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1.
První to věděla matka.

Kdesi uvnitř jsem to myslím tušila, ale nechtěla jsem si to 
přiznat. Jednu neděli mě pozorovala, když jsem si připravovala 
tašku. Musela jsem udělat nějaký nový pohyb, jinak jsem se 
držela nebo prohnula, těžko říct. 

Zděšeně vykřikla. Vytrhla mi tašku z rukou. Postavila se 
přede mě jako býk, co se chystá zaútočit, a přikázala mi:

„Vysleč se.“
Uposlechla jsem. Podle jejího gusta ne dost rychle.
Chytla mě za sukni a roztrhla ji, stáhla mi punčochy. Kalhot-

ky taky.
Jedna ruka v kříži, dole na mých zádech, druhá položená 

na břiše. Zatlačila. Ne moc silně. Prohmatávala, posouvala ji 
pomalu, jako když se valí vlna. Na chvíli zpozorněla.

„Lehni si. Lehni, povídám.“
Nehýbala jsem se, tak zařvala a vrazila mi tvrdou, suchou 

ránu do hrudi.
„Roztáhni nohy.“
Udělala jsem to. 
Utřela si ruce do utěrky zavázané kolem pasu. Jednou do mě 

vnikla, druhou mi nechala na břiše. 
Chtěla, aby mě to bolelo. A bolelo to. 
Zaťala jsem zuby. Zaťala jsem stehna, vypudila tu její ruku 

a pak jsem si pažemi zakryla břicho. Moje břicho.
„Bude to kolem března. Svinstvo.“
Nedokázala bych říct, jestli měla na mysli mě, budoucí dítě 

nebo život obecně. Stalo se to, čeho se obávala nejvíc. Její dcera 
je těhotná mimo manželský stav.

Matka byla bledá jako stěna, tvrdé rysy jí zkameněly, pevně 
semkla rty, rychle dýchala. Bylo marné ji uklidňovat, ujišťovat. 
Vzpřímená, strnulá, ustoupila dva kroky dozadu.

„No tak?“
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Instinktivně jsem přitáhla kolena na  břicho a  objala je. 
Schoulená do klubíčka jsem líp snesla její pohled. 

„Nechám si to.“
K mému údivu se mi zdálo, že se jí ulevilo. Myslím, že se jí 

opravdu ulevilo.
Že by mé dnešní rozhodnutí potvrdilo to její, to, které udě-

lala ona sama před dvaceti lety? Poprvé jsem měla pocit, že se 
naše životy prolínají jeden do druhého. A nikoli, že následují 
jeden za druhým. Hluboko v svém nitru jsem najednou znala 
odpovědi na všechny otázky, které jsem se jí nikdy neodvážila 
položit. Zranily by mě, i kdybych je jen slyšela znít v své mysli, 
vyslovené nahlas by mi mohly strašně ublížit.

„Je to dítě lásky!“ řekla jsem a vzpomněla jsem si na snítku 
slámy. 

„Klidně si tomu věř, budeš sama, koho to zajímá. Tím si 
můžeš být jistá. Pro zbytek světa bude to děcko jen další 
parchant.“

Parchant.
Jako já.
Její rysy znovu ztvrdly. Málem jsem se lekla, že se mi ten oka-

mžik milosti, to téměř porozumění jen zdálo. Kdepak, nezdálo 
se mi. Okamžiky milosti jsou už takové, kradmé, nepolapitelné. 
Musí se v ně věřit, i v jejich existenci, tak krátkou, že po ní 
v těle zůstane jen pachuť hořkosti. Právě ten prchavý pocit, 
ten stesk dokazuje, že existují.

Přes matčinu tvář prolétl stín provinění. Zač se cítila vinna? 
Že se nechala zaskočit, že poodhalila svou slabinu, něžnost, 
soucit, cosi jako náznak lásky? Nebo že mě nedokázala ochrá-
nit před mým vlastním tělem, před touhou, kterou i ona sama 
poznala? O to půjde nejspíš. Jsem si tím dokonce jistá, vzhle-
dem k její touze způsobit mi bolest uvnitř v břiše.

No a co? 
Je řada na mně, ponesu svou hanbu tak, jako ona nesla 

a nese tu svoji.
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2.
Začalo to už před časem. Křikem.

„Přestaňte! Tak přestaňte honit tu krávu! Dyť z ní bude pa-
dat rovnou máslo!“

Jen málokdy křičím takhle nahlas. 
Muž zakolísal, několikrát zakopl. Váhavě kladl jednu nohu 

před druhou, jako by měl na výběr. Napřed zapřemýšlel. Jako 
by člověk musel přemýšlet, než se rozejde nebo rozběhne. 
Byl ve střehu, vypadal, jako kdyby objevil, co to znamená stát 
na vlastních nohou.

Kráva se zastavila přímo před ním, v uctivé vzdálenosti 
a s hlavou zvědavě nataženou k němu. V tomhle postoji může 
působit výhružně, tedy pro někoho, kdo o kravách nic neví. 
A to je zcela jasně jeho případ. Ale ona mu nehrozí a on to 
neví. Jak odhadnout, co udělá takový člověk, když si myslí, že 
je v nebezpečí? Klidně může spadnout dozadu, poskočit dopře-
du, vytočit se na podpatku nebo zůstat celé hodiny na místě 
jako přibitý.

Znovu jsem vykřikla:
„Nechte ji na pokoji!“
Škubl sebou, protočil se na patách a pak se na místě zarazil. 

Hned jsem ho poznala. Napřed se ale musím postarat o krávu. 
Vzala jsem do prstů lem své nabírané sukně, roztáhla jsem ji 
do vějíře a stoupla jsem si mezi muže a krávu. Ta zvedla hlavu, 
můj hlas ji uklidnil. Je to ta mladá, celá hnědá, jen se leskne 
a je tak měkoučká, patří k mým nejoblíbenějším. „Tak pojď, 
malá, hou, hou! Pomalu, no tak, no tak, jdi dolů, jdi za svými, 
hou, hou.“

Kravka hnědka změnila postoj a pokojně začala scházet 
k potoku směrem k ostatním. Už bylo načase. A vtom jsem 
si všimla, že ten muž má oči jako kráva. Nikdy jsem u nikoho 
neviděla podobné oči, hlavně ne u muže. Stejně kulaté, jenže 
tak modré... To je mi barva, taková světlá modř!
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„Nikoho nehoním, to ona prohání mě,“ říká a s úsměvem 
na rtech si zastrkuje košili do kalhot. 

„Už jsem dlouho nebyl doma,“ pokračuje a sleduje vzdalující 
se stádo. „Vy u nás pracujete?“

Poprvé v životě mi někdo vyká. Napřed jsem si myslela, že 
za mnou někdo je, a málem jsem se ohlédla. Ale byly tam jen 
krávy, to jsem věděla dobře.

Jistěže pracuju na tomhle statku, největším a nejbohatším 
z celé vesnice. S mlýnem a výrobnou sušenek je to rozhodně 
nejkrásnější statek v kraji. Je položený mimo ves. Obvykle jsou 
velkostatky uprostřed dědiny, ale tenhle vévodí údolí. Budovy 
jsou postavené do čtverce a dřevěná zdobená brána uzavírá 
dvůr. Naproti bráně stojí hlavní dům a po stranách jsou stáje 
a stodoly. Statky stavěné do čtverce jsou tu výjimečné, nejčas-
těji jsou ve tvaru L. Mlýn leží o něco níž na říčce.

Poslali mě sem, daleko od mého domova, daleko od mé ma-
linké sestřičky, abych si vydělala na živobytí.

„Máš střechu nad hlavou, jsi v suchu a čistotě, dostaneš 
najíst a nikdo tě nebije.“ Tak shrnul Alois můj budoucí život, 
částečně proto, aby mě uklidnil, a hlavně abych líp spolkla to, 
že jsem musela opustit Marii, moji matku a jeho ženu. On to 
tak rozhodl. I přesto, že je Alois už dávno v Pánu, na statku 
jsem zůstala. 

Mám tu teď svoje místo. Starám se o krávy, o drůbež a králí-
ky, pomáhám v kuchyni. Brzy to budou čtyři roky. Ano, pracuju 
tady.

Krávy se seskupují na louce dole u potoka, pod olšemi a topo-
ly. Je tam stín a chládek. A tráva je tam ještě jakž takž zelená. 

Dívám se na ně a říkám si, jak moc je mám ráda, tyhle krávy, 
které mi nepatří, ale kterým tak ráda říkám „moje krávy“. 
Starám se o ně, dojím je, pomáhám jim v těžkých chvilkách. 
Hladím je, poplácávám je laskavě po boku, po zádech, po zad-
ku. Mají rády lidský dotek. Taky na ně mluvím. To je důležité. 
Ostatně krávy rozeznávají hlasy, napřed ten můj, a pak ten 
statkářův. Není divu, že se ta nejmladší toho neznámého hlasu 
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lekla. Je to statkářův syn a od té doby, co tu pracuji, ho vidím 
poprvé doopravdy. Bydlí ve městě. Ve Vídni. Mohl by bydlet 
například v Brně, je to daleko blíž, nebo v hlavním městě. Ale 
kdež, bydlí na druhé straně hranice, ve Vídni, v cizině. I když 
Vídeň vůbec není daleko.

Po očku ho sleduju, dávám přitom pozor, jestli jsou krávy 
v pořádku. 

Mladík s kravíma očima je vystrojený jako do města – bílá ko-
šile, černé kalhoty s pěkně nažehlenými puky, opasek s hezkou 
stříbrnou přezkou. A ty boty, kožené boty, ty jsou nádherné, 
jemné a dokonale vyleštěné. Sem na dědinu se hodí jako pěst 
na oko, jak by řekl Alois, ale jemu přece jen moc sluší.

Chtěla bych se k němu přiblížit, abych zjistila, jestli na něm 
ulpělo něco z města, nějaká stopa. Říkám si, že město na něm 
mohlo zanechat kousky sebe sama, třeba náznak vůně na tom 
jeho na míru střiženém oděvu. Jako bych se tam, ve městě, 
mohla znovu ocitnout i  já, kdyby se mi podařilo dostat se 
k němu blíž. 

Netroufám si. 
Zdejší lidé říkají: „To je ale nápad, bydlet ve Vídni!“ S tako-

výmhle statkem a majetky by oni nikdy neposlali svého syna 
na studia. Statkářův syn by se měl naučit řídit statek, to se 
tady povídá. Ale když vidím, jak běhá za krávami, tak myslím, 
že statkář se ženou dobře udělali, když ho poslali na školy. 
Běhá, jako kdyby couval. A navíc se krav bojí. Jak se jich jen 
může bát? A pak, ty jeho ruce, tak bílé! S těmi se nikdy nena-
učí pracovat se stroji v otcově sušenkárně, a už vůbec ne se 
zemědělskými mašinami.

„Jak se jmenujete?“ ptá se mě.
Má takový líbezný velkoměstský přízvuk. Člověk se může 

zamilovat i z mnohem nepatrnějších důvodů.
Vím, že se jmenuje Josef. Jak se jmenuje jeho sestra, to ne-

vím, všichni jí říkají jednoduše Slečna.
„Magdaléna,“ odpovídám konečně.
„Magdaléna, Mada, Madina. Usmíváte se, Magdaléno. Takže 
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vy mi nevěříte. Ujišťuji vás, že ty krávy běhaly za mnou,“ po-
kračuje vesele.

Ovšemže mu nevěřím. Jsou to klidná stvoření, ta nikoho 
nepronásledují. Usmívám se taky proto, že toho vím o kravách 
víc než on, a o něm taky. Na statku se mluví jen o něm a jeho 
sestře. Bez přestání. Mladý pán tohle a Slečna támhleto. Všich-
ni víme, jak jsou skvělí a jak moc chybí jejich matce. Zato on 
o mně neslyšel nikdy, ani když za ním jeho matka jede do Víd-
ně. O služebnictvu se dětem nevykládá, a když už, tak jde jen 
o stížnosti. Takže si vlastně můžu myslet, že je vše v nejlepším 
pořádku, když o mně nic neví.

Na velkém kredenci v kuchyni stojí několik fotek. Na většině 
jsou děti, od jejich útlého věku až do dneška. Ty nejnovější jsou 
moc pěkné, barevné. Pravidelně je oprašuju. 

Dva lidé, tolik si podobní, a přitom tak rozdílní. Josef má 
světlé vlasy barvy zralého obilí, je, ano, určitě je vyšší než 
jeho otec. Jeho sestra je přesná kopie matky, vlasy má černé 
a lesklé jako havraní nebo kavčí peří, a tak bílou kůži. Je štíhlá 
a vysoká, a pružná, je to na ní vidět. To jen díky barvě očí se dá 
poznat, že jsou dvojčata. Slečna má taky ten modrý pohled. 
A kravský.

On má pohled kraví, ona pohled krávy. Z té její modré jde 
mráz po zádech, zatímco on má v očích letní nebe.

Tak to jsou děti mého statkáře, nejhezčí z celé vesnice, z nej-
bohatší rodiny v okolí. A taky budou nejvzdělanější, protože 
studují ve Vídni. Na univerzitě, prosím.

Jan, který pracuje na statku podstatně déle než já, mi povídal, 
že za války, když byly statkářovy děti celkem malé, je poslali 
do nějaké školy ve Švýcarsku a pak šly studovat rovnou do Víd-
ně. Teď tam za nimi rodiče jezdí, obvykle cestuje statkářova 
žena sama. Využívá cesty k léčbě své podivné choroby, je tak 
trochu bláznivá. Podle Jana nic vážného, spíš otravného. Stat-
kářova žena je velice hubená, skoro průhledná, její kůže je 
hrozně světlá, slunce by ji mohlo vysušit a spálit. Když mi dává 
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příkazy, co mám udělat přes den nebo v týdnu, drží mě občas 
za paži nebo rameno, aby se ujistila, že ji poslouchám. Vždycky 
dávám dobrý pozor a vždycky jsem překvapená, kolik síly se 
skrývá v tak křehké ženě. Už několikrát se mi stalo, že fialové 
otisky jejích prstů na mém předloktí zmizely až za několik dní. 
Nepřikazuje, jen šeptá, člověk k ní musí hodně naklonit hlavu. 
Pokaždé, když s ní mluvím, mám pocit, že připravujeme nějaké 
spiknutí. Ven, třebas jen na dvůr, chodí výjimečně. Jeden by 
řekl, že se bojí denního světla, slunce, lidí. Povídá se tu, že je 
původem Vídeňačka. No, v každém případě, život na venkově 
pro ni není. A když je unavená, sedí v šeru v křesle ve velké 
místnosti s malými okénky a povídá si sama se sebou v takové 
jemné němčině a usmívá se u toho. Čas od času, těsně před 
spaním, si zpívá říkanky v nějakém nesrozumitelném jazyce, 
který se sice němčině podobá, ale němčina to není.

Stíny se prodlužují, nastala nejhezčí část dne, konečně se 
trochu ochladilo. Kolik týdnů nezapršelo, potok skoro vyschl 
a krávy se musí vodit daleko výš proti proudu. Ráno vstáváme 
před rozbřeskem, návrat je až se soumrakem. 

Dnes se vracíme daleko později, než je zvykem. Dvorem zní 
dusot kopyt. 

„Hou, hou, hou!“ každou krávu, než projde bránou, poplá-
cám po zadku. Uvidím je zas zítra ráno, ale z mého pokojíku, 
který má okno směrem ke stáji, je budu slyšet celou noc. Letos 
kvůli tomu suchu už nemáme moc sena. Jestli do konce června 
nezaprší, tráva neporoste a zima bude špatná. Malý zbytek 
sena z loňska je uskladněný ve stodole na druhé straně pole 
s obilím. Statkáře to znepokojuje. 

Ale dnes je v domě velká sláva. Statek je celý osvícený, všich-
ni pobíhají, kuchařka už dva dny nespí. Řidič nájemního auta, 
který je přivezl od nádraží z vedlejšího města, nechal kufry 
studentů uprostřed dvora. Je to nepořádný chlap, nechal je 
jen tak ladem skladem. No, jestli je to ten, co se pořád pofla-
kuje u nádraží s cigaretou u huby, tak tím se to vysvětluje. 
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Ještě mu teče mlíko po bradě, ale poněvadž řídí své vlastní 
auto, má se za pána. Ostatně taky vyžaduje, aby se mu říkalo 
„pane Stanislave“, a ne Stando. Tvrdí, že je to tak lepší kvůli 
zákazníkům.

Já jezdím autobusem. Mezi mojí dědinou a tou, kde pracuju, 
je tak čtyřicet kilometrů. Úzká a klikatá silnice vede podél 
hranice s Rakouskem, tu se k ní přibližuje, tu se od ní vzdaluje. 
Přes týden mezi dědinami jezdí přímá linka. V neděli je po-
třeba přestoupit ve městě na nádraží, přibližně v půlce cesty. 
Musím čekat na spoj, asi hodinu, a Standa se pokaždé nabízí, 
že mě na statek zaveze. Odmítám, protože autobus je daleko 
levnější. On říká, že mě zaveze zadarmo, ale já mu nechci být 
nic dlužná. I když by se mi to líbilo, nechat se dovézt autem.

Každou neděli trávím za pípou a roznáším pivo a guláš, kte-
rý připravila matka den předem. Jedno nebo dvě děvčata jí 
pomáhají přes týden, ale v neděli v poledne jsem jí k ruce já.

Tak, teď je potřeba vynést kufry studentů do pokojů v patře. 
Jestli Jan ještě nedočistil studnu, tak to zůstane na mně. Ale 
stejně to není práce pro Jana a tu jeho blbou nohu. Schody, 
které vedou nahoru k pokojům, jsou moc úzké a strmé. Jan 
není žádný hrdina, přestože byl zraněný na začátku války. Ma-
rek, místní hlídač, ho postřelil, když Jan pytlačil na pozemcích 
zdejšího nedalekého zámku. Taková hloupá nehoda. Zámek, 
který hlídá pořád ten samý hlídač, je prázdný. Je z něho teď 
státní majetek. Asi bude sloužit družstvu jako stodola na slámu 
a na úrodu. Znárodnili ho hned po válce, díky dekretům z roku 
devatenáct set čtyřicet pět. Stejně jako doly, banky a velké 
průmyslové podniky, co měly víc než pět set zaměstnanců. Ty 
dekrety taky vyhnaly pana hraběte, bohatého, a navíc Němce, 
a nakonec i celou jeho rodinu z území Československa. Taky jim 
zrušili pasy. V každém případě sem prý hrabě jezdil jen vzácně. 
Továrnička našeho statkáře je na znárodnění moc malá, takže 
i přesto, že statkář má německé jméno, zůstal Čechem.

To všechno mi vyprávěl Jan. On se tady narodil a o zdejších 
lidech a okolí toho hodně ví. Za tu ránu puškou se ani nezlobí. 
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Dokázal si to zařídit a pobírá důchod válečného hrdiny a s hlí-
dačem jsou teď kamarádi.  A navíc, náš statkář ho za to málo, 
co dělá, živí dobře. Není líný, to ne, to on má spoustu energie 
k tomu, aby si zašel do dědiny na pivo nebo protancovat so-
botní noc. Ale co se týče práce a toho, jak se jí vyhnout, tak 
v tom nad něho není.

Ovšem spravedlivě musím uznat, že Jan vyráží za svými 
kumpány jen dva večery v týdnu a účastní se s nimi politických 
schůzí ve společenském domě, což je hodně nadnesený název 
pro zadní sál hospody. Co se tu zezadu vybouraly nové dveře, 
všichni jsou spokojení. Ženy, které předtím do hospody mimo 
slavnostní dny a další zvláštní příležitosti, jako třeba křtiny, 
svatby a pohřby, nechodily, se taky účastní schůzí a občas pijí 
limonády, z čehož má hospodský velkou radost. Muži se napřed 
zdráhali při myšlence, že by ženy taky mohly navštěvovat 
hospodu, ale teď jsou spokojení. Už se s nimi nemusejí hádat, 
když přijdou domů, a některým ženám se prý dokonce zalíbi-
lo po večerech i pít slivovici.  Co začaly ty schůze, vládne tu 
takový podivný mír...

Povídá se, že jsou ty schůze srdečné a přátelské. Podle mě 
jsou ale nejvřelejší ze všech podobných shromáždění pohřby. 
A co válka skončila, jsou ještě přátelštější a honosnější než 
dřív. Za války příliš mnoho lidí zemřelo daleko od domova 
a v opuštění.

Zpočátku se po tvářích roní slzy smutku, kapesníky se plní 
hlasitě a bez zábran. Během pohřbu se každý může vysmrkat 
po libosti, aby tak ukázal svůj respekt k zesnulému. Na konci 
pohřbu, pokud ještě tečou slzy, a je to dobré znamení, když 
tečou, jsou to slzy smíchu anebo uspokojení. Každý je rád, že 
ještě nepřišel jeho čas. Všichni se uvolní a chtějí prožít hezký 
večer, velice hezký večer, uctít mrtvého, oslavit život a doufat, 
že jednou budou mít pohřeb také tak krásný.

Tak to aspoň probíhá v naší dědině. A není důvod, aby tomu 
tak nebylo v ostatních okolních dědinách, krajích, zemích, 
v celém světě.



18

Tak například, jeden z nejhezčích pohřbů byl ten Aloisův, 
pohřeb manžela mé matky. Byla to skutečná slavnost, neboť 
ještě ke všemu provozoval jedinou hospodu v naší vesnici. 
Takže ten den přišli opravdu všichni. Nutno dodat, že Alois 
umřel krátce po zahájení lovecké sezony, hned první poválečný 
podzim. Muži byli celí vzrušení z toho, že budou moct zase 
vytáhnout zbraně ze skrýší a jít si do lesa střelit vysokou. 

Mnozí se obávali, že první lov bude záminka k vypořádání 
starých účtů, všichni čekali, že budou poletovat zbloudilé 
vražedné kulky. Ale jediný, kdo zemřel ten rok, byl Alois, a to 
před vlastním domem, po hostině, jakou si už dlouho nikdo 
nepamatoval, málem se zapomnělo, že se taková může vůbec 
uspořádat. Zdi hospody praskaly ve švech, celá dědina se tam 
namačkala a přišla ochutnat první letošní guláš z divočiny. 
Matka ho připravila pár dní předem a pak ho třikrát ohřá-
la. To vědí všichni, že guláš je nejlepší ohřívaný. Pivo teklo 
proudem, musely jsme vzít dvě děvčata navíc na výpomoc 
jako servírky.

Na příkaz matky nesměl ten den do sálu žádný pes, aby byl 
větší klid při roznášce jídla. Děcka, co lítají po sále do všech 
stran, to jí nevadí, spíš naopak. Ale aby se jí pletli pod nohama 
psi, když musí roznášet talíře plné guláše, to považovala za ne-
bezpečné. Jako obvykle někteří chlapi reptali. Jenže v hospodě 
diktovala Aloisovi pravidla matka, a ten je pak musel vnutit 
ostatním chlapům železnou rukou.

Ke konci hostiny byli psi venku čím dál víc nervózní. Smrdělo 
to rvačkou.

Alois vyšel ven. Byl řádně najedený, popil hojně piv, jeho 
obličej dostal rudofialový odstín, malé tepny na jeho proše-
divělých spáncích bubnovaly jako na poplach. Na prahu se 
trochu zakýval, na pár okamžiků se opřel o dveřní rám, pak 
udělal ještě krok dva směrem ke psům. Potom najednou zařval, 
všichni zmlkli, psi taky, a on padl k zemi, mrtvý, přesně na své-
ho jezevčíka Filipa, výborného stopaře zajíců, na kterého byl 
tak hrdý. Pes si toho ani nestačil všimnout. Aloisovo tělo ho 
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v mžiku rozmáčklo. Ten nepravděpodobný pár, mohutný Alois 
a jezevčík na krátkých nožičkách, byl v dědině slavný. Jeden 
bez druhého neudělal ani krok. Umřít spolu v tak krásný den, 
to jim zajistilo i slávu posmrtnou. Pohřeb byl velkolepý. Alois 
byl první mrtvý od konce války, který zemřel doma, tak jak to 
má být, obklopen svými. Ne každý měl Aloise rád, ale všichni 
mu jeho smrt záviděli, a ještě víc pohřeb. Dokonce i národní 
výbor poslal speciální delegaci s rudým praporem, aby Aloise 
na poslední cestě uctil. Matka prapor odmítla. Delegace v čele 
s druhým tajemníkem se nadurdila, byli by rádi měli článek 
v krajských novinách. Matka odvětila, že smrt není žádná 
politická manifestace, ale manifestace života.

Pro matku to byl také velký den. V jednačtyřiceti letech se 
z cizinky stala vdova, nezávislá a respektovaná.

Moje matka..., její tvář je tak krásná. Každý rys je na svém 
místě, pravidelný, tak akorát. Když je nespokojená nebo má 
starosti, mezi obočím se jí vytvoří jedna docela hluboká vráska, 
má tvar trojúhelníku. Vypadá s ní tak vážně, že si nikdo nedo-
volí nejmenší odpor. Matka je dost vysoká žena, za kterou se 
snadno otočí všechny pohledy, ale ona, ona se nikdy neohlíží. 
Přímá, hrdá. Kdyby neměla životadárné ruce, vykládali by o ní, 
že je pyšná. Ve všech okolních dědinách ji už aspoň jednou ně-
kdo potřeboval. Ať už všechno probíhá, jak má, nebo ne, když 
přijde čas rodičky, všichni volají Marii, moji matku.

Před pár týdny mě Jan pozval večer ven. Tak oficiálně. Už 
několik měsíců po mně chce, abych s ním šla na schůzi do zad-
ního sálu hospody. Odmítala jsem to, šly by o nás řeči. 

Tentokrát ale tak naléhal, že už nešlo říct ne. Tenhle večer 
mu ležel obzvlášť na srdci, už několik dní o něm bez ustá-
ní mluvil. A připravoval se na něj stejně tak nervózně jako 
netrpělivě.

Na jednu stranu je to moc příjemné, když vás pozve muž 
na vycházku, na druhou stranu jít večer do hospody mě nijak 
nelákalo. Navíc jsem nevěděla, jestli se nemám o tom večeru 
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zmínit statkáři; nakonec jsem přijala pozvání a nikomu nic 
neřekla.

Jan je celý blázen do politiky. Každou volnou chvilku tráví po-
nořený do novin, rád mi články komentuje, však moc dobře ví, 
že já nemám na čtení čas. Vídáme se večer. Potichoučku chodí 
do mého pokojíku. Ve vší úctě a slušnosti mi čítá z knížek, kte-
ré si půjčuje v knihovně ve městě, kam jezdí jednou týdně se 
statkářem. Můj pokojík je na půdě, hned nad ložnicí statkářů. 
Než jdu spát, ještě šiju. Pořád jsou tu nějaké košile nebo jiné 
věci k zašívání. Občas mi statkářka dává něco k vyšívání. Tak 
můžu mít rozsvícené světlo o něco déle. Jan taky píše proslovy 
pro schůze a cvičí si je přede mnou. Aby neprobudil statkáře, 
musí je pronášet šeptem. Vymyslel, jak na to.

Klekne si k tomu na kolena. Kvůli tomu jeho zranění, a aby 
byl pevně na zemi, musí trochu roztáhnout nohy. Já sedím 
kousek od něj na malém štokrleti, vyšívám a poslouchám. On 
recituje proslovy ze všech sil co nejtišším hlasem. K pasážím, 
které považuje za opravdu důležité, ještě přidává gesta. Žádný 
zvuk, nic, jen jeho rty se pohybují, oči vrhají silné pohledy 
plné energie a nadšení. Proslov doprovázejí velké a dramatické 
rozmachy. Vypadá velice přesvědčivě.

Jan vkládá velké naděje do budoucnosti. Myslí si, že válka 
byla naše obrovské štěstí. Protože teď musíme všechno znovu 
postavit, je to příležitost, jak vybudovat něco nového. Říká 
„něco zcela mimořádného“.

Minulý rok byl zklamaný, protože jsem ještě nemohla jít k vol-
bám, na to musí být člověku dvacet jedna let. V každém případě 
bych ani nevěděla, koho bych tak asi volila, ale to jsem mu 
neřekla. Ve čtyřicátém šestém jeho partaj, komunistická stra-
na, získala v prvních poválečných volbách nějakých čtyřicet 
procent hlasů. Byl v sedmém nebi. Komunisti vstoupili do vlády 
zcela legitimně díky hlasu lidu. Povídal, že to je teprve začátek.

Jistěže je nutné znovu všechno postavit, ale stejně s ním 
nesouhlasím. Pro mě válka žádné štěstí nebyla. Války vyvo-
lávají příliš mnoho utrpení a tahle, ta poslední, byla nejhorší 
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ze všech, snad protože jsem ji zažila. Ale Janův optimismus 
je nakažlivý. Je veselý, obklopený lidmi, pořád spolu mluví, 
smějí se, vře to mezi nimi. Statkář ten šrum nevidí moc rád, 
ale radši nic neříká.

Večer při té schůzi byla ve společenském sále rozsvícená všech-
na světla, jak venku, tak uvnitř. Jan šel čím dál rychleji a po-
vzbuzoval mě ke svižnějšímu kroku. Nejsem zvyklá na davy, 
tak jsem ho následovala jen váhavě, moje nohy zpomalovaly 
samy od sebe. Jan mi nenechal čas na přemýšlení nebo po-
chyby. Ze sálu se k nám nesl ohromný hluk, znělo to, jako by 
tam byl celý úl rozčílených a ztracených včel. Když jsme se 
přiblížili, daly se rozeznat jednotlivé hlasy, byly slyšet veselé 
výkřiky, halasné pozdravy, lidé se objímali, plácali se po zá-
dech, třepali si pravicemi. Ještě nikdy nebyl sál tak plný, dav 
tak rozjařený. Před budovou parkovalo několik aut, přijeli sem 
i lidi z města. Vesničani se mačkali na židlích rozestavených 
před improvizovaným pódiem stlučeným z několika prken 
položených na cihlách. Stůl a čtyři židle na pódiu očekávaly 
hosty z města. Jan mi řekl, ať si tu sednu, ať se na něj dívám 
a poslouchám ho. On sám pak po několika dalších pozdravech 
vystoupil na pódium.

Jan tedy patřil k důležitým lidem. Najednou jsem pocítila 
radost a jeho pozvání mi zalichotilo.

Nekonečné ovace.
Proslov. 
Potlesk.
Proslov.
Potlesk. 
A další proslov. Pak se zvedly hlasy, debatu přerušovaly další 

potlesky.
Ticho, a další proslov, nový potlesk. 
Někdo něco neustále pronášel a pořád se tleskalo. Schůze 

měla obrovský úspěch, ty potlesky o tom jasně svědčily. Hlasy 
mluvčích se nesly daleko, určitě až do nejzazších koutů sálu. 
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Pronášely se tu optimistické zprávy o dělení se, ano, o roz-
dělování půdy, majetku, o ekonomických vyhlídkách, o naší 
budoucnosti a o tom, jak to všechno provedeme, všichni pevně 
sevření kolem jednoho a jediného cíle – žít pospolu, v harmonii 
a šťastně. Muži na pódiu nám slibovali mír.

Tak to je, časy se mění, už nikdy války ani žádné boje, kromě 
jediného, který přijmeme za svůj, který budeme dennodenně 
svádět a z něhož musíme vyjít vítězně. Musíme pobít kapi-
talismus a kapitalistu, abychom mohli vybudovat tu novou 
společnost, která se zdá být tak skvělá.

Ten večer jsem poprvé slyšela Jana pronášet proslov jeho 
plným hlasem. Má krásný hlas, silný, zvučný. Hlas muže, který 
si je jistý sám sebou a tím, co říká, tedy alespoň v to věří. Dělal 
i ta gesta tolikrát nacvičovaná na kolenou v mém pokojíku. 
Tady, ve víru sálu, je mohl konečně rozvinout. Jan byl hrdý, 
výborný. A měl úspěch.

Pořád a pořád mu všichni tleskali.
Začala mě ale zmáhat únava, nedokázala jsem poslouchat 

a nerozuměla jsem všemu, co se tu říkalo. Točila se mi hlava. 
Chtěla jsem jít ven a počkat tam na něj. Když jsem se snažila 
protlačit ke dveřím, dobře jsem si všimla, že mě muži pozoro-
vali a ženy si o mně povídaly.

Vyjít ven. 
Na čerstvý vzduch.
Sál byl příliš plný, lidi tvořili jednolitou masu, a její život 

a síla přesahovaly ten můj. Před chvílí uvnitř to bylo, jako 
bych neměla vlastní rozum. Lidi tleskali, taky jsem tleskala, 
lidi řvali „ano“ nebo „ne“, řvala jsem s nimi „ano“ nebo „ne“, 
aniž jsem věděla proč. Bylo to, jako bych vystoupila sama ze 
sebe. Občas příjemné, pak zas nesnesitelné. Nakonec jsem už 
ani nemohla být spokojená za Jana, ani ho poslouchat, ani mu 
rozumět. Musela jsem ze sálu odejít, být sama, nadechnout se 
trochy vzduchu jen pro sebe. Uvnitř bylo takové vedro, zdálo se 
mi, že tam ani žádný vzduch neproudil. Jen přecházel z jedné 
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osoby do druhé, s každým výkřikem rozvířeného davu stále 
teplejší, stále chudší.

Venku mě napadla podivná myšlenka. Jak vybudujeme tu 
společnost, když se každý z nás rozplyne v davu? Jak poznám, 
že ta šťastná společnost už je tady? A upozorní mě někdo, 
odkdy mám být šťastná já? Kdo? Jak někdo jiný než já bude 
místo mě vědět, že jsem šťastná? Slíbila jsem si, že se Jana 
zeptám. On bude vědět.

Zhluboka jsem se nadechla. Chtěla jsem si nechat doušek vzdu-
chu v hloubi nitra, do zásoby.

Bylo už nepochybně hodně pozdě, sál se konečně vyprazdňo-
val. Jan mě hledal pohledem a zdravil se přitom s lidmi, kteří 
mu toho měli stále tolik co říct.

Cestou domů se mě zeptal:
„Tak co? Co na to říkáš?“
„Byl jsi výborný.“ Nevěděla jsem, co jiného mu na to říct.
„Díky, Magdaléno, díky. Ale víš, to je společná práce. Práce 

kolektivu.“
I tak vypadal velice spokojený sám se sebou.
„Takže, pověz, jak se ti líbila tvoje první schůze?“
Co na to odpovědět?
„No bylo tam tolik lidí, všichni byli tak vzrušení, víš...,“ chtě-

la jsem dodat, že znám jeho proslovy, připomenout mu, že 
mi je přednáší v pokojíku, že je tam spousta těžkých slov, že 
se v nich ztrácím. Politika je na mě moc složitá. Ale Jan byl 
tak nedočkavý, že mě neposlouchal, stále mluvil tím silným, 
plným, pódiovým hlasem.

„Vidíš, na první pohled tomu rozumíš líp než kdokoli jiný. 
Byla tam spousta lidí. Ano, to je ono. Lidi jdou s námi. To je 
důležité. Musí nás být hodně. Čím dál víc, co nejvíc. Všichni, 
všichni musíme táhnout za jeden provaz, jako jeden muž, jen 
tak zvítězíme. Jsem si naprosto jistý, že zvítězíme. To bude 
jedinečné. Vybudujeme naši novou společnost, víš, bude to 
naprosto nevídané. Zatím jsme o tom jen snili. Ale my, my to 
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dokážeme. Jako v Sovětském svazu. Tam už jsou velice blízko 
u cíle. Půjdou nám příkladem a my budeme ještě lepší než oni.“

„Hm... Jane, já, chtěla jsem se na něco zeptat.“
„No prosím. Jsem tu od toho. Jen se ptej.“
Váhala jsem, a pak se odvážila:
„Jak se dozvím, že jsem šťastná?“
„Magdaléno, teď jsem ti to vysvětlil. Vybudujeme novou spo-

lečnost, budeme si všichni rovni. Už nebudeš ničí děvečka, 
ale pracující občanka, dělnice. Budeš si moct vybrat, změnit 
snáz práci, budeš pracovat pro nás všechny, stejně jako všich-
ni ostatní budou pracovat pro tebe, budeme moct studovat, 
zadarmo, a...“

Jan se znovu ztratil v nekonečném přívalu slov, ale jedna 
věc mě zaujala. 

„Budu moct jít na studia, říkáš?“
„No jistě, když ti to povídám. Studia, školy, to všechno bude 

pro všechny lidi. A bude to zadarmo. A všichni budou mít svůj 
vlastní dům, dobrou práci...“ zatřepal mi paží.

„Ty mě neposloucháš!“
„Cože?“
„Neposloucháš mě,“ opakoval.
„Ale ano, pokračuj, povídej mi ještě o studiích pro všechny 

a zadarmo.“
Na  nebi zářily tisíce hvězd, Jan žádnou z  nich neviděl, 

všechny byly v jeho očích. Málem bych mu záviděla to jeho 
přesvědčení, dávalo mu tolik sil a jistoty. Čas od času si trochu 
nešikovně poskočil na silnici, rozverný jako malý kluk před 
Štědrým večerem.

Není se tedy čemu divit, že jeho práce na statku se někte-
ré dny vleče, když tráví takhle vzrušující noci a pak si ještě 
poskakuje. 

Taky mi říkal, že jednou pro mě vymyslí mašinu, která za mě 
bude dělat všechnu práci, že mu mám důvěřovat. Co se důvěry 
týká, to se ještě uvidí, protože mašinu, která za něj udělá všech-
nu práci, tak tu už dávno vymyslel. Jmenuje se Magdaléna.
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Ale i přesto ho mám ráda. Jako jeden z mála mě nechává 
na pokoji. Neciví na mě jako ostatní chlapi, kteří si myslí, že 
nevidím jejich pohledy a necítím jejich přisprostlé úšklebky. 
Vím dobře, co jsem Janovi dlužná. Pár hodin práce navíc mi 
za ten klid stojí. 

Ty kufry Josefa a jeho sestry vynesu nahoru do pokojů sama.

Dnes večer je stůl připravený pro celou rodinu, pro otce, matku 
a děti. Dnes večer je celá rodina pohromadě.

Cítím se tu navíc, ale někdo jim posloužit musí. Statkářka by 
to nezvládla a stará kuchařka, vyčerpaná přípravou hostiny, 
už odešla. Statkář je tak hrdý na svou rodinu, že ostatním dal 
skoro zapomenout na své starosti. Ale já je vidím i tak. Kdo 
jiný? Děti? Ty nejspíš ne. A jeho žena si dnes večer už teprve ni-
čeho nevšimne, je příliš zaměstnaná dvojčaty, kterých má plné 
oči a plnou hlavu, až k zbláznění. Z toho, co se děje na statku, 
obvykle i tak vůbec nic nevidí, nic z toho ji nezajímá. 

Rodinný kruh je pro mě velká neznámá. Já mám jen matku. 
Je pravda, že mám také sestřičku. Ale ta je dcerou Aloise.

Před Aloisem matka poznala mého otce. Jelikož jsem tady.
O tomhle svém otci nevím nic. Předpokládám, představuju 

si ho, to je všechno.
To kvůli téhle rodinné večeři mě takové myšlenky napadají. 

Všechno je pro mě daleko jednodušší, když je u stolu jen statkář 
se ženou a fotky na kredenci.

„Mada mi dnes zachránila život. Zaútočila na mě jedna kráva,“ 
řekl Josef s úsměvem a pohodil hlavou směrem ke mně.

Jeho matka se podiví: „Mada?“
„Ano, Magdaléna. Byla skvělá. Je to obdivuhodné, jak ji krávy 

poslouchají, mají ji rády, o tom nemůže být pochyb.“ 
Josef sedí vedle svého otce, který má místo v čele stolu, mat-

ka sedí proti němu a Slečna po jeho levici. Matka se obrací 
na dceru: 

„Mada?“
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Statkářka je překvapená, jako by slyšela mé jméno poprvé 
v životě nebo se právě dozvěděla, že máme na statku krávy. 
Obě dvě si mě zkoumavě prohlíží. Ihned se cítím jaksi provi-
nile. Nejlepší by bylo položit mísu na stůl a zmizet. Jenže to 
nejde. Z truhly je vytažený bílý ubrus z jemné bavlny, který 
jsem sama vyšívala, a teď je prostřený na stole.  A taky nádher-
né stříbrné svícny. To znamená, že musím sloužit celý večer. 

Ach, ten ubrus..., opravdu dobrá práce. Patří k  němu 
i ubrousky, vyšila jsem jich dvanáct, zbytečně moc. Za vzor 
mi bylo to bílé porcelánové nádobí jemně zdobené modrými 
kvítky a dvojitou linkou na lemu, ta první linka je tenoučká, 
ta druhá trochu silnější, obě zlaté. Dnes večer se stoluje se 
stříbrnými příbory, je to rodinné stříbro statkářovy ženy. Pro 
tak slavnostní tabuli zase tolik příležitostí nebývá. I svíčky 
jsou nové, což předpovídá dlouhý večer.

Už na Slečnu nemyslím. Stůl je krásný, ale neobvyklý, jako by 
sem nepatřil, jako ty Josefovy městské boty doprostřed louky. 
Venkovská krajina mizí, plameny svíček plápolají, odráží se 
na sklech oken, objímají nás a zároveň odřezávají od okolního 
světa. Jako bychom byli někde úplně jinde...

Znovu se vidím ve velkém bytě na hlučné třídě, ve třetím pa-
tře a s velkými okny. Tak ráda jsem se schovávala v okenních 
výklencích mezi jemnými krajkovými záclonami a těžkými 
závěsy, spoutanými širokými stuhami s bambulkami. Hrávala 
jsem si s nimi. Závěsy byly z tuhé, tmavě zelené látky protkané 
zlatou nitkou, která ji prosvětlovala. Díky těm bambulkám 
utkaných ze šňůr z hedvábí to bylo všechno veselejší. S ubí-
hajícím časem si říkám, že se mi to všechno jen zdálo, že ty 
vzpomínky, které už skoro nebolí, jsou možná jen můj výmysl.

Jan mi vyprávěl, že statkáři a jeho ženě patří také jeden 
krásný dům v sousedním městě, s jednou zahradou do ulice 
a druhou za domem. Ale od začátku války radši bydlí tady, 
na venkově. Ráda bych jednou ten jejich městský dům na-
vštívila. Už jen proto, abych viděla, jak velká tam mají okna.
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Statkář se zapojil do konverzace.
„Ano, krávy, naše Magdaléna se jim věnuje, jen ať si to užijí. 

S tím letošním suchem a nejistotou kolem agrární politiky 
není nic jisté.“

„Snad máte nějaké záruky, otče, ne?“ ptá se Josef.
„Záruky, záruky, kdo jim tak má věřit? Nevím, na čem jsme, 

synku. Rozloha statku zůstává v povolených limitech, zatím je 
to dobré. A sušenky začínají opět vydělávat. Nu což, ty a tvoje 
sestra, vy se musíte plně soustředit na studia, vaše budouc-
nost nebude záviset ani na pozemcích, ani na dobytku. Ani 
na sušenkách, co? Co myslíš, Magdaléno?“

Statkář má ve zvyku ptát se mě na spoustu věcí. Aniž ode 
mě nutně čeká odpověď. Jen proto, že jsem tady. Někdy mu 
odpovím, dá se říct, že si povídáme. 

Jan mi stručně shrnul pozemkovou reformu. Podrobně mi 
objasnil, že začala v osmnáctém roce, na konci první velké 
války, když se císařství rozpadlo a když se několika tahy tuž-
kou rozkreslila Evropa kdesi na obrovském zámku ve Francii, 
říkal ve Versailles. Jan u toho dělal mohutná gesta, aby mi 
to líp vysvětlil. Zdá se to tak daleko, a přitom to pěkně zamí-
chalo našimi životy. V té době byly poprvé osekány pozemky 
ve statkářově rodině. Jedna část jejich pozemků byla najed-
nou na druhé straně hranice, v zemi, která byla zničehonic 
cizí, v Rakousku. Na české straně si mohl statkář nechat sto 
padesát hektarů, povolený limit na statek, a pozemky nových 
Rakušáků, které se nacházely na české straně, tak ty se rozda-
ly českým zemědělcům, kteří měli míň než patnáct hektarů.

Tak to bylo po Velké válce, po té první světové.
Jan říkal, že dnes, po válce proti nacistům, se pozemková 

reforma znovu rozjede. Už dva roky jsou všichni napnutí. Vel-
kostatkáři se bojí o své pozemky a malí rolníci očekávají nové 
přerozdělení půdy. Většina malých vlastníků půdy požaduje 
všeobecné zakládání družstev, což by znamenalo jasné vyvlast-
nění půdy velkostatků. Takhle mi to vysvětlil Jan. V každém 
případě, ať už malí rolníci, nebo velcí magnáti, všichni čekají, 



28

co a jak bude s těmi slavnými limity, ale vláda se do ničeho 
jasného moc nehrne a nedává najevo žádné záměry.

Dědina našeho statkáře je moc malá na to, aby založila vlast-
ní družstvo. Sloučila se s dvěma sousedními vískami. To tady 
vědí všichni.

Statkář vstoupil do družstva, napřed z opatrnosti, ale na-
konec se to vyplatilo i jemu. Výměnou za nákup a údržbu ze-
mědělských strojů mu ostatní pomáhají se sklizní úrody, on 
se tak může víc starat o výrobu sušenek. Na statku zůstalo jen 
pár krav, několik prasat a drůbež.

Slečna se mě zeptala takovým nosovým hlasem:
„No tak nám, Magdaléno, řekněte, co si myslíte o agrární 

politice?“
Já bych jí ráda řekla, co si myslím, ale ona stejně nechce mou 

odpověď slyšet. Vždyť se na mě ani nedívá.
V podstatě mám pocit, že přerozdělení je dobrá věc. Tedy 

vypadá to jako dobrá věc, ale ten, kdo zná půdu, ví, že je to ne-
možné. Jak chcete vzít rolníkovi půdu nebo dobytek, aniž mu 
vyrvete vnitřnosti? Jan je přesvědčený, že to jde. On by rád dal 
všechno na jednu společnou hromadu. Sní o tom, že budeme 
pracovat všichni společně a pak si výsledky práce rozdělíme. 
Jenže vykuchaný rolník bez vnitřností už není rolník.

Radši bych zůstala opatrná.
„O agrární politice nic nevím.“
„No prosím, ona nic neví. Spokojen?“
Slečna vítězně hledí na svého otce. 
Přece jen bych ráda dodala, že si nejsem jistá, že se dá po-

zemková politika vymyslet v kanceláři. Od kancelářského stolu 
si nikdo neumí představit ani krásu ani utrpení. Půdu musí 
člověk znát, musí si do ní ponořit ruce, strčit do ní nos, aby ji 
cítil. Jak tohle Slečně vysvětlit?

A najednou ze mě vypadlo: „K přežití stačí kousek pole a jed-
na kráva, Slečno. Ale k životu, ke studiu, to je jiná.“

Kousla jsem se do jazyka.
Jsou chvíle, kdy bych měla ten svůj jazyk držet za zuby. 
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Jenomže se mi to nedaří, slova ze mě padají sama. Tlačí mě 
v hrdle a pak vytrysknou. 

Slečna se ke mně znovu otočila.
„No tedy!“
Josef objal sestru kolem pasu, políbil ji na spánek a přitiskl 

ji k sobě.
„No sestřičko, tak ses dočkala odpovědi, co?“
Matka se náhle zvedla a zahalila si ramena do lněné šály. Jí 

je pořád zima, i za teplé noci.
„Ach ano, sliby, reformy, všechno prodat, nebo darovat, proč 

ne, vzhledem k tomu, jak se věci mají, a konečně odejdeme 
do Vídně, sliby, věčné sliby...“

Načež opustila místnost.
„No prosím, doufám, že jste se sebou spokojená, Magdaléno?“
„Ale dcerunko, Magdaléna za to nemůže, znáš přece svou 

matku,“ povzdechl si ztěžka statkář.
„Ano, díky, matku znám. Ale tuhle holku ne.“

To nikdy není dobré, když se oba dva chlapi v rodině zastá-
vají děvečky, to vůbec není dobré. Položila jsem mísu na stůl 
a rychle zmizela v kuchyni. Moje matka mi to připomíná kaž-
dou neděli. „Drž si všechny od těla.“

Musím ještě poklidit v  kuchyni. Nechci poslouchat, ale 
přesto je slyším. Mluví mezi sebou v němčině. Nevědí, že jim 
rozumím. Nikdy jsem se s tím nepotřebovala ani nechtěla ni-
komu svěřovat.

„Nemuselas Madu vyhánět,“ říká jemným hlasem Josef. 
Uklízím nádobí v kuchyni a jsem Josefovi moc vděčná. Jejich 

hovor slyším už jen chvílemi, okýnkem pozoruji noční oblohu. 
Hvězdy po ní tančí v nepohnutém vzduchu. V noci ani nekápne 
a zítra taky ne. 

Slečna se zlobí. 
„Ty jsi tak naivní! Já jsem se informovala. Tahá se po komu-

nistických schůzích a ty se jí ptáš, co si myslí o vlastnictví? 
Otče, matka má pravdu, musíte odsud odjet. Přestěhujte se 
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ke strýci. Za dva roky dokončíme studia, usadíme se, budeme 
samostatní. Prodej tu sušenkárnu i půdu.“

„Magdaléna není komunistka o nic víc než ty nebo já, do ves-
nice chodí za zábavou. To patří k věku. Dokud je ráno u dobytka 
a dům je v pořádku, nic nenamítám. Vy, vy se soustřeďte na 
studia. Statek nechte na mně.“

Josef změnil téma hovoru.
„A co ta stodola? Shořela celá?“
„O stodolu si starosti nedělej. Je stará, stejně jsem ji chtěl 

nechat strhnout a znovu postavit. Příští týden mám schůz-
ku v pojišťovací společnosti, ta mi dělá málem víc starostí 
než špatná úroda. Pojedu s vámi do Vídně, do hlavního sídla. 
Brněnská pobočka mě zlobí, dokonce pochybují, jestli je to 
vůbec nehoda.“

Statkář si znovu povzdechl.
„Slyšels to, tvá matka říká, že máme všechno prodat, jenže 

já jsem zrovna koupil pozemek na druhé straně potoka. Ten, 
co můj otec kvůli reformnímu omezení koupit nemohl.“

Ozvalo se prásknutí dveří: to Slečna odešla za matkou.
„Nač kupovat tu holou louku?“ ptá se Josef. 
„Otevřeme tudy novou cestu mezi statkem a sušenkárnou. 

A upravíme potok. V tak suchém roce, jako je tenhle, se malý 
rybník vždycky hodí. Práce už brzy začnou.“

„Koupils ji draze?“ 
„Zaplatil jsem sousedovi tolik, kolik má pro nás cenu. A druž-

stvu jsem dal nádavkem louku na východní straně. Je to dobrý 
obchod. Podepsali jsme to minulý týden.“

 Úplně vidím, jak statkář pozvedl rameno, jen jedno.
„Jan mi pomohl s vyjednáváním. Mimochodem, velice mě 

překvapil. Nikdy bych do něj neřekl, že se bude tak starat o zá-
jem statku. Chci jen, aby nás nechali v klidu a pokoji pracovat. 
Válka, všechny ty války nám pořádně zamíchaly životy. Vy jste 
odešli, k téhle zemi už nemáte žádné vazby a vztah. Ale pro 
mě je to pořád moje půda, moje země.“

„A co matka, ví o tom?“ ptá se znovu Josef.
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„Ne. A řekni taky své sestře, ať o tom zatím nemluví. Chci 
počkat, až opadnou vedra, pak jí to oznámím. Je tak křehká, 
asi se z toho nikdy nedostane. Možná že měla pravdu. Mož-
ná jsme měli během války odjet za vámi, za vaším strýcem 
a jeho rodinou do Švýcarska. Nebo aspoň vaše matka tam měla 
být s vámi. Ale první dopisy od jejího bratra nebyly bůhvíjak 
povzbudivé. A pak dlouho nechodily dopisy žádné. Byl jsem 
přesvědčený, že jsme tu v bezpečí, alespoň ona jistě. No nic, 
už je to za námi. A co tvoje sestra? Její studia medicíny? Není 
v tom moc sama? Pověz mi něco o své sestře.“

„Ach, Slečna! Jde jí to líp než mně. Je úžasná a vážně dobrá. 
Taky jen díky tomu jí profesoři odpouštějí tu její zatracenou 
povahu.“

„Nu, to je dobře.“
„Otče, matka by měla jezdit do Vídně častěji. A taky byste si 

měli nechat zavést telefonní linku, bylo by to praktické. Zatím 
ti můžu slíbit, že budu víc psát. Když o tom mluvím, v posled-
ním dopise matka chtěla nitě na vyšívání. Netušil jsem, že 
matka vyšívá.“

„Tvoje matka a vyšívání, blázníš?! To je pro Magdalénu. Tady 
ten ubrus, myslím, je taky její dílo. Tvé matce se její práce líbí, 
to je důležité. Je to dobré děvče.“

Druhý den ráno leželo na stole ve velkém pokoji krásné kožené 
pouzdro, jako jsou pouzdra na cigarety nóbl pánů, ručně šité, 
jemné na dotyk, jak zvenčí, tak uvnitř. Bylo v něm na tucet 
různobarevných cívek s hedvábnými nitěmi, tak lehoučkými, 
a přitom pevnými. A taky několik hedvábných stuh, tenkých 
jako polovina nehtu na mém malíčku. Sada jehel různých ve-
likostí byla zapíchnutá z vnitřní strany pouzdra. Ten vzácný 
předmět nebyl určený pro mě, a přesto se ocitl v mých rukou. 
Znovu se mi tak připomnělo město. Ty bavlnky by se lépe ho-
dily k vytříbeným tkaninám šatů do salonů a k nazdobeným 
pokojům, daleko od nepohody života na dědině a venkovských 
prací.
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Josef a Slečna vešli do místnosti, právě když jsem pouzdro 
obdivovala.

„Vyšiju vám košili, mladý pane,“ povídám místo poděkování.
Pokývl hlavou a usmál se na mě.
Dobře vím, že ji nikdy nosit nebude. Do města se vyšívané 

košile nehodí, a už vůbec ne na univerzitu. Co na tom, stejně 
mu ji vyšiju.

Slečna si bručí pod vousy, že to je prachmizerný dárek, ať je 
jakkoliv krásný, že to jsou jen hodiny a hodiny práce, a kvůli 
čemu to všechno?

To se hned pozná, že o vyšívání nic neví.

Později, koncem odpoledne, jsem musela jít pro krávy. Josef 
mě dohonil na cestě.

„Jdete pěkně rychle, Madino,“ povídá mi udýchaně. 
Pohodila jsem rameny, ale nezpomalila jsem.
„A navíc bosky? To nemáte boty? Nebo je nenosíte? Nikdy?“
„To víte, že mám boty. Ale bosa cítím trávu pod nohama, 

malé kamínky, hlínu, líbí se mi to.“
Nebudu mu vysvětlovat, že se boty musí šetřit na horší časy 

a do špatného počasí. Zastavila jsem se a čekala jsem, až Josef 
nabere dech. Prsty od nohou jsem automaticky škrábala hlínu 
na zemi; prach, který se tak vířil, byl lehoučký. Poletoval kolem 
mých nohou a pak se na ně v jemných vrstvičkách usazoval.

„Víte, já jsem nikdy nechodil bosky,“ povídá Josef a dýchá 
už trochu klidněji.

A začal si vyzouvat své parádní boty do města. Nedařilo se mu 
rozvázat tkaničky, poskakoval kolem dokola a trhal za ně, aby 
se boty zbavil. Vypadal jako pes, co běhá za vlastním ocasem.

Vyprskla jsem smíchy.
„No nevím, jestli je to pro vás ta správná chvíle na chození 

bosky. Země je moc tvrdá, prašná. Ještě se zraníte a vaše sestra 
mi to bude dávat za vinu.“

Konečně se mu podařilo boty sundat, svázal je tkaničkami 
k sobě a pak si je pověsil kolem krku. Moc hezké boty, opravdu. 
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„A měla by pravdu. Jistě, že to bude vaše vina. Vzbuzujete 
ve mně myšlenky jako žádná jiná žena.“

Nato si vyhrnul kalhoty až nad kotníky a rozesmál se jako 
malý kluk.

Začervenala jsem se, tedy doufám, že ne moc silně, protože 
jinak jsem vždycky rudá jako šípky na podzim. Když jsem ho 
slyšela říct „žena“, a to mluvil o mně, srdce se mi rozbušilo 
ještě rychleji. Nebo silněji. 

„První Josefovy kroky po zemi!“ křičel s botami kolem krku. 
Pobíhal a skákal po špičkách, pak padal na paty, smál se u toho, 
máchal rukama do všech stran. Vypadal jako větrný mlýn.

„To je neuvěřitelné, Mado! Zbožňuju chodit bosky. Máte prav-
du, člověk se hned cítí jinak. Děkuji, Mado, ach díky!“

Taky jsem se rozesmála, ani nevím proč. Možná jako on, 
z jeho radosti z těch pár bosých kroků po cestě.

Najednou se zastavil, otočil se ke mně, položil mi své bílé 
ruce na ramena, zvážněl a řekl: 

„Víte, není to žádná maličkost dělat si jen tak bez příprav 
a přemýšlení, co chceme. Darovala jste mi velice šťastnou 
chvíli.“

A bez předchozího varování položil své rty na mé čelo.
„Nepovažujte mě za blázna, prosím, Magdaléno. Je to pravda 

pravdoucí.“
Ach! To by mělo být zakázáno, takhle překvapovat mladá 

děvčata. Moje srdce bilo jako na poplach, nevěděla jsem, co 
mám se sebou dělat, se svýma zpocenýma a těžkopádnýma 
rukama, s tím svým srdcem, které bušilo tak, že by probudilo 
i mrtvého, museli ho slyšet až v dědině, a s tou rudou barvou, 
která zalívala mé tváře, mé čelo, můj krk, a co jsem si měla 
počít s těmi všemi slzami, těmi přívaly slz, které stékaly po tvá-
řích a tekly a tekly a já jsem s nimi nemohla vůbec nic dělat. 
Nevěděla jsem, jestli mám vzít nohy na ramena a utéct, nebo 
zůstat přilepená k tomuhle muži, který hezky voněl a držel mě 
přitisknutou na své hrudi. Jeho košile bude za chvíli mokrá, 
plná mých slz, které se bez zastavení valí dál a dál.
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„Mado? Urazil jsem vás? Ublížil jsem vám? Co jsem provedl, 
řekněte?“

Byl ještě zmatenější než já, což mi vůbec nepomáhalo. Mezi 
dvěma vzlyky jsem se pokoušela nadechnout a omluvit se. 
Nedařilo se mi to. A on se také stále omlouval. Nejhorší byly 
ty jeho ruce, které mi neustále laskaly paže, dlouhými bílý-
mi prsty mi stíral ty strašné slzy, které mi zaplavovaly tváře. 
V naší rodině nebrečíme, a hlavně ne před někým. Zavírala 
jsem oči, doufala jsem, že to pomůže. Ale se zavřenýma očima 
byla moje kůže ještě tisíckrát citlivější. Tak jsem sevřela ruce 
v pěst. Zaryla jsem si nehty do dlaní. No vida, slabá bolest. 
Není nic lepšího k zaražení pláče než slabá bolest. Nohou jsem 
šátrala po nějakém špičatém kameni, pak jsem na něj dupla. 
Silně. Tak.

Vykřikla jsem.
Josef se hned staral: „Co se děje?“
„To nic, stoupla jsem na kámen. Vidíte, jak je to nebezpečné, 

chodit bosky,“ vzlykla jsem. 
Dělal, že mi věří.
„Ošklivý kámen. Co pro vás můžu udělat, Mado?“
„Vemte mě do města.“
„Ošetřit tu nohu?“
Úsměv.
„Ne, být tam.“
Vypadlo to ze mě samo. Ale přesně to chci, odjet do města. 

Odejít z venkova, opustit krávy, chci jít do města. Je to poprvé, 
co to říkám někomu a nahlas.

Proud slz ustal.
„Dobře. Domluvím se s otcem.“
Pronesl to, jako by to byla ta nejjednodušší věc na světě.
A co moje matka? S ní se taky domluví? Protože já nemám 

v úmyslu do města jen jet, ale zůstat tam. Tohle moje matka 
ví velice dobře, i když jsem se jí o tom nikdy ani slůvkem ne-
zmínila. A ona s tím vůbec, ale vůbec nesouhlasí. Proč by mě 
jinak nechala odejít do toho nejzastrčenějšího kouta země?



35

A co kdybych matce nic neřekla?
Až do teď nepředstavitelná věc.
„Tak ano.“
Souhlasím. A je mi dobře.
Zvony kostela hlásí klekání, najednou máme málo času, mu-

síme sehnat krávy.
Sebrala jsem ze země kamínek, který mě zachránil, a ne-

chala ho sklouznout do kapsy sukně.
Beze slov jsme se vydali na cestu. Nastalo takové to ticho, 

které mluví samo za sebe. Při chůzi se moje ruka dotkla té jeho, 
vzal mě za ni a usmál se na mě. Louka a krávy na ní nebudou 
nikdy dost daleko, abych se té chvíle stačila nabažit.

Na zpáteční cestě jsem mu poradila, aby si radši obul boty. 
Bude se mu líp utíkat, kdyby se z ničeho nic nějaká kráva roz-
hodla na něj zaútočit. Bez bot si opravdu nebyl sám sebou jistý. 
Obutý už se nesmál, držel se víc zpříma a zdálo se, že vyrostl. 
Byl vzdálenější, nebo zamyšlenější. To byl ten správný okamžik 
promluvit si o vážných věcech.

„Pane Josefe?“
„Madino?“
„Není to jednoduché.“
„Jen povídejte.“
„Jde o stodolu.“
„Ano?“
„Nic panu statkáři neřeknete? Nebyl by rád, že jsem o tom 

s vámi mluvila.“
Josef mě chvíli pozoroval, hlavu lehce nakloněnou do strany.
„Slibuji, nic mu neřeknu.“
„No, tak já vám věřím. Ve skutečnosti, ta stodola už shořela 

dvakrát. Ale to pan statkář neříká. To není nehoda. Dvakrát ne.“
„Rozumím,“ povídá Josef.
„Stodola stojí u pole s obilím, a to obilí potřebujeme na mou-

ku, pro sušenky.“
Je lepší mu všechno dobře vysvětlit, on toho o statku moc 

neví.
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„Část pole lemuje dřevěný plot, který vede až k domu. A na-
víc už léta nebyl duben a květen tak suchý jako letos. Kdo ví, 
jak to bude vypadat na konci června. Ohni stačí málo, aby se 
rozběhl, rozumíte? A ta pojišťovací společnost, nechtějí platit 
dvakrát za tak krátkou dobu náklady na opravu. Rozumíte?“

Tentokrát mě Josef poslouchal pozorně. Škrábal se na bradě 
úplně stejně jako jeho otec.

„Uděláme to takhle, já tu stodolu neviděl už roky, dnes večer 
mi to vysvětlíte na místě. Prohlídnu si to a sám uvidím, co je 
pravdy na tom, co mi tu povídáte. Světlo je dlouho. Po jídle se 
sejdeme za domem. Souhlasíte?“

Nápad je to dobrý. Podívá se na to sám a pak si to s otcem 
pořeší. Je to jejich rodinná záležitost.

Dnes večer nebude žádné vyšívání. Světlo jsem ale v pokojíku 
nezhasla. Kdyby si chtěl Jan číst, může prostě vyjít nahoru. 
Celý den jsem ho neviděla, ale na tom není nic divného. Když 
je v sušenkárně výplatní den, je v dědině večer veselo. Jan 
půjde za ostatními do hospody. I tak jsem nechala rozsvíceno.

Josef už na mě čekal před domem. Zase jsem se začervenala. 
Naštěstí už není denní světlo tak ostré, to mi pomáhá tu čer-
veň schovat.

Josef se zeptal: „Můžu vás zase vzít za ruku?“
Opět to vykání. Podala jsem mu ruku, ale oči jsem nezvedla. 

Bála jsem se, že bych se znovu rozbrečela. Co když mě tahá 
za nos? Vybrané chování z města je nebezpečná zbraň proti 
venkovské holce, která se ze mě stala. A přesto, já jsem se 
v tom městě narodila, já, a ne on. Ale všechno na něm, od na-
leštěných bot až po jemné způsoby, s jakými mě bere za ruku, 
mi připomíná, jak je to dávno a jak se svět změnil a já s ním. 
A kdyby ta jeho ruka nebyla tak teplá a příjemná, ovládla by 
mě žárlivost nebo vztek, které ve mně dřímají. Jdeme vedle 
sebe v tichu těžším, než bylo to odpolední. Soumrak se blíží 
a zahaluje nás.
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Ticho protnul Josefův hlas.
„Madino, proč mám pocit, že vás znám odjakživa? Líbí se 

mi vaše jednoduchost.“
„Moje jednoduchost?“
Kdekdo už mi řekl kdeco, ale nikdy, že jsem jednoduchá. 

Naprosto bezradná nevím, co mu na to mám říct, tedy něco, 
co by nebylo právě moc jednoduché. Naštěstí pokračuje.

„Všechno je u vás průhledné, váš pohled, vaše tvář, vše je 
jasné. Je to tak krásné, ani si to neumíte představit. Například 
včera večer jsem studoval vaše výšivky na ubrusu. Okouzlily 
mě. Byl jsem jako v nádherné krajině, úpravné, ano, čitelné. 
A mírumilovné.“

Dlouze jsem se zamyslela.
„Za motivy nemůžu. Ty nejsou moje, existují už od nepaměti. 

Ani nevím, jestli můžeme vymyslet nové. Záleží na tom, jak 
jsou vyšité. A jak jsou vzájemně poskládané.“

Pro mě je to jasné. Známe ty motivy od malička, vyrůstáme 
s nimi. Takže se není čemu divit, že se cítí na známém území. 
Teď se zadumal zase on.

„Měl bych jezdit domů častěji. Už jsem to říkal i sestře. Tady 
je nám dobře, v téhle krajině, v těch kopcích. Jen se podívejte 
na ta pole a louky, jsou tak harmonicky uspořádané. Jen se 
podívejte, v západu slunce se zvýrazňují linie lesů, dalekého 
horizontu. Taková krása.“

Nevidím tu krásu krajiny, o které mluví. On vidí, co je k vi-
dění. Já tu žiju a vidím, co je tu k žití. Vidím krajinu pozna-
menanou prací člověka. Pro mě je její krása v její užitečnosti, 
v jejím užívání.

Josef je moc jemný a krávy jsou chytřejší než já. Hned si 
všimly, že si na něj mají dávat pozor. Jako by se obávaly, že 
by mu mohly ublížit, možná. Měla bych se taky mít před ním 
na pozoru?

„Pane Josefe, až se vrátíte do města, budete si pamatovat 
krásu krajiny. Kdybych se vrátila do města já, zůstanou mi 
na dlaních mozoly.“
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„Vy znáte Vídeň? Byla jste tam už někdy?“
Nemůžu mu vyprávět o svém životě ve Vídni, vysvětlit mu, 

proč se tam chci vrátit. Proč bych se mu měla přiznávat, že 
tady ten venkov snáším jen díky tomu, že hranice je nedale-
ko, jen pár kilometrů? Vede k ní dokonce i jedna úzká cesta. 
Na druhé straně dědiny stačí vystoupat na kopec, odkud se dá 
ta nepřekročitelná čára zahlédnout. Tak to je. A můj pohled se 
přes ni může přenést a letět daleko za ni.

Je lepší se bavit o něčem jiném.
„Víte, že existují cesty, po kterých se chodí líp než po jiných? 

Opravdu, věřte mi.“
Josef se směje.
„Mado, kdybych mohl, já bych tu hned zůstal. Život se mi 

tu jeví tak zdravý, krásný, jako vy. Musíte mi ukázat ty cesty, 
na nichž jste šťastná.“

Slíbila jsem mu to.
Došli jsme ke stodole. I s tím začernalým kusem zdi od po-

žáru před několika týdny je to pořád velká a masivní budova. 
Na dešťové straně hrozilo, že každou chvíli část zdi spadne. 
Než se seženou peníze na pořádnou opravu, je podepřená 
a provizorně vyspravená několika kusy dřeva.

Napřed jsme celou stodolu obešli zvenčí, Josef si všechno 
pečlivě prohlíží. Ke vstupu nepotřebujeme žádný klíč nebo 
rozbíjet vrata. Dovnitř nás zve velká černá díra. Před požáry 
vypadala stodola jako nějaká pevnost. Dnes je zraněná a vyku-
chaná. I uprostřed léta je na ni tak smutná podívaná, že z ní 
jde mráz po zádech. Připomíná mi leden, podobá se zabitému, 
pověšenému a otevřenému praseti na dvoře těsně před roz-
porcováním. Ve vzduchu visí pach spáleniny.

Světlo rychle slábne, přednoční ticho přebírá vládu nad 
světem. Josef hledá mou ruku, podala jsem mu ji. Vede mě 
do hlubin stodoly, následovala bych ho kamkoliv.

Následovala jsem ho, následovala jsem jeho prsty, které 
se procházely po mých tvářích, po mém krku, po mém pasu 
a po částech těla, kam se mé vlastní prsty nikdy neodvážily, 
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ztratila jsem se, padala jsem, padla jsem, bolelo to a bylo to 
krásné, přála jsem si, aby to nikdy neskončilo nebo ať se můj 
život ukončí tady a teď, a mé přání se málem vyplnilo.

Měli jsme jen tak tak čas vyběhnout ze znovu hořící stodoly.
Rozbitý a poškozený kus zdi spadl s obrovským rachotem 

tam, kde jsme ještě před pár okamžiky byli my dva. Plameny 
tentokrát sžíraly všechno. Krov se také zřítil na zem v hrozi-
vém randálu. Tisíce jiskřiček vzlétly k černé obloze, tancovaly 
kolem nás a tvořily zneklidňující formy. Jakýsi vnitřní hlas mi 
říkal: „Teď je ta správná chvíle k pláči. Podívej se, jak se tvoje 
cesta do Vídně rozplývá v dýmu a kouři. Jen se dívej, jak se 
tvůj život hroutí. Teď budeš muset řešit jiné, důležitější věci 
než nějaké procházky po městě. Všechny dobré důvody k slzám 
tu máš jako na dlani.“

Ale nemohla jsem brečet. Celé moje bytí bylo pohlceno těmi 
plameny, tím, co se právě stalo. A najednou jsem se překvapeně 
tázala sama sebe, jak taková katastrofa může být tak krásná.

Vyběhli jsme proti větru pár metrů nahoru po cestě, která 
vedla k háječku, abychom se dostali do bezpečí. A abychom to 
všechno lépe viděli a ještě jednou se nechali vtáhnout do černé 
noci.

Pootočila jsem hlavu. Zdálo se mi, že jsem zahlédla něčí 
obrys. Ale asi to byla jen nějaká větev, kmen stromu, který ožil 
a zahrával si se mnou v pableskujícím světle ohně. O vteřinu 
později mi ten tvar zmizel z dohledu, stejně jsem ho nehledala. 
Chtěla jsem vidět Josefovu tvář.

Josef byl vystrašený a zároveň jako uhranutý. Jeho paže 
mě objímaly, až mě dusily, jeho žhavé rty zůstávaly přilepené 
v mých vlasech.

Dole se ozývaly první vystrašené hlasy. Z dědiny přibíhali 
lidé.

„Musíme jít dolů pomoct. Půjdeme každý z jedné strany, 
jinak z toho budou řeči.“

„Máš pravdu, Madino, mělas pravdu. Ta stodola se sama 
nezapálila, někomu tu vadí.“
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Zdalipak si bude Josef pořád myslet, že je venkov nádherný? 
Nejspíš ne, a mě to tolik mrzí. Tak moc bych si přála zůstat 
součástí toho idylického obrázku. Ano, to by se mi líbilo.

Cítila jsem, jak se třese. Také jsem se třásla. Přivinul si mě 
k sobě, přitiskl na hruď, políbil mě a z mých rozcuchaných 
vlasů vytáhl snítku slámy.

„Tak vidíš, to je všechno, co zbylo. To jediné jsem zachránil.“
Jak křehká vzpomínka na tak neuvěřitelně nádhernou noc. 

Asi vteřinu jsem ho chtěla o tu slámku požádat. Chtěla jsem 
si ji schovat jako relikvii na tuhle ve všech smyslech planoucí 
noc, jako důkaz, že se mi to celé jen nezdálo.

Ale on ji těmi svými dlouhými a bílými prsty přelomil napůl 
a pak ji rozmělnil na tisíc kousků. Nic z ní nezbylo.

Každý sám a každý jinou cestou jsme sešli za ostatními.


