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Seděla jsem u psacího stolu. Do pokojíku vstou-
pila máma, přes ohyb lokte kupičku mých škol-

ních uniforem. Položila mi je na postel. Donesla je ze šňůr 
na zadním dvorku, kam jsem ráno prádlo pověsila. Unifor-
my jsme si s Jajou prali sami, všechno ostatní Sisi. Nejdří-
ve jsme do napěněné vody namočili cípek látky, jestli ná-
hodou nepouští barvu, ale věděli jsme, že ne. Půlhodinu, 
kterou táta na praní uniforem vyčlenil, jsme chtěli využít 
do poslední minuty.

„Díky, mami, zrovna jsem se je chystala přinést sama.“ 
Vstala jsem a dala se do skládání. Nechávat někoho starší-
ho, aby zastával vaše povinnosti, se nehodilo, ale mámě to 
nevadilo. Nevadila jí spousta věcí.

„Začíná mrholit. Nechtěla jsem, aby zmokly.“ Rukou pře-
jela uniformu, šedou sukni s tmavším pasem, dost dlou-
hou na to, aby mi schovala lýtka. „Nne, budeš mít bratříčka 
nebo sestřičku.“

Vyvalila jsem oči. Máma seděla na mé posteli, kolena 
pevně sepnutá. „Ty budeš mít dítě?“

„Ano,“ usmála se a rukou mi dál uhlazovala sukni.
„Kdy?“
„V říjnu. Včera jsem byla u své doktorky v nemocnici.“
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„Bohu díky.“ Takhle jsme to s Jajou říkali, tohle chtěl 
od nás táta slyšet, když se přihodilo něco pozitivního.

„Ano.“ Máma téměř zdráhavě pustila moji sukni. „Bůh je 
věrný. Víš, když ses narodila ty a já potom několikrát potra-
tila, po vesnici si začali šeptat různé věci. Náš klan dokonce 
za tvým otcem posílal takové, co ho přesvědčovali, že má mít 
děti s někým jiným. Svolné dcery mělo spousta lidí, a spous-
ta z těch dcer měla navíc vysokou školu. Mohly mu porodit 
spoustu synů, zabrat si to tady a nás vypudit, jako to uděla-
la druhá žena pana Ezendua. Tvůj otec ale zůstal se mnou, 
s námi.“ Máma toho obvykle tolik najednou nenamluvila. 
Měla ve zvyku hovořit, jako když jí vrabec, po troškách.

„Aha,“ přikývla jsem. Za to, že se nerozhodl mít víc synů 
s jinou ženou, si táta samozřejmě chválu zasloužil. Táta 
byl ale vůbec jiný. Přišlo mi líto, že ho máma srovnává s pa-
nem Ezenduem, že ho vůbec s někým srovnává — tátu to 
shazovalo, pošpiňovalo.

„Dokonce se říkalo, že je v tom ogwu — že mě sterilizo-
vali.“ Máma zavrtěla hlavou a vyloudila ten svůj shovívavý 
úsměv, který se jí rozléval po tváři, když mluvila o lidech, 
kteří věří v proroctví, nebo když ji příbuzní posílali za ša-
manem nebo slyšela povídačku o tom, jak někdo před 
barákem vykutal z hlíny chomáč vlasů a zvířecí kosti za-
balené do hadru, které tam kdysi někdo zahrabal, aby se 
obyvatelům domu nedařilo. „Nevědí, že cesty Páně jsou 
nevyzpytatelné.“

„Ano,“ přisvědčila jsem. Opatrně jsem zvedla uniformy, 
aby zůstaly pěkně složené na sobě. „Cesty Páně jsou nevy-
zpytatelné.“ Nevěděla jsem, že se máma od posledního po-
tratu snažila počít skoro šest let. Ani jsem si ji s tátou na té 
společné posteli, zakázkové a širší než klasická manželská 



29

postel, neuměla představit. Známkou jejich náklonnosti 
pro mě bylo, když se obřadně objali při mši, to, jak ji táta 
držel něžně v náručí, když sepjali ruce.

„Co škola, dobrý?“ zeptala se máma a vstala. Už se mě 
jednou ptala.

„Jo.“
„Se Sisi vaříme moi-moi pro sestry. Za chvíli tu budou,“ 

dodala a odebrala se do přízemí. Šla jsem za ní a složené 
uniformy jsem položila na stůl v hale, odkud si je Sisi bra-
la k žehlení.

Sestry, členky modlitební skupiny Zázračné medailky 
Panny Marie, záhy dorazily a nahoru dolehly jejich igboské 
písně, doprovázené hlasitým tleskáním. Když se modlily 
a zpívaly asi půl hodiny, máma je přerušila — její tichý hlas 
jsem nahoře sotva slyšela, i když jsem měla dveře otevře-
né —, že jim uvařila „něco malého k snědku“. To už jim 
Sisi nosila talíře s moi-moi, rýží jollof a smaženým kuřetem 
a ženy začaly matku vlídně kárat: „Sestro Beatrice, co je to? 
Proč se s tím vaříš? Copak nám nestačí anara, kterou do-
stáváme u ostatních sester? Vážně sis neměla dělat škodu.“ 
Poté pisklavý hlas zanotoval „Chvála Hospodinu!“ a první 
slovo protáhl, jak nejdéle svedl. Následně mi až v pokojíku 
zahlaholila sborová odpověď „Haleluja!“ a opřela se o stěny 
a prosklené kusy nábytku. Potom se sestry pomodlily — 
poprosily Boha, aby sestru Beatrici odměnil za štědrost, 
a svolaly na její už tak požehnanou hlavu ještě víc požeh-
nání. Následně se domem rozeznělo cinkání vidliček a lžic 
škrábajících o talíř. Umělohmotný příbor máma zásadně 
nepoužívala, i kdyby byla skupina sebevětší.

Sestry se zrovna začaly modlit nad jídlem, když vtom 
jsem zaslechla, jak do schodů šlape Jaja. Věděla jsem, že se 
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nejdříve staví u mě, protože táta nebyl doma. Kdyby byl, šel 
by se Jaja nejdříve k sobě převléknout.

„Ke kwanu?“ zeptala jsem se, když vstoupil. Vepředu i vza-
du na uniformě — modrých šortkách a bílé košili, na níž 
se mu nalevo na náprsence blyštil odznak školy svatého 
Mikuláše — mu byly pořád vidět vyžehlené záhyby. Loni 
vyhrál hlasování o nejelegantnějšího terciána, za což si 
od táty vysloužil objetí, divže ho nepřelomilo v kříži.

„Dobrý.“ Postavil se k mému stolu a bezděky zalistoval 
učebnicí Úvod do technologií, kterou jsem měla otevřenou 
před sebou.

„Cos měl k obědu?“ vyzvídala jsem.
„Garri.“
Škoda že už nemůžeme obědvat spolu, prozrazoval výraz 

v Jajových očích.
„Já taky,“ opáčila jsem nahlas.
Dříve mě náš řidič Kevin vždycky vyzvedl u Dcer Nepo-

skvrněného srdce a jeli jsme ke Svatému Mikuláši pro Jaju. 
Doma jsme si pak dali oběd spolu. Jaju teď ale u Svatého 
Mikuláše zařadili do nového programu pro nadané studenty, 
takže po škole chodil na další výuku. Táta mu upravil rozvrh, 
mně ale ne, takže jsem na Jaju počkat s obědem nemohla.

Přesto Jaja věděl, co každý den obědvám — na stěně 
v kuchyni visel jídelníček, který máma dvakrát za měsíc 
obměňovala. Stejně se mě ale bratr pokaždé zeptal. Tohle 
jsme dělávali často — že jsme se druhého ptali na něco, co 
už jsme věděli. Možná proto, abychom se neptali na ty jiné 
věci, na něž jsme odpovědi znát nechtěli.

„Musím jít, mám tři úkoly,“ prohodil Jaja a otočil se k od-
chodu.

„Máma je těhotná,“ utrousila jsem.
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Jaja se vrátil a posadil se na pelest mé postele. „To ti 
řekla?“

„Jo. Rodit má v říjnu.“
Jaja na chvíli zavřel oči, potom je zase otevřel. „Budeme 

se o toho maličkýho starat. Chránit ho.“
Věděla jsem, že myslí chránit před tátou, ale nevyjádřila 

jsem se k tomu. Místo toho jsem se zeptala: „Jak víš, že to 
bude kluk?“

„Cítím to. Co to bude podle tebe?“
„Nevím.“
Jaja ještě chvíli seděl na posteli, potom odešel dolů na 

oběd. Odsunula jsem učebnici stranou a pozvedla zrak. 
Zadívala jsem se na svůj denní rozvrh, nalepený na stěně 
nade mnou. V záhlaví bílé čtvrtky stálo tučným písmem 
Kambili — stejně tak měl bratr na rozvrhu nad stolem na-
psáno Jaja. Blesklo mi hlavou, kdy asi táta vypracuje rozvrh 
tomu malému, mému novému bratříčkovi — jestli hned 
poté, co se prcek narodí, nebo táta počká, až se dítě začne 
batolit. Táta měl rád pořádek. Bylo to vidět i na samotných 
rozvrzích, na těch linkách pečlivě narýsovaných černým in-
koustem a rozčleňujících každý den na učení, odpočinek, 
čas s rodinou, jídlo, modlitby a spánek. Často ty rozvrhy 
přepisoval. Když jsme chodili do školy, dostávali jsme méně 
času na odpočinek a víc času na učení, a to i o víkendech. 
Když byly prázdniny, měli jsme o trochu víc času s rodinou, 
o trochu víc času na čtení novin, hraní šachů nebo mono-
polů a poslouchání rádia.

Den nato, v sobotu, zrovna když jsme podle rozvrhu trá-
vili čas spolu, došlo k puči. Táta dal zrovna Jajovi šachmat, 
když vtom se z rádia ozvaly vážné tóny mašírmarše a my 
jsme se zaposlouchali. Vzápětí vystoupil jakýsi generál 
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s těžkým hauským přízvukem a ohlásil, že došlo k převra-
tu a máme novou vládu. Kdo bude nová hlava státu, se prý 
brzy dozvíme.

Táta odsunul šachovnici, omluvil se a šel si do pracovny 
zavolat. Já s mámou a Jajou jsme na něj mlčky čekali. Věděla 
jsem, že volá svému šéfredaktorovi Ademu Cokerovi a že má 
možná nějakou připomínku k tomu, jak o puči psát. Když 
se vrátil, u mangového džusu, který nám Sisi nalila do vy-
sokých skleniček, jsme se o převratu bavili. Táta vypadal 
posmutněle, hranaté rty jako by mu povisly. Převraty vedou 
jen k dalším převratům, prohlásil a vyprávěl nám o krva-
vých pučích v šedesátých letech, které se vzápětí, poté co 
táta odjel z Nigérie studovat do Anglie, zvrhly v občanskou 
válku. Převratem se vždy začínal odvíjet začarovaný kruh. 
Jedna vojenská skupina svrhávala druhou, protože se to 
nabízelo, protože byli všichni opilí mocí.

Samozřejmě, líčil nám táta, politici jsou zkorumpovaní 
a Standard často píše o ministrech, kteří si ulili peníze na 
účty v zahraničí, peníze určené na platy učitelů a na stavbu 
silnic. Jenže my Nigerijci nepotřebujeme, aby nám vládli 
vojáci, vykládal nám, potřebujeme oživit demokracii. Oživit 
demokracii. Podle tátova tónu to znělo jako důležitá věc; to 
ostatně platilo o většině toho, co říkal. Když mluvil, s obli-
bou se v křesle nebo na židli uvelebil a zvedl zrak vzhůru, 
jako by něco hledal ve vzduchu. Vždycky jsem mu visela 
na rtech a sledovala, jak se hýbou, až jsem občas zapomí-
nala na svět kolem sebe. Někdy jsem si přála, aby ta chvíle 
nikdy neskončila — abych mohla navěky naslouchat jeho 
hlasu, těm důležitým věcem, o kterých mluvil. Stejně jsem 
prožívala, když se mu po tváři rozlil úsměv — rozevřel se 
jako kokosový ořech a z něj vykoukla ta oslnivě bílá dužina.
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Den po převratu, než jsme vyrazili na večerní požehnání 
ke Svaté Anežce, jsme seděli v obýváku a četli noviny; na 
tátův příkaz nám každé ráno doručovali čtyři výtisky všech 
hlavních deníků. Nejdříve jsme četli Standard. Jedině ten 
měl kritický úvodník. Vyzýval novou, vojenskou vládu, ať 
urychleně spustí plán návratu k demokracii. Táta nám pře-
četl nahlas jeden z článků v Nigeria Today, názorový sloupek, 
jehož pisatel hájil stanovisko, že na vojenského prezidenta 
je ideální chvíle, neboť politici se vymkli kontrole a s naším 
hospodářstvím to jde od desíti k pěti.

„Takový blábol by Standard nikdy neotiskl,“ odfrkl si táta 
a odložil noviny. „Nemluvě o tom, aby toho chlapa nazval 
‚prezidentem‘.“

„U ‚prezidenta‘ se předpokládá, že byl zvolený,“ podotkl 
Jaja. „Přesnější výraz je ‚hlava státu‘.“

Táta se usmál a já zalitovala, že jsem to nestihla říct já.
„Ten úvodník ve Standardu je výborný,“ pronesla máma.
„Ade je prostě extratřída,“ prohlásil hned pyšně táta od ji-

ných novin. „‚Střídání stráží‘,“ vyprskl. „To je ale titulek. 
Všichni mají nahnáno. Píšou, jak byla civilní vláda zko-
rumpovaná, jako by si mysleli, že vojenská vláda nebude. 
S touhle zemí to jde z kopce, a to pořádně.“

„Bůh nás osvobodí,“ prohlásila jsem. Věděla jsem, že to 
táta rád uslyší.

„Ano, ano,“ pokýval hlavou. Potom se natáhl, chytil mě 
za ruku a já si připadala, jako by se mi v puse rozpouštěla 
velká hrouda cukrkandlu.


