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Marie od hodin

Když František zaklepal na dveře domu v ulici K Sadům čp. 12 – 

klepadlo bylo těžké kovové a  vydávalo dunivý zvuk, který se ještě 

chvíli vznášel nad prázdnou klatovskou ulicí – nikdo nepřišel ote-

vřít, jen kočka rozvalující se na rohožce se pomalu protáhla a s na-

hrbeným hřbetem se Františkovi začala třít o nohavici. Vrátil se před 

branku a díval se nahoru do oken se zataženými závěsy, zda se tam 

přece jen neobjeví Marie. Pak se posadil na zídku plotu, kousek stra-

nou za clonu přerostlých tújí, protože se trochu obával, že místo 

Marie vyjde někdo z rodiny. Ale k takovým obavám nebyl důvod, ne-

boť by ho po těch letech stejně nejspíš nepoznali.

Dům byl něco mezi venkovským stavením a předměstskou vi-

lou, nebo přesněji, byl venkovským stavením, které se na maškarní 

ples převléklo za vilu. Mariina babička ho kdysi dala přestavět, aby 

působilo vznešeněji, na střeše se objevila věžička, nad vstupem se 

na antických sloupech rozkročil balkon a na jižním průčelí začaly 

ukazovat čas podivné sluneční hodiny: ze zdi trčela v rameni usek-

nutá ruka, která třímala hůl vrhající stín. Babička se nechávala ti-

tulovat Holická z Holic a tvrdila, že ruka s holí je jejich rodové zna-

mení, které dokládá spříznění s  pány z  Manfelsu, i  když byli jen 

chudší větví, protože manfelsovská ruka nedržela hůl, ale zlatý 
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meč. I tak budily sluneční hodiny pozornost kolemjdoucích. Marii 

kvůli tomu její české kamarádky žertem říkaly „Marie od hodin“, 

když k ní chodily na návštěvu a popíjely čaj, podávaný v altánu za 

domem. A její židovské přítelkyně ji zas titulovaly „Maria von Son-

nenuhr“, což naopak už znělo docela vznešeně. Přesto k  nim ži-

dovské dívky nesměly, i když vila, v níž bydlely, byla ještě honos-

nější a ozýval se z ní klavír, jaký vždy Mariina matka toužila mít, 

ale přece jen, byly to Židovky a jejich přítomnost by Holická z Ho-

lic, ani Mariina matka Evženie nepřipustily. (Mariin otec do tako-

vých věcí nemluvil, ostatně nemluvil ani do jiných.) A tak Rebeka 

a Hannah Schwarzovy sedávaly na zídce plotu, kousek stranou, aby 

z domu nebylo vidět, jak si s Marií povídají, na stejném místě, kde 

teď seděl František a vzpomínal, kdy zde před válkou takhle čekal 

naposledy.

Ani on nebyl tenkrát vpuštěn do salonu, ba ani do zahradního 

altánu, a když Marii navečer doprovázel domů, raději se s ní lou-

čil už na začátku ulice. „Je sice z Prahy a má maturitu,“ připouš-

těla Holická z Holic a Mariina matka přitakávala, „ale přece jen mu 

pořád čouhá sláma z bot. A jeho děd prý byl karbaník a před dluhy 

utekl od rodiny s deseti dětmi.“

„František psal básně do Šumavanu,“ hájila ho Marie.

„Vždyť jsi ho ani pořádně neznala, tak brzy ho odvedli do 

války,“ utěšovala ji matka Evženie. Ale to bylo o  hodně později, 

dlouho po Františkově posledním dopise z Haliče, kdy jako by se 

po něm bez hrobu zem slehla, jako po těch mladých mužích, je-

jichž jména, s  dovětkem „Budiž mu vzdálená zem lehká“, při-

bývala na hrobech klatovského hřbitova. Tou dobou už na hřbi-

tově ležela i Mariina babička, na náhrobku bylo vytesáno „Holická 

z Holic a její rod“, jak si to babička výslovně přála, ba dokonce si to 

pojistila tím, že náhrobek sama dlouho před svou smrtí objednala.
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„Budu se tam vůbec smět jednou připsat, když se jmenuju Su-

chý a  nemám modrou krev?“ ptal se Mariin otec, který po smrti 

tchyně viditelně pookřál.

„Ty jsi měl vždycky místo modré krve v žilách modrý inkoust,“ 

zpražila Evženie manžela, penzionovaného úředníka c. k. okres-

ního hejtmanství.

Bylo to zvláštní. Dokud babička žila, trpěla matka pod jejím 

přísným pohledem stejně jako zbytek rodiny a toužila si jednou dě-

lat opravdu to, co sama chce, třeba si koupit piano a hrát při otevře-

ném okně nejnovější kuplety, kdyby ovšem na piano měli dost pe-

něz a kdyby se to slušelo. Jenže babička žila příliš dlouho, až Evženie 

zapomněla, co by vlastně mohla sama chtít. A po její smrti bezděky 

ihned přejala roli strážkyně rodinných tradic, jako by na dům už 

nepadal jen stín ruky na slunečních hodinách, ale obří stín zástupu 

všech Holických z Holic, jejichž původ u Manfelsů byl sice nejasný, 

o to nespornější však byly generace pašeráků přes bavorské hranice, 

kteří se posléze domohli takového bohatství, že se stali váženými 

obchodníky. A  nebýt špatně uložených peněz do pochybných ak-

cií, zůstalo by babičce víc než jen domek na klatovském předměstí 

a velký zlatý prsten, který nosívala při rodinných oslavách a který si 

teď navlékla Evženie, jako by tím stvrzovala řeholní slib, že zůstane 

odkazu své matky věrná. Dokonce nikdy neopomněla za svým jmé-

nem Suchá vždy dodat: rozená Holická z Holic.

Teď ona usedala do čela stolu, kde dříve trůnila babička, a poté, 

co zvedla hlavu na znamení, že je domodleno, zacinkala lžící do 

talíře, aby se mohli pustit do jídla. Bývalo teď jen o dvou chodech, 

které sama navařila, protože služku už dávno museli propus-

tit, i porce byly skromné kvůli drahotě, kterou byli vinni židovští 

obchodníci, jak otec po obědě předčítal z Klatovských listů a matka 

souhlasně přikyvovala.
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Marie si umiňovala, že nikdy nesmí být jako její matka, za-

tímco se mlčky modlili, říkala v duchu: „Panebože dej, ať se jí v ni-

čem nepodobám, a odpusť mi, že se tak rouhám, ale Ty přece chceš, 

aby se všichni milovali, aby v nás přebývaly krásné myšlenky, jaké 

mi říkal František, a ne závist a malichernost.“ Ale při pohledu do 

zrcadla z úzkostí zjišťovala, že se matce podobá stále více, stejně 

široké tváře a  velká prsa i  boky, jen vlasy měla po otci vlnitější 

a úplně černé. Zkoušela si matku vybavit v mladších letech, ale ne-

dokázala to, zdálo se jí, že snad vždycky chodila s vlasy úzkostlivě 

staženými do uzlu, v černém a s černou sametkou kolem krku, jako 

její matka, jako by se celá převtělila do obrazu babičky i s jejím za-

mračeným výrazem, který dával najevo, že se nesluší od budouc-

nosti očekávat nic dobrého. Marie se na sebe do zrcadla odhodlaně 

usmála a rozpustila si vlasy na ramena a vyšla na ulici, kde zářilo 

letní slunce.

To bylo ten poslední rok války, kdy úroda pomrzla pozdními 

mrazy a co nebylo zrekvírováno pro vojsko, zmizelo kdesi po cestě 

z okolních vesnic. Prý všechno skupují ti uprchlíci z Haliče, kteří se 

tu zabydleli a roztahují se do té míry, že to přimělo místní obyva-

tele podívat se, co ukrývají sklady židovských obchodníků. Až sem 

bylo z města slyšet cinkání rozbíjených výloh. Po ulici běžely Re-

beka a Hannah, cosi tiskly v náručí, ale pak zahlédly hlouček mužů 

postávajících před jejich domem a rychle zabočily do branky, kte-

rou jim Marie otevřela. Zavedla je za dům do altánu, kam nebylo 

z  ulice vidět, dívky se třásly, ale přitom nepouštěly z  rukou ko-

vovou pokladničku z otcova krámu. Celou dobu nepromluvily ani 

slovo, ani když najednou uviděly, jak z domu, vyrušena rámusem, 

vychází Mariina matka, nejdříve šla asi k brance, ale pak se vydala 

zkontrolovat i  zadní zahradu. Viděly ji, jak se strnulým výrazem 

míjí altán a  zase mlčky mizí v  domě. Teprve když se po setmění 
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Rebeka a Hannah odplížily k vlastnímu domovu a Marie vešla do 

jídelny, řekla matka: „Můžeš je k  nám někdy pozvat na svačinu. 

Ale jen do altánu, do domu je neber, to by babička nepřežila ani 

v hrobě.“

Matka přitom ani nehnula brvou, ani stín úsměvu jí nek-

mitl tváří nad tím zvláštním vyjádřením a Marie uvažovala, zda to 

matka jako pokus o žert vůbec myslela, nebo to z ní jen tak vyhrklo, 

jak se v duchu stále zaobírá posledními věcmi člověka. Jako by ji teď 

zachvátil virus mortis, vyvolávající posedlost smrtí, virus, který se 

v Klatovech šířil patrně již od doby, kdy zde do katakomb ukládali 

vysušené mumie mnichů. Matka si už dokonce začala předplácet 

pohřeb první třídy a nutila Marii ke společným výpravám na hřbi-

tov, kde stále měnila rozvržení výsadby na rodinném hrobě, jako 

by si na těch dvou metrech čtverečních chtěla včas vybudovat malý 

soukromý ráj.

Tady je také zastihl konec Rakouska-Uherska, i  když o  tom 

v tu chvíli neměly ještě ani tušení. U vedlejšího hrobu právě hrála 

hudba klatovských ostrostřelců na rozloučenou s oblíbeným stráž-

mistrem Procházkou, který před dvěma dny zemřel na španělskou 

chřipku, a  když se pak kapela vydala na zpáteční cestu k  městu, 

přemluvila Marie matku, aby se  přidaly k  průvodu. Na náměstí 

se mezitím srocoval dav napjatě očekávající, kdy z radnice někdo 

promluví. Ale okna radnice zůstávala zavřená. Kapela pochodovala 

kolem kašny a  za jásotu celého náměstí hrála teď místo smuteč-

ních pochodů píseň „Kde domov můj“ a „Hej, Slované“, a pak zas 

„Kde domov můj“. Pak se už muzikanti chtěli rozejít, protože ne-

bylo jasné, zda jim to muzicírování někdo proplatí, kdosi si je však 

pohotově objednal na další pohřeb v pozdním odpoledni, takže se 

neodebrali k domovům a v onen památný okamžik, kdy na kašnu 

vyskočil redaktor Klatovských listů a  vyhlásil, že je války konec 
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a máme svobodu, mohla se znovu rozeznít píseň o domově, o němž 

si nejsme jisti, kde vlastně je.

A Marie si v duchu říkala: „Panebože, dej, ať se vrátí. Když to 

dokázal přežít Josef, dopřej to i Františkovi.“

A matka řekla nahlas, ale až byly samy na cestě domů: „Já vě-

děla, že to skončí špatně. Novoty ještě nikdy nic dobrého nepři-

nesly. Teď budou ještě otci vyčítat, že tak poctivě pracoval a slou-

žil své zemi.“

A matka měla pravdu. Brzy se v Šumavanu objevila výzva, aby 

se přihlásili všichni, kdo mohou dosvědčit protičeský útlak ze 

strany okresního hejtmana Vysockého a jeho podřízených. Ale na 

penzionovaného otce si již dávno nikdo nevzpomněl.

Pak se konečně začali vracet první vojáci, těm živým na ná-

městí vyhrávala kapela ostrostřelců, těm druhým připisovali 

jména na náhrobky, až konečně přišel dopis i Marii. Nejdříve od Jo-

sefa, že bratr prý byl kdesi spatřen živý, ale že se stále někde toulá, 

bůhví proč se hned nevrátil domů a místo toho cestuje z místa na 

místo, dokonce prý zajel i do Čachrova a  Jesení, ale na zapřenou 

a nikomu nic neřekl. A pak Marii dorazil lístek přímo od Františka. 

Nebylo v něm nic o minulosti a nic o budoucnosti, jen srdečný po-

zdrav, ale další dopis následoval hned druhý den, kde sliboval, že 

se brzy objeví, jen co si všechno trochu srovná v hlavě a pokusí se 

přihlásit na studia. Psal stále častěji, někdy byly ve schránce hned 

dva dopisy najednou, a Marie vždy spěchala z úřadu rovnou domů, 

tak jako ten den, kdy uviděla Františka sedět na zídce plotu.

„Proč jsi nenapsal, kdy přijedeš? Byla bych tě čekala.“

„Musel jsem zařizovat spoustu věcí.“

„Zapsal ses na univerzitu?“

„Ne, zůstanu v armádě. Studovat bude Josef a víc si dovolit ne-

můžeme,“ řekl František. „A taky jsem nechtěl čekat a zas všechno 
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odkládat. Dostal jsem strach, že už bych se k tomu pak nikdy ne-

odhodlal.“

Marie pochopila, že ji právě požádal o ruku, a políbila ho.

„Marie, asi se mnou nebudeš šťastná,“ dával jí ještě šanci 

František. „Víš, narodil jsem se jako dvojče a jeden z nás hned po 

porodu umřel. Někdy nevím, jestli jsem ten, co zůstal, nebo ten, 

který tenkrát umřel.“

Položila mu ruku na ústa.

„Františku, já tě chci. Živého, nebo mrtvého.“


