Demla, a øíkal jsem si v té prázdné a smutné tramvaji, e to bude fuka,
paneèku, a e se mu nemusí podaøit, protoe i kdyby dal dohromady
vechny jeho knihy, korespondenci a zasvìcené komentáøe, tìko u tam
mùe dát to vechno okolo nìho, co bylo, z èeho pocházel, v èem se motal, na co myslíval, kdy byl sám, co vechno zdìdil a co pak s sebou vláèel,
jako tøeba jeho bratr Josef, který vlastnil na mìsteèku kvelb, v nìm mìl
obsluhovat zákazníky, a tedy kmitat sem tam za pultem, ale on za ním jen
postával, v oèích jakousi dálku, take nemohl nic vidìt ani za pultem, ani
pøed pultem, a vy jste na nìho museli své pøání volat nebo køièet, aby se
koneènì od toho èehosi v té dálce odtrhl a vrátil se do kvelbu a k vám,
vyslechl vae pøání, ale i kdy se vrátil, museli jste své pøání zopakovat,
a on potom el a donesl vám stejnì nìco zcela jiného, ani kdy pøistihl cizí
tiché ruce v uplíku s penìzi, a tak nebylo divu, e ubývalo zákazníkù,
zboí i penìz v uplíku, kam sahaly ty cizí tiché ruce, take mu nakonec
nezbylo ne pole, chlév a kousek lesa, jene ani v tom chlévì nebyl
dvakrát vítán, protoe i dobytek rád slyí lidské slovo a jinak po vás obrací
hlavu, kdy vcházíte do chléva a pak s vidlemi mezi nìj mlèky; ani jeho
druhý bratr Antonín na tom nebyl o moc lépe, ten mìl zase v domì potu a jako potmistr v ní vysedával jetì o pùlnoci, sedìl za stolem, hlavu
v dlaních, nebo spal na desce, zatímco Marta, jeho ena, sebou tloukla na
horkém lùku a mumlajíc hrozná proklínání usínala za rozbøesku, kdy on,
jako duch nebo námìsíèný, stoupal po døevìných toèitých schodech z kanceláøe nahoru do bytu, kolem sádrového trpaslíka ve výklenku, který jednou rukou salutoval a druhou si rval vousy, blízko pøi krajích schodù, aby
je snad nenapadlo zasténat a jejich rozeschlá, povrzávající bolest zùstala
hezky zticha ve svých spárách, a nahoøe skoro nedýchaje vstoupil do lonice, kde prospal dopoledne, aby pak odpoledne bloudil lesem v Hrdle
mezi stromy a balvany a pøejídìl je mìkkou dlaní potmistra, který bude
opìt do noci sedìt s hlavou v dlaních za stolem v kanceláøi, a zatímco se
bude ve spánku vracet k Hrdlu, cizí tiché ruce sáhnou do zásuvky s penìzi,
tak tie, jako on, teï spící, pùjde za rozbøesku po mlèících schodech kolem
zdravícího trpaslíka k lonici ve chvíli, kdy jeho ena Marta usíná vysílena proklínáním a netuí, e konec tìch horkých nocí je u blízko, protoe
za krátký èas bude umírat s dvoukilovým kusem masa v aludku, které
sní na posezení, dvì kila ho bude, pro hosty, pojede pro nìj její vagr
z Bosny, tedy Jakub, ten snílek, ten blázen, ten básník, který se vak od
bratrù Antonína a Josefa neodvalil ani o fous, ten pro nìj pojede v bryèce
s konìm, kterého povihává v bujné radosti, e herka lape klidnì k taci,
by by staèil jen ovád nebo éro a hned by bylo po selance, napadne

kadého, kdo vidí to spøeení s divným koèím na kozlíku, který zatím netuí nic o tom, e maso, je koupil, ten dvoukilový kus, co nechal na
potì, zmizí celý v Martì, kde, nenasytnì zhltán, se má èile k dílu, kdy
svou vydatnost teï vystøeluje do vech koutù jejího tìla, take se Marta
potácí sama domem ze svìtnice do svìtnice s pocitem, e v ní cosi roste,
nìco obludného, co ji míní roztrhnout nebo snad zadávit, u to má v hrdle,
které rudne a modrá, íly na nìm jsou jak provazy, a tak lapá po dechu,
ruce jí jdou k stropu, jen na ni padá, a pak u neví Marta nic, nic neví
ani Antonín, její mu, protoe se motá v lese, v Hrdle, jak se øíká údolí
s potokem, jen se tam dole vine a pospíchá odtud se zatajeným dechem,
jak je tam smutno a tíha jakási nevýslovná, tíha, která kdysi zkamenìla
a teï v balvanové obludnosti sedí a chmurnì mlèí ve stráních a dìsí potok, i ptáci tu mlèívají, jejich let se tady zrychluje, jak odtud pospíchají,
snad proto, e Hrdlo jim jde po hrdle, tím vím se motá Antonín s oèima
v dálce, tam, kde se jeho oèi potkávají s oèima Josefovýma i Jakubovýma,
tedy tam, kde jsou doma.
S takovými mylenkami jsem vystoupil na koneèné a dal se kopcem vzhùru k Motolu, dé poøád jetì mrholil, a já si znovu vzpomnìl na strýce
Øiháka, na mlýn a na most, který u není, na nìm jsme spolu stávali a dívali se dolù na temný stín v øece, který byl pøed chvílí klackem a jetì
pøedtím tmavým bleskem, jak se provihl vodou za koøistí, a voda syèela,
aby se hned vrátil a promìnil se v klacek, a pak v temný stín, ne bude
opìt bleskem, na to jsem myslil, kdy jsem se krábal do kopce, a myslím,
e jsem se i usmíval, nebo jednou pøi tom pozorování strýc povídá, poèkej
tady, a velice pozornýma nohama zaèal vyhledávat mostní fony, které se
nevrtìly, leely pìknì zplna na trámech, a kdy jste na nì lápli, nevydávaly ádný zvuk  ale o takových tichých fonách vìdìlo jen pár lidí
v mlýnì , a za mostem pøidal do kroku, aby se vrátil s flintou dvojkou
v ruce a s tváøí u ne strýce, ale lovce, nehluènì se dosunul ke mnì, a pak
u jsem se díval, jak flinta a lovcovy oèi hledají zatracenì rychle cíl. Bylo
zbyteèné ptát se lovce, nebo strýc mìl ve zvyku promluvit dvì slova za
dva dny, a ta u dnes, pøed chvílí, ne bìel pro flintu, øeèena byla, a tak
jsem se mlèky díval, jak hlaveò po kratièké chvilce nechala hledání a zadívala se upøenì dolù na ten stín spolu s obìma lovcovýma oèima, protoe
strýc mìl ve zvyku míøit na cíl bez pøimhouøení oka, a hned potom se ozval
výstøel a já vidìl, jak broky ve vodì nad stínem udìlaly trychtýø, zatímco
stránì kolem nás vracely jedna po druhé lovcùv výstøel, naposled stráò od
Meziøíèí, ta vrátila jenom zaduené pouknutí, nae oèi rychle proèesávaly
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ten kousek øeky po proudu s jistotou, e uvidí tiku hezky bøichem
vzhùru, ale ono nikde nic, a tak se nae oèi zmatenì vracely zpìt, aby
uvidìly ten klacek èernat se ve vodì, to se ví, teï po lovcovì trefì byl
subtilnìjí, ale poøád jetì klacek, èernavý, nesmrtelný, odolávající povodním, krám a také lovcovì flintì, její trefì, a teï u se zase oba díváme
nechápavì dolù na temný stín, který pøece nikdy nemohl být bleskem...
Asi za ètrnáct dní jsem táhl pøes most, podíval se ze zvyku dolù a vidìl,
e klacek ve vodì je jaksi bachratìjí. Vlastnì jsem u most pøeel a byl
kus za ním, kdy mi jeho promìna dola a já se vrátil. Nebylo pochyb,
klacek dole byl silnìjí a zdálo se mi, i trochu delí. Ne jsem si srovnal
v hlavì, jak klacek vypadal pøed ètrnácti dny, ubìhla nìjaká chvíle, a najednou temný blesk vyrazil, pøi bleskurychlém pøemetu ve vodì jsem
zahlédl velké bílé bøicho a hned znovu pøemet, a pak u jen cesta blesku
zpìt, aby pod klackem, který jeho návratem zas trochu zbachratìl a protáhl se, vytvoøil jen pøesný stín...
Dé houstl a já pøidal do kroku. Jestlipak u je doktor doma, napadlo
mì, kdy jsem za sebou zavíral dveøe domu.
Zaèátkem èervna v roce tøicet est mì zastavila na mìsteèku paní uèitelka Pánková a zeptala se:
Prý bude dìlat zkouky na gymnázium?
Jo, øíkali nai.
Tak bude ke mnì chodit dvakrát týdnì na douèování. Podíváme se
na mluvnici a poèty. Pøijï u dneska o pìti. Ví pøece, kde bydlím?
Kadé úterý a pátek jsem se pak inul ke staré potì, protáhl jsem se
kolem pana Demla, bývalého potmistra, který na zápraí vdycky nìco
kudlièkou vyøezával, na hlavì slamìný klobouk nebo legionáøskou furaku, takovou tu masarykovskou, a pak jsem se dal nahoru po schodech do
prvního poschodí, kolem sádrového trpaslíka ve výklenku, který se na
mne nevímproè vdycky smál, a nakonec pøes døevìnou pavlaè do svìtnice, kde paní uèitelka bydlela.
Mnoho øeèí jsme nenadìlali, úkol u pro mne mìla pøipravený a já se
pak nad ním moøil, zatímco ona u okna opravovala úlohy nebo nìco zaívala. Obèas jsem zvedl hlavu a díval se na ni: patøila k lidem, jejich ple
neztmavne ani v nejprudím slunci, snad jen trochu zrudne, aby za den
za dva opìt zbìlela a zprùsvitnìla, stala se tak bílou jako její halenky,
které nosila k úzkým edivým nebo hnìdým sukním.
Také ona obèas zvedla hlavu, povzbudivì se na mne usmála a nìkdy
vstala a la se podívat, jestli mi to jde. Jak se nade mnou sklánìla, já

vdycky ucítil stejnou vùni: její prùsvitné pleti, vlasù, ale i kvìtin ve váze
na stole, a také táhlou a lepivou vùni kvetoucích lip pøed domem, která
sem pronikala otevøeným oknem zároveò s tlumenými zvuky vesnice 
drkotáním vozu, vøetìním vrabcù, zøetelnìjími i tlumenìjími lidskými
hlasy, koktavým chrupotem ruèní øezaèky z blízkého dvora èi stodoly.
Naklánìla se nade mnou, její vlasy se dotýkaly mé tváøe a z výstøihu se jí
vyhoupl medailonek a dotýkal se mého ramene: Panna Maria se synáèkem
v náruèi, oba v modrých závojích na bìlostném pozadí, sevøeni zlatým
oválkem.
Neudìlám to, uvidíte, e to neudìlám! opakoval jsem jí nejednou,
kdy mi tukou pøes rameno opravovala chyby v diktátu nebo v poèetním
pøíkladu.
Ale udìlá, udìlá, smála se a vrátila medailonek tam, kde mìl být,
a na mne dýchla mámivá vùnì té propasti, z které jsem rychle a ve zmatku
odvracel oèi.
Jednou jsem v tìch vùních ucítil jetì jinou vùni a chvíli mi trvalo, ne
jsem ji dokázal urèit: byla to slabounká vùnì z vykouøené dobré cigarety,
a kdy jsem odcházel, viml jsem si pohozeného oharku za kamny: byl
z egyptky. Veèer, pøi sezení na schodech k potì, jsem se zeptal Banky
Slávie, syna trafikantky:
Uèitelka Pánková kóøí egyptke?
Nekóøí ádný!
Vidìl sem u ní vajgla z egyptke.
To tam kóøil Krutihlav, ten kopuje egyptke. Von za òó chodi. Nikdá
ho tam nevidìls?
Nikdá, hlesl jsem zaraenì.
No jo, to von tam leze jenom veèír a pak je tam do rána.
Te mesli, e...
Neboï tróba, to se ví, e s òó spi.
Toho dne, kdy jsem udìlal zkouky, mì rodièe poslali paní uèitelce
podìkovat. Balila si zavazadla.
Nedìkuj, nedìkuj, nemá zaè! Jsem ráda, es uspìl. Zaklapla kufr,
chvíli se na mne mlèky dívala, zøejmì o nìèem pøemýlela, ne ke mnì
pøistoupila a øekla:
Po prázdninách se u neuvidíme. Budu uèit v Meziøíèí na dívèím oddìlení mìanky. Odmlèela se a po chvilce øekla tie a rozpaèitì:
Za mìsíc se budu vdávat, ví to?
Mlèky jsem zakroutil hlavou.
Zná pøece uèitele Kroutila?
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Krutihlava?
Nebuï smìný! Kroutila!
Znám, uèil ètvráky.
Budeme se brát.
Pod námi, v dílnì knihaøe pana Vodièky, byl slyet hluk od chvíle, kdy
jsem pøiel, hovor a smích nìkolika lidí, a teï se tam kdosi bouølivì rozesmál a buil pøitom  patrnì holí  do stolu. Pak se ti lidé vyhrnuli ven
a stáli poøád jetì v hovoru pøed dílnou a Jakub Deml, kterého jsem poznal podle smíchu, ani jsem ho vidìl, volal:
Herr postmajstr, se doma?
Kdo je to? ptala se mì paní uèitelka a vyklonila se z okna.
To je pan rada Jakub Deml, co píe kníky, a jeho známí. Slyela jste
je, byli u pana Vodièky v dílnì.
A ta ena?
S údivem jsem pøistoupil k oknu a podíval se dolù. Opravdu, vedle básníka stála mladá ena, vlastnì jetì dìvèe, v edivé halence a zrovna takové
sukni, s mnostvím katanových vlasù sèesaných hladce do týlu, kde tvoøily umnì stoèený drdol. Se zapletenou edivou stukou, s pøísnou pohublou
tváøí, v ní upoutaly nepatrnì vysedlé lícní kosti, budila dojem asketické
øeholnice. Patrnì vycítila nae upøené pohledy a podívala se nahoru, a tak
jsem uvidìl její oèi: byly rovnì edé, zasazené hluboko pod vysokým
hranatým èelem, a dívaly se na mne bez zvìdavosti, bez výrazu, ale soustøedìnì a chladnì, a jaksi vyèkávavì. A mì zamrazilo.
Je doma, je doma, Herr postmajstr! volal radostnì básník, sekal holí
do vzduchu a obrátil se k té enì nebo dívce a zrovna tak radostnì a dychtivì dodal:
Tak pudem dovnitø, de je doma, pote, Marie Roso, aspoò ovidite boiho èlovìka! a pobízel ji máváním velké, staré a prázdné aktovky, a vzápìtí veli do vrátek, zatímco ostatní se rozcházeli.
Vidìls? ptala se mì potom zamylenì paní uèitelka a dodala:
Krásné a zajímavé dìvèe. Kdopak je to?
Neznal jsem ji. Nikdy pøedtím jsem ji nevidìl. Vzpomnìl jsem si ale
na vèerejí sezení na vyhøátých schodech u poty a na slova Banky Slávie,
který vìdìl spolehlivì vdycky vechno.
Marie Rosa Junová, redaktorka Katolických listù. Bude teï nakladatelkou pana rady, opakoval jsem doslova, co jsem slyel od Banky Slávie,
a potom jsem dodal: Hezká je, ale vám se nevyrovná.
Ty lichotníku, kdepak se to v tobì vzalo? smála se. Ale pak zvánìla,
rychle ke mnì pøistoupila a pøitáhla si mì za ramena blí k sobì.

koda e nejsi o dvacet let starí, byla bych pak o est let mladí ne
ty. Tøeba bych si tì namluvila, øekla s úsmìvem.
Oba jsme potom mlèeli, ona mì jetì poøád drela za ramena a zamylenì se mi dívala do oèí. Øekl jsem to u? Oèi mìla modré, takovou
jasnou a èistou modøí, ale teï, kdy stála zády k oknu, a tedy zády k svìtlu,
ty oèi tmavly, a se zdály èerné.
Tlaèila mì pomalu ke dveøím, otevøela je a nìnì mì vystrèila na pavlaè.
Kdy je za mnou zavírala, ucítil jsem naposled vùni jejího pokoje. Egyptka v ní cítit nebyla.
Za mìsíc prý dostala svatební oznámení, vyprávìli doma. Uèitel Kroutil
oznamoval svùj sòatek se sleènou Marií Veteèkovou, který bude uzavøen v kostele svatého Jakuba v Brnì. Vìno, které prý sleèna Veteèková
dostala, mnohonásobnì pøevyovalo vìno paní uèitelky Pánkové. Ale to
v oznámení nestálo...
Zùstala dlouho svobodná  vdala se a za patnáct let. Její manel byl o
dvacet let starí...
Kdy mi bylo deset let, bylo mi potìením dìlat spoleènì s dvojèaty Pavlíèkovými, Zdeòkem a Jirkou, z Tasova zkouky na gymnázium v Meziøíèí. Nai tatíci èekali na chodbì s ostatními tatíky, kouøili, pochodovali,
rozumovali a rvali si kníry, zatímco my se potili v uèebnì nad písemnými
pracemi z poètù a mluvnice. V poètech jsem nebyl nikdy kabròák, takové
ty kupecké mi ly, ale zlomky a rovnice byly pro mne pevninou neznámou, neprozkoumanou a odpornou. Po písemkách jsme vyli na chodbu
k naim tatíkùm a spoleènì èekali na pana profesora, který zùstal v uèebnì, aby nae vìdomosti vyhodnotil. Za hodinu vyel s lejstry a dal se do
toho. Volal si k sobì jednoho zákonného zástupce po druhém a sdìlil mu
výsledek synátorovy zdatnosti lakonickým: pøijat, nepøijat.
Kupodivu jsem uspìl, èemu se divím jetì dneska. A pak dolo i na
moje sousedy, kdy pan profesor Novotný volal:
Pan Pavlíèek!
A pan Pavlíèek nic.
Pan Pavlíèek!! zvýil hlas pan profesor a mìøil si pøes brejle jednoho
po druhém tatíky nastoupené v øadì pøed ním. Ale pan Pavlíèek zase nic.
Díval jsem se na nìho z abí perspektivy a øíkal si:
Sakra, sakra, ten je ale nahluchlé! kdy vtom to profesorovi dolo
a on zavolal:
Pan statkáø Pavlíèek!
A volaný prohlásil:
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Tady su! a hrdì vykroèil z øady...
Dvojèata pana statkáøe Pavlíèka tenkrát zkouky neudìlala a já je brzo
ztratil z oèí. Pan statkáø Pavlíèek svùj grunt v Tasovì prodal a koupil statek
v Èerné u Mìøína, takový malý zámeèek, spí letní sídlo lechty.
Jezdil jsem na bicyklu do gymnázia tøi roky, pak jsem nastoupil za pult
naeho krámu, protoe tatínek onemocnìl tyfem, já od ètrnácti let prodával a s mým studiem byl konec.
Zámeèek v Èerné jsem vidìl, dokonce v nìm byl. Dolo k tomu v padesátých letech, ná tasovský stolaø pan Kouba komusi do Èerné lifroval
nábytek, pan Zezula, zvaný Døímal, ho tam vezl na své káøe, která mìla
pøedek z forda, zadek z pragovky a pod kapotou motor z chevroletu. Kára
na zatáhnutí sisalového pagátu jela dopøedu, na zatáhnutí jutového jela
dozadu, a kdy se zatáhlo za oba najednou, tak brzdila.
Sedìl jsem vpøedu vedle pana Døímala, ne proto, e bych byl význaèná
osobnost, ale protoe sedìt vedle nìho nebyl ádný pás, vzadu mezi tím
nábytkem sedìl jeho výrobce pan Kouba s panem Jeèným, který vlastnil
v Tasovì palírnu, ale v brnìnských pajzlících na Cejlu a na Dornychu si
nechával øíkat pane továrníku, mne si pan Kouba vypùjèil od tatínka na
nakládání a skládání, protoe pan továrník se jel jenom podívat na palírnu v Èerné a nemínil máknout, a tato nae sestava se jetì rozmnoila
o pana Letitého a o pana Valu, øeèeného Pýcha, kterého si vzal ten den
Letitý k ruce, ti sedìli pøed Mìøínem v silnièním pøíkopu a vyhrabali se
dozadu na káru, pan Døímal jim zastavil kupodivu bez køiku, snad proto,
e byl okovaný z ustrojení pana Pýchy, který mìl na sobì jen kolem
krku límeèek od koile, k èemu, jak nám pan Letitý vysvìtlil, dolo tak,
e li do Mìøína kupovat jateèní dobytek a u si s jedním sedlákem v chlívì plácli, ale v tu chvíli tam pøili tøi øezníci z Uhøínova, vyhláení vazouni,
kterým tentý dobytek slíbil prodat sedlák pøed týdnem, snad prý dali
i závdavek, øvali a bez dalích øeèí si vyhrnovali rukávy a hrabali do holínek
pro noe, na jejich ostøí nebyl Letitý zvìdavý, a rychle hledal, kde nechal
tesaø díru, kdeto Pýcha nemínil ustoupit bez boje a vrhl se proti tøem
kudlám, a takhle to dopadlo, øíkal Letitý, za minutu na nìm nemìli co
trhat, zbyl mu jen ten límeèek od koile, já na nìho èekal tuhle v lajsnì,
a se dopajdal, vytáhl jsem z nìho tøi noe a dvì ocílky, a Pýcha, který to
poslouchal, se vyklonil pøes boènici a zachrèel:
To ste mìli vidìt, jak sem jim dál! Já jim odìlál z kabáta vesto! a natøikrát vyplivl s chuchvalci krve tøi zuby, a pokraèovali jsme v jízdì a snad
bychom tam dojeli u bez vzruchu a bez nesnází, kdyby ti nahoøe na káøe

byli zticha, ale oni, kdy z Pýchy vytáhli v poøadí u tøetí ocílku, asi mezitím nìco vypili a zaèali tam prozpìvovat, pan Kouba tu svou o praských
ábatech, a tloukli pøitom do taktu do almar, co pan Døímal nemínil poslouchat, protoe najednou zatáhl za oba pagátky a vyrazil ven a panu
Koubovi, Letitému a Pýchovi pomohl dolù latí, a na pana továrníka, který
klièkoval mezi nábytkem jak zajíc, si bìel zpátky pro kliku, kterou vozil
vpøedu pod sicem, ale kdy ji odtud vyrval a hnal se s ní dozadu, byl pan
továrník u dole, protoe slyel to ramování sicu, a tak neèekal, a se mu
zapíchne klika mezi lopatky, a sjel dolù jako úhoø, zbranì tedy u nebylo potøeba a pan Døímal mi ji hodil vpøedu pod nohy, aby se nezdroval
sicem, a zatáhl za správný pagát a zase jsme jeli a vechno bylo v rychtyku,
nábytek se pohupoval a ti ètyøi bìeli za náma, Pýcha s jednou rukou na
pytlíku a s druhou na zadku, jenom já mìl fùru práce s klikou, v podlaze
byla toti díra, e by jí propadlo malé dítì, nato klika, take jsem musel
kadou chvíli upravovat kopnutím její polohu, aby nepropadla, protoe
bez benzinu by kára jela, ale nikoliv bez kliky, té bylo tøeba k nahození
motoru, co vìdìl kadý obèan v Tasovì, nebo si kadý s klikou zkusil
zatoèit, a to víceménì nedobrovolnì, staèilo toti, aby pan Døímal zatáhl
uvnitø za náleitý drátek jen trochu víc a komprese se dostavila o chlup
døív, ne mìla, a ten, kdo se vpøedu pøed motorem drel kliky, mohl doslova ulítnout, takový dostal kopanec od toho pravoúhlého zaøízení, jak se
o klice vyjádøil pan øídící Holub, který si také jednou zkusil zatoèit, kdy
vedl dìti do sokolovny na tìlocvik a nikdo jiný právì na mìsteèku nebyl,
take zatoèil a pak hvízdl vzduchem, a tøicet jedna prvòáèkù se dívalo
v úasu na kliku, u které jetì pøed chvilkou pan øídící byl, a teï nebyl,
klika se kývala sem a tam jako kyvadlo a nemínila povìdìt, co se stalo,
protoe mìla dost starostí sama se sebou, vak to bylo i slyet, jak uvnitø
káry poèítá zuby ozubených kol, a prvòáèci by tam patrnì stáli dodnes,
kdyby pan Døímal nevyrazil z káry ven a nezaøval:
Tak co èumíte! Bìte hledat toho svýho Holuba, keré beztak litá s holubama! a dál se o nì nestaral a rozhlíel se, kdo by mu el zatoèit, a koláci opravdu li hledat do polí, luk a lesù a nali pana øídícího za dva dny na
koaté borovici za Oslavou, v tom velikém lese zvaném Brabisko, a pan
øídící potom o svém letu dlouho s potìením vyprávìl, i kdy si myslím,
e ten jeho záitek s klikou, neboli pravoúhlým zaøízením, nemohl být
tak veliký jako záitek Jozífka Teplýho, který taky jednou zatoèil a taky
se patnì drel, a ona ho po pøedèasné kompresi kopla tak, e Jozífek od
ní uletìl a dodneka ho nikdo v Tasovì nevidìl a o loòských senách to u
bylo tøicet let, aèkoliv Jozífek váil sto dvacet kilo, take na tu kliku jsem
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dával bacha a vzpomnìl jsem si, e pøed èasem pøece jenom nìkdo na
kliku vyzrál, pan Chejn to byl, sedìl tenkrát na kamenì pod naí lípou
u kanálu a pan Døímal na nìho od hospody køièel:
Co tam smrdí, po zatoèit, pápìro! a pan Chejn se nejdøív podíval za
sebe, ale tam nikdo nebyl, a tak mu dolo, e výzva pana Døímala patøila
skuteènì jemu, a el zatoèit, a kdy se shýbl ke klice, zamumlal:
Se mnó neodìlá ádný terno, Staòo! chòapl kliku jednou rukou a kára najednou vycítila, e pøestávají pásy, a zaèala se tøást a stavìt jako na
zadní, ale u bylo pozdì, pan Chejn trhl, motor zaøval a rozbìhl se, ale
pan Chejn toèit nepøestával, toèil furt, a jen jednou rukou, a kdy pan
Døímal vyrazil z kabiny a bìel na toèitele, tak sice pøestal, ale vzápìtí
nepøedstavitelnou silou zatoèil na druhou stranu, proti chodu motoru, a ten
dvakrát kytl, zamyslel se a pan Chejn se narovnal a s pokrèením ramen
øekl vyjevenému panu Døímalovi:
Øikál sem ti, ádný terno! a el si sednout na svùj kámen a za sebou
nechal kliku zkroucenou do tvaru houslového klíèe, take tu kliku jsem
støeil jako oko v hlavì, aby nepropadla, nejen proto, e slouila jako zbraò
proti loupeníkùm a rozdovádìným pasaérùm, ale e jsem byl zvìdavý,
který obèan v Èerné si zkusí zatoèit a jak to s ním dopadne, protoe tam
kliku jetì neznali, nato co dovede, a tak jsme v poklidu a bez dalích
komplikací dorazili do vesnice a pan Døímal se díval po domovních èíslech
tak dlouho, a zastavil u èísla patnáct a øekl:
Tak tade je to, ale skládat nebodem, poèkáme, a nás ti tøi s tém naháèem dobìhnó!! a zatáhl za vecky pagátky, kára se pøestala natøásat,
ztichla a já nesmìle øekl, e to jsme nemìli, e ke klice tady nevidím ádnýho dobrovolníka, dìdina je jak po vymøení, ale pan Døímal se uchechtl
a trhnutím hlavy mi ukázal, kam se mám podívat, a já uvidìl, e tam
u sochy svatého Jana Nepomuckého mezi dvìma lípami na lavièce sedí
dobøe stoletý dìdouek, hoví si a podøimuje s fajfkou v hubì, a pan Døímal povídá:
Skoè se ho voptat, esli sme tade dobøe o Losù, a já tedy el a zeptal
se a èekal, a dìdouek vycouvá ze svých døímot, aby pak øekl, e u nich
ádní Losovi nejsou, ti e jsou v Èerné, tam je jich plno, mladá je odtud
a dobøe to tam zná, a já povídám:
Tak kde to tedy jsme? a dìdouek øekl, e pøece v Netínì, a já el s tou
Jobovou zvìstí ke káøe, ale pan Døímal se kupodivu nerozèilil, jen øekl:
Tak di zatoèit! a já vzal kliku, a kdy po sloitém putování mezi vnitønostmi káry koneènì dorazila, kam mìla, a já se hotovil k zatoèení,
povídá kdosi za mnou:

Já bech to zkosil, mladé, esli mnì to pude eèe jako zamlada! a kdy
jsem se otoèil, uvidìl jsem toho dìdouka, v jedné ruce hùl, v druhé
fajfku, a pan Døímal, kdy uvidìl mé zaváhání, vystrèil hlavu z okýnka
a køièel:
Jen ho nech, dìdka, a vokáe, co omí! a já ho pustil ke klice, dìdouek si zavìsil hùl za kapsu kabátu a fajfku strèil do druhé, sehnul se
a povídal pøitom:
Néni ani tak vo vohnuti, jako vo narovnáni, a poplival si dlanì a trhl
za kliku, a kdy jsem se za okamik podíval, jak to s dìdoukem dopadlo, uvidìl jsem jenom pohupující se kliku, a pan Døímal se vyklonil z okýnka a køièel:
De to bel jen véminkaø, nikdo ho hledat nebode! a tak jsem potom
zatoèil já, pøeil to a v poklidu jsme dorazili do Èerné, a kdy ti pìáci za
námi pøibìhli, sloili jsme nábytek a li do hospody, kde jsme ucucávali
medøickou desítku, a já si vzpomnìl na pana Pavlíèka a jeho dvojèata, a tak
povídám:
Copak Éda a jeho kluci? a øekl jsem to asi dost nahlas, protoe hospodský za pultem pøestal vyplachovat sklenice a øekl, e to se vemi patnì
dopadlo, vichni e jsou zavøení, Eda za nedodávky a kluci za èlenství
v jakési protistátní skupinì, Jánoíci si øíkali, flintami straili pøedsedy
národních výborù v celém okolí, jetì s kluky Koených z Mìøína to
dìlali, u soudu dostali po patnácti letech, zámeèek e je prázdný, ale
bude tam jézédé, a chlapi po takových zvìstech dostali chu jetì na druhé
pivo, a tak si je dali, zatímco já se vytratil a razil k tomu zámeèku, který
byl skuteènì prázdný, jenom nìkolik vyhublých koèek mi jako stíny
pøebìhlo pøes cestu a pak po schodech nahoru, kdy jsem bloudil z místnosti do místnosti, i do stodol jsem zael a matalí a vidìl tak zeøelé kouty,
do kterých dvojèata nahánìla sluky, aby z nich trhala suknì a spodní
prádlo, vidìl jsem, jak o nocích vyvádìjí tu èi onu kobylu s kopyty ovázanými hadry, aby ji støelili koòskému handlíøi, který s prkenicí èekal za
humny mezi ity, to vechno tatíkovi za zády, který pak jezdil a kupoval
zvíøata nazpìt, aby po návratu zjistil, e mu scházejí dvì prasata a jedno
tele, pøed chvilkou se to muselo stát, øetízek na labu se jetì pohupoval
a z èerstvého kravince se jetì kouøilo, a tak se hnal zase zpìt k bryèce,
aby dvojèata dohonil, døív ne si s øezníkem plácnou a on sáhne po rajtofli, protoe to u by byl konec, co si budem povídat, a tak s bièem v hrsti
se drápal znovu na bryèku, kdy vtom si vzpomnìl na flinty, a tak slezl
a bìel do seknice, a kdy uvidìl, e almara na jeho dvì flinty je prázdná, vyel pomalu ven a zabodl biè do dráku na chomoutu náruèního
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konì, pak oba konì vypøáhl a hodnou chvíli se díval, jak sklánìjí hlavy
a pøejemnými pysky se probírají chudou dvorní travou, a potom zael do
stavení, kde u okna v kuchyni èekal na návrat synù, které tentokrát nemohl stíhat, protoe mìli s sebou ty flinty a on ani na okamik nezapochyboval, proti komu je pouijí, na to vechno jsem myslil a pak se vydal
zpátky k hospodì a u zdálky jsem vidìl hospodského, jak se sklání ke
klice a jak s ní vzápìtí trhne, a tak nového hospodského hledají v Èerné
dodnes.
Jako jedenáctiletý kluk jsem mìl v naem krámì ze veho zboí nejradìji
èisté archy papíru na psaní. Velijaký jsme prodávali: kanceláøský, konceptní, linkovaný, ètvereèkovaný. Proboha! kdo ho v Tasovì kupoval, øeknete si. A vidíte, kupoval: pan faráø, správce lihovaru, kantoøi, pøioural se
i pantáta ten èi onen: Pane éf, só tak hodné a napió mnì tento, ádost
jako! Take i na ty ádosti.
Dotýkal jsem se kadého archu s ostychem a láskou, èichal k nìmu,
kdy mì nikdo nevidìl, znovu a znovu jsem je prohlíel proti svìtlu,
abych uvidìl vodotisk Hradèan. Mìl jsem pøitom takový divnì pøíjemný
pocit, kdesi hluboko v sobì, a ten pocit býval neklidný, jako by stoupal
od srdce vzhùru k hrdlu, kde se zastavoval a pøíjemnì mì dusil.
Take  bylo mi jedenáct let, nadeve jsem miloval papír a poznenáhlu ve mnì vznikla touha ho nejen mít stále v rukou, ale popsat ho. Vùbec
jsem nevìdìl èím, ale ta touha tu byla, byla neodbytná a dnes bych øekl,
e se stávala jakousi mou posedlostí. Nevìdìl jsem si s tím rady, vìdìl
jsem jenom, e se nesmím nikomu se svým vztahem k papíru a touhou
popsat ho svìøit, e by to bylo jako pøiznat se k nìèemu patnému, k nìjaké velké slabosti, k nìjakému svému neviditelnému zmrzaèení. Láska
k papíru a touha popsat ho, oba ty pocity jsem v sobì nosil jako høích.
Tìký, neodpustitelný, smrtelný a doivotní.
V té dobì, nebo jenom krátce pøedtím, se do Tasova pøistìhoval pan
Vodièka, knihaø, otevøel si dílnu ve staré potì, a já jsem asi za mìsíc zaèal pomalu papír v krámì ukrádat: dvouarchy jsem pøekládal do formátu
kníky, a kdy bylo listù tolik, e opravdu nìco jako kníku udìlaly,
zanesl jsem polotovar panu Vodièkovi. Roztíral tìtkou teplý klih na naøezané kousky lepenky a lepil na nì barevné papíry.
Na co to bude mít? zeptal se, kdy jsem pronesl pøání, aby mi papíry svázal.
S takovým dotazem jsem nepoèítal, byl to úder pod pás. Pøelápl jsem
bosýma nohama pøed pultem a zamruèel, e jako na známky. Neøekl nic

a za mìsíc mi v krámì pooupl po pultì svùj výrobek: silný seit v èerných
plátìných deskách. Zailhal jsem po tatínkovi: byl vzadu v krámì a psal,
nemohl nás vidìt. Pøesto jsem byl nesvùj.
Take ho bude mít na známky? zeptal se mì pan Vodièka potichu
a mì najednou napadlo, e taky nechce, aby to tatínek vidìl a slyel. Ale
to budou ty listy slabý, uvidí! dodal starostlivì.
Já vím, hlesl jsem, rozmyslel jsem si to, budu ho mít na psaní.
A co do nìj bude psát? zeptal se jetì tiím hlasem a mnì se zdálo,
jako by se ke mnì pøes pult víc naklonil. A taky jeho oèi byly plné soustøedìné pozornosti a vùbec nebyly posmìné.
Neøíkal jsem nic  co jsem taky mohl øíkat, proboha, vdy jsem to zatím nevìdìl! , potil jsem se a polykal naprázdno, ne jsem dostal spásný
nápad.
Co to bude stát? vyrazil jsem ze sebe.
Nic. Byl jsi mùj první zákazník v Tasovì!
Dy jste lepil tenkrát nìjaký papíry na lepenku!
No jo, to bylo do foroty. Jetì ani dneska se mnì kefty nehrnou.
Chvíli jsme mlèeli a oba se dívali na seit. Nemám pøece jenom zaplatit? øíkal jsem si. Ale pøedeel tomu, protoe øekl:
Zaplatí mnì tím, e mi dá jednou ten seit pøeèíst. A ho bude mít
popsaný. A zasmál se, kdy vidìl, jak rudnu a s jakou rychlostí jsem ukryl
seit pod koilí, protoe tatínek skonèil s psaním.
Kdo to byl? zeptal se mì potom.
Pan Vodièka pøece.
Ten knihaø?
Jo, knihaø.
Co chtìl?
Nic, jenom se na nìco ptal.
Bude tady mít tìkej chleba, zaprorokoval. Mìl.
Potom jsem se celé odpoledne se seitem v ústraní mazlil. Vonìl klihem
a plátnem a slabouèkou vùní laciných zorek, znovu a znovu jsem laskal
jeho vypouklý høbet a odstrkoval od sebe zuøivou touhu zaèít do nìj psát.
A veèer, po zavøení krámu, kdy li rodièe spát a já v kuchyni osamìl,
teprve potom jsem se dal do psaní. Inspirován nedávnými pocity z hodin
u paní uèitelky Pánkové, napsal jsem krasopisnì první vìtu své velké
knihy hned na první stranu pánì Vodièkova výrobku:
Mìsíc svítil jako rybí oko a já jsem 
ale co jsem, to u jsem nevìdìl, a proto ani nenapsal, po hodinì jsem
seit zavøel a mìl pocit zdrcující poráky. Snad jsem i breèel...
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Vlastnì to byla zuøivá bezmoc, byl jsem plný èehosi, co chtìlo ze mne
ven, na ten papír, cítil jsem, jak ve mnì bloudí slova a vìty a celé odstavce,
jak do èehosi naráejí pøi svém tápání a hledání cesty. A tìch slov jako by
stále pøibývalo, hromadila se ve mnì, pøekypoval jsem jimi, zalykal se,
témìø jsem se jimi dusil. A ádné z tìch slov, vìt a odstavcù cestu ven nenalo, nebylo pro nì východu, mezery, tìrbiny, kterou by se, kdy ne
rovnou provalily, tak aspoò protáhly, proplíily.
A teprve mnohem pozdìji, po letech jsem si uvìdomil, e to nebyla
slova a vìty, e to byly jakési pocity, ty e ve mnì bloudily a hledaly nikoliv východ ze mne, ale naopak slova a vìty, kterými bych ty pocity popsal, vyjádøil je, dal jim jména a tváøe, ivot, ano, slova a vìty, to byl ten
východ ze mne ven, tím, e bych je øekl a napsal, tím bych ty pocity osvobodil, tím bych se vydal, vyhoøel, ano, vyhoøel!
Tøeba to budu vìdìt zítra, utìoval jsem se, tøeba pozítøí nebo za týden, øíkal jsem si tenkrát, a kdy vechny termíny uplynuly a mìsíc poøád
v seitì svítil sám, sice jako rybí oko, ale sám, dostal jsem spásný nápad:
zaèal jsem se pídit po ivotopisech autorù a jako balzám na mne pùsobily ty statì, které uvádìly kdy, v kolika letech zaèal ten èi onen psát, a já
se tak doèítal, e ten ve tøiceti, jiný ve ètyøiceti, ale i ve dvaceti letech, kterýto mladý vìk mi pùsobil starosti, proto jsem rychle odcházel k jiným
autorùm, kteøí zaèínali mnohem pozdìji. Mám fùru èasu, øíkal jsem si potom, i kdybych zaèal a ve tøiceti, je to poøád jetì témìø za dvacet let. To
budu mít takových seitù popsáno nejmíò deset.
Nepopsal jsem ani ten jeden, zato trápení s ním bylo dost. Mìl pøemnoho skrýí, protoe jak bych rodièùm vysvìtlil, kde jsem ho vzal? Pøece
jsem nemohl øíct, e jsem papír ukradl v krámì a vazbu mi provedl pan
Vodièka za slib, e mu dám seit pøeèíst, a bude popsaný. A jetì nìco:
co ten mìsíc, který v nìm svítil jako rybí oko? Vytrhnout ten list a zahodit
ho? Nebylo by to znesvìcení seitu? Tak jsem ho úpornì schovával v rùzných dùmyslných skrýích: po pùdách, v krámì pod pulty a krabicemi,
v kolnách, v síni, pod schody.
Jednou mi ho schoval Vincek, pacholek od sousedního sedláka, který
byl sice o deset let starí, ale zároveò jakýsi mùj kamarád. Chvíli nad seitem kroutil hlavou a smál se, ale potom ho ráznì zastrèil do své postele,
kterou mìl sbitou z coulových prken v matali u koní. Do slamníku ho zastrèil, do slámy, s poznámkou, e tam si bude medit.
Dlouho si tam nemedil, u za mìsíc mì vyvolal pøed krám a øekl mi,
abych si pro seit pøiel, e ho tam nala Andula, sluka u tého sedláka,
a e ho má u sebe.

Jak to, e ho tam nala?! ptal jsem se zuøivì.
No jak, tlaèil jo do zádu.
Do zádu? V tvý posteli? Co dìlala v tvý posteli!?
Èlovìèe, copak nevi, kdy só enský na zádech u chlapa v posteli?
A proè ho má u sebe? koktal jsem.
Nesce mnì ho dat. Pré si ho pøeète.
Dy tam nic néni!
Tak boï rád! A pøi veèír po správì.
A co de nedám? smála se veèer Andula, podivná stará panna, starí
ne já a Vincek dohromady. Stála proti mnì ve dveøích chléva, skoro u
ve tmì, a její podlouhlá, hubená tváø byla plná jakéhosi napìtí, i kdy se
smála.
Posílali ji do naeho krámu pro drobnosti: kvasnice, koøení, povidla, zápalky, modøidlo na prádlo. Tichá a nenápadná stávala pøed pultem, a kdy
øíkala své pøání, bylo jí sotva rozumìt. Peníze, drobné kovové mince, tiskla v dlani, a byly teplé, a snad je nikdy nepoloila na pult, vdycky èekala, a nastavím dlaò, aby mi je do ní vloila zvlátním, témìø mazlivým
zpùsobem, a její prsty, které se mì dotýkaly, byly zrovna tak teplé jako ty
mince.
Stál jsem pøed ní zaraenì a beze slova, protoe takovou jsem ji neznal.
Chovala se najednou suverénnì, snad proto, e byla ve svém chlévì, mezi
svým dobytkem, v prostøedí, ve kterém ona byla doma a já jenom náhodný návtìvník. Jako by teï ona stála za pultem a já pøed ním.
Na co má takové seit? Takovó bichro?
Na známke.
Ale ale, na známke? Tak de na známke, tak na známke! a vyrukovala se seitem, který mìla v ruce za zády.
Tak si jé vem, de je na známke! smála se teï jaksi lstivì, a kdy
jsem po seitì vztáhl ruku, rychle ho strèila za výstøih a pomalu couvala
do chléva mezi krávy. Z tváøe se jí kadým krokem vytrácel úsmìv, zato
vak pøibývalo napìtí, jakéhosi èíhavého oèekávání a dychtivosti, cítil
jsem, jak cosi mezi námi a kolem nás houstne a stává se  aspoò pro mne
 nìèím vzruujícím, nepoznaným, vtahujícím.
Selský chlév, v nìm dvanáct krav trhá chuchvalce sena, které jim
naházela za ebøíèky, na stropì mraèna much, mnohá z nich si klátivými
a neklidnými cestami bloudivì hledá nejlepí místo k spánku. Jedno z odstavených telat se utrhlo z øetìzu a teï mezi kravami hledá mámu. Dusivá
vùnì sena, èerstvì nadojeného mléka, teplý pach kravského hnoje, vùnì
luk, kterou si dobytek donesl z pastvy, to vechno se mísí dohromady
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v jednu divoce syrovou a ivoèinou vùni, ve které tøetí a vybuchují
smysly. A ona poøád ustupuje, jetì tøi kroky mùe udìlat, dva, a poslední, pak u je jenom lab, kolem nìho na zemi nìkolik náruèí sena pøipraveného k rannímu krmení.
Stáli jsme proti sobì, oba jsme rychle a horce dýchali, jako by nás ten
kousek cesty mezi kravami stál hodnì námahy a sil. Zlehka se opírala zády
o kamenný lab a v dusivém eru se její tváø zdála být podivuhodnì
mladá a plná toho dychtivého oèekávání, a její pøivøené oèi dostaly najednou nebezpeèný lesk.
Vechna okénka i dveøe na dvùr byly otevøené dokoøán a dovnitø doléhaly zvuky, které jako by náhle zesílily: na sousedním dvoøe nìkdo pumpoval vodu, krátce zatìkal pes, ozvalo se zahvízdnutí, pak nìkdo na
nìkoho volal, a úplnì blízko kdosi dohnal teprve teï dobytek z pastvy
a ve chlévì se na krávy rozkøièel: Na svý, krucinál, na svý! Mazlo! Èervená! Plavko!
Take pudem na svý, chce? sykla mnì do tváøe a zvedla ruku k výstøihu. Pak si veme ten seit. Bode teplé, vod méch kozièek bode teplé,
zkus to, jak só teplý! syèela dál s levou rukou u výstøihu, zatímco druhou
tápala po mnì a pièkou jazyka si nìkolikrát pøejela spodní ret pootevøených úst jako v horeèce.
Andulo! nech toho kloka, sakra! A naval mo ten seit, de si pro òé
pøiel! køièel v otevøených dveøích dìlících matal od chléva Vincek a èistil pøitom kartáè na èesání koní tak, e jím pøejídìl napøíè høebelec
navleèený okem na palci.
Tváø se jí zmìnila, jako by ji nìkdo udeøil, tiskla se zády ke labu s mrzutou, starou, dokonce i zlou tváøí. oural jsem se pozpátku ke dveøím, bez
seitu, couval jsem jako pøed chvílí ona, jenome opaèným smìrem.
Tak dá mo ten seit, nebo nedá! zaøval Vincek a spustil obì ruce
podél bokù jako vesnický rváè, v jedné kartáè, v druhé høebelec, a výhrùnì vykroèil.
No bóe, tade ho má! køikla opovrlivì, hodila mi seit k nohám a dodala posmìnì: Tade ho má, ten mìsic, keré svitil jak rebí voko! a zuøivì
se zasmála.
Ale on opravdu svítil, ne právì jako rybí oko, ale svítil, lehkým plechovým svìtlem svítil, a byl v úplòku, a já jsem se pod tím svìtlem plouil
od chléva domù letním dusným veèerem, znovu poraený a zdrcený,
s dìsivou mylenkou, co s tím seitem a co s mìsícem svítícím jak rybí
oko na jeho první stranì.

Potom jsem pøece jenom vymyslel pro seit dobrou skrý. Doslova pod
svícnem, kde bývá taková tma: v zásuvce prodejního pultu, v zásuvce,
v ní býval pøed lety homolový cukr, odsekávaný na èelní stranì té zásuvky ocelovým sekáèkem na kousky. Sekal ho tam id Beer, po nìm id
Löffler, øeèený imek, a po nìm uèedníci a pøíruèí pana Svobody, mezi
nimi i tatínek, nìkomu za krécar, nìkomu za dva. Zásuvka u byla dávno
prázdná, na jejím dnì zbyl jen silný èerný papír z poslední homole cukru.
Do té zásuvky jsem seit schoval, pod èerný papír, a tam si léta hovìl
v bezpeèí a do padesátého roku, kdy byl tatínek coby vykoøisovatel
zlikvidován. V dílnì, kam jsme potom pulty pøenesli, jsem na papír ukrývající seit naskládal vercajk: obyèejné klíèe, nástrèkové, hasáky, a sám
jsem pak narukoval do dolù a pozdìji do fabriky. Vlastnì tam byl ten seit
uschován jak na dnì hrobu nebotíka, jen obèas, kdy jsem si bral ten èi
onen klíè a vzpomnìl si pøitom na seit, pøejel jsem papír zkoumavými
prsty: byl tam a mìsíc na jeho první stranì dál svítil, jako svítívá v úplòku.
Pøed lety se mi v noci zdálo  nebo pletlo , jako bych vidìl Oslavu
a chalupu dìdouka na bøehu øeky za mostem, kdosi stál u vrátek na dvùr
a já ho v tom snu nemohl poznat, a ptal jsem se maminky, která byla se
mnou: Kdo tam stojí, kdo to je, maminko? a ona se usmála a øekla: Copak nepoznává babièku? Dy sem za ní chodíme kadou nedìli!
A já se probudil, se zavøenýma oèima hmatal po trenýrkách, protoe
spím nahý, se zavøenýma oèima jsem do nich vlezl a pak s pøedpaenýma
rukama jako nebotík Alfons Valù, kdy lezl ze stránì u Papírny k tìm
dvìma placákùm v øece, zrovna tak jsem tápal ke dveøím svìtnice s oèima poøád zavøenýma, protoe kdybych je otevøel, nevidìl bych u ani
Oslavu, ani chalupu, ani babièku u vrátek, a neslyel bych ani maminèin
konejivý hlas, tedy s tìma zavøenýma oèima a s pøedpaenýma rukama
jsem dorazil ke dveøím, nahmatal kliku a dveøe otvíral tak tie, jak nìèí
cizí ruce uplík s penìzi, zrovna tak tie, abych nedìlal ramot, kdy vtom
se za mnou zavolalo: Kampak, kampak?
A já jako námìsíèný prohlásil: Do Voslavy, za babièkó! a to u jsem
tie zavíral dveøe, abych za sebou nechal ustrnulé ticho, takové, které obrací oèi v sloup a klepe si na èelo.
A pak jsem stál v síni a za chvilku na dvoøe, poøád s pøedpaenýma
rukama a zavøenýma oèima, abych nepøestal vidìt babièku v posteli v kuchyni a dìdouka na posledním kamenném schodku u øeky, jak ke mnì
na mùj pozdrav otáèí tváø, ve které kadá vráska je kapitolou jeho ivota,
jak se na mne dívá oèima, v nich má celou tu stralivì dlouhou cestu, kterou uel a na jejím konci stojí, abych vidìl pìinu tam na druhé stranì

26 /27

øeky, jak po ní s maminkou chodíme do mlýna, a alandu ve mlýnì pøed
deseti lety, abych vidìl i Frantika, bratránka, jak se sklání k posteli v koutì, aby zpod ní trhnutím vytáhl vojenský kuføík koèího ve mlýnì, kuføík
s bílými písmeny nápisu Josef Nestrail, aby odklopil jeho víko a já tak
uvidìl na vrchní pøihrádce kartáè na aty a boty, høebínek, krabièku zápalek, paklík tabáku Taras Bulba a papírovou pìtikorunu a jeden dvacetník, tedy hotovost, která zbyla po ivotì dlouhém osmdesát pìt let, abych
potom øekl Frantikovi: to u nemusí, já vím, co tam je, kdy se chystal
sundat hoøejí pøihrádku, abych vidìl i spodní díl kuføíku, protoe jsem
v té chvíli byl úøední osobou u pozùstalosti, povídám, já vím, co tam je,
je tam edesát rodokapsù a ètyøicet rozruchù, zatímco víkendù jenom pìtadvacet, ten veliký poklad pøikrytý koilí, tou druhou koilí, protoe tu
první má Josef na sobì v rakvi, poklad, který jsem vechen pìtkrát pøeèetl
a ohmatal a nosil na holém tìle, pøed sebou prérii v Kroucích a deset kusù
hovìzího, ale to u jsem stál v dílnì a opatrnì se prohmatával dvojnásobnou tmou, protoe jsem se prohmatával nocí se zavøenýma oèima, abych
koneènì dorazil k pultu a vyrval uple a vyházel vercajk, abych vytrhl
èerný rubá halící kdysi homoli cukru a vytáhl seit, abych potom v kuchyni otevøel koneènì oèi, sedl ke stolu a hned na první stranu pod jakousi
nedokonèenou vìtu napsanou dìtským krasopisným písmem, které
prozrazovalo zaèátek rukopisu nìjaké veliké knihy, tedy pod tu nedokonèenou písemnou symfonii jsem zaèal psát:
Do Oslavy za babièkou jsme chodili na jaøe, v létì a na podzim kadou nedìli,
v zimì jenom obèas...
A ráno, kdy jsem vstával od stolu zkøehlý zimou, rozlámaný a jakoby
opilý, pøevracel jsem popsané listy v seitì nazpìt a na jeho první stranu,
kde jsem té noci zaèal psát, a èetl jsem: Mìsíc svítil jako rybí oko a já jsem
   se podíval z okna: svítalo, ale mìsíc jetì nezapadl, opravdu svítil jak
rybí oko. A byl v úplòku.
Byl jsem v Brnì, ani nebylo proè, ale byl jsem tam. Vude vrcholily vánoèní
nákupy, lidi jako mravenci bìhali z obchodu do obchodu, na poslední
chvíli kupovali nesmysly, u pultù byli na sebe zlí, nevrlí, ti za pulty otrávení, kodolibí, utìpaèní.
Ve mìstì byl na kadém pøíhodném místì vztyèen veliký rozevøený
sluneèník, pod ním stolek, na nìm váha Tonava nebo Berkel a za ní chlapík s pokladnièkou, tosem balicího papíru a sekáèkem. Kádì rùzných
velikostí a tvarù s tìmi uboáky mìl po ruce, zrovna tak jako podbìrák,
kterým zaátral v kádi, vdy kdy se fronta pohnula a pøed váhou ocitl

dalí zákazník, a ten potom ukázal na jednoho z neastníkù leících
nìmì v podbìráku, prodavaè jej vytáhl, pleskl s ním do plechové vanièky
a tu pak hodil na váhu a utrousil cenu u ve chvíli, kdy byla rafika na váze
jetì v poklusu, a aby nìjak zakryl tu lumpárnu, zavøetìl: Zabít, nebo
nezabít?!
Myslel tím jistì tu vìc leící bezmocnì na boku ve vanièce, s ústy lapajícími po ivotì, na rozdíl od zákazníka pøed váhou, který s mylenkou na
tu rafiku v pohybu myslel spí na prodavaèe, ale nahlas nic neøekl, to se ví,
Vánoce na krku a fronta za ním, taky nebylo kdy, protoe svalovec za
váhou hrábl po sekáèku a s úsmìkem èekal na odpovìï, a ta znìla skoro od kadého stejnì: Jo. Zabít. Dy budete tak hodnej... Jenom jednou
jsem zaslechl tøaslavý hlásek øíkat Buïte tak laskav a uvidìl jsem za
tím hláskem celý jeho ivot za první republiky  a kadý, sotva to doøekl,
zaèal blednout a odvracet oèi od sekáèku, který vyletìl nahoru v upatlané
ruce prodavaèe, jemu ta chvilka zmìnila tváø ve masku popravèího, aby
za okamik s hvízdnutím proal vzduch, zdolal výku smìrem dolù a otevøel krvavou ránu za hlavou neboáka, kterému se vypjalo tìlo v køeèi a ve
vypoulených oèích se mu zøítil závìs utkaný z vodních trav a ze zpøetrhaných sítí a èeøenù, usíovaný za úplòkù, a on u jen v mátohách mohl
uslyet, jak je rychle balen do rubáe balicího papíru, do nìho byl zabalen rychle a lajdácky, a po zaplacení vhozen do rozevøené taky zákazníka, prchajícího vzápìtí z místa èinu jako svìdek mordu, kterého napadla
mylenka na soudní síò a zprávièku v novinách, který prchal s oèima jetì
stále odvrácenýma, aby s dávivým pocitem pod ohryzkem posléze splynul
se spìchajícím davem na chodníku, v ruce taku a v tace zloèin ukrytý
v rubái, který se jetì poøád chvìl a ustil a dával tak o sobì vìdìt jako
tøesoucí se svìdomí.
Ia kapr, 1 kg Kès 20 stálo na cedulkách uvázaných na tyèích sluneèníkù,
pod kadým stolek, na nìm váha Tonava nebo Berkel, za ní prodavaè s popravèí zbraní v ponosu a pøed sebou napravo pokladnièku se správnou
trbou za správné zboí ve správné váze, nalevo hromádka korun, dvoukorun a pìtikorun, trba za prodanou vodu ve vanièce a desetideka navíc
z kadého kapra, protoe oèi kupujícího se pokadé klopily nebo odvracely, aby nevidìly jak klusající rafiku, tak pád sekáèku z výky, i kdy,
upøímnì øeèeno, jim to nebylo nic platný, protoe hvízdavý zvuk jeho pádu
tu byl a nedal se neslyet, zrovna tak jako ustivý zvuk rubáe kolem tìla
obìti, a já postával daleko od tìch krvavých jatek a vidìl jsem v pravidelných chvílích vraednou zbraò nad hlavou chasníka za váhou a tìmi dvìma hromádkami penìz na rohu Bìhounské a Gagarinovy a Kozí a Èeské,
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Ale druhý den ji znovu vytáhl  trochu zahanbenì, to se ví , a tak se
znovu doèítal o pøíjezdu otce k dìtem na voze s bednami, na voze, pod
ním rytmicky se kolébající lucerna osvìtlovala jeho kola, plechovou tabulku s jménem vozky a pak u jenom zadní, neklidná kopyta koní.
To odpoledne jen taktak staèil kníku ukrýt. Do dveøí toti vstoupil zákazník, který na potu chodil èasto, ale nikdy ne odpoledne. Vak také
podával telegram, co vysvìtlovalo jeho pøíchod v tak neobvyklou dobu.
Spoèítal slova na blanketu a vyøkl cenu, a pak se díval, jak ten èlovìk
hledá drobné v penìence i po kapsách, lo mu to patnì, protoe v jedné ruce drel hùl a v druhé velikou prázdnou aktovku, a také klobouk se
mu pod rukama pletl, takový velký èerný klobouk, který smekl a postrkoval ho k pøepáce sem a tam, díval se na jeho velkou hlavu témìø bez
vlasù, na pot, který se mu perlil na èele, ne si viml, e se pan rada  jak
ho na potì oslovovali oba listonoi  nedívá na peníze, které pouchoval
po pøepáce, ale e se dívá svými brýlemi na jeho stùl, a tak se nenápadnì
otoèil ve smìru jeho pohledu a uvidìl skoro polovinu své kníky vyèuhovat zpod archu známek, tak patnì ji stihl ukrýt, a on, ten èlovìk pøed
pøepákou, pomalu k nìmu zvedal oèi, velice pomalu a jakoby tìce,
a kdy se jich koneènì svým pohledem dotkl, vidìl, proè mu dalo tolik
námahy ty oèi zvednout: byl v nich tìký formanský vùz a neklidné tratolitì svìtla z neklidné lucerny mezi koly vozu, k nìmu spìchaly dìtské nohy obuté v hrubých nezavázaných botách a døevácích, vidìl jejich
dychtivé ruce, zvedající se k plachtì kryjící náklad na voze, která, a bude
strena, vydá vechny dálky svìta, vidìl formana sedícího nehnutì na kozlíku, snad s bièem v ruce buï usnul, nebo umøel, tak nehnutého ho tam
vyportrétovala noc a také svìtlo z krvácející lucerny, v nìm se brodily
zadní kopyta koní, vidìl lucernu, která se kývala míò a míò, a strnula
v nehybnosti, snad jen lehounkým chvìním dávala o sobì vìdìt, e dosud ije, e dýchá, e ije v zmrtvìlém narudlém plamínku, krèícím se na
samém jejím dnì, aby náhle zlobivì prskl, aby se zapotácel a vzápìtí
zhasl, aby jen øeøavìl poslední jiskøièkou, která se vzápìtí odpoutala od
èernajícího knotu a vydala se bloudivou cestou vzhùru nahaveným
cylindrem, aby popálená jeho stìnami, do nich slepì vráela, nakonec
umøela naráz ve tmì.
V tom okamiku vchod na potu potemnìl pøíchodem tøetího mue,
Jiøíkova otce, který zahlaholil pozdrav a vzápìtí své pøání:
Jednó Medøiè, pane potmistr, pivovár, ti sakramenti mnì zas jednó
dovezli, co nemìli, a teï mnì to skládají na dvorko.

A pan rada vyel kymácivým krokem do vraedného slunka, zatímco
pan potmistr vytáèel èíslo pivovaru a poslouchal pøitom táhlý, krábavý
zvuk hole pana rady, jak ji táhl  vlastnì nepotøebnou  za sebou po cestì k Bosnì. Potom se mu ozval pivovar a on pøepnul hovor do kabinky
a Jiøíkova otce tam pokývnutím poslal. Pak sedìl za stolem, pøed sebou
patnì ukrytou uhranèivou kníku, vlastnì její torzo, a právì se chtìl
znovu do ní podívat s touhou pøeèíst si v ní to, co vidìl pøed chvílí v oèích
pana rady, kdy Jiøíkùv otec v kabince zvýil hlas, a on rychle sáhl po sluchátku. Ale nevyslechl nic, uslyel jenom divný zvuk, jako by se tam ten
èlovìk zalykal vodou, lapal po dechu a jako by átral po klice kabinky.
Dveøe vak neotevøel, jenom na nì bezvládnì padl, co Lomikara vydìsilo, a on pomalu a nehluènì odloil sluchátko, tak pomalu, e slyel na
druhém konci drátu rozèilený hlas:
Tak co je s váma, krucinál! Haló! Haló!
Nic, co by bylo, zavrèel pan potmistr, uvyklý samomluvì, a el se do
kabinky podívat.
Bylo tìstí, e se její dveøe otvíraly smìrem ven, jinak by se dovnitø stìí
dostal. Jiøíkùv otec na nich bezvládnì leel plnou vahou, a kdy je potmistr otevøel, sesul se mu do náruèe. Vyjekl pøekvapením a taky pod
tíhou, kterou mìl najednou na sobì. Copak, copak? breptal a couval od
kabinky s Jiøíkovým otcem v náruèi. Teprve potom mu dolo, e je ten
èlovìk bezvládný, e se mu nìco stalo, protoe chrèí a z jednoho koutku
úst mu pramínkem teèou sliny, e vypoulenýma a vydìenýma oèima nic
nevnímá.
Snad by øval hrùzou nebo volal o pomoc, ale neudìlal ani jedno, ani
druhé, protoe si vzpomnìl na tu zatracenou kníku na stole, kterou nestaèil schovat a jistì by ji uvidìl kadý, kdo by na jeho volání pøispìchal.
Take kníka, a jetì k tomu otevøená v pracovní dobì  ne, to nelo.
A mnohem pozdìji si vzpomnìl, e mu tu kníku pøipomnìlo telefonní sluchátko v kabince, které Jiøíkovu otci vypadlo z ruky, aby se potom
kymácelo na òùøe pod aparátem jako hodinové kyvadlo nebo také lucerna pod formanským vozem, právì to mu pøipomnìlo na stole rozevøenou
kníku, v ní se chtìl znovu doèíst o tìch podivuhodných vìcech, o kterých èetl dennì, a dnes je dokonce skuteènì vidìl.
Po liduprázdném mìsteèku pozpátku vlekl pan potmistr Jiøíkova otce
domù. Byly dvì hodiny odpoledne, na dvorku hospody sedìli na sudech
ofér a závozník z meziøíèského pivovaru a èekali, s èím se od telefonu
vrátí hostinský. Sedìli na sudech, zaaté pìsti poloené na koených
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zástìrách, uplivovali, sem tam nakousli slovo a ilhali po stínu. Zatímco
Jiøíkova matka podøimovala v køesle v kuchyni, obì její dìti byly na poli.
Sekáèi dosekávali jeèmen, dìti dìlaly povøísla, ve studánce se chladila
zednická. Dvì hodiny odpoledne, potmistr Lomikar si loktem otevøel
dveøe hospody, z tmavých koutù sálku mlèky pøihlíela staletí...
Jiøíkovi bylo v té dobì ètrnáct let a musel zanechat mylenek na umìleckoprùmyslovou kolu, po ní touil  od osmi let dobøe maloval a kreslil , a zaèal se uèit øezníkem. Doma bylo pøece øeznictví a hospoda a on
byl jediný syn. Maloval sice ve volných chvílích dále, jeho obrazy vak
ztìkly tmavými odstíny barev. Nìkteré z nich mohu dodnes vidìt rozvìené na stìnách sálku hospody. Obèas se na nì dívám, kdy tam musím
zajít. Zatímco bezmylenkovitì pøikyvuji zvìstím a vìèným pravdám
mých náhodných sousedù u stolu, tìkám pomalu pohledem od obrazu
k obrazu: z pøevaující zelené, z jejího temného smutku, cítím jakési
chmurné poselství, z kterého a mrazí. Poselství  èeho asi?
U chvíli jsem se na Jiøíka díval. Stál s obìma psy po boku u mého ohníèku, pocucával ètvrtku virinka, pohupoval se, mlèel. Snail jsem se sledovat jeho pohled: díval se kamsi mezi mne a ohníèek, ale zrovna tak se
mohl dívat do sebe a vidìt nìco v sobì. Napøíklad nìco temnìzeleného.
Jak dlóho u cucá ten kósek virinka? Rok? Dva? zeptal jsem se,
abych ho vytáhl z toho jeho temnìzeleného svìta.
Zaèal pocucávat rychleji, co znamenalo, e usilovnì pøemýlí.
Tøi, øekl za hodinu lakonicky a zpomalil pocucávání.
Otáèel jsem salám nabodnutý na vìtvièku nad ohníèkem: prskal a kvíøil
se, v místech naøíznutých noem se rozchlipoval a kroutil. koda e je ho
tak málo, øíkal jsem si, dva psi a my dva, na kadého z nás pøipadne pìt deka. Ale Jiøík se svého dílu vzdal ve prospìch psù a chleba nechali vichni.
Pøed mnoha lety jsem èetl dlouho do noci, Jiøíkova sestra vidìla svìtlo
a zaklepala mi na okno.
Jiøíkovi se stal malér, øekla zvenku. Asi nervový záchvat. Doktor ho
pole do Jihlavy, do pitálu  do blázince. Mohl bys jet s ním?
Pøiel jsem k nim, zrovna kdy mu doktor dával injekci. Sedìl uprostøed sálku, kolem sebe pøevrácené a roztøískané stoly, idle. Na jedné
z ne zcela rozbitých idlí ho pøidroval ofér sanitky. Jakýsi chlápek 
snad z pøíbuzenstva  zametal sklenìné støepy. Nahlédl jsem otevøenými
dveømi do kuchynì: jeho matka vyplòovala køeslo a nespoutìla oèi
z Jiøíkových obrazù, na nich ta temná zeleò byla teï èerná. Jak chmurné
poselství...

Dal jsem mu koòskou dávku, øekl mi doktor a zavíral pøitom starý
kufírek, zøejmì pozùstatek soukromé praxe jeho otce, rovnì doktora,
kufírek, jaký nosívaly jetì porodní báby a venkovtí holièi.
V sanitce u bude hodný, ale sám jet nemùe. To víte, ofér ho bude
mít za zády, dodával, kufírek razantnì scvakl a podal mi obálku.
Papíry dáte na pøíjmu doktoru Bendovi. e ho pozdravuje Tománek,
øeknìte. A co vy? Vás netlaèí nic? ptal se.
Seit, zahuèel jsem zachmuøenì.
Seit? Jaký seit?! zpozornìl a zaèal nepospíchat ke dveøím.
Prázdný. Je v uplíku. V rubái.
Aha! vydechl pøekvapivì chápavì. Tak jeïte! ofér vás doveze
zpátky.
Byl opravdu hodný, snad a moc. Vechno v nìm ochablo nebo pokleslo, ztratil páru nebo vzduch, sedìl zhroucený v rohu vozu jako splasklá
pneumatika.
V Meziøíèí jsme vyloili doktora a dvacet kilometrù pøed Jihlavou Jiøík
zvedl hlavu a pøeruil mlèení:
Byl odsouzen k trestu smrti provazem, oznámil komusi tie, spiklenecky a díval se kamsi pøes mé rameno, kde za okýnkem pádila dozadu
noèní krajina, kterou nebylo vidìt: byla jedna hodina po pùlnoci.
Za pùl hodiny jsme zastavili pøed bránou pitálu a ofér pøepínáním
krátkých a dlouhých svìtel budil vrátného.
Dnes na úsvitì byla poprava vykonána, øekl Jiøík do tichého prostoru
sanitky a hlava mu v tom okamiku poklesla, tak jako poklesne kadému,
kterému lámou vaz provazem. A potom u nepromluvil...
Vrátil se za rok a od té doby témìø nemluví. Stává mlèky doma v kuchyni, pohupuje se, dívá se z okna na dvorek. Nebo stojí  ale jen málokdy  za pultem v hospodì, tam stává nehnutì, nepohupuje se. Dívá se na
nìkterý svùj obraz na protìjí stìnì, na to temné, pochmurné poselství.
Pivo! nebo Sóduvko! poruèí si tamgasti.
Mlèky a dlouho se na nì dívá, pak se topornì otoèí a zajde do kuchynì.
Bì tam, øekne sestøe, nìco chcó! a stoupne si k oknu na dvorek,
upøenì se na dvorek dívá, nehluènì cucá virinko.
U je deset let v invalidním dùchodì. Za ta léta na barvy nesáhl, hospodu vede sestra. Pak mu kdosi dal dvì tìòata kolií a psi se teï od nìho nehnou. Chodí s nimi po cestì k hradu a k mlýnu. Pøed Slámovým lesíkem
odboèí na cestu k Hrdlu, pak pochoduje Poøíèím k Stejskalovu mlýnu,
k splavu a drápá se vzhùru k hradu. Psi se kadou chvíli po nìm otoèí,
zdá se, e mají o Jiøíka starost, i kdy na nì nikdy nepromluvil.
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Bydlí u sestry, spí na dvoøe v malé svìtnièce, kde kdysi spával jeho
strýc Proke, profesor èetiny z Brna.
Mlh-ha, zahuhòal najednou Jiøík a na mùj nechápavý pohled zamíøil
zbytkem virinka dolù na øeku. Mlha. Jako by se rodila z øeky, tak chuchvalcovitì stoupala do bøehù, hravì vstøebávala cestu a po chvilkovém
rozmýlení se zaèala plíit k nám do stránì. Vlastnì jsem na ni povìdomì
myslil, scházela mi, vdy bude Duièek.
Od hrobu k hrobu, od pomníku k pomníku se courávala na høbitovì, pøináela do sebe velijak zachumlané hlasy lidí i zvuky, aby je zas odnáela,
ani je nechala poznat, uvidìt, a vlhce pøitom dusila malé ohníèky na hrobech. Mlha. Nahrnul jsem na skomírající ohníèek hlínu a pøilápl ji. Tady
u jsem pro dneek nemìl co dìlat.
Pomalu a mlèky jsme li potom lesem, mlha se nám plíila v patách, psi
se co chvíli zastavovali, ohlíeli se a s tichým kòuèením se tiskli k pánovi:
nebyli zvyklí chodit v mlze. Jestlie jsme doufali, e jí po cestì unikneme,
zklamali jsme se, protoe proti nám postupovala od vesnice, valila se jako
neproniknutelná stìna, a z ní bylo úzko. kobrtali jsme v zmrazcích, dusivì obklíèení edivou vlhkostí, která v pomalém, ale houevnatém pohybu vstøebávala do sebe celý kraj.
Musím jít na høbitov, dát na hrob svíèky, øekl jsem u kostela Jiøíkovi.
Tak se mìj!
Sthav se. Pothom! zahuhòal do virinky.
To myslí vánì? podivil jsem se. Neøekl nic, virinka trèela nehybnì do mlhy, zøejmì o nìèem pøemýlel. Díval se mi kamsi pøes rameno
jako tenkrát v té sanitce, psi ho jemnì postrkovali pøátelskými, ale
naléhavými doteky svých hlav: cítili blízkost domova.
Shám doma. Zhavirací dhen, vysvìtlil koneènì a virinka mu strnula v ústech, zøejmì odpoèívala po tak dlouhém a namáhavém proslovu,
a ani poèkal, co øeknu, zmizel mi po pìti krocích v mlze. Neel po silnici, el zadem kolem fary dolù, bylo slyet, jak zakopává o utry a zmrazky,
mlha vydávala jeho kobrtání kupodivu ochotnì. Vlèák Hortù ucítil kolie,
tesknì za vraty kòuèel a zuøivì hryzal spodní konec prken nad zemí, ke
které se tiskl.
Hmátl jsem po kapsách, kde mám svíèky, kde zápalky, a proel branou
ve chvíli, kdy kousek za mnou zastavovalo auto. Otoèil jsem se. Svítilo
krátkými svìtly, motor tie, pravidelnì pøedl, jako kadý motor, který
má za sebou delí cestu a správnou teplotu. Nikdo z auta nevystupoval,

svìtla ztratila na pronikavosti, také motor ztrácel obrátky a mì napadlo,
e mì ti v autì vidí v mlze a teï èekají, a odejdu. Vyhovìl jsem jim.
Pomalu jsem procházel mezi hroby, kterých je na starém høbitovì u
málo  od roku 1966 je v provozu nový høbitov, mnoho zesnulých èi jejich ostatkù se pøeneslo tam, proto se tady likvidovaly i pomníky. Jak
jsem pøedpokládal, nebylo tu iváèka. Jenom na nìkolika hrobech svítily
svíèky, jejich plamínky se zlekanì tiskly pøed mlhou ke kaluinkám rozputìného vosku, nechránily je schránky moderních luceren, tady je starý høbitov se starými kovovými køíi, zèernalými a napolo vyvrácenými,
jak pod nimi sedala pùda a jak se do nich opíral vítr, který je tu doma.
Postál jsem u naeho hrobu, zèernalá jména dìdouka, babièky, rodièù
a celé øady strýcù a tetek se nedaly v mlze pøeèíst. Nìkdo tu byl pøede
mnou, poloil na hrob dva vìneèky a mezi nì svíèku, patrnì po zapálení
brzo zhasla. Nepospíchal jsem ji zapálit, snad proto, e ke mnì zaèaly
pøicházet tváøe mrtvých, pochovaných v tomto hrobì, zaèal jsem slyet
jejich hlasy, jejich konejivé hlasy nad noèní postýlkou, ve které jsem
tøetil v horeèkách, a vidìl nad sebou vylekané i starostlivé oèi, ale také
plné úlevy, kdy se v nich objevila má odcházející nemoc, maminku
vidím pod petrolejkou, jak k ní vztahuje ruce, aby ztlumila její svìtlo do
jenom zlatavého bodu, aby celou noc drel v achu tìké vidiny a sny,
aby je drel v koutech kuchynì i za oknem chránìným møíí, tatínek ke
mnì u hrobu pøistoupí, vidìl jsem ho stát v eru naeho krámu, do nìho
u hodinu nevkroèil zákazník, venku je taková psota, e se nikomu nehce vytáhnout paty z domu, vítr v poryvech zvedá spadané listí, do plaètivého a neustálého náøku roztoèil plechovou korouhvièku na hasièce, u
hodinu posloucháme oba v setmìlém krámì bìsnìní vìtru a náøek na
støee hasièky, a já po dlouhé dobì pocitu bezpeèí, pohody, poklidu mám
najednou pocit, e se nìco pøihodí, co pøeruí tu nádhernou chvíli naeho mlèení, e moná nìkdo pøijde a svým banálním pøáním rozbije tu
chvíli, e zadupe na zápraí a pak vezme za kliku, aby potom pøed pultem
chtìl nìjakou hloupost, ale stane se nìco jiného, co mnì moná navdy
utkví v pamìti, co mnì moná utkví v pamìti tak, e kdykoliv pozdìji,
kdy uslyím bìsnìní vìtru a naøíkání korouhvièky na støee hasièky,
vzpomenu si, co se pøihodilo v setmìlém krámì, a bude to moná mnohokrát, bude tomu tak èasto, e u to nebude vzpomínka, ale nìco, co
trvale ponesu v sobì jako jizvu po tìkém vnitøním zranìní...
A opravdu k tomu dolo: tatínek, jak stál se zaloenýma rukama na prsou
poblí venkovních dveøí, z jedné tøetiny prosklených, díval se tím sklem
na liduprázdný mìsteèek, kde jenom vichr ustivì pøemisoval závìje
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spadaného listí za náøku korouhvièky, najednou zamylenì, ale velice
nahlas, a to zaznìlo jako výkøik, øekl:
Co já jsem z toho ivota mìl!?
A myslím, e jsme oba pøestali na okamik dýchat, on proto, e vykøikl
nìco, na co právì myslel, e vyøkl nìco, co nemìl nejen nikdo slyet, ale
ani tuit, protoe to vlastnì vykøikla nebo zasténala jeho due, a já proto,
e jsem to slyel a øíkal si: Proboha, ke komu ten èlovìk mluví, koho vidí,
kdo se ho na co ptal nebo k èemu se dopracoval v té mlèenlivé chvíli,
kam to a zael a pro co, vdy on se musel vrátit skoro sedmdesát let pro
nìco, co tam touil najít, uvidìt, zhodnotit, ale co neuvidìl a nenalezl,
a proto vykøikl. Budu se jednoho dne vracet v setmìlé chvíli a taky tak
køièet? Se synem nablízku? S rezavým náøkem vìtru za oknem?
Mlha na starém høbitovì tak zhoustla, e i nejblií køíe a pomníèky se
daly spí tuit ne vidìt, postupovala od jednoho k druhému jak v lese od
stromu ke stromu, a jestli jetì pøed chvílí byla tu a tam vidìt zadýchaná
svìtýlka svíèek, teï u tvoøila v plíivé stìnì jenom svìtlé skvrny, které
jsme s Jiøíkem potkali cestou od hradu domù.
Nahmatal jsem zápalky, sehnul se ke svíèce na hrobì, ale zapálit jsem
ji nestaèil. V tìsné blízkosti za mnou právì nìkdo el. No to pøece není
nic divného, øeknete si, od toho jsou høbitovy, aby se na nì chodilo. Ale
ty kroky nebyly jen kroky pøicházejícího èlovìka, byly opatrné, jako by
nechtìly být slyeny, a byly zkoumavé, jako by se rozhlíely, ano, zastavovaly se a rozhlíely a tajily pøitom dech. Pøely mì o pár metrù a zùstaly
stát. Teï poslouchaly v husté mlze a èlovìk, který je dìlal, byl od hrobu,
kde jsem døepìl, vidìt jenom jako nezøetelný stín.
U jsem nemohl vstát, to jsem mìl udìlat, kdy procházel kolem mne,
teï jsem musel zùstat v podøepu a èekat, a se buï vrátí, anebo naopak
odejde a zmizí v mlze. Zatím tam stál a ostraitì poslouchal nebo o nìèem
pøemýlel, nebo nìco rozvaoval, protoe co jiného mohl dìlat, vdy ze
vsi nebylo vidìt ani svìtýlko, nato potom dùm nebo èlovìk, na kterého
by se díval. Jetì chvilku stál bez hnutí, potom se obrátil a u ne opatrnì
a zkoumavì, ale ráznì a rychle se vracel, a kdy mì míjel, hlasitì øekl:
Nikde nikdo. Skoète pro vìci a dáme se do toho! a mlha v tìch
místech, kde stál jetì kdosi, ke komu ten èlovìk mluvil, oila pohybem.
Teï u jsem se mohl postavit, co se neobelo bez tlumeného zaklení,
je mi pøes edesát, kolena a høbet u nemám jak ve dvaceti. Ale neodplíil jsem se, jenom jsem opatrnì dotápal do èela hrobu a opøel se o pomní-

èek. Protoe hlas èlovìka, který z mlhy promluvil, nepatøil nikomu jinému
ne Vakovi, bratru Banky Slávie. Ani na okamik jsem nezapochyboval,
proè tady je a proè s sebou má pomocníky: pøijeli zlikvidovat hrob. Pøed
chvílí pøijeli autem a teï z nìho nosili ty vìci ke hrobu, v nìm jsou
pochováni Vakovi rodièe, Václav a Daniela Vopatovi.
To je vechno, øekl enský hlas u hrobu.
Zamkli jste káru?
Ne. To se musí prásknout dvíøky!
Prdlajs! Dovøete je a zatlaète. No kampak? Na to staèí jedna! Nebo
bìte, ty, Martièko, zùstaò v autì, my to s mámou udìláme!
Já se tam sama budu bát!
Tak tady poèkejte, já du zamèít.
Pudem radi s tebou!
li vichni a mì napadla ïábelská mylenka: schovat jim náøadí, které
donesli k hrobu, ale z obavy, e bych to nestihl, jsem to neudìlal. Ale mohl
jsem, nenali hned otvor pro klíèek, za tichého sakrování átrali prsty po
dveøích a chvíli jim trvalo, ne auto zamkli.
Chalupa, kde bydleli, u dneska nestojí. Øíká se tam V sutích, osamìlý
domek obklopený zahradou, která hranièila s potokem. Chalupa nebyla
jejich, bydleli v nájmu, dìlili se o ni napùl s majiteli Patlokovými.
Paní Vopatová sedávala za okýnkem trafiky, prodávala kuøivo nebo se
z okýnka vyklánìla a nabízela s kuøivem obrovské zdeformované poprsí,
které by stìí k zákazníkovi okýnkem prolo. Pan Vopat, zástupce pojiovny Banky Slávia, ve volných chvílích  a tìch bývalo poehnanì 
sedával na zahradì u potoka, kde mìl praák a toèil bubnem, ve kterém
eptalo praící se ito. Dával jsem vdycky pozor, co øíká. Èudíku, ham!
øíkávalo pomalu, kdy lo bubnem nahoru, èudíku, up! øíkávalo rychleji, kdy padalo bubnem dolù. Proè èudíku? Samo si tak øíkalo.
Pan Vopat obèas pøiloil klacík èi dva na ohýnek a obèas sám pro sebe
tie øekl: Øíkal jsem ti, nedìlej to! A teï vidí, vidí! Kristepane! Kristepane! Nebo: Mám já to zapotøebí? Nemám! Nemám! Kristepane!
Pokyvoval pøitom hlavou a vzdychal. V takových chvílích jsem za nìho
pøikládal: klacík, dva. Èudíku, ham! podìkovalo ito. Èudíku, up! odpovìdìlo si.
Jednou jsem se otoèil a uvidìl druhé okýnko z jejich bytu, hledící na
zahradu, na potok, na nás dva u praáku. Za ním èísi ruce rychle strhávaly
upan z ramen paní Vopatové a jiné ruce pak trhly záclonkou. Nìco jsem
zajektal a topornì se hrabal na nohy, oèi poøád na té záclonce.
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Seï! sykl pan Vopat a jeho oèi za lacinými brejlièkami byly v té chvíli
kdesi stralivì daleko a hluboko. Èudíku, ham? ptalo se línì zvìdavé ito. Èudíku, up! odpovìdìlo si rychle a posmìnì vzápìtí.
Obývali jednu místnost, v ní kdysi bývala pekárna. Oba Vopatovi spali
na jedné posteli, kluci na peci. Také Patlokovi bydleli v jedné místnosti,
ale tìch bylo mnohem víc. Jejich mnoství vak kolísalo: hned jich bylo
est, hned osm. Gustav Patloka, jeho bratr Jakub, ena Gustavova, její
hluchonìmá sestra Emila a jakési dìti, nìkdy jich bylo pìt, nìkdy jenom
tøi. Kde byli ostatní? Bùhví!
Gustav umøel za války. Tenkrát si ho zjednal pan Jaro, aby mu vykopal
studnu. Nali ho skrèeného sedìt na jejím dosud nehotovém dnì, u studeného. Pøi pohledu shora v té desetimetrové hloubce pøipomínal nìkým
pohozený èerný burnus. Láhev od patnì vypálené samohonky, plné pøiboudlin, mìl u sebe, a byla prázdná. Pøivolaný doktor se dlouho na láhev
díval, ne k ní èichl. Pak tie hvízdl a po krátkém zaváhání zapsal do úmrtního listu jako pøíèinu smrti selost vìkem, a láhev si vzal s sebou. Byla válka, za pálení lihu podomácku trest smrti. Po pùvodu jejího obsahu
se nikdy neptal...
S Vakem jsem chodil do stejné tøídy, ale kamarádil jsem s jeho o tøi léta starím bráchou, s Bankou Slávií.
Po, dem se mrknót! øíkal mi obèas, vdycky veèer, a táhl mì k jejich
chalupì. Potom, pøitisknuti opatrnì k oknu, jsme se dívali, jak se Patlokovi chystají ke spaní. enské stahovaly ivùtky a suknì, s obnaenými
prsy chodily po místnosti, nìco si pro sebe huhòaly, pøehrabovaly se v hromadách pinavého prádla, a ne zhasly petrolejku, obvykle si nìco navzájem vyèítaly.
Vidìls? sychral Banka Slávie a významnì uplivoval. Emila, ta je má,
co? Takle jí je zmáèknót a tak honem nepustit!
Neøíkal jsem nic, bylo mi dvanáct let, spí na mne pùsobila pína a nepoøádek, který jsem oknem vídal, zèernalé peøiny, udupaná hlinìná podlaha a zbytky jídla na stole a na nich roje much.
Eslipak nekdy votevøó vokno? ptal jsem se.
Blázni? Buï be vepadlo, nebo be je u nikdo nezavøel. Tak só spochøelý! pouèoval mì a pak dodal: O nás só zrovna takový!
Jednou jsem z jejich okna zaslechl tichý, ale dùrazný hovor:
Tak dìlej, ne pøijde tata nebo kluci! øíkala komusi naléhavì paní
Vopatová.
Staré, hádam, tak brzivá nepøinde? ptal se muský hlas.
Ale pøijde, pøijde, má jen na dvì piva. Tak dìlej a vypadni!

Po! øekl tie Banka Slávie. Mlèky jsme vykroèili.
Tadyma né! poruèil mi, kdy jsem zamíøil k lávce pøes potok na Stránku. Pudem druhó stranó, vokolo kováøa Zahradnika!
Tadyma je to na mìsteèek dál!
To je, ale mosím potkat Vaka, a pude ze sokolovne!
Proè? Dom snad trefi!
Trefi, ale dom te jit nemue!
Teï se Vaek hmodil s krompáèem u pomníku. Odkopával obrubníky,
ena odhazovala hlínu, Martièka pøihlíela. Obèas se netrefil, zasáhl obrubník a tlumenì zaklel, v husté mlze nebylo témìø vidìt a on jako technický úøedník neumìl s krompáèem zacházet.
Nebylo pochyb, likvidovali hrob, bylo jim na obtí dojídìt sem, vysazovat hrob, vozit vìnec nebo kytku na Duièky. A obrubníky odkope,
vykope jámu, pomník do ní svrhne a ve zahází hlínou.
Za války prý paní Vopatová koketovala s Nìmci. Nìkdo ji den po válce
písemnì oznaèil na patøièném místì za kolaborantku, a proto si pro ni pøijeli. Stál jsem pøed domem, u krámu. Èetníci Klvaòa a Nevídal ji vedli
mezi sebou k autu, které na nì èekalo u stanice. la v èerných hedvábných atech, s koketním klobouèkem, s takou v ruce, a kdy mì míjela,
rozpaèitì a zmatenì se usmála. Mìsteèek byl plný lidí, enské posykávaly,
chlapi honili huèky po hlavách a hrabali se v zátylcích.
Vrátila se za týden dohola ostøíhaná. Snad pùl roku nevyla z domu,
dokud jí znovu nenarostly vlasy.
Její udání byl vlastnì jen krutý ert. Pøestoe jí nic neprokázali, jetì
za sto let o ní budou v Tasovì mluvit jako o kolaborantce. Pan Vopat se
potom ivil praením ita, jako manel kolaborantky ztratil místo u pojiovny, kluci se zachránili pøed hladem útìkem: Vaek do vsetínské Zbrojovky, Banka Slávie do Brna, kde pracoval u strýce malíøe.
Pár let pøedtím jsme byli s Bankou Slávií u nich v kuchyni.
Mutra fasuje kuøivo v Medøièi, fotr je na pivì. Na, zapal si! øekl mi
Banka Slávie a postrèil mi po stole, u nìho jsme sedìli, zorku. Kuchyò
byla temná, celý den v ní svítili pìtadvacítkou árovkou. Zorka mi protahovala hrdlo jak havý drát.
Kde je Vaek? zeptal jsem se.
Zhání fotrovi po sedlácích ito na praení. Øikal sem mo, abe jel s mutró, ale nescel, hajzl!
Co be tam dìlál?
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Dával na òo pozor. Abe nela k Svobodum, za mladém. Staèi, de leze
von k nám!
Te mesli Svobode, co k nám jezdi jako ágent?
Jo, ten.
Po sepsání objednávky se pan Svoboda v naem krámì vdycky opøel
o textilní pult, zamrkal na mne a poruèil:
Dones mnì dva aspiriny a trochu vody! Pak chvíli klábosil s tatínkem
o nièem a znovu mnì poruèil:
Nava dvacet deka oøechù v èokoládì! a vstrèil sáèek do kapsy a se
slovy Skoèím si k Vopatùm! vycházel z krámu a zahnul na Stránku. Pravidelnì jednou za mìsíc. A tatínek míval vdycky v tìch chvílích plno
práce vzadu v krámì.
Teï jsme sedìli u stolu, zorky nám protínaly hrdla, zorky, kterých bylo za kaèku deset, a já se zeptal:
Te mesli, e s tém Svobodem...?
Nemeslim, vime to! Jednó mo to spoèitám!
Jetì chtìl nìco dodat, ale vtom v síni vrzly dveøe a kdosi vycházel na
dvorek. Okýnkem vedoucím na zahradu, tím, v nìm jsem pøed èasem
zahlédl nìèí ruce strhávat upan z paní Vopatové, jsme zahlédli hluchonìmou Emilu: la s koíkem do stodùlky pro døevo.
Bylo pøed polednem, prázdniny, a v chalupì, jak se zdálo, nebylo iváèka. Chlapi Patlokovi nìkde podìlkovali, dìcka slyet nebylo, nejspí bìhaly po vsi, matka se hrbila u nìkterého sedláka pøi vázání jeèmene, a bramboraèku, kterou ráno nachystala pøed odchodem na plotnu, svede uvaøit
Emila. Hluchonìmou nikdo ve vsi do práce nechtìl. Obèas jsem ji v krámì
obsluhoval.
Chòa-chòa-chòa! vydávala skøeky pøed pultem a strèila mi do ruky
papírek, kam jí napsali, co má koupit. Nákup jsem jí narovnal do taky
a peníze nazpìt jí vtiskl do ruky.
Chòa-chòa-chòa! vyráela pak ze sebe a vycenila na mne støepiny
zubù. Kolik jí mohlo být? Ètyøicet? Padesát? Tøicet?
Kolik je vám let, Emilo?
Chòa-chòa-chòa! smála se, tøela si bosým chodidlem lýtko a cosi
ukazovala rukou.
Dones Emili tóráka! poruèili jí jednou chlapi v krámì koøalku a pak
se za ní dívali, jak se vrávoravì potácí na Stránku.
Chni-chni-chni! pitìla pøitom, ermovala pøed sebou rukama nebo
se zachytávala zdi lihovaru, jednou dokonce upadla, a tak jsme ji s tatínkem zvedli, pomohli jí dojít domù. Chlapi za námi pøestali povykovat,

smích je pøeel a koøalku u jí nikdy neporuèili. Teï la do stodùlky pro
døevo a bance Slávii zeskelnatìly oèi.
Po! zavelel pøikrcenì a vyrazil od stolu.
Kam? zabreptal jsem zmatenì.
Za Emiló, vole, hrábnem si!
Topornì jsem se zvedl od stolu, cosi ve mnì vrávoralo. Bylo mi tøináct
let a ona byla pøece moje zákaznice. U zítra mùe pro nìco pøijít do krámu.
Tak kde se?! køièel Banka Slávie na dvorku u v otevøených dvíøkách
do stodùlky a pak se vrhl dovnitø.
Táhl jsem se pomalu za ním, pøed oèima udupanou hlínu u Patlokù v kuchyni, peøiny zèernalé pínou, zbytky èehosi na stole, na nich mraèna
much a ubohé pytlíky Emiliných prsù nad nimi, jak se naklánìla nad
petrolejkou, aby ji zhasla. Ty pytlíky mìl teï v hrsti Banka Slávie, a zøejmì ne poprvé, protoe se Emila nebránila ani nepitìla, sedìla na palku
a hihòala se, bosýma nohama hrabala v borové otýpce rozvalené u palku,
ani pustila z ruky koík na døevo.
Stál jsem ve dveøích a obraz toho, na co jsem se díval, nabýval zvolna
na ostrosti, jak mé oèi pøivykaly eru. Vedle u Zahradníkù koval ány
konì, a sem byl cítit pronikavý pach pálené rohoviny z kopyta, na které
mu pasoval z výhnì vytaenou podkovu, kùò se patrnì dìsil, nervóznì
frkal a pøelapoval zadníma nohama a ány Zahradníkù køièel:
Stuj, potvoro! A ve, fotr, pote sem a pomute dret, de ten Honza
s tó hajtró litá jak hadr na huli! co patøilo pacholkovi, který konì
pøivedl a drel, a Banka Slávie pootoèil hlavu a køièel na mne:
Tak po, te te! a naposled stiskl pytlíèky takovou silou, a Emila zanaøíkala a zaèala ho tlouct po hlavì pìstièkami, tìmi pìstièkami, do kterých jsem jí vdycky zavíral dlanì s drobnými nazpìt, a ona si mì teprve
teï vimla ve dvíøkách, ví silou Banku Slávii od sebe odstrèila a polekanì kvièela: Chòa-chòa-chòa! a marnì pøitom hledala aspoò jeden
knoflík, aby zmenil výstøih, z kterého jí jetì poøád visely rùové pytlíèky, teï s rudými skvrnami od stiskù prstù Banky Slávie, vrávorajícího
dozadu na konec stodùlky, kde za trámem chvatnì rozepínal poklopec,
rval ven pøirození, kropil s ním døevo, oèi námìsíèného.
Venku, po cestì kolem stodùlky, pádil zakovaný kùò, splail se vidinou
havé podkovy pøináené v kletích z výhnì a letìl v divokém cvalu k plotu, jednu nohu zvedal vý ne ostatní a bolest z kadého dalího kroku
z nìho dìlala ílené zvíøe, které nezastaví ádná pøekáka ani konejivý
lidský hlas, ale za ním se ozýval zuøivý køik ányho a syèivé proklínání
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pacholka, pádícího za konìm, urvanou opra v ruce, a kolem mne se
s kvièením protáhla Emila, práskla za sebou dvíøky, take jsem v náhlé
tmì spí jenom tuil ne vidìl Banku Slávii, jak se na nejistých nohách
ke mnì blíí od zadního trámu stodoly, s pøiblblým výrazem v tváøi a vyhaslýma oèima, a jak jeho roztøesené prsty bloudí po poklopci a hledají
knoflíky, zatímco se mi chystá nìco øíct...
Mlha zhoustla, u to bylo jemné mení, z katanù a lip vysázených na
høbitovì padaly kapky vody jako pøi drobném deti, konèily svùj krátký
ivot mlaskavì v hlínì a ustivì na papírových, navoskovaných kvìtech
vìncù na hrobech, dalí se tøítily o pomníèky, také o ten, o který jsem se
opíral, a smáèely mi tváø jako lehounká vodní tøí, na vìi kostela zasténala lanka zvedající kladiva, aby je vzápìtí nechala ètyøikrát dopadnout
na malý zvon a estkrát na velký, a ti tøi kousek ode mne konèili svou práci, chvilku hekali námahou, jak pøevraceli pomník do výkopu, a pak funìli po té námaze a obì enské si hned braly cigarety a zapalovaly je
u sousedního hrobu o pøikrèený plamínek svíèky, Vaek na tu neopatrnost nic neøíkal, jen cosi nezøetelnì mumlal, pøestoe vyrùstal mezi policemi plnými cigaret, sám nikdy nekouøil, a pak vichni stáli nad dvojitým hrobem, v jeho pøízemí byli pochováni Vakovi rodièe a v prvním
poschodí pomník s køíem a se jmény Václav a Daniela Vopatovi, take
zbývalo èerstvý hrob jen zaházet, staèilo nahrnout trochu hlíny nohama
v gumácích, trochu pøilápnout a znovu nahrnout a hotovo, ale cosi v jejich mlèenlivém a tichém postoji spatném mi øíkalo, e hotovi jetì nejsou, e se chystají na nìco jetì dùleitìjího, ne bylo vyhloubení toho
druhého, mìlkého hrobu, kam pøevrátili èerný mramor se jmény Vakových rodièù, jeho dopad na dno výkopu temnì zadunìl, take mohl
Vakovi pøipomenout dopad rakve neetrnì sputìné na dno hrobu pøed
lety, pøi pohøbívání matky, kdy s Bankou Slávií spoutìli rakev u hlavy
pomaleji ne jejich bratránci z otcovy strany z Kundratic, kteøí byli se
spoutìním uí strany u nohou o chlup rychlejí a jejich nezatíený
provaz se u zvlnil, zatímco oni byli s rakví jetì pùl metru nade dnem
hrobu, vimli si vyèítavého pohledu bratrancù, rázem provaz povolili a zaznìlo temné a duté dopadnutí na dno hrobu, zvuk v okamiku úderu
nepøeslechnutelný a nezapomenutelný pro zbytek ivota, zvuk, jen
v sobì neseme jako trvale otevøené zranìní, které se nikdy nezjizví...
Kde to je? ptal se Vaek v mlze a ve tmì.
Tys to nevzal? divila se jeho ena.
Ani bych na to nesáhla! prohlásila dcera.

Dals to do kufru! øekla ena.
Vzpomnìl si: ano, do kufru, sám schránku zabalil do hadru, aby to po
cestì neklepalo o ráfek rezervy nebo o vercajk. Tápal mlhou k vozu, v ruce
pocinkával klíèky. Vzpomnìl si. Z radosti nad tím se mu chtìlo zahvízdat,
ale pak si uvìdomil, e jde pro urnu, a nechal toho.
Ty dvì u hrobu si znovu zapálily cigarety.
Koneènì se toho zbavíme, a tìch cest taky!
Proè mìl tak divnou pøezdívku?
Pøezdívku?
Urèitì mìl! Ten èlovìk, co nám tenkrát pøijel øíct, e umøel, mu tak
øíkal.
Já si jenom pamatuju, e byl tady odtud.
Tati, ty ví, proè mu øíkali Sparta-Slávie?
To nevím. A ani nechci, øekl tie Vaek, který dorazil od auta s urnou,
poloil ji na zem a nohou jí pomohl do výkopu. Tak se Banka Slávie po
tolika letech vrátil domù...
Telefon tenkrát zazvonil den pøed tìdrým dnem. Právì jsem odcházel
a zamykal za sebou, pøes kovový zvuk klíèù jsem slyel uvnitø zvonìní.
Na okamik jsem zaváhal, ale pøece jenom jsem se vrátil.
Slyel jsem slabì vzdálený a jakoby velikou dálkou utrmácený enský
hlas. Nemocnice Ústí nad Labem, mohla bych mluvit s pøedsedou nebo
tajemníkem?
Mluvíte s ním, øekl jsem a byl pøesvìdèen, e jde o nìjaký omyl.
Prosím vás, u nás v nemocnici v Ústí zemøel pan Frantiek Vopat, podle trvalého bydlitì v obèanském prùkazu z Tasova. Mùete mi potvrdit
jeho totonost?
Myslíte Banku Slávii? zeptal jsem se hloupì.
Co prosím...? Má u vás pøíbuzné?
Ne. Bratr ije v Blansku.
Mùete ho uvìdomit, aby zaøídil pøevoz a pohøeb?
Ano, jistì, to mohu udìlat... Kde se tam u vás vzal? Co se mu stalo? Na
co umøel? ptal jsem se rychle, ale pøece jenom pozdì, dálkou utrmácený
hlásek poloil sluchátko.
Adresu na Vaka jsem neznal a u nás ji nemìl nikdo, tím jsem si byl naprosto jistý, pøes mezimìstskou ústøednu jsem se spojil s VB Blansko,
poádal tam podle hlasu mladého pøísluníka, aby mi v evidenci obyvatel zjistil Vakovu adresu a vìc zaøídil.
Spolehnìte se! øekl.
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Tím pro mì mìla být celá vìc vyøízena, ale nebyla, protoe pøesnì za
deset dní, druhého ledna, mi tentý dálkou utrmácený hlásek volal z nemocnice v Ústí, e pan Vopat tam doposud je a e jim zaèíná dìlat
starosti, a prosil mì, abych udìlal nìco, aby ty starosti pominuly. Vykoktal jsem ze sebe, jak jsem celou vìc zaøídil, a omluvil se za VB v Blansku,
el domù, vzal auto a jel tam.
V evidenci obyvatel jsem dostal adresu a za deset minut mi otevøela
dveøe Vakova bytu jeho ena, øíkám jí, kdo jsem a proè jsem pøijel. Banka Slávie je po smrti, je tøeba zaøídit pøevoz ze pitálu v Ústí a vypravit
pohøeb, co by mìl udìlat jeho bratr, tedy její mu, protoe o jiném bliím pøíbuzném nevím.
Dívala se na mne dlouho a nechápavì a pak se zeptala, kdoe to umøel
a komu, a já u otvíral ústa k nové odpovìdi, kdy vyel z pokoje do
chodby, kde jsme stáli, její mu, tedy Vaek, a øekl:
Slyelas, brácha umøel. Postav na kafe a ty po dál.
Sedìli jsme v kuchyni proti sobì a mlèky se na sebe dívali. Nevidìli
jsme se tøicet let. Po tìch letech byl a neuvìøitelnì podobný matce: mìl
její nos i drobnou bradu, pod èelem její oèi, ale nebyly tak usmìvavé
a koketní, jeho oèi se dívaly chladnì a cize a neustále jimi uhýbal. A na
ty oèi jsem kdysi skoro dennì vídal stejnou tváø za okýnkem trafiky, za ní
slabá árovka mhouøila oèi na neustlanou postel a burnusy na peci, pod
nimi spávali kluci, na okýnko, které se dívalo na zahradu a na pana
Vopata hrbícího se u praáku. Èudíku, ham! Èudíku, up! A za okýnkem
èísi chvatné ruce trhaly z ramenou upan. Usmál jsem se.
To není k smíchu! zaøval Vaek zuøivì. Já mu mám vypravit funus?
Ví, co mnì nadìlal v ivotì vostudy? Ve fabrice, ve mìstì i tady v baráku?
Chodil za mnou pro prachy jak do trafiky, a vdycky voralej! A kdy
jsem mu stovku dal, nemoh jsem se ho zbavit, zrovna tak, jako kdy jsem
mu ji nedal! Tady na podlaze spával, moèí smrdìl na sto honù, a kdy
chrápal na lavièce v parku, dovedli mi ho policajti. Celý mìsto nás znalo
líp ne starostu! A teï mu mám vypravit funus? Vìnce a kytky a muziku
a co jetì, krucinál?!
Technický úøedník, stálo na vizitce pod jeho jménem na dveøích bytu.
Je to hodnì, nebo málo? Jako kluk s námi nikdy nehrál fotbal nebo pasáka, neznal zbrknutý palec, protoe nebìhal bosý, nemìl kamaráda, nebìhal v houfu dìtí, v hrsti mu nepocukával provázek od hvìzdy nebo draka, jak je rval vítr k podzimní obloze, ani ádnou pøezdívku nemìl.
Ticholápek? Ne! Kolem mne se s pitìním znovu protáhla Emila, ale
v té vteøinì, ne za sebou práskla dvíøky, jsem jetì staèil zahlédnout

Vaka. Stál na dvorku a èíhavì se díval tìmi doposud otevøenými dvíøky
dovnitø stodùlky. Pak mi prásknutí dvíøek vzalo Vaka, Emilu i dvorek
a dalo mi ve tmì jen tuit Banku Slávii, jak se ke mnì blíí na nejistých
nohou od zadního trámu stodoly, s pøiblblým výrazem v tváøi, s vyhaslýma oèima, s roztøesenými prsty na poklopci, a jak se mi chystá cosi øíct.
Ano, ale co to jen tenkrát øekl, ksakru?
Vidìls ho, sraba? zasyèel, zapínal si poklopec a zamumlal: Zas bode
alovat, posrané srab!
U chvíli jsem se díval z okna, vedlo na høbitov. Jako u nás, i tenhle
høbitov byl nový, kolem vyasfaltovaných cestièek zelené plochy, na nich
plazivé borovice, túje, v pozadí moderní budova s obøadní síní. Právì se
otevøely vstupní dveøe, na venkovní schoditì vyel ceremoniáø, s mírnou
úklonou a dùstojným pokynem ruky zval za sebou prùvod pozùstalých
i smuteèních hostù a deset muzikantù pod schoditìm zvedlo nástroje.
Taky jsem se zvedl. U jsem tady nemìl co dìlat. Vaek za mnou vybìhl, v chodbì se kmitlo dìvèe, jak odskoèilo od dveøí, za nimi nás poslouchalo, nevnímal jsem za sebou bìícího Vaka, u jsem se neotoèil
a zbìsile jsem vychrlil:
Banka je v Ústí, ve pitále na ledì. U ètrnáct dní, a oba u toho máme
dost!
To bude pro vás, podávala mi za ètrnáct dní paní úèetní pøes stùl
sluchátko s mezimìstským hovorem.
Nemocnice Ústí nad Labem, uslyel jsem utrmácený hlásek.
Von tam furt je?! vyrazil jsem ze sebe.
Ano, jetì poøád.
U dlouho nebude! pratil jsem vztekle se sluchátkem a sedl k psacímu stroji a napsal:
Jestli sem jetì jednou budou telefonovat z Ústí, e tam Banka Slávie
jetì je, zaøídím pohøeb sám a místním rozhlasem poádám nae obèany
o úèast. Razítko, podpis.
Telefon z Ústí se u neozval.
Odjeli. Zapálil jsem na naem hrobì svíèku a pøeel k místu, kde pøed
chvilkou stáli. Dvì svíèky mnì zbyly. Opravdu zbyly...? Zapálil jsem obì
a zapíchl do èerstvì pøekopané hlíny. Jetì nìjaký èas potrvá, ne se na
ní uchytí tráva a vechno splyne s trávníkem. Ale pro nìkoho  moná 
nesplyne nikdy...
Za chvíli jsem usedl v temném sálku hospody u kamen a Jiøík mi nesl
plechový litrový hrnek horkého grogu. Potøeboval jsem ho.
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Kdes bhyl tak dlóho? zeptal se pøes virinku.
Na høbitovì. Byli tam Vaek Vopatù a Banka Slávie.
Na dùkaz nevíry pohnul virinkou vpravo, vlevo. Vpravo, vlevo. Nìkolikrát. Pak nehybnì èekal, co øeknu.
Vaek v autì, Banka v urnì, upøesnil jsem. Jiøík pøikývl a virinka
pøikývla souhlasnì s ním.
Stál jsem tehdy ve dvíøkách stodùlky, a jak si mé oèi pøivykaly vidìt
v eru, obraz toho, na co jsem se díval, nabýval na ostrosti. I tady si mé
oèi pøivykaly vidìt ero, na protìjí stìnì jsem zaèal rozeznávat Jiøíkovy
obrazy. Zelená na nich byla poøád jako èerná; jako nìjaké pøevelice
chmurné poselství.
Èlovìèe, mosi se voenit! domlouvala mu matka, kdy bylo Jiøíkovi
pìtadvacet. Dva roky u chodil s dìvèetem z Heømanic  no, chodil nechodil, nìkdy si spolu vyli. Mlèky lapal po heømanické silnici, øeè vedla ona.
Jednou ji vzal za ruku. Neucukla. Vida! øíkal si potom doma, mám dìvèe!
Tøeba mì nechce? namítl zadumanì matce, pamìtliv toho doteku
rukou.
Tak mosi odìlat neco, abe ti mosela chcit! radila matka poouchle
ze svého køesla.
De já si netrófám!
Tak si trófni, mnì se libi! zvýila hlas.
Troufl si za pùl roku, kostrbatì ze sebe vysoukal, e spolu chodí u
dlóho, a tak, co kdyby...! a pozvednutou rukou naznaèil zaátrání po jejím
ramenu.
Má smùlu, Pepku, dneska to nende! zasmála se. A podruhý, dodala, u bez úsmìvu.
Pepku? Proè øekla Pepku? Asi proto, e s nìjakým chodí, napadlo ho.
A ten si u dávno trófl, øeklo v nìm cosi a ruka mu klesla dolù. Pak stál
pøed svými obrazy celou noc a ráno dospìl k názoru, e ta jeho zelená u
nemùe být temnìjí. A podruhý, a Pepku, øekla. U je to ètyøicet let.
Ona je bezmála zrovna tak dlouho vdaná.
Stalo se to tamhle u tìch vrátek na dvùr. Kadý den ji tam vidí, kdy
stojí u okna v kuchyni. Ona má poøád stejnì mladou tváø. Pepku, øekla
tenkrát. Nepøebolelo to dodneka...
Za mými zády byla svìtnièka, kde pìt let umíral Jiøíkùv otec. Leel v posteli neschopný øeèi a pohybu, tak jak ho tam tenkrát dovlekl Lomikar.
Pøedtím tam spávala jeho sestra, ne se provdala za Zezulu z Ulice. Dlóhé
Zezola, pøezdívali mu u nás, v létì i v zimì obleèený v burnusu bez

knoflíkù, pøevázaném povøíslem z cepové slámy. Té rópèiko! køièel na
kluky a snail se je zasáhnout bièem, kdy mu poskakovali za vozem, na
kterém vezl dva kopeèky hnoje. Te rópèiko, øíkal tie svému nejmladímu synovi v pìtapadesátém na pùdì, kam se dotáhl ze západního
pohranièí s nohou prostøelenou upilovanou kulkou, kdy se pokusil pøejít hranice, a zasypával mu ránu prákem z léèivých bylin, nasbíraných,
usuených a utluèených v hmodíøi starou Vidlaèkou, te rópèiko, eptal a v té chvíli to vùbec nebyla nadávka...
Zezulka... Zasvobodna spávala ve svìtnièce za mými zády. Prosklenými dveømi odtud prosvítalo svìtlo a já jsem øekl:
Sviti ti tam svìtlo, Jirko.
Neøekl nic, s pohledem upøeným na své obrazy na protìjí stìnì zøejmì pøemýlel o poselství té temné zelené.
Po ètvrthodinì zaèal grog spolehlivì pùsobit: slyel jsem hlasy dávných
kamarádù, tøeskot sklenic, zøetelný hlas gramofonu z pøilehlé kuchynì.
Po boku Jiøíkovo mlèení, blaenì jsem vychutnával teplo a pohodu pøítmí sálku hospody.
Duièky budou, øíkal jsem si v duchu, usmíval se, napil se grogu a vzpomnìl jsem si:
To vdycky pøijídívali odpoledne Svobodovi z Medøièe, kadý rok.
Stavili se na høbitovì, na hrob jakési tetky dali vìnec a zapálili svíèku.
Pak u nás svaèili. Kafe bylo bílý a bábovka tøená. Sedával jsem za kamny
u zdi, u stolu nai a ti Svobodovi. Se synem byli tøi. Lièky zvonily o álky
a trousily se chudièké vìty. Obchody nikdy nely, doba byla zlá, aby za rok
byla horí. Sedìl jsem za kamny a nìkdy poslouchal ty u stolu, a nìkdy
vítr, jak komínem sestupoval k plamenùm. Tmìlo se, ale petrolejka mìla
jetì èas a stíny v koutech dostávaly pøísnou tváø. Tmìlo se. Bude válka,
øekl kdosi u stolu. Pøijdou patný èasy, øekly stíny a najednou jich bylo
víc. Tmìlo se. A venku vdycky zaèal padat první sníh. Tmìlo se a neslynì pøicházeli dávní mrtví, aby obklopili stùl, u nìho ticho prolamovalo prsty vpletené do sebe jak pøi seanci. Koneènì svitla petrolejka, aby
rychle èrtala mezi stolem a záhrobím v oknì tìkou møí. Setmìlo se
a venku poøád jetì padal ten první sníh...
Usmál jsem se a znovu se napil, potøeboval jsem to, abych mohl dopovìdìt:
Po válce jezdit pøestali. Mladýho zastøelili v pìtaètyøicátém pøi medøickým povstání v Kostelní ulièce a staøí to nechtìli pøeít, a odmlèel jsem
se, protoe se zaèaly dít hrozné vìci: Jiøík pomalu vytáhl virinku na dva
prsty od zubù a øekl tak tie, e jsem mu stìí rozumìl:
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