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Město pražské spalo. Spal císař. Spali i  jeho lvi a  všichni 
bohabojní měšťané. Nikdo si nevšiml dvou dívek, které 

té letní noci spěchaly s pochodněmi v rukou na petřínský vrch.
„Je to ještě daleko?“ ptala se ta tmavovlasá.
„Už jen kousek,“ odpověděla druhá. Měla světlou pleť 

a dlouhé ryšavé vlasy. „Anči, podrž mi to na chvíli, prosím tě, 
a posviť mi sem.“

„Ale proč?“ divila se tmavovláska, když jí její přítelkyně po-
dala svou pochodeň. „Co hledáš na té zemi, Vavřínko?“

„Jitrocel. Rostou ho tu celé trsy. Největší sílu má, když se 
nasbírá těsně po půlnoci.“

„Dělníci, kteří na vrchu Petříně lámali kámen, tu prý často v plame-
nech svých ohňů vídali lidské postavy, budoucí nebo minulé děje a další 
podivuhodné věci.“

Jan A. Novák: Hory a kopce opředené tajemstvím
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„K čemu je dobrý?“
„Na kašel a trávení. Jako mast i na klouby. Stará Dřímalová 

ho ode mě kupuje skoro každý týden.“
„Teď tu ale nejsme kvůli staré Dřímalové,“ mračila se Anči 

netrpělivě. „Něco jsi mi přece slíbila.“
„Vždyť už jdu,“ řekla Vavřínka a schovala trs bylin do plátě-

ného sáčku, který měla zavěšený u pasu.
Lesní pěšina je zavedla až na kraj skalního ostrohu. Tam 

dívky rozdělaly mezi několika kameny malý oheň a posadily se 
k němu, každá z jedné strany. Plameny se odrážely v hnědých 
a zelených očích.

„Jezuskote!“ vyjekla Anči vystrašeně. „Tamhle někdo je!“
Vavřínka se otočila a zahlédla zarostlého muže v silně ošun-

tělých svršcích. Jakmile zachytil dívčin pohled, zmizel mezi 
stromy.

„To je jen žebrák,“ řekla Vavřínka. „Žije kousek odsud 
v jedné jeskyni. Není nebezpečný.“

„Co když ale bude někde vykládat, co jsme tu dnes prová-
děly?“

„Ten nic vykládat nebude,“ mávla rukou Vavřínka. „A i kdy-
by, kdo by věřil starému tulákovi? Tak už povídej.“

„Co mám povídat?“ nechápala Anči.
„Co bys chtěla vědět.“
„Ty přece víš, co chci vědět.“
„Tak mi to připomeň.“
„Chci vědět, jestli se alespoň trochu líbím mladému Bezpal-

covi!“ vychrlila ze sebe Anči a znovu nasadila nervózně netrpě-
livý výraz.
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Vavřínka sáhla do druhého sáčku u pasu. Vylovila odsud hrst 
bílých okvětních lístků a vhodila je do ohně. Z plamenů se teď 
linula zvláštně dobrodružná vůně.

„Velký Perune a  všichni duchové ohnivého živlu,“ řekla 
ryšavá dívka, která teď plameny provrtávala nadmíru soustředě-
ným pohledem. „Jménem své přítelkyně Anny Zichové ptám 
se vás, jak o této dívce smýšlí pekař Antonín Bezpalec.“

„Tak co tam vidíš?“ zeptala se nedočkavá Anči po chvíli.
„Ššš!“ umravnila ji Vavřínka, aniž by odtrhla oči od plame-

nů. „Už se tu něco rýsuje… Něco bílého… vyšívaného… My-
slím, že by to mohl být závoj.“

„Svatební závoj?“ pípla Anči nadšeně. „Pane na nebi!“
Vavřínka zavřela oči a schovala tvář do dlaní.
„Nezlob se,“ řekla, když se na kamarádku znovu podívala. 

„Víc už mi toho oheň neukázal.“
„Má milá Vavřínko, nic dalšího už vědět nepotřebuju,“ řekla 

doširoka se usmívající Anči. „Co jsem dlužná?“
„Tucet křupavých solených housek. Splatit mi to můžeš až 

po vaší veselce.“
S Anči se Vavřínka přátelila už od dětství, peníze po ní proto 

nechtěla. Za své věštecké služby si jinak obvykle účtovala dva 
groše. Ale ať už si nechala platit penězi nebo pečivem, jedno 
měli všichni její zákazníci společného; Vavřínka jim pokaždé ří-
kala jen takové věci, které chtěli slyšet. Spokojenost pak byla na 
obou stranách. Navíc se její na míru šité věštby častokrát napl-
nily. A pokud k tomu zatím nedošlo, jistě by se dříve či později 
ještě naplnit mohly.
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Jan Trumský byl vrchním sekretářem prokurátorské komo-
ry a svůj úřad zastával svědomitě. Někdy až příliš. Vlastnil 

krásný měšťanský dům pod Zámeckými schody, kde jeho paní 
vybudovala během prvních let jejich manželství domov jako 
stvořený pro šťastnou rodinu. Rodina, ať už jakákoli, se však 
zatím nekonala.

Vavřínce Pylíkové bylo necelých patnáct let, když k Trum-
ským přišla. Nová paní domu tehdy najímala nový personál 
a  Vavřínka díky tomu získala místo služebné. Rozhodně se 
nedalo říct, že by si tu vydělala přehnaně velké peníze. Nic-
méně měla jídlo a střechu nad hlavou, což se tehdy o každém 
sirotkovi rozhodně říct nedalo. Po dvou letech služby dostávala 
stejně nízký plat a  spala na stejně tvrdém slamníku, ve stejné 
podkrovní komůrce, kde byla v zimě zima a v létě vedro. Vav-
řínka si ale nikdy neztěžovala. Při každé volné chvíli sbírala, 
sušila a prodávala bylinky, příležitostně věštila z ohně, škudlila 
každý groš a těšila se na den, kdy si otevře svůj vlastní bylinkář-
ský obchod.

„Už to bude, lásky moje,“ zavolala Vavřínka z okna kuchyně 
na pětici koček, které na dvorku hlasitě mňoukaly.

„Nekrm pořád ty kočky, bude jich moc,“ řekla kuchařka 
Dora. S tučnýma rukama v bok pozorovala Vavřínku, jak krájí 
na malé kousky hovězí, co zbylo od oběda.

„Nebude jich moc,“ řekla Vavřínka, načež maso posypala 
jakousi sušenou bylinnou směsí.

„Ty je snad chceš…?“
„Ale prosím tě.“ Vavřínka se zatvářila pohoršeně. „Po tom-

hle nezabřeznou.“
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„Pánbu s  náma a  zlej pryč!“ pronesla kuchařka teatrálně 
a pokřižovala se. „To je přece proti přírodě!“

„Proti přírodě je hlavně topit koťata,“ řekla Vavřínka a vyšla 
z kuchyně na dvorek. V tu chvíli se k ní seběhlo malé chlupaté 
stádečko, které se jí usilovně třelo o nohy. „Tu máte, miciny.“ 
Dva plechové talíře plné masa položila na zem a šťastně vrnící 
kočky se pustily do hostiny.

„Není divu, že tě tak milujou, když je takhle rozmazluješ,“ 
řekla Dora stojící ve dveřích. „Jsou to mrchy prodejný. Na mě 
syčej, i když jim občas dám mlíko.“

„Mlíko jim nedávej. Mají po něm průjem. Jen vodu a maso.“
„A co jim rovnou naservírovat pečený holoubata?“

Když druhý den ráno nesla Vavřínka koš s vyžehleným prá-
dlem do ložnic ve druhém patře, vyhlédla malým oknem 

na odpočívadle ven a zahlédla pána domu. Nasedal zrovna do 
kočáru a zdál se bledší a vážnější než obvykle. V ložnici se pak 
Vavřínce naskytl zvláštní pohled. Paní Trumská seděla v křes-
le, dlouhé černé vlasy rozpuštěné, na sobě nic než noční košili.  
Zírala kamsi do prázdna.

„Dobré ráno, milostpaní. Nebude vám vadit, když převleču 
postel?“

Žádná odpověď. Vavřínka si to vyložila jako souhlas a pus-
tila se do práce. Když odhrnula peřinu, uviděla na prostěradle 
menší červený flek. Okamžitě jí bylo jasné, proč je dnes paní 
jak bez ducha. Měsíčky pro ni byly během posledních dvou let 
největším nepřítelem.
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„Hned vám převleču čisté ložumenty,“ řekla Vavřínka ner-
vózně a spěšně začala z postele stahovat zakrvácené prostěradlo.

„Zpozdilo se to,“ řekla Marta Trumská slabým hlasem, aniž 
by se na Vavřínku podívala. „Skoro o týden. Už jsem myslela, 
že…“ Pak se usedavě rozplakala.

Vavřínka by svou paní ráda utěšila. Ráda by ji objala, řekla, 
že všechno bude dobré, a dala jí bylinky, které by jí mohly s je-
jím trápením pomoct. Jenže ten den musela zastat moře práce 
v domě a potom vyřídit nějaké pochůzky ve městě. Zajít na trh, 
do apotéky, k řezníkovi. A taky oběhnout několik svých stálých 
zákazníků s bylinkami a mastmi. Stará Dřímalová tentokrát udě-
lala velkou objednávku. Ale tím hlavním důvodem, proč z ložni-
ce Vavřínka po převlečení postele tak rychle vyběhla, byl strach.

Magdaléna Suková byla Vavřínčina známá, která ještě do-
nedávna sloužila v sousedním domě. Po nocích pletla šály a če-
pice, které pak prodávala, a  sem tam si tak přivydělala nějaký 
ten groš navíc. Když na to její paní přišla, okamžitě ji ze služby 
propustila. Prý když se u ní v domě tak moc nudí, ať ji živí jen 
to její pletení. Kdyby paní Trumská zjistila, že si Vavřínka tajně 
přivydělává bylinkařením, mohla by přijít o práci. To nemohla 
riskovat.

V dobách, které už dávno odvál čas, uctívali lidé v posvát-
ném háji na temeni Petřína své bohy. Středobodem toho 

tajemného místa býval prastarý košatý  dub, u  kterého hořela 
velká vatra. Věčný oheň Perunův. Pak přišla nová doba a  s ní 
i nová víra, které byli staří bohové na obtíž. Kníže Boleslav II., 
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muž nejkřesťanštější, otec sirotků, ochránce vdov, utěšitel za-
rmoucených, nechal ve jménu jediného Boha všemohoucího 
starý dub porazit a věčný oheň uhasit. Spolu s ním pohaslo té 
noci i mnoho zkažených duší uctívačů ohnivých model.

A  to se rozumí samo sebou, že velký Perun nebyl tímto 
knížecím počínáním dvakrát nadšený. Zjevil se Boleslavovi 
ve snu a v efektně plamenném výjevu mladého knížete infor-
moval, že lid se opět vrátí ke  starým bohům a  opět na vrchu 
petřínském budou k jejich poctě planout ohně. Jenže rušit pa-
novníkův poklidný spánek se nevyplácí. Svou ohnivou noční 
můru konzultoval Boleslav hned druhého rána s biskupem Voj-
těchem. Jeho rada zněla: srovnat celý pohanský hájek se zemí 
a na tom místě pak jakožto preventivní opatření proti nečistým 
silám, jako závaží držící zlo pod pokličkou, postavit kostelík za-
svěcený svatému Vavřincovi. Tak se i stalo.

Šest století po těchto událostech zařekl se otec Blažej, že co 
on bude živ, zůstanou všechny ozvěny starých pohanských časů 
hluboko pod zemí. U Svatého Vavřince sloužil už víc než pat-
náct let a  zatím se mu toto předsevzetí, díky jeho usilovným 
modlitbám a víře pevné jako petřínské skály, dařilo plnit.

Kam až jeho paměť sahala, nezažil tak nebývale teplé září. 
Když se před dveřmi kostelíka loučil po středeční bohosluž-
bě se svými ovečkami, stékaly mu po vysokém vrásčitém čele 
kapky potu, což poněkud ubíralo na jeho důstojném vze-
zření. Po zralé úvaze nakonec uznal, že si i  služebník boží  
občas zaslouží trochu toho chladivého moku v krčmě U Tlusté 
žáby. Vydal se proto z kopce dolů, po cestě vedoucí na Malou 
Stranu.
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Uviděl je, když vyšel z lesa do ovocného sadu. Seděly v trá-
vě mezi jabloněmi, jedna měla vlasy tmavé, druhá ryšavé. Byly 
bosy a něčemu se nahlas smály.

„A co se tam teda přesně stalo?“ ptala se ta zrzavá.
„Vešla jsem do pekárny a místo něj tam stál starej Bezpalec,“ 

odpověděla tmavovláska. „To mě samozřejmě dost zklamalo. 
Ptal se mě, čím poslouží. Tak jsem řekla, že bych byla radši, 
kdyby mi posloužil jeho syn.“ Zrzka vyprskla smíchy. „Vůbec 
nevím, co mě to popadlo,“ pokračovala tmavovlasá. „Většinou 
se dost stydím, ale ta tvoje ohnivá věštba mi dodala odvahu. 
Tonda to asi zezadu slyšel a hned vešel do krámu. Tak trochu 
šibalsky se na mě usmál a já mu úsměv oplatila.“

Holky se znovu nahlas rozesmály. Tmavovláska splétala vě-
neček z nějakého kvetoucího plevelu. Když ho svázala, položila 
ho zrzce na hlavu. Otci Blažejovi bylo čím dál větší horko. Při 
pohledu na ty dvě ucítil pod černým sametovým rouchem něco 
téměř zapomenutého. Nenáviděl je za to.

Když vešla Vavřínka do svého podkrovního pokojíku, její 
srdce se proměnilo v kámen a propadlo se o dvě poscho-

dí níž. Na posteli s tvrdým slamníkem seděla Marta Trumská 
a v rukou držela svazek sušených třezalek. Dívala se vzhůru 
k šikmému stropu, kde visely další svazečky sušícího se býlí.

„Paní, já…“ koktala bledá Vavřínka. Klekla si na zem vedle 
Marty, chytila ji za ruku a upřela na ni prosebný pohled. „Ne-
vyhazujte mě, moc vás prosím! Všechno to hned spálím v kam-
nech. Jen mě nepropouštějte!“
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„Ale co tě nemá, milé dítě,“ usmála se Marta pobaveně. 
„Nekleč mi tu, prosím tě. Pro pár sušených kytek bych přece 
nikoho nevyhodila.“

Vavřínčino srdce se vrátilo na své místo a začalo zase nesměle 
tlouct.

„Opravdu?“
„Vlastně jsem tě přišla poprosit o radu. Možná tušíš, co mě 

a  mého muže poslední dva roky trápí. Lékaři mi nepomohli. 
Nepomohlo nic. Ale ty se prý vyznáš v léčivých bylinách. Prý 
jsi už mnoho lidí zbavila jejich zdravotních neduhů. Tak jsem si 
říkala… Neměla bys tu něco… něco…“

Vavřínka tam chvíli jen mlčky stála. Pak se doširoka usmála 
a otevřela starou dřevěnou truhlu plnou plátěných sáčků.

„Abych neměla! Tady. Tohle je sušený maliník. Udělejte 
si z něj odvar a užívejte ho vždycky prvních deset dní cyklu. 
A samo  zřejmě taky kontryhel, ten pijte každý den. Dám vám 
ho radši víc. Vy i váš manžel jezte hodně syrového špenátu, bro-
kolice, kapusty, občas si dejte játra. Fajn jsou taky ořechy a čoč-
ka. A řekněte Doře, ať vám častěji vaří ryby.“

Marta držela v  náručí voňavé sáčky a  usmívala se na svou 
služebnou se zoufalou nadějí v očích.

„Tak dobře. Dobře, udělám všechno, jak radíš. Děkuji ti, 
Vavřínko. Děkuji ti mnohokrát. A ještě…“

„Ano?“
„Říká se taky, že umíš z ohně věštit lidem jejich osud.“
„Milostpaní, já…“
„Myslíš, že bys… že bys to mohla udělat i pro mě?“
„No víte, ono to není jen tak.“
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„Zaplatím ti. Cokoli si jen řekneš.“
„Když já nevím, jestli je to dobrý nápad. Vidím jen takové 

nejasné výjevy. A nehodí se, aby vznešená dáma jako vy…“
„K čertu se vznešenou dámou! Potřebuju to. Potřebuju vě-

dět, jestli se někdy stanu matkou. Vavřínko, prosím… prosím 
tě. Kleknu si před tebou, jestli musím. Jen mi, prosím, ukaž, 
jestli někdy přivedu na tento svět dítě. Už to příšerné čekání 
a zoufalé modlitby měsíc co měsíc dál nevydržím.“

„Tak dobře,“ svolila Vavřínka nakonec, ale neměla z  toho 
dobrý pocit. „Za tři dny. Zrovna bude podzimní rovnoden-
nost. Půjdeme spolu na Petřín a něco zkusíme. Neříkejte o tom 
ale, prosím, svému muži. Ani nikomu jinému.“

Za tři dny se Vavřínka s  Martou vypravily s  pochodně-
mi v rukou na vrch Petřín. Byla to noc, kdy se léto mění 

v podzim.
„Je to ještě daleko?“ chtěla vědět Marta. Na sobě měla dlou-

hý plášť z tmavomodrého sametu a nervózně se rozhlížela ko-
lem sebe. Bylo to poprvé v jejím životě, kdy byla uprostřed noci 
venku.

„Už jen kousek,“ odpověděla Vavřínka.
Lesní pěšina je zavedla až na kraj skalního ostrohu. Tam 

služebná-věštkyně rozdělala malý oheň, ke kterému se s Mar-
tou posadily. Plameny se odrážely v  modrých a  zelených 
očích.

„Zeptejte se teď na to, co se chcete dozvědět, milostpaní,“ 
instruovala Vavřínka Martu.
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„Chci vědět, jestli se stanu matkou. Jestli někdy budu chovat 
v náručí své vlastní děťátko.“

Vavřínka vhodila do ohně hrst bílých okvětních lístků.
„Velký Perune a  všichni duchové ohnivého živlu, jménem 

paní Marty Trumské ptám se vás, stane se tato dobrá žena 
v tomto jejím pozemském životě matkou?“

Chvíli pak seděly mlčky u ohně a soustředěně zíraly do pras-
kajících plamenů. Ještě než stačila Vavřínka přijít se svou smyš-
lenou věštbou, promluvila Marta.

„Něco tam vidím,“ řekla s očima dokořán.
„Vážně?“ divila se Vavřínka a naklonila se k ohni o něco blíž. 
„Ano, je to… něco lesklého… Stříbrné chrastítko!“
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„No jistě, už to vidím také,“ dodala Vavřínka honem, ale 
nebyla to pravda. V ohni nepozorovala nic zvláštního, ostatně 
jako vždycky.

Pak se z plamenů ozval hlasitý dětský pláč. Obě ženy sebou 
trhly a vyměnily si vyděšené pohledy.

„Moje dítě…“ hlesla Marta a  jako ve snách natáhla ruku 
přímo do ohně.

„Milostpaní, to ne!“ vykřikla Vavřínka a odtáhla Martu stra-
nou. Na pravé dlani měla velkou lesklou popáleninu. „Nebojte, 
doma vám na to dám chladivou mast.“ Nezdálo se, že by Martu 
její zranění jakkoli znepokojovalo. Ve tváři měla výraz absolut-
ního štěstí.

Pak zahřmělo a za okamžik se spustil mohutný lijavec. Uhasil  
oheň a zahnal Vavřínku s Martou domů.
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Když se mladý pán na jaře příštího roku narodil, přišlo  
spolu s ním do domu Trumských slunce a štěstí.

„Pojmenovali jsme ho Vavřinec, po tobě,“ řekla Marta. Ležela 
v posteli s novorozencem přisátým k prsu a šťastně se na Vavřín-
ku usmívala. „Byla bych moc šťastná, kdybys mu šla za kmotru.“

„Jste si jistá, paní? Vždyť jsem jen obyčejná služebná. Co 
tomu řeknou lidi?“

„Na lidech mi nezáleží. Jen díky tobě je na světě.“
„Ale běžte. Na světě je především díky vám.“
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„Chtěla by sis ho pochovat?“
„Já nevím, milostpaní. Ještě nikdy jsem tak malé dítě nedr-

žela. Umím nosit jen kočky.“
„To je podobné.“
„Dopadne na všechny čtyři, když ho pustím na zem?“
„Raději to nezkoušej,“ smála se Marta. „Podpírej mu hla-

vičku. Tak. No vidíš, jde ti to skvěle.“
Vavřínka se na Martu nejistě usmála. Malý Vavřinec byl 

celý růžový a spal. Koťata jsou hezčí, napadlo ji, ale nahlas to 
neřekla.

Křtiny se samozřejmě konaly v kostelíku Svatého Vavřince 
na Petříně. Martina volba byla v tomto ohledu zcela jasná. 

Byl nádherný červnový den a  před starým kamenným svato-
stánkem se sešly dva tucty příbuzných a přátel, kteří přišli malé-
ho Vavřince přivítat na světě.

„Dobrý den, paní Trumská, pane Trumský,“ pronesl otec 
Blažej blaženě, když vyšel ze dveří. „Otázka, jak se vám daří, je 
dnes myslím zcela zbytečná, vzhledem k tomu, že právě proží-
váte ten největší boží zázrak.“

„Dobrý den, otče,“ řekla Marta. Držela dítě zabalené do 
krajkových peřinek v náručí a celá jen zářila.

„Velmi mě těší, že jste svého prvorozeného syna pojmeno-
vali po tak významném světci, jakým je svatý Vavřinec, a vzdali 
mu tím zasloužený hold,“ řekl Blažej a  rozněžněle se na mi-
minko usmíval.
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„Zasloužený hold jsme tím chtěli vzdát především tady syn-
kově kmotře Vavřínce,“ vysvětlila Marta.

„Ach tak,“ řekl Blažej a  změřil si drobnou zrzavou dívku 
zkoumavým pohledem. „Dobrá tedy. Teď už ale pojďme do-
vnitř, přátelé. Začneme.“

Dva týdny po synově narození se sluncem prozářená idyl-
ka z domu Trumských vytratila. Dítě bylo zdravé, dob-

ře jedlo a  každým dnem sílilo, plakalo jen občas a  rozhodně 
tu nebyly důvody k přehnaným obavám o jeho život. To si ale 
Marta zřejmě neuvědomovala. Jednoho rána se probudila se 
svíravým strachem na srdci. Od té doby nenechala na synka ani  
na sebe nikoho sáhnout, manžela nevyjímaje. Všude číhalo 
nějaké nebezpečí a  všichni chtěli jejímu vymodlenému dítěti 
ublížit. Nespala, nejedla, jen bděla nad kolébkou a utápěla se 
v  katastrofických představách, jaké hrůzy by mohly malého 
Vavřince na tomto veskrze zlém a zkaženém světě potkat. Teď 
by si Vavřínka na vtípek o dopadání dítěte na všechny čtyři před 
Martou rozhodně netroufla.

„Vavřínko, prosím tě, co to s ní je?“ zeptal se Jan Trumský 
jednoho večera zoufale. Z horního patra se zrovna ozýval štkavý 
pláč jeho ženy. „Je jako vyměněná. Nechápu to.“

„Myslím, že se jí jen vrazilo mlíko do hlavy,“ řekla Vavřínka 
šeptem. „To se po porodu občas stává. Nebojte se, pane, zase to 
přejde.“

„To tedy doufám. Nemohla bys jí dát něco, co by ji trochu 
uklidnilo?“
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„Po něčem se podívám,“ usmála se Vavřínka a vyběhla po 
schodech nahoru do svého pokojíku.

O hodinu později zaklepala na dveře pánovy pracovny.
„Dále.“
Seděl v křesle u krbu, v ruce držel pohár s vínem a vypadal 

dost sklesle.
„Dala jsem jí nějaké bylinky na lepší spánek. Myslím, že to 

zabralo. Vám jsem taky trochu přinesla. Zkuste. Uleví se vám.“
Jan Trumský odložil víno na stůl a vzal si od služebné nabí-

zený kalíšek s horkou tekutinou.
„Děkuji ti, Vavřínko. Jsi na mě tak hodná. Nevím, co bych 

si tu bez tebe sám počal.“
„Nejste sám. Máte svou ženu. Zase bude v pořádku, jen s ní 

teď musíte mít trochu trpělivosti.“
„Já vím. Ale je to tak těžké. Nemůžu si pochovat vlastní dítě. 

Nemůžu se dotknout své ženy. Cítím se tak strašně opuštěný.“
„Ale no tak,“ řekla Vavřínka konejšivě a položila Trumské-

mu ruku na rameno. „To se zase spraví.“
Pán domu pak Vavřínku, která stála hned vedle jeho křesla, 

zcela nečekaně pevně objal kolem pasu a hlavu přitiskl na její 
břicho.

„Milostpane, co to děláte?“ V  tu chvíli jí připadal jako 
malý kluk držící se máminy sukně. Nejen svým uplakaným 
počínáním, ale momentálně (protože stále seděl v křesle) taky 
výškou. „Pusťte mě, vypijte si ty bylinky a  běžte spát. No 
tak.“

Trumský nevypadal, že by se k čemukoli z toho, co Vavřín-
ka jmenovala, chystal. Udělal ale jinou věc. Vstal z křesla a chy-
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til Vavřínku za ruku, svou pusu při tom neobratným způsobem 
špulil směrem k jejímu obličeji.

„Dejte pokoj, milostpane! Tohle přece nesmíte!“ Snažila se 
mu vykroutit, nebylo to ale nic platné. Nakonec si jeho vlezlé 
rty našly cestu k  těm jejím. A povedlo se jim to v  ten nejne-
vhodnější okamžik.

„Ty jedna zrzavá děvko!“ vyštěkla Marta, která v  tu chvíli 
vešla do dveří manželovy pracovny. „Ty nevděčná malá čubko! 
Jak jen se opovažuješ líbat mého muže?“

Popadla Vavřínku za vlasy a smýkla s ní o podlahu.
„Drahá, tohle snad…“ pokusil se ozvat Trumský, jeho žena 

ho však probodla ledovým pohledem.
„Ty mlč!“ obořila se na něj a Vavřínku vytáhla za vlasy zase 

zpátky na nohy.
„Ale tak to vůbec nebylo, milostpaní!“ hájila se Vavřínka 

překotně. „Přísahám, já… Vážně bych nikdy nic takového… 
Jen jsem pánovi přinesla bylinky.“

„Takže jsi nás měla v plánu otrávit oba. Tak pojď. Pojď se 
mnou, ty zmije!“

Trumský tam zůstal stát beze slova a nechal svou ženu, aby 
Vavřínku odtáhla za vlasy pryč.

Vlekla ji po schodech dolů, nejníž, kam jen to bylo v domě 
možné.

„Tady teď budeš!“ křikla na Vavřínku Marta a strčila ji do 
sklepa. „Opovaž se ceknout, nebo tě přijdu spráskat.“

Dveře se zabouchly a Vavřínka zůstala ve vlhké klenuté míst-
nosti sama.
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Uběhla noc, uběhl den a byla tu zase noc. Vavřínka schou-
lená do klubíčka v koutě studené sklepní prostory vzhlédla 

ke dveřím, které se konečně otevřely. Dovnitř vešlo menší pro-
cesí. Marta, otec Blažej a dva statní mužští nepříliš inteligentní-
ho vzezření, kteří si byli podobní jako vejce vejci.

„Lituješ svých hříchů, mé dítě?“ zeptal se Blažej namísto 
pozdravu.

„Jakých hříchů, herdek?“ nechápala Vavřínka a  s  vypětím 
všech sil se postavila na nohy. Byla vzteky bez sebe. „Nic špat-
ného jsem neudělala. To její muž po mně včera večer vyjel. 
Rozhodně jsem se ho o to neprosila.“

„Jak se opovažuješ vykládat takové odporné lži, ty jedna špi-
navá čarodějnice?“ obořila se na ni Marta. „Očarovala jsi mě 
i mého muže! A to není všechno, otče. Věští z plamenů a z by-
lin míchá zákeřné jedy. Mého syna jednou chtěla hodit na 
zem, aby zjistila, jestli dopadne na všechny čtyři! Taktak jsem 
jí v tom zabránila. A od naší kuchařky vím, že kočkám dává do 
jídla něco, po čem pak nezabřeznou. Určitě to tajně podávala 
i mně, proto jsem tak dlouho nemohla otěhotnět!“

„To je přece nesmysl!“ rozčilovala se Vavřínka. „Celé to úpl-
ně překrucujete. Já vám přece dala bylinky, které vám k dítěti 
pomohly!“

„Lituješ svých hříchů?“ zeptal se Blažej znovu.
„Vždyť vám říkám, že je to celé omyl!“
„Bohužel mi tedy nedáváš na výběr. Pánové, prosím.“
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Dovlekli ji na místo, kde obvykle rozdělávala své věštecké 
ohníčky. Jenže tentokrát tam stála velká hranice s kůlem 

uprostřed.
„To ne, panebože…“ zděsila se Vavřínka.
„Boha se nedovolávej,“ řekl Blažej, když hromotluci přiva-

zovali dívku ke kůlu. „Mělas na něj myslet dřív, než jsi začala 
obcovat s pekelnými silami.“

„Milostpaní, slitujte se, prosím! Nic špatného jsem neuděla-
la, přísahám!“ Mezi stromy zahlédla jakéhosi muže. Byl to ten 
starý žebrák. Krčil se ve stínu a tiše pozoroval dění na skalním 
ostrohu. „Pane!“ vykřikla Vavřínka zoufale. „Pomozte mi!“

Marta s Blažejem se tím směrem podívali, ale žebrák zmizel 
dřív, než ho stačili zahlédnout.

„Myslíte, že…?“ pípla Marta vystrašeně.
„Nikdo tam není,“ mávl Blažej rukou. „Ta holka se nás jen 

snaží znejistit. Vavřínko Pylíková,“ pokračoval kněz ve svém 
inkvizičním výstupu, „jsi obviněna z  burcování temných sil, 
travičství, smilstva a pokusu o házení dítětem. Ptám se tě nyní 
naposledy: Doznáváš se ke svým hříchům?“

„Ani omylem, ty starej impotente!“ vyštěkla na duchovního 
Vavřínka z hranice.

„Dobrá tedy. Možná to o mně nevíš, ale jsem velkým ob-
divovatelem literárního díla pánů Kramera a  Sprengera,“ řekl 
mrazivě se usmívající Blažej. V rukou držel tlustou knihu, ale 
nebyla to Bible. „Tady se mu bohužel nedostalo patřičného 
uznání. To se nyní změní, neboť mě vede ruka boží. Jsem ná-
sledovníkem dvou osvícených autorů, Bůh mě vyvolil k napl-
nění jejich velkého díla a očištění veškerého lidstva od hříchu. 
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Prvotního hříchu, jehož původcem byla žena…“ Blažejovy 
rysy se změnily. Marta v něm najednou nepoznávala vlídného 
kněze, u kterého nacházela útěchu v těžkých chvílích. V očích 
se mu odrážely plameny pochodní a krvežíznivě tetelivá radost. 
„Vavřínko Pylíková, odsuzuji tě k smrti upálením zaživa. Oheň 
jsi používala ke svým nečistým čarodějným praktikám, ať tě 
tedy oheň také pozře.“

Hřmotná dvojčata zapálila hranici. Marta mlčela. Dívala se, 
jak se plameny rozhořívají a jak se Vavřínka, kmotra jejího syna, 
pomalu dusí kouřem.
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KAPITOLA DRUHÁ

2013

„Máš s sebou dost ponožek?“
„Jo, neboj.“

„I těch teplejch?“
„Jasně.“
„V  Holandsku pořád prší, tak abys nebyl v  mokrym. Ještě 

ti přežehlím košile. Taky tu nezapomeň tohle.“ Eva Serafinová 
vešla do pokoje svého syna a na otevřenou krosnu mu položila 
toaletní taštičku s pestrobarevným květinovým vzorem. „Zaba-
lila jsem ti tam základní léky. Na průjem, na zácpu, proti kašli, 
nějakou dezinfekci…“

„Mami, tohle si rozhodně nevezmu!“ ohradil se Josef. Byl 
to vytáhlý tmavovlasý mladík, který zrovna dokončil bakaláře 
na fakultě architektury. Do magisterského studia ho přijali na 
prestižní školu v Holandsku. Seděl teď ve svém pokoji na zemi 
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a snažil se rozhodnout, které knihy nechá doma a bez kterých se 
v Del>u neobejde.

„Proboha, proč ne?“ nechápala jeho matka.
„Ta taška je příšerná. Když mi bylo deset, poslalas mě s ní na 

školu v přírodě a všichni se mi smáli.“
„No tak promiň, že mi záleží na tvém zdraví,“ řekla Eva 

uraženě. „A ty se mě ani nezastaneš?“
„Cože?“ Karel Serafin zvedl hlavu od novin.
„Ale nic, prosím tě.“
„Tak cos říkala?“
„Že máš nevděčného syna.“
„Bože, mami, neurážej se zase,“ řekl Josef a  všechny léky 

z  kytičkové toaletky vsypal do krosny. Taštičku matce vrátil. 
„Tak. Spokojená?“

„Hm,“ odfrkla si Eva a zatvářila se mírně dotčeně. „Chtěla 
jsem ti s  sebou dát ještě tohle, ale tím ty asi taky pohrdneš.“ 
Sundala si z krku tenký stříbrný řetízek s drobným medailon-
kem ve tvaru mince.

„Přívěsek po prababičce Esterce?“ podivil se Josef a vstal ze 
země.

„Vždycky mi nosil štěstí. Tady vepředu je vyrytý Chai, sym-
bol života. A na druhé straně jméno tvého pradědečka Chaima, 
který ho Esterce daroval, když měli svatbu.“

„Děkuju, mami. Moc rád si ho vezmu.“
Eva se usmála a pověsila synovi řetízek s přívěskem kolem krku.
„Bude se mi stýskat,“ řekla a oči se jí leskly.
„Vypadá trochu jako pejsek, že jo?“ řekl Josef, studující he-

brejský symbol na svém krku.
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„Mně to vždycky připomínalo spíš ovci,“ houkl Karel z obý-
vacího pokoje.

„Teda vy jste blbý,“ mračila se Eva. „Jeden jako druhej.“

Když se Josefovi podařilo v půl osmé večer konečně doba-
lit, vydal se z Haštalského náměstí do jednoho podniku 

v Náprstkově ulici, aby se před tou velkou cestou ještě rozloučil 
se svými nejlepšími přáteli.

„Tady ho máme, pacholka!“ zahalekal Eda, když Josef ve -
šel do hospody. „To se dělá, dorazit pozdě na svou vlastní roz-
lučku?“

„Sorry. Do poslední chvíle jsem pakoval věci.“
„Kdy ti to letí?“
„Zítra ve dvě.“
Byla tam celá jejich parta z fakulty. Kromě Josefova nejlepšího  

kamaráda Edy Pavlíčka, který měřil něco kolem sto šedesáti cen-
timetrů, což zdatně kompenzoval svým asertivně suverénním  
chováním, přišel ještě zapřisáhlý vegan Emil Žába, dřevorub-
ce připomínající Standa Hora a taky intelektuálně sofistikovaná 
Markéta Kopecká, se kterou Josef ve druháku několikrát spal, 
ale pak mu řekla, že je spíš na holky. Dodnes nevěděl, jestli to 
je tak úplně pravda.

„Pane vrchní, přineste tady kamarádovi velkou plzeň, pro-
sím,“ volal Eda na číšníka. „Od zítřka si chudák bude muset 
vystačit s Heinekenem.“

„Stejně seš řízek, že ses dostal do Del>u,“ pokýval Standa 
uznale hlavou.
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„Jak dlouho tam budeš?“ zajímal se Emil.
„Vypadá to, že celý dva roky,“ řekl Josef. „Teda pokud mě 

hned na začátku nevylejou.“
„Jasně že nevylejou,“ řekl Eda. „To by si museli dát fakt 

hodně trávy.“
„Co tam budeš celý léto dělat?“ chtěla vědět Markéta. „Škola  

ti začne až v září, ne?“
„Chci si projet Holandsko,“ řekl Josef. „Podívám se taky do 

Belgie a na sever Francie, když už tam budu.“
„Jen ty sám?“
„Proč ne? Vyčistím si hlavu, budu si kreslit různý krajiny 

a města…“
„Teda ty seš neuvěřitelnej pozér,“ zhodnotila Markéta Jose-

fovu vizi.
„Tak na zdraví,“ řekl Eda. „Především na tvoje, kamaráde.“
Pět půllitrů se zvedlo k přípitku.

O čtyři hodiny a nemalé množství alkoholu později se par-
tička mladých skoro-architektů vypotácela z hospody.

„A tady, pozor, pánové… a dámo…“ řekl mírně vrávorající 
Eda, „… tady máme ještě takovou malou třešničku na závěr 
večera. Do Holandska musíš přijet trénovanej, Pepíku.“

„Ty vole, já to nechci,“ smál se Josef, když mu Eda strkal pod 
nos zapáleného jointa.

„Jak jako nechci?“ divil se Standa. „Tam, kam jedeš, o to bu-
deš zakopávat na každym kroku.“

„Bejvá mi po tom blbě. Zvlášť v kombinaci s chlastem.“
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„Přece tě nebudeme přemlouvat jako stydlivou školačku,“ 
řekla Markéta a popotáhla si.

Joint koloval a Josef si připadal jako kdysi na střední. Byla to 
úplně stejná situace. Nechtěl si dát trávu, ale dav ho strhl.

„Tak vidíš,“ poplácal ho Eda po zádech, když se Josef ko-
nečně chopil nabízeného brka. Bylo to docela fajn. Všechno 
se pak zdálo velmi humorné. Partička se vydala k řece a ces-
tou si v nějaké nonstop večerce obstarala ještě několik lahví 
piva.

„A jde se na Petřín!“ zavelel Josef u Karlova mostu a ukázal 
směrem k temné siluetě kopce za řekou. „Odtamtud je nejlep-
ší výhled. Chci se tam rozloučit se svým rodným stověžatým 
městem.“

„Nesmysl,“ zamítl to Eda. „Jde se na Lávku. Dneska je tam 
DJ Hlava. Zatrsáme.“

„Je to moje rozlučka a já říkám, že se jde na Petřín,“ prohlá-
sil Josef a namířil si to přes most na druhý břeh. To ale ostatní 
bohužel nezaregistrovali. Vydali se opačným směrem, aniž by si 
všimli Josefovy nepřítomnosti.

To, že postrádá ostatní členy své opilecké výpravy, si Josef 
uvědomil až na úpatí Petřína. Pokrčil rameny a vydal se vzhůru. 
Byla teplá červnová noc, na nebi zářily hvězdy a Josef se cítil být 
v souladu s celým vesmírem.

Lesní pěšina ho zavedla až na kraj skalního ostrohu. Na la-
vičce tam seděl starý bezdomovec, zíral do skomírajícího ohně 
ve velkém železném koši a velmi silně zapáchal. 

„Dobrý den, dobrý muži,“ pozdravil Josef starosvětsky. 
„Respektive dobrou noc. Teda vlastně… Není zvláštní, že  
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dobrý den se používá jako pozdrav na uvítanou, kdežto dobrou noc 
jen při loučení?“

„Nejseš ty zkouřenej, chlapče?“ tázal se bezdomovec.
„Jsem,“ zazubil se Josef. „Jak jste to poznal?“
„Celkem snadno.“
„Máte tu volno?“ Nečekal na odpověď a posadil se na lavič-

ku vedle staříka. „No není ta Praha nádherná?“
„A to vona zase jo.“
„Bude se mi stýskat.“
„Někam se chystáš?“
„Na dva roky do Holandska.“
„Hmhm,“ pokýval bezdomovec uznale hlavou. „Hned bych 

jel taky, kdybych mohl. Ale mám tu dost práce.“
„Hlavně že děláte, co vás baví.“
„Poslyš, a nebylo by něco k snědku?“
„K snědku tak úplně ne. Ale můžu vám nabídnout tekutý 

chleba.“ Podal bezdomovci láhev piva.
„Ten je taky dobrej,“ řekl potěšeně a z náprsní kapsy ošuntě-

lého saka vytáhl otvírák. „Díky. Tak na vaše.“
„L’chaim,“ řekl Josef. „To znamená Na život.“
V tu chvíli zahlédl v plamenech bezdomovcova ohně něco 

zvláštního. Byla to silueta mladé ženy, která postupně nabý-
vala zřetelnějších kontur. Josef překvapeně zamrkal. Ve tváři 
měla šílený strach. Něco křičela, ale nerozuměl jí. Pak se po-
dívala Josefovi přímo do očí. Pomoc! říkal ten pohled. Pomoz 
mi, prosím!

Dvakrát se nerozmýšlel a sáhl do ohně. A vytáhl z něj tu dív-
ku. Skutečnou dívku z masa a kostí. Měla dlouhé zrzavé vlasy, 
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na sobě jen pár zbytků skoro spálených svršků. A voněla, jako 
když se sfoukne svíčka. Zírala na Josefa s očima doširoka ote-
vřenýma, Josef jí konsternovaný pohled oplácel. Pak se z kap-
sy Josefových kalhot ozvala hlasitá melodie I  like to move it, na 
kterou tančila tlupa animovaných lemurů ve filmu Madagaskar. 

Ohnivá dívka se vyděsila a zmizela ve 
tmě mezi stromy. Mobil stále zvonil 
a Josef stál na místě jako opařený.

„Haló?“ ohlásil se, když telefon 
zvedl.

„No kde seš, vole?“ ptal se Edův hlas. 
V  pozadí byla slyšet hudba a  bujarý 
smích ostatních. „Všude tě hledáme.“
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„Tady,“ řekl Josef.
„Kde tady?“ smál se Eda nahlas. „Ty seš ale debil…“ Pak se 

hovor přerušil.
Josef schoval mobil do kapsy a obrátil se zpátky na bezdo-

movce.
„Viděl jste ji taky?“
„Koho?“
„No přece tu holku, co vyskočila z ohně.“
Stařík se tvářil nechápavě.
„Tak já už radši půjdu. Na shledanou.“
Absolutně zmatený Josef se vydal po cestě z kopce dolů a pak 

domů.

Ocitla se v pekle. Město pod kopcem bylo celé v plame-
nech. Tolik záře ještě nikdy neviděla. Běžela lesem, vět-

ve a kamení ji bodaly do bosých nohou, ale bylo jí to jedno. 
Pak proběhla velkou kamennou bránou a vykřikla hrůzou. Pod  
ruinami hradeb se po široké cestě řítilo ohromnou rychlostí 
množství přízračných kočárů bez koní. Vydávaly burácivé zvu-
ky a vypouštěly oblaka smrdutého dýmu.

Konvice na plotně pískala. Alois Šofr neměl v lásce ty mo-
derní rychlovarné vymoženosti, které se po pár letech  

samovolně rozbily. Tuhle konvici koupil ve dvaašedesátém 
u Bílé labutě a od té doby mu dobře sloužila. Zalil si heřmánko-
vý čaj ve velkém otlučeném hrnku a posadil se do křesla.
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„Tak copak nám dneska dávají?“ zeptal se televizního pro-
gramu a nasadil si brýle na čtení. Starému lékárníkovi vysko-
čil na klín tlustý zrzavý kocour. Jmenoval se Čeněk a častokrát 
bděl se svým pánem dlouho do noci při sledování filmů pro 
pamětníky. „Někdo to rád horké. No výborně. To už jsem nevi-
děl leta.“ Chopil se ovladače a zapnul televizi. „To se ti bude 
líbit, Čeňku. Je to o dvou jazzových muzikantech z Chicaga, 
kteří utíkají před mafiány, převlečení za ženské. Jack Lemmon 
s Tonym Curtisem jsou tam výborní. Třešničkou na dortu je 
samozřejmě Marylin a její ukulele.“

Ve chvíli, kdy na černobílé obrazovce nastupovaly Josefína  
s  Dafné do vlaku, spolu se Sladkou Sue a  ostatními děvčaty 
z kapely, seskočil Čeněk Aloisovi z klína a hlasitě se rozmňou-
kal u dveří.

„Teď nikam,“ řekl lékárník přísně. „Až ráno. Pojď sem 
zpátky a hezky se dívej. Teď to bude legrační.“ Kocour dál vy-
trvale mňoukal. „Co se děje? Zase vidíš ducha?“ Čeněk na své-
ho pána upřel významný pohled. „No tak dobře,“ svolil Alois 
nakonec a vstal z křesla. „Pustím tě na dvorek, ale do snídaně 
budeš doma, jasné?“

Starý pán s kocourem vyšli z bytu v prvním patře a sešli spolu 
po schodech dolů.

„Tak upaluj,“ řekl Alois, když otevřel dveře. Kocour vystře-
lil ven, nenamířil si to však na dvorek, nýbrž ke kontejnerům 
v klenutém průjezdu. „No co tam děláš, prosím tě? Je tam myš, 
nebo co?“

Nebyla to myš, ale Vavřínka. Krčila se za žlutým kontejne-
rem na plasty.
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„Panebože…“ zalapal lékárník po dechu. „Slečinko, co tady 
děláte takhle v noci a skoro nahatá?“ Vzhlížela k němu bojác-
ně a celá se třásla. Alois si sundal svůj hnědý pulovr a přehodil 
ho Vavřínce přes záda. „Tak. Je to lepší? Nemůžete tady přece 
takhle zůstat. Pomůžu vám teď vstát, půjdeme spolu nahoru 
a uvařím vám nějaký dobrý čaj, ano?“

Čeněk se třel Vavřínce kolem nohou a hlasitě předl.

Celé to byl jen sen, pomyslela si s úlevou, když se ráno probu-
dila. Ještě nikdy se jí na jejím tvrdém slamníku tak dobře 

neleželo. Jenže tohle bylo na její slamník až moc pohodlné, 
uvědomila si po chvíli a  otevřela oči. Ležela v  široké posteli 
s kovovými čely, v místnosti, kterou neznala. Dvěma vysokými 
okny dopadalo dovnitř měkké ranní světlo. Na skříňce v rohu 
pokoje ležela divná hranatá věc s  průhledným poklopem a  na 
stolku vedle postele stál zarámovaný obrázek mladé dívky s po-
dobně zrzavými vlasy, jaké měla Vavřínka. Bylo až k neuvěření, 
jak realistický se ten malý portrét zdál. Z vedlejší místnosti se 
ozvalo podivné pískání.

„Vstávej, Šípková Růženko, za čtyři hodiny ti letí letadlo.“
„Cože…?“ zaskuhral Josef mátožně zpod peřiny.

„Koukám, že rozlučka se povedla,“ rýpnul si otec pobave-
ně. „Pěkně smrdíš kouřem. A trávou. Tak vylez už z tý postele 
a pojď se s náma nasnídat. Naposled.“
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Ještě nikdy v  životě neměl Josef tak příšernou kocovinu. 
Ideál  ní start pro cestu letadlem a stěhování do zahraničí. Teh-
dy poprvé ocenil voskované sáčky s logem letecké společnosti. 
Když jeden z  nich naplnil a  s  hanbou odevzdal usměvavé le-
tušce, zabořil se do svého sedadla a chtělo se mu umřít. Před  
zavřenýma očima se mu míhaly ohnivé šmouhy. Záblesky 
vzpomínek na včerejšek. Neměl ponětí, jak přišel k popáleni-
nám na obou dlaních. A ani to nechtěl vědět.
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