ulici otevřený kabriolet, v němž stál nějaký mladík a držel v rukou 
velkou rozvinutou československou vlajku. Pak ticho, pusto na ulici. Za chvíli Slávek zas 
přivolal všechny k oknu. Nechtěli věřit vlastním očím: směrem od borských kasáren šla 
dlouhá kolona německých vojáků. Byli úplně beze zbraní, hlavy většinou svěšené, kabáty bez 
opasků nepořádně rozepnuté. Vedl je jediný civil s puškou na rameni a červenobílou páskou 
na paži. Takhle to tedy bylo: už se vzdávají! Člověk se musel smát, ale ani sebehlasitější řehot 
nemohl vyjádřit ten příval emocí, který se dožadoval výrazu.  

Nikdo už nemohl děti udržet doma: nestačila dokořán otevřená okna, museli všichni 
na ulici. Sotva však byli na chodníku, ozval se zvuk leteckého motoru. Hloubkař! Inge 
popadla Tomáše a Slávka a zatáhla je do domu. Bylo to na poslední chvíli, vzápětí se ozvaly 
kulomety. Vojtěch strnulým zrakem hleděl, jak se kulky odrážejí od míst, kde před chvílí stáli. 
Pak zahlédl bleskový pohyb a dřív, než mohl vykřiknout, vyběhl Slávek na ulici, sebral tam 
velkou nábojnici a zas se vrátil do domu. 

„Je ještě horká,“ hlásil nadšeně. 
„Já se z něho snad zblázním,“ vzlykla Inge a přivinula chlapce k sobě. 
„M ěl by dostat pár pohlavků. Pojďte všichni dovnitř, je to moc nebezpečné.“ 
Chlapci zaraženě poslechli, ale doma se hned vrhli k otevřenému oknu. Slyšeli blížící 

se zvláštní rachocení. 
„To jsou tanky,“ vykřikl Vojt ěch. „Pojďte od okna.“ 
Pro jistotu je sám odtud vytlačil a přitom neodolal, aby nevyhlédnul. Napravo směrem 

k městu byla ulice úplně prázdná, jen z mnoha oken vlály československé prapory – některé 
ukrývané celou válku, jiné zřejmě narychlo vyrobené. Jeden soused ve vedlejším domě prapor 
vyvěsil a zase schoval v posledních dnech třikrát, podle toho, jak se měnily zprávy. Károvi 
žádnou vlajku neměli: Vojt ěch neměl pochopení pro takové symboly. 

Když otočil hlavu doleva, uviděl zcela blízko tank. 
„Už jedou,“ vykřikl. „Držte se u stěny.“ 
Tank s temným rachotem dojel až před okna a zastavil. Vojtěch s úzkostí 

zapochyboval, zda není německý. Ale ne, měl na pancéři bílou hvězdu mezi pruhy, byl to ten 
správný, osvoboditelský! K jeho zděšení se však věž tanku, která čněla až do prvního patra, 
pomalu otočila a oni hleděli do ústí děla. 

„Ježíši,“ zašeptala Inge. „Chce nás zabít.“ 
„Asi se jim nelíbí, že máme otevřené okno,“ zašeptal Vojtěch sotva slyšitelně. „Myslí 

si asi, že by odsud někdo mohl střílet.“ 
Temné ústí děla mířilo přímo na něho. Byl jím tak zhypnotizovaný, že se nedokázal 

ani pohnout. Dříve, než stačil byť jenom vykřiknout, vrhla se Inge k oknu a zavřela je. Kanón 
se pomalu otočil zpátky. Pak se tank zvolna zas dal do pohybu směrem k městu a za ním 
následovala dlouhá kolona dalších obrněnců. Fascinovaně hleděli na tuny železa, které je 
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míjely s posupným rachotem. Pak se však tón hluku najednou změnil. Vojtěch nevěřícně 
naslouchal. 

„To jsou lidi,“ řekl tiše. „Něco křičí... volají „sláva“, nebo něco takového.“ 
Nestačil ještě dopovědět, když Slávek už vyrazil z bytu, za ním Tomáš, pak i Inge. 

Vyběhl za nimi. Ulicí se pomalu valila kolona otevřených malých aut, v nich pohodlně 
rozvalení vojáci, zubící se na dav vítajících, který se tu v mžiku záhadně nashromáždil. Lidé 
třeštili radostí, objímali se s vojáky i navzájem. Někdo už stačil na zahradě natrhat kytice 
bezu, který toho roku rozkvetl později, a obdarovával vojáky. Co se tak osvoboditelům dalo 
nabídnout, po letech nouze? Jen květiny a dívčí úsměvy. Pro obojí měli vojáci pochopení: 
auta jela krokem, sem tam vyzdvihla nějaká mužská ruka výskající dívčinu a vysadila ji do 
vozu. Když to Slávek viděl, nebyl k zadržení: naskočil do jednoho auta. Vojtěch to viděl a 
zakřičel, ať jde zpátky, ale jeho hlas zanikl v jásotu. Slávek patrně projel sotva blok jednomu 
vojákovi na klíně. Za pár minut se zase vrátil a vykládal neuvěřitelné historky, kde všude byl 
a jak po boku Američanů bojoval proti Němcům. Nikdo ho neposlouchal: všichni křičeli a 
smáli se. Potřebovali si říct, jak jsou konečně svobodní a šťastní: lidské nitro samo nestačilo 
na ten příval pocitů. 

Z jakýchsi důvodů kolona zase zastavila. V autě, které měl Vojtěch přímo před sebou, 
seděl nějaký vyšší důstojník. 

„Does anybody here speak English? Mluví tu někdo anglicky?“ zeptal se Američan 
nazdařbůh. 

„Yes, I do. Já mluvím,“ odpověděl rychle Vojtěch. „A rád bych řekl, jak jsme šťastní, 
že jste konečně přijeli.“ 

„Výborně. Znáte to tu dobře? Potřeboval bych pár informací.“ 
„Žiji tu mnoho let. Tady je ale strašný kravál. Mohli bychom zajít do domu?“ 
Důstojník zaváhal. Pohledem Vojtěcha okamžik odhadoval, pak dal pokyn šoférovi, 

aby zajel do postranní ulice. Když ho Vojtěch se skupinkou nižších šarží vedl do domu, táhnul 
se za nimi dav přihlížejících. 

„Nechtějí dovolit, abych vás měl jenom pro sebe,“ omlouval se Vojtěch. 
„To je v pořádku,“ usmál se důstojník. 
Usadili se v pokoji, Američan rozložil na stole mapu Plzně a okolí a začal se vyptávat. 

Kde všude jsou německé posádky, kde sídlil zemský úřad, kde bylo gestapo.  
„Máte to všechno přesně zakresleno. Jenomže všichni asi utekli.“ 
Američan jenom kývl. Pak se vyptával dál, Vojtěch mu odpovídal, jak se dalo. Vlastně 

toho moc nevěděl. Mohly ty jeho znalosti být k něčemu? Bezděčně vzhlédl. S překvapením 
viděl, že je pokoj plný cizích lidí. Někteří jen tak postávali, jiní se rozsadili po židlích a po 
pohovce. Co tady dělají, pomyslel si. Patrně chtějí být u toho, užít si Američana. V té chvíli 
vešla Inge se dvěma talíři. 

„Uvařila jsem oběd,“ řekla zadýchaně. „Bohužel maso žádné nemám. Jsou to jen 
brambory a špenát.“ 

„Fuj,“ ozvalo se z rohu. 
„Slávku, že se nestydíš,“ okřikl ho Vojtěch. 
Slávek špenát nenáviděl snad víc než Němce. Nelíbila se mu jeho chuť, ještě víc ale 

vzhled – to od té doby, co mu Tomáš namluvil, že připomíná rozšlapané husince. 
Američané jídlo přijali s nadšením. Jak se pak ukázalo, neměli ani v nejmenším nouzi, 

žádná armáda asi nikdy lépe nejedla. Přece jen však se jejich jídelníček opakoval, tohle tedy 
byla vítaná změna. 

„Mluvíte dobře anglicky,“ poznamenal major mezi sousty. „Vy jste byl někdy v Anglii 
či v Americe?“ 

„Ne, ale poslouchal jsem Londýn celou válku, i když za to člověk mohl přijít o život.“   
Ukázal na lístek připnutý na rádiu, z něhož se lebka teď jako by smála. 
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„Zajímavé,“ řekl major zamyšleně.  
Za chvíli Vojtěch pochopil, že si ho major nenápadně ověřuje. Ten náhle skončil 

rozhovor, poskládal mapu do pouzdra a vstal. 
„Jmenuji se major Cohen,“ podával mu ruku.  
„A já jsem Vojtěch Kára.“ 
„Cara, to znám. Používal jsem to hodně v Itálii.“ 
„Já vím, znamená to milovaná,“ usmál se Vojtěch. 
„Ale to je italsky. Kolik vy znáte jazyků?“ 
Vojtěch mu je vyjmenoval. Pak skromně dodal, že skutečně znát cizí jazyk je téměř 

nemožné... 
„Rád bych si vás vzal jako tlumočníka,“ skočil mu major do řeči. „Budeme muset 

vyslechnout pár lidí. Němců, Italů, člověk vlastně neví...“ 
Mělo to formu žádosti, znělo to ale jako příkaz. Major vykročil ke dveřím a zřejmě 

nepochyboval, že ho bude Vojtěch následovat. 
„To jsem to vyvedl,“ zašeptal Vojtěch Inge. „Bere mě jako tlumočníka k výslechům.“ 
„Aspoň jim budeš nějak užitečný,“ usmála se nadšeně. 
„Víš, co to je, takový výslech?“  
Zdrceně vyšel za majorem na chodbu. Dojeli k nedaleké policejní stanici, kterou 

armáda zabrala. Výslechy hned začaly, napřed tří policistů, krčících se v cele, kterou předtím 
hlídali, pak dvou zajatých důstojníků a jednoho gestapáka, kterého přivedli dva muži 
s červenobílými páskami na rukávě. 

„Nejraději bychom ho rovnou zastřelili,“ vysvětloval jeden z nich. „Ale chceme vědět, 
kde jsou další.“ 

Pokud výslechy zatím probíhaly korektně, teď major Cohen náhle přitvrdil. Otázky 
byly stále rychlejší a ostřejší, až najednou Cohen vyskočil, vytáhl pistoli a přiložil ji N ěmci 
ke spánku. 

„Sprich schnell, du Schwein,“ zařval na něho německy. „Mluv rychle, prase, nebo ti tu 
hnusnou hlavu ustřelím!“ 

Ten muž, který se zatím choval zpupně, se v té chvíli doslova rozsypal: zřejmě 
rozpoznal vlastní metody a tedy dostal strach, co bude následovat. Po tváři se mu řinul ledový 
pot, z úst mu tekly sliny. Začal něco nesrozumitelně blekotat. 

„Počkejte, takhle se nic nedozvíme,“ vmísil se Vojtěch. „Nebojte se, nic se vám bez 
soudu nestane,“ řekl tomu člověku německy, „když teď po pravdě řeknete, co víte.“ 

Gestapák se poněkud sebral a pak začal mluvit. Kde jsou jejich archivy, kde se 
skrývají další z jeho služebny, kam zavřeli poslední vězně. Cohen si všechno poznamenal, pak 
zdvihl hlavu a kývl na dva samozvané české gardisty, kteří stáli zamračeně v koutě. 

„M ůžete si ho odvést.“ 
„Ale oni ho jistě zastřelí,“ namítl Vojtěch. „Zaručil jsem mu, že se mu bez soudu nic 

nestane, když všechno řekne.“ 
„Kam bychom přišli, kdybychom věznili a soudili všechny ty kreatury! Lidem je třeba 

dát možnost, aby se trochu pomstili. Uvolní se tím napětí.“ 
„Nebo se rozběsní nekontrolovaná zvůle.“ 
„My to zas zvládneme, toho se nebojte,“ usmál se major. 
Vojtěch zaraženě hleděl do stolu. Vůbec se mu to nelíbilo. 
„Proč jste mě chtěl za tlumočníka, když sám umíte německy?“ 
„Neumím česky. Kromě toho je v tom jistá výhoda, když vyslýchaný neví, že mu 

člověk rozumí. Člověk se ve válce naučí různým trikům.“ 
Pak následovalo ještě několik výslechů – dva němečtí důstojníci, dva nebo tři čeští 

zrádci. To vše už probíhalo zase klidněji, snad proto, že se vyslýchaní chovali pokorně. 
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„Pro dnešek už to stačí,“ rozhodl major. „Budeme pokračovat zítra. Přijďte sem 
prosím ráno v osm.“ 

„Mohu se ještě na něco zeptat? Proč jste se v tom jednom případě choval zcela jinak, 
když pak jste byl zas... řekněme korektní?“ 

„Byla to už na první pohled kreatura. Gestapák, nacista. Copak to nechápete? Já jsem 
Žid, jmenuji se přece Cohen. Tady byste asi řekli Kohn. Vy nevíte, jaké zločiny spáchali na 
nás Židech?“ 

„Něco jsem slyšel.“ 
„Násobte všechno deseti, jak počty, tak i stupeň hrůz, které si představujete. A ještě 

nebudete pravdě ani na dohled. Rusové osvobodili několik koncentračních táborů v Polsku, 
viděl jsem krátký film, který tam natočili. Lidi, kteří prováděli něco takového, nezaslouží 
žádné slitování. No tak už pojďte, zavezu vás domů.“ 

Když vyšli před stanici, byl tam nějaký chumel lidí. Byl slyšet dětský křik, Vojtěchovi 
tísnivě povědomý. 

„Je to Němkyně, já ji znám,“ ozval se něčí hlas. „A to jsou její spratkové. Celou válku 
k nim chodili nacisti, žili si jak prase v žitě. Němčourské panstvo.“ 

„Pane Kašpar, vy jste zlý člověk,“ rozlehl se hlas Inge. „Vy dobře víte, že já nejsem 
žádná Němka.“ 

„Slyšíte ji, Němkyni? Jen si ji poslechněte.“ 
Byla to pravda, bohužel: samým rozčilením přízvuk Inge spadl na úroveň, kterou měl 

před lety. Snad proto, nebo aspoň částečně i proto, se Vojtěch rozlítil. 
„Kdo si tu dovoluje urážet mou ženu?“ zařval a vrhl se do davu. 
Přihlížející ustoupili a Inge se k nim vrhla. Za ruce držela Tomáše a Slávka a z očí se jí 

koulely velké slzy. 
„Ah, Missis Kara, how nice,“ pokročil k ní Cohen, jako by nic nepozoroval. „Paní 

Kárová, je příjemné vás zase vidět. Svezete se také s námi?“ 
A dřív, než mohla reagovat, ji vzal šetrně za loket a odváděl ji k autu. Vojtěch si 

pomyslel, že major asi trochu tuší, oč tu jde, a jeho okázalá dvornost byla gestem, jímž bral 
Inge pod svou ochranu. Když nasedli do auta, naklonil se dopředu k majorovi. 

„Víte, žena tu byla nespravedlivě napadena jako Němka. Ona má smíšený původ, ale 
hlásila se k Čechům. Celou válku jsem za to trpěli.“ 

„Nemusíte mi nic vysvětlovat,“ usmál se suše Cohen. „Jsem přece Žid, tak vím, co 
umí dav. Kromě toho, znám to z Itálie a z Rakouska. Ti, co spěchají s účtováním, dost často 
sami nemají moc čisté svědomí.“ 

Zbytek cesty, která trvala krátkou chvíli, projeli mlčky. Vojtěch si všiml, jak Slávkovi 
září oči: pro toho tyto nebezpečné chvíle skončily nečekaným darem s nebe – mohl se svézt 
s Američany. Vojtěch se mohl jenom dohadovat, do jakých rozvětvených dobrodružství 
chlapcova fantazie krátkou jízdu rozvíjí. 

Když se s majorem rozloučili u domu, obrátil se Vojtěch k Inge. 
„Co tě to napadlo, jít sama s dětmi k stanici?“  
„Otce a matku odvedli. Chtěla jsem, abys Američanům vysvětlil...“ 
„Co jim mám vysvětlovat? Tvůj otec byl nacista, předváděl se všude s hákovým 

křížem. Pitomě kecal, vždyť jsme proto měli konflikty. A matka taky pilně docházela na 
nacistické srazy, sama jsi to říkala.“ 

„To ještě neznamená, že se něčeho zlého dopustili,“ řekla Inge umíněně. 
„No, to se bude muset teprve dokázat. Říkala jsi, že je odvedli. Ví se, kdo?“ 
„Nějací lidé v civilu, s těmi páskami. Nějaká garda.“ 
„A ví se, kam?“ 
„Prý na Bory, do věznice.“ 
„Tak to buď ráda. Když budou zavření, aspoň je nezlynčuje dav.“ 



 156 

„Vojto, jak můžeš být tak cynický.“ 
„Copak to nechápeš? Šest let v nás pěchovali strach a nenávist. To je třaskavá směs, 

když se najednou uvolní. Na ulici nebude teď pár dní nikdo jistý. Stačí takový Kašpar...“ 
„To je ale hnusný člověk, viď,“ zavrtěla Inge hlavou. „Paní Tomanová ho podezřívá, 

že sám Němcům udával. A teď dělá vlastence. Umíš si představit někoho horšího?“ 
„Paní Kašparovou.“ 
Inge se zasmála a tak v obnovené shodě spolu vešli do domu. 
 

* * * 
 
V příštích dnech Vojtěch běhal na stanici tlumočit při výsleších a dalších majorových 

jednáních, zatím co Inge se v Borské věznici snažila něco zjistit o svých rodičích. Vojtěch 
z toho měl divný pocit: lidé, které jim přiváděli k výslechu, byli dost často neškodní troubové, 
kteří si jenom jako Hoch zvolili špatnou stranu. Bál se, kdy bude muset asistovat u výslechu 
svého tchána, ale naštěstí k tomu nedošlo. Výběr vyslýchaných se řídil logikou, kterou se 
marně snažil pochopit, a major Cohen mu to nijak neusnadnil. 

Měl by být šťasten ze svobody a míru – a jistě také šťastný byl, jenomže radost kalily 
jak výslechy, v nichž vycházely na povrch hromady lidské špíny, tak bědování Inge nad 
osudem rodičů. V těch prvních dnech se k tomu přidávala úzkost o Prahu. Zatím co tady 
jásali, začalo být v Praze zle: německá armáda po první ochotě odejít najednou zaútočila a 
zdálo se, že má dost munice, aby to město rozstřílela na hromadu sutin. Cohen prozradil, že 
americký předvoj dorazil až na předměstí Prahy a že by Pattonovy tanky se zbytky 
Schörnerovy armády jistě udělaly krátký proces, ale nesmí to udělat. 

„Nesmí? Kdo jim to může zakázat?“ 
„Vrchní velitel, generál Eisenhower.“ 
„A proč, proboha?“ 
„Bylo dohodnuto, že Prahu osvobodí Rusové.“ 
„Tak proč to nedělají?“ 
„Ještě se k Praze neprobili.“ 
Vojtěch na něho nechápavě zíral. 
„A proto, aby Rusové nepřišli o tu svou zásluhu, musí v Praze umírat lidé?“ 
„Válka je plná nepravostí, zvlášť když se do ní pletou politici.“ 
Pak Rusové konečně přišli, zahnali Němce z Prahy, ale z nějakého důvodu zas odjeli. 

Vojtěch se o tom zmínil Cohenovi.  
„To byli Vlasovci,“ ušklíbl se major. „Ne sovětská armáda.“ 
Dost neochotně vysvětlil, že Vlasov je sovětský generál, který v zajetí zorganizoval 

armádu dobrovolníků, která měla po boku Němců bojovat proti Stalinovi. 
„Myslel to zřejmě jako lest, Němci to rozhodně tak brali,“ ušklíbl se Cohen. „Ale když 

jim začalo na Ukrajině opravdu téct do bot, rozhodli se asi, že ho vyzkouší. Vlasov se hned 
pokusil připojit k sovětské armádě. Jenomže v tom se přepočítal: Rusové ho považují za 
zrádce a nechtějí s ním nic mít. Nějakou dobu běhal od dveří ke dveřím jak toulavý pes, teď 
na konci války se patrně pokouší nabrat nějaké zásluhy.“ 

Cohen se zubil, ale Vojtěchovi to vůbec nepřipadalo legrační. Představoval si 
zoufalství někoho, kdo sem tam pobíhá mezi nepřátelskými liniemi, smrtelně nenáviděn 
z obou stran. Nikdo nezkoumá jeho motivy, které mohou být čestnější a hlavně lidštější, než 
těch na obou stranách fronty. Ruší přehlednost světa tou svou jinakostí. To jediné, co pro něho 
mají, je potupný osud vyvržence nebo smrt.  

 
* * * 
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Poněkud nadsazeno, byla to tak trochu situace jejich rodiny, zejména Inge. Po dvou 
týdnech naléhání se na Borech konečně něco dozvěděla. Matku patrně brzy pustí – ne sice 
domů, aspoň z věznice. Otec však musí před soud jako nacista a patrně ho čeká tvrdý trest. 

„Řekni mi za co,“ dorážela Inge na Vojtěcha. „Za to, že hloupě vstoupil do té hnusné 
strany a nosil hákový kříž na klopě?“ 

„Když on se hlásil k režimu, který povraždil miliony nevinných lidí...“ 
„On sám nikoho nezavraždil, to vím jistě. Myslíš, že o těch hrůzách vůbec věděl?“ 
„Nevěděl asi podrobnosti. Ale když začali Židy honit do transportů a odvážet je do 

neznáma, tak každý aspoň průměrně inteligentní člověk tušil...“ 
„Průměrný snad. Ne trouba, jako on.“ 
„Prosím tě, Inge. Samostatný konstruktér...“ 
„Tak si rád říkal. Přitom neuměl spravit ani pojistku.“ 
„To já taky neumím.“ 
„Vždyť taky...“ 
„Poslyš, Inge!“ zavrčel Vojtěch výhružně. 
Přitom byl rád. Pokud ho popichovala, byla už z nejhoršího venku. Jenomže za dva 

dny ji k otci pustili a vrátila se celá bledá.  
„Je nějak nemocný a hlavně hladový. Oni jim snad vůbec nedávají jíst.“ 
„To se mi nějak nechce věřit.“ 
Ale když se ho zeptala, zda souhlasí, aby z jejich přídělu vzala pecen chleba a odnesla 

ho otci do vězení, souhlasil bez váhání. Brzo však zjistili, že jim to, co Inge odnášela rodičům, 
citelně chybí. Vlastně si nedostatek potravin hned neuvědomil, spíše ho zaujalo ženino 
podivné chování: při večeři prakticky nejedla a když ji pobízel, jako by s odporem od chleba 
odvracela oči. 

„Prosím tě, Inge, musíš přece jíst! Vždyť jsi dost štíhlá, to chceš ještě zhubnout?“ 
„Já nemám hlad,“ řekla se sklopenýma očima. 
„To se pořád trápíš kvůli otci?“ 
„Toho mi nepřipomínej. Dneska mi zase vynadal, že prý jsem blázen. Podle něho to 

není přirozené, abych o něho tak pečovala. Mám prý se starat o svá mláďata a rodiče ponechat 
svému osudu. Ptáci prý to tak dělají. Copak já jsem nějaký pták?“ 

Sebrala talíře a šla do kuchyně. Vojtěch počkal, až se chlapci zabrali do své zábavy, a 
pak šel za ní. 

„Ty nejíš, protože chceš pro něj ušetřit a nám přitom nic nevzít. Že je to tak.“ 
„Člověk se musí trochu obětovat,“ řekla temně, s pohledem do země. 
„Ale Inge, co tě to napadá! Jaképak oběti. Tak se prostě uskrovníme všichni, jak jsme 

se na tom dohodli.“ 
Byl právě po večeři, představa sebeomezení mu připadala docela lákavá. 
„Nemůžu přece nic brát dětem. I tak jsou hubení a pobledlí.“ 
„Tak půjdeme do Litic,“ napadlo ho. „Tam jistě najdeme nějaké sousto navíc. Už jsme 

tam dávno nebyli.“ 
„Já jsem tam byla přede dvěma měsíci. Pauli nic nedá, prý má sama málo.“ 
„Nedá snad nám. Ale tví rodiče jsou jejich přímí příbuzní, pro ty snad přece něco 

najdou. Tvůj otec dřel u nich na žních vždycky zadarmo.“ 
„Slíbila jsem otci, že za ním zítra přijdu.“ 
„A on? Co na to řekl?“ 
„A ť prý za ním pořád nechodím, že je to divné,“ řekla s očima přetékajícíma 

potlačovanými slzami. „Divný je on. Jako by ani nebyl normální.“ 
„To je ta jeho poraněná hrdost. Však zkrotne, uvidíš. Teďka ho vezmi za slovo.“ 
Nakonec ráda podlehla. Zážitky z věznice ji zřejmě příliš nepovznášely. Vojtěch měl 

volno, Cohen odjel za jakýmisi záležitostmi, o jejichž povaze nic nesdělil. Šli tedy do Litic.  
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* * * 

 
Teprve na té známé serpentině si Vojtěch zas plně uvědomil, jak se teď život v míru 

změnil: nečeká na ně žádná závora, mohou si zase jít, kam se jim zlíbí úplně beze strachu. 
Jenomže mýlil se: závora tam stále byla, jen místo německých vojáků tam byli Američané a 
s nimi Češi, v poněkud směšných předválečných uniformách. 

„Máte propustku?“ zeptal se Vojtěcha stroze jeden z Čechů. 
Vyndal kartičku, kterou mu dal Cohen, prý pro všechny případy. Voják se na ni chvíli 

nechápavě díval, pak ji podal jednomu ze dvou Američanů, kteří se do té doby nezúčastněně 
opalovali, pohodlně opřeni o závoru. Ten se k nim líně přiklátil a ležérně vzal kartičku do 
ruky. Pak zdvihl obočí. 

„Major Cohen?“ řekl překvapeně. „ Military intelligence?“ 
Vrátil mu kartičku a udělal gesto, že mohou projít. 
„Co to říkal,“ zeptala se Inge po několika krocích. „Že je Cohen inteligentní?“ 
„Ne. Military intelligence znamená vojenské zpravodajství. Rád bych věděl, co si ten 

voják myslel. Možná, že tady kluky považoval za nějaké malé špióny.“ 
Kluci to přijali s nadšením, které jim vystačilo na celý zbytek cesty. 
Na statku v Liticích je však čekala temná nálada. 
„Chtějí nás odsud vyhnat,“ říkala Pauli se zoufalým úžasem. „Odsud, z našeho gruntu. 

Prostě nás vyhnat, všechno vzít. Víš, co to dalo práce, než jsme na to hospodářství našetřili?“ 
„Vyhnat vás? To je nesmysl,“ rozčílil se Vojtěch. „Kdo vám to říkal?“ 
„Už nám sebrali koně.“ 
„Sebrali? Kdo.“ 
„Nějací Češi. Měli červené pásky na rukávě. Dali nám potvrzení, kde ho jenom mám. 

Tady,“ přistrčila k Inge usmolený papírek. 
Vojtěch zpozoroval, že mluví jen k Inge. Jeho zřejmě už zařadila do nepřátelského 

tábora. Inge vzala to potvrzení, posunula je k němu. Kostrbatým, negramotným písmem tam 
bylo napsáno, že kůň byl „zrekvírován“ pro účely Revoluční gardy. Jinak řečeno ukraden. 

„Neměli právo vám něco brát,“ řekl zachmuřeně. „Neměli jste se podvolit.“ 
„Ti chlapi měli pušky.“ 
Vojtěch jen kývl. Puška je mocný argument. 
„Tady se mluví jen o jednom koni. Měli jste dva.“ 
„Chtěli vzít oba. Starý valach se ale sotva drží na nohou. Toho nám nechali. Už brzo 

budou žně. Jak budeme sklízet? Valach samovaz neutáhne, ten je tak dobrý leda pro řezníka.“ 
Vojtěch ani nestačil zkřivit tvář nad tím tvrdým výrokem, když se odněkud zblízka 

ozval zoufalý ženský křik. 
„Proboha, co to je?“ zeptal se vyděšeně. 
„Ale to je Michalina. Asi už rodí.“ 
„Cože?“ 
„Dlouho jste tu nebyli,“ pokývla hlavou Leny.  
Vojtěch jen zíral.  
„Romain?“ zeptal se pak. 
„Žádný jiný mužský tu blízko není, až na starého Spatze,“ usmála se Leny. „Ten to 

sotva mohl být a Svatý Duch tu mršku Michalinu jistě taky nenavštívil.“ 
Vysloužila si tím vtipem přísný pohled babičky, ale Vojtěch pochopil.  
„To ji tu necháte? Nepovezete ji do Plzně?“  
„A jak? Valach by nejspíš ani nedošel,“ řekla Pauli netrpělivě. „Je u ní Marič, ta se 

vyzná. Rodila i mne, dokonce dvakrát za sebou. Jak vidíš, jsem tu pořád.“ 
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„Michalina porodí bez potíží,“ podotkla Leny znalecky. „Je silná jako kůň. Všiml sis 
těch jejích boků?“ 

„Toho koně vám prostě ukradli,“ odváděl Vojtěch řeč. Ta věc ho kromě toho trápila. 
„Neměli k tomu žádné právo. My přece nejsme jako nacisté, nebudeme nikomu nic brát...“ 

V té chvíli ze zadní světnice zazněl opět křik, tentokrát ještě vyšší, pronikavější. 
Zavlál nad nimi jako šarlatový prapor a pak náhle zplihl. Několik vteřin bylo ticho a pak se 
ozval jako nitka tenký dětský pláč. Za minutu či dvě se dveře rozlétly a vešla Marič, zpocená 
a zářící, v náručí novorozeně, zavinuté v bílém šátku.  

„Je to kluk,“ řekla hrdě, jako by ho byla porodila sama. 
Za ní vstoupil tiše a rozpačitě Romain. Přelétl všechny očima a pak se vrátil udiveným 

pohledem k dítěti. Vojtěch mu pokývl a pak sám pohlédl na ještě pomačkanou, červenou, tak 
malinkatou tvář a neuvěřitelně miniaturní pěstičku, která se nějak vysoukala z šátku. 

„Takový tvoreček,“ řekl s údivem. 
Jako by povzbuzený těmi slovy, tvoreček náhle zakřičel neuvěřitelně silně. Zdálo se, 

že se tím křikem roztrhne. Co tím jen sděloval? Nejspíš, že tady je a že jeho existence je 
prvořadě důležitá, bez ohledu na svou nezařaditelnost mezi státy a národy. 

 
II 
 
Čas darů končí s dětstvím, alespoň většinou. Vojtěcha nějak minul: vstoupil už jako 

dítě do času, v němž tou vůbec nejlepší možností byla rovná směna – vždy něco za něco. Bylo 
to vlastně od té doby stále: nalezl novou vlast, v níž byl v té době snazší život a v které také 
jeho národnost nebyla něčím podřadným – zaplatil za to dlouhým osaměním. Potkal se kdysi 
s láskou nebo aspoň s vášní, o níž většina lidí jenom sní – a výměnou mu život vnutil tragédii, 
která ho v hloubi duše stále tísnila skrytými výčitkami svědomí. Po dlouhém marasmu založil 
rodinu a s ní svůj vlastní svět, v němž se konečně cítil doma a relativně bezpečný – a válka, 
nenávist a hloupost dělaly vše pro to, aby rozlámaly tenhle jeho skromný úkryt.  

I jeho tchán zažil tu směnu: za pár let pýchy na to, že se stal příslušníkem panského 
národa, omočil mu život tvář v nevábné louži. Musel před soud a byl odsouzen. Dva roky 
manuální práce s mírnou ostrahou byl trest, kterým soud přiznal, že se Hoch vlastně ničeho 
nedopustil až na tu na odiv stavěnou příslušnost ke zločinecké organizaci. Nu dobrá: pokud 
skutečně je život jenom cosi jako škola existence, která se nedá absolvovat dálkově, mohla 
být práce pomocného dělníka v napůl zřícené kaolince pro pana konstruktéra Hocha docela 
dobrým kurzem pokory.  

Nucená práce paní Hochové v elektrotechnické továrničce, která ani neměla formu 
výslovného trestu, nebyla ani to: jejím problémem nebyla lidská pýcha, ale lhostejnost, jíž 
jako polštářem důsledně obložila svoje nitro. Pokud někdy někoho milovala kromě sebe, pak 
to byl zřejmě její syn, nezdárný Pep. Toho jí zahubili – lhostejno, zda to bylo s hrdinskými 
fanfárami, nebo pokoutně, obscénní příchylností obyčejné smrti. Nikdo se nikdy nedozví, zda 
kvůli němu trpěla: Inge tvrdila, že pro něho neprolila ani slzu. Jisté bylo jen to, že ponížení, 
jež jí porážka Německa připravila, ji naučilo opatrnosti. Jejímu chování se nedalo nic 
vytknout – až na tu lhostejnost, s níž si i v ubytovně továrny vyvzdorovala malý koutek 
soukromí. V tom se pak nenápadně oddávala malým požitkům, jaké se daly na životě právě 
urvat. Její virtuozitu v tom směru jí Vojtěch tajně záviděl: dovedla si tak pochutnat na suchém 
chlebu s žitnou kávou, že ji člověk podezíral, že má jiný, lepší chléb, než všichni ostatní. 

 
* * * 

 
Zdálo se, že se oba Hochovi přizpůsobili osudu, který je stihnul. To se však rozhodně 

nedalo říci o Inge. 
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„Musím jet do Třemošné za otcem,“ říkala uštvaně. „Vzít mu tam trochu prádla a kus 
chleba, nějak je tam špatně krmí. Pak ještě musím za matkou. Musím být doma v jednu, až se 
kluci vrátí ze školy, dát jim svačinu. Pak vařit oběd... Nevím, jak to stačím.“ 

„Nebereš si toho trochu moc?“ staral se Vojtěch. 
„Člověk se musí trochu obětovat...“ 
„Co jsou to za řeči? Jaká prosím tě oběť? Máš přece rodinu, to je tvá role.“ 
„Ty mluvíš jako otec!“ 
Měli být šťastni, byl teď přece mír, už žádné nálety, žádný strach před nacisty. Takový 

život, jaký býval,  jenže ne tak docela. Byla nouze, obchody byly poloprázdné: balíčky 
UNRRY, pokud se k nim člověk dostal, byly jak poklad z pohádky. To ale nebylo to hlavní: na 
nouzi si během války zvykli, ostatně už se zmírňovala, malinký krůček po krůčku. Člověk na 
ni docela zapomínal při budovatelském nadšení. Vystavět znovu republiku, novou, lepší, to 
chtěli asi všichni – a skoro všichni byli přitom odhodláni přinášet své malé oběti. Jak malé? 
Třeba manuální prací: bylo nutné vystavět znovu Škodovku, která živila polovinu Plzně. 

„Proč jste ji vlastně rozbili, když už válka byla u konce?“ odvážil se jednoho večera 
zeptat majora při pravidelném loučení. 

„Válka končí kapitulací,“ pokrčil Cohen rameny. „Dokud se ještě bojuje, musí se 
nepříteli zasazovat tvrdé rány a vlastní ztráty držet co nejmenší.“ 

Nedlouho nato slyšel Vojtěch zprávu z rádia, že Američané svrhli na nějaké město 
v Japonsku – Hirošima se jmenovalo – cosi, co nazývali atomovou bombou. Nevěděl, co si 
pod tím představit, řekli jen, že jediná bomba dokázala srovnat město se zemí, zabila stovky 
tisíc lidí. Když to běžel říct Inge a svým dětem, slyšel to totiž právě z londýnského rozhlasu, 
ani si neuvědomil ten děs. Cítil spíš jakési bezdeché ustrnutí: ta strašná síla! Měl tedy Čapek 
správnou intuici s tím Krakatitem? A byla tajná zbraň, o které Hoch do poslední chvíle 
fantazíroval, snad něco takového? Krátce nato Američané svrhli další atomovou bombu na 
Nagasaki a téměř vzápětí se vzdalo také Japonsko. Tak konečně světová válka skončila. 

„Vidíte?“ říkal Cohen. „To bylo něco podobného. Proč nechat zbytečně umírat 
americké vojáky, když to můžete skončit jedním vrzem. A ještě Stalinovi ukázat, kdo tu má 
opravdovou sílu.“ 

„Stalinovi? Myslel jsem, že to je přítel, spojenec.“ 
„Spojenec ve válce, to ano. Přítel sotva. Však to uvidíte.“ 
Vojtěchovi kmitly hlavou různé zvěsti o Sovětském svazu, které slyšel před válkou, 

také ta podivná věc Stalinova paktu s Hitlerem, který patrně nebyl míněn příliš vážně, jak se 
pak ukázalo. Jak s tím vším smířit obraz moudrého a laskavého muže, s kterým se Roosevelt i 
Churchill rádi fotografovali a k němuž miliony vzhlížely? I američtí vojáci mu říkali Uncle 
Joe, strýček Pepík. Ne ovšem Cohen. Byl asi lépe informovaný. 

 
* * * 

 
Někdy v té době přišli z Litic Romain s Michalinou, malého Pierra či Pjotra, jak mu 

říkali, zabaleného v teplém šátku. 
„Chtěli bychom se vzít,“ vykládal Romain, „a odjet spolu do Francie. Jenomže nikdo 

nás tu nechce oddat, protože Michalina nemá žádné doklady. Nějak o ně přišla, když ji 
odváželi z Ukrajiny, já tomu nerozumím, jak.“ 

„Nějaký papír přece nemůže být problém,“ divil se Vojtěch. 
Ale byl. Německá registrace zavlečených lidí záhadně zmizela, nejspíš ji úmyslně 

někdo spálil nebo byla zničena při náletu. Náhradní doklad totožnosti, který jí vystavili na 
Národním výboru, pro jakýkoliv úřední akt nestačil. Je prý třeba napsat si na Ukrajinu o  
výpis z matriky. Vojtěch tedy poslal dopis se žádostí na adresu, kterou se Michalině podařilo 
vydolovat z paměti. Mladý pár s dítětem se vrátil do Litic a začalo čekání. Po týdnech přišel 
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dopis zpátky s tím, že je nedoručitelný: vesnice Rovno v daném okrese prý neexistuje. Zda 
byla zničena, přejmenována, zda dopis bloudil někde jinde, to se nikdy nedozvěděli. 

Kdosi jim doporučil obrátit se na sovětské velitelství v Praze. 
„To nemůže dopadnout dobře,“ řekl Cohen, když mu to Vojtěch povídal. „Rusové 

trvají na repatriaci všech zavlečených osob. Ti dva měli využít zmatku hned, jak válka 
skončila, a prchnout na Západ.“ 

„Teď to už nejde?“ 
„Když je my pustíme, nepřejdou přes francouzské hranice. Francouzi jsou strašní 

byrokrati. Ti na vás chtějí razítko, i když je osvobozujete.“  
„Tak co mají dělat?“ 
„Smířit se asi s osudem. Nebo zůstat tady. Snad časem najdou způsob, jak svůj svazek 

legalizovat.“ 
K něčemu takovému ale mladí lidé rozhodně nebyli připraveni.  
„Pojedu do Prahy, tam jsou naši,“ rozhodla Michalina. „Ti mě snad pochopí.“ 
„Major si nemyslí, že to je dobrý nápad.“ 
„Američan,“ frkla Michalina ohrnutým nosem. „Co ten ví o naší duši. Vy jste tu 

všichni hrozně hrdí, víte. Vy žádáte, s hlavou tak nahoru a zády jako prkno,“ ukázala. „Je 
třeba prosit, shrbit hřbet, třeba i kleknout, ruku políbit. Třeba se pán ustrne.“ 

„Pán? Copak u vás jsou ještě páni?“  
„Vždycky je to pán. Říká si třeba soudruh, ale když má moc, tak je to pán,“ řekla 

klidně Michalina. „Zvlášť když je Rus. Poprosíš a on odpoví podle nálady. Zachce se mu, tak 
vyhoví. Když odmítne, je třeba prosit pokorněji. Vždycky je naděje.“ 

Nakonec jí Vojtěch dal peníze na vlak a ona se s dítětem vydala na cestu. Romain do 
Prahy nejel, v Liticích se totiž dělo něco divného: v příkrém rozporu s tím, co Vojtěch předtím 
prohlašoval, vydal president Beneš řadu dekretů, jimiž se zabavoval německý majetek. 
Dekrety ještě kloudně nespatřily světlo světa a už se ve vsi objevily hordy ozbrojených lidí, 
které chvatně rekvírovaly všechno, co jim přišlo pod ruku. Pauli, Leny, Annu s babičkou a 
dvěma dětmi vystěhovali do malého výměnku a statek zabrali nějací Češi, kteří sem přijeli 
odněkud zdaleka. Romain se pokoušel uhájit tu jednu světnici, kde s Michalinou a dítětem 
žili, ale i toho nakonec vystěhovali do výměnku. Když protestovali, že se tam všichni 
nevejdou, odsekl nový správce statku, že je co nejdříve odsunou do Německa, kam přece 
vždycky chtěli. Tam bude místa dost, o to se postaraly americké bombardéry. 

Potom se Romain dozvěděl, že nastal opravdu poslední termín, pokud se chce vrátit.  
„Co mám proboha dělat?“ bědoval u Kárů v pokoji. „Michalina s Pierrem se nevrací, 

nedala žádnou zprávu, nic.“ 
„Nezbývá, než se vrátit domů,“ řekl Cohen suše, když na něho Vojtěch naléhal. „Jeho 

družka udělala hloupost, když se sama vydala. Teď už je někde v Rusku, nejspíš na Sibiři.“ 
„Proboha, proč? Vždyť nic neprovedla, jen tu trpěla.“ 
„To se mě neptejte, já tomu taky nerozumím. Zacházejí s každým ze svých, kdo tu byl, 

ať v zajetí či na nucených pracích, jako se zrádcem. Je v tom nějaká asiatská podezíravost.“ 
Vojtěch si pomyslel, že z něho mluví předsudky, a už na něho nenaléhal. Ostatně i 

s Cohenem se brzy musel rozloučit. Nakonec odjel i zoufalý Romain. Když se s nimi loučil, 
měl slzy v očích. 

„Řekněte, jak je možné, že ta Michalina prostě zmizela?“ 
„Ona nezmizela, někde bude,“ těšil ho Vojtěch. „Jenomže nezná adresu, taky neumí 

psát, alespoň latinkou. Zkusím ji najít přes Červený kříž a dám vám do Francie vědět.“ 
S pravděpodobnou Romainovou příští adresou byla neuvěřitelná potíž, nakonec 

společně cosi snad rozumného dali dohromady. Pak Romain také odešel, s hlavou svěšenou a 
silnými rameny nahrbenými pod kabátem, který zřejmě od někoho dostal v Liticích. Toho už 
také nikdy neviděli. Vojtěch hned druhý den napsal na Mezinárodní Červený kříž – byl v tom 
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už sběhlý, víc lidí ho požádalo o takovou službu. Čekali mnoho měsíců, pak téměř zázrakem 
přece jen přišla odpověď: Michalina Červoněnko byla prý na vlastní žádost repatriována do 
vlasti a žije nyní šťastně na nějakém místě ve střední Sibiři. Dítě bohužel nepřežilo cestu. 
Hledaná si nepřeje žádnou korespondenci.  

Vojtěchovi nad těmi řádky přeběhl mráz po zádech. Cohen byl možná cynik, ale jeho 
informace o nedávných spojencích zřejmě byly spolehlivé. Poslal tu zprávu s překladem a 
několika soustrastnými slovy Romainovi. Zdálo se, že tím se zavřela voda zas nad jedním 
příběhem, jehož byl Vojtěch trochu strůjcem, trochu svědkem. Pak – po mnoha měsících – jim 
přišel dopis z Francie. Byla v něm jenom fotografie, na níž se Romain smutně usmíval po 
boku zjevně starší, ale pěkné ženy. Dvě děti, které stály vedle nich, vzrůstem i podobou patrně 
pocházely od jiného otce. Na rubu fotografie bylo těžkou rukou napsáno jen jedno slovo: 
Merci. Komu a zač to Romain děkoval, se člověk mohl jenom dohadovat. 

 
* * * 

 
Mezitím se dělo mnoho jiných věcí. Jako vždy po válce, mravy se trochu uvolnily: co 

bylo ještě včera téměř nedotknutelné, nad tím se dneska sotva mávlo rukou. Nápadné 
množství dětí kávové či kakaové pleti, vrnících v kočárcích zřetelně osamělých maminek už 
od časného jara, to byl jen jeden příznak. Nikdo je neodsuzoval, Vojtěch jen tiše uvažoval o 
tom, že zas tolik černochů snad v americké armádě nebylo. Horší a hlavně zrádnější byla 
změna postoje k soukromému vlastnictví. Vyvlastněním Němců to všechno začalo, pak přišlo 
znárodnění, které se mělo týkat podniků s více než pěti sty zaměstnanci, ale pak jaksi sáhlo i 
hlouběji. 

„Jaképak znárodnění, krádež je to,“ vztekal se v kanceláři Machatý.  
Jeho bratr měl malý podnik u Liberce, dalo se předpokládat, že po Němcích, jak se tak 

mírně říkalo takovým lupům. 
„Tohle raději neříkejte,“ nabádal ho Vojtěch. „Vlastně to není v pravém smyslu krádež, 

když podniky teď budou patřit všem.“ 
„Promluvil známý bolševik. Patřit všem, to je jako nepatřit nikomu. Lidé to buď 

v mžiku rozkradou, nebo si to usápne někdo, kdo má delší pazouru.“ 
„Já nevím. Umím si představit, že by lidi něco mohli spravovat společně. Jde to tak 

v rodině, proč by to nemohlo jít ve společnosti?“ 
Po tomhle střetu k němu později přistoupil mladý Kubla, bývalý dělník, který se 

nedávno objevil v jejich kanceláři. Nebylo jasné, čím se zabývá, jelikož zřetelně měl potíže i 
s rodným jazykem, zejména jeho psanou formou.  

„To o té rodině jste řekl hezky,“ pochválil Vojtěcha. 
„Jen jsem tak nahlas uvažoval.“ 
„A když vás Machatý pak nazval bolševikem, tím mínil členství ve Straně?“ 
„Ale kdepak, on si jenom myslí, že mám rudé názory,“ usmál se Vojtěch. „Pocházím 

z chudých poměrů, tak mám pro jisté věci pochopení...“ 
„A o členství ve Straně jste neuvažoval?“ 
„Já? Ne, to jistě ne. Já jsem úplně nepolitický člověk.“ 
Kubla se na něho udiveně podíval, jako by se byl právě přiznal k neobvyklé vadě. 
 

* * * 
 
Vojtěchova nepolitičnost vzápětí utržila těžkou ránu měnovou reformou. Všechny 

peníze, které člověk v spořitelně měl, přešly na takzvané vázané vklady. Dostal za ně 
mizerných pět set nových korun.  
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„Taková hnusná lež,“ křičel bezmocně Vojtěch doma. „Chápal bych, že stáhnou 
peníze, když za ně nemůžou nic nabídnout. Ale proč předstírají, že je jenom uložili? Vázaný 
vklad! Copak jej člověk může rozvázat?“ 

Hnětlo ho, že přišel o všechno. Nepatřil k lidem, kteří sní o velkém bohatství. Měl ale 
z dětství představu, že člověk má mít něco stranou, pro horší časy. Co když člověk najednou 
ztratí práci, když se roznemůže nebo rodina přijde o živitele? Viděl to tolikrát. Člověk prostě 
musel mít úspory. A najednou nic! Že na tom byli všichni stejně, nějak nepomáhalo. On šetřil, 
zápasil tolikrát s Inge, když chtěla vilku se zahradou, potom aspoň lepší byt... Teď seděl 
v sychravém listopadovém odpoledni u kamen, které skoro nehřály, a chmurně uvažoval, zda 
k špatnému uhlí nemá přiložit všechny ty vkladní knížky. 

„M ěli jsme před válkou koupit vilku na Lochotíně, jak jsem chtěla,“ řekla Inge 
s trpkým výrazem. „Ty jsi jen škudlil. Teď to máš.“ 

„Vždyť víš, že ta vila dostala při náletu přímý zásah. Byli bychom všichni mrtví.“ 
„Tak jsme měli koupit tu vedle, ta byla taky na prodej.“ 
Hleděl na ni chvíli beze slova, pak se dal do smíchu. Ale tím jeho starost nezmizela. 

Měl pocit, jako by svět náhle plaval na vodě. Kdysi si lidé Zemi takto představovali: hory a 
řeky jak pečené kuře na ozdobném tácu, neseném na krunýři obrovitých želv, které plavaly 
v moři. A moře bylo kde? O tom se nemluvilo, každý výklad někde končí. 

První reakce přirozeně byla začít znovu šetřit, aby se aspoň trochu zaplnilo to hrozivé 
prázdno, které cítil až v žaludku. Jenomže z čeho? Platy sice dle reformy byly stanoveny na 
trojnásobek úrovně ze začátku války, bylo to ale jaksi podobně, jako s těmi vázanými vklady: 
platilo to a zase neplatilo. Vojtěch bral jenom o tisíc víc, než před šesti lety. Tenkrát to byl 
velice pěkný plat – teď jenom o málo víc, než almužna. 

„Půjdu pracovat,“ navrhla Inge. „Ženy se přece zapojují do budování.“ 
„Zbláznila ses? I tak naříkáš, že všechno nestačíš.“ 
„Ty nechceš, abych pracovala.“ 
„A co bys chtěla dělat? Jeřábnici?“ 
„Mohla bych být dispečerkou.“ 
Řekla to nějak zvláštně, napůl nejistě a napůl vzdorně. 
„Co to je?“ 
„Nevím, ale hodně se teď o tom mluví.“ 
„Dispatch znamená něco někam poslat. Chceš dělat poslíčka?“ 
„Ty mě nebereš vážně.“ 
Skutečně, nebral vážně tyhle její nápady. Zoufale se rozhlížel, kde by se dalo něco 

vydělat. Co mohl nabídnout, bylo to, čeho si nejvíce cenil: znalost jazyků. Po městě vznikaly 
jazykové školy jako houby po dešti, zájem ovšem byl jen o angličtinu. Vojtěch tedy začal po 
večerech učit v Ústavu moderních jazyků. Bylo to velmi obřadné jméno několika kurzů, pro 
něž podnikavý ředitel Jan Smejtek získal levný pronájem v Obchodní akademii. 

„Mám třídu plnou blondýn, to je úplná biologická anomálie,“ šklebil se Vojtěch. 
„Každá umí tak deset slov, to ještě špatně, ale přízvuk mají lepší než já. Asi se nejlépe pochytí 
v posteli.“ 

„Učit se v posteli, s tím nemám dobrou zkušenost,“ řekla Inge. „Člověk hned usne.“ 
„Ne, když tam nejsi sama.“ 
„Vojto!“ 
„No co, jen ať se kluci učí. Všude se zavádějí nové metody.“ 
Výdělek z kurzů pomohl, ale ne k vzrůstu úspor. Zdálo se, že ať by vydělal sebevíc, 

pohltí všechny peníze náklady na domácnost. 
„Prosím tě, jak to, že už zas nic nemáš,“ útočil na Inge. 
„Tak si zkus nakupovat sám. Víš, co stojí věci na volném trhu?“ 
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Nevěděl a nechtěl vědět. Volný trh, zas jedno slovo, které mohlo znamenat cokoliv. 
Vojtěch se hrozil zvláštní nemoci, která postihla jazyk obecně. Začali s tím nacisti, jejich 
porážka ale tu infekci nezlikvidovala. Člověk aby pomalu měl slovník, pokud chtěl rozumět 
mateřské řeči – jenomže ten slovník by se musel pořád měnit, aby zachytil významy, které se 
slovům podsouvaly. 

 
* * * 

 
Jedním z podivných slov byl odsun Němců, který právě začínal. Člověk by řekl, že 

jsou to neživé vagony, které se posunují po kolejích. Ve skutečnosti živí lidé s ranci na zádech 
a na trakařích opouštěli města a vesnice a shromažďovali se v narychlo zbudovaných 
táborech, aby je odtud vyvezli někam daleko za hranice. Vojtěch vcelku proti té akci mnoho 
neměl: ve vzduchu bylo příliš mnoho nenávisti, která kdykoliv mohla náhle vybuchnout. 
V paměti byla ještě příliš živá vzpomínka na štvaní henleinovců, k němuž se připojila velká 
většina německého obyvatelstva. To přivodilo Mnichov, odkud byl jenom krok k okupaci a 
Protektorátu. Heim nach Reich, domů do říše, řvali tenkrát po celém pohraničí. Teď si ten 
návrat opožděně mohli užít... 

Jenomže jeho souhlas dostal trhliny, když viděl jednotlivé lidi, které znal. Zašli 
navštívit na Goldcheidrovku, do baráků, kde čekali na odsun. Vojtěch si marně vzpomínal, 
zda tam ty nízké stavby byly dřív. Rozhodně nijak nově nevypadaly, možná se předtím 
používaly při transportech Židů. Ta možná podobnost Vojtěchem otřásla. Tyhle lidi jistě nikdo 
neposílal do plynových komor, o nichž se šířilo stále víc strašných zpráv, ale nějaký rekreační 
výlet je určitě také nečekal. Vojtěch byl s chlapci v kině, v týdeníku byly záběry z německých 
měst: nekonečná pole ruin, v nichž odněkud z podzemí vylézali lidé a hledali v hromadách 
suti něco, co by jim alespoň trochu pomohlo v přežití. 

Návštěva v baráku se nevyvedla. Příbuzní mlčky přijali balíček potravin, který pro ně 
uškudlili, ale pokus o rozhovor hned uvázl. Ta dobrotivá babička nemohla žalem mluvit, z 
Pauli sršela nenávist, Leny se jenom smutně usmívala. Děti se divoce honily kolem a když na 
ně Slávek promluvil, prostě ho ignorovaly. Jediná, s níž se dalo mluvit, byla Marič. 

„Prosím tě, proč i ty? Ty přece nemusíš,“ ptala se jí Inge. 
Mariin hostinec byl před válkou známým shromaždištěm sociálních demokratů, 

odpůrců Henleina. Většina z nich už nežila, zahynuli buď v Sachsenhausenu nebo na ruské 
frontě. Přesto si na postoje Marič vzpomněl jistý Čech, který v Liticích bydlel před 
německým záborem. 

„Nemusím, ale můžu,“ pohodila hlavou Marič. „Co bych tu dělala, úplně sama.“ 
„Vždyť jsme tu my.“ 
„Žijete ve městě. Vesnice je plná cizích lidí. Nemám z nich dobrý pocit.“ 
„To jsi už přece zažila.“ 
Marič jen pokývala hlavou. Hned po německém záboru jí patrně šlo o život. Zvládla to 

tehdy s jakousi magickou erudicí hostinské. Nalila každému, jak říkala, pokud se choval 
slušně. Pokud se začal roztahovat, vyprovodila ho ze dveří. Hezká tvář na postavě téměř 
chlapecké nepůsobila nijak impozantně. Když se však rozhněvala, uměla nahnat strach i 
hrdlořezům od SS. Byla to prostě záhada. 

Rozloučili se s nimi s tím, že zase přijdou. Ale když dorazili asi za tři dny, byly baráky 
prázdné: soukolí událostí se už roztočilo, nastaly zase další změny, které – jako vždy – 
nepůjde nikdy odčinit. 

Večer seděla Inge v koutku v kuchyni. Když přišel blíž, viděl, že pláče. 
„Prosím tě, Inge,“ pohladil ji po vlasech. „Já vím, že to vůči nim asi není spravedlivé.“ 
„O spravedlnost tady nejde,“ vzlykla Inge. „Je mi jich prostě líto.“ 
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V příštích dnech se náhle se vynořili různí příbuzní, vesměs z Hochovy strany, kteří 
v sobě cítili pulzování české krve. Vojtěch měl dosvědčit, že byli vždycky Čechy. 

„Vždyť je ani neznám,“ vrčel Vojtěch. „V životě jsem je neviděl.“ 
„Co ti to udělá,“ přimlouvala se Inge.  
„Muset lhát není žádné příkoří?“ 
„Nemusíš lhát. Stačí, když napíšeš, že ti není známo, že by se odrodili svému původu.“ 
Pohlédl na ni pozorně. Inge byla vždy nadšená praporečnice pravdy. Život ji zřejmě 

naučil, že s praporem se může různě mávat. Napsal ta různá dobrozdání, jak si Inge přála. 
Když je konečně odeslali, vylezlo z Inge, oč jí šlo. Budou-li všichni Hochové uznáni za 
Čechy, může Josef Hoch být sotva Němec. Teď ho chránilo před odsunem vězení. Než odtud 
vyjde, bude úředně potvrzeno, že je vlastně Čech. Vojtěch ji poslouchal a jenom vrtěl hlavou. 
Musel si připustit, že ji tak trochu podceňoval. 

 
* * * 

 
V té době vypukla volební horečka. Vojtěch si marně vybavoval, zda před válkou 

k volbám někdy vůbec šel. Pokud ano, koho volil? Prostě si nevzpomínal, politika ho 
nezajímala. Po šesti letech útlaku ale svobodné volby byly něčím nevšedním. Vzrušující 
dojem závodu zvyšovala čísla, která měly strany přidělena. Objevovala se na každé zdi, jako 
by místo domů náhle zaujaly hrací kostky. 1 byli komunisté, 2 lidovci, 3 sociální demokraté a 
4 národní socialisté. Další možné kombinace oblíbených slov jako je národ, lid a demokracie 
už zřejmě povoleny nebyly. Ti poslední, se čtyřkou, měli hlavní stan v blízkém hostinci Tivoli. 
Zřejmě se neobávali nevlídných asociací, které to jméno mohlo vyvolat: během kampaně 
létaly vzduchem mnohem drsnější urážky a obvinění. 

Blízkost štábu udělala ze všech kluků v okolí oddané fanoušky. Čtyřka vzrušovala 
dokonce i Tomáše, Slávek až nebezpečně třeštil nadšením: spatřoval v tom čísle krásu magie, 
viděl je barevně, dokazoval každému, o co je zajímavější než zbývající tři. Vojtěcha s Inge 
opakovaně vzal pod přísahu, že budou volit čtyřku, nikoho jiného. Vojtěch by se přirozeně 
klonil k sociálním demokratům, ale pak se podvolil. Ostatně proč ne, národní socialisté měli 
ve znaku kromě jiných nástrojů i brk, snad se tím nehlásili k drůbeži, ale spíš k psaní, tedy 
k inteligenci. 

Volby připomínaly dostihy: U Tivoli každou půlhodinu vyvěšovali průběžné odhady a 
každý další bod ve prospěch domácího družstva obecenstvo uvítalo frenetickým potleskem. 
Dlouho se zdálo, že je čtyřka suverénně vpředu a že o jejím vítězství už nejsou pochyby. Pak 
se to náhle nevysvětlitelně otočilo. Když volby skončily, vraceli se kluci se svěšenou hlavou 
domů. Druhý den si přečetli v novinách, že přesvědčivě vyhráli komunisté: získali 46 % 
hlasů. Kluci to brali jako urážku, Slávek temně naznačoval, že v tom jistě je nějaký podvod. 
Vojtěch jen krčil rameny: byli to přece komunisté, kteří nejhlasitěji prosazovali to, po čem 
patrně davy toužily – vyvlastnění podniků, nejpřísnější tresty pro kolaboranty a zrádce, hlavně 
vyhnání Němců ze země. Vynesla je vlna hněvu a jistě také vděčnosti: většinu republiky přece 
osvobodila Rudá armáda, s níž komunisté byli spřízněni. 

 Když do čela vlády usedl Klement Gottwald, měl Vojtěch divný pocit v útrobách. 
Změna to byla logická, komunisté přece volby vyhráli. Vojtěch si však matně vybavoval, že 
tenhle člověk kdysi v parlamentu sliboval oprátky všem kapitalistům a jejich nohsledům, čímž 
zřejmě myslel víceméně všechny kromě komunistů. Ty divoké výkřiky tehdy pronikly i 
k Vojtěchovi, přes všechnu lhostejnost, kterou v té době k politice choval. Vyprávěly se jako 
vtip, ale teď už se nad ním nedokázal usmívat. Snad to bylo díky jednomu z posledních 
rozhovorů, které měl u večerní kávy s Cohenem. Ptal se ho tehdy, zda před válkou někdo 
v Americe tušil, co Hitler a jeho nacistická strana světu chystá. 

„Napsal to všechno v té své knize Mein Kampf,“ pokrčil major rameny. „Četl jste ji?“ 
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„Proboha ne, přece se nebudu špinit s výplody nějakého psychopata.“ 
„Já vás chápu. Ale je to chyba. On přesně popsal, co má v plánu od válečných výbojů 

přes vysídlení méněcenných národů k získání životního prostoru až po vyhlazení Židů. Nikdo 
z rozhodujících politiků to buďto nečetl nebo to nebral vážně. Podobné je to s Marxem, 
Leninem a Stalinem.“ 

„Myslíte, že by mohli myslet vážně komunismus bez státu?“ 
„Ale prosím vás, to je článek víry, moc se teď už o něm nemluví. Mluvím o tvrdé 

diktatuře, kterou za proletariát laskavě vykonává Strana. A taky o plánu světové revoluce a 
třídním boji. Nesmiřitelném boji, to říkají všichni tři.“ 

„To nezní povzbudivě. A v tom nás chcete nechat?“ 
„Co se dá dělat? Stalin si postavení v Evropě předplatil miliony padlých. Lidská krev, 

to je nakonec tvrdá měna, i když se jí tak plýtvá ve válce. Nám se dlouho umírat nechtělo. 
Kromě toho Roosevelt asi nikdy nepochopil, o co jde.“ 

„Myslíte opravdu, že tady to bude jako v Sovětském svazu?“  
„Já nevím. Raději s tím počítejte a pokud můžete, tak odjeďte.“ 
Tehdy si vzpomněl na výrok, který pronesla paní Dvorská kdysi u Brychtů, ten o 

poptávce po konopných lanech po válečných vítězstvích. Chvíli mu po zádech běhalo 
mrazení. V příštích týdnech a měsících se ale tyhle chmury rozplynuly. Kromě Němců a těch, 
co byli mezi Čechy označeni za zrádce, se nikomu nic zlého nedělo. Místo výhrůžek zněly 
výzvy k jednotě a společnému budování. 

Ani ten Gottwald, člověk s primitivní tváří, jejíž odulost možná prozrazovala tajného 
alkoholika, už o oprátkách nemluvil. Mírně se usmíval zdánlivě bezzubými ústy a řečnil 
hlavně o společném díle na obnově vlasti. Na důkaz jednoty s ním ve vládě zasedli ministři 
z ostatních tří stran a hlavně Honza Masaryk, kdysi nezdárný syn velkého muže, teď 
oblíbenec národa. Těžko se dalo věřit, že by se ty chmurné Cohenovy předpovědi mohly 
splnit. I když člověk moc nevěří na laskavého Boha, přece jen cítí právo na určitou dávku 
naděje. 

 
III 
 
K splnění hrozeb bezprostředně nedošlo, ale rány se také nehojily.  Paní Hochová už 

nemusela pracovat v továrně, ale neměla kam jít: jakožto Němcům a ještě nacistům jim 
zabavili byt i se vším, co obsahoval. Lidé, kteří se tam hned nastěhovali, nepatřili k typům, se 
kterými se lze dohodnout: paní Nohejlová, hubená žena s červenými vlasy, po delším naléhání 
nakonec dveře jenom pootevřela a vyhodila na chodbu pár svršků, o něž zřejmě nestála. 

Hrozivou možnost, že by paní Hochová měla bydlet s nimi, nesla Inge ještě tíž než 
Vojtěch: pokud si stěžovala právem, že ji matka ráda neměla, teď jí to tedy plně oplácela. 

„Je to přece jen tvoje matka,“ říkal jí Vojtěch s přemáháním.  
„Ty už si nevzpomínáš, jak se chovala, když jsme u nich museli bydlet?“ osopila se. 

„Kdopak to byl, kdo věčně prohlašoval, že ho chce má matka zavraždit?“ 
„No jistě, za tu květákovou omáčku nemůže být žádný trest moc přísný. To nemluvím 

o té okurkové. Má štěstí, že ta nepřišla před Norimberský tribunál.“ 
„A to jsem ti většinu věcí neřekla. Chovala se hrozně.“ 
„Ale nevyhodila nás. To udělal tvůj otec.“ 
„Snad nemyslíš, že z vlastní vůle? Jistě ho k tomu dlouho ponoukala.“ 
Pohlédl na ni překvapeně. Musel si přiznat, že tu alchymii citů, v níž jednomu je 

záhadně odpuštěno a druhý za to schytá všechnu nenávist, úplně nechápal.  
 Nakonec se našlo řešení: lahůdkář pan Kratochvíl potřeboval pomoc a jak se ukázalo, 

byl k malému platu schopen poskytnout i skrovné ubytování. No prosím, byl to jen přístěnek 
pro služku, ale bylo to soukromí. Blízkost jídla byla pro paní Hochovou vždy atraktivní. Když 
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nasála přítulné pachy místnosti, kde se připravovaly Kratochvílovy pověstné saláty, 
rozprostřel se jí po tváři úsměv plný něhy. 

Horší to bylo s Hochem. I když podle Vojtěchovy předpovědi zkrotnul a návštěvy své 
dcery přijímal s radostí, těžká práce v cihelně mu zřejmě nesvědčila. Přes přilepšení, jež mu 
Inge nosila, zřetelně hubnul a suše pokašlával. 

„Vojto, on nám tam umře,“ vzlykala Inge. „Je tak bledý, oči má zapadlé.“ 
„Má už jen osm měsíců. To ještě vydrží.“ 
Bylo mu z toho divně. Byl by rád řekl, že tchán má, co si zasluhuje, ale sám v tom 

neměl žádnou jistotu. Vyšetřování nepřineslo ani náznak možnosti, že by se byl něčeho zlého 
dopustil.  

„Neměl dokonce ani vyšší plat,“ rozčilovala se Inge. „Prý mu nabídli povýšení, on je 
odmítl. On byl v té hnusné straně z idealismu! Není to šílené?“ 

„Idealistický nacista? To radši nikde neříkej.“ 
„S kým bych tak asi o tom mohla mluvit! Matka říká, že prý je prostě blázen, vždycky 

byl. Mně to taky tak připadá.“ 
Vojtěch měl na jazyku, že peníze nebo hmotné statky nejsou to jediné, v čem lze být 

zištný. Co třeba důležitost, moc, nebo alespoň vliv? Ale jak to vypadalo, ani v tomhle směru 
Hoch skoro nic nezískal. Byl asi lidem leda pro smích, ovšem tajně: měli se na pozoru dát to 
najevo. Kde jenom slyšel větu, že člověk potřebuje trochu respektu, alespoň předstíraného? 
Neříkal to kdysi dávno otec? Ne, na to nechce vzpomínat. Připustit vzpomínky, to je jako 
pootevřít Pandořinu schránku: kdejaké příšery se ihned derou ven. 

 
* * * 

 
Vojtěch měl pořád starosti. Ke všemu cítil, že určitě není zdráv. Že doktoři nic 

nezjistili? Nechodil k nim, nemělo to cenu. Začal místo toho číst lékařské knihy. 
„Ty si opravdu myslíš, že můžeš všechno vyčíst z knih?“ ptala se Inge skepticky. 
„V knihách je všechno vědění.“ 
„Co ale zkušenost? Takový doktor vidí stovky pacientů...“ 
„A přitom rychle zapomene i to málo, co se naučil.“ 
V lékařském oddělení Městské knihovny mu knihy půjčovali ochotně – zvláště ty 

německé a francouzské, jež nikdo nechtěl. Ostatně býval tam mezi zaprášenými regály 
většinou sám – lékaři buď měli vlastní knihy doma nebo moc nestudovali. Knihovnice paní 
Bochníčková, příjemná mladší žena s teple hnědýma kulatýma očima, ho oslovovala pane 
doktore a na kartičku mu jaksi samozřejmě napsala MUDr. Vojtěch Kára. Nevyvracel to, třeba 
by ho tam ani nevpustila, kdyby přiznal, že je laik. Ale kartička ho v kapse saka pálila, 
kdykoliv na ni vzpomněl.  

Nicméně chodil do knihovny dál, sledován obdivnými zraky paní Bochníčkové. Přijde 
den, kdy mu tahle milá ženička, která mu připadala chutná nejen kvůli svému jménu, položí 
nějakou strašlivou otázku – třeba, v které nemocnici pracuje. Bude pak muset s pravdou ven a 
předem se té chvíle hrozil. Znal to z nečetných trapných zkušeností: když člověk musel 
dodatečně přiznat, že respekt, o který si neříkal, mu vlastně nenáleží, stihlo ho špatně 
zakrývané opovržení. Měl si snad na prsa připevnit nápis, hlásající, že bohužel není doktor ani 
profesor, jakkoliv na to třeba vypadá, že vůbec nemá žádný papír, který se v nové době 
uděluje místo zlatých epolet? 

Po necelých dvou letech studia už byl docela schopen známým z parku ve věcech 
zdravotních potíží rozumně poradit. Povahu své nemoci ale z četby nezjistil. Bylo snad 
možné, že neměla lékařské jméno, že její povaha nebyla tělesná? Že by tak říkajíc byl 
nemocen existencí? Nebo to bylo tak, že právě pro ni měl tu příslovečnou slepou skvrnu? 
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Zpočátku se mu zdálo, že nachází své příznaky v každém klinickém popisu. Je možné, že by 
měl ne jednu, ale stovky nemocí? Jak to, že vůbec ještě žil?   

Pak na to všechno pozapomněl pro jiné starosti. Peníze, které vydělal jak v kanceláři 
tak i v jazykových kurzech, stačily sotva na jídlo, pokud se připustilo přilepšování z volného 
trhu, o tom černém nemluvě. Kluci rostli jako z vody, přišel den, kdy najednou už neměli 
skoro nic na sebe. Inge usedla ke stroji a skoro zázračně ze staré deky vykouzlila Tomášovi 
dlouhé kalhoty a z celty, kterou tady Američané nějak zapomněli, velice zajímavé bundy pro 
oba. To vše ale nebylo dost. Peníze, peníze... Bylo to únavné. Kde vzít a nekrást? Kde vydělat 
tu trochu navíc, aby člověk měl aspoň malé úspory? 

Pak náhle přišla změna, která na rok a půl převrátila jeho život naruby. Od 
nakladatelství Fabricius, které mezitím vícekrát změnilo jméno, naposled na Družstevní dílo a 
teď příhodně na Dělnický dům, přišel nečekaný honorář za reedici té pochybné 
Fromentierovy Psychologie duševna, kterou Vojtěch po mnohých křečích kdysi přeložil. Bylo 
to mizerných pár tisíc, které se brzy vsákly. Mnohem více vzrušující byl však návrh, 
podepsaný nezničitelným panem Blažkem, aby Vojtěch přeložil velkou knihu Bernarda 
Russella Svoboda a organizace. Objemný originál byl přiložen. 

Vojtěch snad poprvé v životě pocítil dotek jakéhosi posvátného strachu. Překládat 
Russella, předního myslitele, jehož jméno se skloňovalo spolu s Einsteinem či Edingtonem? 
Nebylo skoro nic, nač by si Vojtěch netroufal – zkoušel číst knihy ze všech možných oborů; 
mnohému nerozuměl, ale měl vždy pocit, že by snad pochopil, kdyby se zaměřil tím směrem. 
Jenomže Russella, filosofa, matematika? Toho měl Vojtěch překládat? Měl pocit jako myš, 
která by měla dělat tlumočníka slonovi - na to prostě nestačí. Ale kniha, kterou mu poslali, 
byla překrásně vytištěná na kvalitním papíře: už jenom dotýkat se jí čerstvě umytýma rukama 
dávalo požitek, který neměl daleko k smyslnosti. Natož pak ji číst! Vojtěch velice brzy zjistil, 
že kniha je úplně jiná, než se domníval. Russell si dal za úkol pochopit, jak probíhal zápas 
mezi rostoucí touhou po svobodě a potřebou organizace, provázející rozvíjející se 
průmyslovou výrobu, v tom zvláštním století od pádu Napoleona až po začátek první světové 
války. Co Vojtěch zatím přečetl, bylo psáno s poctivostí a přitom s neodolatelným šarmem, 
kterým často prosvítala laskavá, přesto však břitká ironie. 

 „Přeložím to.“ 
„Cože, takovou bichli?“ vzdychla Inge. 
„Bude to vrchol mého života. Konečně udělám něco skutečně pořádného, za co se 

nebudu už nikdy muset stydět. A za co si mě taky pár lidí jednou připomene.“ 
„Myslíš, že si někdo vůbec všimne, kdo to přeložil?“ 
„Vzpomeň si, jak zhodnotili toho Fromentiera.“ 
„Myslela jsem, že ho strhali.“ 
„Autora, ne překlad. Škoda krásného překladu Vojtěcha Káry...“ 
„Napsali Kady.“ 
„To byla tisková chyba,“ odsekl Vojtěch otráveně. 
Rozladění ho však brzy přešlo, když četl dál. Jak vůbec mohl myslet, že by tohle 

nepřekládal? Jenomže nebude to lehké. Vezměme jenom tohle slovní spojení... 
 

* * * 
 
Zrušil soukromé hodiny, jak jen se dalo, pak ještě zašel za Smejtkem v Ústavu 

moderních jazyků, aby i kurzy nějak omezil. 
„Dobře, že jdete, pane Kára,“ vítal ho Smejtek s obzvlášť neupřímným úsměvem. 

„Mám tady dopis z Ministerstva školství. Pokud chceme být státem uznaným ústavem...“ 
„Myslel jsem, že tohle je soukromá instituce.“ 
„To je. Ale i ta musí mít státní souhlas, pokud chce vystavovat vysvědčení.“ 
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„Člověk by řekl že naším úmyslem je učit lidi jazykům...“ 
„Lidé sem přicházejí, aby si zvýšili kvalifikaci. Za jejich peníze jim přece musíme dát 

to, co chtějí,“ řekl Smejtek nezvykle suše. „Stát nám to povolí za některých podmínek. Jednou 
z nich je, že všichni učitelé složí státní zkoušku – a to nejen tu základní, ale druhý stupeň. 
Vlastně se nedá získat, aniž by člověk pár semestrů studoval.“ 

„To rozpustíte učitelský sbor?“ 
„Mám zatím odklad, pokud přijmu pár čerstvých absolventů university, těch 

urychlených, přece o nich víte. A zbývající učitelé si podají přihlášku na dálkové studium.“ 
„Zbývající?“  
„No musím přece nějak umístit ty absolventy.“ 
„Takže nás starší prostě hodíte přes palubu. I s kvalitou vyučování. Jenom když stroj 

na peníze bude dál fungovat.“ 
Vojtěch se otočil ke dveřím. Měl by patrně nárok na nějaké odstupné, ale byl příliš 

otrávený, aby se o nějaké vyjednávání pokusil. Smejtek by mu nejspíš stejně žádné nedal, byl 
známý lakomec. 

„Než odejdete v spravedlivém rozhořčení,“ řekl mu do zad Smejtek jedovatě, „musím 
vám říct, že nejste tak výborný učitel, jak si patrně myslíte.“ 

„Vždyť vy ani nevíte, o čem to mluvíte.“  
Vypravil to mezi stisknutými zuby.  
„Naopak. Studenti si na vás stěžovali.“ 
„Chcete říct studentky, které tu místo hodin u vás posedávají.“ 
„Říkají o vás, že jste pedant. Vaše hodiny jsou prý nudné, málo praktické.“ 
„Snažím se lidi učit jazyk, ne postelovou konverzaci. Na tu stačí pět slov, která ty 

dámy dávno znají.“ 
Vzpamatoval se a šel. Když za sebou už zavřel dveře, pocítil náhle nevolnost. Srdce 

mu tepalo až někde v hrdle, ruce se třásly a po čele mu stékal chladný pot. Na chvíli se na 
chodbě opřel o stěnu, pak si však uvědomil, že by Smejtek mohl vyjít ven. Nebyl si jist, že by 
se ovládl a nevrazil mu pěst do jeho prohnaného čenichu. Raději sebral všechny síly a 
vyklopýtal na ulici. 

Snažil se vysvětlit sám sobě, že má přece, co chtěl. Přesto se pořád třásl hněvem. 
Taková urážka! Ten zmetek, který neumí ani pořádně česky, natož jakýkoliv cizí jazyk až na 
pár levných frází v angličtině, si klidně dovolí... Musel se zastavit. V hlavě mu tepalo, 
uprostřed hrudi cítil sevření, jako by se mu tam zaryl žhavý spár. V panice se rozhlédl. 
Naštěstí tady byly lavičky. Svezl se na jednu a zahleděl se před sebe. V mdlém světle luceren 
se matně leskla bronzová hlava Masaryka, jehož pomník tu nedávno s velikou slávou znovu 
postavili. Za Němců zmizel, prý jej ve Škodovce roztavili a bronz pak nějak použili. Teď se 
zas říkalo, že někdo pomník zavčas ukryl. Byly to všechno pověsti, Vojtěch o nich moc 
nepřemýšlel. Ostatně všechno vypadalo na to, že se tu na žulovém podstavci starý pán dlouho 
nezdrží... Vojtěch vzdychnul a namáhavě vstal. Nevolnost z větší části přešla, zůstalo jen to 
leknutí. Něco mu je, doufal jen, že to není vážné. Rád by stihl ten překlad Russella. 

 
* * * 

 
Jenomže dokončit překlad nebylo právě snadné. Už od jara to byl horký suchý rok. 

Každý byl horkem podrážděný, Vojtěcha navíc přivádělo k zuřivosti, když mu kapičky potu 
skanuly na papír. Martyrium začínalo už dopoledne v práci. Kancelář, která byla v nejvyšším 
patře, se rozpalovala doběla.   

„Takové vedro,“ vzdychal Vohnout. „Člověk by pořád jenom pil.“ 
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„Copak člověk, ten se může napít,“ bručel Dub Machatý. „Ale co pole, ta jsou tvrdá 
jako mlat. Říká se, že jarní setba prý ani nevzešla. A ozimů moc není. V Sudetech často ani 
nezasili, spousta polí tam leží ladem.“ 

„Asi neměl kdo zasít, když Němce odtud vyhnali,“ poznamenal Vojtěch. 
„M ěli je donutit, aby to udělali, ještě než odjeli.“ 
Vojtěch pokrčil rameny, neměl chuť se přít. Každý věděl, že odsuny vloni skončily 

ještě před žněmi. To téma ale bylo citlivé, Němce tu každý nenáviděl. 
„Je sucho, bude neúroda,“ začal znovu Machatý. „Možná i hlad.“ 
„Sovětský svaz nám pomůže,“ ozval se z kouta Kubla sebejistě. 
„Sověti?“ vzal ho snad poprvé Machatý na vědomí. „Copak ti nemají po válce dost 

vlastních starostí? Říká se, že tam lidi hladoví už teď.“ 
„To je jen nepřátelská propaganda. Mají tam přece plánované hospodářství. Když máte 

plán, dějí se zázraky.“ 
Nikdo mu neodporoval. Obecná vděčnost k Rusům za osvobození se ponenáhlu 

měnila v jakýsi jiný pocit. Mysl to ještě nestačila zaznamenat, ale spodní vrstvy duše, které 
možná sídlí někde v útrobách, zaznamenaly už první strach. 

Když šel později Vojt ěch domů a těšil se jako vždy na oběd, vzpomínal neklidně na to, 
co Dub říkal. Neúroda, hlad? Přes všechnu nouzi se to zdálo skoro nepředstavitelné. Jistě, 
člověk znal pocit hladu. Třeba teď právě on měl nepochybně hlad. Kručelo mu v břiše, 
žaludek se mírně svíral. To ale byl malý hlad, v podstatě příjemný v předtuše jídla, které ho 
doma čeká. Hlad s velkým H? Ten beznadějný pocit, že nejen dnes, ale ani zítra nebo pozítří 
nebude k jídlu nic nebo jen drobty, kterými se člověk nenasytí? Z toho šel strach. Russell 
v své knize píše, že na počátku minulého století měl muž na britském venkově nárok na 
ekvivalent tří galonových bochníků týdně. Kolik to asi je? Chléb plave na vodě, váží tedy míň 
než voda. Řekněme tedy šest či sedm kilo, Vojtěch určitě tolik chleba nesnědl. Nejí se ovšem 
jenom chleba, tak na příklad takové palačinky s džemem a tvarohem, které mu dneska Inge 
slíbila... Bezděčně přidal do kroku. 

Starý dům, v kterém bydleli, si udržoval mírný chládek i v těch nejhorších parnech. 
Kluci, zejména Slávek, si přesto stěžovali na horko. Vojtěch velice dobře rozuměl, o co jim 
jde. Objevili totiž rybníky. Ne že by o nich předtím nevěděli, ale při proměnlivém počasí 
neměly vodní plochy tak magickou přitažlivost. Teď ale v spolehlivém vedru, s nebem zcela 
bez mráčku, byla představa vody neodolatelná. Bolevák, Senečák, Šídlovák, to byla jména, o 
která se vedly časté spory: Tomáš měl nejraději první rybník, patrně proto, že byl nejblíže a 
také největší. Slávek přísahal na Senečák, kde bylo méně lidí, žádné lodi a zlatý písek, 
z kterého se daly stavět hrady. Inge zas měla ráda Šídlovák, který byl utopený v lese, kam ráda 
odbíhala sbírat lesní plody. Také odtud bylo už skoro blízko k cihelně, kde její otec pořád 
pracoval. Ten její otec! Měla pravdu, boj o češství jeho bratrů se zúročil, Hoch byl uznán za 
Čecha, když u velitele vězeňské stráže podepsal nějaké papíry. 

„Představ si, když to udělal, začal mu ten člověk nadávat,“ rozčilovala se Inge. „Jak 
prý tak mohl zradit vlastní národ. Předtím se prý choval docela slušně. Můžeš mi vysvětlit, 
proč má být otec horší jako Čech než předtím jako Němec? Je to pořád ten samý člověk.“ 

„Co na to otec?“ vyhnul se Vojtěch odpovědi. 
„Nic neříkal. Hrozně se změnil, je teď pokorný, až je mi z toho divně.“ 
„To prohlášení,“ napadlo Vojtěcha, „o příslušnosti k českému národu... Stálo tam, že se 

k tomu hlásí dobrovolně?“ 
„Samozřejmě. Proč se ptáš?“ 
Vojtěch neodpověděl.  
 

* * * 
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Jezdili na Senečák, Vojtěch to prohlásil za kompromis. Ve skutečnosti měl sám ten 
rybník nejraději, dalo se tam pohodlně číst v mírném stínu pobřežních borovic. Horší to bylo 
s psaním, to vleže příliš nešlo. Vojtěch si aspoň dělal poznámky, co bylo nejasné a nač se musí 
podívat do encyklopedie. No ano, podívat se, řádně prostudovat, pochopit, hádal se v duchu 
s Inge. Bez toho by takový překlad mohl dělat stroj... No, nepřehánějme, jsou ještě taje 
samotného jazyka, té zvláštní chuti: jak převést do češtiny eleganci takového Russella, aby to 
bylo česky a přitom to neztratilo zvláštní kouzlo... 

„Tati, koukej,“ ozvalo se nedaleko něho. 
„Proboha Slávku, kde´s to vzal?“ 
„Bylo to v bahně u břehu.“ 
Vojtěch jen hleděl, neschopen se pohnout. Co Slávek táhl, byla nejspíš nevybuchlá 

malá bomba. Zíral na její zjevně elegantní, přitom zlý tvar, z kterého odkapávala voda a bláto. 
Ta věc mohla v každém okamžiku vybuchnout a rozmetat je do okolí. Chtěl něco říct, ale jako 
by mu stiskl hrdlo ledový spár. Hleděl – jak se mu zdálo – celé hodiny na kluky, kteří se 
shlukli kolem Slávka, na vodní hladinu, na prostor nad ní. Všechno to utkvělo v bezdechém 
znehybnění, jako by celý svět v jediném okamžiku někdo zalil do skla. 

„Co to tu máte?“ ozval se nějaký mužský hlas. „Proboha, chlapče, dej mi to. Opatrně, 
ať to neupustíš, mohlo by to vybuchnout.“ 

Slávek se neústupně mračil na cizího muže. V blízkosti svého otce neuznával žádnou 
jinou autoritu. 

„Dej mu to, Slávku,“ řekl Vojtěch přiškrceným hlasem. 
„Správně,“ pochválil ho neznámý, hubený muž s porostem černých chlupů po většině 

těla, poněkud směšný v dlouhých plavkách, které se mu lepily na vyhublá stehna. „Tohle je 
vzdušné torpédo. Má citlivou roznětku, divím se, že nespustila při nárazu o vodu.“ 

Velice jemně, dalo by se říci něžně, vzal tu věc od Slávka a odnesl ji někam pryč. 
„Kdo to byl, tati?“ ptal se zamračeně Slávek. 
„Nevím. Snad někdo, kdo se v těchhle věcech vyzná, aspoň doufám.“ 
„A proč mi tu věc vzal?“ 
„Ty se divíš? Právě jsme se znovu narodili,“ řekl Vojtěch tiše. „Pojďte si zaplavat, 

nějak jsem z toho celý zpocený. Tomáši, pojď taky.“ 
Šli neochotně, Slávek se místo plavání nejradši brodil někde u břehu a Tomáš se teď 

čím dál častěji stahoval někam do stínu s nějakou knížkou. Sportovní rodina rozhodně nebyli, 
všichni se vůčihledně kulatili. 

„Tati, ta věc,“ ptal se Slávek udýchaně mezi tempy, „nás mohla zabít?“ 
„Já vlastně nevím, když byla tak dlouho ve vodě. Občas se to stává.“ 
„To bychom byli mrtví? Jaké to je?“ 
„To poznáš, až jednou sám umřeš,“ zahučel Tomáš opodál. 
„Tomáši, nemluv nesmysly,“ řekl Vojtěch ostře. 
„Jak to, nesmysly. Vždyť všichni jednou zemřeme. Dokonce i Slávek, v tom nebude 

mít protekci.“ 
„To ano,“ řekl Vojtěch pomalu. Snažil se získat čas, aby vymyslel formu, která by tak 

nebolela. „Jenomže to bude za hodně let, pro vás pro oba. Tak daleko, že si to ani neumíte 
představit.“ 

„Ale bude to někdy,“ trval na svém Tomáš. „To přece není nesmysl.“ 
„To ne. Ale nemá moc smyslu říct, že potom člověk něco pozná. Po smrti není nic. Co 

na tom nic by člověk poznával? Podívejte, už jde máma,“ zavolal s ulehčením. „Schválně, 
kdo bude dřív u břehu?“ 

Byl rád, že se tak přirozeně rozhovor uzavřel. Mrzelo ho, že se dal dotlačit k výroku o 
smrti. Ani si nebyl jist, že to je tak, jak říkal. Bylo to pravděpodobné, ale jistota? Tisíce let 
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lidé věřili v posmrtný život, i když v jeho představě se značně lišili. Byla ta víra jenom jejich 
přání? To poznáš, až jednou sám umřeš, zazněla mu v mysli slova Tomáše.  

 
 

* * * 
 
Když na druhý den přišel do práce, uviděl na svém stole divný papír. Byla to přihláška 

do Komunistické strany. Rozhlédl se kolem. Na některých stolech – těch, jejichž majitelé ještě 
nepřišli – ležely stejné papíry. Dub a Vohnout tu už byli, ti žádný takový papír před sebou 
neměli. Vojtěch měl pocit, že po něm zvědavě pokukují, neměl však náladu se s nimi bavit. 
Odsunul blanket opatrně na kraj stolu, aby jej nepomačkal, odemkl stůl a dal se do práce. 

Po celé hodiny na blanket myslel. Kdo ho sem mohl dát? Dostali ji zřejmě všichni, ale 
to ho neuklidnilo. Proč se ho nezeptali, zda to vůbec chce? Asi by odpověděl záporně, byl by 
však trošku polichocen, že o něho někdo stojí. Tohle však vypadalo jako ve škole, když se 
rozdávají testy. Kára, prázdný papír? Nedostatečná! 

Na konci práce uklidil jako vždy stůl až na přihlášku, kterou tam nechal ležet. Po 
delším váhání o tom doma promluvil s Inge. 

„Jen tak, bez jediného slova? To je ale drzost!“ 
„Oni se cítí. Ve Škodovce mají prakticky pod palcem Závodní radu.“ 
„To znamená, že mají moc?“ 
„Já nevím... Ukaž, co jsi dneska přepsala.“ 
Inge mu pomáhala tím, že překlad přepisovala na stroji. Nebyla to ale snadná 

spolupráce: vzájemně se uváděli téměř v šílenství. 
„Máš na stránce pět překlepů, to prostě nejde!“  
„Vždyť jsem to opravila,“ vzplanula, jako když škrtne sirkou.  
„Písmena nejsou na řádce.“ 
„Víš jaká je to práce, opravit originál a tři průklepy?“ 
„Vím. Dělám překlady už dvacet let.“ Vojtěch se snažil ovládnout. „Tohle mi 

nevezmou, musíš to přepsat.“ 
Skončilo to křikem a slzami. Inge se před půl rokem vnutila, že bude pomáhat. Ťukala 

dvěma prsty a ještě s nepřesností, která ho přiváděla o rozum. Protože ale na počátku pokorně 
uznávala chyby a byla dychtivá je napravit, nakonec podlehl a její pomoc přijal. Postupně 
musel uznat, že se lepšila. Psala sice pořád dvěma prsty, zato však stále rychleji a také skoro 
bez překlepů. Teď, když se termín valem blížil, začala se spolupráce nějak hroutit. 

„To prostě nelze do termínu stačit,“ úpěl zoufale do dlaní. 
„Tak proč nepřekládáš?“ škytavě vyjela mezi vzlyky. „Jenom si pořád čteš v nějakých 

knihách a na mne svádíš, že se překlad nehýbe.“ 
„Já prostě nechápu, co vlastně Marx myslel tou nadhodnotou.“ 
„Russell to taky nechápal?“ 
„Ten tomu snad rozuměl. Marx to prý vlastně převzal od Ricarda...“ 
„Prosím tě, to mi nevykládej. Mám ještě přepsat jednu stránku... Chci jenom říct, že 

když to Russell chápal, tak asi stačí přeložit, co o tom říká on.“ 
„Já tomu přece musím rozumět! Abych nenapsal hloupost. A abych vystihl ten tón. 

Vypadá to, že tam o tom mluví vážně, ale hned v další větě jako by si z Marxe utahoval.“ 
„Myslím, že si to jenom ztěžuješ.“  
Za chvíli slyšel z kuchyně rachotit psací stroj. Kladla jej na složenou deku, aby psaním 

nerušila děti, ale ta stará Remingtonka i tak nadělala hodně rámusu. 
O tom, že si věci uměle ztěžuje, uslyšel skoro týmiž slovy od Kubeše asi za dva dny. 

Celou dobu ležela ta přihláška vyzývavě na stole. Když ráno přišel, měl ji uprostřed odřené 
desky stolu. Odsunul ji na roh a dal se do práce. Ačkoliv na ni nehleděl, tak silně se mu 
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vtiskla do podvědomí, že když konečně sama zase zmizela, měl pocit, že se s jeho stolem 
něco stalo. Pak si ho Mandril zavolal. 

„Vy asi víte, že se chystám do důchodu,“ pronesl trochu prkenně. 
„To nevím. Nikdo mi nic neříkal.“ 
„Já jsem to také nevěděl, dokud mi to neoznámil soudruh Kubla.“ 
Vojtěch sebou trhl při tom označení. Věděl, že si tak říkají komunisté, ale mezi 

ostatními to nebylo obvyklé. 
„Já chápu, že člověk někdy musí prostě skončit. Udělat místo mladším, jak se říká,“ 

usmál se Kubeš nevesele. „Bylo by přirozené, že bych na své místo navrhl vás. Pan Machatý 
je sice starší věkem i služebně, ale má také blízko do důchodu a kromě toho nemá vaše 
schopnosti.“ 

Vojtěch se jen němě uklonil. Byla to první chvála, kterou od Mandrila slyšel. 
„Je tu však jedna potíž. Jak pravil soudruh Kubla, vedoucí musí být ve straně. Proč, na 

to se mne neptejte, tomu já nerozumím. Proto také...“  
Mandril na chvíli upřeně hleděl na své pravé předloktí, pak z něho levou rukou smetl 

pomyslné smítko.  
„Proto také, jak jsem už říkal, odcházím do důchodu. Vám prý bylo členství ve straně 

nabídnuto, ale vy jste je odmítl.“ 
„Nikdo mi nic nenabízel! Prostě mi někdo položil na stůl přihlášku. Napřed jsem 

myslel, že ji tam snad někdo zapomněl.“ 
„A kdyby někdo s vámi promluvil, tak byste přijal?“  
„Já nevím, nejspíš ne.“ 
„A proč? Vždyť jsem vám právě řekl, že můj nástupce...“ 
„Právě proto. Přece tam nevstoupím jen kvůli kariéře!“ 
„Ne? Jaké jiné by člověk mohl mít důvody?“ 
„Snad přesvědčení...“ 
Kubeš na něho krátce pohlédl, pak se zase zadíval z okna. 
„A vaše přesvědčení vám snad zapovídá do té strany vstoupit?“  
„Tak ostře bych to neřekl. Spíš... Jsou prostě věci, které člověk nedělá.“ 
„Ach tak... No bojím se, že si život zbytečně ztěžujete.“ 
Několik týdnů se nic nedělo, jenom Kubla odvracel zrak, když Vojtěcha potkal. Pak 

jednoho dne Mandril prostě nepřišel. S nikým se předtím nerozloučil, ostatně sotva kdo mu tu 
byl nějak blízký, snad kromě Vohnouta.  

 
* * * 

 
Kubešova kancelář nebyla dlouho prázdná: hned druhý den ji k úžasu všech obsadil 

Kubla. Vzápětí nato si Vojtěcha zavolal. 
„Tak vám se protiví, být členem naší strany?“  
„Protiví... tak bych to určitě neřekl. Myslím si jenom, že když člověk do nějaké strany 

vstupuje, měl by mít silné přesvědčení.“ 
„Ale vy jste přece říkal, že máte levicové názory. Sám jsem už párkrát slyšel, jak vás 

Machatý nazýval bolševikem.“ 
Vojtěch se usmál, ačkoliv mu zdaleka do smíchu nebylo. 
„No, Machatý... Zažil jsem v dětství chudobu, dost zlou na to, abych na to už nikdy 

nezapomněl. Tak asi mám smysl pro utrpení chudých a pro všechny snahy je nějak napravit. 
Taky jsem viděl, co s lidmi umí udělat nezaměstnanost. Pokud s tím vaše strana něco udělá, 
bude mít určitě mé sympatie.“ 

„Ale sympatie nestačí! Člověk se musí zapojit!“ 
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„Mohu vám slíbit, že budu svou práci dělat dobře, tedy tak dobře, jak jen umím. To 
jsem konečně dělal celý život. Ale jsem člověk nepolitický, v tom bych jen překážel.“ 

Kubla na něho chvíli hleděl, pak sklopil oči a posadil se. Vojtěch nevěděl, zda je 
rozhovor ukončen, tedy se otočil a šel. 

„Pane Kára,“ zarazil ho Kubla už ve dveřích. „Já si vážím toho, že jste chlap. Vaši 
poctivost budeme jistě potřebovat. Bohužel jsou tu směrnice, tak s vaším postupem to bude 
těžké. Ale jinak...“ 

Vojtěch na něho hleděl a zase nevěděl, zda to je konec slyšení. Kubla zdvihl sluchátko 
telefonu, vytočil číslo, požádal o nějakého soudruha Závodského. Pak zdvihl oči k Vojtěchovi 
a řekl napůl k němu, napůl do mluvítka: 

„Nedovolím, aby vám tu někdo ublížil.“ 
Pak kývl a Vojtěch, zbrocený potem, se vrátil do své kanceláře. 
„Proboha Káro,“ vítal ho Machatý. „Měl jste už tři telefony. Kde jste se schovával?“ 
„Byl jsem u Kublajchána.“  
Vzápětí si v duchu začal nadávat. Věděl, že přezdívka se okamžitě ujme jako vždy a 

bylo skoro jisté, že se ke Kublovi donese. Sotva ho pak bude chránit. Ostatně před čím? Proč 
říkal, že nedovolí, aby mu někdo ublížil? Proč a jak mu někdo mohl ubližovat? Nejasné obavy 
se ve sklepení jeho mysli vznášely jedna za druhou a tloukly blanitými křídly do klenby... 

Jiní, jak se zakrátko ukázalo, neměli Vojt ěchovy skrupule. Do konce roku měla 
Komunistická strana přes milion členů. O tom se dozvěděl až s velkým zpožděním.  

Pokud snad Vojtěch někde v hloubi váhal, zda a kam se zařadit, měla i jeho země 
podobné starosti. Probíhala jednání o Marshallově plánu hospodářské obnovy Evropy. Zdál se 
to být jediný rozumný způsob, jak dostat republiku z poválečných potíží, tím spíš, že UNRRA 
skončila své dobročinné aktivity a poslední žně byly hubené. Když se jednou večer cítil příliš 
unaven pro práci na překladu, Vojtěch bezděčně otočil knoflíkem rádia a s překvapením 
slyšel, že se tam anglicky mluví o Československu. Vládní delegace se prý právě vrátila 
z Moskvy, kam si jela pro Stalinovo dovolení přijmout Marshallův plán. Zjevně je nedostali: 
vláda odvolala účast na pařížské konferenci. 

„Proč proboha vadí, že nám někdo chce pomáhat?“ zdvihl oči k Inge. 
„Protože pomoc... já to neumím říct... pomoc je vlastně moc.“ 
„Ježíši, Inge, ty ses dala na lingvistiku?“ 
„Jen si mě dobírej, já vím, že mě nebereš vážně. Ale jen si vzpomeň, jak to bylo 

s Pražským povstáním. Tehdy Rusové taky nedovolili, aby Američani pomohli. Radši nechali 
lidi umírat, jenom aby to byli oni, kdo Prahu osvobodí.“ 

Vojtěch jen mlčky přikývl. Moc přichází hned za pomocí. 
 

* * * 
 
Už delší čas se tiše tázal, jaký je rozdíl mezi osvobozením a dobytím. Jako vždy ve 

chvílích citového rozrušení vstal z pohovky a přistoupil ke klavíru. Jenomže Straussův válec 
ani Mozartův Turecký pochod se teď k jeho náladě nehodil. Chtělo to něco melancholického. 
Že by se zase jednou pokusil o nějakého Chopina? Věděl, že výsledek patrně bude strašný: 
klavír byl rozladěný, od náletu se ho prostě nedařilo naladit. I jeho prsty, nikdy kloudně 
neoblomené, nedostatkem cvičení nadobro ztuhly. Navíc dva bicykly, příliš těžké, aby je po 
každém výletu vláčeli do sklepa, našly své útočiště za klavírem a vždy, když silněji udeřil do 
kláves, rozezněly se tesknou rezonancí... Spíš ze setrvačnosti než z opravdové chuti odklopil 
víko, pod nímž měl uloženy noty, a najednou se zarazil. Mezi alby Chopinových nokturn a 
Beethovenových sonát vykukoval zažloutlý roh obálky.  

Sáhl po něm a tiše zavyl: ach bože, jak jen mohl zase zapomenout? Byly dva roky po 
válce, plukovník Vrkoč se mezitím už dávno vrátil z drážďanského vězení a několik měsíců 
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chodil po domě jak duch: neodpovídal na pozdravy, jenom se na člověka díval chladnýma, 
jako by nevidoucíma očima. Paní Vrkočovou Vojtěch potkal mnohokrát, vyměnil si s ní však 
jenom stručný pozdrav. Měl přitom divný pocit, ale z jakéhosi důvodu úplně zapomněl na 
tuhle zatracenou obálku, která ho týrala po celou válku. Vlastně ho týrala jen občas, když si 
na ni zrovna vzpomněl. Že na ni stále znovu zapomínal, to dokazovalo, že asi přece jenom 
v její nebezpečnost příliš nevěřil. Má ji teď vzít a odnést nahoru? Bude příšerně trapné, že 
s tím tak dlouho váhal... Nejlepší by asi bylo na ni zase prostě zapomenout. Hned si však řekl, 
že to přece nejde, nemůže nepříjemné věci stále jenom odsouvat. Vzal obálku, šel na chodbu a 
pak stupeň po stupni, s občasným váháním, vystoupil o to jedno patro. Zatím co čekal, až 
někdo odpoví na jeho zvonění, rozlehl se temným domem strašný křik. Rodina Radových, 
která se přistěhovala nedávno, měla doma nějak mentálně postiženou dceru. Z jakýchsi 
důvodů křičela vždycky večer, když se setmělo. Z jejích skřeků ve tmě člověku snadno 
naskočila husí kůže. 

Konečně se dveře otevřely. 
„Ach pan Kára,“ uvítala ho paní Vrkočová s rezervovaným úžasem. „Co mi nesete?“ 
„Tohle,“ podal jí obálku.  
Byl by rád dodal, že se omlouvá za to neodpustitelné zdržení, ale slova mu nějak vázla 

v hrdle. Také paní Vrkočová jako by na chvíli oněměla. 
„Tohle? To ještě existuje? Myslela jsem, že se to ztratilo při náletu, nebo jste to 

úmyslně zničil.“ 
„Jak bych mohl? Vždyť jste mi to svěřila.“ 
„Ano, ale nic jste neříkal...“ 
„Musím se přiznat, že jsem to ukryl tak dobře, že jsem na to nakonec zapomněl.“ 
Až na to dobré ukrytí to vlastně nebyla úplná lež. 
„Víte, co v tom je?“  
„Říkala jste, že doklady o vašem majetku. Měl jsem s tím asi přijít dřív. Teď po tom 

znárodnění asi stejně...“ 
„Doklady? Aha, to také.“ 
„Také? Co tedy ještě?“ 
 „Tehdy jsem vám to prostě nemohla říct,“ řekla s tím speciálním výrazem, který 

předem zapovídal všechny námitky. „Jsou tam vojenské plány Západního okruhu, jak má 
vypadat po válce, včetně seznamu všech vyšších velitelů...“ 

„To je ten seznam, který hledalo gestapo?“  
„Jak to víte?“ 
„Co tom záleží.“  
Vojtěch se usilovně snažil, aby ovládl hněv.  
„Ano, je to ten seznam... A vy ho nesete až teď,“ rozčílila se najednou. „Víte, jakou má 

pro mne cenu?“ 
„Jak bych to mohl vědět, když jste mi o něm nic neřekla!“  
„Manžela málem obvinili ze zrady, protože jeho jediného z té skupiny důstojníků 

Němci nepopravili. Proto ho Rusové v Drážďanech drželi ještě ty čtyři měsíce po osvobození. 
Asi se někdo domníval, že plány vydal gestapu. Tedy nikdo si netroufl ho otevřeně obvinit, 
ale vyplývalo to z toho, jak se k němu chovali. Tohle je důkaz!“ řekla najednou vítězně. „Teď 
konečně se může očistit.“ 

„Proč jste si o tu obálku už dávno neřekla, když pro vás měla takový význam?“ 
„Tvářil jste se, jako by nic. Myslela jsem, že jste ji asi zničil, nebo...“ 
„Nebo co?“  
„Ale nic...Já nevím.“ 
Vojtěch se beze slova otočil a sestupoval po schodech. Nemohl uvěřit té nehoráznosti. 

Ten její plukovnický pitomec zřejmě neměl na začátku okupace lepší nápad, než se skupinou 
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dalších vojenských imbecilů plánovat rozdělení funkcí po porážce Německa. Když se ta jejich 
klukovská hra zřejmě vyzradila, jak se to stalo téměř ve všech podobných případech, 
nenapadlo tuhletu nafintěnou Nánu nic lepšího, než vnutit obálku s těmi plány Vojtěchovi a 
ohrozit tak celou jeho rodinu.  

Když jenom pomyslel, jak blízko byli záhubě celá ta léta, celý se roztřásl a musel se 
opřít o stěnu. Jak jenom on, který se v skrytu duše bál skoro každého, i takových Kašparových 
nebo toho šaška Zeithammela, jak mohl tuhle obálku nechat jen tak válet mezi notami a 
neustále na ni zapomínat? Vždyť to bylo, jako by odjištěný ruční granát používal jako těžítko! 
Další a další vlny hrůzy z toho, co se jenom o píď nestalo, se na něho valily shůry. Nakonec se 
mu zdařilo jakžtakž se ovládnout. 

„Mohlo se to stát, ale nestalo,“ řekl polohlasem do tmy na schodech. „Tyhle hrůzy už 
jsou naštěstí za námi.“ 

Jako odpověď ztemnělým domem zazněl nelidský řev dívky odvedle.  
 
IV  
 
Stihli to! Bylo to neuvěřitelné, nemožné, ale přece jen to stihli. Předtím prošli všemi 

fázemi zoufalství a vzájemné nenávisti, která se jaksi těsně prolínala s láskou nebo alespoň 
s náklonností a hlavně solidaritou. Nebyl si jist, čí vůle je dohnala do finiše; tak trochu 
podezíral, že ta její. Nakonec před nimi ležel enormní štos na stroji naklepaných papírů, bylo 
jich neuvěřitelných dvanáct set.  

„Tohle jsem všechno napsala,“ divila se Inge, „dokonce vlastně několikrát.“ 
Vojtěch se po ní jenom podíval. Čí to bylo podle ní dílo? Pak v duchu připustil, že i 

když jenom přepisovala, byl to od ní úctyhodný výkon. 
„Teď jsme dva odborníci na myšlení devatenáctého století,“ řekl jen napůl žertem. 

„Možná ti největší, přinejmenším tady v Plzni.“ 
„Jak to myslíš?“  
„No jak. Když jsme tak do hloubky prošli všechny ty Russellovy rozbory...“ 
„Ty myslíš, že já něco z toho vím? Já vlastně nevím, co v té knížce je.“  
„Chceš tvrdit, že jsi vůbec nevnímala to, co píšeš?“ 
„Myslíš, že se to dá stačit? Při té rychlosti a přesnosti, kterou jsi chtěl?“ 
„No ale Inge, píšeš přece slova, která mají význam...“ 
Podívala se na něho se zraněným výrazem, který už dobře znal. Raději o tom dále 

nemluvil. Ale ta věc ho stejně někde v hloubi dráždila. Je možné, aby někomu protekla 
písmena a slova očima a odtud mozkem do prstů, aniž by si člověk uvědomil jejich smysl? 
Patrně je. Pak se i Vojtěch musel ptát, kolik si vlastně stačil uvědomit on, když věty přeléval 
z jednoho jazyka do druhého. Dokonce jakou část celku si plně uvědomil Russell sám, když ty 
věty postupně psal. A nebo jinak: ví vůbec člověk, co mluví či píše – ví to skutečně? Brala ho 
z toho závrať. Nakonec usoudil, že to bude nejlepší nechat být. Takové divné nápady vznikají 
z přepracování. 

 
* * * 

 
Shodli se s Inge, že ten vzácný plod společné práce nelze svěřit poště. Musel si 

vyžádat od Kublajchána den dovolené a s aktovkou naditou papíry se vydal do Prahy. Ve 
vlaku se pokoušel číst povídky Anatola France, které ho vždycky spolehlivě zaujaly, ale 
přistihl se, že zas překládá: místo prostého čtení zkoušel v duchu různé možné tvary v češtině, 
některé přesnější, jiné zas libozvučnější. Význam mu přitom jaksi unikal. S lehkou panikou 
položil knihu na kolena a zahleděl se z okna na ubíhající krajinu. Měla takový zvláštní, 
zlatavě olivový tón, jak skoro všechno dlouhým suchem zvadlo. Ta barva nějak ladila s jeho 
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citovým stavem. Cítil se unaven. Triumf z díla, který očekával, se nějak nedostavoval. 
Dvanáct set listů, pět set stránek originálu. Byla to přiměřená míra skoro dvou roků života? 
Dva roky: málo nebo moc? Nevěděl, kolik mu jich ještě zbývá... 

Odvrátil oči od okna a setkal se s pohledem ženy naproti. Sklopila oči o vteřinu dřív 
než on, přesto v nich zaznamenal něco víc, než prostou zvědavost. Náhle si uvědomil, že je 
mu ta žena nějak povědomá a hned se celý zpotil rozpaky: stávalo se, že nepoznal někoho, 
koho by poznat měl. Pak celý zmatený tím hloupým lapsem se třeba zas s nucenou horlivostí 
hlásil k někomu docela neznámému. Obojí bylo trapné a on trapné situace těžko snášel. 
Trapný bylo od trápit, trpět. Německy peinlich, to je vlastně bolestný. Francouzsky 
douloureux, to je ale moc tělesné, spíš pénible, to už zavání trestem. Anglicky také existuje 
painful, to ale není přesně ono; správněji asi embarrassing, to ale znamená jen rozpaky: co 
takhle awkward, uncomfortable? Zdá se, že tenhle národ obchodníků, který má vždycky 
spoustu slov pro každý význam a pro každé z nich zase spoustu významů, si trapností tak 
příliš hlavu neláme. A Rusové? Nělovkij, vlastně neobratný. Rusové asi postrádají smysl pro 
trapnost... Překládat bylo jako skákat přes potok: spoustu se toho přitom poztrácelo a bylo 
štěstí, když si člověk při dopadu nepochroumal nohu.  

Zahleděl se zase do knížky, ale hned cítil přímo fyzicky, jak pohled ženy bloudí po 
jeho skloněné tváři. Pokradmu vzhlédl naproti a zase sklopil oči. Pak se mu v hlavě náhle 
rozsvítilo. 

„Ester,“ řekl si pro sebe. „Ester Baruchová.“ 
Z druhé strany se ozval přidušený smích.  
„Kdypak to bylo, když jsem byla Baruchová, Vojto.“  
Bezděčně to zřejmě řekl nahlas. Vzhlédl a pohlédl teď na ni zpříma. 
„Šestnáct, sedmnáct let?“  
„To nejméně. Ale vy jste pořád ještě Vojtěch Kára, že. Na mužském jméně nezanechá 

osud žádnou stopu.“ 
„Na jméně ne, to je to naše malé privilegium.“ 
S jakýmsi ustrnutím viděl, jak jí tváří stále více prosvítají rysy, které kdysi dobře znal. 

Najednou se už nezdálo, že se tak velmi změnila. Tvář působila robustněji a přitom nějak 
ostřeji, asi tak jako když z liščátka vyroste dospělá liška. V koutku očí a úst se objevily 
drobné vrásky, rty byly pevnější, brada tvrdší. Také ty její vlasy už netančily měděnými 
arabeskami v těsné blízkosti zelenavých očí, byly přísně staženy do uzlu na temeni. Přesto za 
těch několik okamžiků, po které se do její tváře ponořil, pocítil zvláštní dojetí.  

„Jak jste se měla, po celá ta léta,“ zeptal se rychle a hned se zarazil. „Promiňte, vy 
asi... já jsem si neuvědomil...“  

Ester byla přece Židovka. Jak se ta mohla mít? Byl zázrak, že zůstala naživu. 
Po tváři jí přelétl stín, ale hned se ovládla. 
„Já jsem tu nebyla. Manžel by prozíravý, donutil mě odjet včas.“ 
„A teď jste se vrátila?“ 
„Jen na skok. Žiju v Birminghamu, v Anglii. Přijela jsem sem uspořádat majetek po 

našich příbuzných, které Němci všechny...“ nedomluvila, jako by jí na okamžik došel dech. 
„Tedy pokusit se o to osobně, když to zřejmě nejde na dálku...“ 

„Bude to asi složité...“ 
„Tak složité, jako se snažit získat zpátky něco, co vám ukradli. Němci to uloupili 

Židům, říkali tomu arizace. A Češi potom zase Němcům, podle nějakých dekretů, případně 
ještě Češi jiným Čechům, zas pod nějakým šikovným jménem. Kdo co má teď, je těžké 
vypátrat. Když vlastníka nakonec odhalíte, cítí se v právu a zuřivě brání svůj majetek... 
Poslyšte, copak se tu nezměnilo vůbec nic?“ 

„Nevím, co myslíte. Řekl bych, že se toho změnilo až dost.“ 
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„Když někde na úřadu nebo mezi lidmi řeknu, že jsem Židovka, každý se stáhne. 
Někteří působí docela nepřátelsky. Copak tu lidi nevědí, jaké příšerné zločiny Němci na 
Židech spáchali?“ 

„Myslím, že vědí. Ale leží na nás vina, ta se těžko snáší. Nedopustili jsme se sice 
přímo ničeho, ale také jsme ničemu nebránili...“ 

„Poznávám Vojtu,“ usmála se smutně. „Pořád ty stejné idealistické názory.“ 
„Idealistické? Řekl bych, že jsem spíš realista.“ 
„Ano, ale ta vaše realita je kilometr nad zemí. S té výšky není vidět lidskou špínu. 

Kdybych vás vzala s sebou na jednu z těch svých bezmocných misí, kdy vás se zřejmým 
potěšením posílají sem a tam, měl byste příležitost něco pochopit...“ 

Vojtěch už delší dobu vnímal ticho kolem nich. Kupé bylo plně obsazeno, Ester se ale 
bavila, jako by tu byli sami. Všichni ostatní mlčeli a hleděli před sebe. V dusném vzduchu 
viselo nepřátelství. 

„A co, že jste přijela sama. Váš manžel...“ 
„M ůj manžel padl ve válce. Tedy nevím, jestli se tak tomu říká u letců, prostě zahynul. 

Přihlásil se dobrovolně, chtěl bojovat, když se už zdálo, že Němci opanují svět. Dalo dost 
práce, než mu dovolili v jeho věku létat. Z jednoho náletu se nevrátil. Když jsem to řekla na 
úřadě, dovolil si jeden drzý mladík poznámku, že zřejmě pomáhal rozbíjet naše města.“ 

„V Plzni bylo několik hrozných náletů... Ne všechny z nich se daly pochopit.“ 
„Je toho spousta, co se těžko chápe,“ povzdechla. „Proboha, to jsou Zdice? Už musím 

vystoupit, mám tady taky jednu beznadějnou záležitost.“ 
Podala mu ruku a dřív, než se dokázal kloudně vzpamatovat, stáhla kabelu s poličky a 

vydrala se ven. Po několika pokusech se mu podařilo stáhnout okénko. Když se vyklonil ven, 
vlak se už rozjížděl. Nakonec ji uviděl, zářící měděnými vlasy v hloučku cestujících, který se 
teď už rychle vzdaloval. Zamávala na něho a něco volala. V té chvíli ale lokomotiva vydala 
dlouhý hlasitý hvizd a Vojtěch z jejích slov nic neslyšel.  

 
* * * 

 
V podivně rozbolavělé náladě dojel až do Prahy. Už léta tady nebyl. Vystoupil na 

Smíchově a došel pěšky k Fabriciům, jak Dělnický dům v duchu tvrdohlavě nazýval. Pan 
Blažek, neuvěřitelně zachovalý, mu s překvapivou srdečností třásl rukou. 

„Mohl jste to poslat poštou. Bože, to je ale tlustospis.“ 
„Co kdyby se to ztratilo. Jsou v tom dva roky práce mé i mojí ženy.“  
„Dva roky? To nám to ale utíká.“ 
„Kdy počítáte, že to vyjde?“ 
„Tohle? No, teď to musí projít redakcí...“ 
„Jakou redakcí? Copak myslíte, že neumím dobře česky?“ 
„To je normální postup, copak jste už zapomněl? Pak to dostane grafik, který navrhne 

úpravu. Pak do sazby, mezitím návrh obálky, bude ji dělat Muzika,“ dodal významně. 
„Nakonec tisk. Teď máme říjen? Skoro listopad. Řekl bych tak na začátku března.“ 

„Tak pozdě?“ 
„Čtyři měsíce vám připadají dlouhé? Není to přece politický pamflet, ale vážné dílo – 

je to snad o devatenáctém století?“ 
„Některé pasáže mi připadají velmi aktuální.“ 
„Aktuální je i Bible, to je jenom věcí pohledu. Nu, ozbrojte se trpělivostí,“ podával mu 

ruku. „Bude to koruna vašeho překladatelského díla. To stojí za nějakou chvilku čekání.“ 
Zdržel se v redakci méně než původně čekal. Bylo to věcné, skoro nedbalé, jako by 

odevzdal jen sešitek paní de Baumoir. Zbývalo mu ještě několik hodin do odjezdu vlaku, 
vydal se tedy tramvají na Malou Stranu. Po cestě minul řadu stále ještě pobořených domů a 
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také tank na žulovém podstavci. Tank jako pomník? Tramvaj tu zrovna zastavila, vystoupil 
tedy a šel se podívat. První tank, který osvobodil Prahu 9.5.1945, četl na bronzové tabulce. To 
nemůže být pravda, řekl si. Prahu osvobodili Vlasovci, ti ale zřejmě museli mít německé 
tanky. To ovšem bylo o nějaký den dřív... Byly jenom dva roky po válce a pravda o ní, pokud 
vůbec někdy byla jasná, se už kalila.  

* * * 
 
Prošel se Kampou, po Karlově mostě na Staroměstské náměstí, postál před ruinami 

radnice, pak pokračoval v zamyšlení a náhle uviděl, že nějak došel na Uhelný trh. Stál a 
hleděl na ten dům, který snad byl jen o poznání omšelejší, jinak stejný jako před těmi 
dlouhými lety. Přívaly vzpomínek mu zabušily do spánků: tady to všechno začalo, úplně 
nenápadně, mile, jak to bývá s pastmi osudu.  

Nevěděl vlastně, proč otevřel dveře domu a stoupá po schodech. Dejme tomu, že ji tu 
najde a že ho teď po letech nevyžene. Skoro jistě bude vdaná, taková krasavice přece 
nezůstala sama. Ale když nebude, když ho dokonce přivítá s objetím? Co bude dělat, je přece 
ženatý, má rodinu a povinnosti... S bušícím srdcem zazvonil u známých dveří. 

Dlouho bylo za dveřmi ticho, potom se ozvaly šouravé kroky a dveře se na několik 
centimetrů pootevřely. Vojtěch se v přítmí marně snažil rozeznat tvář ženy, která stála za nimi. 
Ne, tohle jistě není Helena. 

„Co si přejete,“ ozval se chraptivý hlas nevlídně. 
„Bydlí tu prosím slečna Rosová?“   
„Vy neumíte číst?“ 
Nějak se v zamyšlení předtím ani nepodíval na jmenovku.  
„Myslel jsem, že by tu třeba mohla být v podnájmu,“  řekl zmateně. 
„Žádný podnájemník tady není,“ zavrčela žena a chystala se dveře dovřít. 
„Rosovi tady ale bydleli. Chodíval jsem k nim na návštěvu.“ 
„O tom nic nevím. Před námi tady byli Němčouři. Ti už jsou bůhvíkde.“ 
„A před nimi? Jestli náhodou nevíte.“ 
„Náhodou vím, od domovnice. Byli to Židi, ti šli všichni do plynu.“ 
„Nevíte, jak se jmenovali?“ 
„Co na tom záleží, jsou mrtví,“ zavrčela žena a zabouchla mu před nosem.  
Domovnici našel dole v přízemí. Když se mu podařilo překonat její nedůvěru, řekla 

mu, že Sonnenscheinovi se přistěhovali pár let před válkou. Rosovi? No možná předtím, to tu 
ještě nebyla... Nakonec vyčerpaně vyšel na ulici. Měl zvláštně zoufalý, jako by prázdný pocit. 
Proč vlastně? Taková léta se pokoušel na Helenku zapomenout, až se to víceméně podařilo: 
místo touhy po ní obsadila imaginární vina, které na rozdíl od lásky časem spíš sílila. Pak 
potkal Inge, stal se otcem. A zatím Helenka se rozplynula kdesi v časoprostoru, jak tomu říkal 
Einstein. Snad někde je, snad je i trochu šťastná... Nemohl k ní, byla někde za hranicí času. 
Nezbývalo, než přát jí štěstí – ať už byla kdekoliv. A zase na ni zapomenout. 

Došel na Wilsonovo nádraží. Vlak zanedlouho jel, nejprve váhavě po mostě na 
Smíchov, pak rychleji na cestě k Berounu. Hleděl z okna na závodiště v Chuchli, pak na 
malebné svahy kolem Berounky. Snažil se říkat si, že sem do Prahy přijel s největším dílem 
svého života. No prosím, byl to jenom překlad, dílo bylo Russellovo. Ale jsou různé překlady 
a do tohoto Vojtěch dal skoro veškeré svoje vědění. Tu knihu budou lidé číst, říká o dnešku 
více, než by člověk čekal. A i kdyby se nikdo nepodíval do tiráže na jméno překladatele, bude 
on vědět, že udělal něco významného, co stálo za všechnu tu námahu. 

Nějak to nepomáhalo. Nakonec sáhl po knize. Jemný sarkasmus Anatola France byl 
lék, kterým snad svou depresi zaplaší. 

* * * 
 



 180 

Když přišel domů, nevěřil svým očím. V kuchyni seděl Hoch, kterého zřejmě 
propustili před termínem. Vypadal jako vlastní stín, jenom stín vybledlý: těch pár vlasů, které 
mu zbyly, už docela zešedlo. Byl hubený a nějak vybělený, snad díky kaolinu, který se mu už 
stačil zažrat do kůže. 

„Inge mi řekla, že tu zatím můžu zůstat,“ řekl pokorně. 
Vojtěch jen kývl a obrátil se k Inge, která v tu chvíli vešla do kuchyně. 
„Kde bude spát?“  
„Tady v kuchyni.“ 
Viděl jí v očích zvláštní výraz, který měla vždy, když si usmyslela něco prosadit. Bylo 

to zbytečné – Vojtěch by přece člověka v nouzi nevyhnal na ulici, i když to byl Hoch. 
„Není tu postel,“ poznamenal věcně. 
„To nevadí,“ řekl Hoch chvatně. „Můžu spát na zemi, jsem zvyklý na tvrdé.“ 
„Nesmysl. Sehnala jsem něco skládacího, musíme pro to jenom dojít.“ 
Označení něco bylo přiléhavé – nejméně hodinu s tím krámem zápasili, než se jim 

podařilo zjistit, jak jej rozložit. Obtíže s touhle strašnou postelí, které se nikdy nezdařilo zcela 
překonat, měly v sobě něco symbolického: spal na ní Hoch ty týdny, než se podařilo najít jiné 
řešení, později Tomáš, když mezi ním a otcem vyvstaly první potíže. 

Řešení pro Hocha a jeho ženu bylo ovšem třeba najít. Jak to už bývá v takových 
případech, pan Kratochvíl jim v téže době oznámil, že paní Hochovou už dál nemůže 
zaměstnávat. Důvody, které uvedl, nebyly patrně ty pravé, ale na tom nezáleželo. Co teď? I 
kdyby oba Hochovi bydleli s nimi v jednom bytě – v jakési ironické variaci na obdobnou 
situaci před lety – museli by se nějak živit: Vojtěchův plat jen stěží stačil pro čtyřčlennou 
rodinu, učení v kurzech skončilo a soukromé hodiny v přeplněném bytě sotva byly možné. 
Inge zas začala mluvit o tom, že půjde pracovat. To ale nebylo skutečné řešení. 

 
* * * 

 
Řešení se našlo, sice trochu nevábné, zato však rychlé. Jakýsi Čajkin, ruský emigrant, 

hledal manželskou dvojici pro svou drůbeží farmu nedaleko Plzně. To se zdálo přímo ideální: 
stranou od lidí, přitom dost blízko, aby Inge neztratila kontakt s rodiči. Jen práce se 
Vojtěchovi moc nezdála. 

„Ošetřovat drůbež! Pro kvalifikovaného člověka...“ 
„S tím si nelam hlavu,“ řekl Hoch. „Po tom všem, čím jsem prošel? Hlavně, že bude 

střecha nad hlavou a budeme tam s Annou.“ 
Vojtěch na něho překvapeně pohlédl. Bylo to poprvé, co slyšel Hocha říct to křestní 

jméno. Z jeho chování se nikdy nezdálo, že by mu na komkoliv záleželo, nejméně právě na 
ženě. Die Weiber říkal o ženách, jako by zdůrazňoval, že jsou to jenom samičky, plnící svou 
biologickou funkci... 

Nakonec k Čajkinovi vyrazili všichni. 
„Není nás trochu moc?“ ošíval se Vojtěch. „Abychom ho nevyplašili.“ 
„Je důležité, aby viděl, o jaké jde lidi,“ trvala na svém Inge. „Že tady mají zázemí.“ 
Šli tedy všichni, napřed ulicí, pak dlouhou cestou jakýmsi úhorem, s kopečka dolů 

k viaduktu, pak po mostě přes údolí, které Vojtěch pro kluky podle jedné knížky nazval 
Údolím děsu, ačkoliv ve skutečnosti tam byla jenom mírná luka s línou řekou, vroubenou 
vrbami a olšemi. 

„Pamatujete, jak jsem tady hodila dolů kabelku?“ obrátila se Inge k rodičům. „Byla 
jsem levák, nikdo z vás to nechtěl uznat. Musela jsem všechno dělat pravou rukou. A tady na 
mostě začal Pep házet kameny dolů do řeky, tak já musela taky, ovšem pravou. V levé jsem 
měla kabelku, byla docela nová, z modrého sametu. Strašně jsem ji milovala...“ 

„To bylo jinde, Inge,“ řekl zamračeně Hoch. „Pojď prosím tě, ať nepřijdeme pozdě.“ 
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Vojtěch si všiml, že se Inge v očích lesknou slzy. Některé drobné křivdy nikdy 
nepřebolí, pomyslel si. Možná proto, že tu jsou jako pomník větších utrpení, pohřbených 
někde hluboko. 

Farmu uviděli za dvěma vršky. Zdála se ztracená mezi podzimními poli. Když se 
blížili k vratům, řekl Tomáš tiše, že tam vidí psy.  

„Nebojte se jich,“ volal na ně nevelký člověk s brýlemi, který v té chvíli vyšel 
z dřevěného domu. „Jsou dobře vycvičení, ve dne neublíží.“ 

Došel až k vrátkům, otevřel je. 
„Není vás nějak moc?“ řekl s úsměvem. „Děti nezaměstnávám.“ 
Mluvil s tak silným ruským přízvukem, že zpočátku mu sotva rozuměli. Jak dlouho 

tady může být, pomyslel si Vojtěch. Takových třicet let. Mohlo mu být tak kolem padesáti, 
sotva víc. Jak to, že se nenaučil dobře česky? Ty velké národy... 

„Hlásí se k vám tady tchán s tchýní,“ odpověděl rychle. „My je jenom doprovázíme.“ 
„Aby se nebáli? Tady není nic strašného. Bajane, Stello, sem. Stello, dej pac.“ 
Oba vlčáci, kteří Vojtěchovi připadali hroziví, přiběhli k nim. Vojtěch s úzkostným 

odporem pocítil, jak mu jeden ze psů olízl ruku. Stáhl se stranou jako Tomáš, který tam stál 
s bledým obličejem bez výrazu, což u něho byl neklamný výraz strachu. Inge a Slávek zatím 
nadšeně brali psí tlapku, kterou jim fenka vsedě nabídla. Oni dva se nebojí, my s Tomášem 
ano – proč? Bude to asi něco vrozeného.  

Konečně zašli do domu, ale to bylo jako z deště pod okap: nebyla tu sice žádná 
zvířata, zato neodbytný pach. Časem se dozvěděli, že to je pach drůbeže, smíšený s ostřejším 
zápachem rybí moučky, kterou Čajkin přidával do krmiva. 

„Bílkoviny, chápete,“ říkal hrdě. „Jdeme tu na to vědecky.“ 
Hochovy byl ochoten přijmout, byl prý už o nich informován. Ovšem za jistých 

podmínek. Budou tu nejen pracovat, to znamená krmit slepice a čistit kurníky, prostě všechno, 
co patří k velkému chovu, ale i bydlet. Čajkin sem jezdí jenom přes den, farma však potřebuje 
dozor neustále. Proto Hochovi nesmí opustit farmu nikdy oba současně. Pokud jeden z nich 
půjde nakoupit, vesnice s obchodem je odsud nedaleko, musí ten druhý zůstat doma, hlídat.  

„Naprosto žádné volno? To je přece proti...“ začal Vojtěch. 
„To je v pořádku,“ skočil mu Hoch do řeči. „Kam bychom taky chodili.“ 
Vojtěch chtěl ještě něco namítnout, ale pocítil dotek Inge na své ruce. Pohlédl na ni. 

Nenápadně zavrtěla hlavou, aby se do toho nemíchal. 
Taky další podmínky byly nezvykle tvrdé. Z malého platu, který nabízel, se sotva dalo 

žít. Byly tady však naturálie: pokud nějaká slípka vytrvale nenesla nebo se zranila, mohla být 
utracena a snědena; stejně tak vejce, která praskla. Všechno je jenom třeba zanést do papírů, 
aby byl přehled. A ovšem nepomáhat přírodě, aby se chov za pár měsíců nevytratil, že... Je 
tady zahrada a za ní políčko, kde si mohou pěstovat, co je libo. A výběhy pro slepice jsou plné 
stromů, ještě teď se tam asi najdou pozdní jablka... 

Nakonec Hochovi byli těmi možnostmi tak okouzleni, že prohlásili, že hned zůstanou, 
jak Čajkin navrhoval. Pro těch pár svršků, které s sebou nevzali, zaskočí Hoch hned zítra nebo 
pozítří. 

Když se vraceli už jen ve čtyřech houstnoucím soumrakem a kluci pobíhali někde 
vpředu, přerušila Inge delší mlčení. 

„Proč nic neříkáš? Dobře to přece dopadlo.“ 
„Ten Čajkin vypadá sice docela mile, ale je to vydřiduch. To, co jim nabídl, je otroctví 

za směšný plat. Nestoudně využívá jejich situace. Divím se, že na to tak snadno přistoupili.“ 
„Divíš se? Co měli podle tebe dělat? A není to tak špatné, budou skoro jako ve svém.“ 
„Ve svém? Vždyť je to jako další vězení!“ 
„Co není?“  
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Pohlédl na ni překvapeně. V soumraku nebyl s to rozeznat výraz její tváře. Řekla to 
jenom tak, nebo si stěžovala? Raději mlčel, aby nerozpoutal nesmyslný spor. 

Později se mu její slova občas vybavila. Ať už je myslela jakkoliv, poměry v zemi jako 
by je chtěly ilustrovat. Všechno začalo ne snad nevinně, ale tak hloupě, že to vypadalo jako 
dílo nějakého psychopata.  

„Slyšel jste to?“ zastavil Kreczmar Vojtěcha na ulici k jednomu ze svých obávaných 
výslechů. „Co tomu říkáte?“ 

„Nevím, o co jde.“ 
„Ty krabičky s výbušninou, co někdo poslal ministrům.“ 
„Kterým ministrům.“ 
„Národním socialistům. A taky Honzovi Masarykovi. Naštěstí žádná nevybuchla.“ 
„Díky bohu.“  
„Bylo to varování. Oni něco chystají.“ 
„Kdo oni?“ 
„Ale pane Kára...“ protáhl Kreczmar a odkvapil. 
Kdo byli oni, to se dalo tušit – ale k čemu proboha takové komedie? Asi v nich měli 

zálibu: v listopadu oznámil ministr vnitra Nosek odhalení špionážní skupiny, prý někde na 
Mostecku. Nějak do ní měli být zapleteni titíž ministři. Vojtěch nevěřil vlastním uším: 
špionáž, pro koho? Byla snad země s někým ve válce, nebo se válka chystala? Chtělo se mu 
křičet: To už tady bylo! Heslo je přece Kupředu, ne Zpátky! Že by bylo něco na tom věčném 
návratu, jemuž prý věřil Nietzsche? Marx tvrdil taky něco podobného, ale aspoň mluvil o 
spirále která stoupá v každé otočce! Cožpak ti komunisté zavrhli i Marxe? Vojtěch se chytil 
za hlavu. Čas zase churavěl: místo, aby šel kupředu, hroutil se zpět. 

 
V 
 
V prosinci přišel telegram, že se k nim chystá Albert Lutti. Sára Munková, nová 

sekretářka Kublajchána, přiběhla celá vyděšená pro Vojtěcha. 
„Lutti, kdo to proboha je,“ ptal se Kubla. 
„Švýcarský obchodník. Zastupuje firmu, s kterou jsme mívali dost čilé styky. Dodávali 

jsme jim hřídele pro lodní motory. Byl tady víckrát, jednal s ním vždycky pan Kubeš. Přijel i 
jednou po válce, to se mu ovšem sotva mohlo vyhovět. Škodovka téměř nevyráběla.“ 

„Já se s ním v žádném případě nemůžu setkat,“ řekl Kubla temně. 
„Jde o obrovské výkovky, před válkou tyhle zakázky mívaly vždycky přednost. Teď už 

nemáme zájem o takový obchod?“ 
„Co vás nemá, samozřejmě máme... Ale já s ním jednat nemůžu.“ 
„Pan Lutti mluví několika jazyky.“  
Kubla se na něho jenom bezmocně podíval. 
„Mohu být u toho a překládat,“ slitoval se Vojtěch. 
„Já si teď prostě nemůžu dovolit, mít něco s někým ze Západu, copak nechápete?“  
„Ze západu? Švýcarsko je spíš na jih od nás.“ 
„Nechápete,“ pokýval Kubla hlavou. „Sám jste to říkal, jste člověk holt nepolitický.“  
Chvíli přemýšlel, pak náhle vzhlédnul. 
„Budete mě zastupovat. Já odjedu, mám neodkladné záležitosti. Vy to s ním všechno 

projednejte...“ 
„A co, když bude chtít uzavřít smlouvu?“ 
„Rozhodně nic nepodepisujte. Můžete s ním připravit návrh a říct, že podléhá vyššímu 

schválení. Smlouvu pak můžou dostat poštou.“  
Když v lednu Lutti přijel, bylo to, jako by to byl sám Mikuláš: rozdával každému na 

potkání malé dárky: tužky, pera, čokoládu. Když byli sami v Kublově kanceláři, ptal se po 
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Kubešovi. Odešel do penze? A monsieur Kára tu nyní vládne? Aha, jen zastupuje, zřejmě 
prozatím. Ale má jistě vliv. Nu, skromnost muže šlechtí. Je příjemné najít tu ve významné 
funkci někoho známého, je to pak málem jako přijet domů, že? Lutti přivezl pár drobností, 
jenom takové maličkosti, rád by je předal Vojtěchovi doma. 

„Ale já mám s vámi jenom připravit předběžný návrh smlouvy...“ 
„Všechno chápu. Jde jenom o malou pozornost, taková připomínka starého přátelství.“ 
To přátelství, pokud se vůbec dalo o něm mluvit, patrně bylo také zástupné. Když 

všechno projednali, řekl Vojtěch, že raději žádné dary nechce, dovolil by si však pana Luttiho 
pozvat domů na večeři. Lutti s úsměvem přikývl a zapsal si Vojtěchovu adresu. Večer za tmy 
přijel autem. Byl dvornost sama, přešel hladce do němčiny, jakmile postřehl, že Inge 
francouzsky nerozumí. Ne, na večeři se bohužel zdržet nemůže, má toho ještě spoustu.  

„Tady v tom kufříku je malé překvapení,“ dodal na rozloučenou. 
„Ale to jste neměl! Vždyť jsem vám říkal...“ 
„Jenom z přátelství,“ usmál se Lutti tak, že mu to člověk málem věřil. „Ne, prosím 

otevřít až pak, ten kufřík k tomu patří. Je to jenom laciná kůže, žádná velká hodnota.“ 
A šel. Vojtěch ho vyprovodil před dům a hleděl chvíli za jeho nádhernou limuzínou, až 

se neslyšně vzdálila. Když se vrátil do bytu, našel tam Inge zasněnou nad krásným šedým 
oblekem, který mezitím vytáhla z kufru. 

„To je nádhera,“ zašeptala. 
„To je spíš malér.“  
„Ty nemáš radost? Vždyť už nemáš co na sebe, kalhoty jsem ti včera znovu zašívala.“ 
„O to je to horší. Mít holý zadek a tak krásný oblek ve skříni.“ 
„Ty ho nehodláš vůbec nosit?“ 
„Mám říkat každému, kdo na mne bude civět, že jsem ho koupil na body?“  
Vojtěch se tiše užíral. Poprvé v životě vzal úplatek. Nebyl ovšem nikdy v takovém 

postavení, v němž by ho lidé chtěli zahrnovat dary, takže to poprvé nic nedokazuje. Na druhé 
straně, jaký úplatek, když stejně nebyl s to nic ovlivnit, i kdyby chtěl. Přece to Luttimu říkal. 
Ostatně oblek byl původně určen Mandrilovi, bůhví, zda by mu vůbec seděl. Vojtěch to ani 
nezkoušel: jenom se podíval, jak ve své nestydaté nádheře září na ramínku, pak zavřel skříň. 

„V tom kufru byly ještě jiné věci,“ řekla Inge dychtivě. 
„Prosím tě, nic mi neříkej! Chci na to zapomenout.“ 
Když druhý den viděl na Inge nové punčochy a Slávek měl kolem úst neklamné stopy 

čokolády, nešťastně a neúčinně se sám sebe snažil přesvědčit, že to jistě budou skryté zásoby 
po Američanech. Nakonec to nevydržel. 

„Kolik tam je té čokolády?“ zeptal se stydlivě. 
„Chceš říct, kolik jí tam bylo. Nechtěl jsi o tom ani slyšet... Schovala jsem ti tabulku.“  
S povzdechem ulomil pár čtverečků a zbytek podal Inge. 
„Apage Satanas, odstup satane. Dej to dětem.“ 
Der Geisst ist willig, aber der Leib ist schwach, táhlo mu hlavou, když v ústech 

rozpouštěl ty hříšně dobré čtverečky. Duch má dobrou vůli, ale tělo je slabé...  
Kubla se vrátil, schválil návrh smlouvy a postoupil jej výš. Byl nemluvný a roztržitý, 

jako by smlouva na šest obrovitých zalomených hřídelí, za něž Škodovka bude inkasovat 
tvrdou valutu, byla jen drobnou maličkostí. 

„Myslím, že vy se do té kanceláře hodíte víc,“ zašeptala Vojtěchovi Sára Munková. 
„Tiše! Nic takového neříkejte, nebo se zítra dozvím, že se ani nehodím tam k tomu 

svému odřenému stolu.“ 
„Vy jste prý odmítl přihlášku do strany?“   
„Já jsem ji neodmítl. Jenom jsem ji nepodal.“ 
„A proč? Kdybyste byl prožil co já, bral byste každou příležitost.“ 



 184 

Vojtěch se bezděky zahleděl na číslo, které měla vytetované na zápěstí, pak do jejích 
jaksi vyhladovělých, v hloubi jako by prázdných očí. 

„Možná. Já měl to štěstí, že jsem tomu ušel.“ 
Jako vždy byl to on, kdo první zase sklopil zrak a tiše odešel. I přes tu spoušť, kterou jí 

v tváři nadělala léta utrpení, ta žena měla v sobě něco vzrušujícího. Ještě více ho však děsila. 
Když zase seděl u svého skromného stolu, těžko se uklidňoval z rozrušení. Zneklidnilo ho to 
číslo, které měla na ruce. Jak si jen někdo mohl dovolit nějakou lidskou bytost prostě označit, 
jako by byla jenom dobytče, určené na porážku. Tábory smrti: už z těch slov se člověku 
dělalo nevolno. Věděl – nebo spíš tušil, protože před plným vědomím těch věcí utíkal – že 
v táborech smrti se děly strašné věci, před nimiž bledly i nejšílenější fantazie pekla, které se 
kdy zrodily v lidských hlavách. Co to jen bylo v té německé povaze, že mohla plodit tak 
nevýslovné zvrhlosti... 

 Německá povaha? Už to tu bylo zase: bylo snad spravedlivé ztotožnit národ s jeho 
spodinou? Ta by se přece dala najít všude. Neměl by se národ posuzovat spíš podle svých 
nejvyšších výkonů? Kant, Goethe, Bach... nikdo teď o nich nechtěl ani vědět. Dát Beethovena 
na koncertě by byl patrně vlastizrádný čin. 

Slávek před časem přinesl ze školy hloupý vtip, podle něhož vývojová řada shora dolů 
měla znít: člověk, opice, kůň, pes, prase, Němec... 

„Slávku, prosím tě, co to říkáš! To přece právě nacisti si vymýšleli nesmysly o 
méněcenných národech...“ 

„No právě. Tohle mají za to.“  
„Ale to nejde. Když převrátíš lež, nedostaneš pravdu. Ty sám jsi aspoň ze čtvrtiny 

Němec.“ 
„Jak to?“ vyjekl Slávek ublíženě. „Já jsem Čech, ty s mámou taky...“ 
„Maminka se za Češku prohlásila. Ale její předkové...“ 
Bylo z toho nekonečné dohadování, z kterého bylo Vojtěchovi nevolno: co vlastně 

záleželo na pitvání rodokmenů... Asi tak za dva dny si všiml, že Slávek trochu kulhá. 
„Copak je, Slávku. Zranil ses?“ 
„Ale to jenom ta německá noha...“  
„Německá noha? Co je tohle zase za nápad?“ 
„Říkal jsi, že jsem ze čtvrtiny Němec.“  
„No ano, ale...“ 
„Hlava a ruce to určitě nejsou. Ale ta levá noha, ta mě vždycky zradí, když skáču přes 

laťku. Tak jsem si říkal, že to bude ona.“ 
Utrhni malomocný úd a odhoď ho. Dobře, že Slávek neznal Písmo. 
 

* * * 
 
Když toho dne odcházeli z kanceláře, přitočil se k němu Dub Machatý, který ho o své 

vůli zařadil mezi své spojence snad proto, že Vojtěch nepodepsal přihlášku do Strany. 
„Bude prý reorganizace,“ šeptal mu. „Nahoru půjdou straníci.“ 
„A nestraníci dolů? To se budeme zase stěhovat?“  
„To nevím. Mně na tom nezáleží, mám pár měsíců do důchodu. Ale vy... Vy jste 

zahodil příležitost.“ 
Už zase příležitost. On se své přece chopil. Udělal něco, co by asi nedokázal nikdo z 

lidí, které znal: přeložil Russella. No dobrá, jistě ne jeho ústřední dílo, Russell se zřejmě 
občas dobře bavil, když tu knihu psal; nicméně dokázal přitom říct mnoho důležitého. Díky 
překladu se teď jeho myšlenky rozšíří po téhle zemi, zrovna když její národ zřejmě zase váhá, 
kolik svobody má směnit za únosný řád. Vojtěch si představoval cestou domů, jak už hřmí 
tiskařské stroje a chrlí stránku za stránkou. Blažek nebo někdo nad ním náklad zatím odhadl 
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jen na tři tisíce. Ne zas tak moc, ale ne vyloženě málo. Ovšem tři tisíce na dvanáct milionů... 
no uvažujme méně, kojenci by ve svých tlapkách knihu neudrželi. Škrtněme školní mládež, i 
kdyby jim to dali jako školní četbu, patrně by to nečetli. Dále je třeba odečíst analfabety, 
idioty, lidi v posledním tažení, pravděpodobně potápěče a parašutisty, samozřejmě Němce, 
Maďary, Rusíny, pokud tu nějací zbyli, a taky Slováky, ti budou zase předstírat, že nerozumí 
česky. To tedy máme... 

Díky zahloubání do výpočtu, v kterém mu stále vycházela nepravděpodobná čísla, 
nezaznamenal včas Kreczmara a když ho spatřil, bylo už pozdě na únik. Výslech vzal zatýkání 
zkrátka, prostě si Vojtěcha přitáhl za knoflík. 

„Slyšel jste to?“ chrlil mu do tváře. „Vládní krize! Dvanáct ministrů podalo demisi.“ 
„A co tak najednou?“ 
„Vás by snad bavily ty kejkle, co dělá Nosek s SNB?“ 
„Nůsek? Kdopak to je?“ 
„Ale no tak, pane Kára, Nosek! Ministr vnitra přece. Jak říkám, dvanáct jich s tím 

seklo a Gottwald je nahraný.“ 
„Skutečně? Člověk by skoro řekl...“ 
„Ale prosím vás! Snad nemyslíte, že Beneš demisi přijme. Teďka se Gottwald pěkně 

zapotí. Ještě že máme Beneše a Honzu Masaryka. To jsou dva sloupy, ti nás nedají.“ 
Vojtěch si vybavil ty jejich obličeje: přecitlivělá, nervní sebestřednost jednoho, bodrý 

lidový optimismus, skrývající melancholii u toho druhého. Sloupy? Tak by to asi neřekl.  
„Masaryk prý říkal vloni po návratu z Moskvy,“ namítl opatrně, „že tam odjel jako 

ministr a vrátil se jako Stalinův pohůnek.“ 
„To víte, jak on mluví,“ zasmál se Kreczmar. „Když na to přijde, umí bouchnout pěstí 

do stolu... Taky prý přijel americký velvyslanec. Uvidíte, tohle komunistům neprojde.“ 
Naštěstí Výslech spěchal. Osvobozený Vojtěch vyrazil znovu k domovu a mimoděk se 

otřásl. Byl to studený únor, ale nebylo to jen vnější teplotou, proč Vojtěcha mrazilo. Nějak se 
mu to všechno nelíbilo. A bůhvíproč si vzpomněl na oprátky, které Gottwald kdysi sliboval. 

V příštích dnech se na okamžik zdálo, že by Výslech mohl mít i pravdu. Beneš přijal 
delegace nekomunistických stran a ujistil je, že neschválí žádnou vládu, v které by nebyly 
zastoupeny. Vojtěch najednou zase zjišťoval, že se by se měl zajímat o politiku. Jenomže jak 
to dohnat? Jména jako Šrámek, Laušman, Drtina mu neříkala nic, nebyl si schopen pamatovat, 
kdo kam patří. Byli to koneckonců jenom jednotliví lidé. A proti nim mohutná shromáždění, 
patrně na podporu Gottwalda. Z Londýna uslyšel o zakládání jakýchsi Lidových milicí, pro 
něž prý do Prahy přivezlo přes třicet aut pušky a samopaly. Pak přišla generální stávka, které 
se zúčastnil i Vojtěch, jelikož jim to Kublajchán nařídil, a na druhý den Benešův podpis nové 
vlády. Byla to kapitulace? Na první pohled nikoliv, ve vládě z pětadvaceti ministrů bylo jen 
třináct komunistů. Ti zbývající ale měli stranický odznak pod klopou, jak tvrdil Machatý. 

Jeden Kreczmarův sloup se tedy tiše sesul. A druhý? Jen devatenáct dní po převratu, 
který k údivu všech přetrval v ministerském křesle, byl Masaryk nalezen mrtvý na dvoře 
Černínského paláce. Skočil prý z okna. Noviny s křiklavou diskrétností naznačovaly osobní 
důvody: problémy s alkoholem, melancholii... Najednou věděli všichni ti pisálci, že šlo o 
nemocného člověka. 

„Co na to říkáte,“ vyslýchal Kreczmar Vojtěcha, kterého zatkl, sotva vešel do parku. 
„Je mi to divné,“ řekl Vojtěch tiše s ohledem na syny, kteří se kočkovali opodál. 

„Kdybych byl ministr a chtěl bych ukončit svůj život, sotva bych skákal z okna. Vždyť se 
nemusel zabít, jenom zmrzačit.“ 

„Vy tomu věříte?“ 
„Mrtvý snad přece je...“ 
„Zavraždili ho!“ 
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„Proč by to dělali? To taky smysl nedává. Daleko cennější byl pro ně živý. Jakýpak 
puč, když mají za ministra zahraničí syna TGM?“ 

„Z řejmě odmítl spolupracovat.“ 
„Nechal se jmenovat do nové vlády. Slyšel jste od něho jediný protest?“ 
„Chystal se, že to řekne někde venku, kde mu v tom nedokáží zabránit. Třeba v OSN.“ 
„To už se stalo bez něho, udělal to prý Papánek či jak se jmenuje.“ 
„Říkám vám, že ho zavraždili. A to jim neprojde, teď se budou dít věci.“ 
Věci se děly, i když jiné, než si představoval Kreczmar. Brzy zasedly první nakvap 

ustavené soudy proti reakci. Lid projevil svou vůli vodopádem rezolucí z narychlo svolaných 
shromáždění, kde nikdo hlasy nesčítal. Ostatně bylo by jich asi dost. Začala nová hrůzovláda, 
dalo se to cítit ještě dřív, než padly první rozsudky. Vlády tří zemí, které tento národ 
pomáhaly zbavit předešlého útlaku, se zmohly jenom na formální protest... 

Vojtěch zdrceně vypnul rozhlasový přijímač a hleděl dlouho před sebe. Pak vzhlédl, 
když vstoupila Inge. Byla už v noční košili a ručníkem si sušila umyté vlasy. 

„Co se to, Vojto děje?“ 
„Už se zas řítíme do hrozných časů.“ 
„Proboha, co budeme dělat?“ 
Chvíli před sebe hleděl, než dokázal odpovědět. 
„No, jako předtím... Budeme se snažit nějak žít.“ 
 

* * * 
 
Nedlouho potom Vojtěch dostal telegram. Inge jej celá bledá přinesla do pokoje.  
„Telegram? Co v něm je?“ 
„Nevím, netroufala jsem si ho rozlepit.“ 
Co pamatovali, telegram znamenal vždy katastrofu. Poslední byl před půl rokem 

z Vídně: matka měla mrtvici, je částečně ochrnutá. Nic víc. Bylo to právě v době, kdy zoufale 
šetřili každou minutou, aby s překladem stihli termín. Vojtěch dvě noci nespal váháním, zda 
se má rozjet do Vídně a hodit práci dvou let přes palubu. Potom se ukázalo, že vydání nových 
cestovních dokladů je věc nesrovnatelně složitější dokonce než za okupace: bylo to na měsíce. 
Mezitím došel krátký dopis od Anči, matka se zase překvapivě uzdravuje... 

S třesoucíma se rukama rozlepil telegram. 
„Je z Prahy, od Blažka,“ hlásil s ulehčením. „Mám si prý k němu domů přijet pro 

autorské výtisky.“ 
„Proč je neposlal? A proč k němu domů?“ 
„Jak to mám vědět? Víc tu nestojí.“ 
Říkat si znovu o volno si netroufl. Rozhodl se, že pojede hned po práci odpoledním 

vlakem a vrátí se večerním rychlíkem. Dá se to stihnout, pokud se nikde moc nezdrží. 
Do Prahy dojel celý rozlámaný dlouhou jízdou, na níž nejhorší nebyly ty skoro čtyři 

hodiny, ale nesčetné zastávky, z nichž dobrá polovina byla někde v poli. Vyrazil z nádraží na 
Vinohrady a po delším hledání našel i adresu, kde Blažek zřejmě bydlel. Dům byl zavřený, na 
zvonění dlouho nikdo nereagoval. Zoufalý z marných pokusů se rozhlédl, co dělat. Už se chtěl 
otočit a zajít do blízkého parku, když se najednou dveře otevřely a vyhlédl z nich opatrně 
Blažek. Pozorně v přítmí zkoumal Vojtěchovu tvář, pak se s viditelným ulehčením usmál. 

„Pan Kára, to je dobře. Pojďte prosím dál.“ 
Vedl ho po schodech, na nichž bylo jen trochu světla, dopadajícího barevnými okny 

z pouličních luceren. 
„Světlo na schodech nefunguje. Taky elektrický vrátný, ani výtah. Musíme do třetího 

patra, je mi líto.“ 
„To nevadí... Dostal jsem váš telegram. Co se děje?“ 
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„Až doma,“ odpověděl Blažek udýchaně. „Člověk nikdy neví, kdo poslouchá.“ 
Der Feind hırt mit, vzpomněl si na plakát s velikým uchem. Nepřítel naslouchá, už 

jsme v tom zas. Řvát z tribuny anebo šeptat – to byly možnosti, které jim nabízela doba. 
„Russella zakázali,“ vydechl Blažek tichým hlasem, jakmile vešli do bytu. „Zrovna 

jsme ho vyrobili, tři tisíce výtisků. Celý náklad jde do stoupy, jediný exemplář nesmí jít do 
prodeje.“ 

„Proboha,“ sáhl si Vojtěch na hrdlo. Zdálo se mu, že se nedokáže nadechnout. 
„Nechcete trochu čaje?“  
„Stačí sklenka vody... A kdybych si tu mohl někde sednout.“ 
Blažek ho zavedl do pokoje a odspěchal pro vodu. Vojtěch odložil klobouk, pak i kabát 

a těžce dosednul na staré odřené kanape. Pak se rozhlédl. Blažek zřejmě žil sám a rozhodně 
ne v přepychu. Jediný dražší předmět v místnosti byly starožitné pendlovky, které na stěně 
nezúčastněně odměřovaly čas – nebo spíš iluzi, že čas jde stále kupředu.  

Vojtěch se snažil strávit zprávu, kterou zrovna slyšel. Zakázali? Do stoupy? Prostě 
zničili jedním škrtem pera práci mnoha lidí, především jeho práci... Zuřivou námahu skoro 
dvou let. Cožpak to mohou? 

Blažek se vrátil a podával mu sklenku s vodou. Vojtěch se lačně napil. 
„Honorář dostanete. Tedy alespoň zálohu, už jsem to zařídil. Podíl z prodaných 

exemplářů ovšem ne, protože se žádné neprodají.“ 
„A knihy... To je doopravdy zničí?“  
„Bohužel. Až na šest autorských výtisků, které jsem pro vás zachránil. Nalhal jsem 

jim, že jsem je už odeslal. Jinak by je taky zabavili. Proto jsem vám napsal, abyste si pro ně 
přijel. Mne zná moc lidí. Kdyby mě teď někdo viděl s balíkem na poště...“ 

Zvedl se a vzápětí s vrátil s šesti tlustými svazky. 
„Vidíte, jak se Muzika vyrovnal s tou obálkou? Prosté a přitom elegantní.“ 
Vojtěch hleděl na modrobílou obálku přes závoj potlačovaných slz. 
„Russell tam dost podrobně kritizuje Marxe,“ řekl, aby se trochu uklidnil. „Napadlo 

mě, že s tím asi budou potíže. Ale když jsem viděl, jak se stejně ironicky pouští do jiných, jak 
líčí třeba americké plutokraty, řekl jsem si, že je to prostě objektivní pohled...“ 

„Snad nemyslíte, že je to kvůli obsahu? Že někdo z těch, kdo o zákazu rozhodli, tu 
knihu vůbec četl? Ti sotva vůbec umí číst, natož by rozuměli takovému Russellovi.“ 

„Není to kvůli obsahu? Tak kvůli čemu?“ 
„Cožpak vy nevíte, co Russell udělal? Veřejně odsoudil puč v Československu, že prý 

je protiústavní. Citoval Papánkovo vystoupení v OSN, mluvil o smrti Jana Masaryka. Nemohl 
počkat alespoň pár dní... To jeho prohlášení vyšlo v tisku, hned v několika novinách, a přečetl 
je taky v rozhlase.“ 

Vojtěch na něho jenom zíral. 
„Tak jenom kvůli nějakému prohlášení...“  
„Russell je známá osobnost, mělo to velký ohlas. Komunisti asi mysleli, že je na jejich 

straně, když byl tolik vidět v tom hnutí Obránců míru. Teďka ho nenávidí, přímo vražedně. 
Když ho nemohou zabít, alespoň ho vymažou. Russell teď u nás prostě neexistuje. Už 
chápete?“ 

Vojtěch zavrtěl hlavou. 
„Nechápu. Takhle by mohla uvažovat leda hloupá domovnice.“ 
„Kdo myslíte, že nám tu teďka vládne?“ vykřikl Blažek a hned se viditelně lekl svého 

výlevu. „Kdypak vám jede vlak?“ 
Vojtěch pochopil a vratce vstal. Nacpal šest svazků do tašky, kterou přinesl s sebou, a 

podal Blažkovi ruku. 
„Nedá se nenápadně zachránit ještě pár výtisků?“ zeptal se bez velké naděje. 
Blažek zavrtěl hlavou. 
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„Na zničení dozírá tajná státní policie.“   
„Cože, nové gestapo? Chcete říct, že něco takového zase existuje?“ 
„Oficiálně ne, je přece tajná.“ 
Když už byl Vojtěch na odchodu, zadržel ho Blažek ve dveřích.  
„Obávám se, že to vymazání se netýká jen Russella. Musím vám bohužel říct, že už 

nebudeme potřebovat vaše služby.“ 
„Za to, že jsem splnil vaši zakázku? Mám být vymazán za překlad knihy, kterou jsem 

sám ani nevybral?“ 
„Doufám, že jenom jako překladatel... To víte, zavržení je velice nakažlivé. Mentalita 

domovnice, jak jste to výstižně vyjádřil. Bude vás nenávidět stejně, když jí zabijete bratra 
jako když jí pošlapete schody.“ 

„A s tímhle vy se ztotožňujete?“ 
„Říkám my jenom ze zvyku, myslím tím Fabricia, tedy Dělnický dům. Co mne se týče, 

důchod je nejlepší budoucnost, ve kterou můžu doufat.“ 
Vojtěch mu pokývl, pak sešel se schodů a na ulici. Jediných šest svazků díla, kterým 

hodlal dodat vyšší smysl svému životu, ho tížilo v ruce. Přesto šel pěšky až k nádraží. Tam 
seděl bez ohledu na chlad na lavičce na perónu a čekal, až přistaví vlak. Byl stále jako 
ohlušený. Snažil se pochopit, že kniha, na níž tolik pracoval, spatřila světlo světa jenom proto, 
aby ji zas stroje rozemlely na šedivou kaši. Jako by ho trestal nějaký hněvivý Bůh. Bezděky 
pohlédl tam vzhůru, kde by bylo temné nebe, kdyby je nestínilo začouzené sklo. 

„Tohle mi děláš za to, že na Tebe nevěřím?“ řekl téměř slyšitelně.  
Trhl sebou, když se vzápětí shůry rozlehl hřímavý hlas.  
„Na první koleji je přistaven rychlík směr Beroun, Plzeň, Cheb...“ 
 

 VI 
 

Seděli v klubu ředitelství, kam je Kublajchán poslal zase na nějaké školení. Musel se 
zřejmě splést, podle plakátku na dveřích do začátku zbývalo ještě přes půl hodiny. Vracet se 
zpět nemělo smysl, jít se projít nebylo kam: ulicí každou chvíli burácely náklaďáky a špinavý 
chodník s zčernalou frontou budov skýtal obraz deprese. Tady v klubu byl sice vydýchaný 
vzduch, ale člověk měl aspoň dojem jakéhosi útočiště. 

„Tváříte se tak otráveně,“ zasmála se Sára. „Můžete si zatím něco číst, jistě máte po 
kapsách nějaké knihy.“ 

„Něco u sebe mám... Ale to by se teď nehodilo. Jednomu nerozumím: proč pan Kubla 
poslal právě nás dva na to školení.“ 

„Jsou kategorie. Jedna pro obyčejné straníky, jiná pro funkcionáře... A jedna pro lidi 
jako jsme my. Asi jsme ještě nebyli docela zatraceni.“ 

„Ale vy...“ 
„Myslel jste si, že jsem ve straně?“ 
„Já nevím. Nevyznám se v tom. Někde je členství zřejmě podmínkou, jinde není...“ 
„Je to jako v milostné hře. Pravidla se mění podle potřeby.“ 
Předstíral, že ji neslyšel. 
„Nechápu smysl těchhle školení. To už je třetí, na které mě poslal. Jen ztrácím čas. 

Poučují nás lidé, kteří vědí méně, než my sami.“ 
„Chcete říct míň, než víte vy. Ale vy nejste nějaký průměrný posluchač,“ řekla s tím 

svým uštěpačným úsměvem a pohlédla mu zpříma do očí. „A vy to dobře víte. Přesto jste 
zřejmě nepostřehl, že tu nejde o nějaké poučení.“ 

„Nazývají to přece školením...“ 
„Se školou to má něco společného. Tam se člověk taky učí tolerovat hloupost. Proto já 

potřebuju školení. Jak myslíte, že bych jinak snášela Kublajchána?“ 
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Vytřeštil na ni oči. 
„Vy mu tak říkáte?“  
„Říká mu tak každý,“ smála se. „Máte talent na přezdívky. Nedávno někdo 

z výrobního chtěl po telefonu soudruha Kublajchána. Byla jsem zrovna někde mimo, tak to 
vzal sám.“ 

„Proboha! Co pak říkal?“ 
„Ptal se mě, který soudruh ten Kublajchán je. Tak jsem mu to vysvětlila.“ 
„Urazil se?“ 
„Ne, vypadal spíš potěšeně. Není zlý.“ 
„Taky si myslím,“ vydechl Vojtěch s úlevou.  
Potají si však tiše spílal. Kolikrát si jen sliboval, že už bude opatrný – že si své 

přezdívky a vtípky nechá pro sebe.  
„Už se zas kaboníte. Sluší vám víc, když jste veselý. Tak jsem si tu půlhodinu 

nepředstavovala.“ 
„Jak to, vy jste to věděla?“ 
„Jistě.“ Řekla to s vyzývavým klidem. „Řekněme, že jsem spletla čas začátku.“ 
Pohlédl na ni krátce a hned zas sklopil oči. Se Sárou se v poslední době dost často 

bavili. Byla to inteligentní žena a její uštěpačný humor Vojtěchovi vyhovoval. Byl si přitom 
ovšem vědom, že mezi nimi probíhá i něco jiného, jakési němé dotazy a odpovědi. Vojtěch, 
který po katastrofě svého překladu snadno upadal do melancholie, vítal to vzrušení. Pomáhalo 
mu zapomenout, jak teď rychle stárne, jak v sobě stále častěji nachází znepokojivé příznaky... 
Takový lehký flirt. Nepřál si víc. 

„Patrně jste se chtěla prostě ulít,“ nadhodil se slabou nadějí.   
„Chtěla jsem, abychom byli chvíli spolu sami. V předpokoji Kublajchána se nedá moc 

hovořit, v té vaší kanceláři vůbec. Kromě toho vy pořád pracujete. A po práci spěcháte ke své 
rodině, aspoň se zdá.“ 

Hleděl na ni s jakýmsi úlekem. Tak zpříma s ním doposud žádná žena nemluvila.  
„Líbíte se mi, to přece víte,“ řekla věcně.  
„Vždyť je mi padesát...“  
„A já vám zřejmě také nejsem lhostejná,“ ignorovala jeho námitku. „Bylo už načase, 

abychom si to řekli.“ 
„Někdy je možná lepší věci neříkat...“ 
„A klopit cudně zrak? To si snad může dovolit ten, kdo má celý život před sebou.“ 
Chtěl něco říct, ale nic vhodného ho nenapadlo. 
„Mně nacisti uloupili mládí a s ním i všechny iluze. Když jsem v táboře čekala, až na 

mne dojde řada do plynu, víte, co jsem si říkala? Pokud snad nějakým zázrakem z té hrůzy 
uniknu, prostě si vezmu všechno, na co dostanu v životě chuť a nenechám se věznit pitomými 
konvencemi.“ 

Vojtěch ji poslouchal s pohledem upřeným do stolu. Jako už tolikrát v tom jeho 
divném životě si nyní přál, aby k téhle situaci nedošlo.  

„To vám rád věřím,“ řekl tiše. „Jenomže já jsem byl té strašné zkušenosti ušetřen. Byla 
určitě nevýslovně hrozná, ale v něčem zřejmě osvobozující.“ 

„Vy přece žádné osvobození nepotřebujete. Jste muž, to je úplně jiné. Muži si prostě 
berou to, co chtějí, bez ohledu na následky.“ 

„Ne všichni. Když je člověk ženatý, má k tomu rodinu...“ 
„Já vás přece nežádám o ruku.“ 
„Teď mluvíte úplně jako muž.“ 
„A vás to děsí,“ zasmála se ostře. „Mluvím prostě jako člověk, který omylem zůstal 

naživu. Nemám čas ani náladu na nějaké kudrlinky.“ 
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Zatím co mluvili, místnost se nenápadně plnila. Teď je nějaký člověk v čele sálu 
vyzval ke klidu. 

„Zatím jste unikl,“ zašeptala mu Sára. „Ale já se snadno nevzdávám.“ 
Vodopád slov, který se na ně začal valit z pódia, jako by mezi nimi vytvořil přírodní 

překážku. Hleděli jako jiní do země a nejspíš všichni mysleli na jiné věci. Údernost hesel, 
která ještě přede dvěma roky mohla vzrušovat, ba vyvolávala v někom nadšení, se otupila 
opakováním. Řečník to zřejmě cítil a tak se snažil vystupňovat naléhavost slov. Docílil jenom 
toho, že lidé stále urputněji hleděli do země.  

Vojtěch, který se snažil dojmu z předchozího rozhovoru uniknout, zalétl v duchu ke 
svým dětem. Slávek ukončil čtvrtou třídu, Tomáš sedmou. Slávek si vázal nedávno získaný 
pionýrský šátek s nadšením, Tomáš jej nejraději schoval do kapsy. Vojtěch nevěděl, co je 
lepší. Nepřál si, aby se jeho děti s režimem dostaly do konfliktu ani aby si s ním příliš zadaly. 
Ale šlo to vůbec? Některé doby nesnášejí vlažnost. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Mají o 
tom i píseň. Pro některé lidi to platilo i v soukromém životě...  

Bezděky začal poslouchat a všiml si, že fráze přece jenom mají vývoj: úměrně tomu, 
jak se realita stále více odkláněla od slibů, přibývalo tvrdých, nenávistných slov. Právě jim 
řečník dlouze vysvětloval, že právě teď je třeba zvýšit bdělost. Skutečně, řekl to vícekrát. Proč 
vlastně, odkud ten stále rostoucí pocit ohrožení? Beneš, už dávno svázaný svou dosavadní 
politikou, se vloni v únoru nezmohl na odpor. Nedlouho nato odstoupil a za půl roku zemřel. 
A místo něho sněmovna zvolila presidentem koho? Gottwalda! Jednomyslně prosím – to se 
snad nepovedlo ani kdysi Masarykovi. Významní politici jiných stran buď utekli nebo byli už 
za mřížemi. Kde tedy je ten nepřítel, před nímž je třeba mít se na pozoru? Vojtěch to skoro 
věděl dřív, než to řečník vyslovil: byl ovšem skrytý. To znamenalo kdekoliv a také 
v komkoliv. Ta paranoia revolucí, která tak časně následuje první nadšení... Byl tenhle strach, 
který se vždycky zvrhal v krutost, křečí špatného svědomí? Nebo to byl jen trik, který má 
oprávnit utužování moci? V dějinách by to nebylo nic nového...  

Umínil si, že Sáře cestou zpátky prostě otevřeně řekne... ale co? Říct jí prostě brutálně, 
že o ni nemá zájem? To by ji jistě urazilo. Příčilo se mu dotknout se nějaké ženy, zvláště pak 
takové, které už tolik ublížili... Něco jí ale musí říct, domlouval si, nějak to zastavit: když to 
teď neudělá, s každým dnem to bude horší. Pohlédl na ni, jako by v ní hledal inspiraci k příští 
promluvě. V panice viděl, že mu výraznými rty na dálku naznačila polibek a vstala. 

„Musím tu ještě něco zařídit,“ zašeptala, když se protahovala kolem jeho židle. 
„Pozdravujte Kublajchána.“ 

A zmizela. Školení zanedlouho skončilo, šel tedy sám zpět do kanceláře, s hlavou 
obtíženou starostmi. Ten den se Sára neukázala. Kubla se po ní neptal, patrně jí dal ještě 
nějaké jiné úkoly .   

 
* * * 

 
Když přišel domů, vyběhl mu Slávek vstříc. 
„Tati, půjdeme po obědě na farmu?“ ptal se dychtivě. 
Chodili tam prarodiče navštěvovat dvakrát týdně. 
„Je sobota. Máme tam jít zítra.“ 
„Bylo by to jako překvapení.“ 
Vojtěch řekl, že o tom bude uvažovat. Mydlil si před obědem ruce a myslel na ten 

problém se Sárou. Trhl sebou, když na něho Inge promluvila. 
„Ty nevíš, že sis je už myl?“ ptala se udiveně. 
„Skutečně? No, trochu čistoty navíc nemůže škodit. Teď podruhé by to mohlo být za 

Slávka. Co ho to napadlo, že chce jít k prarodičům dneska? Nějak k nim přilnul, jak se zdá.“ 
„On tě chce přemluvit, abychom zítra jeli na rybníky.“ 
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„Vida, náš malý Talleyrand,“ usmál se Vojtěch trochu rozmrzele, „dovede smířit 
ušlechtilé cíle s osobními zájmy.“ 

Když se vypravovali na vycházku na farmu, uslyšel z vedlejší místnosti prudkou 
hádku chlapců. Často se v ní vyskytovalo slovo krev. 

„Co se tam děje,“ zavolal poděšeně. 
„Tady Slavomír zase blbne se šátkem,“ protáhl Tomáš. „Že prý má na něm krev.“ 
„Tak jsem to neříkal! Já jsem na ten svůj šátek hrdý, abys věděl. A slíbil jsem, že ho 

budu bránit, třeba svým životem.“ 
Když Vojtěch viděl dychtivost, s jakou se Slávek chytil na tu levnou návnadu, říkal si 

znepokojeně, že se mu teď i druhé dítě vymyká. Rezervovanost Tomáše už delší dobu cítil: 
zřejmě mu nikdy neodpustil drobné ústupky, které si Slávek vydobyl v jejich věčných 
sporech. Vojtěch to viděl s bolestí. Učinil dokonce pár pokusů proniknout barierou Tomášova 
chladu, ale bezúspěšně: co mezi nimi bylo, nešlo nahmatat, tím těžší bylo se s tím utkat.  

Slávek byl jiný: vášnivě miloval své rodiče i bratra, který ho stále odstrkoval; miloval 
a občas nenáviděl, aby zas obratem ruky obnovil svůj vřelý vztah. Se stejnou vášní se však 
vrhal na cokoliv nové, co život nabízel. Náhodou osudu to teď byl rudý pionýrský šátek. Je to 
možná dobře, bude mít snazší cestu vzhůru, pokud ten režim vydrží. Vojtěch měl sice 
k poměrům rostoucí výhrady, ale třeba úplně nerozuměl tomu vývoji. Měl jenom pocit, že 
přehnané nadšení může být  nebezpečné. Podobně jako kdysi katolická církev, i tahle Strana 
horlitele jistě ráda využije, v oblibě je však mít moc nebude... Po cestě na farmu se ta věc 
znovu vynořila. Tomáš najednou začal říkat, proč nemá pionýry rád. 

„Chodil jsem do skautu, to mě docela bavilo. Pak jednou přišel vedoucí a řekl, že už 
nejsme skauti, ale skautské oddíly pionýra. Nikdo se neptal, jestli chceme. A za půl roku jsme 
byli pionýři, místo žlutých šátků jsme dostali červené...“ 

„Rudé!“ vpadl Slávek. „Ne obyčejně červené. Jsou jako plamen, rozumíš. A tím do 
kapsy nepatří. Však Wagner říkal, ať ti domluvím...“ 

„Cože Wagner, ten pedofil?“ vyhrkl Vojtěch. 
„Náš skupinový vedoucí,“ řekl Slávek slavnostně. „Co je to pedofil?“ 
Vojtěch jen zaťal zuby. Ten jeho věčně neopatrný jazyk! Wagner býval Tomášův 

skautský vedoucí. Zřejmě skrytý fašista, co ale horšího, perverzně zaměřený na chlapce. Měl 
už být vyhnán ze skautu. Jak vidno, násilné sloučení mládežnických organizací se mu velmi 
hodilo. Bylo by třeba děti varovat, ale tak, aby tím nevzniklo nebezpečí... 

„Co je to pedofil?“ dotíral Slávek. 
„To je dost složité,“ snažil se odvést pozornost. „Pais nebo paidos je řecky chlapec. 

Z toho máme paidagogos, teď říkáme pedagog, vůdce chlapců, prostě učitel. Na druhé straně 
ovšem pes, druhý pád pedis, je latinsky noha. Z toho je třeba pedál. Fileo je řecky milovat, 
mít rád...“ 

„Takže má rád nohy?“  
„Chlapce, ty chytráku,“ řekl Tomáš opovržlivě. 
„Samozřejmě má rád kluky, když je vedoucí.“ 
„Náš Slavomír zase nic nechápe.“  
„S tím kmenem ped je to složitější,“ řekl Vojtěch rychle. „Tak třeba latinsky pedo 

znamená uprdnout se.“ 
„Vojto,“ ozvala se Inge. 
„Takže pedofil rád prdí?“ rozchechtal se Slávek, který na chvíli zapomněl na svou 

zbožnou úctu k vedoucímu. 
Právě přešli druhý vršek a před nimi se zdálky rozlehl neuvěřitelný křik. 
„Proboha, co to je?“ Vojtěch byl vděčný za rozptýlení. 
„Děda zase řve na slepice,“ řekl Tomáš posměšně. 
„Běží k nám psi,“ hlásil Slávek. „Stello, Bajane!“ 
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Když vešli vraty, vyšel jim Hoch vstříc. Měl na sobě neuvěřitelně starý oblek, téměř 
beze zbytku pokrytý stopami drůbežího trusu. Pod paží držel bílou slepici, která měla 
zkrvavělou hlavu a nejevila známky života.  

„Že jdete dneska? Je přece sobota.“ 
„Děti chtějí jet zítra na rybníky,“ vysvětlila Inge. „Co se stalo té slepici?“ 
„Uklovaly ji.“ V Hochově tónu bylo jakési zadostiučinění. „Byla jiná. Ne moc, jenom 

jí narostl nakřivo hřebínek. To už jim stačí.“ 
„To je dost chmurné,“ řekl Vojtěch. Měl pocit, jako by se ho to přímo týkalo. 
„Je to instinkt,“ pokrčil Hoch rameny. „Stádo odlišnost nesnáší. Udržuje si čistotu rasy, 

to je důležité k přežití.“ 
„Přece jsou jedinci, kteří se vydělí a třeba vedou druhé...“ 
„To jsou vůdci,“ poučil ho tchán. „Ti jsou silnější. Ale aby za nimi jiní šli, musí jim 

být podobní.“ 
Tak jako Hitler, pomyslel si Vojtěch.  

* * * 
 
Ten večer, když už kluci byli v posteli, zazvonil někdo u dveří. 
„Je tu paní Vrkočová,“ vsunula Inge hlavu do pokoje. „Chce prý mluvit s tebou.“ 
Vojtěch překvapeně zdvihl hlavu od lékařského Vademeca, které před týdnem koupil 

v antikvariátu za babku (bylo německé a v téhle řeči nikdo knihy nekupoval), a neochotně 
spustil nohy s pohovky. 

„Co chce?“ 
„To neříkala. Tváří se tajemně... Asi tě chce svést.“ 
„Mne? Ona?“ 
Obojí bylo nemyslitelné. 
„Paní domácí... Nechcete jít dál?“ 
Jen zavrtěla hlavou. Stála ve dveřích s mírně nepřítomným výrazem a na chvíli se 

zdálo, že už neví, proč sem přišla. 
„Už nejsem domácí. Vzdala jsem se domu.“ 
„Proboha, proč?“ 
„Ve prospěch státu. To je dlouhá historie... Musím s vámi mluvit.“ 
„Vždyť spolu mluvíme. Nechcete jít dál?“ 
Zavrtěla hlavou. 
„Raději ne. Kdybyste mohl na chviličku na chodbu...“ 
Vojtěch za sebou přivřel dveře a udělal pár kroků směrem ke schodišti, kde ji jen slabě 

rozpoznával ve stínu. Co to zas bylo za šarádu? Vzpomněl si na poznámku Inge a trochu se 
zamračil. Ve chvíli, kdy k ní přistoupil, vznesl se domem křik šílené dívky odvedle a tloukl 
jako černými křídly do zdí kolem nich. 

„Tady se nedá mluvit. Můžu jít k vám.“ 
„Raději ne, někdo by vás mohl vidět.“ 
Nechápal, kdo. Paní Lesáková, která bydlela léta u půdy, před rokem zemřela a její 

malý byt byl kupodivu prázdný. Celé první patro obývali Vrkočovi. Tři lidé, vlastně dva, starý 
pan Silberstein přece už dávno umřel... 

„Slyšel jste o generálu Píkovi?“  
„Píka? Ten s tím zvláštním jménem?“  
Heliodor nebo tak nějak. Podivné jméno. Helios je ovšem slunce, ale dora přece kůže, 

srst. Že by sluncem oděný? Píka měl nějaké vysoké postavení v generálním štábu, snad 
náčelník nebo alespoň jeho zástupce. Pak ho najednou obvinili ze zrady a odsoudili... 

„Popravili ho tady na Borech,“ řekla chvějivým hlasem. „Minulý měsíc. Teď jdou po 
nižších šaržích... Přišli taky pro manžela.“ 
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„Bože můj!“  
„Chtěla jsem říct, ten seznam...“  
„Jaký seznam?“ 
„V té obálce, co jste měl celou válku u sebe... Chtěla jsem požádat, abyste o něm 

s nikým nemluvil.“ 
„Proč bych to dělal? Vždyť jsem jej ani neviděl.“ 
„Rozhodně o něm nemluvte, i kdyby se vás ptali,“ řekla rychle a běžela vzhůru po 

schodech. 
Hleděl za ní, jak mizí v šeru. Zatracená obálka! Byla jako lepkavá věc, které se nelze 

zbavit: člověk ji už pokolikáté zahodí a zase zjistí, že se jinde zachytila... Ten hloupý seznam, 
který zřejmě stál několik životů. Vrkočová jej snad chtěla použít, aby očistila jméno svého 
muže. Teď najednou ta pitomost je zase nebezpečná. Copak se všichni už dočista zbláznili?  

„Vojto, co tam tak stojíš,“ ozvala se Inge ode dveří. 
„Už jdu.“ 
„Co chtěla?“  
„Potřebovala do křížovky slovo pro vozík, prý na čtyři písmena. Poradil jsem jí kára.“ 
„No dobře, já to nemusím vědět,“ urazila se. 
„Jejího muže zase zatkli. Tentokrát zřejmě STB.“ 
Hleděla na něho rozšířenýma očima. Chmurně jí přikývnul a šel do pokoje. Bylo to 

šílené. Plukovník Vrkoč sotva ohrožoval stát: skoro nevycházel a pokud, jenom na malou 
zahrádku před domem, kde vždycky nerozhodně postál a hleděl na květiny strnulýma očima, 
jako by marně přemýšlel, k čemu tam vlastně jsou... 

 
* * * 

 
Vojtěch se s povzdechem natáhl na pohovku a zapnul rádio. Bylo deset hodin, hlavní 

večerní zprávy BBC. Ty čtyři údery, jimiž se Londýn ohlašoval, mu připadaly nějak varovné. 
Jsem vyděšený kvůli tomu Vrkočovi, říkal si.  Pak hlasatel promluvil a přesto, že byl po 
anglicku klidný, bylo v jeho hlase znát napětí: 

„Podle zpráv z kruhů blízkých ministerstvu obrany provedl Sovětský svaz dnes 
úspěšnou zkoušku atomové bomby. Experti soudí, že tak došlo k značné změně v rovnováze 
sil a že toto rozkolísání může mít těžko předvídatelné následky.“ 

Pak následovaly obvyklé zprávy, ale Vojtěch je už neposlouchal. V paměti mu vyvstal 
oslepující záblesk, z něhož se vzápětí zrodilo jakési strašné slunce a pak ten závratný sloup 
dýmu, který se proměnil v obrovský hřib a stále rostl, až se zdálo, že už nikdy neskončí. Viděl 
to ve filmu a napřed pocítil jenom jakési ustrnutí nad strašlivou silou toho jevu. Cítil, že lidé 
se tu dotkli možnosti, až do té doby vyhrazené bohům nebo přírodě. Pocítil tehdy úlek nad tou 
silou člověka. Další záběry filmu ukázaly zpustošení, před nímž bledly nejhorší nálety na 
Drážďany nebo Hamburg, stín lidských postav, které se vypařily ve zlomku vteřiny...  

 Ten film, jehož původ byl nejasný, tu promítali jako svého druhu obžalobu, ačkoliv 
spojenectví s Amerikou tehdy nebylo úplně pohřbeno. Divák měl zřejmě pochopit, že mít 
takovou strašnou zbraň je proti lidskosti. Zřejmě to druhé straně nebránilo, na tomtéž projektu 
v tichosti také pracovat. Co bude dál? Rozkolísaná rovnováha sil, těžko předvídatelné 
následky... Měl pocit, jako by se pod ním lůžko rozhoupalo. 

Vojtěch v úzkosti vyskočil a hned zavrávoral. Ta ledová tíseň, která mu už několikrát 
v minulosti sevřela hruď, tu byla zas. Pomalu, opatrně dotápal zpět na pohovku. Byl by rád 
zavolal na Inge, ale neměl žádný dech. Seděl, pokryt studeným potem, a zíral vyděšeně před 
sebe. Po chvíli bolest přešla, potřeboval však nutně na záchod. Došel tam nejistě, jako by 
balancoval nad propastí.  
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Otevřel okénko, aby tam vpustil trochu vzduchu, a přitom vyhlédl na malý dvůr a na 
zahrady za ním. Stromy tam stály tiše v stříbrné lázni světla měsíce. Všude se rozprostíral mír, 
noc byla jako z temně modré, teplé tkaniny, jen lehce poprášené třpytem. Všechno se zdálo 
být zas na svém místě, v plnosti svého určení. Najednou samet noci rozpáral nový šílený 
skřek, který se ve své osamělosti závratně vzepjal do výše a pak se zřítil někam do tmy. 

 
VII 
 
Slunce už bylo nízko nad obzorem a jako vždy v takovém krásném počasí se jeho 

paprsky prodraly korunami stromů a rozžíhaly lesklé plošky předmětů zlatými záblesky. 
Broušené sklo ve vitrínách příborníku teď jistě jiskřilo, jako by bylo plné drahokamů. Kdyby 
se otočil, byl by to viděl. Ale neudělal to, stačila mu jen představa. Hleděl střídavě do 
příručky portugalské konverzace a zase před sebe, do toho prostoru, v němž se přečtené fráze 
na okamžik zjevily a pak se zvolna vsakovaly do paměti.  

Viděl i neviděl přitom před sebou stůl s hlavami obou chlapců, kteří si tiše četli, každý 
v jiné pro něho pohodlné poloze, a s Inge naproti, skloněnou nad tím věčným bojem 
s děravými ponožkami. Hleděl spíš dál, na sluncem rozzářenou desku klavíru, která mu často 
připomínala příď člunu. Míval ten slabý ale neodbytný pocit, že je ten člun unáší, ať už to 
bylo po hladině zlaté záře jako teď, nebo světélkující fialovou mlhou, která hned začne 
stoupat od podlahy, jakmile slunce zapadne. V těch chvílích pociťoval závratný proud času, 
který jej odnášel od všeho, co by si rád ještě trochu podržel, a vrhal jej k neznámým splavům 
budoucnosti. Občas ho z toho přepadala úzkost. 

Kolik tak asi bylo hodin? Patrně už spousta, teď byly přece nejdelší dny, slunce jako 
by váhalo, zda vůbec zapadnout. Jeho kapesní hodinky se zpožďovaly, potřebovaly nutně 
opravu. V zásuvce, také za ním, byly v krabičce krásné náramkové hodinky, spolu s luxusním 
zlatým perem a ještě několika podobnými mučivými skvosty. Lutti tu byl už potřetí. Obchod s 
jeho firmou se zdárně rozvíjel, Kublajchán přesto nechtěl ani slyšet, že by se s ním setkal. 

„Bude si myslet, že mu hraju komedii,“ přesvědčoval ho Vojtěch nešťastně. „Že ve 
skutečnosti jsem tu šéfem já.“ 

Kubla na chvíli vzhlédl, pak ale pokrčil rameny. 
„A ť si myslí, co chce. Já teď mám závažnější věci.“ 
„Objednal zase dvanáct hřídelí. To se vám nezdá závažné?“  
„Finančně snad. Ale jsou vyšší zájmy.“ 
Vojtěch na něho hleděl s úžasem. On sám by jistě souhlasil, ale takový Kubla? 

Připadalo mu, že jeho obzor sotva pojme víc než dobrou večeři, macatou ženskou, možná 
nějakou jednoduchou zábavu... 

„Neměl bych to říkat, je to zatím tajné,“ pokračoval Kubla hlasitým šepotem. „Ale 
připravuje se velká zakázka Sovětů...“ 

„Takže ty hřídele pro Luttiho... Právě jsme přece podepsali smlouvu.“ 
Byl pevně přesvědčený, že by se o Luttiho zájmy staral stejně, i kdyby mu nic nedával 

– vždycky ho přece prosil, aby už nic nevozil. Ale ty dárky nikdy neodmítnul, hlavně, že mu 
bylo trapné dohadování. K ničemu mu ovšem nebyly: příliš se lišily od všeho, co tu bylo 
běžné, takže si ani netroufal je rozbalit, natož s nimi jít na veřejnost. Ale už to, že je trpně 
přijal, přece jen nějak zavazovalo. 

„Tohle je něco jiného,“ mávl rukou Kubla. „Víte, co je to tryskové letadlo?“ 
Asi by uhodnul jen, že musí být velmi rychlé, pokud létá tryskem. Ale kluci doma o 

nich mluvili. Tedy po pravdě přisvědčil. 
„To tady začneme vyrábět letadla?“ 
„Ne celá, jenom motory. Jejich těla. Ta totiž Rusáci od nás nutně potřebují.“ 
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Rusáci? Vojtěch by před Kublajchánem tenhle výraz použít nesměl. Z Kublových 
spolehlivých úst to ovšem znělo jinak. V té chvíli vešla Sára a Kubla zmlkl. Bylo to zvláštní, 
zřejmě jí moc nedůvěřoval. Proč si ji tedy vybral? Nebo mu snad byla vybrána? Náhle si 
uvědomil, že je v místnosti ticho. Oba se na něho vyčkávavě dívali, patrně přeslechl nějakou 
otázku. 

„Promiňte, na něco jsem myslel,“ řekl rozpačitě. 
„Pokud skutečně nemůžete, jen to řekněte! Je to jen týden.“ 
Znělo to popuzeně, jako by se Vojtěch vytáčel. 
„Týden? Mám tady spoustu práce s těmi věcmi pro Luttiho. Pak jsou tu poptávky z té 

Francie, s těmi jsem ani nezačal...“ 
„To chcete na tom pracovat až do září?“  
„Do září? Myslel jsem...“ 
„Pane Kára, vy neposloucháte,“ řekla Sára s uštěpačným úsměvem. „Jde o školení 

pracovníků zahraničního obchodu v Mariánských Lázních. Na konci září.“ 
„Už zase školení?“ málem zavyl.  
„Tohle je něco jiného. Je to něco odborného.“ 
Spíš odporného, řekl si. V Mariánkách sice jednou byl a moc se mu tam líbilo, ale už 

viděl, jak bude od rána do večera sedět někde ve vydýchané místnosti a poslouchat jalové řeči 
nějakého primitiva. 

„Nebudete tam sám,“ usmál se Kubla. „Pošleme s vámi tady soudružku Munkovou.“ 
Vojtěch na něho mlčky zíral. Ta soudružka nemusela nic znamenat, Kublajchán ho tak 

občas také oslovoval. Proč ale Sára jako sekretářka... Protestovat nemohl, to by ji urazil. Už 
skoro rok se mu dařilo jejich vztah udržovat na křehké hraně přátelství, s vynaložením 
nejrůznějších lstí. Bylo to absurdní: on, který překročil padesátku a vypadal určitě starší, 
navíc týraný výčitkami a obavami z poplašných signálů, které mu vysílalo jeho hřmotné tělo, 
tu unikal před naléháním roztoužené ženy. Proč si jen musela pro tu svou umanutost vybrat 
právě jeho? Republika měla podle posledního sčítání něco přes šest milionů osob mužského 
pohlaví. No dobře, odečtěme kojence a školní mládež, starce nad hrobem, vězně, chovance 
blázinců, lidi s extrémní deformací, třeba hermafrodity (kolik jich asi mohlo být?), pak ty, 
s nimiž je obtížné se setkat, například letce, potápěče... 

„Vidím, že se usmíváte,“ řekl Kublajchán potěšeně. „Tak se mi to líbí, jenom vesele. 
Vždyť věci nám jdou kupředu a budoucnost...“ 

„Je za dveřmi,“ doplnila pohotově Sára. 
Vojtěch jen přikývl. Budoucnost, ať už toužebně očekávaný nebo nezvaný host, byla 

vždy za dveřmi a domáhala se vstupu... Řekl si, že je asi pro tu chvíli propuštěn, a šel. Přitom 
se vyhnul jejímu naléhavému pohledu, který měl v sobě tentokrát slabý svit vítězství. Hned 
mu z toho bylo trochu trapně, ale potom nad tím v duchu mávnul rukou. Za slabou hodinku 
s ní zase bude sedět na nějakém jiném školení, tak snad ten nepříjemný dojem rozptýlí. 

Jenomže školení – jako ostatně všechno v jeho životě – proběhlo jinak, než očekával. 
Sotva se usadili, sdělil jim nějaký člověk, že bylo právě svoláno významné shromáždění 
pracujících Škodovky. Všichni přítomní se přesunou do montážní haly: to, oč tam půjde, bude 
koneckonců pro všechny tím nejlepším školením.  

 
* * * 

 
Když tam došli, byla už hala nabitá lidmi k prasknutí. Vojtěcha, který neměl davy rád, 

hned zaplavily rozporné pocity – současně vzrušení, které jaksi instinktivně proběhne 
člověkem z velkého počtu lidí, a také úzkost. Ta převážila, když ho k Sáře přitiskl následující 
nápor lidí. Viděl koutkem oka, jak se usmála. 
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Z improvizovaného pódia k nim začal promlouvat jakýsi člověk, kterého Vojtěch 
neznal. Na rozdíl od obvyklých řečníků mluvil plynněji a bez onoho plzeňského 
prozpěvování. Řekl, že jistě všichni pozorně sledují proces s Horákovou a společníky, který 
konečně odhalil, jak rafinovaně a podle nepřátelé v našem vlastním středu škodili.  

„Je to jen špička ledovce,“ hřímal ten z Prahy dovezený soudruh. „Pod ní je spousta 
dalších nepřátel. My jim teď urazíme špičku a celý ledovec se potopí.“ 

Vojtěch si pomyslel, že s ledovci to nejspíš takto nefunguje. Bezděčně skočil 
myšlenkami k hlavní obviněné. Horáková, to holé jméno znamenalo, že je už předem 
odsouzená. Jmenovala se snad Milada, tak jako jeho první žena... Celý se vnitřně stáhl při té 
myšlence. Měla také nějaký titul, snad doktorka. Vybavil si tu podobu, jednou ji viděl někde 
v novinách: úzká, přísná, skoro asketická tvář s brýlemi. Byla snad předsednicí v Radě žen. 
K čemu taková instituce? Máme snad Radu mužů, Radu dětí...? Ačkoliv Slávek v nějaké 
takové radě zasedal, na 1. máje seděl dokonce na tribuně, v jedenácti letech! Vojtěch při 
pohledu na jeho rozzářenou tvář nahoře mezi hodnostáři pocítil směs hrdosti a úzkosti... Ta 
Horáková mohla být snad trochu fanatička. Mohla ale být schopná úskočných a zrádných 
intrik, které řečník líčil? Vojtěch to nevěděl, spíš o tom pochyboval. Už vůbec by se necítil 
povolán žádat pro ni strašný trest, jak je ten řečník právě vyzval. 

Co se to dělo? Všude kolem něho se vztyčovaly pravice, zřejmě se hlasovalo. Instinkt 
mu velel k napodobení, rozum a morálka mu v tom bránily. V té chvíli pocítil na své ruce cizí 
dotek a v příští chvíli jeho prsty obemkla ženská dlaň. Sára ho držela za ruku a pevně, zoufale 
ji tiskla. Bylo to vlastně první intimní gesto, které mezi nimi proběhlo... 

Teď, když na to v bezpečí bytu vzpomínal, nebyl si jist, kdo komu vlastně zabránil tu 
paži zdvihnout: napřed určitě ona jemu tím, že mu tu ruku stiskla; pak ale to byl on, který se 
bránil ukázat jejich spojené ruce. Výsledek byl, že stáli jako osamělá malá mýtinka v lese 
zdvižených rukou...Nevěděl, zda je někdo zaznamenal: lidé po sobě pokukovali jenom, když 
okamžik váhali; pak hleděl každý před sebe, zdánlivě zbaven odpovědnosti, ovládán vlnou 
davového gesta. 

Když přišel domů, hrálo tam rádio. Hlasatel právě oznamoval, že pracující Škodovky 
– podobně jako mnoha jiných podniků po celé republice – jednomyslně schválili rezoluci, 
žádající pro Horákovou a její společníky nejvyšší trest. Od chvíle, kdy se Vojtěch tlačil v hale, 
neuplynula ještě hodina. V pražském rozhlase zřejmě znali předem výsledek hlasování. Pokud 
by Vojtěch byl odepřel svůj hlas vědomě, ne pro dětinský zápas rukou, bylo by to jenom 
donkichotské gesto: mohl na sebe leda přivolat hněv režimu, sotva však něco ovlivnit... 

„Vojto, neslyšíš?“ ozvala se Inge. „Neměli bychom rozsvítit? Už nevidím na šití.“ 
Trhl sebou. Zřejmě se úplně ztratil ve svých vzpomínkách. Držel před sebou knížku 

stále v téže poloze, také chlapci byli úplně stejně skloněni, jako když na ně předtím hleděl. 
Jen slunce zapadlo, předměty před ním nezářily, prostor se zvolna naplňoval tím fialovým 
světélkováním, kterým se jeho očím ohlašovalo šero. Měl zvláštní pocit, že se svět kolem 
něho zastavil a že je nutné zdržet se každého pohybu, nebo se něco strašlivého stane... 

„Ještě chvilku,“ řekl sotva slyšitelně. „Teď rozsvěcovat...“ 
Kdyby byl domluvil, patrně by to bylo něco o tom, že v tuhle chvíli mezi dnem a 

večerem umělé světlo viditelnost nezlepší. Ale neřekl to. V té chvíli bylo něco strnulého, jako 
se řeka nad jezem zdánlivě zastaví, než se vrhne dolů. Nevěděl, kolik vteřin, minut, hodin 
uplynulo, než se ozval ten temně vibrující zvuk. Později si stále znovu vysvětloval, že to 
nejspíš bylo nějaké těžké auto, které po silnici před domem čas od času projelo. V té chvíli se 
však zdálo, jako by se země jemně chvěla jakousi prazákladní úzkostí před něčím, co se 
nezbytně a neodvratně blížilo... Pak se to ozvalo: jediný výbuch zvuku, v kterém však jaksi 
současně a přesto odděleně byly tisíce, snad miliony tříštivých, zvonivých, lámavých tónů. 
Vojtěch by přísahal, že současně, snad o zlomek vteřiny dřív sám vykřikl. Jinak se nepohnul, 
stejně jako ostatní... 
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Pak Slávek ukázal za jeho záda. 
„Tam,“ vypravil tiše. „Sklo...“ 
Vojtěch překonal strnulost a otočil se. Jejich broušené sklo, poslední symbol 

někdejšího nevelkého přepychu, ta zbytečnost, které si všímal jen, když v něm paprsky 
večerního slunce rozžehly tisíce drahokámků... to sklo, které jakýmsi zázrakem přežilo bez 
úhony nálet, při němž se málem zřítil celý dům, nějakým porušením rovnováhy světa náhle 
spadlo na zem a roztříštilo se. Vojtěch jen zíral na tu spoušť.  

První se vzpamatovala Inge. Ačkoliv právě jí na skle patrně nejvíc záleželo, 
instinktivně pochopila stav, v němž Vojtěch byl, a promluvila tedy rozumně. 

„To udělal ten nálet. Příborník asi přece jenom dostal zabrat. Tady se ulomily 
úchytky...“ 

„Je to šest let.“  
„Některé věci pořád drží a pak najednou... Dojdu pro smeták. Tomáši, Slávku, pojďte 

pomoct.“ 
Její rozumný postoj zrušil kouzlo chvíle. Chlapci jí pomáhali nabírat a vyhazovat 

střepy. Bylo jich několik kbelíků. Vojtěch jen žasnul, jak Inge situaci zvládla. Současně měl 
pocit, že tu událost jen přeložila do praktického jazyka. Stalo se něco neodčinitelného – věcně 
snad celkem ne tak významného, vzhledem k hodnotě, o niž přišli, jakožto symbol ale 
strašlivého: jako by se roztříštily všechny zbývající iluze o bezstarostném míru a zahájila nová 
kapitola v jejich životech. 

 
* * * 

 
Když se po dvou dnech vrátil z práce domů, slyšel v rádiu závěr toho procesu: 

v souhlasu s přáním lidu, vyjádřeným záplavou spontánních rezolucí, byly vyneseny čtyři 
rozsudky smrti, pro ostatní nesmyslně dlouhé tresty vězení. Vojtěch to poslouchal a břicho se 
mu svíralo nevěřícím úžasem. Chystali se skutečně oběsit ženu? Zas se mu vybavila její 
podoba. Náhle mu bylo stydno za dřívější myšlenky o jejím ženském půvabu. Byla to možná 
trochu přísná tvář, zato však čistá, poctivá. Cítil to, jaksi si byl jist, že tahle žena se ničeho 
zlého nedopustila. 

„Tati,“ ozval se za ním Slávek. „Já jdu s jednou holkou zítra ráno do Škodovky.“ 
„Proboha, proč?“ 
„Je to pionýrská akce. Jdeme poděkovat dělníkům.“ 
„Skutečně? A za co?“ 
„Že dobře pracují. A že se nás tak zastali.“ 
„Oni se vás zastali? Proti komu, kdo vás ohrožoval?“ 
„Nepřátelé. Dělníci odhlasovali tu rezoluci...“ 
„Nebyli to jenom dělníci,“ řekl Vojtěch s lítostí. „Viděl jsem tam i úředníky, inženýry, 

vrátné...“ 
„Ty jsi tam byl?“ rozzářil se Slávek. „Taky jsi hlasoval?“ 
„Ne, Slávku, já jsem nehlasoval.“  
„Proč ne. Ty jsi nemohl?“ 
„Právě, Slávku, nemohl jsem...“ 
„A proč?“ 
Proboha, jak z té situace ven? Měl mu teď říct, co si o celé věci myslel? Nevěděl, jak 

na to takové dítě zareaguje. Poběží do školy a bude vykřikovat, že táta s rozsudkem 
nesouhlasí? Nebo se obrátí proti vlastnímu otci, který se postavil na stranu nepřátel? 

„Pojď, Slávku, budeme spolu uvažovat, co to je takový soud,“ řekl pomalu a vážil 
každé slovo. „Někdo je obviněn, že spáchal zločin...“ 
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Pokračoval o tom, jak důležité je mít pádné důkazy, jak nezbytné je dát dost místa 
obhajobě, jak hlavně až do vynesení rozsudku je třeba ctít presumpci – latinsky prae před, 
sumo vzít, pojmout – tedy předjímání neviny. Říkal to pomalu a s váháním, jako by tápal po 
uzounké cestě mezi dvěma propastmi. Cítil, jak ticho v místnosti houstne. V Slávkově tváři se 
střídaly různé výrazy od překvapení až po jakýsi jako by ukřivděný hněv. Vojtěch však cítil 
ještě jinou přítomnost: jen na dva metry od nich seděl Tomáš, tišší než obvykle. Patrně lépe 
chápal to, co jeho otec povídal, a dělal si své závěry. Ten jistě nikam nepoběží se svým 
poznáním, zato je ale nejspíš přetaví do nějakého posměšného šlehnutí, jímž Slávka vybudí až 
na kraj hysterie. 

„Takže tou rezolucí obviněným uškodili?“ zeptal se Slávek nejistě. „Ale vždyť to byli 
zrádci...“ 

„To nikdo přece nevěděl. Nebyl vynesen rozsudek.“ 
„Ale přiznali se!“  
„Ne, tak to říkal žalobce. Ale já nemyslím...“ 
„Nic nedokázali,“ ozval se Tomáš. „A Slavomír teď půjde děkovat...“ 
„Myslím, že Slávek nikam nepůjde,“ přerušil ho Vojtěch. 
„Ale já musím! Slíbil jsem to.“ 
Skončilo to hysterickým výbuchem, v němž Slávek oba obvinil, že jsou na straně 

nepřátel. Pak utekl na záchod, aby tam skryl svůj pláč. Poprvé v životě se pak nepřišel 
omluvit a smířit. Teprve za chvíli si Vojtěch uvědomil, že zřejmě šel spát. Vojtěch nějakou 
dobu váhal, pak šel za ním, aby věc nějak urovnal. Sedl si k němu na lůžko a začal 
vysvětlovat, že přece není žádný nepřítel... Slávek měl oči pevně zavřené a v ještě dětské tváři 
urputný výraz. Nějak ho to dojalo a přesto, že něžností neplýtval, pohladil chlapce po tváři. 

„Proboha, dítě, ty úplně hoříš,“ řekl zděšeně. „Inge, podej mi teploměr.“ 
„Mně nic není,“ vykřikl Slávek a propukl v pláč. 
Vojtěch, kterému svitla naděje na řešení té situace, trval na změření. Úlevu rychle 

vystřídala úzkost: teploměr rychle vystoupil přes 39 stupňů.  
„Jsi nemocný, zavoláme doktora.“ 
„Ale já musím zítra do Škodovky,“ kvílel Slávek. „Budou si myslet...“ 
„Máma tě omluví.“ 
Noc byla rušná. Doktor přišel ve dvě v noci. Poslechl, proklepal, posvítil do očí a do 

krku a jenom kroutil hlavou. Dítě nemělo žádné zjevné příznaky, až na tu horečku, která 
neklesala. Předepsal aspirin a zábaly, slíbil, že zase přijde.  

Ráno šla Inge s Vojtěchem. Na hlavní vrátnici po delším vyptávání našla nehezkou 
bledou dívku, která se v ranním chladu choulila v modré svazácké košili, zřejmě Slávkovu 
pionýrskou vedoucí. Když slyšela, že Slávek onemocněl, jenom se ušklíbla. 

„Ta druhá holka taky nepřišla,“ trhla rameny. „Že je prý taky nemocná. Kdyby to byli 
řekli hned, nemusela jsem tak brzo vstávat.“ 

Jenomže Slávek doopravdy onemocněl. Ať původní příčina jeho stavu byla jakákoliv, 
druhý den nebylo už pochyb: měl silnou angínu. Vojtěch, který přes názor lékaře v tichosti 
nepochyboval, že příčina horeček je psychická, seděl často u lůžka a mluvil k němu. A jak 
zápasil o chlapcovu duši – znělo to skoro biblicky – cítil zas v zádech Tomášův nesouhlas. 
Staršímu chlapci bylo čtrnáct, byl to věk nejistot a úzkostí a hlavně vzdoru... 

Jak slyšel z Londýna, rozsudek vyvolal vlnu protestů v celém světě. Slavní mužové 
světa, Einstein, Bernal, Russell, se obrátili k presidentovi s naléhavou žádostí o milost.  

„Táto, to je ten Russell, kterého jsi překládal?“ ozval se Tomáš. 
„Ano, ten...“ 
„Tak to ta kniha asi nikdy nevyjde.“ 
„Nikdy je velké slovo. Ale máš pravdu, v dohledné době jistě ne.“ 
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Žádosti o milost pro Horákovou a další odsouzené ovšem byly naivní: Gottwald přes 
mírný úsměv zdánlivě bezzubých úst nebyl typ slitovného státníka. Rozsudek vykonali 
koncem června a jako by tím otevřeli temné stavidlo, desítky dalších procesů začaly v celé 
republice. 

 
* * * 

 
Tři dny po popravě Milady Horákové napadla vojska jedné části rozdělené Koreje tu 

druhou. Poznat, kdo vlastně začal, bylo na dálku obtížnější než v nějaké klukovské rvačce: 
podle těch na severu byli oni napadeni, to ale byl už obehraný trik. Oba státy se nazývaly 
téměř stejně: jenom ten severní měl v názvu navíc dobře známý pleonasmus lidově-
demokratická. Ten ovšem dal klíč zdejším novinářům k bezpečnému rozlišení, kdo je hodný a 
kdo zlý, kdo se jen spravedlivě brání a kdo zavile útočí. To jaksi nebránilo jásat nad rychlostí, 
s níž obránci hnali údajné útočníky na jih. Mluvilo se o brzkém vítězství. Vojtěch, ačkoliv 
pořád odmítal zájem o politiku, proseděl u rádia celé hodiny.  

„Proč tě to zajímá,“ divila se Inge. „Je to na druhé straně zeměkoule, ne?“ 
„Takhle to Britové říkali kdysi o nás. Poslyš, není to zvláštní shoda? Tehdy to byl 

osmatřicátý rok, teď je to osmatřicátá rovnoběžka.“ 
„Rovnoběžka? O čem to mluvíš.“ 
„Hranice, na které to začalo. Je to snad čára, ke které na konci války proti Japonsku 

došli ze severu Sověti, z jihu Američané.“ 
„To známe odsud.“ 
„Právě. Tady si rozdělili N ěmecko a nejspíš celou Evropu. Tam na sever a na jih od té 

rovnoběžky zase Koreu. Když se tam teď bojuje, je to jako by tam Američani stáli proti 
Sovětům...“ 

„Snad nechceš říct, že začíná další světová válka!“ 
„Doufám, že ne.“ 
Ale jist si nebyl. Už druhý rok byly noviny plné řečí o válečných štváčích. Údajně 

Churchill, ten starý buldok britského impéria, vyzýval k preventivní válce proti Sovětům. 
Nejen zde, ale v celé Evropě se konala veliká shromáždění obránců míru. Russell byl jedním 
z těch, kteří se angažovali snad nejvíc. Jeho veřejný protest proti puči v Československu byl 
tiše zapomenut: už to byl zase pokrokový vědec a filosof. Pro Vojtěcha a jeho překlad tím 
krátce svitla naděje. Pak přišel proces s Horákovou, protest předních osobností a Russell jako 
by zas přestal existovat. Ne ovšem pro Vojtěcha. Slyšel ho mluvit v rozhlase. Pokud i takový 
velký člověk má starost o mír... 

Ten den šel na procházku sám. Stávalo se to pořád častěji: Inge údajně měla práci 
v domácnosti a děti bývaly teď odpoledne někde mimo domov. U Tomáše to celkem chápal. 
Bylo mu čtrnáct a zdálo se, že se probouzí z letargie, v níž předtím trávil celé hodiny nad 
zábavnou knížkou – nejraději na pohovce u rádia, pokud ho odtud Vojtěch nevyhnal. 
Nevycházeli spolu moc dobře, k Vojtěchově lítosti. Obtížný věk, utěšoval se. Tušil však, že je 
problém hlubší: kdykoliv se pokusil chlapci přiblížit, narazil... na co vlastně?  Nedalo se říct 
doslova na odpor, spíš to byl nedostatek vstřícnosti: jako by každý z nich chtěl od druhého 
něco, co ten neměl nebo nebyl ochoten dát. Se Slávkem to bylo snazší, ten vstřícností jen 
překypoval. Teď se mu však také vymykal. Často nebyl odpoledne doma, věčně zasedal 
v pionýrských radách. Proboha, v jedenácti letech! Takový kluk měl běhat venku, někde si 
hrát, nebo  jít s otcem na procházku. A on jen seděl někde na schůzích. Zasedali vlastně 
všichni: na poradách, na školeních... Pokud by měl nějaký malíř, tak jako kdysi Delacroix, 
namalovat tuhle revoluci, vypodobnil by ji s klotovými rukávy a zadkem otlačeným od sezení.  

Vojtěch byl zase často sám. Ostrůvek rodiny, který si vybudoval v stále zlovolnějším 
moři světa, se drolil pod nárazy příboje. Vojtěch, bezmocně vystavený  vlnám obav z příštích 
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dnů i kradmým dotekům kalné hladiny minulosti, chvílemi lapal po dechu. Bezděčně stáhnul 
tvář do grimasy, na niž si dokonce i Inge zvykla. Pak sáhnul po knížce, aby zaplašil chmurné 
myšlenky. 

„Ale, pane Kára, tentokrát sám?“ 
Vojtěch zděšeně vzhlédl. Jak jenom mohl takhle Výslechovi vběhnout do rány! 
„Dneska se tedy nekoná ta vaše slavná peripatetická výchova?“ pokračoval Kreczmar 

nelítostně a přistoupil až těsně k němu. „Říkám to správně, peripatetická? Bohužel nemám  
klasické vzdělání. Často vás vídám zdálky a závidím vám tu rodinnou svornost. Ne že by u 
nás doma bylo něco v nepořádku, právě naopak. Ale tak zjevně... ostatně vaši synové jistě 
díky tomu prospívají...“ 

Řekl to trochu jako otázku, která však předjímala odpověď. Vojtěch chtěl říct, že 
vysvědčení sice bude za týden, že ale nečeká pražádné překvapení: nic jiného než jedničky 
děti ze školy nenosí. Ale Výslech tentokrát výjimečně nevyslýchal.  

„Co říkáte té Koreji? Myslíte, že z toho bude válka? Teda světová.“ 
„Jednala o tom přece Rada bezpečnosti.“ 
„No ano, ale všiml jste si, jak záhadně tam chybí ten sovětský delegát? Kdyby tam byl, 

mohl by použít právo veta. Takhle se zbavil veškeré odpovědnosti.“ 
„Spíš mi tak připadá, že si to nechtěl s nikým rozházet.“  
„Já nic, já muzikant? To by byl příznak slabosti. Ono to taky vypadá, že tady melou 

z posledního.“ 
Vojtěch na něho pohlédl s úžasem. 
„Ty procesy...“  
„No to je přece příznak, nemyslíte?“ ztišil Kreczmar hlas a bohužel přiblížil ještě blíž 

svou lesklou tvář. „Nevědí kudy kam, tak kolem sebe mlátí. Podle mne to už dlouho trvat 
nebude.“ 

Úvahy o tom, kdy to praskne, patřily k oblíbeným Kreczmarovým tématům. Ta 
samozřejmost, s níž Vojtěcha do takových rozhovorů zatahoval, byla až podezřelá. Jak mohl 
vědět s jistotou, že Vojtěch je proti režimu, když jeho synové – rozhodně ten menší – na odiv 
vystavují rudý šátek? Třeba to nakonec byl provokatér... 

„Jakpak se má Frieda,“ zeptal se rychle. „A vaše Eva? Zdá se být po matce, roste vám 
do krásy.“ 

„Frieda?“  
Znělo to nastraženě. Jako většina lidí, kteří se bez ostychu derou jiným do soukromí, 

byl neochotný a ve střehu, když se ho člověk zeptal na něco důvěrného. 
„Mají se dobře,“ řekl zachmuřeně. 
„Už jsem nějakou dobu Friedu neviděl. Může to být jen náhoda, město je velké. Ale 

Inge taky říkala...“ 
„Frieda polehává... Bude muset na nějakou operaci.“ 
Vzápětí se rozloučil, dřív nežli mohl padnout dotaz na povahu její nemoci.  
Vojtěch si oddechl, ale jen chvilku. Pak ho zas zavalila nesmírnost jeho samoty. 

Pohlédl na koruny stromů v parku před sebou: jako by si je prohlížel na vybledlém snímku – 
šedivé valéry tam, kde vídal barvy. Bezděčně sáhl po knížce, kterou měl v pravé kapse. 
Španělská konverzace? Nu, proč ne. 

„Tady se platí mýto,“ uslyšel u svých nohou dětský hlásek. 
„Ale já nejdu do hradu,“ odtušil, aniž by zvedl oči od knížky. 
„To je jedno! Platit musí každý.“ 
Pohlédl na děvčátko, které k němu vzhlíželo s usilovným mračením. 
„Kolik to dělá?“ 
„Dvě kapří šupiny,“ řeklo děvče a v koutku mu to zacukalo. 
„Tolik? To nějak podražilo.“ 
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„Já ceny nedělám,“ rozhodilo dítě rukama.  
„Mám jen motýlí křídla. Dají se tu někde rozměnit?“ 
„No, podle toho. Jestli máte paví oko...“ 
„Copak kradu? Kdybych měl paví oka, tak nešlapu pěšky, ale projíždím se na 

luxusním létajícím koberci.“  
V té chvíli se nedaleko od nich ozval potlačovaný ženský smích. Vojtěch pohlédl jeho 

směrem a zarazil se. Ta podoba mu byla nějak povědomá a jak se pokoušel ji zařadit, dorážely 
na jeho paměť roztodivné pocity. 

„Bětuška Váchalová,“ řekl zkusmo.  
„Vachková,“ opravila ho s úsměvem. „Říkal jste mi taky Zlatohlávka Fenyklová.“ 
„To jsem byl ještě jasnovidec Karamel. Teď už jsem ve výslužbě, tedy jakožto 

jasnovidec. Už tak dobře nevidím, taky nebývá jasno.“ 
S úsměvem jí podal ruku.  
„Jak vy jste zatím vyrostla! Je z vás půvabná mladá žena.“ 
„Vždyť je to nejméně sedmnáct let. Taky už nejsem Vachková, ale Skořepová.“ 
Nebydlí tady, ale v Kotěšově – proto ji dosud nepotkal. Přijely s dcerkou jen, aby 

pomohly sbalit věci babičce. Berou ji k sobě, je už stará a nedokáže se o sebe postarat.  
„Kdyby tak někdo mne vzal k sobě,“ zamumlal Vojtěch tiše. 
„Snad jste nezůstal sám,“ vyhrkla a hned se zarazila.  
„Ne, nezůstal. To byl jen žert.“ 
To už se dítě začalo dožadovat pozornosti a tak nakonec nezbylo, než rozloučit se. 

Když kráčel dál po písečné cestě, přemýšlel nad tím svým podivným povzdechem. Nebyl to 
vlastně žert: skutečně toužil po nějaké náruči, která by ho ochránila před světem i jím samým, 
před budoucností i před minulostí a navíc před strmící vahou věčnosti... Jenomže to je právě 
to, co mít už nikdy nemůže: to je ta cena, kterou člověk platí za to, že je dospělý. 

„Adulto,“ řekl polohlasem. „Nebo taky mayor. Dospělý muž, hombre adulto, je 
statečný, esta valiente... nebo valeroso? Patrně obojí.“ 

Pohroužil se zas do knížky a po paměti vykročil do hloubi parku. Nečekala ho tam 
žádná náruč, ale spíš Eyrinie poschovávané někde ve větvích. V posledních letech víceméně 
spaly, ale po setkání s Bětkou Vachkovou zase ožily... 

 
* * * 

 
Protože rudý Sever Koreje se s nečekanou zuřivostí hnal územím Jihu a ohrožoval 

jeho hlavní město, poslala tam Rada bezpečnosti vojáky. Pro záhadnou vyhýbavost Sovětů ta 
role připadla výlučně americkým jednotkám. Fronta se posunula zase na sever. Tak začal 
zvláštní kyvadlový pohyb sem a tam, jak jedna nebo druhá strana dostávala posily. Kdo ale 
vlastně stál na straně Severu? Ne Sověti, tedy ne otevřeně, ale čínští dobrovolníci. Zajímavé. 
Každému bylo ale jasné, kdo tu spolu zápolí. Zatím to bylo napůl skrytě: Američané pod 
modrou přilbou OSN, Sověti v zastoupení čínskými dobrovolníky. Co nastane, až oba duelanti 
odloží škrabošky? Zdálo se, že se k tomu zatím nechystají. Ale na obou stranách umírali lidé...  

Když Vojtěch odjížděl do Mariánských Lázní na to zbytečné školení, běžela ve 
Škodovce výroba motorů pro sovětské migy naplno. Šeptalo se, že prý jdou všechny do 
Koreje a bylo kolem nich takové napětí, že Vojtěch nakonec rád alespoň na ten týden odjížděl.  

Vlak jistě nebyl tryskový. Jel neuvěřitelně pomalu přes Nýřany, Touškov, Stříbro, 
Planou... Do Mariánských Lázní dorazil až k večeru. Umělé kopce hlušiny, vroubící trať na 
počátku, brzy vystřídaly opravdové vršky, které v kosých paprscích slunce stále více modraly. 
Hlásil se podzim, některé listí časně žloutlo a na kobaltovém nebi stála barokně dramatická 
oblaka. Vojtěch, původně celý rozklížený předzvěstí nepohodlí a psychického násilí, které mu 
tahle cesta slibovala, se postupně uklidnil. Sáru na nádraží nikde neviděl, byla tu tedy slabá 
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naděje, že jí v účasti něco zabránilo. Přistihl se, že je mu to skoro líto, ačkoliv starost, jak se 
vyhne jejím námluvám, ho pronásledovala několik dní. 

Najít hotel Kovák nebylo těžké: jako řádka mravenců k němu směřovala většina 
cestujících z vlaku. Vojtěch po cestě marně přemýšlel, jak se ten hotel původně jmenoval. 
Všechno teď měnilo jméno. Pokud by měli pravdu nominalisté, pak komunisté skutečně 
tvořili nový svět. 

Když se zapsal v recepci a dostal klíče, vzápětí zjistil, že se naplnily jeho nejhorší 
obavy: pokoj, původně dvoulůžkový, měl navíc dvě přistýlky. Tři lůžka byla zřejmě obsazena, 
jemu nechali úzkou postel u dveří. V místnosti byl slabý nepříjemný pach, mohl by přísahat, 
že vycházel ze svršků nepřítomných lidí. Představoval si, jak muži budou v noci chrápat a 
nejrůznějším způsobem projevovat svou tělesnost. Celý se otřásl: už dávno ztratil odolnost 
vůči takové dávce člověčiny. Pohlédl na hodinky: na naléhání Inge si je sem vzal, když se mu 
jeho staré cibule definitivně zastavily. Znovu si uvědomil, že je nesmí ukazovat. Musí je držet 
pěkně uschované pod manžetou košile. Buď jak buď, do večeře zbývaly přinejmenším dvě 
hodiny. Vyrazil tedy na procházku: samota někde v přírodě mu poskytne víc soukromí, než 
tenhle pokoj. 

Jak stoupal do kopce, pocítil silnou únavu. Vzduch, který s rozkoší nasával, byl svěží, 
ale nějak řídký, ačkoliv přece místo nebylo tak vysoko. Rozhlédl se a uviděl okrouhlou stavbu 
se sloupovím a lavičkami. Když se přivlekl blíž, ucítil sirný zápach, jaké tu prameny většinou 
vydávaly. Pach pekla, pomyslel si, když dosedal na kamennou plochu lavice. Příznaky 
kosmického rozvratu, vysmívajícího se každému řádu. Naslouchal tomu posupnému zvuku, 
s nímž pramen vyrážel v nepravidelných horkých výtryscích, a představoval si ten hněv, 
kterým se temné mocnosti tam dole zmítají ve svém už neodvolatelném zavržení. Tak si to 
lidé aspoň odedávna představovali. Pak přišla vláda rozumu a prohlásila to všechno za pověry. 
Věda nezná zlo, bohužel zlo zná vědu... 

Těžce se zvedl a šel dál do kopce, ačkoliv jen taktak popadal dech. Dovlekl se k hotelu 
Golf, který zatím unikl přejmenování, a dal se pěšinou šikmo po zeleném svahu. Ty měkké 
vlny krátce střiženého trávníku, které se před ním plavně svažovaly, měly do sebe něco 
útěšného. Nevolnost ho téměř přešla. Zhluboka se nadechl toho svěžího, trošku mrazivého 
vzduchu a rozhlédl se kolem sebe. Pak ji uviděl.  

„Sáro,“ řekl téměř bez dechu, když k ní došel. „Co tady děláte?“ 
„Čekám tu na vás,“ usmála se záhadně. 
„Jak jste mohla vědět... Ale to je jedno. Neviděl jsem vás vystupovat z vlaku.“ 
„Jsem tady už dva dny. A zítra odjíždím, program se změnil... tedy pro mne. Z naší 

Romance v Marienbadu tedy nic nebude. Jste rád?“ 
„No víte, Sáro...“ 
„Nic neříkejte. Kličkujete víc jak rok...“  
„Rád budu mlčet. Je tu takové krásné ticho...“  
„Vy se nebojíte ticha?“ 
„Mám ticho rád... Ostatně vždycky v něm jsou všelijaké mírné zvuky. Slyšíte? Šelest 

listí, vítr, teď nějaký ptáček...“ 
„Nemyslím tohle ticho. Myslím to za ním. To co vám odpoví, když jste úplně sám, jen 

se svým bezvýznamným životem a ptáte se, k čemu to všechno vlastně. Tak jsem se snažila 
ten život zachránit, a teďka... K čemu?“  

„Lidi se dávno ptají, proč vlastně žijí...“ 
„Nemyslím nic zvláštního, nějaké poslání. To si lidi většinou namlouvají, na mne se to 

určitě nehodí. Myslím spíš to, zda není jedno, jestli jste či nejste...“ 
„To záleží na hledisku.“ 
„Zas vytáčky. Ne jedno vůbec, ale jedno někomu... Vy tohle ticho zřejmě neznáte.“ 
Pohlédla na něho tak naléhavě, že bůhvíproč pocítil vinu. 
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„Je to jako volat zoufale v nějaké prázdné propasti, do které jste spadl. Doufáte, že 
vám někdo nebo něco odpoví, ale je ticho...“ 

Znělo to tak bezútěšně, že by ji byl nejraději objal kolem ramen. Ale to nesměl, nebylo 
by to k nikomu z nich fér. 

„Víte Sáro, já jsem už starý a zřejmě nemocný. Mám spoustu závazků a celý ranec 
trápení z minulosti. Já asi nejsem ten...“ 

„To nemůžete vědět! To ví jenom ten, kdo vás potřebuje... Vy neznáte tu samotu.“ 
„Každý je přece v hloubi sám...“  
„Jak to můžete říct? Máte své děti, ženu... Patrně spoustu dalších lidí, kteří vás 

potřebují. Já jsem úplně sama, doslova. Rodiče, sourozence, příbuzné, přátele, známé, 
rozumíte, všechny Němci vyhubili. Jako nějaký hmyz...“ 

Na chvíli zmlkla, jako by znovu udivena nesmírností toho zmaření. 
„Zůstala jsem ze všech blízkých lidí jediná. A pořád nechápu, jak se to mohlo stát. 

Občas mě trápí pocit viny za to, že jsem přežila.“ 
„Ale Sáro, tohle je přece nesmysl...“ 
„Pak jsem poznala vás a něco v tom, jak jste se na mne díval... Nemyslím nějak 

svádivě, spíš lidsky, ale přitom jako muž. Víte vy, co jste tím svým vlídným váháním 
způsobil? Kdybyste se byl se mnou tenkrát hned na počátku párkrát vyspal, tak z toho mohla 
být taková malá aférka, za kterou se člověk trošku stydí. Mohlo to být za námi. Já bych se 
přesvědčila, že jsem ženská a ne mrtvola, která nějakým omylem utekla z hrobu...“ 

„Ale vy přece...“ 
Dříve než mohl něco říct, popadla ho najednou za ruku a přitiskla si ji k hrudi. 
„Cítíte něco?“ zašeptala. „Copak nejsem z teplého masa, a ne jen duch, s kterým si 

povídáte v prostoru? Tluče mi srdce, cítíte to? Mám prsa, která mohla kojit, kdyby...“ 
Nedopověděla, zdálo se, jako by se zalykala něčím, co mohl být zdušený pláč či 

smích. Vojtěch měl také pocit, jako by nemohl popadnout dech. Najednou oddálila jeho ruku 
od těla, ale nepustila ji. 

„Ta vaše ruka, kolikrát jsem si ji představovala, jak mě svírá, hladí nebo bije, 
cokoliv...“ řekla tiše. Pak se jí náhle rozšířily oči. „Jaké to máte krásné hodinky! Nikdy jsem 
je na vás neviděla.“ 

„Mám je už dávno... Nenosím je.“ 
„Proč, proboha.“ 
„Jsou na mne moc parádní.“ 
„Vždycky jsem po takových hodinkách toužila.“   
Prohlížela si je s jakousi dětskou chtivostí. 
„M ěl byste mi je dát,“ řekla hravě. „Když už mi nechcete dát sebe.“ 
Zíral na ni, zmatený z toho zvratu. 
„Rád bych. Ale nemůžu. Šetřím je pro syna. Má to být dárek k maturitě.“ 
„Ach tak...“ řekla zklamaně a náhle odstrčila jeho ruku. „Už od vás nebudu nic chtít.“ 
Znělo to tvrdě, nepřátelsky. 
„Cokoliv jiného...“  
„Já vím. Slova a pohledy, možná stisk ruky. Takové drobty, co jsou bez rizika. O to už 

nestojím. Řekla jsem si, že vám dám ještě šanci... No ano, nedívejte se tak vyjeveně. Mohl 
jste prožít něco nevšedního...“  

Pohlédla na něho a najednou se rozběsnila. 
„Myslíte, že by to se mnou nebyl velký zážitek? Já nejsem žádná puťka, já umím 

milovat! Ale vám chybí odvaha a velikost. Zdáte se být velký, silný muž, ale jste jen takový 
opatrný... úředníček.“   

Řekla to s tak hlubokým opovržením, že ho to zasáhlo. Prudce se otočila a vyrazila 
dolů po travnatém svahu. 
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„Sáro, počkejte!“  
„Nechoďte za mnou,“ vykřikla divoce a rozběhla se. 
Hleděl za ní, až se mu ztratila v houstnoucím soumraku. Měl přitom zvláštní pocit 

viny i ztráty současně. Pak vzhlédl. Slunce už zapadlo, podzimní obloha však ještě uchovala 
trochu jeho záře. Tím zřetelnější byl mohutný a neuvěřitelně hmotný černý mrak, který jako 
nějaký balvan visel nad obzorem. 

 

Část V: Regrese (1952 – 1958) 
 
I 
 
Rauwolfia. Tak se ta rostlina jmenovala a jed, který byl skryt v jejích listech, měl 

název reserpin. Jed jako lék? Pro Avicenu to byl důkaz přítomnosti dobra ve veškerém 
Stvoření. Není nic takového, jako přirozené zlo, všechno je věcí dávky. Zvířata to nějak vědí. 
Jen člověk, vyhnaný pro zpupnost z ráje přírody, se k tomu musí pachtit rozumovým 
poznáním... Rauwolfia, jak divoce a útočně to zní, tak trochu jako vyceněné vlčí zuby. Přitom 
byl Vojtěch z jejího výtažku celý schlíplý. 

Ano, Vojtěch byl nemocen – má se říct konečně? Nu, přinejmenším skončila ta éra 
hypochondrie, byla tu nemoc s úctyhodným jménem hypertenze. Vysoký tlak. Ne že by pro 
své nadýmání hrozil vybuchnout, jak se mu často zdálo: ten tlak se týkal krve, už léta se tak 
stejně domníval. Nástrojem diagnózy – jeden z drobných šklebů života – se staly palačinky. 
Inge je dělala výtečně a Vojtěch proto snědl víc, než velel rozum. Byl trochu znaven po té 
rozkoši, na chvíli ulehl a usnul; když zase vstal s úmyslem ulevit hříšnému tělu, svět náhle 
zčernal strašnou temnotou. Prý upadl a přitom vykřikl, jak pak říkala Inge. Volal se lékař, za 
několik hodin přišel – sháněl snad blanket na úmrtní list? Byl to jejich nový doktor, obvodní, 
jak se teď říkalo: člověk s neuvěřitelným jménem Stoličný, muž s expanzívní sebejistotou a 
dekorativními rysy tragického herce. Prý také, jak se dozvěděli později, nepohrdl čas od času 
menší rolí v městském divadle. Měli ho asi angažovat natrvalo. 

„Mohl by to být infarkt,“ říkal zamyšleně. 
„Myslíte?“ ozval se Vojtěch skepticky. 
„Já nemyslím, já vím.“ 
To se pak stalo na měsíce rodinným úslovím. Vojtěch rád opakoval, že alespoň v té 

první části věty doktor nelhal. 
„To bych snad měl jít do nemocnice?“   
„Teď už to nemá smysl. Změřím vám tlak.“ 
Sloupeček rtuti šplhal skoro nekonečně. 
„Vy máte silnou hypertenzi,“ řekl překvapeně doktor, když si konečně odzátkoval uši. 
„Já vím,“ odpověděl Vojtěch v bezděčné variaci na ten nesmrtelný výrok, „i když si 

nemyslím...“ 
„Nemyslete, léčte se!“   
Tedy se Vojtěch léčil, i když myslet nepřestal. Jméno léku serpasil, který Stoličný 

předepsal, vyvolalo v Slávkovi téměř hysterické veselí. 
„Co je to pasil,“ vykřikoval na Tomáše. 
„No tak Slávku,“ napomenul ho mírně Vojtěch. „Táta ti umírá a ty tu blbneš.“ 
Hned mu ho bylo líto, když se chlapec zarazil a zvážněl, v jednom z těch přemetů 

z dětinství do předčasné dospělosti.  
 

* * * 
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Vojtěch prozatím neumíral, jen upadal do stále hlubších depresí. Měl k nim konečně 
důvod, jak se domníval: začala nová éra strachu, jako by se čas zalekl budoucnosti a tak se 
vrátil zpátky o několik let. Zase se báli a navíc to nesměli dávat najevo. Navenek všichni 
prožívali nebezpečně mnohoznačnou šarádu: tlampače vyhrávaly břesknou hudbu, barvité 
průvody jásaly v ulicích, z tribuny k davu a zas zpátky zářily úsměvy. Mládež se drala 
kupředu, načas jí svěřili vedení celých měst. Být mladý patřilo k příkazu doby a také k novým 
lichotkám: mladý byl Stalin, Gottwald, vlastně každý, kdo se nějak vyznamenal nebo vyšvihl. 
Doby, kdy stáří znamenalo důstojnost, se kamsi vytratily: co bylo staré, hodilo se leda na 
smetiště dějin – tak se s oblibou citoval veliký Karel Marx, který (ač s šedivými vousy na 
portrétech a jinak dávno po smrti) měl také výsadu být mladý. Mystické věčné mládí – kde o 
tom jenom Vojtěch četl? Bylo to něco perského... 

Mládí a úsměv plný optimismu na tváři: tohle se očekávalo, ne smích a ještě méně 
výsměch – ten se naopak trestal s temnou krutostí. Tomáš, který si k Vojtěchovu zklamání (a 
možná trochu jemu natruc) místo gymnázia vybral strojní průmyslovku, měl učitele, který 
často vykládal anekdoty a byl proto oblíbený mezi mládeží. Nedávno před třídou utrousil 
politický vtip. 

„Jaký vtip,“ naléhal Slávek, jehož hlad po humoru byl silnější než loajalita k režimu. 
„Já už nevím. Prostě protistátní. Ani jsem se nesmál.“ 
„No a?“ 
„Někdo to na něj řekl. Poslali ho do Jáchymova.“ 
Oba se zasmáli – tak nějak zvláštně, s krutostí, které si mládí není vědomo. Jako by šlo 

o lázně s mírně skandální příchutí. Přitom tam v Jáchymově malé lázně byly, aspoň původně: 
místní rašelina, prostoupená tajemnou radioaktivitou, dělala prý dobře revmatikům. Teď se 
v tom městečku, na něž měl Vojtěch pěkné, i když krátké vzpomínky, prý obnovily doly, 
v kterých se s bezohledným spěchem těžilo ne stříbro nebo olovo, ale uran. Smolinec, který 
ještě před třiceti lety zajímal jen vědce, byl náhle předmětem mocenské chtivosti. Prý se teď 
všechen vozil do Sovětského svazu na výrobu atomových bomb. Potřebovali jich tam tolik? 
Moci patrně není nikdy dost. Protože radioaktivita byla škodlivá – zase ten problém dávky – 
těžili uran téměř jenom vězni. Šeptalo se, že jít do Jáchymova znamenalo prakticky rozsudek 
smrti. Věděli o tom chlapci? Nejspíš to sotva tušili. Vojtěch otevřel ústa, zas je zavřel. Raději 
o tom nemluvil. 

Chodil zas do práce: co zbývalo, když vidina penze byla daleko. Tam také byly všude 
úsměvy, pod kterými se krčila úzkost. 

„Slyšel jste to o Rychlíkovi?“ šeptal mu Machatý. 
Nemusel říkat, o kterém. Rychlík, šéf Velké kovárny, k níž teď byly připojeny další 

provozy, byl ve Škodovce známá postava: jeden z těch mála někdejších, kteří se pro svou 
odbornost ještě drželi v čele. 

„Zavřeli ho a tajně odsoudili na pět let,“ šeptal vzrušeně Machatý. „Prý letadla 
s motory od nás v Koreji padají. Je válka, tak ho odsoudili za sabotáž. Rychlík se přece tehdy 
bránil, pamatujete, že s hliníkem, nebo co to je, nemáme žádnou zkušenost. A že se tohle 
tempo nedá stačit, budou zmetky. Donutili ho a teď ho za to zavřeli.“ 

„Vždyť jsem ho včera viděl v kovárně.“  
„Přivážejí ho každé ráno z věznice a večer ho tam zase odvážejí. Nemají nikoho, kdo 

by ho nahradil.“ 
„Ale když ho odsoudili za sabotáž, tak mu patrně nevěří?“ 
„Hlídají ho, sedí s ním v kanceláři lidi z STB. Ti asi něco poznají!“  
Absurdity se jen vršily, člověk se ale sotva mohl smát: součástí každé pointy byl 

nějaký zničený osud.  
„Slyšel jste o té Čihošti?“ ptal se ho Kreczmar šeptem při jednom z těch zatčení, která 

se vždycky odbývala v parku.  
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„Myslíte ten údajný zázrak?“ 
„Jakýpak údajný? Kněz káže v kostele, ukáže na obraz Panenky Marie a ten se pohne. 

Farář prý málem omdlel vzrušením a s ním i věřící.“ 
„Bylo jich tam hodně?“  
„Jen hrstka. To víte, lidé se dnes do kostela bojí, zvlášť když tam káže někdo, kdo se 

nebojí. Toufar, takový starý kněz. Měl se jmenovat Troufal.“ 
„M ěl? To už nežije?“ 
„Zemřel ve vazbě. To víte, asi se s ním nemazlili,“ dodal Kreczmar ponuře, ale 

s jakousi dávkou uspokojení. Patrně se mu zdálo, že k zázraku patří nezbytně i mučednická 
smrt. Druhý den uviděli v novinách, které teď Vojtěch též povinně odebíral, soustavu 
provázků a páček, jimiž prý ten farář Toufar zázrak předstíral. 

„Vidíš je, katolíky?“ rozčilovala se Inge. „To je jim podobné.“ 
„Ale Inge. Myslíš, že někdo, kdo opravdu věří...“ 
„Oni jsou schopní čehokoliv, jenom aby ovládali lidi.“ 
Vojtěch jen krčil rameny. Pocit mu říkal, že tu něco nehraje. To bylo víc než před 

rokem. Teď v červenci zas v Babicích někdo povraždil členy Národního výboru. Pachatelé, 
agenti amerického imperialismu, Vatikánu a vesnických kulaků,  byli hned nato dopadeni a 
zastřeleni na místě. Tentokrát o tom s Vojtěchem začal sám Kublajchán.  

„Slyšel jste o těch Babicích? Tady máte třídní boj jak vyšitý,“ řekl zamračeně, když od 
něho přebíral spisy. „Snad teď už chápete, že se nám zostřuje.“ 

„Boj zcela jistě je, když umírají lidé. Já ale nějak nedokážu pochopit, jaké třídy to 
bojují. A taky, k jaké třídě patřím.“ 

„To se musíte rozhodnout,“ zvedl Kubla výhružný pohled. 
„Jenomže podle Marxe je to objektivní, nezáleží přitom na mém vědomí. V Kapitálu 

mluví jenom o dvou třídách: je proletariát a kapitalisté. A mezi nimi nesmiřitelný boj. 
Jenomže u nás přece žádní kapitalisté už nejsou...“ 

„A co ti bývalí? My jsme jim vzali fabriky. Myslíte, že si to nechají líbit?“ 
„To nevím, já je neznám. Vždycky jsem býval víceméně chudý. Mě jenom zajímá, 

jestli my jako úředníci taky patříme k té třídě vykořisťovatelů.“ 
„Co vás nemá!... Já vám to někdy vysvětlím.“ 
Udělal gesto, že teď nemá čas. Vojtěch si řekl, že by ho už neměl škádlit. Kubla byl 

sice zjevně neškodný, ale i hodný trouba může být nebezpečný, když se rozzlobí. Kromě toho 
chtěl něco jiného, co ho už delší dobu trápilo.  

„Chtěl jsem se ještě zeptat...Nic mi do toho není, ale přece jenom... Už delší čas tu 
není Sára, tedy slečna Munková. S nikým se neloučila, tak jsem předpokládal...“ 

Sára zmizela a nikdo o ní nemluvil. Jako by se po ní slehla zem. Vojtěch si napřed 
oddechl, pak se v něm probudilo špatné svědomí.  

Kubla na něho chvíli hleděl. 
„Já nevím,“ řekl pak. 
„Nedala výpověď?“ 
Kubla nic neříkal. 
„Nemohlo se jí něco stát? Byla tak sama...“ 
„Pane Kára, neptejte se. Nezajímejte se o ni.“ 
„Ale já...“  
„Myslím to s vámi dobře. Nechte to prostě být.“ 
Řekl to mírně, ale tak, že Vojtěch nenaléhal. Bylo mu z toho ale divně. Ten pocit ještě 

zesílil, když na to večer myslel. Svěřil se Inge, když už chlapci byli v posteli. 
„Proč tě to vlastně zajímá? Nějaká cizí ženská...“ 
„Tak docela cizí zas nebyla.“ 
Viděl, jak se jí rozšířily i tak velké oči. 
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„Ty jsi s ní něco měl?“ 
„Doslova ne, ale...“ 
„Doslova, co je to za řeči? Proboha, mluv!“ 
Váhavě jí to víceméně všechno pověděl. 
„No tohle,“ řekla po chvíli. „To je ale mrcha.“ 
„Tak nemluv!“ 
„Ty se jí budeš ještě zastávat? Ona tu svádí ženatého muže a ty...“ 
Dala se do pláče. 
„Ježíši, Inge, nevyváděj. Vždyť jsem ti říkal, že k ničemu nedošlo. Ta žena ale hrozně 

trpěla a je tak neuvěřitelně sama...“ 
„To ji neomlouvá.“   
Odešla do kuchyně, celá ztuhlá spravedlivým rozhořčením. Vojtěch nad ní zavrtěl 

hlavou a pak složil hlavu do dlaní. Bylo mu ze všeho tak nekonečně smutno... Po paměti sáhl 
pro svůj lék, aby si vzal obvyklou dávku na noc. I z toho mu bylo tak nějak beznadějně... Byl 
nemocný, to se už zřejmě nezlepší, je to jen pomalý sestup k blízkému nebytí. Zdálo se mu, že 
v sobě nenajde dostatek energie, aby odšrouboval uzávěr, natož aby si došel do kuchyně pro 
sklenku, natočil vodu...  

Aby všechny ty akce oddálil, zahleděl se na obal. Ano, serpasil, výrobek firmy Ciba, 
Švýcarsko. Podívejme. Obsahuje reserpin, jakási čísla, kterým nerozuměl. Proč si toho až 
dosud nevšiml? Těžce se zvedl, nešel však do kuchyně, ale k malé knihovně, kde trůnila jeho 
vždy spolehlivá Britská encyklopedie. Tak se to všechno dozvěděl: nejenom, že jde o látku, 
získávanou z Rauwolfie, ale i to, že její větší dávky mohou vyvolávat těžké deprese. Náhle si 
uvědomil, že tohle už jednou četl... Jak to, že na to zapomněl? No ovšem, deprese znamená 
vlastně snížení tlaku, tak si to zřejmě vyložil. Chápat původní význam slov není vždy výhoda. 

Ten večer si lék nevzal a v příštích dnech si o své újmě snížil dávky napůl: riziko 
mrtvice mu připadalo přijatelnější než sebevražda, k níž by ho deprese nakonec asi dovedla. 
Aniž to věděl, prodloužil tím léčbu: serpasil se přestal dovážet a jeho zásoby v lékárnách brzo 
vyschly. 

* * * 
 
Dorazil zase Lutti a podle tradice s ním Vojtěch zase jednal sám – teď ale podle 

nových regulí v zvláštní místnosti pro zahraniční návštěvy v hlavní budově ředitelství. Když 
ho očekával dole v hale, měl zvláštní dojem, že ho někdo pozoruje. Bezděčně vzhlédl a 
zahlédl na schodišti známou ženskou postavu. Byl to jen okamžik, žena se okamžitě otočila a 
vzápětí zmizela, ale on nepochyboval: byla to Sára. Podivně ho to rozrušilo. V příštím 
okamžiku už tu byl Lutti, s tím svým širokým úsměvem a potřásáním rukou. 

„Máme tu teď místnost pro návštěvy,“ oznámil mu Vojtěch. „Prý kvůli pohodlí.“ 
„Já vím. Ti, kteří dozírají, přece potřebují jistý komfort.“ 
Vojtěch se rozhlédl, zda někdo neposlouchá, ale nikoho neviděl. Jednání, které 

následovalo, bylo nezvykle suché: žádné dárky, žádné anekdoty, zato poprvé stížnosti. Kdyby 
se ale jakost měla dále zhoršovat... Nebylo třeba dopovědět: v sousedním Německu, v západní 
jeho části, která přes přechodný stav Trizonie byla teď samostatnou Spolkovou republikou, 
vyrůstal z trosek nový průmysl. Nic přece nebránilo prostě změnit partnera, zvláště když se 
dodávky opožďují a mají závady... Vojtěch nešťastně přikyvoval, co také mohl říct: 
z původních vedoucích už skoro nikdo nezůstal, honil se plán, současně se spousta času 
promarnila schůzemi a zmatky. Nakonec dospěli k jakési menší objednávce, prý na zkoušku. 
Když odcházeli z vyšetřovny, jak zdejší lidé jednací místnost tajně nazývali, šeptl mu Lutti, že 
se večer staví. Byl pryč, než Vojtěch mohl něco říct. 

Bohužel večer přijel a tentokrát došel až do pokoje. 
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„Víte, mám dojem, že se naše cesty rozcházejí. Nemůžeme za to, vy či já, jsou tady 
větší síly, na něž náš vliv nestačí. Bojím se, že tu u vás zase nastává dost těžká doba. 
Kdybyste mohli vycestovat...“ 

„Vždyť mě nepustí ani do Vídně, kde mám nejbližší příbuzné,“ mávl rukou Vojtěch. 
„Matka je nemocná, nejspíš už nás opouští, a oni nedají povolení ani mně.“ 

„Pak musíte být stateční,“ řekl Lutti neobvykle vážně. „Nějak to přežít. Vždyť víte, nic 
netrvá věčně. Nacisti budovali tisíciletou říši a vydržela kolik? Sotva devět let.“ 

„Nacisti udělali chybu, že chtěli svět ovládnout silou. Tihle zpívají o míru a přitom 
spoléhají na nákazu tou svou ideologií. Bojím se, že to je na celé století, pokud ne víc.“ 

„No, uvidíme. Nevím, zda se my dva ještě někdy potkáme. Chci říct, že bylo vždycky 
příjemné, jednat s vámi. Chtěl bych vám na rozloučenou ještě něco dát, ale to víte, kontroly 
jsou na hranicích přísné. Tak jenom maličkost...“ 

Vtiskl mu něco do ruky, potřásl jí a byl pryč. Vojtěch rozevřel dlaň, ještě teplou jeho 
stiskem. Byly to hodinky. Copak si nepamatoval, že už mu jedny dal? Nu, uloží je tam, kde 
jsou ty první. Až chlapci složí maturitu, bude alespoň něco, co jim dát. 

 
* * * 

 
Když ho druhý den vrátný volal telefonem, že tam má návštěvu, vzpomněl si 

bezděčně, jak si ho před šestnácti lety tady Inge našla. Kdo to asi může být teď? Vzpomněl si 
na Sáru a rozbušilo se mu srdce. Žádná žena však ve vrátnici nečekala. Jakýsi bezvýrazný 
muž v šedivém obleku ho požádal, aby nastoupil do auta, které stálo u chodníku. 

„Kdo vlastně jste? A kam mě chcete vézt?“ 
„To záleží na vás,“ usmál se muž mnohoznačně. 
„Ale já přece nikam nechci.“ 
„V tom případě to určím já. Tak pojďte.“ 
V autě mu ukázal svůj průkaz STB. Vojtěch měl pocit, jako by mu zmrtvělo celé tělo.  
„Znamená to, že jsem zatčen?“  
„Zatím spíš doufáme ve vaši spolupráci,“ řekl muž nedbale a nastartoval auto. 
Omšelý dům, před nímž po delším kličkování městem zastavil, rozhodně nevypadal na 

úřední budovu. Na první pohled tu nebyla žádná stráž, schodiště bylo zaprášené a slabě 
páchlo ztuchlinou. Muž zazvonil u jedněch dveří. Jmenovka Alois Beránek působila dost 
nevinně, patrně taková být také měla. 

„Kdo je?“ ozval se zevnitř mužský hlas. 
„Vlk,“ k řikl muž tlumeně a mrkl na Vojtěcha. „Vedu ti jehně.“ 
Dveře se otevřely a obyvatel, který rozhodně na žádného beránka nevypadal, jim 

pokynul, aby šli dál. V jakémsi pokoji, který měl zřejmě vypadat jako obytná místnost, ale 
nevypadal, si Vojtěch mohl sednout na židli. 

„Vy jste pan Vojtěch Kára, že,“ řekl nedbale člověk, který se představil jako Vlk. 
„Zjistili jsme, že máte podezřelé styky s cizinci.“ 

„Pracuji na obchodním ředitelství, patří to k mým povinnostem.“ 
Snažil se mluvit klidně, ale hlas se mu chvěl.  
„Nemluvím o práci, ale o vašem soukromí.“ 
„Já přece soukromě žádné cizince neznám...“ 
„Nebuďte naivní,“ řekl Vlk suše. Vytáhl ze záňadří tlustý notes a rozevřel jej. „Pan 

Bernard Lutti vás včera navštívil v devatenáct deset.“ 
„Vyslovuje se to Lytti.“  
„Na tom snad tolik nezáleží. Mluvili jste spolu ve velkém pokoji do... ano, přesně 

třiadvacet minut. To je dost na to, aby vám dal nové instrukce.“ 
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„Jaké instrukce? Přijel za mnou nečekaně. Dost mě to překvapilo, vždyť jsme spolu 
dopoledne mluvili. Že prý se chce jen se mnou rozloučit. Mám dojem, že už s námi 
obchodovat nebude.“ 

„Něco vám dal.“ 
„Nevím, o čem to mluvíte.“ 
„Vid ěli vás. Víte, máte veliká okna a žádné záclony,“ usmál se Vlk. „Jste doma jako ve 

výkladní skříni. Z chodníku sice mnoho vidět není, ale když člověk vyleze na auto...“ 
„Nic mi nedal,“ trval Vojtěch na svém. Lež se mu sice z duše protivila, ale teď věděl, 

že tu nejde jenom o něho. „Třásl mi dlouho rukou, tak to mohlo vypadat...“ 
„Myslíte, že jsme blbci?“ zahřměl Beránek. 
„Každý se přece může mýlit, to ještě neznamená...“  
„Vy přece máte věci od něho,“ vpadl Vlk. „Například hodinky.“ 
„Žádné hodinky nenosím,“ ukázal Vojtěch zápěstí. 
„Někdo je na vás viděl. Krásné nové švýcarské hodinky značky Omega.“ 
Vojtěch chvíli jen zíral. Tak to tedy bylo... A on se trápil, že té Sáře ublížil. 
„Tak co? Došla vám řeč.“ 
„Mám jedny hodinky už dlouho,“ vykoktal Vojtěch s přemáháním. „Přivezl jsem si je 

kdysi z Vídně. Ano, jsou švýcarské. Vypadají nově, protože je nenosím. Šetřím je pro syna.“ 
„Takže pan Lutti vám nic nedával?“ 
„Proč by měl? Obchody, které děláme, jsou výhodné stejně pro nás jako pro něho.“ 
Měl zvláštní dojem, jako by mluvil někdo jiný místo něho: on sám jen přihlížel, ztuhlý 

ledovou úzkostí. 
„Lutti je agent,“ řekl Beránek výhružně.  
„Jistě, obchodní agent, tak se to u nich jmenuje.“  
„Myslíte, že jsme tady pro srandu?“ rozkřikl se Beránek. 
„Sledovali jsme ho po celé republice,“ vmísil se Vlk. „Víme, s kým mluvil, kdy a kde. 

Zachytili jsme dopisy, které tu házel do poštovní schránky. Byly od českých emigrantů. 
Odposlouchali jsme jeho telefonní hovory. Nemáme pochyb, že je závadový.“ 

To hnusné slovo slyšel Vojtěch poprvé. 
„Já o jeho závadách nic nevím... Připadal mi docela normální.“ 
„Hrajete na nás naivku? Co od vás chtěl,“ vyštěkl Beránek. 
„Ode mne? On? To nemyslíte vážně.“ 
Přes strach, který jím lomcoval, vyslovil tohle zcela upřímně. Představa, že by bohatý 

Švýcar, který se vozí v nablýskané limuzíně, mohl chtít něco od něho, mu připadala absurdní. 
Viděl, jak Vlk pohlédl na Beránka a dal mu očima nějaké znamení.  
„Podívejte, pane Kára,“ řekl pak. „My o vás víme víc, než tušíte. A vůbec to nevypadá 

pěkně, když to shrneme.“  
„Vždyť jsem se ničeho špatného nedopustil.“ 
Řekl to úpěnlivěji, než by si přál. Ale měl strach.   
„To posoudíme my. Tak jenom na úvod, pro celkový obrázek. Váš tchán je odsouzený 

nacista, že ano. Pravidelně ho navštěvujete. Píšete si s odsunutými Němci, nemyslete, že to 
nevíme. Máte taky co dělat s jistým seznamem, který zavání vlastizradou.“ 

„Seznam? O žádném nevím.“ 
„Nedělejte z nás blbce!“ zahřměl zas Beránek. 
„Ale já skutečně nevím nic o žádném seznamu.“ 
„Nevíte?“ usmál se Vlk. „Takže jste nedal jistý seznam vojenských velitelů, údajně 

pocházející z počátku okupace, jenomže jaksi pozdě nalezený tři roky po válce, jistému 
plukovníku Vrkočovi? To smrdí, pane Kára, zvláště když uvážíme, že jste poručík v záloze.“ 

„Nedal jsem seznam... Já nevím, co tam bylo. Byla to zapečetěná obálka, kterou si u 
mne paní Vrkočová za války schovala. A s pečetí jsem ji zas odevzdal.“ 
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„No, to si ověříme. Pak jste se taky angažoval kolem spisu jistého Russella, který je 
znám výpady proti naší zemi...“ 

„Pro mne to vždycky byla přední postava Hnutí obránců míru... Pokud myslíte jeho 
knihu, tu přece vybralo nakladatelství...“ 

„A máte podezřelé styky se Švýcarem, který předstírá, že je obchodník.“ 
„Ale on obchodník je, jezdil už před válkou. Můžete se zeptat Kublajchána... chci říct 

soudruha Kubly.“ 
Oba muži na sebe pohlédli. Pak mu Vlk řekl, ať prý si to dobře rozmyslí. Další vývoj 

v jeho věci závisí na jeho ochotě k spolupráci. Oni ho teď nespustí s očí a časem se zas 
přihlásí. O tomhle rozhovoru nesmí s nikým mluvit. Pak ho Vlk zase zavezl na totéž místo, 
kde ho vsadil do auta, a odjel, aniž by se rozloučil. 

„Kde jste tak dlouho byl?“ vyjel na něho Kubla. „Sháním vás už hodinu.“ 
„Zakázali mi, abych o tom mluvil.“  
„Tak o tom nemluvte,“ zavrčel Kubla a rychle zašel do své svatyně. 
Teprve když zas seděl u svého pracovního stolu a hleděl rozostřeným zrakem do spisů, 

udělalo se mu špatně. Celý ten výslech se udál tak nečekaně a zdál se mu tak absurdní, že si 
vlastně nestačil plně uvědomit nebezpečí. Teď se to na něj svalilo. Zrak se mu zamžil, ruce 
brněly, uprostřed hrudi jako by se šířila dusivá hmota. Říkal si s lítostí, že asi umírá... Pak to 
postupně přešlo. 

 
* * * 

 
Odcházel později než ostatní a jak byl ještě celý zmatený, vydal se jinou cestou. Na 

chvíli nechápal, kde se to octnul, pak zahnul za roh a náhle stanul před Sárou. 
„Sáro!“   
„Netušila jsem, že vás tu potkám.“ 
Pohlédl na ni s náhlým odporem. 
„Vy jste mě zradila.“   
„Takže už s vámi mluvili...“  
„Nebo ještě spíš jste od začátku všechno jenom hrála, abyste...“ 
„Ne, to si nemyslete! Dostali to ze mne. Měla jsem na vás vztek, to přiznávám. Tak 

jsem jim řekla o těch hodinkách, když na mě dotírali. Ale to ostatní...“ 
„Proboha, co ostatního, vždyť nic není!“ 
„Jenom si všechno ověřovali a já jsem kývala. Oni snad o vás vědí všechno.“ 
„Všechno? To o sobě nevím ani já sám... Ale co vy s nimi máte společného. Copak vy 

máte zapotřebí, s vaší minulostí...“ 
„Proboha, kde to žijete? Ovšemže právě já. Židovka a koncentráčnice, úplně osamělá. 

Skřípli mě hned, jak jsem se vrátila...tedy ne z tábora, ale z léčení. Mají prý svědectví...“  
„Svědectví? Proti vám?“ 
„Víte, tam v táboře, když chtěl člověk přežít, musel dělat i hrozné věci. Dělal to každý. 

Ale to víte, někteří spěchali ukázat prstem na ty druhé, většinou z dobrých důvodů.“ 
„Takže vás obvinili a vy jste jim...“ 
„Podepsala spolupráci, ano. Byla jsem vyděšená, vůbec jsem nevěděla, kdo to je. 

Tehdy oficiálně snad ani neexistovali. A teď se jich už nezbavím. Asi mnou opovrhujete.“ 
„To ne. Ale pro nás oba asi bude dobré, když se nebudeme znát.“ 
Opatrně ji obešel a šel tak rychle, jak mu stačil dech. 
 

* * * 
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Jako by příroda chtěla dát najevo, že nemá nic společného s jeho problémy, byl 
nádherný srpnový den. V zahradách Bezovky, které míjel, se červenaly pozdní třešně a zrála 
raná jablka. Obloha měla onen světle modrý odstín, který už dává tušit příští námluvy 
podzimu, ale den byl ještě horký. Oba chlapci nebyli doma: Slávek byl na nějakém táboře a 
Tomáš se školou jel pomáhat při žních, říkalo se teď tomu brigáda – proč vlastně, to netušil. 
Alespoň bude doma klid k tomu, aby zahladil stopy... jenomže jak? Má říct Inge, ať rozstříhá 
ten oblek na kousky a nacpe je do popelnice? Jak Inge zná, ušije z něj místo toho chlapcům 
krátké kalhoty. Má vzít hodinky do sklepa a tam je roztlouct na prach? Nebo je odnést k řece a 
hodit nenápadně do vody? Ale umí něco udělat nenápadně? Vždyť říkali, že ho nespustí 
s očí... Představoval si ty bdělé oči, jak ho neustále pozorují. Přihlížejí, i když člověk polyká? 
Kam až přitom vidí? Dívají se, když jde záchod? Zkoumají nějakým zvláštním zařízením, co 
tam po sobě zanechá? Na chvíli mu po tváři přeběhl bezděčný úsměv, pak se zas zachmuřil.  

Tohle nebyla doba žertů a vůbec už ne pro něho. Sledovala ho STB, došlo to už tak 
daleko, že ho vyslýchali. Co vlastně věděli, nebo si mysleli, že vědí? S tím Luttim se to 
vysvětlí, alespoň doufal. I kdyby mu dokázali, že od něho něco vzal... Ti příbuzní, to snad je 
maličkost, překlad Russella, to už je absurdní. Ale ten zatracený seznam! Proč jim hned neřekl 
pořádně, jak to bylo? Jak to, že jej s ním vůbec spojují... proboha, to může být vážné, cokoliv 
armádního zdálky smrdí šibenicí.  

„Ale pan Kára, to je náhoda,“ ozval se před ním povědomě kvákavý hlas. 
„Ježíši, jeden výslech za den stačí,“ zavyl Vojtěch polohlasem, ale hned se ovládl. 
Kreczmar tentokrát nebyl sám, byla do něho zavěšená Frieda. Vojtěch je oba pozdravil 

a jenom s úsilím skryl zděšení z toho, jak ta Frieda vypadala. Zdálo se, že si toho sama není 
vědoma: zkřivila zpustošenou tvář do koketního úsměvu a podala mu svou vyzáblou ruku. 
Bylo to jako držet v dlani pařát nějakého ptáka.  

„Spěcháte asi na oběd,“ řekl Kreczmar s nezvyklou taktností. „Rodina čeká na svou 
hlavu, aby se mohlo začít hodovat.“ 

Vojtěch se po něm podíval, zda není opilý. Tak obřadně se většinou nevyjadřoval. 
„Jsme doma jenom s Inge. Kluci jsou někde na brigádě.“ 
„Tak mladí a tak pracovití! Ještě, že máme mládež. Jinak by nebylo co jíst. My staří 

musíme vysedávat na schůzích a na školeních, těžko stačíme něco jiného. Ačkoliv na vás, 
pane Kára, se to ovšem nevztahuje. Vy jste vzor pilnosti, chlapci jsou holt po vás. Ještě 
přednášíte v Ústavu moderních jazyků?“ 

Vojtěch se zamračil. Absurdit už toho dne měl dost. 
„Nikdy jsem nepřednášel, jenom učil. Jsou to prostě jazykové kurzy... Ne, už tam 

neučím. Skončil jsem tam před dvěma lety.“ 
„No, to je škoda. Vlastně pro vás dobře, ale tím se od vás nic nedozvím. Šéfem tam 

byl jistý pan Smejtek, viďte. Víte, že ho prý zavřeli?“ 
Přiblížil zas svou lesklou tvář až těsně k Vojtěchovi. 
„Odkryli prý tam diversantskou buňku. Scházeli se tam potají, muži a ženy. Hráli si 

americké desky, vzájemně půjčovali detektivky, samé takové nebezpečné činnosti. Dokonce 
společně prý poslouchali Svobodnou Evropu.“  

„Svobodná Evropa? Co to je?“ 
„Nějaká nová rozhlasová stanice, říká se. Prý se tam mluví česky, tady o nás. 

Samozřejmě samé lži,“ mrkl na Vojtěcha. 
V té chvíli Frieda zavrávorala a požádala slabým hlasem, zda by už nemohli jít. 
„Ne, že bychom vás rádi neviděli,“ pokusila se o koketnost, ale hlas jí selhal. 
Vojtěch zatrnul, že jdou stejným směrem, ale rozloučili se a zahnuli do postranní 

uličky. Přidal do kroku a snažil se vyrovnat s tím novým náporem. Že Smejtek se svým 
Ústavem nakonec špatně skončí, to víceméně předpokládal. Čekal však spíš finanční 
podvody, ne politický delikt – a že to bude rovnou vězení... Vojtěcha olízl studený jazyk děsu. 
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Připomínalo to okupaci: nebylo malých prohřešků, i směšné drobnosti se braly jako těžký 
zločin. Zdalipak to všechno, co oni o něm vědí, zahrnuje jeho krátké zasnoubení s tím 
neblahým ústavem? 

Úzkost, která jím probíhala, vzápětí ustoupila jiné formě děsu. Jak ta Frieda hrozně 
vypadala! Taková krasavice to bývala a teď... Pocit mu říkal, že jen jedna nemoc takovou 
spoušť dokáže, ale ani v myšlenkách nechtěl vyslovit její jméno. Jsou hrozné síly destrukce, 
proti nimž je i všechno lidské zlo docela malé... 

 
* * * 

 
 Když přišel domů, byla Inge celá zrůžovělá a dokonce si zpívala. To také byla svého 

druhu katastrofa: v dokonalém komplementu k Vojtěchovi, Inge měla krásný hlas, ale 
povážlivý nedostatek hudebního sluchu. Jak něco takového může být, Vojtěch nikdy neuměl 
pochopit. Když zpívala, dojímal se a trpěl zároveň, ale nikdy neprotestoval: nebylo v těchto 
letech příliš časté, že by jí bylo do zpěvu. 

Na chvíli zaváhal, zda jí má říct o těch dvou hrůzách, které zažil, ale pak si řekl, že to 
nespěchá. Oběd, ta jedna z mála radostí, které mu zbyly, potřeboval jeho plné soustředění. 
Mlčky si umyl ruce a když vstupoval do pokoje, zmobilizoval v sobě všechny síly proti 
dotírající úzkosti. Na stole, kde už bylo prostřeno k obědu, stál vprostřed džbán a v něm 
kytice sametově rudých růží. Vojtěch se chvíli díval na jejich orosenou nádheru. 

„M ěla jsi tady nápadníka?“  
„Stavil se tady otec,“ řekla lehce. „Je úterý, musel se hlásit na úřadě.“ 
„Otec?“ 
Vojtěch si pomyslel, že se Hoch přece jenom změnil: nikdy by v minulosti květiny 

nenosil. Co jimi asi sděloval až tam v té hloubi, kde nebyla žádná slova? Pak si uvědomil, že 
křehkým dechem květin proniká jiná vůně, podstatně zemitější, ale stejně lákavá. 

„Copak to máme k obědu? Čekal jsem bramboráky.“ 
„No, máme změnu. Doufám, že neodmítneš,“ usmála se Inge. 
Vojtěch pohlédl na vydatnou porci smaženého kuřátka, která se na něho smála na talíři 

v nejlepší společnosti nových brambor a svěží zeleně čerstvého salátu. V té úpravě a vůni bylo 
něco až poeticky svůdného. Přemohl chuť se okamžitě pustit do jídla. 

„Tohle je z nejnovější loupeže?“  
„Ne, to je kompenzace,“ řekla Inge s neproniknutelným výrazem. „Otec si spočítal, že 

rozdíl mezi přiměřeným platem a tou almužnou, kterou mu Čajkin dává, měsíčně odpovídá 
zhruba třem slepicím. Ne přesně, drobné se doplácejí ve vejcích.“ 

„Tomu se říká přirozené právo, na rozdíl od toho formálního, které lpí na liteře zákona. 
Tohle je tento měsíc kolikátá kompenzace?“ 

„Myslím, že čtvrtá. Jsou přece taky prémie.“ 
Vojtěch jen mlčky přikývnul a vnořil nůž do poddajného masa. Lehký mráček 

špatného svědomí za sebou vzápětí přivedl černá mračna obav, která měl někde vzadu na duši. 
Ale jako někdy na obloze, i v jeho mysli se okrajem mraků prodralo slunce a ozářilo krajinu. 
To kuře bylo neuvěřitelně, hříšně dobré... 

 
II  
 
Chlapci rostli. To jistě dělali už od prvního dne, dokonce podle lékařů prý tehdy 

nejvíce – ale teď to bylo nápadné: jako by se do toho teprve pořádně dali. Napřed hnal vzhůru 
Tomáš, pak brzy nato Slávek, který jako vždy nechtěl zůstat pozadu. Pohodlně oblé tvary, pro 
něž se jim někteří kluci smáli, najednou ustoupily přímým hranatým liniím. Vojtěch sledoval 
s lehkou úzkostí ten překotný růst: co když se jejich těla zapomenou a budou pokračovat 
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pořád dál? Nu, stropy měli vysoké, horší to bylo s botami a látkou. Budou snad jeho syni 
běhat nazí? Naštěstí Inge nacházela stále něco k přešití a díky její virtuozitě výsledek 
nevypadal legračně. Ostatně byli na tom všichni stejně. Sdílená nouze se tak silně necítí. 

Vojtěch však neměl mnoho příležitostí vidět své chlapce růst. Tomáš byl věčně někde 
se svým kamarádem, vytáhlým předčasně dospělým chlapcem, který mu zřejmě imponoval. A 
Slávek? Ten zas pořád někde vysedával na schůzích, organizoval to a ono, dokonce mluvil do 
městského rozhlasu. Měl by být Vojtěch hrdý na ten zřejmý úspěch? Snad. Místo toho měl 
jakýsi pocit zvrácenosti: zatím co nevědomé děti jásaly nad krásnou budoucností, život kolem 
byl stále chmurnější. Vojtěch nedávno četl povídku od E. A. Poea, v níž se hrdina octne 
v kobce Svaté Inkvizice. S hrůzou pozoruje, jak se k němu její strop a stěny zvolna blíží a 
chystají se ho rozdrtit. V poslední chvíli ho zachrání nějaké povstání. Kdo ale spasí tenhle 
národ, který se vůčihledně dusil v zmenšujícím se prostoru? 

Možná ten pocit vyvolával reserpin, který Vojtěch bral stále podle svého dávkování. 
Už nenesl jméno serpasil – švýcarské léky vymizely z lékáren – ale byl to prostě reserpin, 
nejasné provenience. Nu, snad to bylo totéž. Vojtěch lék bral a statečně bojoval s depresí. Byl 
stále osamělejší. Inge si konečně prosadila, že půjde pracovat: alespoň na pár hodin, jako 
knihovnice. Musela kvůli tomu svést zuřivý boj s novým vedoucím knihovny. 

„Představ si, tvrdil, že neumím dobře česky,“ rozčilovala se. „Přitom sám dělá hrozné 
gramatické chyby. Když něco napíše, je to tak negramotné, že se potom lidi dlouho radí, co 
chtěl vlastně říct.“ 

„Jsou různé chyby. Některé označují příslušnost k určité tlupě a pak jsou v pořádku.“ 
„Co tím chceš říct?“ 
„Je to dost komplikované. Tomu člověku zřejmě vadí, že máš trochu přízvuk...“ 
„Už zase začínáš?“  
Oči jí zahořely hněvem a předzvěstí potlačovaných slz. 
„Ale Inge, to je prostě fakt. Ten člověk je patrně primitiv, jak se teď sluší, zvláště 

v kultuře. A tihle lidé, přes všechno to internacionalistické horování, mají hlubokou nedůvěru 
k cizincům.“ 

„Co kdybych vstoupila do strany?“ 
„Ježíši, Inge! To nestačí, jak blbne Slávek?“ 
„No vidíš, Slávek...“  
Nikdy se nedozvěděl jak, ale nějak zřejmě uplatnila okolnost, že je matkou Slávka. 

Místo v knihovně dostala a tak i ona nyní bývala teď odpoledne málo doma. Vojtěch, který 
dříve měl stále málo času, teď čelil dlouhým prázdným hodinám. O jeho překládání nikdo 
nestál, vydávaly se jenom knihy převedené z ruštiny. Jazykové kurzy skončily se Smejtkem a 
jeho věrným kroužkem, který zmizel v některém ze stále vznikajících pracovních táborů. 
Soukromé hodiny – ještě vloni měl slušnou hrstku žáků – Vojtěch raději zrušil poté, co ho 
začala obtěžovat STB. Byl od té doby znovu u výslechu, pořád ta stejná dvojice Vlka a 
Beránka, kteří jako by si schválně vyměnili jména. Padaly tytéž otázky a temné výhružky 
prokládané nejasným naléháním. Co vlastně chtěli? Vojtěch to nechápal. 

Chodíval do parku, vybaven dvěma nebo třemi knížkami. Občas se zastavoval a 
zdálky hleděl na skupinky stromů nebo na hloučky mladých maminek s malými dětmi. Raději 
se k nim nepřibližoval, nesetkával se u nich už s vlídností. Ostatně bylo jich v tom parku stále 
méně: k příkazům doby patřilo, aby i ženy pracovaly – ne v domácnosti, kde by měly jistě 
práce dost, ale v nějaké instituci. Děti se odkládaly do jeslí, někdy na celý den, občas i na 
týden. Vojtěch nacházel jistou podobnost s líhněmi u Čajkina, kde se z vajec v inkubátoru 
zázračně rodila kuřata. Ta svou matku nikdy neviděla, děti na tom zatím byly o poznání lépe. 

 
* * * 
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Dveře se rozlétly a vešel Slávek. Celý zářil. 
„Představte si, že mě vybrali do Artěku!“  
„Do Artěku? Co to je?“ 
„Mezinárodní pionýrský tábor na Krymu. Jezdí tam jen ti nejlepší. Z celé Plzně pojede 

jenom jeden. Vybíralo se to nejmíň měsíc podle bodového systému...“ 
„A ty´s měl nejvíc,“ napověděla mu Inge se zářícíma očima. 
„No, měl jsem plný počet bodů všude, kromě třídního původu,“ řekl Slávek skromně. 

„Škoda, že nejsi dělník, tati.“ 
Vojtěch na něho podmračeně vzhlédl. 
„Stačil by dělník? Neměl bych být radši pasák vepřů nebo čistič kanálů? Podle 

Zoščenka je správný původ matka prostitutka a otec obecní pastucha.“ 
„Vojto!“  
Inge se takové vtipy nelíbily. Slávek se zarazil, měl jemnou citlivost pro jeho náladu. 
„Chtěl jsem jen říct, že se třídní původ taky boduje.“  
„Otec by měl být víc, než počet nějakých pitomých bodů.“ 
Mezitím se vrátil Tomáš, zamlklý víc než obvykle. 
„Jak bylo venku,“ oslovil ho Vojtěch. 
„Normálně.“ 
„A kde jste vlastně byli?“ 
„Tak, všelijak.“  
„Nemůžeš odpovědět pořádně?“  
Viděl, jak Tomáš ztuhnul. Bylo mu líto, že na něho vychrlil nevoli, která se v něm 

navršila, ale už se to nedalo vzít zpátky. 
„Když se s námi nechceš podělit o svoje zážitky,“ řekl s umělým klidem, „je to 

především tvoje škoda.“ 
„Já žádné nemám.“  
Vojtěch na něho překvapeně pohlédl. Byla to další provokace nebo pravda? Bezděčně 

zavzpomínal na svou procházku. Byl v parku, ano, díval se na stromy, pak na ty matky 
s dětmi. Říkal si přitom, že je starý a jak to nějak uteklo. Byly to zážitky, daly se vyprávět?  

„Malyš se stěhuje,“ řekl Tomáš náhle. 
Podivné jméno, nejspíš ruské, ačkoliv to Tomáš popíral. 
„Vzali jim vilu, taky ordinaci. Prý tam bude zdravotní středisko.“ 
„To mohou? A kam teď půjdou, celá rodina?“ 
„Malyš má jenom matku, je už starší... Stěhují se do Brna.“ 
Tomáš to řekl nějak dutě. Vojtěch na něho pohlédl a náhle pochopil velikost jeho žalu. 

Podobně jako on, Tomáš nenavazoval snadno přátelství. Malyše obdivoval, v určitém smyslu 
zřejmě miloval nebo alespoň o něj velmi stál jako o přítele. Teď o něho zas přichází, jednou 
z těch nespočetných zvůlí. Proti některým hrozným věcem, které se tu děly, to byla jenom 
drobnost; pro člověka, který to prožíval, se svět rozšklebil bolestivou trhlinou. 

 
* * * 

 
Za několik dní byl zase Slávek nějak zamlklý. Dalo to chvíli vyptávání, než náhle 

vybuchl a marně přitom zadržoval slzy. 
„Do Artěku nejedu. Místo mne jede Čížkův syn. Prý se ukázalo, že má o bod víc.“ 
Čížek byl generální ředitel, známá a mocná postava. 
„Chyběl ti jenom bod za třídní původ. Copak je Čížek dělník?“ 
„Ředitel závodu prý platí stejně nebo víc.“ 
Zajímavá třídní teorie, pomyslel si Vojtěch. Bude se na to muset zeptat Kublajchána. 
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„To máš jako v mariáši,“ ozval se Tomáš z kouta cynicky. „Trumfová sedma může 
platit víc než svršek nebo král. To záleží na hře.“ 

„Ale je to nespravedlnost! Jen proto, že má otce ředitele...“ 
„Spravedlnost je spíš vzácná. Musí se o ni tvrdě bojovat, pokud věc za to stojí. 

V tomhle případě je nejlepší pokrčit rameny.“ 
Nebyl si jist, zda tím, že člověk ustupuje malým zlům, neotvírá dveře těm velkým. Ale 

co měli dělat? Tohle se přece dělo stále: mocní s oblibou mávali druhým něčím chutným před 
nosem, aby je povzbudili k výkonu – a když dosáhli svého, slupli sousto sami. Francouzská 
revoluce, o níž často přemýšlel, hlásala volnost, rovnost, bratrství. Místo volnosti nastolila 
teror, místo bratrství hysterickou podezřívavost a co se týče rovnosti, vedla k Napoleonovi a 
jeho nové šlechtě. Byli už Čížkové ta nová šlechta? Nepředbíhejme. Čekala ještě fáze, v které 
revoluce žere vlastní děti. Dala se čekat, když to byl jen puč se zahraničním dohledem? 

 
* * * 

 
Vojtěch měl těžké starosti. Jednoho srpnového dne na něho před vchodem zase čekal 

Vlk a bez velkých ceremonií si ho odvezl do obvyklého bytu. Byli zas na něj dva, tentokrát se 
ale nedrželi těch svých převrácených rolí:  oba byli velmi rozezlení. 

„Vy jste nám lhal,“ rozkřikl se na něho Vlk. „Tvrdil jste, že s tím Luttim nic nemáte.“ 
„Kromě služebních povinností, ale ty víceméně skončily...“  
Obvinění ze lži byla urážka. Od slovních políčků se mohlo rychle přejít k fackám. 

Bude se bránit? Patrně na to čekají. 
„Tak co ten dopis?“ zeptal se Vlk jízlivě. 
„O žádném dopisu nevím. Lutti mi nepíše.“ 
„Nelžete!“ zahřměl Beránek. 
Už zase! Ještě mi ale vykají. Až začnou tykat... 
„Už podruhé jste použili to slovo,“ řekl s ovládáním, ale s nelibostí slyšel, jak se mu 

chvěje hlas. „Nejsem už žádný kluk nebo nějaký zlodějíček, abyste mě směli takhle urážet. 
Říkám vám po pravdě, co vím.“ 

„A co je tedy tohle?“ zeptal se ho Vlk jízlivě a zamával mu před očima nějakou 
obálkou. 

„M ůžu se podívat?“ 
Po krátkém zaváhání mu Vlk podal dopis. Obálka sice nesla Vojtěchovu adresu a byly 

na ní nalepené nějaké švýcarské známky, ale byla vyrobena ze zdejšího laciného papíru. 
Vojtěch ji otevřel a vyňal dopis. Stačil mu jeden pohled, vycvičený korekturami. Beze slova 
papír složil, vložil jej zase zpět a dopis vrátil Vlkovi. 

„To je naivní podvrh,“ řekl opovržlivě a na chvíli mu strach zastřelo spravedlivé 
rozhořčení. „Pokud mě tím chtěl někdo očernit, měl si dát trochu více práce.“ 

„Co nám to chcete namluvit?“ řekl výhružně Beránek. 
„Takovou obálku by Lutti nikdy nepoužil, vím to z obchodní korespondence. Oni tam 

nemají nedostatek papíru. Dopis je špatně ofrankovaný, to by na poště nevzali. Dál Lutti píše 
francouzsky, je to švýcarský Francouz. Tohle je německy. On ten jazyk ovšem umí a protože 
je vzdělaný, neudělal by hned v první větě čtyři chyby.“ 

Vzhlédl a viděl, že na něho oba trochu vyjeveně zírají. 
„Kromě toho není idiot. Kdyby mi chtěl dát instrukce k nějaké... diversi, nebo z čeho 

mě to podezříváte, opravdu myslíte, že by mi to sděloval poštou? Tohle mi připadá jako  
z Rychlých Šípů, které mí chlapci kdysi hltali.“ 

„M ůžeme tě donutit, aby ses přiznal,“ zaburácel Beránek.  
Chytil ho za kravatu, až se začal dusit. Vojtěcha náhle obestřela rudá mlha. 
„Co si to dovolujete, vy primitive,“ zařval na něho zbytkem dechu.  
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Možná to křičel jenom v mysli. Ta rudá mlha zčernala a na chvíli nic nebylo. Když 
přišel k sobě, přidržoval ho Vlk na židli a Beránek byl někde v pozadí. 

„Pane Kára, vy jste přece inteligentní člověk,“ říkal mu Vlk téměř něžně. „Tohle je tak 
zbytečné. Vždyť se můžeme dohodnout. Stačí, když nám to tady podepíšete, a my vás 
pustíme.“ 

Podal mu pero a přistrčil nějaký papír před oči. Vojtěch s úsilím donutil své rozostřené 
oči, aby četly. Napřed nic nechápal a málem ze zvyku začal opravovat pérem překlepy a 
pravopisné chyby. Když došel nakonec, chvíli v sobě hledal sílu a pak vzhlédl. 

„Tady se píše, že se zavazuji k spolupráci. Neříká se s kým,“ řekl vyčerpaně. „A čeho 
se ta spolupráce bude týkat.“ 

„Ni čeho zvláštního. Budete jenom trošku dávat pozor, co si lidi povídají, jak se 
chovají k cizincům, zda nedělají něco podezřelého. Občas o tom napíšete stručnou zprávu.“ 

Jako Sára Munková, pomyslel si. 
„Na to se nehodím,“ řekl s nejvyšším úsilím. „Neumím poznat, co je podezřelé...“ 
„To se mi nezdá. Podle toho, jak jste posoudil ten dopis – ten zřejmě skutečně musel 

poslat nějaký váš nepřítel – byl by z vás dobrý detektiv.“ 
„Nehodím se na to, nic takového dělat nemůžu.“  
Zdálo se, že i Vlk už ztrácí trpělivost. Vyskočil, prošel se po místnosti, pak se vrátil. 
„Vám zřejmě brání špatně pochopená čest. Bojíte se, co by si o vás lidé pomysleli, 

kdyby to o vás věděli. Nenapadlo vás, že si to můžeme podepsat i za vás a pak vašim známým 
podstrčit, aby se to o vás rozhlásilo?“ 

Vojtěch na něho pohlédl a přitom cítil, že se zas začíná třást. Strach v něm zápasil 
s ošklivostí. Musím se ovládnout, domlouval si. 

„Nevím, k čemu by to bylo. Když si budou lidé myslet, že jsem udavač...“ 
„Ale pane Kára, takové slovo! Spolupracovník STB, to je přece čest.“ 
„Já téhle cti určitě nejsem hoden.“ 
„Takže nepodepíšete? Nezapomeňte, že nejste sám, máte...“ 
„Vy si myslíte, že mi můžete vyhrožovat?“ vykřikl Vojt ěch.  
Zoufalství z možnosti, že by se tahle spodina vrhla ještě na jeho rodinu, v něm na 

okamžik probudilo novou sílu.  
„Skutečně nejsem sám, mám vlivné přátele. Obrátím se na soudruha Kublu, taky na 

Rosického a na soudruha Reicina...“ 
Ta dvě jména se mu nějak vybavila, nevěděl ani odkud. Kdyby byl tušil další vývoj 

událostí, byla by ho v té chvíli nejspíš ranila mrtvice. Vlk na něho okamžik mlčky hleděl. 
„Pojďte. Zavezu vás zpátky.“ 
 

* * * 
 
Když přišel domů, o hodinu pozdě, byl ve stavu, kdy se hodilo sepsat poslední vůli. 

Jenomže kvůli čemu? Kvůli těm čtyřem rozviklaným židlím, z nichž od dvou se už nějak 
poztrácely šrouby, takže sedět na nich byl kousek hodný artisty? Kvůli klavíru, jenž nešel 
naladit, roletám v oknech, které ustrnuly na půl žerdě a nešly stáhnout ani vytáhnout? Těžce 
usedl ke stolu. Inge, která čekala, že si bude mýt ruce, vsunula překvapeně hlavu do dveří. 

„Kde jsi tak dlouho byl? A jak to vypadáš,“ řekla popuzeně. „Jídlo je skoro zkažené, 
jak jsem to pořád ohřívala.“ 

Pohlédl na ni. Jídlo? Ani neměl hlad. 
„Já spěchám, přece víš, že mám dnes knihovnu! Neřekneš mi, kde jsi byl tak dlouho?“ 
„M ěl jsem nějakou záležitost.“   
O svých stycích s STB jí dosud neřekl, částečně z opatrnosti a hlavně proto, aby ji 

uchránil před rozrušením. 
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„A jak se jmenuje ta záležitost? Lička, Sára, nebo jinak?“ 
S údivem viděl, jak ta její jinak hezká tvář najednou zošklivěla. Krása je věc výrazu, 

řekl si, mnohem víc než stavby tváře. 
„Já se tu dřu, abys byl spokojený, a ty si zatím...“  
Nos jí naběhl a velké oči se plnily slzami. 
„Byl jsem u výslechu,“ řekl unaveně. 
„To má být vtip? Chceš říct, že Kreczmar...“ 
„Ne. Vyslýchala mě STB. Už potřetí, nechtěl jsem o tom mluvit.“ 
„Tebe? A proč, proboha.“ 
Řekl jí to několika větami. Když viděl její vytřeštěné oči a slyšel vlastní věty, do nichž 

nemohl vtěsnat všechnu úzkost, hněv a pocit ponížení, připadalo mu to samotnému absurdní.  
„Proboha, pálí se to,“ vykřikla náhle Inge a běžela do kuchyně. 
Vzápětí slyšel třesk nějaké pánve a pak řinkot střepů. Zoufale zabořil tvář do dlaní. 

Všechno se rozpadalo... 
 

* * * 
 
Ne, všechno se nerozpadalo. Svět prostých skutečností pokračoval bez ohledu na křeče 

ve světě lidí: stromy dál rostly a barvily si listy do ohnivých odstínů dřív, než je budou muset 
odhodit; v zahradách zrály pozdní plody a na nebi se na pozadí modři stavěly vznosné hrady 
z oblaků. Vojtěch se občas zastavil a zíral, jako by to viděl poprvé a taky naposledy. Byl zas 
většinou sám: chlapci buď měli nějaké jiné povinnosti, nebo s ním už prostě chodit nechtěli – 
a Inge, ta se zdála zcela pohlcená tou svou knihovnou. Nebyl tu tedy nikdo, kdo by stál mezi 
ním a jeho samotou, kdo by zastínil pohled do těch hloubek jeho bytí. Bezděčně sahal po 
knížce, aby se zachytil nějakých řádků jako zábradlí, alespoň trochu tlumícího závrať, ale pak 
ji zase nechal sklouznout do kapsy. Najednou pocítil potřebu ohlédnout se a čelit svému 
životu, ať už byl sebevíce rmutný. 

Musel si připustit, že všechna jeho snaha najít smysl v životě vždy narazila na nějaký 
škleb. Měl talent na jazyky, ale utratil jej v úřednickém povolání, k němuž cítil jen tichou 
nenávist. Byl sice schopný překladatel, ale tu schopnost vyplýtval na druhořadé knihy, 
s jedinou výjimkou – a ta šla do stoupy. Měl v sobě jistý náboj lásky nebo aspoň vášně, ale 
kdykoliv mu povolil, řádila kolem smrt... 

„Á, pan Kára, vás jsem už dávno neviděl,“ ozval se před ním nepříjemně známý hlas. 
„Tentokrát jste výjimečně sám, to se tak často nevidí.“ 

Vojtěch v panice zauvažoval, jak by se dalo prchnout, ale pak se zastyděl. Kreczmar 
prožil takové trápení, Frieda umírala aspoň rok, prý velmi bolestivě. Však se za pár měsíců 
viditelně změnil: tvář mu povadla a ani pleš mu už tak nezářila. 

„Chci vám vyjádřit svou hlubokou účast,“ zamumlal rozpačitě. 
„Děkuji, to je od vás milé. Však ji také potřebuji.“  
Bylo to neuvěřitelné, ale i ve smutku zněl jeho hlas plechově. Vojtěch na chvíli kolísal 

mezi soucitem a ošklivostí. Kreczmar byl jeden z otravů, kteří jakýmsi instinktem bezpečně 
rozpoznali slušné lidi a na ty se pak přisáli. Na druhé straně, byl to člověk celkem jinak 
neškodný a navíc viditelně otřesený žalem.  

„Mluvme raději o situaci,“ řekl Kreczmar. „Nevšiml jste si ničeho?“ 
„Opravdu nevím. Víte měl jsem jiné starosti...“  
„Najednou vymizela řada jmen. Opravdu jste to nezpozoroval? Především Slánský, 

náš generální tajemník. Osoba přímo ústřední, člověk si někdy říkal, kdo tu stranu vlastně řídí. 
Takový působivý zjev, dával si na tom záležet, vždycky prostovlasý, ve vlajícím koženém 
kabátě. Najednou jako když někdo otočí vypínačem. Zhasni svíčko... to je Othello?“ 

„Myslím že je to Macbeth. Ale to, že noviny o někom nepíší...“ 
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„Byl na první stránce každý den! Najednou nic. A není sám. Šváb, Geminder, 
Clementis, jen co si vzpomínám. Na Svobodné Evropě se o tom také zmínili, copak ji 
neposloucháte?“ 

„Já ani nevím, kde ji chytat,“ řekl Vojtěch po pravdě. „Snažím se spíš poslouchat cizí 
jazyky, franštinu, angličtinu...“ 

„Uvidíte, že se něco chystá. To není jenom tak. Teče jim do bot, tak se teďka perou 
mezi sebou.“ 

Vojtěchovi se bezděčně vybavilo, jak si Slávek ověřoval, jaké to je, když teče do bot. 
Jak dlouho to už může být, šest let? Od té doby byl Slávek dvakrát větší, zkoušel si jiné 
pocity... Jak jenom ty děti rostou. Kreczmar má taky dceru... 

„Chtěl jsem se zeptat, jakpak se má vaše dcera. Taková hezká dívka, ta teď asi...“ 
„Eva? Vlastně nevím, věčně někde lítá. No, budu muset běžet. Buďte zdráv,“ rozloučil 

se náhle, jako vždy. 
A také jako vždy byl dobře informován. Tři čtyři týdny nato, koncem listopadu, začal 

proces se Slánským a jeho skupinou. Noviny téměř nepsaly o ničem jiném, rozhlas vysílal 
jednání přímo ze soudní síně. Co vycházelo najevo, nebylo k věření: přímo v samém vedení 
Strany a na nejvyšších místech Bezpečnosti, prostě všude tam, kde byl stát nejzranitelnější, se 
vytvořilo spiknutí. Ne snad jen k tomu, aby uchvátilo moc, ale proto, aby škodilo: aby za 
mrzký žold západních imperialistů a jejich židovských nohsledů bránilo hladké cestě k lepší 
budoucnosti. Obvinění – vesměs zvučných a donedávna obávaných jmen – se k tomu 
přiznávali souvisle a bez váhání, jako by svou řeč četli z papíru. 

Vojtěch poslouchal obviněné, jak bezbarvými hlasy žáčků odříkávají popisy svých 
zločinů, z nichž jenom část by je musela dovést na šibenici. Jaké strašlivé komedie to tady 
byli svědky? Je možné, že se nějak domluvili? Ale jak se pak z toho hodlají dostat ven? 

„Tati, to je jako s tou Horákovou?“ zeptal se ho tiše Slávek. 
„Tohle je ještě horší, Slávku,“ řekl mu Vojtěch zdrceně. „Prosím tě, s nikým o tom 

nemluv a hlavně nic nepodnikej. Jestli chceš, napíšu ti omluvenku a nechoď pár dní do školy.“ 
Chlapec na něho chvíli zíral rozšířenýma očima, pak tiše kývnul. Co se v něm přitom 

dělo, to Vojtěch netušil.  
Druhý den v práci je hnal Kubla na mítink, že prý je třeba odhlasovat rezoluci. Vojtěch 

se celý roztřásl. Věděl, že nedokáže zvednout ruku pro to vražedné divadlo. Přitom měl ale 
strach, že si ho někdo známý všimne a třeba oznámí, že nehlasoval. Měl už i tak na krku STB, 
tohle by byla ta poslední kapka... Nakonec se prostě schoval na záchod. Když tam tak seděl, 
náhle si vzpomněl na Itálii, Benátky, jak tam s podobnými dojmy proseděl hodinu v jakési 
šatně. Tehdy to byli fašisti, dnes komunisti... Konečně slyšel hluk, lidé se vraceli. Vyšel 
opatrně na chodbu a pokud možná nenápadně vklouzl do své kanceláře. 

„Sháněl vás Kublajchán,“ řekl mu přes rameno Machatý. „Je to sotva minuta.“ 
S koleny jako z rosolu šel tedy za svým šéfem. Ten k němu podmračeně vzhlédl. 
„Nebyl jste na mítinku, pane Kára.“  
Vojtěch zuřivě přemýšlel. Měl tvrdit, že tam byl, ale zamíchal se do jiné skupiny? 

Vždyť neví, kde se mítink konal, mohl se jenom ztrapnět. 
„Je mi to líto... Byl jsem bohužel na záchodě, trpím zažívacími problémy. Zdržel jsem 

se a pak nevěděl, kam jít...“ 
„Uvědomujete si, že právě teď je každý jako pod lupou? Zvlášť úředníci ředitelství, 

ještě víc bezpartijní a obzvlášť vy?“ 
„Proč právě já,“ zeptal se Vojtěch zděšeně. 
„Protože vás kdekdo zná. Lidi na vás dost dají. Copak vy nechcete, abychom potrestali 

zrádce? Lidi, kteří měli důvěru, hřáli se na výsluní a přitom...“ 
Zdálo se, že se až zalkne spravedlivým rozhořčením. Vojtěch najednou cítil, že pokud 

nenajde tu správnou odpověď, bude mít i v tomhle člověku nepřítele. 
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„Ti obvinění byli všichni ve Straně, že ano. Stranické špičky, dalo by se říct?“ 
„No právě!“ 
„Cožpak nám nestraníkům přísluší je soudit? Já osobně se na to necítím.“ 
Kubla na něho chvíli překvapeně zíral, pak sklopil oči. 
„Na tom něco je. Nikomu ale neříkejte, že jste nehlasoval.“   
Večer se dozvěděli ve zprávách, že do Prahy dorazilo 10 500 rezolucí z celé republiky, 

žádajících nejpřísnější tresty, což přeloženo znamenalo smrt. 
„To je strašné,“ řekl Vojtěch Inge. „Víš, jak se národ za to bude jednou stydět?“ 
„Co se tak rozčiluješ? Lidi věří tomu, co jim řekli.“ 
„Copak jsou malé děti? Není tak těžké poznat nehoráznou lež.“ 
„Lidi to asi nezajímá. Nejspíš si říkají, že se teď prostě pobíjejí mezi sebou. Neříkal 

jsi, že revoluce požírá své vlastní děti?“ 
„Tohle už není revoluce, ale zvláštní zvrhlá šaráda. Dokonce ani nacisti nenutili své 

oběti, aby se vymyšlenou vinu naučily nazpaměť.“ 
„Jak víš, že to tak je? Třeba...“ 
„Myslíš si, že by někdo sám od sebe řekl, že pracoval za mrzký žold, že z čiré 

nenávisti schválně podrážel nohy pracujícímu lidu?“ 
„To říkali?“ 
„Vždyť jsi je sama slyšela. A navíc, všimni si, snad do jednoho jsou to Židi.“ 
„No a?“ 
„Němci jich povraždili šest milionů a tihle s tím zas začínají.“  
„Netušila jsem, že jsi takový přítel Židů.“ 
Překvapeně na ni chvíli hleděl, pak kolem ní šel k oknu a zahleděl se ven. Ne, zvláštní 

přítel Židů nikdy nebyl, ačkoliv jakousi zvláštní hrou osudu se s nimi stále znovu setkával. Ze 
zvyku zakořeněného v mládí je někdy posměšně napodoboval. Vyprávěl o nich vtipy, které 
sami o sobě vymýšleli, byly to ty nejlepší anekdoty na světě. Neměli ovšem rádi, když je po 
nich opakoval někdo jiný...  

Zdálo se mu, že má málo vzduchu, a tak otevřel okno navzdory zimě, kterou přinesl 
pozdní listopad. Naproti přes ulici, v zákopech, které zatím nestačil nikdo zasypat, si hráli 
kluci. Slávek si tam kdysi také hrál. Každý rok těm vzrušujícím místům jedni odrostli a jiní je 
zas nahradili, aby pokračovali v té nekonečné rituální bitvě. Teď zrovna zřejmě byl klid 
zbraní. Vojtěch slyšel, jak se tam kluci hádají. 

„Nechci být mrtvý,“ křičel jeden. „Být mrtvý je otrava.“ 
„Někdo musí být nepřítel,“ přemlouval ho druhý, trochu starší chlapec. „Padlo to holt 

na tebe. Pak si to třeba prohodíme.“ 
Vojtěch se zachvěl a zavřel okno. Byl to mrazivý listopad. 
 
III 
 
Není žádného slitování pro ty, kterým jsme vědomě ublížili. Žádosti o milost, jimiž se 

odsouzení nepřátelé státu odvážili obrátit až na samého presidenta, byly šmahem zamítnuty. 
Rozsudek byl vykonán. Až na důvody, uváděné v rozsudku, se všechno zdálo možné: lidské 
oběti na oltáři předstírané revoluce; krvavá daň, kterou si žádal někdo z Moskvy, snad sám 
veliký Stalin; nebo jenom mocenský boj. Už Machiavelli přece radí Vladaři, že konkurenty 
musí bezohledně zničit až do třetího kolena, pokud má mít jeho vláda stabilitu. Il Principe se 
jmenuje ta kniha. Latinsky princeps, vůdce nebo vojevůdce, původně také zakladatel, hybatel. 
Přirozeně tedy principium je začátek či původ, odtud princip. Musí být vladař principiální? 
Skutečnost se bohužel neřídila podle etymologie. 

Byl to nečekaně teplý březen, uvážíme-li, že teprve započal. Vojtěch s tím nepočítal, 
vybavil se na procházku teplým kabátem a teď se mu najednou zdálo, že nedojde. Vlekl se 
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podél plotu zahrady jakési vily, na jejímž zápraží seděli vedle sebe světlý pes, který vypadal 
jako vyřezaný ze dřeva, a malá holčička, která psa převyšovala jen o půl hlavy. 

„Sednu si na chviličku tady na zídku, pokud vám to nevadí,“ řekl Vojtěch. 
„Hlídá tu Alf,“ řeklo děvče. „Já mu jenom pomáhám.“ 
„Alf, to zní cizokrajně. Rozumí vůbec česky?“ 
„Máma říká, že rozumí, když chce. Většinou asi nechce.“ 
„Hrumf,“ napůl zavrčel pes, patrně z povinnosti. 
„To bylo zřejmě alfsky. Můžeš to přeložit?“ 
„Já myslím, že se mu nelíbíte.“ 
„Vrrhamf,“ dodal pes. 
„To vypadá na delší konverzaci,“ řekl Vojtěch. „Nemohla bys mu říct, že vám nic 

neodnesu, jen si tu trošku odpočinu?“ 
„Když on mě moc neposlouchá.“   
 „Hrrauhavahamf,“ vmísil se pes už poněkud popuzeně. 
„To neznělo moc společensky. No, já už půjdu,“ vzdychl Vojtěch. „Nevíš, kde by se 

dala sehnat učebnice alfštiny? Bez ní se na té zídce zřejmě sedět nedá.“ 
Pokud snad ještě děvče něco řeklo, nebylo to slyšet pro velmi hlasitou promluvu 

v alfštině. Vojtěch se zdvihl, kývl na děvčátko a donutil se kráčet k domovu. 
Doma ho uvítala Inge s uštvanýma očima. 
„Musím jít do knihovny, mám tam být už za půl hodiny!“  
„Jak to? Vždyť nemáš dneska službu ve výpůjčkách.“ 
„Máme spoustu práce s vyřazováním.“ 
„Vy řazováním? Čeho?“ 
„No knih přece. Musí se vyřadit všechna protikomunistická a protisovětská literatura. 

Jsou na to seznamy. Jenomže my takové autory v knihovně nemáme. A přitom plán, který prý 
máme splnit, je aspoň tisíc knih.“ 

„Proboha, tolik?“  
„Osmina knihovny. Vedoucí Maděra se rozhodl, že se tedy budou vyřazovat jiné, taky 

reakční. Podle mne prostě vyhazuje cizí autory. Myslíš si třeba, že je Balzac reakční?“ 
„Balzac? Řekni, že je to známý kritik kapitalismu.“ 
„On na mne nedá.“ 
„Nedaly by se ty vyhozené knihy nějak zachránit?“  
„Já nevím. Musím běžet.“ 
Když za ní dveře zaklaply a v bytě se rozhostilo ticho, Vojtěch se dovlekl k pohovce a 

z ní pak dlouho hleděl do stropu. Tak už došlo i na knihy. Nacisté je obřadně pálili na 
veřejnosti, tenhle režim pracuje tišeji. Patrně také déle vydrží... Kde vlastně jsou zase ti jeho 
chlapci? Alespoň Tomáš býval doma, od té doby, co se Malyš odstěhoval. Že by měl děvče? 
Bylo mu právě sedmnáct, to by už mohl. Jak chlapci rostli, Vojtěch stárnul; jak stoupali do 
kopce života, on z něho sestupoval do hrobu.  

Vojtěch pocítil, jak mu srdce několikrát poskočilo. Bezděčně si chvíli zkoumal tep 
jako nějaký mechanik, který skepticky uvažuje, jak dlouho ta stará rachotina ještě vydrží. 
Přešlapování na břehu, čekání na Charóna, toho starého a nevrlého převozníka. Styx, Acherón, 
Kokýtos, Pyriflegethón, Léthé – vody obklopující říši Hádovu. Člověk to musel umět bez 
váhání vychrlit, jinak by dostal nedostatečnou. Proč to bylo tak důležité? Co bylo vlastně 
vzdělání? Vojtěch se v gymnáziu naučil, že Pythagoras z vděčnosti za objev své slavné věty 
dal obětovat stovku volů bohům – ale sotva věděl, co ta věta říká, natož jak ji dokázat... 

S povzdechem otočil knoflíkem rádia a vzápětí nechtěl uvěřit vlastním uším. Stalin 
zemřel! Ta zpráva se prý rozlehla jako tragický úder zvonu po nedohledných, ještě zmrzlých 
pláních velké Rusi a dál, až do nejvzdálenějších koutů Sovětského svazu. Lidé se zastavili, 



 221 

ochromeni strašnou novinou, a zděšeně hleděli směrem k Moskvě... Tak nějak to mohlo 
vypadat, když zemřel faraón: kosmická událost, úplné božské kataklysma. 

Ozval se zámek ve dveřích, přišel Slávek. 
„Už jsi to slyšel? Umřel Stalin.“ 
„Proboha! To snad není možné...“ 
„Každý je smrtelný.“ 
Ale i Vojtěch byl tou zprávou nějak otřesený. I když kult toho muže nesdílel, přece jen 

žil několik let v atmosféře horování, z něhož by člověk uvěřil, že Stalin dozírá i na běh planet. 
Tak nejen Slávek, ale ani Vojtěch netušili, že už v těch chvílích začaly první pokusy strhnout 
zpět na zem to božské slunce Stalinovy osobnosti, které tam titíž lidé předtím vyslali... a že to 
bude trvat celou generaci, během níž budou lidé stavět a zase bourat velkolepé Stalinovy 
pomníky, než se ta modla zcela zhroutí a ve svých troskách odkryje nízkou a odpudivou tvář. 

Nic o tom netušili. Jen mlčeli a když se vrátil Tomáš, nijak to ticho nenarušil. Byl také 
zamlklý, patrně ale z jiných, vlastních příčin. Nakonec přišla Inge a s ní i rozptýlení jiným 
vzrušením. 

„Pojďte mi pomoct, já už to neunesu,“ volala z předsíně. 
Ukázalo se, že přivlekla dva velké, neuvěřitelně těžké balíky. 
„Proč jsi to tahala?“ 
„Nenechám přece Balzaca a Stendhala vyhodit jen proto, že ten primitiv je nezná.“ 
Další vysvětlování museli odložit, Inge se bolestí zkroutila na židli. Po chvíli řekla, že 

už je to lepší, ale že si pro jistotu půjde lehnout. Vojtěch té noci mnoho nespal, trápil se 
starostmi. Inge měla dědičný sklon ke kýle, už před válkou podstoupila kvůli tomu operaci. 
Pokud si nedej bůh teď zase něco natrhla, kdo jí to spraví... Nebo si způsobila něco jiného? A 
proč? Takový nápad! Mohli ji obvinit, že knihy ukradla... Za chvíli se mu zas vrátily 
myšlenky na Stalina. Smrt diktátorů v dějinách většinou znamenala mezník. Jenomže než se 
věci změnily, nastal vždy chaos... Překládal polštář sem a tam, bylo mu horko, pak zas zima. 
Nakonec se mu podařilo jakžtakž usnout. Zdálo se mu o psu v uniformě, který měl zlaté 
epolety polního maršála a s nebes promlouval vybranou alfštinou. Syntaxe toho jazyka se 
vyznačovala pravidlem, že každé slovo ve větě mělo koncovku –haf. Úplně logické, usuzoval 
Vojtěch. Potom zazvonil budík. Venku za okny byla tma. Vyjde dnes slunce, když už Stalin 
nežije? 

Slunce, jak Vojtěch právem předpokládal, za dvě hodiny vyšlo, téměř s omluvou. Už 
od věků konalo pravidelně tu svou povinnost bez ohledu na lidské osudy a vůli mocných. 
Byly tu malé výjimky. Jozue podle bible zastavil slunce na hodinu, aby měl čas vyhrát 
nějakou bitvu. Nesčetní kapitáni fotbalových mužstev se od té doby snažili to napodobit, ale 
marně. Pak tu byl taky Faethon, Heliův syn, který si bez otcova dovolení vypůjčil jeho 
nebeské spřežení. Byl ovšem nezkušený, koně nezvládnul. Projel s ohnivým povozem tak 
nízko nad Afrikou, že spálil dočerna veškeré tamní pokolení. Nakonec naboural, takže pak 
Heliovi dalo práci opravit loukotě. Dnes by se řeklo zatmění; pro lidi tehdy slunce prostě 
nesvítilo, což vyděsilo národy. Ty prostší se jen bály, ty civilizovanější věc napravily tím, že 
svrhly do propasti větší počet panen. Slunce nakonec pochopilo a vrátilo se na nebe...  

 
* * * 

 
Zatímco se Vojtěch oddával pošetilým kosmologickým myšlenkám, stál Slávek 

čestnou stráž u busty Stalina, Tomáš ve třídě zamračeně poslouchal, jaký byl Stalin genius i 
v matematice a strojnictví, a Inge, celá pokroucená bloudivou bolestí, nosila knihy, na něž 
ukázal krátký prst s letitou špínou za nehtem: každý tak něčím přispěl k panychidě za muže, 
jehož velikost vyměřil nezměrný počet jeho obětí. 
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Pro mocné této země ovšem byly jiné formy smutku. Gottwald, tak jako řada jiných 
hodnostářů, odjel do Moskvy na pohřeb, tam nastydl a krátce po návratu zemřel. Nebyl 
nejmenší důvod téhle verzi nevěřit. Ostatně slzy sotva oschly a už se našla náhrada: Národní 
shromáždění zvolilo do týdne za hlavu státu Antonína Zápotockého. 

„Čím dál tím lépe,“ řekl Vojtěch, když hleděl v novinách na velký portrét hrubé tváře 
s šilhavým pohledem pichlavých očí a odstávajícíma ušima. 

„Nemyslíš, že třeba bude lepší?“ šeptla Inge. „Říkají, jaký je prý lidový.“ 
„Lidový neznamená nutně dobrý. Ten žvást si vymysleli romantici.“ 
„Říkají o něm, že prý chodí tajně do hospody hrát s chlapy mariáš.“ 
„Myslíš, že to jsou znaky státníka?“ 
„Snad aspoň bude upřímný.“ 
„To kvůli tomu mariáši?“ 
Přesto se zdálo, že má Inge možná pravdu. Slyšeli Zápotockého teď často v rozhlase, 

jak mluví k pracujícím. Na rozdíl od svého předchůdce, který své stále stejné fráze četl dutým 
hlasem, který zněl jako přes nějakou deku, Zápota mluvil spatra, sonorním hlasem 
hospodského řečníka. Co říkal, vyvolalo často smích. Zdálo se, že se atmosféra uvolňuje. 
Procesy ovšem pokračovaly, bylo jich stále více. Protože však zasahovaly většinou vyšší sféry 
ministerstev, armády a policie, lidé je přestávali sledovat. 

Měli ostatně jiné starosti. Tak u Kárů nastala nečekaná krize. Strhla se jednou v dubnu, 
takovým Vojtěchovým nápadem. 

„Ty peníze jsou na knížce pět let,“ řekl zamyšleně. „Měly by nabrat pěkný úrok.“ 
„Které peníze?“  
„No které. Máme jich snad tolik? Ty z překladu.“ 
Inge nereagovala. Bývala teď často zamlklá, někdy jako by ani neslyšela, co jí člověk 

říká. Vojtěch napřed pokrčil rameny, pak mu to nedalo. Otevřel zásuvku a chvíli hledal, než tu 
vkladní knížku objevil. Pak jí chvíli zmateně listoval, neschopen pochopit, co viděl: nejen že 
v knížce nepřibyly žádné úroky, ale po řadě výběrů tam nezůstalo zhola nic až na malý 
základní vklad. Cítil, jak mu z tváře mizí krev, ruce mu brněly, bál se, že omdlí. 

„Inge,“ zavolal slabým hlasem. 
Neodpověděla. Nejistým krokem, opíraje se o nábytek, dotápal do kuchyně. 
„Inge. Na té knížce nejsou žádné peníze.“ 
„Ne,“ řekla Inge, aniž by zdvihla hlavu. 
„Ale jak to? Přece jsme řekli...“ 
„Ty jsi to řekl. Ty si vždycky něco rozhodneš a pak se o nic nestaráš.“ 
„Já přece vydělávám!“ zahřměl Vojtěch s náhlou zuřivostí. 
„A já nic nedělám? Myslíš, že za šest tisíc se dá žít? Ve čtyřech lidech? Chceš dobře 

jíst, kluci potřebují šaty, boty. Lístky na tohle nestačí, ne na všechno. A volný trh je drahý.“ 
„Ale tohle měla být pojistka, pro případ, že...že by se cokoliv stalo,“ téměř zašeptal. 
„Co by se mohlo stát? Leda že bude zase reforma a lidem všechno vezmou.“ 
Vojtěch se na ni podíval, pak jen zavrtěl hlavou a odklopýtal do pokoje. Tam se svezl 

na židli, složil tvář do dlaní a roztřásl se suchými vzlyky. Všechno se hroutilo v tom kalném 
proudu života, jedna jistota za druhou už vzala za své. Byl jenom jeden malý majáček, sám o 
sobě spíš směšný, přesto však trvající: tenhle vklad. Byl to spíš symbol, jakési ujištění, že z té 
těžké práce přece jenom něco zůstalo. Teď zjistil, že to byla jenom iluze – i tuhle jistotu mu 
vzala voda... 

Náhle v něm znovu vzkypěl hněv. Jak to, že Inge, na pohled tak oddaná, to klidně 
dělala za jeho zády? Co všechno ještě skrývala, co objeví, když bude pátrat? Vztyčil se plný 
pomstychtivé zloby a těžkým krokem šel zas za ní do kuchyně. Tam nebyla. Našel ji vedle 
v posteli. Ležela naznak, tvář zakrytou šátkem. 

„Inge, co je ti,“ řekl vyděšeně. 
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Kmitla mu sice hlavou myšlenka, že to na něho jenom hraje, ale hned ji zapudil. Inge 
nebyla taková. Na druhé straně, věděl o ní všechno? Vždyť s těmi penězi... 

„Je mi špatně,“ řekla slabým hlasem. 
„To myslíš jak...“  
„Špatně. V celém těle. Nevím, jak to říct.“ 
„Nemám jít pro doktora?“ 
„Asi bys měl...“ 
Vojtěch tak místo přísného výslechu běžel pro doktora Stoličného. No ano, chtěl jet 

tramvají, ale na zastávce byli lidi, někteří známí, mohli by se vyptávat. Štítil se lidské 
zvědavosti – pokud měl starosti, chtěl s tím být sám. Tak běžel, nebo spíš rychle šel. Proti 
tramvaji byl rozdíl nejvýš deset minut.  

Stoličný dorazil s obvyklým odstupem tří hodin. Zběžně Inge prohlédl, pronesl několik 
svých nezapomenutelných vět, nakonec napsal doporučení do nemocnice. Tohle mu připadá 
jako vážná afekce ledvin, dost nebezpečná věc. Od té chvíle se čas, který v poslední době 
otálel, rozběhl tryskem.  

V nemocnici se Inge tři dny potácela v závratných horečkách, které pak ustaly tak 
náhle, jako začaly. Vyšetření ledvin bylo negativní: patrně žádná infekce, také docela jistě 
žádný kámen, nanejvýš trochu písku. Vlastně úplně zdravý pacient. Inge však byla bledá a 
jako ztracená v bělobě nemocničních povlaků. Slabě se na ně usmála, když přišli na návštěvu. 

„Tak jak tam beze mne žijete,“ ptala se slabým hlasem. 
„To víš, že špatně. Chybíš nám. Už abys byla doma.“ 
„Chybí vám kuchařka?“  
„To ne, ačkoliv...“ 
Chybělo jim všechno. Vojtěch si náhle uvědomil, jak významná Inge byla pro život 

rodiny. Ne pouze prakticky, i když to bylo nejzřejmější: jen ona věděla, ve kterých krámech 
jsou k mání věci důležité k životu a kdy; jak výhodně uplatnit který lístek, kdy jít na trh nebo 
navštívit zahradníka. Vojtěch byl v těchto věcech zcela ztracený, praktický svět mu byl docela 
cizí. Slávek se snažil, ale byly z toho zmatky. Nakonec Tomáš neochotně zasáhl a tím svým 
tichým způsobem se ujal hospodaření. 

Po dvou týdnech pustili Inge domů. Ačkoliv zcela zdráva podle lékařů, necítila se 
dobře. Návaly horkosti střídaly mdlobné stavy. Vojtěch měl podezření, že je to jen hysterie, 
k níž Inge dřív mívala jistý sklon, když se však přidaly hluboké deprese, které sám znal a tím 
měl pro ně pochopení, začal brát její stavy vážně. Načas či napořád, Inge nemohla být doma 
sama. Člověk nevěděl, co by mohla provést. Nakonec Stoličný neochotně napsal potvrzení o 
nutné péči pro Vojtěcha na týden. Kubla je přijal bez protestů, jen prostě popřál, aby se mu 
paní co nejdřív zotavila. Nezvykle dojat jeho slušností zamykal Vojtěch stůl. 

„Jestli máte nějaké úspory,“ šeptl mu přitom Machatý, „tak s nimi něco rychle 
udělejte. Chystá se měnová reforma.“ 

„Úspory, já?“ usmál se trpce Vojtěch. „Vždyť sotva žijeme.“ 
„No, člověk nikdy neví.“ 
Na reformu či neexistující úspory neměl v příštích dnech ani pomyšlení. Tak ani 

nevěděl, že Zápota tím svým nakřáplým hlasem a lidovými výrazy v jednom svém projevu 
veřejně prohlásil, že žádná reforma se v nejbližší době nechystá, osobně se prý za to zaručuje. 
Nebylo možno tomu nevěřit. Starý lišák však nedodal, co vlastně tou nejbližší dobou myslí: 
do týdne reformu, která dle mnohých byla promyšlenou loupeží na celém národě, schválilo 
Národní shromáždění. Platy a penze měly být po reformě přepočítány tím nejvýhodnějším 
poměrem, náhodou nebo úmyslně ale pouhý den před osudovým dnem byla ve Škodovce 
výplata. Když dělníci zjistili, že se jim těžce vydělané peníze najednou rozplynuly na pár 
drobných, v hněvu vyšli do ulic. Bylo jich dvacet tisíc, to Plzeň od Osvobození nepamatovala. 
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To všechno Vojtěch sotva věděl, měl jiné starosti: Inge se zjevně přitížilo. V ten den, 
kdy proti demonstrantům kromě Lidových milicí byla povolána i armáda, zhroutila se Inge 
v náhlé mdlobě a když ji dovlekl na lůžko, zašeptala, že je jí hrozně špatně. V náhlé panice se 
rozhodl jít pro doktora – a zase běžel, jelikož na zastávce viděl chumel lidí a neměl chuť je 
zdravit, natož čelit jejich otázkám.  

Že dřív než došel k ordinaci, zkřížil mu cestu rozvášněný dav; že nákladnímu autu 
plnému milicionářů, které se pokoušelo davem projet, právě v té chvíli selhal motor; že se lidé 
nezalekli milicionářských pušek a rozhodli se režim ztrestat právě na tom jeho viditelném 
symbolu; že na okraji korby auta seděl Kubla a jeho prvního dav stáhnul dolů právě ve chvíli, 
když sem Vojtěch doběhl: to všechno byla souhra okolností, kterým říkáme náhoda. Nikdy se 
asi nedozvíme, co náhoda v jádře je – proto ji  často nazýváme osudem. 

Vojtěch se zarazil. Nechápal zcela, co se děje. Poznal však na dálku Kublovu tvář 
právě v tom okamžiku, když ho strhli s auta dolů. Jeden obrovský dělník Kublovi vyrval 
pušku z rukou ochromených leknutím a rozmáchl se jí, aby ho pažbou srazil. Vojtěch zachytil 
výraz hrůzy v Kublově tváři a bezděčně se vrhnul vpřed. 

„Prosím vás, pánové,“ vykřikl. „Tomuhle neubližujte. Je to slušný...“ 
To slovo člověk, které mělo být vyřčeno, zůstalo viset v prostoru jen jako možnost. 

Bude se často vyslovovat až za patnáct let, kdy se ten režim, který tu právě zažíval jen lehkou 
křeč, poprvé vážně zakymácí. A bude trvat ještě dalších dvacet let, než bude vysloveno 
upřímně. Sem, do té smrště kalných vášní se moc nehodilo. Dělník ovšem nemohl tušit, že je 
puška nabitá a že se při zápasu nějak odjistila. Dokončil pohyb setrvačností svých svalů, které 
poháněl vztek. Když pažba strašným nárazem dopadla na Kublovu tvář, vyšel z té pušky 
výstřel. Tenhle výstřel Vojtěch už neslyšel.    

 
* * * 

 
Bylo by myslitelné, že by výstřel, který Vojtěch nezaslechl, byl právě onen osudný, 

který by ukončil tu jeho strastiplnou pouť. Jenomže Vojtěch byl tajemným určením pro celý 
život civilista a náhlý skon nějakou žhavou kulkou, byť vlastně vystřelenou omylem, mu 
nebyl dán. Ostatně nepokoje v Plzni žádné mrtvé nepřinesly, jen hrstku raněných a 
samozřejmě celý zástup zatčených. 

Co Vojtěcha strhlo do hluboké tmy, z níž zdánlivě nebylo návratu, byla mdloba, 
vyvolaná vzrušením a vyčerpáním. Když se nedlouho nato probral na lůžku sanitního vozu, 
nechápal zprvu, kde to je. Tápavě ohmatával myslí pocit v těle, z něhož jako by vyprchaly 
všechny síly a dokonce pocity, až na slabé mravenčení v končetinách. Pak si najednou 
uvědomil, že se celý prostor hýbe, jako by někam ujížděl. Je tohle smrt? V té chvíli zaslechl 
vedle sebe sténání. Chabě se nadzdvihl a uviděl na druhém lůžku člověka se strašně 
zkrvavenou tváří. S úlekem si zase lehl. V mysli mu tkvěla představa, že musí kamsi dojít, 
něčemu zabránit... Pak se s vypětím znovu nadzdvihl. 

„Pane Kubla, jste to vy? Žijete ještě?“ 
Odpovědělo mu jen sténání. Pak se s ním celý prostor zakýval, jak auto vjíždělo do 

vojenské nemocnice, jak se ukázalo později. 
Potom s ním různě pohazovali a převraceli ho. Náhle se nad ním sklonil jakýsi muž, 

kterému pod bílým pláštěm prosvítala uniforma. 
„Vás prý postřelili. Kde to máte? Nemůžu nic najít.“ 
„Já nevím,“ řekl Vojtěch slabě. „Nic necítím.“ 
Lékař ho s nevěřícím brumláním podrobně znovu prohlédnul. 
„Žádné zranění. Tak co vám je?“ 
„Nevím... Asi jsem omdlel.“ 
„A teď? Jak se teď cítíte?“ 



 225 

Vojtěch se snažil pochopit, jak se v té chvíli cítí, nějak se mu to nedařilo. Tělo, které 
ho léta zatěžovalo a dráždilo věčnými nároky, se mu teď jaksi vzdálilo. Leželo jako 
připoutané na lůžku a jen jím probíhaly vlny mravenčení, jako by mu do žil někdo nalil 
sodovku. Pokusil se ten pocit popsat, ale slova se vytrácela dřív, než je dokázal vyslovit. 

Lékař mu zkoumal tep, pak změřil tlak.  
„Máte dost silnou arytmii a kolísavý tlak. Mohou to být nervy, ale pro jistotu... Pár dní 

si vás tu necháme.“ 
Když ho vezli na pokoj, měl znovu silný pocit, že něco měl udělat, někam dojít... Ale 

byl příliš slabý, aby tu myšlenku dokončil a tak jen zavřel oči. 
 

* * * 
 
Logikou událostí nebo prostě pro nedostatek místa dali Vojtěcha s Kublou do stejného 

pokoje. Kubla byl na tom ovšem mnohem hůř; měl těžký otřes mozku a zhmoždění na levé 
straně hlavy, které hrozilo ztrátou oka, pokud ne ještě něčím horším. Vojtěch to vyrozuměl 
z poznámek, které si lékaři vyměňovali s bezohlednou věcností, jako nějací mechanici nad 
rozbitým motorem. Když odešli, Vojtěch co chvíli s úzkostí pohlédl na Kublovu hlavu, 
pokrytou obvazy, a poslouchal, zda jeho soused ještě dýchá. Slyšel jen sténání a občas 
zdušené výkřiky, kterým nebylo rozumět. Kubla zřejmě blouznil v horečném polospánku. 

Po dvou dnech jakýchsi nepříliš energických vyšetření se Vojtěch dozvěděl, že půjde 
domů. Nic zvláštního prý na něm neshledali: vysoký tlak, teď stabilizovaný, srdeční arytmie, 
teď ale téměř neznatelná. Prostě potíže celkem přiměřené věku, které lze svěřit zpátky 
obvodnímu lékaři. Nekouřit, nepít alkohol či kávu – nic z toho Vojtěch nedělal. 

Jak se slušelo na vojenské zařízení, věci se daly rychle do pohybu: sotva se vrátil na 
pokoj, byla tu sestra s jeho šaty. 

„M ěl jste kalhoty natržené na koleně. Trochu jsem vám to stáhla.“ 
Poděkoval a začal se neobratně převlékat. Pak, jakžtakž ustrojený, se zastavil u 

Kublova lůžka, aby se s ním mlčky rozloučil. S lehkým šokem najednou viděl, že se na něho 
mezerou mezi obvazy upírá jedno oko. Kublovy rty se pohnuly, napřed bez hlesu. 

„Kára,“ vypravil pak s námahou. „Jste to vy?“ 
„Ano... ležel jsem tady s vámi na pokoji. Teď jdu domů.“ 
„Vy jste byl tam... když se to stalo.“ 
„Neměl byste se asi namáhat.“ 
„Já si to pamatuju...“ 
Oko se zavřelo. Zdálo se, že zas Kubla upadl do mrákotného spánku. Vojtěch tiše 

zamumlal pozdrav a obrátil se ke dveřím. 
„Proč jste se do toho míchal,“ ozvalo se tiše za ním. 
Vojtěch se zarazil. Oko se zase otevřelo a spočívalo na něm. Rozpačitě přešlápl, 

nevěděl co odpovědět. 
„Jste přece člověk nepo.. nepoli...“ 
Jeho rty zápasily s tím slovem, pak to vzdaly.  
„Právě proto... Brzy se uzdravte.“ 
Rychle se otočil a vyšel tak rychle, jak mu to dovolily zesláblé nohy. 

 
IV 
 
Táhnout tu káru dál... Tohle si říkal od let, kdy uživit rodinu se mu už zdálo skoro 

nemožné a pokusy o jiné příjmy se hroutily jeden za druhým. Co tou károu vlastně myslel, to 
spíše cítil, než by uměl říct. Vzniklo to z hříčky se svým vlastním jménem a z té zvláštní 
podvojnosti jeho bytosti. Často se musel nějak přemáhat, musel na sobě vynutit, co chtěl, co 
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se mu ale nechtělo. I činnosti, které měl rád, které ho zajímaly – studium jazyků či překlady – 
obsahovaly vždy prvek donucení: jenom to věčné opakování slov a frází, kterým je udržoval 
v paměti! Natož pak věci, které dělal jenom pro obživu nebo z jiné nutnosti... Kára táhne 
Káru, napadlo ho jednou a z toho paradoxu nenápadně vznikl symbol jeho životního pocitu. 
Kára, kterou mu bylo táhnout, z něho postupně vystoupila, stala se prostě břemenem.   

Ta kára byly jistě povinnosti živitele. Bylo to zaměstnání, byl to však také prostě 
každodenní život. Ten sice stále ještě poskytoval drobné radosti, ale vždy jen jako obchod – 
něco za něco. Tak třeba s chutí snědl oblíbené jídlo a do dvou hodin už se kroutil křečí 
žaludku nebo se nadmul jako ve vysokém stupni těhotenství. Snažil se přimět k subtilnějším 
požitkům, ale i za ně mělo jeho tělo velký výběr trestů: bolesti hlavy, uslzené oči ať už četl 
s brýlemi či bez nich, úporné křeče v zátylku či v kříži.  

Občas se zahleděl na starou rytinu svatého Šebastiána, kterou před časem našel v jedné 
knize. Měl jako on zmučené tělo protknuté mnohými šípy. Na rozdíl od něho byl světec 
vyhublý a ve tváři měl výraz blaženosti. Oči měl pozdvižené k nebesům, odkud se linula 
jakási záře – patrně zosobnění naděje. Vojtěch se také chytal i těch nejslabších příslibů na 
lepší budoucnost, většinou z nich ale zůstal jenom ironický škleb. 

 
* * * 

 
Měl snad svou práci úředníka milovat? Stále víc ji nenáviděl: vzbuzovala nejen nudu, 

teď ale také byla zdrojem vzrůstající úzkosti. Protože Kublajchán byl dlouhodobě nemocný, 
měl Vojtěch povinnost ho zastupovat. Nebyl do této funkce nijak jmenován, ta záležitost 
ležela prý stále na stranickém výboru. Dostal to prostě jako prozatímní úkol. Nepřineslo mu to 
o nic vyšší plat, jakýmsi trikem měl však plnou odpovědnost.  

Ta ho čím dál tím více tísnila. Nedávno zjistil se zoufalstvím, že se dal vlákat do 
nějaké pasti podivnou šarádou se zalomenými hřídelí. Jejich Kovárna jaksi zázračně plnila 
plán, ačkoliv jej shora zvyšovali každým rokem. Jak to ten Dobeš, který provoz nyní vedl, 
vlastně dokázal, byla záhada, kterou se Vojtěch ani nepokoušel rozplést. Zdánlivě s tím neměl 
nic společného. Brzy však zjistil, že ve skutečnosti je až po krk v maléru.  

Každý výrobek se registroval ve výrobě a pak znovu u nich, dostal obchodní průvodku 
a byl expedován odběratelům. Ti je teď začali bombardovat stížnostmi, že se dodávky 
opožďují nebo vůbec nedošly. Vypadalo to, že se výkovky, na které často sotva stačil celý 
vagon, ztrácejí jako lžičky někde v jídelně. Vojtěch seděl do noci nad výkazy. Marně se snažil 
najít chybu. Stěžovali si ti, kterým výrobek – aspoň podle jejich záznamů – expedovali už 
před měsícem nebo dříve. 

„S tím na mne nechoďte,“ obořil se na něho Dobeš hrubě, když se s ním Vojtěch o věci 
chtěl poradit. „Máte tam svinčík v papírech, to za vás řešit nebudu.“ 

Předtím Vojtěcha nechal přes hodinu čekat a teď s ním mluvil zvysoka, jak měli ve 
zvyku někteří noví lidé z výroby. Bylo to asi přirozené: noviny oslavovaly jen výrobu; 
úředník buď neexistoval nebo tu byl jen jako nutné zlo, hodné tak leda karikatury. 

„Žádný nepořádek v papírech není. Všechno jsem zkontroloval, obchodní průvodky 
odpovídají přesně výrobním číslům.“ 

„Tak v čem je problém?“ 
„Výrobky nedošly k odběratelům. A ti si stěžují.“ 
„Tak visí někde na dráze. Víte, jak teďka vlaky...“ 
„Nevisí. To jsem si také zkontroloval. Nikdo na ně nevystavil přepravní list.“ 
Dobeš se na něho studeně zadíval. 
„Tak vy jste se ptal až na železnici? To nemáte nic lepšího na práci?“ 
„Jenom se pokouším najít nějakou chybu. Vypadá to, že výrobky mizí někde mezi 

továrnou a nádražím.“ 
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Dobeš se zasmál, znělo to trochu strojeně. 
„Chcete říct, že je někdo krade?“  
„M ůže jít o nějaké chyby v evidenci. Když pan Machatý naposledy vyplňoval 

průvodku, dal jsem mu s sebou výrobní čísla chybějících kusů. Číslo, které na hřídeli našel, 
bylo už na tom seznamu.“ 

Dobeš zbrunátněl. 
„Pitomá chyba. Zjistím, kdo tam to číslo vyrazil a proženu mu faldy.“ 
„T řeba to bylo nedopatření. Bylo tam totiž ještě jedno číslo z druhé strany a to je 

takové, jaké by člověk očekával.“ 
Dobeš na něho chvíli hleděl, pak se vrhl k telefonu a přes rameno vztekle řekl, že to 

vyšetří. Vojtěch mu slušně poděkoval a šel. Hřmot bucharů byl silnější, než mohl delší dobu 
snést. 

Za hodinu ho k sobě telefonem pozval soudruh Jahn. Nikdo nevěděl, čím se ten muž 
vlastně zabývá, každý však jeho jméno pronášel jen skoro šeptem, s významným výrazem. 
Když Vojtěch k němu se srdcem bušícím až někde v hrdle dorazil, zdál se mu Jahn být 
mnohem útlejší a neškodnější, než by člověk řekl podle jeho pověsti. S mírným úsměvem 
ve své hladké tváři nabídl Vojtěchovi čalouněnou židli. Měl malou, ale překvapivě 
přepychovou kancelář. 

„Jakpak se má soudruh Kubla,“ zeptal se pak. 
„No, zdá se, že nakonec se z toho dostane. To oko asi nebude už nikdy...“ 
„A vy ho tedy zatím zastupujete. Slyšel jsem, že prý vám chybí nějaké hřídele.“ 
„Ale to není problém naší kanceláře!“ 
Hlasem přeskakujícím rozčilením vysvětlil, oč jde. Jahn se vyptal, kolik výrobků to 

chybí. Pak pokýval a suše přikázal, aby veškerou obchodní dokumentaci ztracených hřídelí 
dal inženýru Bohatému.  

„Ten je přece ve výrobním odboru! Obchodní dokumenty...“ 
„Každý by se měl starat o to, co mu patří. Tohle je záležitost výroby. On to vyšetří.“ 
Znělo to neodvolatelně. Vojtěch pochopil, že je audience u konce. 
Když papíry osobně donesl na určené místo, nebyl Bohatý nikde k sehnání. 

Dokumenty od něho převzala sekretářka, která se zdráhala cokoliv potvrdit. Nakonec do 
spisové knihy načmárala nečitelnou šifru. Pak bylo několik dní ticho. Když Vojtěch po delších 
vnitřních bojích nakonec Bohatému zavolal, nepodařilo se ho ale dostat k telefonu. A tak to 
bylo druhý den i další. Uvažoval, zda to nemá sdělit Jahnovi, ale měl pocit, že tak velkého a 
tajemného pána asi nelze volat. Po týdnu dostal příkaz obchodního náměstka – vyřizoval to 
někdo z jeho kanceláře – aby pro pět úplně nových hřídelí vybavili dokumenty a výrobky pak 
poslali těm odběratelům, kteří si nejvíc stěžují. 

„Ale těm jsme přece objednávky dávno vybavili! V záznamech to bude vypadat, že 
jsme jim je dodali dvakrát, a účtárna pak na nich bude požadovat dvojí platbu.“ 

„Papírově se to nějak vyřeší. Účetnictví není vaše starost.“ 
Vojtěch zaraženě zíral na mrtvý telefon. Po delším váhání se svěřil Machatému. Sice 

ho tajně neměl příliš v lásce, ale v těch stále složitějších poměrech se z nich bezděčně stali 
spojenci. Machatý kromě toho tuhle záležitost vyřizoval. 

„Je to takový hloupý trik,“ zavrčel. 
„Trik? Jak to myslíte?“ 
„Copak to nevíte? Já myslel, že už o tom vykládají báby na trhu.“ 
Podle Machatého si Dobeš tenhle způsob vymyslel, aby plnili plán a nepřišli tak o 

prémie. Vyrobenou hřídel vyvezli z továrny, zaregistrovali jako hotové zboží a pak oklikou 
přes obchodní vlečku a po staré koleji zase přivezli zpátky. Kolikrát takto jedna vyrobená 
hřídel opustila továrnu, možná nevěděl ani Dobeš. 

„Jednou to praskne, to je jisté. Jsem jenom zvědav, koho za to pošlou sedět.“ 
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 Vojtěch si uvědomil, že se silně potí. Do toho podniku byl zřejmě kdekdo zasvěcen, až 
ovšem na Vojtěcha: tomu dali dost jasně najevo, že si má hledět svého. Teď ovšem na něm 
chtěli, aby právě on ten jejich podvod zakryl. 

„Nemělo by se to někde ohlásit? Vždyť to nakonec svedou na nás. První, co Dobeš 
řekl, bylo, že máme nepořádek v papírech.“ 

„Ohlásit? Komu, prosím vás. Podnik má dostat rudý prapor za plnění plánu. Máme se 
přejmenovat na Leninovy závody. Kdo vám tak asi bude vděčný, když jim to zkazíte?“ 

„No ale když to všechno není pravda...“ 
„Pravda? Koho prosím vás zajímá! Podle novin každý překračuje plán. Tak proč je 

všeho nedostatek? Ve výrobě oceli jsme málem první na světě. A přitom zkuste sehnat jen 
pitomý šroubek.“ 

Nakonec to vzdal a řekl Machatému, ať ty nové dokumenty vystaví. Když zase osaměl 
v Kublově kanceláři, zavalila ho znovu úzkost. Napadlo ho, že o věci sepíše protokol, aby se 
jednou mohl hájit. Strávil s ním celé hodiny. Nad čistopisem se najednou zarazil. Jakou cenu 
má dokument, který potvrdí jen on sám? Žádat Dobeše, Bohatého nebo dokonce snad Jahna 
zjevně smysl nemělo: jenom by se mu vysmáli a nejspíš by hned zosnovali protiútok. 
Nakonec požádal Machatého, aby to podepsal alespoň jako svědek. Ten si spis přečetl, pak 
zvedl oči. 

„Pane Kára, tohle jste asi neměl psát.“ 
„Vždyť je to všechno čistá pravda!“ 
„No právě. Psát pravdu je nebezpečné.“ 
„Takže to nepodepíšete?“ 
„Nezlobte se. Mám rok do penze, chtěl bych se jí v klidu dožít.“ 
Když Machatý odešel, Vojtěch si znovu protokol bezmocně přečetl. Jsou v něm jen 

fakta; co na nich mohlo být tak nebezpečného? S povzdechem uložil list do desek a ty do 
zásuvky. Víra v moc papíru a psaného slova... Litera scripta manet, napsané přetrvá: to bylo 
krédo jeho generace. Už dávno je pohřbily rotačky, chrlící stohy potištěného papíru, který lidé 
většinou používali k balení či na podpal. Také jej děti odnášely do sběru, aby byl papír na 
další tištěné stránky... Kolikrát asi prošel tímto cyklem papír, na němž původně vytiskli ten 
jeho překlad Russella? Ten jeho důležitý překlad... Myslel na něj jako na nějakou bytost, která 
propadla záhubě, sotva se v bolestech a křečích narodila. Lidé se také rodí jenom proto, aby 
dřív či později šli do stoupy. Příroda z jejich zbytků stvoří něco nového, co chvíli žije a pak se 
zase zanoří v tom věčném koloběhu...  

Najednou před ním stála jeho vlastní smrt. Kdy nastane, to ovšem nevěděl. Dožít se 
penze, dotáhnout tu káru až k té metě, po tom on ovšem také toužil. 

  
* * * 

 
Měl stále pocit, že ho pozorují. Dávno už sice nebyl u výslechu, to ale naprosto nic 

neznamenalo. Líčili na něj past, v níž podvody s dodávkou hřídelí mohly být jenom jedna, 
skoro bezvýznamná část. Jak asi rozsáhlá byla ta režie celého spiknutí, kterým se snažili ho 
dostat... 

Promnul si oči, jako by tím mohl vymazat obrazy, které mu běžely před vnitřním 
zrakem. To, nač teď právě myslel, bylo nereálné, to on věděl. Přesto se tím jeho představivost 
zabývala. Bylo mu jako v těžkém snu, kdy člověk ví, že se ty hrůzy jenom zdají, a přesto se 
z nich nedokáže vymanit. Nařizoval si klid, svolával všechny složky rozumu. Propadá 
bludným představám, to skončí špatně, pokud se nesebere. Žádné spiknutí ovšem není, takové 
nápady jako by mu diktovala vnější síla. Ta ovšem mohla sídlit jenom v jeho mozku... je to 
začínající choroba? Milada ke konci taky byla paranoidní. Proboha, snad se přece jenom od ní 
nenakazil! Cítil, jak se propadá do močálu jiné hrůzy a vší silou se vytrhl i z ní.  
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Pátral po možném zdroji svého stavu a tak si zase připomněl ty výslechy.  Řekli mu 
tehdy přece, že ho budou pozorovat. To šlo jen okny. Už dlouhá léta neměli v těch velkých 
oknech záclony: z těch, jež si Inge kdysi vynutila, po náletu zbyly jen útržky a na nové se 
nikdy nezmohli. Za války tak jako každý museli mít zatemnění, ohavné rolety, které se často 
zasekly. Nešly pak ani vytáhnout či stáhnout: někdo se musel vyšplhat až nahoru a točit jimi 
ručně. Po válce na ně rádi zapomněli... až se dozvěděl při výslechu, že jejich okna večer jsou 
jako výkladní skříň. Od té doby měl doma stále divný pocit přilnavého pohledu. Poté, co ležel 
s Kublou v nemocnici, získal ten pocit v jeho představě podobu strnulého oka.  

Jednoho večera to nevydržel. Stáhnul až dolů roletu, ale hned ho napadlo, že tím 
vyvolá podezření: co asi temného to doma dělá, když náhle okno zakrývá? Zkusil roletu zase 
vytáhnout, ale zasekla se v půli okna. Když za ni rozčileně tahal, přetrhl šňůrku. Vyčerpán 
zápasem si lehl na pohovku a zůstal tam až do návratu Inge. Ta jenom nevlídně pohlédla tím 
směrem. Je prý moc unavená; opraví to později.  

Druhý den rolety už v oknech nebyly: prý se úplně rozsypaly, když je chtěla spravit. 
Vojtěch se uštvaně podíval k oknu a náhle strnul zděšením. 

„Ježíši, Inge, podívej!“ 
„Co je prosím tě? Co tam vidíš?“ 
„Přece tam, na druhé straně ulice!“ 
„Vidím tam jenom lešení...“ 
„No právě! Odtud nás mohou pohodlně pozorovat.“ 
„Snad si nemyslíš, že to postavili kvůli nám,“ zasmála se. „Bude tam dům, už pár 

měsíců dělají základy. Copak sis toho nevšiml?“ 
Skutečně to dosud nezpozoroval: vracel se z práce zahloubán do chmurných myšlenek 

a také na procházku, většinou nyní osamělou, vycházel s pohledem k zemi nebo do dálky.  
„Dům, obytný?“ 
„Budou tam prý bydlet lidi z SNB se svými rodinami.“ 
„Proboha!“ 
Zřejmě se přece jenom jeho vize naplňují. Svezou sem policisty ze všech stran, budou 

je pozorovat... Všiml si, jak se na něho Inge starostlivě dívá. 
„Bylo to příjemné, mít proti oknům jenom pole,“ řekl statečně. 
„Vzpomínáš, jak se nám tu jednou utábořil cirkus?“ 
„Jakpak ne, Slávka tehdy nešlo dostat od zvěřince. Bál jsem se, že snad s těmi 

cirkusáky uteče.“ 
Vzpomínka načas rozptýlila jeho chmury, přivolala ale zase jiné. Ten cirkus tehdy 

přijel brzy po válce, krátce po tom, co odjeli poslední Američané. Jaké to tehdy byly naděje, 
ačkoliv oni měli starosti: Hoch byl ještě ve vězení, příbuzné z Litic čekal blízký odsun... 

Tak vzpomínal přibližně před týdnem. Teď seděl u stolu a vzpomínal na svoje 
vzpomínání. Kolikrát se takto člověk mohl zasunout sám do sebe? Náhle mu vytanulo, jak se 
kdysi snažil pochopit, co vlastně staří Indové mínili jemnějšími těly, kterých prý člověk má 
snad bezpočet... Tenkrát se pídil po takových věcech, snad doufal, že ho nějak pozdvihnou 
z té mizérie všedního života. Pak na to víceméně zapomněl, až po letech, když v antikvariátu 
narazil na sborník textů slavných křesťanských mystiků (byl německy a švabachem, tak proto 
zřejmě unikl pozornosti), našel tam představy, které mu byly povědomé. Nebylo tedy třeba 
hledat někde v Orientě... Četl to jako všechno ostatní: vleže na pohovce či v chůzi v parku, 
s jakýmsi opatrným zájmem, trochu s nedůvěrou. Teď se v něm za to kmitl náznak viny: 
odkudsi z hlubin prostoru jako by na něm spočíval nějaký pohled, ne už přízemně slídivý, ale 
nadpozemsky vyčítavý; nevěděl, co od něho očekával, cítil jen, že to asi splnit nemůže.   

Byl sám, kluci se někde toulali a Inge byla v knihovně. Najednou pocítil ten pohled 
zvláště silně, jenomže tentokrát byl zcela jiné povahy. Upíral oči do knihy, aby je náhodou 
nestočil k oknu. Tam venku byli Oni, netřeba říkat, kdo... Čím déle té myšlence vzdoroval, 
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tím silněji ji cítil. Nakonec hodil knížku na stůl a vyskočil. Bezděčně se tam přece jen podíval 
a vykřikl: byla tam bledá tvář a upírala na něho své vytřeštěné oči. Byl to jen okamžik, než 
pochopil, že je to jeho obraz v temném skle... Sesul se na židli a zabořil tvář do dlaní. 

 
* * * 

   
Říkal si, že se musí nějak zbavit tíhy, která ho zvolna připravovala o rozum. V práci se 

to nakonec aspoň zčásti podařilo: Kubla se vrátil. Bylo to vlastně směšné, vítat s úlevou 
někoho, kdo byl v jeho očích víceméně neschopný. Jenomže v této chvíli to byl právě Kubla, 
koho bylo zapotřebí. Po úrazu byl hodně znetvořený: část obličeje měl propadlou a v ní oko 
strnulé tak, jak je Vojtěch vídal někdy ve snu. Jeho tvář tím nabyla divoce výhružného výrazu 
a protože se skoro nikdy nesmál, vyvolával tím bezděčný strach i u těch, kteří ho předtím 
nebrali vážně. Přezdívka Kublajchán teď konečně získala obsah. 

Když mu Vojtěch vyložil případ s hřídeli, udělal Kubla jenom neurčité gesto. 
„Já to se soudruhy vyřídím.“  
Jak se později ukázalo, vyřídil věc prostě tak, že ji moudře nechal plavat – a nic se 

nestalo. Škodovka (nikdo v hovoru nepoužíval název Leninovy závody) dále plnila plán, 
odběratelé jako dřív protestovali a byli uspokojováni dle síly svého křiku. Všechny, kdo příliš 
dotírali, odkazoval Vojtěch na Kublu – a tím se nad protesty tajemně zavřela voda.  

Vojtěch se zase vrátil ke svému starému stolu. Na chvíli se mu zdálo, že teď vlastně 
nebude mít co na práci, ale brzy zjistil, že tomu tak není. V duchu se zase opřel do té káry, 
kterou měl táhnout ještě čtyři roky. Vlastně tři, zjistil s překvapením: starosti byly dobré aspoň 
k tomu, že rok uběhl, aniž to vlastně zaznamenal. Když si to plně uvědomil, zhořkla mu jeho 
radost: ten rok, který se nenápadně vypařil, byl přece nemalý čas jeho života – čas, který je 
dle Seneky jediným majetkem, který skutečně máme. To bylo pro Vojtěcha přesné, doslova. 
Šest let okupace a pak deset budování republiky znamenalo pro Károvu rodinu jen stálé 
chudnutí. Zařízení bytu se hroutilo, šaty se udržovaly jen silou vůle. Pokud se podařilo ušetřit 
nějaký peníz, zhltly jej rostoucí potřeby chlapců. Teď konečně Tomáš dokončil průmyslovku a 
k Vojtěchově tiché úlevě si vybral vojenskou techniku, kde bylo všechno zdarma. Po jeho 
odchodu se zdál byt nějak prázdnější, ubylo však napětí a nouze. 

To ale bohužel nemělo žádný vliv na pocit, že se jeho čas jen rozmělňuje a vytrácí. 
Jeho jediný majetek! Ne, tohle vlastně nebylo docela přesné, bylo tu přece bohatství všech 
vědomostí, které za celý svůj život nashromáždil. Jenomže právě i ten pomyslný majetek mu 
připravoval neustálou frustraci. Bylo to, jako by jej přenášel v jakémsi nepořádně zavázaném 
uzlu, který měl plno děr: stále se teď z něho vytrácela slova, celé věty, ba dokonce celé kusy 
vědění. Nejhorší to bylo se slovy těch osmi živých jazyků, kterými podle vlastních představ 
vládl. Stávalo se to neustále – vybavilo se mu třeba slovo v němčině a on, jako pořádný 
skladník, hned zkoumal, zda je na skladě též rusky, francouzsky, italsky, španělsky... S hrůzou 
objevoval stále nové díry: místo slov často našel jen nečitelné cedulky. Zkoušel používat 
všelijaké triky: nemyslet na slovo, ale začít něčím docela jiným a navázat pak prostou větou, 
v které by slovo přirozeně zaznělo. Nepomáhalo to. Bylo to, jako běžet po schodišti a strnout 
před dírou, kde chyběl schod. Věděl, že slovo kdysi znal, snad je měl téměř na jazyku, ale 
když chtěl po něm sáhnout, byla tam jakási blána, pod níž se slovíčko výsměšně schovalo... 
Říkal si, že je to jen nedostatek cviku, jazyk je jako živý orgán – zakrní, když se delší dobu 
nepoužívá. Začal zas na procházky nosit příručky, z kterých si opakoval jako začátečník. Brzy 
se mu však zdálo, že tím věci jenom zhoršuje: když jedno slovo nacpal zpátky na místo, 
vystrčilo tím z paměti dvě jiná.  

Měl se snad učit všechno znovu? A proč vlastně? Někde si přečetl, že každý jedinec si 
přináší nějaký úkol při svém zrození. Bylo snad jeho úkolem být správcem zvolna mizejících 
vědomostí? Vzpomněl si na to podobenství o hřivnách, které ho kdysi zaujalo v evangeliích: o 
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služebníkovi, který svých pět hřiven rozmnožil, o tom, kdo dostal jenom dvě, ale rozmnožil je 
také, konečně o tom úzkostlivém, který svou jedinou hřivnu zakopal, aby snad o ni nepřišel. 

„Nevím, jestli jsem měl pět či dvě,“ zavolal téměř slyšitelně někam směrem k nebi. 
„Rozhodně jsem je nezakopal. Chtěl jsem je přece rozmnožit a využít. Ale vyrazili mi je 
z rukou, pošlapali...“ 

Nic mu odtamtud shůry neodpovídalo, jen lehký svist chladného podzimního větru, 
který po kobaltové modři nebe honil dramaticky zpěněná nazlátlá oblaka. Mlčení Boha, 
strašlivá samota těch, kdo se dožadují odpovědi – tak o tom psali mystici. 

 
* * * 

  
Vlastně ani žádnou odpověď shůry nečekal. Byl prostě sám, na dohled od srázu, za 

nímž už všechno končí... Náhle jako by mu právě tahle myšlenka nalila do žil novou energii. 
Jeho dny možná byly sečteny, ale tak je na tom přece každý. Ten zbytek, který mu snad ještě 
zbývá, chtěl prožít pokud možná naplno. Na chvíli z něho spadla tíha, vykročil s neobvyklou 
energií a tak po dlouhé době poprvé prošel zase celý park, překročil silnici a ponořil se do 
údolí nad řekou, kam kdysi chodíval. 

Viděl ji hned, když přišel na dohled. Byly to měsíce, spíš roky, co s ní nemluvil. Přesto 
si vybavil to její cinkající jméno, Hermína Zvoníčková. Přezdíval jí s dětmi kdysi tajně 
Nádhera. Potkávali ji vždycky na jednom místě nad řekou, kde s chvěním ploché hrudi mocně 
prožívala západ slunce a když se přiblížili, dožadovala se jejich svědectví, jaká že je to 
nádhera. Vojtěch míval vždy trochu špatné svědomí, že si z ní tajně utahuje: byla to zřejmě 
hodná, skromná žena, jejíž až trochu hysterická citlivost se zračila v té její nehezké, přesto 
však jemné tváři, hyzděné velkou fialovou skvrnou. Kdysi ho dojala, když v parku nedaleko 
od něho skromně usedla na samý okraj lavičky, z níž někdo zřejmě odmontoval všechny 
šrouby. Spadla jako v nějaké grotesce a vymrštěné prkno ji vzápětí lehce omráčilo. Pomáhal jí 
tehdy vstát, se zahanbením ze smíchu, který v něm ten výjev vyvolal. Tak se vlastně 
seznámili, pokud se jejich krátké, bezobsažné rozhovory, z kterých hned oba zase rychle 
prchali, daly nazvat nějakou známostí. 

Hermína se patrně nikdy nevdala. Vídal ji dlouho osamělou, pak celá léta v doprovodu 
jiné ženy, asi starší sestry. Tu druhou sice nehyzdila žádná skvrna, ale ostatní rysy tváře i 
postavy s urputnou důsledností sledovaly tentýž pošetilý plán, jako by jejich tvůrce trpěl 
vadou vidění nebo nějakou utkvělou představou. V době, kdy byla vidět se sestrou, Hermína 
jenom plaše odpovídala na jeho pozdrav a rychle táhla sestru pryč: připustit, že se trochu zná 
s ženatým mužem, patrně znamenalo porušení nějakého tabu mezi nimi. 

Teď ale byla zase sama na tom známém místě, seděla na lavičce velmi vzpřímená a 
zřejmě silně prožívala to krvavé drama, s kterým se slunce loučilo pro ten den se světem. 
Vojtěch na chvíli zaváhal, zda by se neměl tiše vzdálit, obrátila však k němu hlavu a vážně 
pokývla. Popošel tedy těch pár kroků a klesl s povzdechem na sedadlo vedle ní. Byl náhle 
velmi unavený. 

„Jste dneska sama,“ poznamenal místo pozdravu. 
„Ne jenom dneska, pane profesore. Už napořád.“ 
Léta se odhodlával, že jí ten titul vymluví, ale jaksi k tomu nikdy nenašel odvahu. Měl 

pocit, že by ji tím o něco připravil. 
„Vaše sestra...“ 
„Už nežije. Tak se teď dívám a přemýšlím, zda je tam někde v té nádherné záři.“ 
Pohlédl na ni úkosem a viděl, že jí po tváři, změkčené posledními paprsky, stékají 

velké slzy. Bylo mu z toho tísnivě – viděl, že trpí, přesto však její smutek sdílet neuměl. 
„Myslíte, že je něco na tom, že je duše nesmrtelná?“ zeptala se plaše. 
„Spousta lidí tomu odjakživa věří. Náboženství...“ 
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„Ale já nechci vědět, čemu lidi věří. Ptám se vás.“ 
Znělo to skoro hravě, s onou opatrnou panenskou koketností, s jakou s ním kdysi 

občas mluvila. A současně se ho asi opravdu ptala a očekávala poctivou odpověď. 
„Já vlastně nevím... Zdá se tak neuvěřitelné, že by se člověk prostě rozplynul. Ale 

zažil jsem okamžiky... třeba mdloby. Stačila malá porucha – já nevím, nedostatek nebo přetlak 
krve v mozku, a jako by mne někdo škrtnul. Prostě jsem na nějakou chvíli přestal být.“ 

Pohlédl na ni. Seděla velmi vzpřímená, ve tváři nesouhlasný výraz. 
„Já vím, chcete být poctivý. Ale já tomu přece jen nějak věřím. Když se tak dívám do 

té záře, myslím, že tam vidím její tvář. Je to ona a přece zase není, je totiž krásná, najednou.“ 
Netušil, co by na to řekl, tak mlčky hleděl před sebe. 
„Byly jsme obě ošklivé. Také rodiče byli takoví, bylo to štěstí, že se potkali, nikdo jiný 

by je byl asi nechtěl. Být ošklivý je utrpení, zvlášť pro ženu, to nezná, kdo to nezažil. A není 
divu, že takoví lidé někdy jsou i zlí. Ale Stázi, víte, pokřtili ji Anastázie, ta byla anděl. Tak 
pozorná a obětavá, tak vždycky ochotná mě utěšit. Bývala jsem často nešťastná, zato ona byla 
silná. Říkala, že Bůh na hezkou tvářičku nedá, že všechny jeho děti mu jsou stejně milé. Když 
jsem se na ni dívala, měla jsem pocit, že je vlastně krásná. Jenom to nikdo jiný neviděl...“ 

Vojtěch si s rozpaky vzpomínal na krutost, s kterou v duchu kdysi komentoval její 
půvaby. Co na tom vlastně záleží, jestli je nos o trošku delší, brada špičatější, oči malé a  
zapadlé. Mohou být třeba kraje nebo doby, v kterých by Hermína platila za krasavici... Věděl 
však, že si to jen namlouvá. V té krutosti, s kterou se člověku ten druhý prostě nelíbí, je asi 
hlubší moudrost – jenom tak základní, že se snad ani nedá slovy vyjádřit. Milada se mu 
nelíbila, dal se však zmýlit její přístupností, tou snadností, s níž navázali vztah... 

Viděl, že Hermína už vstala a pokusil se gestem omluvit své dlouhé mlčení. 
„Už jsem vás příliš zdržela... Jste hodný, že jste mě tak trpělivě poslouchal.“ 
A dřív, než stačil protestovat, zmizela tiše jako stín. 
Vojtěch se zadíval tam, kde předtím ta plachá žena spatřila svou sestru. Třeštění barev 

na západě se teď sevřelo do karmínové jizvy, na niž se jako obklad zvolna kladla fialová 
oblaka. Bude už brzy tma, řekl si. Trochu se zachvěl dotykem přicházejícího chladu. 

 
V 
 
 Něco zvláštního se dělo, bylo však těžké se v tom vyznat. Zatímco ve všech koutech 

impéria, které se samo nazývalo socialistickým, se vztyčovaly titánské pomníky Velkého 
vůdce, v samém středu zazněla první šokující kritika. Povzbuzeni nejasnými zprávami, 
zdvíhali lidé hlavy – někteří opatrně, jiní s bojovným nadšením. Impériem otřásly nejprve 
demonstrace v Berlíně, pak mnohem silněji maďarské povstání. Obojí bylo potlačeno 
s brutalitou, kterou by jistě schválil dosud uctívaný vůdce. 

Vojtěch to všechno zaznamenal jenom krajem vědomí. Měl bližší starosti. Inge teď 
stále nějak churavěla. Když náhle celá zežloutla, vyvolalo to poplach. Pak vyšlo najevo, že se 
tajně krmí mrkví po kilech. 

„Protože mi chutná,“ říkala v obraně. „Asi je v ní něco, co já potřebuju. Slepice taky 
klovou omítku, když mají nedostatek vápna. Otec to říkal.“ 

„Slepice možná, ale lidi? Myslíš, že ožralové pro své zdraví potřebují alkohol?“ 
Doktor Stoličný, který žlutavý nádech její kůže původně přisuzoval jaterní chorobě, 

hněvivě přikázal, aby spotřebu té zeleniny omezila. Mrkev prý není jedovatá, ale člověk přece 
žlutý nemá být, alespoň Evropan. Snad mínil, že by to byl nepořádek, kdyby po městě začali 
pobíhat lidé neobvyklých barev. Inge si dala říct, až když Vojtěch v své Britské encyklopedii 
vypátral, že mrkev obsahuje malé množství karotenu, který ve velkých dávkách může člověka 
i otrávit. Bylo by k tomu asi třeba celých vozů mrkve, ale sama možnost zabrala. 
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Mezitím Slávek s očekávaným úspěchem odmaturoval a chystal se po Tomášově vzoru 
na vojenskou techniku. 

„Ty na techniku?“ zvolal Vojtěch zděšeně. „Myslel jsem, že se zajímáš o literaturu, o 
filosofii. To by tě nelákalo?“ 

„Vždyť tam do nich cpou jenom marxismus!“ 
Slávek v jednom z těch přemetů zanevřel na všechno, co zavánělo ideologií. Vojtěch 

se zachvěl z představy, že jeho milovaný syn se po období nadšeného horování teď řítí do 
druhého extrému, který mohl skončit jen katastrofou. 

„A ty si myslíš, že ti na vojenské škole dají pokoj? A navíc technika...“ 
Měl to slovo spojeno s tvrdými hranami chladného kovu, hrozným randálem 

v studených halách a lidskou omezeností, jak to zdálky znal ze svého zaměstnání. Rychle to 
ale vzdal. Nikdy ho ani nenapadlo synům bránit, aby si život zařídili podle vlastních představ. 
Konečně, dalších pět let na civilní škole by Slávka stěží uživil.  

A tak i Slávek jednoho dne odjel. Byt zešedl a ztichl a náhle jako by se rozepnul. 
Chladné stíny se usadily v dávno nevymalovaných koutech. Přes depresi, která na něho z toho 
prázdna dýchala, si Vojtěch trochu oddechl: tak tedy tu svou káru dotáhl až sem. Teď ještě 
trochu zabrat: už jen dva roky a bude v cíli vytouženého důchodu. 

 
* * * 

 
Chodil teď na procházky vždycky sám. Inge buď byla v knihovně nebo doma 

zaměstnaná jednou z těch činností, které ta malá domácnost zřejmě nabízela v nekonečném 
množství. Stále častěji ji však nacházel stulenou v lůžku v ložnici, tvář přikrytou kapesníkem. 

„Inge, prosím tě, co je ti?“  
„Jsem unavená, je mi špatně.“ 
„Jak špatně?“ 
„Já nevím, jak to říct.“ 
Dlouhé výslechy nikam nevedly, nanejvýš k hádce nebo k slzám. Podezíral ji trochu 

z hysterie, ale když to řekl, nemluvila s ním dva dny. Přitom to vlastně nemyslel tak zcela 
vážně. Ostatně jeho vlastní četné příznaky lékaři také často přisoudili nervům. Byly snad 
nervy něco zanedbatelného?  

Co ho však rozčilovalo, byl ten šátek, kterým si Inge zakrývala tvář. 
„Proč si dáváš ten hadr, prosím tě. Vypadá to jako...“ 
„Bych už byla mrtvá? Snad by to bylo lepší.“ 
„Proboha co to říkáš! To máš takové bolesti? Tak konečně řekni, kde.“ 
„Bolí mě hlava, oči. Potřebuju tmu...“ 
Bezmocně rozhodil rukama a šel se obouvat. Venku ho napadlo, že se v ztemnělé 

ložnici a pod šátkem možná schovávala před světem. Na první pohled to bylo absurdní: na 
rozdíl od něho přece milovala společnost, úplně rozkvetla tím vzrušením, když k nim zřídka 
někdo cizí přišel. Také si nakonec vymohla zaměstnání v knihovně, kde potkávala spoustu 
lidí. Jenomže nezdálo se, že by navázala nová přátelství, že by se doopravdy o ty lidi zajímala 
– pokud o té své práci mluvila, týkalo se to jen knih a statistik, nanejvýš drobných válek, které 
vedla s vedoucím. 

Jak se mu zdálo, ani pro Inge se život nějak nevyvedl podle jejích představ. No ano, 
dala život dvěma zdravým synům, které společně vychovali a jejichž zřejmé nadání dávalo 
naději na úspěch v životě. Přesto ta trpká vráska kolem plných úst, která se s lety stále 
prohlubovala, naznačovala jakési zklamání. Byl jeho zdrojem Vojtěch, který se z pohodlnosti 
a stále větší plachosti uzavřel světu a nechtěl ani slyšet o nějakých návštěvách, který se nadto 
z šetrnosti bránil koupit věci, po kterých toužila, tak dlouho, až už bylo pozdě? Nebo to byla 
ona sama, její nikdy neuspokojená ctižádost? A nebo prostě život, který se vždycky vyvíjí 
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jinak, než čekáme, a který přináší spíš zklamání, pokud se místo snů člověk nechápe 
možností, které mu daná chvíle přináší? 

Vojtěch nad tím těkavě přemýšlel, pak toho nechal. Neuměl by ani říct, zda sám je 
zklamaný svým životem. Většina věcí, o něž usiloval, sice skončila šklebem, ale další život 
hrnul tolik požadavků, že vlastně nikdy neměl energii ani čas, aby se nad tím zamýšlel. Co 
stále hůře snášel, byla samota, která až na několik šťastných let ho provázela celý život. Ze 
zvyku vyndal z kapsy jednu z knížek, které ho před ní vždycky chránily jako spolehlivý štít. 
Jenže už to nějak nefungovalo: písmenka se v chůzi před očima rozplývala, nedokázal se na 
ně soustředit. 

 Nechal zas knížku klesnout a zahleděl se na veliký trávník před sebou. Byl konec léta, 
v trávě odkvétaly pampelišky a malí caparti měli obrovské potěšení z drobných padáčků, 
které se fouknutím dávaly na dalekou pouť. Díval se na ně s dojetím, v kterém byla vábivá 
sladkost i bolest zároveň. Vždycky měl rád děti a vždy též toužil po ženách; ne jenom po 
jedné, po ženách vůbec. Jen několika se v životě přiblížil, hrstka jich byla někde opodál a 
ostatní, celý ten ženský svět, zůstaly nedosažitelné. Když se teď díval na ty mladé maminky, 
jak skloněné nad svými batolaty krásnými křivkami ňader a boků hlásí celému světu, že právě 
ony jsou teď zdrojem života, cítil se na okamžik velmi mladý. Pak se mu přihlásila dobře 
známá bolest v kříži... odvrátil oči a vydal se do hloubi parku kývavým krokem zestárlého 
medvěda.  

 
* * * 

 
Celé měsíce se toulal parkem sám, až si začal připadat jako trosečník na pustém 

ostrově. Že k tomu vlastně přispíval, když se dal na panický útěk, jakmile jenom zdálky viděl 
povědomou postavu? Co mohli tihle dobří lidé nabídnout, jen zhoršovalo jeho samotu. 
Konvence bránila byť jenom náznaku vážného rozhovoru. Vojtěch to nesnášel: ty stále stejné, 
předem známé fráze, ty lichotky, které vždy pro něho měly nějaký osten, ty předem 
připravené názory, které spíš zakrývaly, co si člověk doopravdy myslí. Ostatně známých 
v parku ubývalo, někteří asi umřeli...  

Byl tedy sám. Protože ale člověk potřebuje mluvit, zvlášť ten, jenž většinu života 
věnoval jazykům, začal si představovat rozhovory – nejprve jen tak abstraktně, v nějakém 
z četných jazyků, které tak volaly po procvičení, pak s určitými lidmi. No prosím, co je na 
tom divného? Někteří lidé hrají šachy sami se sebou. Konečně myšlení je přece taky jakýsi 
druh rozmluvy, i když je těžko říct, kdo ke komu se v ní obrací... 

Jenomže postupně, jak se ty prázdné cesty parku zvolna nořily do lehké mlhy, začal 
jako by cítit něčí přítomnost. Ne doslova, byl to jen náznak. Přesto se chránil vedle sebe 
podívat: možnost, že by tam někdo byl, mu připadala hroznější než prázdno. Ten druhý 
konečně nemusel být nutně venku a mít nějakou podobu – šlo o to jeho neodbytné dotírání, 
kterému musel čelit stále častěji. V posledních dnech to byla ze všech lidí právě Milada, 
kterou už přece dávno pohřbil v zapomnění. 

„Takže jsi zase sám, Vojtěchu Káro. Takhle jsi dopadl.“ 
„To není stejná samota. Doma mám ženu, pár set kilometrů odsud syny.“ 
„No právě, ženu. Jednu jsi zahubil a druhá doma chřadne.“ 
„Tiše! Někdo proti mně jde...“ 
Nevěděl, zda si dvojice, kterou právě minul, všimla pohybu jeho rtů. Možná to ani 

nevyslovil nahlas. 
„Nezahubil jsem tě,“ řekl pak. „Sama ses zabila.“ 
„To kvůli tobě, když jsi mě tak podle zradil.“ 
„Já jsem tě zradil? To ty jsi na mne nalíčila past!“ 
„Jakápak past, to přece byla zkouška.“  
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„Zkouška? Snad nechceš říct...“ 
„No samozřejmě, přece nemyslíš, že se rodíme jen tak náhodou. V každém životě je 

připravena zkouška. V téhle jsi neobstál.“ 
„Vystavit člověka něčemu, čeho se nejvíc bojí, co se mu nevýslovně oškliví...“ 
„To je právě ta zkouška síly jeho ducha.“ 
„Co tady s duchem... Tělesně to bylo odporné.“ 
„Tělo je jenom myšlenka.“ 
„Pokud je tohle tělo moje myšlenka, tak to jsem tedy řádně zhloupnul.“ 
Musel se zasmát a najednou byl zase sám. Nebyl si jist, zda je to lepší. 
Rozhlédl se. Byl podzim, javorové listy v parku vzplály ohnivými barvami a zvolna 

hasly. V slabých poryvech větru se tu a tam jeden z nich utrhl a měkce přistál blízko jeho 
nohou. Hleděl na jejich rzivě purpurovou tkáň protkanou žilkami a myslel na to, že se jeden 
cyklus života těch stromů zase uzavírá. Teď přijde zjevná smrt, ale pak zase vzkříšení. 

„U stromů snad. Člověk má ale jenom jednu příležitost.“  
Ozvalo se to možná v něm, možná vedle něho. Nějakou chvíli ochutnával v mysli 

tenhle tón, zdvořilý až k úslužnosti. 
„Jacob Liebermann? Na vás jsem nemyslel už dlouho.“ 
Vyká člověk některým vzpomínkám? 
„I jiní na mne zapomněli. Ta moje jedna příležitost netrvala dlouho.“ 
„Někteří lidé věří v opakovaný návrat.“ 
„To je přece takové pohodlné oddálení problému. Snad tomu nevěříte?“ 
„Já nevím. Táhnu tu svou káru... Teďka se těším na důchod.“  
„Tak trošku slabé, ne? Táhnout svou káru. Kam vlastně, stojí to vůbec za to?“ 
„Je něco víc? Třeba jde právě o to, vyvést mláďata, sám přežít...“  
„Tohle sis ale vždycky nemyslel. Něco jsi přece chtěl.“ 
Vojtěch vzhlédl. Tak by to Liebermann byl neřekl. Mluvil zas jen sám se sebou.  
 „Chtěl jsem...,“ odpověděl v duchu chvatně, jako by mlčení mohlo mít nedozírné 

následky, „nejvíc jsem chtěl být překladatel nebo tlumočník.“ 
„To dneska může kdekdo. Naučí se pár slovíček a frází, to je to nejlehčí.“ 
„Tak to zas ne. Copak jde všechno snadno přeložit? Tak třeba právě fráze, že se těším. 

Zřejmě to máme z němčiny, asi Jungmann... Když Němec řekne ich freue mich, už má radost 
z toho, co patrně bude. Angličan, realista, hledí kupředu, he is looking forward, tedy vyhlíží to, 
co snad nastane. A Rus, tohle je zajímavé, on žďot: patrně díky špatným zkušenostem jenom 
prostě čeká. Lidově řekne ždu nědoždus, s tím měkkým znakem na konci, jako by počítal 
s tím, že se nedočká.“  

„Co z toho? Tak to řeknou trochu jinak.“ 
„Ale to přece není jenom tak. To, že se na něco těším, prostě nejde v řadě řečí přesně 

vyjádřit. Jazyky k sobě těsně nepřiléhají, ani ty podobné.“  
„A slovníky?“ 
„Každý slovník je přibližný.“ 
Vojtěch uviděl lavičku a s povzdechem se na ni svezl. Bude toho litovat, stačí jen 

trochu prostydnout a ischias ho bude mučit týdny. Ale ta stálá hádka si žádala příliš mnoho 
z jeho sil. Je to skutečně spor, když ho hned napadne, co ten druhý na to asi řekne? 

„Tak přesný překlad vlastně neexistuje a překládání je jenom takový podvůdek.“ 
„To ne! No dobře, někdy jsem snad něco takového říkal. Vážně jsem to nemyslel. “ 
„Neříkal někdo, že jsi pedant?“ 
„To přece není pedanterie! Když nedokážu něco říct...“ 
„...tak to patrně ani necítím? Tak k čemu vůbec překládat.“   
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Už ho to unavovalo. Hádal se tu, jako by mohl sám nad sebou vyhrát. Bezděčně hrnul 
botou vrstvu barevného listí, až z ní udělal malou hromádku. Takových barev... A všechno 
brzy zetlí, rozpadne se... jako jeho plány. 

„Ale má to smysl, stačí se přece rozhlédnout,“ vybuchl, ale hned zas ztišil hlas. „Pro 
Pauli byli Romain s Michalinou horší než zvířata, protože jim nerozuměla a oni zase 
nechápali ji.“ 

Bezděčně přitom vstal, aby tak lépe čelil protiútoku, o němž už předem přece věděl. 
Pomalu se zas vydal dál po cestě, tak prázdné, že z ní šel až strach.  

„Takže dobře vedené jazykové kurzy odstraní nevraživost mezi národy?“ 
„Kladné myšlenky jsou vždycky k smíchu.“ 
„Všechny snad ne. Ale chtít spasit svět výukou jazyků...“ 
„Nemyslím jenom jazyk... i když ovládnout řeč, to je také vědět, jak ten druhý národ 

cítí, co je pro něho důležité...“ 
„Až si tedy vzájemně všechno přeložíme, nastane nebe na zemi?“ 
„Snad ubude vražedné nenávisti.“  
Pohlédl před sebe na pustou cestu, vystlanou temně zlatým listím. Občasný náraz větru 

rozžíhal rudé nebo oranžové ohníčky v prořídlých korunách. Tu a tam se některý z nich utrhl a 
zvolna ve svém pádu hasl v modré mlze, která houstla při zemi.  

„Nenávist? Sotva. Odpor k cizímu je přirozený. A když doopravdy odhalíme všechny 
sluje zla, které každý člověk v sobě skrývá...“ 

„Zlo je přece jenom nevědomost.“ 
„To kázal Budha. Nic o lidech nevěděl. Nevědomé nebo vědomé, je to ta nejsilnější 

vášeň. Lidská historie je dějinami šílenství a zločinu, kdopak to řekl? Už odmalička lidi touží 
po zlu. Třeba si je nějakou dobu odpírají, ale pak mu stejně vždycky podlehnou.“ 

„Ne, to je přece nesmysl. Lidi většinou nejsou zlí.“ 
„Tak proč před nimi utíkáš? Je snadné říkat pěkné věci obecně, ale když dojde na 

konkrétní lidi, je tomu naopak. V každém je přece zlo, které jen čeká na svou příležitost.“ 
„Já tomu nevěřím... Sám jsem nikdy takové nutkání necítil.“ 
„T řeba se neznáš. Třeba sám vůči sobě potřebuješ taky tlumočníka.“ 
Vojtěch se zarazil. Tohle už nebyl jen abstraktní spor, tohle šlo nebezpečně na tělo.  
„Vím přece přímo, co se ve mně děje. Co cítím a chci...“ 
„Skutečně? Tak proč ses mazlil Helenkou zrovna tak, aby vás Milada nachytala? Proč 

ses pak schválně zdržel v páře, když jsi docela jistě věděl, že něco provede?“ 
„Tohle je hnusné nařčení! To bylo přece jinak!“ 
„PROSÍM? ŘÍKAL JSTE NĚCO?“ 
Vojtěch sebou zděšeně trhnul. Co uslyšel, zaznělo jinak, odněkud ze skutečného světa. 

Vzhlédnul a viděl člověka, který jako by náhle vyvstal nedaleko od něho. Byl mu povrchně 
povědomý, i když proti vzpomínce byl o dost starší a měl nápadně bledou, strhanou tvář. Stál 
od něho na několik metrů a hleděl na něho s vylekaným úžasem. 

„Ne, nic jsem neříkal... promiňte.“  
Rychle se otočil a vyrazil opačným směrem. Po nějakých sto metrech zvolnil a pak se 

zastavil. Srdce mu tlouklo, jako by se chtělo vyprostit ze svého lůžka v jeho hrudi. Tiše mu 
domlouval... Když se konečně uklidnilo, rozjasnilo se mu v hlavě natolik, že náhle pochopil, 
kdo byl ten muž: přece Rychlík, bývalý šéf kovárny, odsouzený na mnoho let za sabotáž, které 
se samozřejmě nedopustil. Říkalo se, že tráví důchod ve vězení a nejspíš odtud nikdy nevyjde. 
Tak přece jen ho pustili! Vojtěch pocítil až nerozumnou radost. 

Ani si nějak nevšiml, že vítr zatím ztichl. Na park se sneslo namodralé ticho, rušené 
jenom šelestěním jeho kroků v spadlém listí. V té chvíli slunce, které právě zapadalo, 
vyhlédlo pod okrajem bachratých oblaků a jeho šikmé paprsky postupně rozžíhaly zbývající 
listí na stromech slitovně vlídnou zlatou září.  
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VI  
 
Ať to bylo s lidským životem jakkoliv, stromy a keře po zdánlivé zimní smrti zase 

ožívaly: pupeny, tajně připravené někdy na podzim, se nalévaly s náruživou nedočkavostí, až 
s miniaturní explozí pukly a vyplázly zelené jazýčky. V Číně prý Velký Mao přikázal, ať 
rozkvetou tisíce květů. Ačkoliv zdejší země plně neuznala jeho velikost, květy přece jen po 
tisících rozkvétaly; ostatně prováděly to už miliony let...  

Pak rok od jara zvolna stoupal k létu a váhavě se klonil k podzimu. Vojtěch téměř na 
dohled od cíle své pouti cítil, jak ta jeho kára drhne – nebo se zastavoval čas? Vstávání 
v nestydatě časnou hodinu, klopýtavý úprk ranní tmou do zaměstnání, kde k uzoufání stále 
stejné úkony skrývaly potměšilá rizika, která ho plnila až nesmyslnou úzkostí; úryvky 
rozhovorů s kolegy, složené z opotřebovaných frází nebo vtipů, vyčichlých už tehdy, když je 
slyšeli poprvé. To všechno jako by se dělo pořád na místě, zalito to nějaké husté želatiny. Pak 
zase cesta domů, čekání na oběd, který se denně víc a více opožďoval... 

„Vojto, ty si tu pořád s někým povídáš,“ odvážila se Inge.  
Znělo to napůl útočně a napůl vyděšeně. 
„Opakuji si slovíčka a fráze... Dělám to celý život.“ 
Lhal vždycky jenom z nezbytí a nerad. Nicméně přiznat Inge, že se teď stále s někým 

hádá (s tou neurčitou bytostí, která původně vyvstala, jen aby zaplnila jeho samotu, ale teď už 
ve svém dotírání začala být téměř nezvladatelná), by znamenalo připustit to také sobě – a to 
ho děsilo. Nebyl snad žádný blázen, byl schopen vykonávat povolání, rozumně odpovídat 
jiným lidem... 

„To všechno jenom předstíráš. Ve skutečnosti ani nevíš, jestli neříkáš nesmysly,“ 
zaznělo někde blízko, v tom neurčitém prostoru. 

„Teď ne,“ obořil se mlčky. „Nejsme sami. Je tu Inge.“ 
Viděl, jak na něho Inge vylekaně hledí. Pohnul snad rty, nebo dokonce mluvil nahlas? 

Vší silou se soustředil. 
„Jestlipak víš, že dneska máme výročí?“ řekl rychle. „Měli bychom mít dort.“ 
„Jestli myslíš dvacáté výročí...“  
„Dvacáté?“ 
„No naší svatby přece. Tak to jsi promeškal. Bylo už přede dvěma roky.“ 
Trochu se zastyděl. Co se to tenkrát dělo, že si vůbec nevzpomněl? Tomáš odcházel na 

vysokou, Slávek... 
„Tak jaké výročí?“ 
„Je to dnes na den deset let, co jsme dokončili toho Russella.“ 
„Jo to... Taková práce! A všechno k ničemu.“ 
„Tak docela snad...“ 
„Říkal jsi přece, že zničili všechny výtisky.“ 
„Všechny ne. Pět se zachránilo.“ 
„Jeden. O čtyřech nic nevíš.“ 
„I kdyby jenom jeden. Je to víc, než nic. Třeba si tu knížku Slávek jednou přečte. 

Třeba ji půjčí někomu jinému a ten zas jiným o ní řekne.“ 
„To se jen utěšuješ,“ řekla tvrdě. „Já na to radši nemyslím. Takové plýtvání! Co jsem 

se jenom natrápila s tím přepisem...“ 
Viděla jako vždy hlavně svůj podíl. A co mé trápení s tím překladem, se snahou 

pochopit ty diskuse o nadhodnotě, málem vykřikl. 
„Plýtvá i příroda,“ řekl místo toho. „Podívej, kolik semen každý rok vytvoří jen takový 

strom... a kolik z toho vzejde? Pokud jedno, je to skoro zázrak.“ 
„Příroda je slepá, sám jsi to říkal.“ 
Vstala a začala sklízet se stolu. 
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„A lidé ne? Řekni mi, kdy si dokázali uvědomit něco nového, co jednou úplně převrátí 
naruby jejich životy. Ježíše zahubili, nechtěli slyšet jeho novinu. Tři sta let potom ještě 
křesťany pobíjeli, předhazovali je lvům. A podívej...“ 

„Ježíše? Křesťany? Snad ses ke všemu ještě neobrátil k Bohu?“ 
Nepočkala na odpověď. Odnesla nádobí, chvílí s ním rozzlobeně třískala v kuchyni, 

pak se uštvaně vrátila, napůl už převlečená. 
„Ty tady ještě sedíš? Já musím do knihovny. Přijdu dnes pozdě, mám to do osmi.“ 
Pohlédl na ni mlčky. Nevěděl, co by na to řekl. Ten letmý pohled, jímž o sebe jejich 

oči zavadily, byl plný významů a přesto němý: jako by jeden k druhému vyslali nějakou 
úpěnlivou žádost, které ten druhý nechtěl nebo nedokázal vyhovět. 

Když za ní neodvolatelně zapadly bytové dveře, pohlédl Vojtěch k pohovce, na níž – 
zkonejšen četbou nebo hudbou z rádia – většinou odpoledne podřimoval, než se donutil 
k vycházce. Teď ale z jakéhosi důvodu cítil podivný neklid. Rychle se oblékl a vyrazil, jako 
by mohl utéct tomu neklidu. 

„Tak jak je to s tím obrácením,“ začal dotírat hlas, jakmile byli mezi stromy, bezpečně 
vzdáleni od lidí. „Někdo, kdo zkoušel theosofii a pak i antroposofii...“ 

„Jenom k ní přičichnul. Nikdy jsem to vlastně nepochopil.“ 
„Co védy nebo upanišády, co ta knížka o gnostické filosofii...“ 
„Zůstala nepřečtená, bylo to moc nejasné.“ 
„Nebo spíš směšné, když si člověk četl něco z Freuda...“ 
„Já jsem nic neodvrhl, jenom pozapomněl. Je toho tolik, člověk na to nestačí.“ 
Přikázal si zmlknout. Po cestě se k němu blížily dvě postavy, nějaká starší žena, která 

pozorně podpírala otce nebo možná manžela. Stařec jen s krajním úsilím posouval vpřed 
jednu, pak i druhou nohu, v urputném boji o každý centimetr před sebou. Vypadal zcela 
pohlcený tou prostou činností, ale když je Vojtěch míjel, zvedl k němu své uslzené oči. Snad 
se jen zdálo, že v nich byla strašná otázka, tak závratná, že pro ni nestačila slova. 

„Snad se to všechno ani nedá pochopit,“ začal hlas zase dotírat, jakmile šouravý zvuk 
nohou starce trochu zeslábl. „Je z toho ale vidět, jaké možnosti má lidský duch. Proti tomu 
takový prostý příběh židovského tesaře...“ 

„Vždycky mě dojímal.“ 
„Možná svou absurditou. Copak je možné milovat i ty, kteří ti ubližují?“ 
„V životě asi nejvíc ubližují právě ti, jež milujeme.“ 
„Vytáčky. Čím tě dojímal doopravdy?“ 
„Tou strašnou Ježíšovou samotou.“ 
Jako by zasažen tou odpovědí, hlas umlknul. Toho dne se už neozval. 
  

* * * 
 
Několik dní nato cestou z práce zaslechl to pípání. Byl to den, kdy Inge měla 

dopolední službu v knihovně, s obědem včas nemohl počítat a tak to raději vzal přes město. 
Na náměstí byl antikvariát, o něco dále knihkupectví, jeho přístavy... Trvalo chvíli, než mu 
došlo, že to pípání vychází z městského rozhlasu. Nějaký ptáček? Lidé se zastavovali a zírali: 
z tlampačů skoro vždycky zněla břeskná hudba, občas nějaký hlas, chrlící známé fráze. Tohle 
však bylo nové. Po chvíli přišlo vysvětlení, že to byly signály vesmírného tělesa, který Sověti 
vypustili na oběžnou dráhu. 

Až doma u rádia, po kombinaci domácích a britských zpráv, alespoň trochu pochopil, 
oč jde. Umělý satelit, rusky Sputnik, miniaturní obdoba Měsíce. Bylo to významné? Někteří 
jásali, jiní to popírali. Necelý měsíc nato vypustili další, tentokrát se psem na palubě. Dveře 
k vesmírným letům člověka se prý otevírají...  
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Na rozdíl od Inge či od kolegů v práci byl Vojtěch celý zahlcený těmi zprávami: 
povznášely ho i drtily. Chystají se lidé doopravdy létat do vesmíru, z něhož ho mrazilo při 
pouhém pomyšlení? Ty nepředstavitelné dálavy... Nikdy neseděl ani v letadle. Když si teď 
představil tu nekonečnou osamělost toho psa – Lajka mu říkali – v naprostém tichu, v mrazivé 
temnotě, nedosažitelně daleko od lidských příbytků, bylo mu nějak divně. A přitom ho to 
povznášelo. Tohle byl první krok na nové cestě lidstva. 

A Bůh... ? 
A Vojtěch...? 
Je možné, že by byl ten jejich systém špatný, když plodí takovéhle úspěchy? Když 

vyrobili atomovou, pak i vodíkovou pumu, říkalo se, že to ukradli. Když se chlubili 
obrovskými přehradami či závody, byl to jen produkt práce otroků a podle západního vzoru. 
Nic nového patrně neuměli vymyslet, dokonce slova prostě přejímali ze západních jazyků a 
psali potom legračně pokroucená azbukou. Jenomže v téhle věci byli první a Vojtěch, i když 
techniku nikdy moc nechápal, se musel sklonit před tím úspěchem. Mýlil se tedy ve své 
skepsi, v tom svém lehce štítivém odstupu ke všemu, co z Východu přicházelo, kromě ovšem 
Dostojevského či Čechova? S kým by měl o tom mluvit? Zkusil to s Inge. 

„O čem to mluvíš? Vyhráli válku,“ pokrčila rameny. 
„Ne přece sami. A za cenu strašných obětí.“ 
„Je jich holt hodně. A tak mají taky dost i chytrých lidí.“ 
Když začal o systému, jen se udiveně dívala. 
„Jaký systém? Všechno přece dělají lidi. Blbci jako ten náš Maděra nic nevymyslí...“ 
Pokusy pokračovat v tomhle rozhovoru mohly vést jen k hádce. Konečně příliš 

nezáleželo na tom, co si myslel o tom systému: přes všechny předpovědi vůčihledně sílil a 
rozléval se po světě.  

 
* * * 

 
Jak už to bývá, epochální události nakonec překryly docela malé všední starosti. 
„Půjdeme dávat krev,“ ohlásila Inge za pár dnů. „Odhlasovali jsme to na schůzi.“ 
„Proboha, Inge, ty nevidíš, jak jsi bledá? Ty bys asi spíš nějakou krev potřebovala...“ 
„Jdou všichni. Je prý nedostatek krve.“ 
A na tom zůstalo. Jenomže z transfúzní stanice přišla se sklopenou hlavou. 
„Mne nechtějí,“ řekla pokořeně. „Mám strašný krevní obraz. Prý bych se měla léčit.“ 
„Ježíši. Poslali tě někam?“ 
„Mám se poradit s obvodním lékařem.“ 
Poradě se Stoličným se dlouho vyhýbala – asi v ní zůstaly nepěkné vzpomínky na 

rozmluvu o její vášni pro mrkev. Nakonec podlehla, proseděla odpoledne v čekárně a vrátila 
se nespokojená. 

„Mám prý jíst železo. Ptala jsem se, jestli hřebíky nebo spíš kramle.“ 
„Ale Inge, on jistě nemyslel...“ 
„Já přece vím, nejsem tak hloupá. Jenom mě vždycky vytočí ta jeho nafoukaná jistota. 

Víš, co mi poradil? Prý špenát. Jíme ho celý život.“ 
„Na tom to skončilo?“ 
„Napsal nějaké pilulky.“ 
„Budeš je brát?“ 
„Já nevím. Co když je to jed...“ 
Pohlédl na ni bezmocně. Skoro celou tu dobu, co ji znal, si Inge stěžovala na nějaké 

potíže – v tom se mu vlastně hodně podobala. Kdykoliv se jí někdo snažil pomoci, zuřivě 
všechno odmítala, jako by chtěla bránit vlastní utrpení. Říkal jí někdy Svatá Magdalena, podle 
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jejího druhého křestního jména. Jednou se pro to rozlítila tak, že chtěla odejít. Tak toho 
nechal... Snil, že bude tlumočit mezi národy a přitom vlastně nerozuměl vlastní ženě. 

 
* * * 

 
Rozuměl alespoň sám sobě? Přinejmenším pro tělo jako by nutně potřeboval 

tlumočníka: chvílemi se mu zdálo, že má v žilách olovo, pak zas jako by v nich kolovala 
minerálka. Byl pořád unavený, ale přitom stále méně schopný prostě si pohovět. Rozrýval ho 
podivný neklid, který si překládal do srozumitelných úzkostí. 

„Co stojíš pořád u okna?“ ptala se Inge. „Je tam snad něco?“ 
„Do toho domu naproti se nastěhovali lidé.“ 
„A co? K tomu ho přece postavili.“ 
„Říkala jsi, že tam bude SNB.“ 
„Rodiny. Co prosím tě pořád máš? Jsou to normální lidi.“ 
„Chci vědět, zda nás někdo pozoruje.“ 
„Už zas? Copak se toho nikdy nezbavíš? Co by tu asi viděli...“ 
Vojtěch sám sobě musel připustit, že jeho strach je nerozumný. Žádní cizinci už 

nejezdili, alespoň z toho podezřelého Západu. STB se už neozvala, zřejmě Beránek s Vlkem 
zapomněli na své neúspěšné námluvy. Vlastně ani nevěděl, jestli ještě vůbec existují: mlýn 
procesů a pronásledování semlel i mnohé z těch, kteří jej roztáčeli, jak někdo řekl ve veřejném 
projevu. Období strachu zvolna končilo, zdálo se, že mohou vydechnout. 

A přesto Vojtěch cítil stále větší úzkost. Stačilo jen si po obědě zdřímnout a už se zase 
probouzel, většinou s výkřikem z nějaké noční můry. 

„Je to tím zaměstnáním,“ říkal si, když prošlapoval křehkou vrstvu sněhu v parku. 
„Jenom co budu v důchodu...“ 

„To si jen namlouváš,“ vmísil se hlas. „Tady jde o vážnější věci.“ 
„Snad nemoc? Blízkost konce?“ 
„Už ses zas vyděsil. Copak není nic vážnějšího?“ 
„Já přece nevím. Hledal jsem celý život...“ 
„Zajímal ses. Ochutnával. Trochu mystiky a trochu vědy, vždycky jen tak na špičku 

jazyka. Všechno jen nezávazně.“ 
„V ěnoval jsem se jazykům a rodině...“ 
„A taky překládání, že. Představoval sis, že lidi můžeš smířit překladem.“ 
„Kdyby jen pochopili...“ 
„Tady přece nejde o nějaké chápání. Nenávist k cizákům, to je základní vášeň, vaří se 

z ní krev. A taky jenom krev ji může ukonejšit.“ 
„Vždycky mi byly odporné zbytečné oběti.“ 
„A Ježíš? Jeho oběť byla taky zbytečná?“ 
„Nevím. Nebyl jsem zbožný, dokonce ani v dětství. Otec se tomu vysmíval.“ 
„Jako bys ty dal na otce. To matka...“ 
„Nechodila do kostela.“ 
„Kostel! Stačí se rozhlédnout.“ 
Vojtěch bezděčně zdvihnul pohled. Nějak v tom vnitřním sporu došel dál, než míval ve 

zvyku, a zabrousil do neznámého lesa. Na chvíli nechápal, kde se to octl, jen s údivem hleděl 
na hladké kmeny stromů, které se pnuly do výše, podobné sloupům středověké katedrály. 
Prostor, který mezi nimi tkvěl, byl plný vznešeného klidu. Vojtěch se zastavil a chvíli 
naslouchal. Neslyšel nic. To ticho ale nezelo studenou prázdnotou. Zdálo se nějak vlídné, asi  
jako v domě sice právě prázdném, ale obydleném. Vrátí se někdy jeho pán? Náhle se z větve 
někde ve výši snesla k zemi bělostná sprška sněhu. Pak byl zas klid: les mlčenlivě stál 
v důstojné jistotě vlastního bytí. 
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VII 
 
Tak tu svou káru dotáhl. Ze zvyku ještě poslední den před důchodem probíral papíry, 

které už stejně bude vyřizovat někdo jiný, a rozčiloval se nad překlepy a nepřesnostmi, které 
objevil. Když mu někdo poklepal na rameno, prudce sebou škubnul. Obrátil se a viděl 
s překvapením, že za jeho zády zatím tiše rozvěsili papírové girlandy a dokonce na jednom 
stole připravili malé pohoštění. Všichni se usmívali, pokoušel se o to i Kubla tou polovinou 
tváře, kterou mohl ovládat. 

„Budete nám tady chybět,“ řekl a podával mu něco rozměrného v hedvábném papíru. 
Vojtěch se přemohl a zamumlal, že oni mu také určitě chybět budou. Byl trochu 

rozpačitý z daru; v té chvíli ještě nevěděl, že to je přepychový diář, už ovšem z větší části 
nepotřebný. Nikoho nestál ani korunu, každý rok k vánocům se rozdávaly vyšším vedoucím. 

„Jen neříkejte,“ zašklebil se Trnka. „Jistě se už nemůžete dočkat.“ 
„No, člověk nikdy neví,“ pokrčil Kubla rameny. „Pan Machatý velice spěchal do 

důchodu a předevčírem se byl ptát, jestli nepotřebujeme pomoc. Že prý se doma strašně nudí.“ 
A tak to pokračovalo. Vypili každý sklenku vína, dokonce i Vojtěch. I když si říkal, že 

jde jenom o formální okolky, které je zvykem dělat s každým, stejně byl trochu dojatý. Třeba 
ho doopravdy měli trochu rádi, nebo jim přinejmenším nebyl příliš protivný...  

Potřásl řadě lidí rukou, některým asi několikrát, jak byl zmatený. Pak se úderem druhé 
zvedl, posbíral těch pár svých soukromých věcí a šel. Když tím svým pohodlným, trochu 
kolébavým krokem procházel Bezovkou, uvědomil si, že je to doopravdy naposledy. Jak 
dlouho čekal na tu chvíli! Teď najednou pocítil krátké zděšení. Naposled: jako by čas strnul, 
než zase poskočí do neznáma. Nevermore, kráká Poeův havran, nikdy víc. Nezval to 
s odvahou převedl na víckrát ne. Vlastně ne zcela správně, ale nádherně...  

 
* * * 

 
Nemusel ráno brzy vstávat, nemusel spěchat, nemusel v duchu probírat všechny ty 

nepříjemné věci, které vždycky nedočkavě čekaly, aby se na něho přisály. Nemusel téměř nic. 
A nejen to, celou řadu věcí naopak mohl: poslouchat dopolední pořad v rádiu, postát třeba i 
hodinu před otevřenou knihovnou v liknavém rozvažování, kterou knihu si vybere. Byla jich 
řada, které odkládal na tuto chvíli. Teď se mu do nich nechtělo. No dobrá, tohle byla krize 
změny, musel si prostě zvyknout, že má čas... 

Jenomže idyla moc dlouho netrvala. Inge začala nějak vážně churavět. Několikrát si 
postěžovala, že jí je tak nějak divně zle. Pak bylo zase lépe. Na chvíli se už zdálo, že se potíž 
prostě vytratila. Jenomže tak to nebývá, jak Vojtěch věděl z vlastní zkušenosti: příznaky třeba 
načas ustoupí, aby se později vrátily jen s větší silou. Inge si stěžovala, že má asi závratě. Asi? 
No, zdálo se jí, že to je něco takového... Když se jí jednou Vojtěch dotazoval, zda ji něco bolí, 
hleděla chvíli na něho a pak se náhle složila. S vypětím sil ji odvlekl na lůžko. Za chvíli 
otevřela oči, prý to už bude dobré. Tak asi po hodině, kterou seděl vyděšeně v pokoji a 
pokoušel se soustředit na konverzační příručku, uslyšel její slabý hlas. 

„Vojto, já krvácím,“ řekla mu v přítmí ložnice. 
„Ty máš své dny...?“ 
„Ne, to má být až za dva týdny. A je to nějak jiné.“ 
Řekla to jaksi vyděšeně a také nečekaně požádala, aby zavolal doktora. Stoličný 

dorazil jako vždy pozdě k večeru. Inge jen zběžně prohlédl, pak prohlásil, že tohle prý je 
gynekologie, to nedělá. Napsal doporučení do nemocnice, sanitku ale volat odmítl: nejde tu 
přece o život. Že pacientka krvácí? Jen trochu, asi tolik, jako při měsíčkách, s tím přece každá 
žena umí zacházet... 

„Vojto, půjdeš tam zítra se mnou?“ zeptala se, když lékař odešel. 
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Marně hledal nějakou výmluvu. Nakonec zamračeně kývnul. Nemocnice ho děsila, 
nebyl tu ale nikdo, na koho by svalil tohle břemeno. 

  
* * * 

 
Lékaři v nemocnici objevili velký nádor na děloze a tvrdili, že je jej třeba neprodleně 

odstranit, přesto, že není vysloveně zhoubný. Dle mentality doby a stavu tehdejšího poznání 
to znamenalo vzít jí celou dělohu. 

„Je to poměrně velký zásah,“ říkal chirurg, viditelně obrněný proti emocím. „Ale na 
druhé straně celkem bezvýznamný. Děti už tak jako tak mít nechcete, takže je to víceméně 
nadbytečný orgán.“ 

Vojtěchovi zatrnulo při představě, že by mu někdo vybral všechny orgány, které už 
zřejmě nejsou zapotřebí, ale neprotestoval. Veškeré znalosti, které vyčetl z knih, se mu v té 
chvíli vykouřily z hlavy. Stejně by se zhroutily před zkušeností klinického lékaře. Navíc, jak 
říkali, byl život Inge ohrožen. Tak dělejte, řežte a kouskujte, jen Inge zachraňte, alespoň 
kousek – tak nějak se mu chtělo křičet, i když jen němě svěsil hlavu. 

I když se operace plně zdařila, necítila se Inge lépe.  
„Paní je silně anemická, ale to se spraví. Za to asi mohl ten myom,“ řekl jim primář 

vlídně. „Prodělá ale urychlený přechod: to, co u žen obvykle trvá řadu let, proběhne za 
několik měsíců. Její hormonální rovnováha se tím silně rozkolísá. Musíte počítat 
s nepříjemnými stavy, ne ale s ohrožením života. V každém případě je to jenom načas.“ 

Přes tato ujištění nespěchali s propuštěním. Prý ještě musí provést histologii a snad 
nějaké to ozáření, aby byla jistota. 

„Ne, nebojte se,“ řekl lékař s úsměvem, když viděl jejich oči, ustrnulé strachem. „Není 
to zhoubné bujení, tím jsem si jist. Ale u téhle tkáně člověk nikdy neví. Lepší je být moc 
pečlivý, než lehkomyslný.“ 

Vojtěch s úlevou přijal jeho optimismus a prchnul z nemocnice, jakmile ho Inge 
pustila.  

 
* * * 

 
Byl doma sám, poprvé po desítkách let. No prosím, měl s tím z mládí zkušenosti, uměl 

se o sebe postarat. Skutečně uměl? Náhle si tím nebyl jist: Inge tak účinně převzala všechnu 
péči o domácnost, že teď zapochyboval, zda si ještě umí ukrojit chleba, natož aby věděl, kdy a 
kde co nakoupit. To ale byly jenom první pocity, přes něž se celkem snadno dostal. Horší to 
bylo se samotou. Byl na ni zvyklý někde v parku, ale zde, za těmi velikými okny, které večer 
děsivě zčernaly, to bylo jiné. Zvláště dnes.  

Prošel se několikrát po třech místnostech, které bývaly celá léta příliš těsné a náhle 
zely prázdnotou, a nakonec se utábořil v pokoji. Tady obvykle sedával či polehával na 
pohovce, to bylo jeho teritorium. Jenomže náhle jako by to bylo zpochybněno. Pokoj na něho 
z temných stínů v koutech nevraživě pohlížel. To ticho! Podíval se  nerozhodně ke klavíru, na 
němž obvykle v minulosti dával průchod rozladění nebo depresi, ale nějak se nedokázal 
odhodlat, aby to ticho porušil. 

„Je to jen ticho,“ řekl zkusmo polohlasem. „Prostě nepřítomnost zvuků. Inge tu není, 
tak ji neslyším z kuchyně.“ 

Měl divný pocit ze svého vlastního hlasu. Zněl nějak cize, jaksi nepatřičně. 
„A co když Inge umře? To ticho tady bude pořád.“ 
Tohle neřekl on, i když na druhé straně nějak musel. Byl tady přece sám. 
„Proč by proboha umírala? Ten lékař říkal, že to není zhoubné.“ 
„Neříkají o tom pravdu, to se přece ví.“ 
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„Snad pacientům, ale příbuzným?“ 
„To by u toho nesměla být Inge.“ 
„Nesmysl, mohl mě vzít stranou.“ 
„To by patrně vyšlo nastejno. Byl jsi vyděšený víc než ona.“ 
Vší silou se ovládl. Ty samomluvy musí přestat, nebo z nich ještě přijde o rozum. Šel 

do kuchyně, našel chleba, máslo, kousek sýru a připravil si skromnou večeři. Na chvíli 
zaváhal. Nejlepší bude, sníst ji tady, aby zas nemusel nosit zpátky nádobí. Pak si ji přece 
jenom nesl do pokoje, prázdná kuchyň ho příliš deprimovala. Ale když se zakousl do krajíce, 
měl pocit, jako by chléb měl divnou chuť – tak nějak starou, možná lehce plesnivou. Jen 
s obtížemi polkl sousto. Odstrčil talíř s odporem. 

„Něco je na tom zkaženého,“ řekl si, bezděčně zas polohlasem. „Budu si zítra muset 
koupit čerstvý chleba.“ 

„Vždyť jsi ho koupil včera, máslo taky.“ 
„V čera...? Tak proč ta chuť?“  
„T řeba ji máš v puse a chleba za to nemůže.“ 
„Asi to budou nervy.“  
„Nebo nějaká nemoc. Kdypak se stalo, že bys ty neměl chuť k jídlu?“ 
„Už dost! Nemoc jsou tyhle věčné rozhovory se sebou.“ 
Vstal dřív, než se hlas zmohl na odpověď, a nesl večeři zpět do kuchyně. Vzpomněl si, 

že si vlastně neuvařil čaj, asi proto mu chleba nechutnal. Musí to udělat. Půjde teď do 
kuchyně... Ale tam už přece šel, nebo snad ne? Zmateně zauvažoval, kde teď vlastně je... 
Najednou se mu udělalo mdlo. Položil talíř zpátky na stůl a vratce doklopýtal k pohovce. 
Když na ni dopadl, měl tvář i tělo pokryté ledovým potem. Pomalu spustil tělo naznak. 
Proboha, co to je? Slyšel se, jak přerývaně dýchá, srdce mu tlouklo rychlými synkopami. Teď 
přece nesmí onemocnět, Inge se za pár dnů určitě vrátí z nemocnice, bude ji muset ošetřovat... 
Zkusil se donutit ke klidnějšímu dechu a tiše svému tělu domlouval, tak jako kdysi v noci 
konejšíval Slávka, když měl ty hrozné noční můry... 

Ta vzpomínka ho trochu uklidnila. Opatrně sáhl za sebe a otočil knoflíkem rádia. Po 
chvilce šumění se ozval korektní hlas anglického hlasatele. Říkal cosi o Římské smlouvě, pak 
mluvil o Maďarsku. Po dvou letech tam popravili Imre Nagye, kterého označili za vůdce 
potlačeného povstání... Vojtěch rádio zase zavřel. Neměl sílu na takové zprávy. 

Ležel a hleděl do prostoru nad sebou. Bez ohledu na jejich malé lidské osudy, svět si 
šel vlastní cestou, jejíž cíl a vlastně ani směr asi netušil nikdo. A bez ohledu na smlouvy či 
srážky, na vznešené kroky lidstva nebo jeho kolektivní ponížení, jedinec roste nebo stárne, 
nabývá sil nebo se hroutí. Zuby bolí a cévy kornatí, člověk se třeba zamiluje nebo začne 
nenávidět souseda, ať už je válka nebo mír. A přece tu musí být skrytá spojitost mezi tím 
velkým a tím malým, kterou jen člověk není schopen vidět... Vojtěch bezděčně zavřel oči, aby 
se nad tím zamyslel. Když se však místo myšlenek přikradl sen, nijak se nebránil. 

  
* * * 

 
 Inge se vrátila, pobledlá a nějak křehká, jako by se její tělo odmítalo smířit s mezerou, 

kterou v něm chirurgové vykutali. Vojtěch nahlížel co chvíli do ložnice, kde v přítmí ležela.  
„M ěla bys něco sníst.“   
„Nic nechci.“  
Mluvila sotva slyšitelně, slova se navíc komolila šátkem, kterým si podle svého zvyku 

zakrývala tvář. Vojtěch se zmítal mezi úzkostí a hněvem. Jak ji měl ošetřovat, když pořád jen 
odmítala jakoukoliv službu, kterou jí nabídl? 

„Udělal jsem ti aspoň čaj.“ 
„Říkala jsem ti, že nic nechci.“ 
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„Musíš se přece aspoň napít!“ 
„Prosím tě, nech mě...“ 
Měl pocit, jako by ho vinila ze svého utrpení... Jenomže trpěla? Když se jí ptal, zda má 

nějaké bolesti, vrtěla mlčky hlavou.  
„Tak co ti je?“ 
„Nedovedu to říct... Jsem jako prázdná.“ 
„To je jenom tvá představa. Děloha přece není velká, aspoň normálně.“ 
„Vybrali ze mne všechno.“ 
„To bys nemohla žít.“ 
Trhla jen rameny. Vyplížil se do pokoje a tam se marně snažil soustředit na nějakou 

knihu. Když zaslechl, jak tiše sténá, běžel zase zpátky. 
„Je ti něco?“ 
Neodpovídala. 
„Víš, jak ti doktor předpovídal divné stavy.“ 
„Teď... já to snad nevydržím, taková horkost!“ 
„Kde? Někde v těle?“ 
„Všude. Jde to v takových vlnách.“ 
„Říká se tomu  návaly. To přejde, uvidíš.“ 
Skutečně se zdálo, že za pár dnů příznaky zeslábly. Zato však zesílilo její podráždění. 

Naprosto nic, co Vojtěch udělal, nebylo přesně tak, jak si to přála: čaj byl moc horký, 
brambory zase studené a maso tvrdé. A utrpení, které snášela, jako by v ní probouzelo odvahu 
dávat najevo nespokojenost. Desetiletí, po která ji asi trápil svými nároky, se mu teď vracela 
zhuštěnou pomstou. 

„Dělám, co můžu,“ vztekal se.  
„Říkala jsem ti, že nic nepotřebuji.“ 
„To jsou jen slova. Dobře víš, že potřebuješ. Jenomže neoceníš nic, co udělám.“ 
S hrůzou se slyšel říkat věty, které slýchal od ní.  
„Když ty se nesnažíš. Všechno děláš jen podle sebe, abys měl pohodlí.“ 
„Tak si to dělej sama,“ zahřměl zuřivě. „Když ti nic není vhod!“ 
„Zítra vstanu.“ 
Řekla to skoro neslyšně, ale tónem, který dobře znal. 
„Inge, prosím tě, neblázni. Vždyť víš, že máš aspoň dva týdny ležet.“ 
Odpovědělo mu mlčení. Chvíli zápasil se svou zuřivostí, až byl s to promluvit. 
„Já budu všechno dělat dál, jenom měj se mnou trošku trpělivost.“ 
Nevěděl, zda ho slyšela. Nereagovala, neviděl ani její tvář pro šátek, kterým se zas 

zahalila... Zatepalo mu ve spáncích, ale včas se ovládl. Velice tiše zavřel dveře ložnice a šel si 
lehnout na pohovku. 

 
* * * 

 
Když se druhý den probudil, slyšel z kuchyně podezřelé zvuky. Napřed si myslel, že je 

to jen sen, pak se vymrštil z lůžka a běžel tam. 
„Proboha Inge, co tu děláš?“ 
„Nevidíš? Myju nádobí.“ 
„Co je to za nesmysl! Já to přece udělám. Nechtěl jsem tě včera rušit rámusem, ale to 

neznamená...“ 
Ve skutečnosti na nádobí ve svém vzteku zapomněl. No dobře, ale byl to snad nějaký 

zločin nebo hrubé porušení morálky, když těch pár talířů zůstalo přes noc neumyto? 
„Inge, prosím tě, jdi si zase lehnout.“ 
„Řekla jsem, že dneska vstanu.“ 
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„Ty víš, že podle lékařů máš ještě ležet. Můžeš si ublížit.“ 
Sáhla bez jediného slova do dřezu a vzala další talíř. 
„Inge, neslyšíš?“ 
Ohlédla se a její tvář se náhle podobala otci Hochovi: byla v ní bezuzdná, výsměšná 

paličatost. A současně ten trpitelský rys, který ho vždy přiváděl až skoro k šílenství. Jedním 
skokem byl u ní a chytil ji za loket. 

„Jdi zpátky do postele,“ řekl tiše. 
„Když ne, tak co mi uděláš?“ 
„Ty poslechneš!“ 
Lehce jí smýkl, ale chytila se dřezu. Jakýsi chladný pozorovatel v něm s úžasem 

přihlížel té absurditě jejich zápasu, jakýsi jiný primitiv, kterým v té chvíli také nějak byl, ji 
trhnutím oderval od mycího stolu a vlekl do ložnice. Ve dveřích se ještě se vzlykáním 
vzepřela, pak náhle vykřikla a skácela se na zem. 

„Ježíši, Inge...“ 
Vlekl ji do ložnice. Srdce mu bušilo až někde v hrdle, krev pulsovala ve spáncích. 

Z posledních sil ji hodil na postel. Pak se nad ní naklonil, zda ještě dýchá. Slabě zasténala. 
„Já asi umírám...“ 
Bylo to sotva slyšitelné, ale zřetelné. 
„Zavolám záchranku.“ 
Hodil na sebe nejnutnější oblečení a vyběhl. Teprve na schodech si uvědomil, že neví, 

kde je blízko telefon. Měla jej možná paní Vrkočová, ale nevěděl to jistě. Na chvíli zaváhal, 
pak se zas rozběhl. Vzpomněl si, že tři bloky od nich je lékařská stanice. Bylo to asi pro 
nějaké jiné případy, ale snad by odtud mohli zavolat... 

Když vyběhl, měl divný pocit, že už se to všechno jednou stalo: Inge se přitížilo, on 
běžel pro pomoc, nakonec sám skončil nějak špatně... Jako by čas začal obíhat v kruzích. 
Nebo to byla jenom jeho mysl, neschopná vymanit se z tíživého snu? Ne, nic se neopakovalo. 
Tentokrát Inge bylo doopravdy zle! Donutil nohy k rychlejšímu pohybu. 

Běžel snad jenom dvě stě metrů, když ucítil, že v jeho těle něco není v pořádku. Srdce 
splašeně tlouklo, v plicích mu bublalo, v nohou a rukou se rozlévalo mdlobné mravenčení. Na 
to však nemohl brát ohled. Poháněla ho hrůza, že Inge snad opravdu umírá a že on tím bude 
zase vinen... Poslední úsek cesty vedl kolem parčíku, on jej však nevnímal: upnul se na znak 
červeného kříže, který před ním tančil jako v mlze.  

„Nedoběhnu...“ 
„Musíš!“ 
„Už prostě nemůžu.“ 
„Je to jenom pár metrů!“ 
Vběhl do stanice a vrhl se ke stolku, u něhož seděla nějaká starší žena v bílém plášti a 

s výrazem povznesené důležitosti psala do tlusté knihy. Zdvihla oči, když dolehl na její stůl. 
„Má žena asi umírá,“ zasípal. 
Vypravil ze sebe jméno a adresu a pak – ještě než se mu vědomí zastřelo – hodil své 

klíče na stůl. Potom už všechno zčernalo a on se s bezhlesým výkřikem řítil do bezedné tmy. 
  

* * * 
 

Byl v prostoru blankytně modrém, tak jako bývá nebe na podzim. Prostor se zachvíval 
jemnými vlnkami. Ne, prostor to už nebyl, byla to hladina někde vysoko nad ním... ta se teď 
náhle rozčeřila, jak se do ní vnořila čísi tvář. Nijak ji nepoznával, byla groteskně změněná tím 
vlněním. Pak k němu z velké dálky dolehl i hlas. 

„Pane Kára, proberte se...“ 
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Snažil se pochopit, co říká. Probrat se... to by snad mohlo pocházet od brát, bylo tu ale 
ještě to podivné pro... bylo by přirozenější, spojit sloveso brát s předponou od, mohlo by to 
znít odebrat se. Bylo mu to vzdáleně povědomé, jenom si nedokázal vzpomenout, v kterém to 
bylo jazyce. 

„Tak pane Kára, snažte se!“ 
Taky takové povědomé slovo, snažit se. Kdyby ho ten protivný člověk v bílém plášti 

nerušil, dokázal by na to přijít. Snažit se, snaha, bylo to něco s nahotou? Nebo se snášením, 
jazyk měl spoustu přesmyček... 

Do průrvy, kterou předtím tvář protrhla v modré hladině, se vsunul malý předmět, na 
jehož konci vzplálo světélko. Kdyby to šlo, Vojtěch by se tomu musel zasmát – takové žluté 
blikátko, když všude okolo bylo tolik namodralé záře... 

„Zornička reaguje, to znamená, že se probírá. Pane Kára, slyšíte?“ 
Slyšel ho, samozřejmě, jenom nechápal, co pořád chce. 
„Nemusíte mluvit. Jen mrkněte, pokud mi rozumíte.“ 
Mrknout? Není to něco neslušného? Vojtěcha unavovalo to vyrušování, měl něco 

vážnějšího na práci... Patrně zavřel oči. 
„Vidíte? Reaguje... Teď ho necháme, ať nabere nějaké síly.“ 
Nějaké síly Vojtěch jistě potřeboval. Věděl, že k tomu, co ho očekává, se bez nich 

neobejde... ačkoliv možná si to jenom namlouval, asi to nastane bez jeho přičinění. To? 
„V tomhle jazyce spíš ta. Kdysi jsi o tom přemýšlel, nevzpomínáš si? Ženského rodu 

ve většině jazyků, jenom ti Němci mají mužského. Der Tod.“ 
„Já tedy umřu?“ 
„Vždyť víš, tak co se děsíš.“ 
„Tak brzo a tak osamělý...“ 
„Vždycky je příliš brzo a každý je v tom sám.“ 
Přesto jím na okamžik proběhla jakási animální úzkost. 
„Já tedy nebudu? A čas...“ 
„Ten taky zemře. Už dlouho churavěl.“ 
„Ale co Inge, Slávek, Tomáš...“ 
„Pro ty čas půjde dál.“ 
Nějak ho to uklidnilo. Zahleděl se do toho modravého prostoru, který ho zase zcela 

obklopoval. Cítil, jak se v něm zvolna rozplývá. 
Ačkoliv nebyl zcela při vědomí, nějak přece jen cítil, jak se tok času zvolna vytrácí do 

tenounkého pramínku. Nevěděl ale, kolik z něho uplynulo, když zas nějaký hlas rozčeřil ticho 
jeho prostoru. 

„Pane Kára, máte tady svoji paní.“ 
Otevřel oči, teď to šlo. Proboha, Inge, měla přece ležet.  
„Vojto, prosím tě, neumírej. Přece mě tu nenecháš!“ 
Hleděl na její uslzenou tvář a chtěl jí říct, aby se toho nebála. Co přijde, prostě musí 

být. Může to ještě trochu zdržet, když bude bojovat, ale jen o chvilku nastaveného času. 
Jenomže pohnout ústy dalo strašnou práci. 

„Já vím, že za to můžu,“ vzlykala. „Chtěla jsem tě vytrestat... A teď mám žít s tou 
strašnou vinou...“ 

V duchu se usmál. Tyhle viny... On sám se půl života prohýbal pod jejich tíží. Každý si 
neseme nějakou vinu, už se s ní rodíme... Kdo to jen říkal? Na tom teď nezáleží. Teď nějak 
věděl, že ve skutečnosti to, z čeho se člověk viní, většinou nebylo tak zcela v jeho moci: 
v těch neodčinitelných chvílích jenom samovolně vyvřelo, co se už hromadilo léta... 

Usmál se na ni očima, snad pochopila... a tím se také rozloučil. Měl ještě jinou, 
neodkladnou starost. Cítil se vtahován do nějakého úzkého tunelu, a znovu cítil hroznou 
úzkost. Byla tu ještě jedna velká otázka, na kterou po celý svůj život nedokázal odpovědět. 
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„Ty víš, že se jí nelze vyhnout. Teď je ta chvíle, kdy už musíš odpovědět.“ 
„Ano, já...“ 
Z veliké dálky slyšel křik. 
„Prosím vás, otevřete okno. Nevidíte, že se dusí?“ 
Už jí nemohl říct, že ho jen tísní úzký průchod, kterým prochází, jako by smrt byla 

jenom zrcadlem zrození... a také otázka, na kterou měl odpovědět. Pak všechna úzkost náhle 
ustala: před ním se rozevřel nesmírný prostor plný světla a Vojtěch vstoupil do něho. 

Ti, kteří byli kolem něho v místnosti, bezděčně vzhlédli. Mezi černými mraky, hrozivě 
strmícími na obloze, se najednou prodralo slunce a jeho záře padla oknem na Vojtěchovu tvář. 
Čas trochu zaváhal, pak pokračoval ve svém běhu. 
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