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Tomáš si později mnohokrát vybavil svou první 

ucelenou dětskou vzpomínku. Kolik mu tenkrát 

mohlo být? Čtyři roky? Možná. Nebo také o něco 

víc nebo míň, co na tom záleží? Důležitý byl jenom 

ten jediný okamžik, který se mu vpálil do duše jako 

cejch. Skoro bych spolu s ním věřil tomu, že teprve 

v té chvíli se doopravdy narodil.

Všechno, co bylo předtím, mu v paměti splývá 

do jakési barevné mlhy. Vládne v těch neurčitých 

záblescích především slunce hmatající zářivými 

prstíky mezi tyčkami dětské ohrádky, v níž on sedí 

na podlaze jako ptáče ve zlaté kleci, zatímco v ote-

vřeném okně vlaje bílá záclona proti modrému nebi 

(první předobraz jeho milovaných praporů). Sklání 

se nad ním laskavá ženská bytost s kudrlinami buj-

ných vlasů, za které je rozkoš tahat, a také ho vzru-

šuje lesk otcových brýlí, které mu jejich nositel ne-

dovolí polapit, prozkoumat, ochutnat a zjistit jejich 

odolnost tlučením o hranu stolu. Už tehdy chlapec 

pochopil, že v některých záležitostech jsou dospělí 

velmi sobečtí.
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Každopádně byl malý Tomášek středem světa  

a připadalo mu to naprosto normální. Nejen máma, 

táta, babička a děda, ale i zvířata, stromy, oblaka, 

nebe a slunce existovali jen kvůli němu, jen proto, 

aby ho potěšili nebo občas pozlobili. Později s pře-

kvapením zjistil, že nestačí slunce okřiknout, když 

mu protivně svítí do očí, že on sám musí couvnout 

do stínu. Slunce je tvrdohlavé a neuhne, kdyby na 

ně ječel sebevíc. Tohle poznání jím dost otřáslo. Za-

čínal mít dojem, že svět nefunguje správně.

O nějaký rok později se mu z toho chaosu začal 

klubat v mysli systematický obraz; už věděl, že v ku-

chyni jsou andělíčci na stropě a kamna, na kterých 

maminka vaří (a na která se nesahá, protože pálí!), 

že je tam kredenc plný úžasných pokladů, k nimž se 

bohužel nedostane, protože maminka vždycky něco 

provede s dvířky a ta pak nejdou otevřít, naproti sto-

jí právě tak nedobytná bílá almárka, ovšem v koutě 

za ní se skrývá něco, co už patří výhradně jemu: 

velká papírová krabice od margarínu, plná hraček! 

Přesněji řečeno směsi různých trosek, například 

zbylých dřevěných kostek z neúplných stavebnic, 

železných šroubů s matkami, bakelitových zvířá-

tek, dřevěných autíček, figurek od „Člověče, nezlob 

se“, najde se tam bezhlavý kačer, jenž kdysi tahán 

na provázku tloukl do bubínku, kuličková ložiska, 

která mu táta přinesl z továrny, maminčiny rozbi-

té plechové natáčky na vlasy, rozlomené kolíčky na 

prádlo, špulky od nití, spousta kamínků, klacíků 

a kdoví čeho ještě. To jsou nezbytné potřebnosti,  
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s jejichž pomocí vytváří Tomáš své vlastní světy na 

parketách; nemá ani ponětí, že téhle místnosti se 

kdysi říkalo hudební salón.

Také ví, že v sousedním ohromném modrém po-

koji pomalovaném růžemi, kde je fantastická ozvě-

na, když se pořádně zařve, se spí na postelích, vyn-

dávají se tam ze skříní šaty, Ježíšek tam nosívá  

o Vánocích ozdobený stromeček a také se tam někdy 

jezdí v lanovce, kterou mu táta dělával z natažené 

šňůry a prádelního koše. Prosklenými dveřmi se od-

tamtud dá vyjít na obrovskou terasu, která se táh-

ne na pilířích kolem celého prvního patra. Má sice 

zděné zábradlí příliš vysoké, takže se přes ně může 

Tomáš dívat jen z náruče dospělého (a maminka se 

moc zlobila, když se jednou pokusil přitáhnout si 

k zábradlí z kuchyně židličku), ale i pro něho je tam 

vytvořený výhled, řada otvorů při zemi, jakýchsi 

okének zamřížovaných železnými pruty. Mezerami 

v mřížích vidí tajemně se pokyvující větve stromů, 

kousek louky s vysokou trávou, dokonce i pěšinku 

kolem rybízových keřů, po které občas někdo projde 

a zamává mu nahoru. Všichni jsou odtud z té výšky 

tak malincí jako panáčci z nějaké hry. A Tomáš si 

připadá důležitý!

Popisovaná terasa měla ještě jednu podivuhod-

nou vlastnost; její podlahu tvořil dehtový papír. 

Možná na něm kdysi bývaly dlaždičky, ale kdo-

ví, kam se poděly? Papír, na který pražilo slunce 

a skrápěl ho déšť, se během let všelijak zkrabatil. 

Vytvořil pahorky, na jejichž vrcholcích taje za hor-
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kých letních dnů mazlavý černý dehet. Je měkký  

a teploučký, ale nejde ho dostat z ruky, je jako zača-

rovaný, slepí k sobě prsty a také trenýrky a tričko, 

do kterých se čistotný Tomáš snaží umazané prs-

ty utřít; dehet je prostě příčinou mnohých pohrom  

a také vyvolávačem zlověstné měchačky v pozdviže-

né ruce rozčilené maminky!

Mnohem příjemnější je voda, která se po každém 

vydatnějším dešti zachytí do proláklin a údolíček 

v dehtovém papíru; vytváří jezírka a někdy dost 

rozlehlé rybníky, po kterých se krásně dají pouštět 

loďky z maminčiných dřevěných kolíčků na prádlo. 

Každopádně umokření není pro tričko tak nebez-

pečné jako zadehtování!

Za teplých letních večerů vynášel táta na terasu 

bílou trubici, rozkročenou na třech tenkých nohách, 

která jinak skromně postávala v koutě pokoje, a dí-

val se do ní. Nabízel také Tomášovi, že ho zvedne, 

aby se podíval, ale chlapec se té divné trubice bál  

a zarputile to odmítal.

Jedné noci se celá terasa nořila do zvláštního ble-

dého světla, jako by se koupala v mléce. Odněkud 

z vikýřového okénka ve střeše nad nimi se ozývaly 

příjemné zvuky; táta si jich nevšímal, díval se za- 

ujatě do své trubice, ale maminku rozesmutnily.

„Co to je?“ zeptal se Tomášek.

„Pan Lukáš hraje na trubku,“ řekla tiše maminka.

Babička chlapce zvedla do náruče, a jako by chtěla 

něco zamluvit, ukázala mu na oslnivý disk zářící vyso-

ko nad topoly: „Podívej, Tomášku, měsíček spanilý.“
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„Měšíček sp-delí,“ opakoval snaživě Tomáš a ne-

chápal, proč všichni vybuchli bláznivým smíchem. 

A jako by byli rádi, že se mohli zasmát, že se tím cosi 

zlomilo a snad i zažehnalo. Teprve později, mnohem 

později, kdy už byl Tomáš dospělý a měl za sebou 

dost životních zkušeností, začal chápat skrytou tvář 

těch dávných, zdánlivě bezvýznamných a úsměv-

ných příhod. Neboť každá příhoda se skládá z mno-

ha vrstev, připomínajících slupky cibule. Můžete 

loupat a loupat, dokud se nedostanete na nevelkou 

dřeň uvnitř, na to šťavnaté palčivé srdíčko, v němž 

je obsažena skutečná pravda o věcech a lidech.

w
Tohle všechno, o čem jsem vám dosud vyprávěl, 

patřilo do vnitřní části Tomášova světa, kde se říka-

lo „doma“. Pak existovala ještě část vnější, o které 

se mluvilo jako o „zahradě“. Ta byla mnohem méně 

bezpečná, dlouho trvalo, než si tam troufl sám. Na-

před si hrál jen v těsném okolí domu, kolem balus-

trády vstupního schodiště, kolem laviček pod třeš-

němi, kde byla bílým pískem vysypaná cesta, po níž 

pochodovali mravenci a brouci; pak se odvážil do 

trávy za domem, mezi rozbujelé okrasné keře, do-

konce obešel dům zezadu, kde pár tújí vrhalo vlhký 

stín a vedly odtud pěšinky lemované šeříky a pivoň-

kami, zatáčely se kolem skály (to byla okrasná skal-

ka, hromádka kamení porostlá květinami, ovšem 

v Tomášových očích ohromná skála!) a pokračovaly 

kolem dvojice vlašských topolů a opuštěného skle-

níku, mírným svahem vzhůru až k jakémusi temné-
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mu lesíku na vrcholu návrší. K němu se občas zadí-

val s obavou; tušil, že to bude zakletý les z pohádek, 

kde žijí vlci, loupežníci a ježibaby. Uklidňovalo ho 

pouze pomyšlení, že ten les je „hrozně daleko“. 

Vpředu před domem rostla obrovská smuteční 

vrba a pod jejími převislými větvemi, padajícími dolů 

jak předlouhé žlutavé vlasy rusalky, se skrýval rozbi-

tý vodotrysk v zarostlé kašně. Dál už byla jen vstupní 

brána zahrady a plot ze železných, zeleně natřených 

prutů s ozdobnými hroty, trčícími z bílé podezdívky 

jako starodávná kopí. Za mříží, hned naproti za roz-

blácenou polní cestou jste mohli zahlédnout vrátni-

ci s dvojicí zuřivě štěkajících vlčáků a vedle ní vjezd 

do továrny s mohutnými plechovými vraty. Nad nimi 

každou noc krásně svítila hvězda z červených žáro-

vek. Kolem továrny vedla po rybniční hrázi asfaltová 

silnice a po ní pořád hřměly náklaďáky.

w
A teď se dostáváme k tomu podstatnému. Přiho-

dilo se to na sklonku léta, v líném oblačném dopo-

ledni zářijové neděle. Maminka vařila oběd a táta šel 

za Krumphanzlem. Vždycky chodíval v neděli dopo-

ledne za Krumphanzlem a máma se kvůli tomu na 

něj mračila. Pro Tomáše tyhle záležitosti dospělých 

neměly význam; za mnohem podstatnější považoval 

švestky, které zrály na několika stromech za opuš-

těným skleníkem. Větve, obsypané plody, se sklá-

něly až k zemi; navíc se dalo vyšplhat na cihlovou 

podezdívku skleníku, odkud byla šťavnatá dobrota 

na dosah i pro čtyřletého mrňousa.
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Toho dopoledne však zůstal Tomáš zaraženě stát, 

neboť spatřil, že ve zdupané trávě pod stromy leží 

spousta servaného listí, olámaných větviček, nezra-

lých a červivých plodů, a také ještě vlhkých švestko-

vých pecek. Zato na větvích nezůstalo dočista nic, 

ani jediná švestička! Kdo to tady řádil? A proč mu 

vůbec nic nenechal? Pocítil spravedlivé rozhořčení, 

protože všechny plody ze zpustlé zahrady, jak tu zrá-

ly od jara do podzimu, považoval za své vlastnictví. 

Vydal se po pěšince vyšlapané v trávě, na níž ležely 

další poházené pecky. Mizela v hustém křoví, v ja-

kémsi tunýlku ze sklenutých větví. Opatrně do něj 

nahlížel, strach v něm zápasil se zvědavostí a srd-

ce mu tlouklo až někde v krku. Popošel v předklonu  

o pár kroků dovnitř – a užasl! Uvnitř houštiny se 

skrýval plot z drátěného pletiva. Oka drátěnky už 

byla prorezlá a v místech, kde k plotu směřoval křo-

vím vylámaný tunýlek, protržená. Šklebil se tam 

oválný otvor se zubatými okraji. Za ním spadal str-

mý, až na holou hlínu sešlapaný sráz do nějaké rok-

linky, na jejímž dně se kudrnatila dlouhá suchá trá-

va, kroutila se do ruliček jako maminčiny vlasy. Ne-

pochybně tam začínal nějaký jiný svět, o jehož exis-

tenci neměl Tomáš do téhle chvíle sebemenší tušení.

Pocítil neodolatelné vábení se do toho „jiného 

světa“ podívat. Jen na malý kousek! Nebyl si jis-

tý, jestli se to smí. Nemohl si však vzpomenout na 

žádný zákaz. Napadlo ho, že o existenci „světa za 

plotem“ nevědí ani rodiče. Budou jistě překvapeni, 

až jim to poví!
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Odvážně se protáhl otvorem a sjel po zadku do 

roklinky. Překvapilo ho, že pod zkroucenou trávou 

je mokro, voda ho zastudila v sandálech a noha se 

mu zabořila do bahna. Honem se vydrápal na proti-

lehlou stranu úvozu – a tam poprvé v životě uviděl 

„nekonečno“! Čerstvě zorané, temně hnědé bráz-

dy se sbíhaly k šedivému obzoru, odkud se valily 

zamračené břichaté mraky. Začínalo poprchávat. 

Nízko nad polem poletovali nějací černí ptáci a zlo-

věstně krákali. Byl to svět už od prvního pohledu 

zoufalý a hrozný. Pravda, chlapec už viděl různá 

pole, jenže ta se zdobila vlčími máky a žlutavé klasy 

se na nich vlnily ve slunci. Navíc tehdy stál vedle 

rodičů, z nichž sálala jistota a pocit bezpečí. Tady 

je ale sám a strašidelně se smráká. Vůbec se mu to 

nelíbí! Tomáš se rychle otočil, aby se vrátil do své 

zahrady… Běda!

Nemohl rozeznat místo, kudy sem přišel! Naproti 

nekonečnému poli, na té druhé straně roklinky se 

táhla do dálky jednolitá linie křoví, zakrývající uta-

jený plot. Tam někde je díra, kterou sem Tomáš vle-

zl. Jak ji teď najít? Pochopil, že je ztracen, že už se 

nikdy nevrátí domů, že už nikdy neuvidí maminku, 

tatínka, babičku a svou krabici, že už nikdy nebude 

pouštět po kaluži na terase lodičky z maminčiných 

kolíčků! Byl to tak zoufalý pocit ztráty, beznaděje  

a marnosti, že se mu navždy vtiskl do mysli jako pocit 

krajní hrůzy. Jako by ho v té chvíli sežehl blesk boží-

ho hněvu. V duchu litoval, že byl tak neposlušný, že 

lezl do díry, kam se určitě nesmí, že chtěl na vlastní 
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oči vidět svět, který je ošklivý, zlý a nepřátelský. Ni-

kdo mě tu nenajde, říkal si v duchu, budu mít hlad, 

bude mi smutno a umřu. Neměl žádnou představu, 

co je to umřít, ale to slovo doma často slýchal. Pod-

le něj umřít byla nemožnost vrátit se k věcem, které 

mám rád. Umřít znamenalo ztratit cestu. Zabloudit. 

A vědět, že je to moje vina, že za to můžu sám.

Ten pocit ho patrně ovlivnil na celý další život.

A vzápětí přišel další neuvěřitelný zážitek.

„Co tady brečíš?“ ozval se nad ním neznámý hlas.

Vzhlédl uslzenýma očima a uviděl, že nad ním 

stojí nějaká velká holka (nebo snad paní, když je tak 

velká?). Měla narezlé vlasy stažené do dvou copů, 

pihatý obličej, veliké zelené oči a kostkované plá-

těné šaty. Hezky se usmívala. Možná to byl anděl,  

o kterém mu často vyprávěla babička, že se má k ně-

mu před spaním modlit. Jak to honem je: „Andělíč-

ku, můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku…“

„Já chci domů,“ vzlykl Tomáš.

„Kde bydlíš?“ zeptal se anděl, přestal žvýkat a roz-

vážně vyplivl švestkovou pecku.

„Tam!“ ukázal chlapec přes roklinku. „S mámou 

a s tátou.“

„Jo, vy jste z vily starýho Hasmana,“ pousmál se 

anděl, „ti noví nájemníci. Tak pojď, hrdino!“

A zjevení podalo Tomášovi ruku. S důvěrou se jí 

chopil.

Tehdy samozřejmě nemohl tušit, že jeho anděl se 

jmenuje Miluška a že jejich cesty se ještě několikrát 

osudově protnou.
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O dalekohledu značky Zeiss

Psal se rok 1952 a zrovna kvetly třešně. Josefo-

vi ta záplava bělostných květů připomněla nevěstin 

závoj a bezděky se pousmál. Vzpomněl si na nedáv-

ný obřad v bořkovickém kostele, vzpomněl si na 

svoji Marušku, které to tak moc slušelo, že po ní 

závistivě pokukovaly i světice z oltáře.

„Krásný, co?“ vyložil si kamarád Karel po svém 

jeho úsměv, „a počkej, až to uvidíš zevnitř! Tady si 

budete žít jako kdysi panstvo. Tomu se říká histo-

rická spravedlnost.“

Za stromořadím se zdvíhala střecha patrové vily. 

Zajímavá architektura, členěná mnoha arkýři, řím-

sami, balkónky a terasami. Sametově hnědý brizo-

lit omítky jiskřil drobnými úlomky slídy, jako by ta 

stavba byla posypána hvězdným prachem. Vznášela 

se tam v modravém oparu májového rána, podobna 

neskutečnému přeludu…

Štěstí i neštěstí prý chodívají společně. Zrovna 

před sedmi léty, v posledním roce války se Josef 

chystal na závěrečné zkoušky na dvouleté strojní 

průmyslovce v Plzni. Víc času než ve třídách trá-
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vili studenti v protileteckém krytu; jednou spadla 

bomba někde opravdu blízko, zadunělo to, stěny se 

otřásly, ze stropu se jim na hlavy sesypala omítka, 

světla zablikala a zhasla.

„Ježíšmarjá!“ vyjekl vedle Josefa dívčí hlásek a štíh-

lé prstíky mu křečovitě sevřely zápěstí. Ta důvěra ne-

známého děvčete kupodivu pozvedla Josefovo sebevě-

domí a zaplašila mu z mysli úzkost. Položil chlácho-

livě svou dlaň na hřbet její ruky. A jejich prsty, jako 

by byly k sobě puzeny nějakou tajemnou silou, jako 

by neviděny hodlaly žít vlastním životem, se začaly 

navzájem proplétat a tisknout. A v tichu, do něhož 

se ti dva ponořili, už nepadaly žádné bomby; slyšeli  

jen splašený tlukot svých srdcí a horečnatý dech.

„Seznámili jsme se ve tmě,“ dobírala si ho pak 

častokrát Marie, „za světla jsme se předtím vídali 

skoro denně, ale ani jednou si mě nevšiml!“

Marie pocházela z městečka Bořkovic a v Plzni se 

učila švadlenou. Učila, ale nedoučila; konec války 

vším důkladně zamíchal. Najednou zničehonic na 

plzeňském náměstí posedávali fešáčtí, usměvaví 

Američané s neustále se pohybujícími lícními sva-

ly (prý žvýkali kousky gumy s mentolovou vůní, to 

víte, tihle Američani musí mít vždycky něco extra!), 

sváděli české holky a mnohá s nimi ochotně šla za 

senzační průsvitné punčochy nylonky, všude se 

hrálo „Škoda lásky“ a Marie zcela vyvedena z míry 

zírala, jak z krejčovské dílny čeští gardisté vyhnali 

paní mistrovou, jak ji fackovali, kopali do ní, ostří-

hali jí vlasy a nadávali jí „ty děvko fašistická!“
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Teď už nikdo nemohl Marii nutit, aby většinu dne 

píchala jehlou a kazila si oči nad drobnými stehy 

v šeré dílně, kde byla „z protekce“, protože jinak by 

za protektorátu musela na práci do Německa, a tam 

to bylo opravdu zlé. Buď jak buď s radostí přivítala 

nově nabytou svobodu a vrátila se domů, do Bořko-

vic. Rodiče si začali lámat hlavu, co teď s tou hol-

kou. Mariin otec dělal kočího v pivovaru, snad by se 

tam našlo místo i pro jeho dceru, třeba v účtárně, 

počty jí šly vždycky dobře a měla úhledné písmo. 

Marii to bylo celkem jedno, měla za sebou šestnáct 

let života a před sebou zdánlivé nekonečno neome-

zených možností. Připadala si jako ptáče vypuštěné 

z klece.

Než se ale stačila rozkoukat, zvonil u branky jaký-

si mladík. Přijel odpoledním vlakem a ptal se, jestli 

by nešla na procházku. Samozřejmě Josef!

„Uhnal mě,“ stěžovala si ke stáru Marie. „Napřed 

jsem pro něj byla vzduch, a pak najednou zjistil, že 

beze mne nevydrží ani den! Tihle chlapi! Kdybych 

tenkrát nebyla tak mladá a hloupá…“

Nikdy nedořekla, co by dělala, kdyby tenkrát ne-

byla mladá a hloupá. Možná by si namluvila prak-

tického chlapa, který je požehnáním pro domác-

nost, a ne takového fantastu jako Josef, takového 

náměsíčníka, jehož duše se toulá po hvězdách.

Začali spolu chodit, jenže Josef, když udělal na 

podzim v odloženém termínu závěrečné zkoušky, 

musel zjara na vojnu. Velice mu to slušelo v unifor-

mě s baretem, prý to byly přešité americké unifor-
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my, jeho fotku nosila Marie v kabelce všude s sebou 

a kamarádky jí ho záviděly. Říkaly, že vypadá jako 

jeden americký herec z válečného filmu, který se 

zrovna hrál v biografu.

Psali si dopisy, za další rok Josef přijel na dovo-

lenou, zrovna o pouti, všude voněly koláče a ná-

ves před kostelem obsadily houpačky a střelnice, 

z ampliónů se pořád hrálo „Škoda lásky“… Škoda že 

Josef přijel rozmrzelý, prý žádal o přidělení k letec-

tvu, ale nevzali ho, na lékařské kontrole zjistili, že 

má špatné oči, tupozrakost a navíc nějakou chybu 

v prostorovém vidění.

„Já že mám špatné oči!“ rozčiloval se. „Vidím 

všechno, co chci! Nikdy jsem se zrakem neměl pro-

blémy! Je to jen záminka, aby mě nemuseli vzít! Na 

vojně je to teď vůbec divný. Vyházeli spoustu zku-

šenejch důstojníků, i hrdinů z války! A místo nich 

přišli úplný volové!“

Chlácholila ho, jak nejlépe uměla. Inu, byla ještě 

mladá a hloupá…

Za tři měsíce zjistila, že je v jiném stavu.

Matka se křižovala, otec jen vážně pokýval hlavou 

(možná byl v duchu rád, že se o jeho dceru postará 

někdo jiný a on bude mít klid). Josef v tom neviděl 

problém; vzal si dovolenku, přijel do Bořkovic a po-

žádal o Mariinu ruku.

Svatbu naplánovali, hned jak se Josef na jaře 

vrátí z vojny. V té době nebude Mariino bříško ještě 

příliš vidět a schová se pod krajkovými šaty, které jí 

kamarádka slíbila půjčit.
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„A kde budete bydlet?“ zeptala se praktická Ma-

riina matka.

„V novinách píšou, že se budou stavět byty,“ od-

pověděl Josef bez rozpaků, „tisíce bytů. Stát pod-

poruje mladý rodiny. Vyrostou obrovský sídliště. 

Už žádný středověký zatuchlý uličky, ale zahradní 

velkoměsta!“

„Nojo, v novinách,“ ušklíbl se Mariin otec, „tam 

se psává ledacos. Ještě nedávno noviny psaly, že 

Hitler vítězí na všech frontách!“

„Zatím se zařídíme v tý zadní světničce,“ vstoupi-

la do bezvýznamného tlachání chlapů Marie s kon-

krétním návrhem, „stejně tam nebýváte, jsou tam 

jenom naskládaný peřiny, zimní jablka a sklenice 

s povidly. A do roka Josef něco sežene.“

„Co s vámi máme dělat,“ povzdechla Mariina matka.

w
Josef už otce neměl, umřel mu uprostřed války. 

Býval to obchodník, provozoval v okresním městě 

koloniál, prodával všechno, od motyky po syrečky. 

Zchvátil ho infarkt, když se jednou příliš rozčílil nad 

podvody šmelinářů, kteří ho připravili o výdělek; ti 

lumpové totiž moc dobře věděli, že si na ně nemů-

že stěžovat! S protektorátními úřady bylo lepší se 

nezaplétat. Jak je psáno v bibli: Co je císařovo, dát 

císaři, co božího, to Bohu, a zbytek do své kapsy. 

Vznětlivou povahu možná Josef zdědil po otci, ale 

jinak se mu ani v nejmenším nepodobal. Otec byl 

plné, zavalité postavy a ruměných tváří, kdežto Jo-

sef byl drobný, hubený, neklidný, neustále v pohy-
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bu, nevydržel dlouho sedět. Když přemýšlel nebo 

něco vykládal, nejraději chodil sem tam po míst-

nosti. Brzy začal nosit brýle s drátěnou obroučkou  

a brzy začal v koutech nad čelem plešatět.

Spíše se Josef podobal své matce, která byla prá-

vě tak drobná a energická. Zakládala si na tom, že 

je manželkou obchodníka, a nesnášela výraz „ho-

kynář“. Jak se říkalo, hrála si na honoraci, nosila 

široké klobouky a kabátky s kožešinovým límcem. 

Pobouřilo ji, že její syn, který, být jinačí poměry, 

mohl studovat na inženýra, se zapletl s dcerou ves-

nického nádeníka, s dcerou pouhého kočího! Měla 

utkvělou představu, že v té vesnické chaloupce to 

páchne hnojem. Její lamentace však zůstaly bez 

odezvy. Nakonec, aby se neřeklo, se dostavila na 

svatbu, dokonce sehnala na černém trhu nějaké po-

travinové lístky, jimiž přispěla na nákup pohoštění, 

ovšem obě matky na sebe od první chvíle pohlížely 

s despektem. A není divu, když jedna měla na hla-

vě uvázaný sváteční šátek s kašmírovým vzorem, 

lemovaný dlouhými třásněmi, zatímco ta druhá 

se honosila obrovským žlutým kloboukem s umě-

lou růží. Sotva že mezi sebou vyměnily pár zdvo-

řilostních vět, pak se po obřadu málem pohádaly, 

naštěstí včas zasáhl rozšafný Mariin otec. Josefova 

matka už poté byla jako na trní, vymluvila se, že 

musí stihnout poslední vlak, a synovi na odchodu 

řekla: „Máš, co jsi chtěl! Varovala jsem tě. Jednou 

budeš litovat. Ale ode mne už nic nečekej!“

w
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Psal se rok 1952, zrovna kvetly třešně, a Josef 

se po několika létech setkal s kamarádem z vojny. 

Bylo to zcela nečekané, jedna z těch náhod, které 

vůbec nevypadají jako náhody, které jsou možná už 

předem připraveny a zapsány v knize našeho osu-

du. Poptával se zrovna na kádrovém oddělení ná-

rodního podniku Kovostroj, jestli by neměli místo 

pro absolventa dvouleté průmyslovky. 

„Jedině do výroby,“ odpověděl stroze kádrovák, 

„takových flákačů, co by se rádi váleli v kancelá-

řích, máme víc než dost!“

„Proč ne,“ řekl Josef, „na soustruhu dělat umím, 

v rámci školy jsme měli povinnou praxi.“

Kádrovák už ho chtěl zapsat jako soustružníka, 

když vtom se otevřely dveře a vešel Karel.

Zarazil se a vyvalil oči: „Nazdar, člověče! Co tady 

děláš, ty stará vojno?“

Překvapení bylo vzájemné. Bouřlivě se objali a po-

plácávali se po zádech.

Kádrovákův výraz se okamžitě změnil, po tváři se 

mu rozlil servilní úsměv. „Soudruhu řediteli, zrovna 

se zajímá o místo v našem podniku.“

„V tom případě ho bereme všemi deseti,“ usmál 

se Karel, „jeho zařazení ještě upřesním. Tohle teď 

zařiď,“ hodil kádrovákovi na stůl složku papírů, pak 

vzal překvapeného Josefa kolem ramen a tlačil ho 

ze dveří. „Pojď, Pepo, ke mně, to musíme důkladně 

probrat!“

Probrali to opravdu důkladně. Karel vylovil ze 

spodní zásuvky svého psacího stolu butylku slivo-
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vice (domácí, jak neopomněl zdůraznit, z rodného 

Valašska) a dvě skleničky. Bylo až překvapivé, jak 

hladina v láhvi rychle ubývala. Dostali se do rozver-

ně nostalgické nálady, vzpomínali na různé žertov-

né historky z vojny.

„Jak to, že jsi ředitelem podniku?“ divil se Josef.

„A proč bych nebyl?“

„Jsi jenom vyučenej nástrojař.“

„A jsou snad dělníci míň než vysokoškoláci? 

S tímhle kastovnictvím už jsme skoncovali. Kama-

rádi za mnou přišli, protože věděli, že umím orga-

nizovat lidi, že je umím přesvědčovat, a to je hlavní 

věc! Proto jsem ředitel, říká se tomu dělnickej ře-

ditel. Zvládneme všechno, nebojím se, problémy se 

jenom tváří složitě, ale když je prokoukneš, poznáš, 

jak je řešení jednoduchý!“

Potom přišla řeč na to, že Karel je pořád svobod-

ný, nějaké holky po něm sice házejí okem, ale on na 

ně nemá čas, samá porada, schůze, občas si zahra-

je fotbal s továrním družstvem Spartak…

Josef se přiznal, že se před pár měsíci oženil, čeká 

dítě a má obavu, jak se s tím přírůstkem vejdou do jed-

né komory ve vesnické chalupě manželčiných rodičů.

Karel ho nenechal domluvit, vyskočil od stolu, 

chytil ho za rameno a táhl ho někam ven. „Pojď, 

Pepo, nic neříkej, uvidíš, mám pro tebe speciální 

překvapení, mám pro tebe svatební dar!“

„Soudruhu řediteli,“ volal na ně někdo oknem, 

když šli přes tovární nádvoří, „přijeli s tou reklama-

cí z Bratislavy…“



HVĚZDNÍ  PAVOUCI

25

„Později, později,“ mával Karel odmítavě rukou, 

„ať počkají, teď mám nějaké zařizování, za chvilku 

jsem zpátky!“ A vedl Josefa přes vrátnici a přes ces-

tu do protilehlé brány, která vypadala jako vstup 

do zámeckého parku. Za alejí rozkvetlých třešní se 

jako přelud vznášela honosná vila.

„Tady… opravdu… můžeme bydlet?“ vykoktal 

ohromený Josef.

„No, jasně. Už jsem někdy něco slíbil a nesplnil? 

Tak vidíš! Pojď si prohlídnout rezidenci.“

Vstoupili do rozlehlé haly, kolem dokola spousta 

bílých dveří s mosaznými klikami. Z jedněch vyšel 

jakýsi starý šedivý pán s hůlkou, takový vetchý vou-

satý stařeček, něco jako karikatura profesora z pr-

vorepublikových časopisů, v levé ruce nesl síťovku, 

asi šel na nákup. Plaše se po nich ohlédl, pak se 

sklopenou hlavou tiše pozdravil a zmizel v oslnivém 

jasu, padajícím dovnitř vstupními dveřmi.

„Bývalý majitel,“ odpověděl Karel na Josefův táza-

vý pohled, „továrník Hasman. Kovostroj kdysi patřil 

jemu, tenkrát se mu ještě říkalo Hasmanovy obrá-

běcí stroje, značka HOS, určitě jsi někdy viděl jejich 

reklamu v novinách. A tuhle vilu si postavil jako svý 

sídlo. Slušnej člověk je to, nedělal při znárodnění po-

tíže, všechno nám řádně předal a vyúčtoval. Proto ho 

tady nechávám bydlet, i když z okresu už na to po- 

ukazovali, že jsme měkkoty, že jeho syn je pěknej ptá-

ček, kterej zdrhnul za kopečky. Ale co naděláme, já 

vím svý, za syna přece otec nemůže, a když se dědek 

zachoval slušně, tak já taky nejsem žádná svině!“
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„A co s tou vilou budete dělat?“

„Máme v plánu zřídit v ní učňovskou školu. Než 

na to dojde, tak tady přechodně ubytovávám lidi, 

který zrovna podnik potřebuje.“ 

Vyvedl ho mramorovým schodištěm do patra, 

probral se svazkem klíčů a pak odemkl dveře. Jose-

fův pohled překvapeně bloudil po dočista prázdné 

místnosti s mohutným trojitým oknem na nejdel-

ší stěně. Na stropě štukoví andělíčci hráli na lyry  

a troubili na šalmaje.

„Nábytek tu není,“ podotkl Karel, „to už asi někdo 

rozkrad nebo vyvezl do sběrny. K čemu by ti to taky 

bylo, ty nepotřebuješ nějaký titěrný křesílka nebo 

pianino. Říkávali tomu hudební salón. A tady vedle 

asi tancovali!“

Chytil bronzová madla uprostřed jedné stěny  

a roztáhl je od sebe. Ukázalo se, že jsou to dveře 

sahající až do stropu, které se po skrytých kolejnič-

kách hřmotně rozjely do stran a propojily místnost 

s tou sousední, což byl dlouhý, modře vymalova-

ný sál. Fresky na jeho stropě znázorňovaly koše 

růží, šlahouny plné květů z nich přetékaly a vinu-

ly se jako hadi dolů po temně modrých stěnách.  

Po pravé straně řada tří oken, naproti v průče-

lí další prosklené dveře, vedoucí na terasu, kte-

rá vlastně zvenčí obě místnosti obíhala. I tenhle 

pokoj byl naprosto prázdný, bez jediného kousku 

nábytku.

„Tak co tomu říkáš?“

„Nádhera. To bude mít Maruška radost!“
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„Že ji pozdravuju a těším se, až ji poznám,“ řekl 

Karel a vtiskl Josefovi do ruky klíče. „Už musím bě-

žet. To víš, ředitel je na roztrhání!“

A nechal Josefa samotného uprostřed té krásy, 

se kterou si dost dobře nevěděl rady.

w
Josef stihl až druhý autobus, a tak do Bořkovic 

dorazil teprve kvečeru. A tam ho čekalo další pře-

kvapení. Marušku asi tak před hodinou odvezla sa-

nitka do porodnice!

Nejradši by se sebral a hned jel za ní, ale stejně 

by to k ničemu nebylo, do nemocnice by ho nepus-

tili a kromě toho žádný autobus už v tuhle pozdní 

dobu nejel. Nezbývalo než čekat. Čekat a čekat… 

Přecházel po kuchyni jako lev v kleci, odmítl ve-

čeři, že nemá chuť, že by nedokázal polknout je-

diné sousto. Tchyně ho pozorovala soustrastným 

pohledem.

Tchán spiklenecky přimhouřil oko. „Pojď, Pepí-

ku, do hospody. Odtamtud si můžeš zavolat do po-

rodnice. A rovnou toho dědice můžeme zapít!“

„Nepřehánějte to s pitím,“ volala za nimi tchyně. 

„A až se to narodí, dejte mi vědět!“

V hospodě to hučelo jako v úle, sobotní večer při-

nášel úlevu po pracovním týdnu, sešli se tu hlavně 

zaměstnanci pivovaru, zítra si mohou chlapi při-

spat, to jenom bláznivé ženské vstávají, protože ne-

chtějí zmeškat nedělní ranní mši.

Sedláci u svého stolu před výčepem polohlasně 

brumlali a skláněli hlavy k sobě.
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„Podívejte na ty burany!“ vykřikl z druhého konce 

sálu vyzáblý, skřetovitý chlapík. „Až budou muset 

do kolchozu, to jim spadne hřebínek!“

„Cos to řek!“ ozval se od selského stolu chlap 

s brunátnou tváří a ztěžka se zvedal ze židle, „ty 

skrčku cestářskej, vždycky ses vyhejbal poctivý 

práci, a teď se budeš na slušný lidi vytahovat?“

Ke rvačce nebylo daleko, ale ostatní u stolu roz-

čileného sedláka tahali zpátky na židli. „Nech ho 

bejt, Bárto, nech ho bejt, copak nevíš, že on… ,“  

a významně zvedali obočí.

Josef se mezitím pokoušel z telefonu za výčepem 

dovolat do porodnice, jednou rukou si tiskl k hlavě 

sluchátko a druhou si zacpával volné ucho, aby ne-

slyšel ten rámus z šenku.

„Haló… nerozumím… ano, porodnici, spojte mě, 

prosím… obsazeno? Aha, chápu… tak to zkoušej-

te… haló! Haló! Krucinál, to je křáp, ve dvacátým 

století a takhle předpotopní telefon! Ten nejspíš pa-

matuje Edisona! Nojo, co taky jinýho můžu čekat 

v hnojařským zapadákově... Cože? Ne, to neplatilo 

vám, slečno, já čekám, až mě spojíte s porodnicí… 

Jó, už jsme spojeni? Promiňte, paní doktorko… Aha, 

sestřička, no dobře, teď měla rodit Marie Válková… 

Cože? Cože!“

Nejistým krokem, snad pod vlivem piva vypitého 

nalačno, dorazil Josef ke stolu. Zůstal stát, trochu 

se zapotácel, sundal brýle a čistil je kapesníkem.

„Tak co?“ dorážel na něj tchán. „Dozvěděl ses 

něco?“
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Josef se dle svého mínění spiklenecky (ačkoliv 

ostatní pak tvrdili, že přiblble) pousmál a poté s na-

prostým klidem prohlásil:

„Mám syna. Bude se jmenovat Tomáš.“

„Nevěřící Tomáš, jenž vkládá prsty do našich ran!“ 

ozval se z druhého kouta hostince opět ten vychrtlý 

střízlík, který prve provokoval sedláky. „Moc pěkný 

jméno. Gratuluju, otče.“

Co jiného zbývalo než zaplatit všem rundu?  

A druhou! Jalovcová prudce čpěla do nosu, Josef 

už dočista přestával vnímat souvislosti, v krku ho 

pálilo po nezvyklém destilátu, který snad měl hos-

tinský z tajných zásob nebo na pokoutně sehnané 

poukázky.

Najednou si Josef všiml, že ten střízlík si přise-

dl k jejich stolu, že mu spiklenecky šeptá do ucha: 

„Měl bych dárek pro tvýho kluka. Až jednou vy-

roste, tak to ocení. Kvalitní dalekohled, vojenskej 

triedr cajs, z válečný kořisti po Němcích, naprosto 

zachovalej, taková kvalita tady teď dlouho nebude 

k sehnání, vždyť víme, kam všechno směřuje… Hele, 

že je dneska taková příležitost, takovej tvůj slavnej 

den, dám ti ho levně, skoro zadarmo, jako dárek pro 

tvýho kluka.“

Magická slova „pro tvýho kluka“ zřejmě Josefa 

zcela omámila, takže doprovodil neznámého k zá-

chodkům ve dvoře, a ten střízlík tam jako nějaký 

pouťový čaroděj vylovil z tlumoku triedr, ukázal, jak 

se zaostřují okuláry, jak se dají obě trubice odtáh-

nout od sebe a opět přiblížit k sobě podle rozteče 
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pozorovatelových očí, upozornil, že uvnitř je vidět 

stupnice úhlů, nejspíš ten dalekohled patřil nějaké-

mu dělostřeleckému důstojníkovi. Na boku triedru 

byl zrnitý šedý lak odřený, černala se tam výrazná 

jizva. „Možná od střepiny granátu nebo kulky,“ po-

dotkl střízlík, když si všiml, na co Josef zaměřil po-

zornost, „to ukazuje, že ten dalekohled má už leccos 

za sebou, ale nemělo to vliv na jeho použitelnost, 

všechno vydržel, je to úžasná kvalita, přesvědč se 

sám, podívej se na něco.“

Josef přitiskl k očím okuláry, trochu jimi kroutil 

– a najednou, zničehonic se mu mlhavý obraz pro-

jasnil, spatřil kříž na špičce kostela, jak se temně 

rýsuje proti hvězdnému nebi, jako by ho měl na do-

sah ruky! Pak se pohledem přesunul k měsíčnímu 

úplňku a polekaně přimhouřil oči nad nečekaným 

jasem. To, co vypadalo jako nezřetelné šmouhy, 

dokonce jako náznak tváře, se najednou proměni-

lo v krátery, prolákliny a skalnatá pohoří, vrhající 

dlouhé stíny na bělostné pláně. Josef se díval, žas-

nul – a byl ztracen. Nejen že dalekohledem viděl 

ostřeji než kdykoliv předtím. Josefův zesláblý zrak 

díky tomuto přístroji znovu nabyl ztracené síly, ale 

současně se mu otevřel úplně jiný, dosud neznámý 

svět. Pochopil, že tento přístroj musí mít, ať to sto-

jí cokoliv, že je doslova ochoten „upsat za něj duši 

ďáblu“.

„Koupím ho,“ řekl a sáhl pro náprsní tašku. „Za 

kolik?“

„Tři stovky.“
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Josef horečně přepočítával bankovky i drobné 

mince. „Mám tady jenom dvě stě osmdesát. Příště 

donesu…“

„Žádné příště už nemusí být,“ zasmál se střízlík, 

„beru, co je!“ Shrábl bankovky, nedbalým pohybem 

je přepočítal a vsunul do kapsy. „Hodně štěstí, pří-

teli!“

A zmizel. Opravdu zmizel! Jako by se na místě 

rozplynul! Snad to bylo tím, že se o Josefa pokou-

šela závrať, že se s ním opilecky potácel celý svět. 

Ani nevěděl, jak se dostal domů. Tchán ho patrně 

přivedl.

Teprve ráno, když ho slunce zalechtalo pod víčky, 

otevřel Josef oči a zjistil, že leží v komoře na posteli, 

stále ještě oblečený v uválených šatech čpících pi-

vem a tabákovým kouřem, leží si tu pod otevřeným 

oknem s červenými muškáty, na nichž bzučí pilné 

včelky. Na prsou mu spočívá německý válečný trie-

dr skutečné značky Zeiss a v hlavě má myšlenku, že 

nic, vůbec nic už nebude jako dřív. Tohle je prostě 

začátek nového světa, v němž bude slavně žít jeho 

syn.

A pak si bolestně uvědomil, že ty tři stovky byly 

určeny k nákupu kočárku.



Otomar  Dvořák

32

WuwU

Qwz
2. 

O pavoučím vlákně

Třešně už odkvétaly, když Josef poprvé narazil na 

podobenství o pavoukovi.

To bylo tak: krátce předtím se ředitel Karel sta-

vil v konstrukční kanceláři, kde kamaráda z vojny 

zaměstnal jako kresliče, poptal se, jak se mu líbí 

práce, zajímal se, kdy už propustí Marii s potom-

kem z porodnice domů, a pak nadhodil, že by snad 

na půdě vily mohl být nějaký nábytek z původního 

vybavení pokojů, že tam chlapi při přebírání majet-

ku naházeli všechny nepotřebné krámy, aby to tam 

Josef prolezl a s klidem si vzal všechno, co se mu 

zalíbí.

Josef se tedy chystal na dobrodružný průzkum, 

ale napřed se hned po práci zastavil v porodnici, 

protože byla zrovna středa, návštěvní den. Ukáza-

li mu synka, ale jenom přes sklo, ve velkém sále, 

kde se nijak nelišil od dalších kojenců, seřazených 

pěkně jeden vedle druhého jako vojáci na přehlídce. 

Doufal, že jméno a číslo, zapsané na jeho ručičce, 

zabrání nějaké neblahé záměně. Sám by nepoznal, 

které z těch dětí, naléhavě se dožadujících účasti 
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v kolotoči života, patří zrovna jemu. A poznala by ho 

matka? Říká se, že ano, že matky mají jakýsi skrytý 

instinkt… Ale kdo ví? 

Marie byla pobledlá, ale jinak vypadala dobře. Jo-

sef jí chtěl přinést něco sladkého, jenže v cukrárně 

už měli v tak pozdním odpoledni všechny dorty vy-

prodané, prý snad zítra. Vzal tedy alespoň krabici 

piškotů. 

Marie se na jeho dar netvářila příliš nadšeně. „Na-

toč mi u výlevky vodu,“ podala mu z nočního stolku 

skleničku, „je to moc suchý na polykání.“ 

Snažil se jí překotně vyprávět, že sehnal skvělý 

byt, hned naproti továrně, takže to nebude mít da-

leko do práce, je to nádhera, to se bude divit, víc 

jí zatím neprozradí, bude to pro ni překvapení, to 

bude valit oči! Při vyprávění z roztržitosti sahal do 

krabice s piškoty, chroupal je a skoro všechny je 

sám snědl.

„Už se na vás oba těším!“ políbil ji a chvátal na 

autobus, který ho zaveze domů. Ano, domů, to 

místo bylo sice zatím, jak se v bibli praví, pusté  

a nesličné, ale přesto už si zvykl říkat vile u továrny 

domov.

Sotva se pořádně napil vody přímo z kohoutku 

(drobky z piškotů ho pořád nepříjemně škrábaly 

v krku), hned se pustil do průzkumu tajemných 

zákoutí nového domova. Vystoupal z prvního pat-

ra ještě výš, až pod samotnou střechu, po dalším 

schodišti, již mnohem skromnějším a notně zaprá-

šeném. Na vrcholu schodiště se ocitl v jakési krátké 
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chodbičce, ukončené stejnými bílými dveřmi, jaké 

byly ve všech patrech vily. Vzal za mosaznou kliku, 

otevřel…

Překvapeně se zadíval na zkosený strop mrňavé 

podkrovní komůrky, skrze nějž vedlo úzké arkýřo-

vé střešní okno s výhledem do zahrady. Šikmá stě-

na mezi vystupujícími trámy byla polepena plakáty 

s červenozlatými nápisy v angličtině, Josef na první 

pohled poznal elegána s motýlkem, ulízanou pat-

kou, brejličkami a taktovkou v ruce, no jistě, Glen 

Miller, dirigent slavného jazz-bandu, a hned naproti 

na dalším plakátě tlustý zpocený černoch nadou-

vá tváře, jak mocně fouká do blyštivé trubky, ano, 

nadpis správně napovídá, že je to veleslavný Luis 

Armstrong. A pod tou slavnou dvojicí vojenský ka-

valec, na němž kdosi chrápe, zachumlán do zelené 

chlupaté deky.

„Co je?“ zavrčel spáč, probuzený skřípnutím dve-

ří, a pootevřel jedno oko.

„Promiňte,“ zamumlal Josef, „myslel jsem, že jdu 

na půdu.“

„Půda je vedle, ty nízký železný dvířka,“ povzde-

chl spáč a otevřel obě oči. „Budu sem muset dát ně-

jakou cedulku. Všichni furt lezou ke mně. Je tady 

provoz jako v pasáži na Václaváku.“

To už shodil obě nohy na zem a posadil se. Byl je-

nom v plandavých trenýrkách, ze kterých mu trčely 

hrozně hubené a chlupaté nohy. Palcem jedné se 

poškrábal na lýtku druhé. Rukou si prohrábl roz-

cuchanou kštici, sestřiženou po módním způsobu, 
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kterému se říkalo „na emana“. Pod nosem měl úzký 

knírek jako R. A. Dvorský.

„Vy jste novej nájemník?“ zeptal se.

„Jo,“ přisvědčil rozpačitě Josef a představil se. 

„Dostal jsem přidělený dvě haluzny v prvním patře.“

„Vítej, sousede,“ podal mu spáč vsedě ruku, 

„snad si můžeme rovnou tykat. Dneska je to módní, 

tykat můžeš i prezidentovi. Já jsem Vašek Lukáš. 

Až se trošku vzpamatuju, tak sejdu dolů a pokecá-

me. Teď mě omluv, jsem trošku mimo, dneska do-

poledne to bylo dost divoký, hráli jsme na setkání 

se sovětskými soudruhy, to víš, adín stakán vódky,  

a ješčo adín stakán vódky, ješčo razik, ješčo raz… Za 

chvíli jsem málem nevěděl, z který strany se fouká 

do trumpety!“

Zasmál se, zívnul, svalil se zpátky na kavalec  

a přetáhl si deku přes hlavu.

Josef se tedy vydal do těch správných dvířek  

a ocitl se v obrovském prostoru, v jakési hnědavě 

zšeřelé katedrále, kde před světlíky vířil ve snopech 

zlatého světla letitý prach, tisíce jiskřivých bodů, 

miniaturní vesmír rozpadající se hmoty… Nábytku 

tady moc nenašel, pár rozvrzaných židlí s potrha-

nými vycpávkami; když jednu zvedl, upadla jí noha. 

Snad skřínka s poličkami by se mohla hodit, kdyby 

se trochu vyspravila, stačilo by zpevnit její rozvi-

klané boky několika hřebíky. A co je to tamhle za 

trámem? Velký nástěnný barometr s teploměrem! 

Jestli není rozbitý, tak je to skutečný poklad. A co 

skrývají ty velké krabice? Přeřízl na jedné z nich 
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provázek, zvedl víko a rozkašlal se zvířeným pra-

chem. Knihy! Spousta starých knih. Celé svázané 

ročníky časopisu Gastronom, s návody, jak připra-

vovat kraby, ústřice, humry, vlaštovčí hnízda a žabí 

stehýnka. Brr, že takovou havěť můžou lidi jíst?

Zvedl útlou knížku, která mu při vytahování ča-

sopisů vypadla na podlahu. Zaujala ho plátěnými 

deskami, na nichž byl vytlačen zlatý reliéf planety 

Saturn s oním pozoruhodným prstencem, díky ně-

muž připomíná klobouk. Zalistoval v ní… Bylo to po-

pulárně naučné pojednání o astronomii.

Začetl se – a už se nemohl odtrhnout. Bezděky se 

posadil na bednu a v duchu se přenesl do mrazivých 

končin kosmu, do nezměrných dálek, v nichž umí-

rají a rodí se hvězdy. Zapomněl na to, proč vlastně 

na půdu přišel. Dvě hodiny poté odcházel s knihou 

v ruce. Nic jiného si nevzal.

Navečer pod balkónem hvízdal Vašek, ptal se Jo-

sefa, jestli nechce jít do bijáku, dávají Hej rup, ko-

medii s Voskovcem a Werichem, starou, ale pořád 

dobrou.

Josef se vymluvil se, že má nutnou práci a vů-

bec, zrovna teď nemá na nějaké srandičky náladu. 

Jakmile se setmělo, usadil se na terase s knihou 

Tajemství vesmíru a s triedrem značky Zeiss. Svítil 

si baterkou na reprodukce hvězdných map a podle 

nich se snažil orientovat v jiskření letního nebe, hle-

dal dalekohledem planety patřící do naší soustavy. 

Ano, válečník Mars byl v triedru zřetelně zarudlý, 

Jupiterův prstenec připomínal nenápadnou čárku 
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a stydlivá kráska Venuše už chvatně zmizela za ob-

zorem. Chtělo by to ještě silnější dalekohled!

Druhý den se Josef nemohl dočkat, až zahouká 

tovární siréna konec směny a on si na vrátnici ozna-

čí v píchacích hodinách odchod z pracoviště. S ro-

zečtenou knihou se uchýlil na terasu.

A právě tehdy narazil na podobenství o pavou-

kovi. Jen si to představte: kdyby se nějaký pavouk 

spouštěl na svém vlákně z hvězdy Proxima Centau-

ry, která je k nám z těch biliónů hvězdných bodů 

opravdu nejblíže, a jistě víte, jak lehoučké a téměř 

nehmatatelné je pavoučí vlákno, pak ve chvíli, kdy 

by náš pavouček dosáhl planety Země, vážilo by 

jeho vlákno několik statisíců tun!

Josef byl z té představy úplně mimo. V duchu 

viděl pavouka, jak hbitě kmitá zadníma nohama 

a odvíjí ze svého zadečku úzký výstřik rychle tuh-

noucí tekutiny, jak se jeho neviditelné vlákno občas 

zatřpytí ve slunci jako stříbrný vlas a opět zmizí ve 

stínu a stane se neviditelným. Vzpomněl si na od-

vážné pavoučky poutníčky, létající na pavučinových 

vzducholodích v poryvech podzimního větru, na jis-

kření rosných krůpějí v geometricky přesném mno-

hostěnu pavučiny. I v nepatrnosti nejmenších tvo-

rů pocítil nezměrnou sílu nekonečna. Jen kosmický 

zákon, ten nejvyšší a nejmocnější, dokáže…

Docela nevhod ho ze snění vyrušilo zaječení hou-

kačky sanitního vozu. Polekaně vzhlédl. Co se děje? 

Na pískové cestě před hlavním vchodem vily stála 

sanitka, u vozu přešlapovala Marie, trochu nesvá  
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a rozpačitá, a tiskla v náručí cosi podlouhlého, pěk-

ně zabaleného, zatímco řidič se nakláněl otevřenými 

dvířky do vozu a s šibalským úsměvem mačkal tlačít-

ko sirény. Proboha! To už jsou čtyři hodiny? No jistě, 

Marie ráno telefonovala, Karel jim umožnil hovor ze 

své ředitelské kanceláře, říkala, že ji přivezou mezi 

třetí a čtvrtou, podle toho, jak budou mít saniťáci 

volno, a Josef jí nadiktoval adresu nového bytu. 

Takže už jsou tady! A to, co drží Marie na rukou, 

je nepochybně Tomášek! Josef na ně zaměřil svůj 

triedr, zaostřil, ano, teď vidí v roztřeseném obraze 

(to jak se mu chvěje ruka) v ohnisku stupnice zamě-

řovacích dělostřeleckých úhlů svraskalou červenou 

tvářičku s čepičkou, která spícímu hrdinovi sklouz-

la přes jedno z pevně zavřených oček. Malá pusa se 

pootvírá a pomlaskává, je jako kapřík, možná se mu 

zrovna zdá o dobrém mateřském mléce.

Prudkým pohybem zmizela synkova tvář ze zor-

ného pole, Marie se zřejmě otočila, Josef se pokusil 

pohled dorovnat, ale místo toho uviděl modř sva-

zácké košile na jakýchsi širokých zádech, která 

mu zakryla celý obraz. Znechuceně oddálit okulá-

ry od brýlí; dole stál soused, Vašek Lukáš, rozprá-

věl s Marií a pod světáckým knírkem mu blýskaly 

zuby v úsměvu, jako by zrovna vypadl z reklamy na 

zubní pastu. Ukazoval směrem nahoru. Teď i Marie 

vzhlédla k balkónu. Josef se naklonil přes zábradlí 

a zamával jim.

Nutno přiznat, že Marie si představovala návrat 

z porodnice trochu jinak, velkolepěji, něco jako 
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slavnost, při níž vyzvánějí zvony a duní hmoždíře 

ostrostřelců, jak to pamatovala jako holka ze svát-

ků Božího těla. Když ona nese své dítě, tělo ze své-

ho těla, měly by před ní kráčet bělostně oblečené 

maličké družičky, zpívat sladkými hlásky a házet jí 

z košíčků pod nohy květy růží. Vždyť před porodnicí 

během čekání na sanitku moc dobře viděla, jak žen-

ské, které tam rodily ve stejnou dobu jako ona, jsou 

vítány delegacemi celého příbuzenstva, obdarová-

vány obrovskými kyticemi, objímány a ohleduplně 

usazovány do taxíků. No, dobře, na taxíka nemáme, 

ale kde je Josef, aby ji líbal a aby nadšeně chválil 

dítě? Kdyby jí teď neporadil jeho kamarád, ani by 

nevěděla, do kterých dveří má zamířit!

S tímto pocitem hořkosti, který jí trochu pokazil 

radost z návratu, překročila práh nového domova. 

Tomáška uložila do proutěného prádelního koše 

pod oknem a pak se uprostřed prázdného pokoje, 

pod andělíčky hrajícími na lyry a šalmaje, zničeně 

zhroutila na jednu ze tří transportních beden od vr-

taček, které tady měly nahrazovat stůl, židle i po-

hovky. 

„Krásnej byt, Maruško, co říkáš? Líbí se ti?“ ze-

ptal se Josef nesměle.

„Úchvatnej!“ vzlykla Marie a vyhrkly jí slzy. Zřej-

mě z přemíry štěstí.

w
Josef vstal ještě za šera; vyspal se mizerně, a to 

nejen proto, že slámou nacpaná matrace v železné 

vojenské posteli byla tvrdá. Každou chvíli ho pro-
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bouzel dětský pláč; Tomášek se dožadoval jídla  

a nebral ohled na to, že pracující člověk má nárok 

na odpočinek! Marie se ploužila pokojem v dlouhé 

noční košili jako zjevení, její silueta se objevovala  

a zase mizela proti světlejším oknům, v polospán-

ku ji zahlédl, jak sedí na bedně s dítětem na klí-

ně, nahý prs jí bíle zazářil v odrazu reflektorů auta, 

projíždějícího po silnici za továrnou.

„Potřebuješ něco?“ zamumlal.

„Nic. Jen spi.“

Stejně nespal. Čekal na ráno a byl jako na trní. 

Netroufl si nařídit budíka, který by svým pekelným 

řinčením Tomáška určitě vyděsil, a tak se bál, aby 

nezaspal. Nakonec to vzdal a tiše se vykradl z po-

stele. Ukrojil si patku chleba, u kohoutku v hale se 

napil vody a ještě před houkáním si odpíchl na vrát-

nici. „Vyhnala tě nějak brzy!“ pochechtával se starý 

vrátný Šnejdárek.

Zatímco Josef trávil dopoledne u rýsovacího prk-

na, v síti tlustých, vlasových a čerchovaných čar, 

šipek a kót, v trpělivém spřádání pavučiny, do níž 

je zakleta konečná podoba vyráběného soustruhu, 

jeho žena se pustila do „budování domova“. 

Když konečně „padla“ a on zamířil zámeckou 

bránou k vile, spatřil Marii v otevřeném, čerstvě 

umytém okně, jak věší záclonky. Byla rozesmátá, 

ve tváři už neměla ani stopu po slzách či únavě. Za-

mávala mu. Tomášek dospával noc v koši na tera-

se, v hudebním salónku hučel oheň ve sporáku, na 

litinových plátech bublalo cosi v několika hrncích, 
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pára syčela a pokličky nadskakovaly, roura kouřo-

vodu mizela ve zdi.

„Kde se to tady vzalo?“ vydechl Josef.

Šibalsky se usmála: „Vašek má známosti. Do-

káže sehnat všechno. Tenhle sporák je z nějakýho 

bouranýho domu, hodili nám ho sem chlapi z mon-

táže za dvoje cigarety partyzánky. A pan Hasman 

mi prozradil, že v hudebním salónku kdysi mívali 

kachlový kamna, že tady někde musí bejt zazděnej 

komín.“

„Ty ses bavila s Hasmanem?“

„Jistě, sluší se pozdravit pana domácího.“

„On už není žádnej domácí! Je stejnej nájemník 

jako my! A zbytečně se s ním nebav, nebo si toho 

někdo všimne a budeme mít nepříjemnosti.“

„Jaký nepříjemnosti, prosím tě, je to hodnej pán, 

byl celej šťastnej, když jsem ho pozvala na kafe, To-

máškovi daroval chrastítko, prej ještě po svým sy-

náčkovi... Vašek podle jeho rady našel ten komín  

a vyboural díru pro rouru.“

Josef pocítil roztrpčení. „Jak to, že Vašek nebyl 

v práci?“

„Měl odpolední směnu. Co jsi takovej nabrouše-

nej, myslela jsem, že tě to potěší!“

Josef jen něco zabručel a šel se podívat na terasu, 

co dělá Tomášek.

w
První manželská hádka propukla za další dva 

dny. Marie chtěla vědět, kdy už konečně Josef zaje-

de do okresního města koupit kočárek, na který do-
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stal peníze od své matky, a byla překvapena man-

želovou odpovědí, že kočárek je buržoazní přežitek, 

za rok z něj Tomášek stejně vyroste a pak bude to 

monstrum zahálet někde na půdě. Josef má lep-

ší nápad; požádá chlapy v truhlárně, aby přiděla-

li k prádelnímu koši kolečka a vojku, bude z toho 

takový pěkný proutěný vozík, a Tomášek se v něm 

může střídat s vypraným prádlem, podle momentál-

ní potřeby. A celé se to dá pořídit za pár krabiček 

levných cigaret.

Marie byla překvapivým technickým řešením 

problému poněkud vyvedena z míry, ale přece jen 

ocenila, že je Josef tak šetrný, a hned začala plá-

novat, co tedy za ty tři stovky nakoupit… Zarazil 

ji: „Už jsem nakoupil! Tohle je věc trvalý hodnoty!“  

A pochlubil se triedrem značky Zeiss.

Marie zalapala po dechu. Navzdory její příznačné 

výřečnosti se jí nedostávalo slov. Jenom zuřivě vr-

těla hlavou, když jí Josef nabízel, aby se dalekohle-

dem podívala po okolí. 

Ve vile bývalého továrníka Hasmana zavládlo 

hrobové mlčení, které porušoval jen Tomášek dů-

razným vymáháním kojeneckých práv. Josef z toho 

byl nešťastný, teprve teď si uvědomoval, jak moc 

Marii potřebuje. Občas, třeba u snídaně, když si lá-

mal patku chleba do melty s trochou mléka a cuk-

ru, kterou mu mlčky předkládala, se na ni zadíval –  

a najednou mu připadalo, že ji vidí poprvé v životě, 

že ji vlastně vůbec nezná. Užasl, jak je krásná, když 

se zastavila v ranním světle, které sem padalo širo-
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kými okny. Zvedla z košíku kňourajícího Tomáška, 

pohupovala ho v náruči, něco mu zpěvavě mumlala 

do ouška a rodící se slunce jí prozářilo zezadu vlasy 

do podoby svatozáře. Nějaký dávný mistr by podle 

ní mohl malovat Madonu!

Josef už otevřel ústa, aby řekl něco smířlivého, 

aby rozbil tu stěnu mlčení – jenže nenacházel vhod-

ná slova, v hlavě měl úplně prázdno, napadaly ho 

jenom samé hloupé fráze.

Marie na něj nenápadně, úkosem pohlédla: po-

myslela si, že Josef je jako uminutý kluk, posedlý 

hrou. Dospějí vůbec někdy muži? Nebo si celý život 

jenom hrají, ať už se bláznivě honí za fotbalovým 

míčem, rozebírají motocykly, sbírají známky, řeční 

na schůzích nebo zírají dalekohledem na cosi ne-

smírně vzdáleného, co nemá sebemenší význam pro 

praktický život? Napadne ho vůbec, že život není 

hra? Měla by ho trochu vytrestat, aby si už jednou 

uvědomil, že je tady určitá hranice, za kterou končí 

dobrodružné nápady a začínají nudné, ale nezbytné 

povinnosti. Rozčiloval ji svým chováním, ale nera-

da by ho ztratila. Cítila k němu zvláštní něhu. Jako 

by měla na výchovu dvě děti, jedno malé a jedno  

velké.

w
Vašek Lukáš se pokusil mladé novomanžele usmí-

řit. Jednou, když se vracel z nějaké svatby, pohřbu, 

masopustní maškarády či politické manifestace, 

kam všude chodíval hrát, když se vracel s trum-

petou pod paží a s lahví domácí slivovice v kapse, 
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zaklepal v prvním patře na dveře kuchyňského 

salónku, odkud to vonělo heřmánkem a mlékem. 

„Pojďte,“ řekl a postavil baňatou láhev na bednu 

přikrytou ubrusem, která sloužila jako stůl, „tohle 

vám rozváže jazyky!“

Jenže nakonec vypil skoro všechno sám, po půl-

noci stál na balkóně, plakal a dul do své trubky, 

hrál něco nekonečně smutného, alkohol zřejmě 

uvolňoval z jeho duše skrytou, dávno zasutou hud-

bu. Hrál vysoko nad továrními světlíky, které se 

matně leskly v měsíčním světle. Slévárenský komín 

svítil do noci věčnou pochodní hořících plynů, nad 

vrátnicí blikala pěticípá hvězda z červených žárovek 

– a nade vším Velký vůz a nekonečný proud Mléčné 

dráhy a blues mosazné trubky… 

w
Po několika dnech dusného mlčení zvítězila prak-

tická stránka Mariiny osobnosti. Začala mluvit, jako 

by se nic nestalo, a s nahořklým úsměvem požádala 

svého muže, aby do prdelek andělíčků hrajících na 

šalmaje zatloukl pořádné skoby a mezi ně natáhl 

prádelní šňůry. Venku totiž zrovna řádila „Medardo-

va kápě“ a denně několikrát sprchlo, takže pleny se 

daly sušit jedině pod střechou u sálajících kamen. 

A že těch plen nebylo málo! Pořád kvůli nim kloko-

tala voda v ohromném hrnci na okraji plotny, kde 

je Marie vyvářela. Na Josefovi bylo, aby je ždímal  

a aby ty bavlněné bílé praporce rozvěšoval na šňůry. 

Vykonával tuto činnost poctivě a bez reptání, snad 

doufal, že jeho pokora naladí manželku příznivěji, 
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že mu časem nejen odpustí utracené peníze na ko-

čárek, ale dokonce pochopí, že koupě dalekohledu 

byla progresivním činem a výhodnou investicí do 

Tomáškovy budoucnosti. Díky rostoucímu množství 

plen a nepřehlednosti vedení šňůr vznikal postupně 

v bytě pozoruhodný labyrint a žádný návštěvník ne-

trefil sám bez průvodce ode dveří ke stolu.

Ve volných chvílích, kdy zrovna nevěšel pleny, 

pokračoval Josef ve studiu odborné astronomické 

literatury. Nosil si z půdy nové a nové svazky, ně-

které s ještě nerozřezanými stránkami, rozřezával 

je žiletkou a divil se, že je prvním čtenářem těch-

to zapomenutých knih. Teprve teď pochopil své 

pravé poslání. Založením byl totiž vědec, objevitel, 

průkopník na prahu neznámých světů. Nic nepo-

nechával náhodě, nenáviděl diletanty s jejich vě-

decky nepodloženou přízemní sebejistotou. Když ho 

manželka jednou pověřila uvařením krupičné kaše, 

zastihla ho po hodině, jak vedle košíku s dítětem 

řvoucím hlady propočítává na logaritmickém pra-

vítku správné váhové poměry krupičky a mléka.
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