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V květnu roku 1937 uvede cukrovarník Liebeskind na trh 
nový výrobek, zavařovací cukr. 

Dostane jméno Liliana. Je to jemnější krystal a snadno se 
rozpouští, reklamu na něj přinesou všechny ženské magazíny.

Zuzana se začne připravovat na nástup do francouzského 
lycea na pražském Novém Městě. Opakuje si němčinu a fran-
couzštinu a nutí otce, aby s ní po večerech tančil.

Na přelomu července a srpna oslaví Zuzana třinácté na-
rozeniny.

Prezident Masaryk zemře a Abrahám Liebeskind se v čer-
ném smokingu zúčastní pohřbu. Po návratu domů se usadí 
v pracovně, odpojí telefon, nalije si whisky a zapálí doutník. 

Pohřbů a mrtvých má po krk.
Premiér Hodža sestaví novou vládu a ve Spojených státech 

je patentován nylon.
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Dětství Liebeskindovu dceru opustí něžně, odpluje s vodou. 
Zuzana v krátkých šatech stojí v rybníce. Vodu má po ko-

lena, mezi prsty na nohou cítí bláto a kamínky. Hanuš a Jan 
jsou u vody s ní, z klacíků a bahna stavějí na mělčině přehradu. 

Srpnové slunce jim praží do zad, košile si namočili a uvá-
zali kolem hlavy. Zuzana má na vlasech slamák, který si sundá 
a ovívá se jím. O kotník se jí otře ryba a ona tiše vykřikne. Jan 
se otočí, chvíli zaostřuje proti prudkému slunci.

Podívej, řekne pak. Teče ti krev.
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Je konec měsíce, stromy v sadu jsou obtěžkané plody a vlaš-
tovky se začínají houfovat.

Zuzana krvácí do rybníka.
Pomůžu ti, řekne Hanuš a brodí se k Zuzaně.
Nech mě být, zamumlá Zuzana. 
Po lýtku jí stéká pramínek jasně červené krve. Zuzana 

nemá tušení, odkud se bere, a napadne ji, že se uvnitř jejího 
těla cosi pokazilo. 

Srdce jí buší a v ústech má hořko, umře? 
Kalnou vodou pospíchá ke břehu. Vezme si boty a utíká 

rozpálenou cestičkou k cukrovaru. Hanuše a Jana, užaslé 
a zvědavé, nechá za sebou. Proletí dvorem, rozrazí dveře 
domu a pospíchá chodbou. Je přesvědčená, že za sebou ne-
chává krvavou stopu, ale když se otočí, podlaha je suchá. Vy-
táhne si šaty, prozkoumá stehna. Na kalhotkách má velkou 
skvrnu. Svlékne si je a zmuchlá do pěsti. Vpadne do kuchyně. 
Pomyslí si, že paní Tomášovou vidí naposledy, protože zaru-
čeně umírá. Krvácí odněkud zvnitřku, ze záhadného místa 
v břiše. 

Ukáže kuchařce zakrvácené spodní prádlo. Paní Tomášová 
si otře ruce do zástěry. Ukrojí Zuzaně koláč a ukáže na židli. 
Zuzana se posadí. Paní Tomášová se opře o stůl, sundá si brýle 
a začne s výkladem. Na jeho konci je Zuzana zrudlá a roz-
pálená hanbou, nemůže uvěřit, že to tak bude každý měsíc. 
Drtí mezi zuby cukr z koláče a její stud umocňuje vědomí, že 
ji Hanuš a Jan zastihli v choulostivé situaci. Nejraději by tu 
krev zatlačila zpět do těla. Nechce se měnit. Nechce krvácet 
a nemá chuť si mezi nohy cpát vatu.

Kdy to přestane? zeptá se.
Až budeš čekat dítě, odpoví paní Tomášová. 
Pohladí Zuzanu po tváři. 
Neboj se, všechny jsme si tím musely projít.



91     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     dospívání

Před spaním se Zuzana v bíle vykachlíkované koupelně 
sprchuje. Krev mizí v odtoku. Podle rady paní Tomášové pře-
loží kousek látky a vsune si ji do kalhotek. Škrábe to.

Ta krev, oznámí druhý den přátelům, to nic nebylo.
Posedávají na zahradě a všichni tři vědí, že předchozí den 

je něco opustilo, nevinnost a jistota, a na jejich místo na-
stoupil ostych; krev cukrovarnické dcerky je tabu, o kterém 
se nemluví, předěl, který ji staví na jednu stranu, zatímco 
chlapci zůstávají na druhé, už nejsou dětmi, ale nejsou ani 
dospělí, podivné období, ve kterém tápou a které snad nikdy 
nebude mít konec; naplňuje je neklid a zmatek, poskakují 
a chytají do úst vlákna babího léta a nitky karamelu, vzná-
šející se nad loukou. V jednu chvíli se srazí čely a objeví se 
mezi nimi něco starého, důvěra; vzájemně si zamačkávají 
boule a pochechtávají se, na krátký okamžik je nová tíha 
zapomenuta, v dlaních hladících kůži toho druhého není 
nic než láska.

Dětství z nich vyvane, jako když se otevře okno a zafouká vítr, 
v jednu chvíli tu bylo, a náhle není, připomíná to déšť, jenž 
se spustí v noci, pořádný liják, který odplaví prach a písek 
a který obnaží to, co bylo dosud skryté.

Zuzana roste do krásy. Po Abrahámovi zůstává statná a vy-
soká, ale její rysy se zjemní, paže a nohy protáhnou, ústa 
změknou. Kůži má bez poskvrny, klenutá obočí a tmavé oči; 
je zatím jen zárodkem ženy, kterou se stane; Abrahám Lie-
beskind si ji však prohlíží s pýchou, vidí v ní Lilianu a vidí v ní 
sám sebe, sedá si vedle Zuzany a neobratně ji pohladí, cítí se 
trochu nejistě a uvědomuje si, že Zuzana ho jednou opustí; ta 
myšlenka ho naplní smutkem, přitiskne dívku k sobě a ona 
tiše vydechne, oba dva myslí na Lilianu, ale už pro ni neplá-
čou, ta bolest je za nimi, stala se vzpomínkou.
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Těla chlapců těžknou. Náhle je na nich všechno velké, dla-
ně a chodidla, ramena sílí, hlas zhrubl. Mění se jim i vlasy, Ha-
nušovi zlatě září a Janovi tmavnou, rostou o překot. Oba přá-
telé spolu často soupeří o to, kdo bude rychlejší nebo kdo má 
větší sílu, perou se do krve, vzduch mezi nimi jiskří a po zá-
pase odpočívají bok po boku, vyčerpaní a nespokojení; Mám 
hustou krev, řekne jednou Hanuš a Jana to rozesměje, jeho 
krev je jiskřivá a rychle teče, sám se o tom přesvědčil, když 
mu při práci sklouzl šroubovák a roztrhl mu prst, krev crčela 
do motoru a zalévala šroubky, on ji pár vteřin užasle pozoro-
val, než poraněný palec vsunul do úst.

Zuzana je cítit vypraným prádlem, sladkým potem a cuk-
rem, Janovi to připomíná vůni nějakého cizokrajného jídla 
a sbíhají se mu sliny, nechápe, že to v předcházejících letech 
necítil, Zuzana voní jako dortík potažený marcipánem, jako 
karamel se zrnkem soli, jako něco, co si dávají holašovické 
dámy v Apfelbaumově cukrárně a co se jí malou lžičkou s vy-
rytým nápisem. 

Hanuš tu vůni cítí taky, ale na rozdíl od ostýchavého Jana 
si ji dokáže přivlastnit; pošťuchuje se se Zuzanou, boří jí nos 
do vlasů, žertuje s ní a v legraci ji kousne do ruky. Zuzana si 
to nechá líbit, jen občas se po chlapci ožene, se smíchem ho 
od sebe odstrčí, zatahá ho za vlasy.

Jednoho dne si na okraji pole rozdělají ohníček. Pečou 
brambory a jablka. Sedí těsně u sebe, dlouhými pruty šťou-
rají do uhlíků. K setmělému nebi vyletují jiskry. Tma kolem 
nich je hebká a neprostupná. U nohou jim leží Zuzanina fenka. 
Židé zatím smějí chovat zvířata. 

Zuzana si lehne, položí hlavu Janovi do klína. Chlapec 
ztuhne. Hanuš vyloví z popela horké jablko. Porcuje ho ka-
pesním nožíkem, oči mu ve světle dohasínajícího ohně září. 

Společně si pak vychutnávají štiplavou sladkost, občas jim 
mezi zuby zavrže popel. 
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Z nedalekého lesa se ozve pták a Zuzana ospale přemítá, 
který druh to byl, potom se na Janově klíně propadne do dří-
moty.

37

Teplý podzim. 
Zuzana za pár dní nastupuje do školy. 
Chladivá tráva kolem kotníků. 
Zuzana sedí v zahradě, slunce přímo v zádech, vlasy jí pla-

nou. Rozpřáhne paže, lehne si na záda. 
Přivírá oči. 
Vypij mě, myslí si a nastavuje se slunci, vypij mě celou.
A za očními víčky vidí oslnivě bílou přecházející do zlaté. 
Odpoledne se loučí s panem Nachtigalem. Domácí učitel 

je rozpačitý. Od cukrovarníka dostal jehlici do kravaty s ma-
lým diamantem. Neodvažuje se odhadnout její cenu, krabičku, 
v níž je jehlice uložená, drží před sebou, stydí se takový poklad 
vsunout do kapsy. Liebeskind mu tiskne rameno; Určitě se ne-
vidíme naposledy, říká a Nachtigal přikyvuje, pro Zuzanu má 
Hugovy Dělníky moře, ve francouzštině, je to krásná poezie, 
dojemná, a jemu náhle vstupují do očí slzy, bez práce pro Lie-
beskinda přijde o podstatnou část příjmu, cukr už mu nikdy 
nebude chutnat tak sladce, rozhodně ne teď, s Hitlerem v zá-
dech; rád by si o tom s cukrovarníkem ještě jednou promluvil, 
ale zdá se, že Liebeskind je myšlenkami jinde, a proto mu učitel 
podá ruku, rozloučí se se Zuzanou a odejde, prsty pevně sevřené 
kolem krabičky s jehlicí, o niž ho později připraví v Terezíně.

Liebeskind v pracovně kouří jeden doutník za druhým, opa-
trně se maceruje v alkoholu, jen tak, aby nebyl opilý, ale aby 
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otupěl; poslouchá rozhlas, v posledních dnech dělá máloco 
jiného, je přirostlý k přijímači, nejprve demise vlády a pak 
Benešova prohlášení, že Hitler má Sudety, čímž Liebeskind 
ztrácí jedno ze svých odbytišť, do pohraničí šlo významné 
procento cukru, a nyní je po všem, s Němci Liebeskind ne-
obchoduje, rád by, oni však nechtějí uzavírat obchod s ním. 

Cukrem od Žida sladí každá rodina, říkal kdysi Liebeskin-
dův otec, to už dávno neplatí, republika přišla o část území 
a Abrahám o zákazníky, mobilizaci sledoval s úšklebkem, Ně-
mecko spolklo Rakušáky a Porýní a teď by se mělo leknout 
českých vojáčků a děravého opevnění?

Možná měl pravdu Šlomo Nachtigal, myslí si cukrovarník, 
a nastal čas odejít. 

Představuje si sebe a Zuzanu na lodi, první mu na mysl 
přišla Amerika. 

Atlantský oceán, Hitler v nedohlednu, nový začátek. 
Je mu sedmašedesát a nechce se mu začínat znovu, i kdy-

by se přemohl, copak by tu mohl nechat cukrovar? Ten pod-
nik s ním stojí a padá, pohlcuje ho, vápenka, koleje, rybník 
a tuny cukrovky, které každoročně zpracuje, má pocit, že mu 
všechno spočívá na ramenou a čeká na jeho rozhodnutí, ne-
může odejít a nechat to tady ladem, celé Holašovice by padly, 
nemůže si je vzít na svědomí.

Dopíjí whisky a klesá na stůl, opírá si čelo o dřevo a s tro-
chou závisti myslí na Lilianu — na studenou, klidnou hrob-
ku; připadá si opuštěný a bezmocný a zkouší se modlit, neví 
přesně ke komu, v synagoze byl naposledy před rokem. 

Trvá skoro hodinu, než se vzpamatuje, než v něm opět na-
roste síla. Vstane a mírně se zapotácí, v koupelně strčí hlavu 
pod vodu a prská, odpoledne má ještě schůzi a potřebuje být 
střízlivý, vyčurá se, zastřihne si vousy a vyčistí zuby, v pokoji 
si převlékne zmuchlanou košili a zkontroluje se před zrca-
dlem, stojí rovně a rysy má pevné, navzdory všem špatným 
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zprávám, navzdory Hitlerovi, Benešovi a celé té smečce; je to 
Liebeskind proti celému světu a je odhodlaný vyhrát.
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