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� 1  �

Slunce se opírá do fasády toho krásného domu, co vy-
padá jako rokokový zámeček. Rozložitý kmen jabloně,
která roste u vchodu, dosahuje větvemi až ke dveřím
a v růžovobílých květech bzučí včely.

Seděla jsem na prostředním schůdku se zavřenýma
očima a představovala jsem si, že mám křídla a stačí
jen zamávat a vzlétnout. Je to přece tak snadné, zamá-
vat rukama, trochu se odrazit nohama a pak už jen na-
bírat výšku a vznášet se, plachtit. Jak je možné, že jsem
to ještě nikdy nezkusila, že to nezkusil ani nikdo jiný?
Proč všichni lidé jen chodí nebo běhají? Ano, letět ně-
kam pryč, někam daleko, daleko…

Za žádnou cenu bych nemohla dovnitř, zůstanu tady
sedět celý den, celou noc! Nemám ani hlad, ani žízeň!
A vlastně se mi ani nechce žít!

„Pojď, musíš něco jíst!“
„Já nechci!“
„No tak, Janičko, buď rozumná! Tím už nikomu ne-

pomůžeš! Musíš to zvládnout, buď silná!“
Ale já to ani nevnímám, nechci vnímat, cítím tak

strašnou lítost, bolest a zoufalý smutek, že ani nemůžu
plakat.

Je mi čtrnáct. Už čtrnáct! Teprve čtrnáct! Vlastně
skoro patnáct… Po prázdninách bych měla jít na gym-
názium… A co z toho?

Stačí taková chvilka, mžik a život všech se úplně
promění.

„Posloucháš mě, Janičko? Slyšíš?“
Slyším, ovšemže slyším. Ale to hrdlo je tak sevřené,

že nemůžu promluvit, a nohy mám slabé, že se na ně
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nemůžu postavit. A je mi všechno jedno! Nikdy se
s tím nesmířím! Nikdy! Copak je to možné? Ani jsme
se nerozloučili!

Když se uprostřed hodiny otevřely dveře ve třídě
a v nich stála ředitelka, bylo to něco naprosto neobvyk-
lého. A jako bych v tu chvíli pocítila takovou divnou
předtuchu, po zádech mi přeběhl mráz. Tušila jsem, že
to bude kvůli mně!

„Je tu přítomna Jana Kvapilová?“
Profesor Pinkas, který vyučoval dějepis a zeměpis,

nadzvedl brýle a zaostřil do naší řady u okna, jako by
mě hledal. Měla jsem chuť zmenšit se, schovat hlavu
mezi ramena, sklouznout pod lavici, aby mě nenašli.
Už je to tady! Něco se stalo!

„Kvapilová, vstaň!“ zavelel Pinkas.
Pomalu a nerada jsem vstávala a raději jsem zavřela

oči.
Ředitelka zamířila ke mně, zastavila se u lavice a na-

dechla se.
„Pojď se mnou do ředitelny,“ řekla potichu, „a věci si

vezmi s sebou!“
Profesor Pinkas pokrčil nechápavě rameny a rozhlédl

se po třídě, snad že mu někdo něco vysvětlí, nedovedl
pochopit, proč bych měla opustit jeho hodinu. Ale
všichni mlčeli.

V tom podivném tichu jsem si uložila všechno do taš-
ky a jako v polosnu jsem mlčky kráčela za ředitelkou.
Cítila jsem, jak mě všichni sledují očima. Bála jsem se
zeptat a byla jsem vlastně ráda, že se to něco nepříjem-
ného ještě odloží a ještě chvíli nebudu nic vědět.

Když jsme přišly do ředitelny, posadila mne do kože-
ného křesla a sama si sedla proti mně. Chvíli se jen tak
dívala a naprázdno polkla.

„Kvapilová? Jana Kvapilová?“ ujišťovala se.
„Ano, prosím!“ vyhrkla jsem a srdce se mi šíleně

rozbušilo.
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„Víš, Janičko, já pro tebe nemám dobrou zprávu
a moc mě mrzí, že to musím být já, kdo ti ji poví…“

„Stalo se něco?“ sebrala jsem poslední špetku kuráže.
Odmlčela se a podívala se stranou, snad taky hledala

odvahu.
„Tvoji rodiče měli nehodu… je to moc vážné…“
A bylo to venku! Jako bych to celý den tušila!
„A co je s nimi?“ Proboha, jen ať mi neřekne, že už

je nikdy neuvidím, že jsou mrtví! To přece není možné!
„Zahynuli při havárii… Dneska ráno, na Barrandov-

ské estakádě se před nimi uvolnil špatně uvázaný ná-
klad železných plechů z nákladního přívěsu… prý je to
docela rozmačkalo. Na místě…“

Asi jsem to všechno docela nevnímala. Jen jsem tak
seděla a s pootevřenou pusou zírala na ředitelku. Třeba
je to jen omyl, někdo zavolá, že se spletli, že to je ně-
kdo jiný!

„Opravdu?“
Ředitelka vstala.
„Bohužel je to tak, volali mi to z dopravního inspek-

torátu před čtvrt hodinou, trvalo jim nějakou dobu, než
sehnali telefon, než zjistili, kde tě mohou najít…“

„A kde jsou?“ vyhrkla jsem.
„No… Asi někde na soudním…“ vykoktala.
„To jsou docela mrtví? Už je nikdy neuvidím? Já je

chci vidět, já je musím vidět…“ Rozplakala jsem se.
Ředitelka nade mnou chvíli bezradně stála a mlčela.
„Dovezu tě domů, Janičko,“ navrhla. „A musíme se-

hnat nějaké příbuzné, třeba nějakou tetu, strýčka nebo
babičku, aby tam přijeli. Můžeš mi dát na ně nějaké
spojení?“

V tu chvíli jsem si nebyla schopna vzpomenout, ani
jak se teta jmenuje, bylo to jako rána do hlavy. Nako-
nec jsem našla v mobilu její číslo. Ale jako by se to
všechno pořád odehrávalo mimo mě. Nevnímala jsem,
co ředitelka říká, nevnímala jsem, co mi pak vysvětlu-
je. Připadalo mi, že jsem se dostala pod lavinu. Nemo-
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hla jsem dýchat a třeštila mi hlava. Šla jsem za ní po
schodech před budovu, posadila se do auta jako loutka
a zavřela jsem oči.

„Připoutej se,“ slyšela jsem její hlas z veliké dálky.
Poslechla jsem, ale oči jsem si netroufala otevřít. Měla
jsem zimnici, i když bylo docela teplo.

Auto se rozjelo a já ani nevěděla, kam pojedeme.
Bylo by mi to najednou fuk, neměla jsem vůli ani sílu
o tom přemýšlet. Když auto zastavilo a já otevřela oči,
stáli jsme u chodníku před naším domem. Bylo tu ještě
několik vozů a jeden z nich měl policejní majáček. Ře-
ditelka vystoupila.

„Počkej tady uvnitř,“ nařídila mi, „rozumíš?“
Možná jsem vypadala nepřítomně, a tak se musela

ujistit. Byla jsem ráda, že sedím, neměla bych energii
vstát. Ani jsem nechtěla, uvědomovala jsem si, že mě
pálí oči a hoří mi čelo, jako bych měla horečku. Ano,
jako v zimě, když jsem ležela s chřipkou a připadalo
mi, že se vznáším. Hlava se mi div nerozskočila.

Dívala jsem se, jak naše ředitelka jde k tomu policej-
nímu autu a chvíli se s někým dohaduje. Asi mluvili
o mně, protože se občas zadívali směrem k autu, kde
jsem seděla. Nevím, jak dlouho to trvalo. Pak se celá ta
skupinka pohnula a zamířila za mnou, ano, věděla
jsem, že jdou ke mně, že mi budou říkat něco nepříjem-
ného a bolestného, tušila jsem to a nejraději bych se
zavrtala někam pod zem. Já to nechci slyšet! Já nechci
nic vědět!

Nějaká žena v policejní uniformě se naklonila do
otevřeného okénka.

„Já jsem majorka Líbalová, z oddělení nehod. Budu
to vyšetřovat… Je mi to moc líto, opravdu moc! Ale už
se nedá nic dělat…“ odmlčela se a otočila se k ředitel-
ce, jako by od ní očekávala nějakou pomoc.

Ředitelka stála vedle ní a dívala se do země.
„Máš klíče od bytu?“ zeptala se nakonec a zvedla

hlavu.
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Trochu jsem se vzpamatovala a začala jsem si pro-
hledávat kapsy. Věděla jsem přitom jistojistě, že jsem si
je ráno schovala do přední kapsičky u batohu, ale nějak
mi to nedocházelo, prohledávala jsem kapsy u kalhot
i u bundy a ty dvě se na mě netrpělivě dívaly. Snad mě
to ještě víc znervóznělo, až ředitelku to napadlo a uká-
zala na zem, kam jsem batoh položila.

„Nemáš to spíš tady?“
„Ano, určitě,“ odpověděla jsem zmateně a vylovila

dva patentní klíče na kroužku s přívěskem.
„To jsou klíče od domu a od bytu?“ ujišťovala se ře-

ditelka, které jsme říkali familiérně Matka Tereza a ře-
ditelně Terezín… Ale ani jsem se tomu nedokázala
usmát, něco mě strašně svazovalo, pořád to bylo jako
ve snu, jako bych to všechno neprožívala ve skuteč-
nosti.

„Neměla by dostat nějaké léky na uklidnění?“ zepta-
la se Matka Tereza prakticky. „Přece ji tady nemůžeme
jen tak nechat!“

Policistka se otočila k ostatním a na někoho kývla,
aby ho přivolala.

„Karle, zavolej, ať sem přijede pro jistotu doktor, no
pochopitelně že rychlou záchranku nebo našeho dokto-
ra, ale hoď sebou. A jak je to s těmi jejími příbuzný-
mi?“

„Už jsou na cestě, prý její teta, jeli pro ni do práce,
někam do Hostivaře.“

Majorka spokojeně přikývla.
„Vám taky děkuji, paní ředitelko, moc jste nám po-

mohla, vidíte sama, všechno zařídit kolem takového
případu je dost náročné.“

Mluvily spolu, jako bych tam ani nebyla. Myslely si
asi, že nic nevnímám, možná měly pravdu, jenže já je
slyšela. Jen jsem si příliš neuvědomovala, že mluví
o mně, že se to všechno týká mě.

„Podle mého názoru by měla dostat nějakou injekci,
aby spala!“ řekla nejistě Matka Tereza. Majorka Líba-
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lová však mlčela a asi už přemýšlela o něčem jiném.
Takových případů musí zažít každý týden! Z dolního
konce od sídliště se blížila sanitka a měla spuštěný ma-
jáček s blikavým světlem. Všechno to pak už mělo
rychlý průběh. Odvíjelo se to jako ve filmu.

Ze sanitky vystoupil doktor v červené záchranářské
kombinéze a zamířil rovnou k policejnímu autu. Na ně-
co se zeptal a jeden z dopravních policistů ukázal smě-
rem k nám.

„Doktor Rubeš,“ představil se doktor a podíval se
střídavě na jednu a pak na druhou ženu, co tu se mnou
stály. Asi chtěl odhadnout, kdo tady tomu všemu velí.

Majorka mu něco tiše vysvětlovala a doktor mě ce-
lou tu dobu pozoroval. Vypadal trochu unaveně, ale
měl přitom takové laskavé a vlídné oči. Vždycky jsem
se u doktora bála, hlavně u zubaře, ale teď ne. Věřila
jsem mu, určitě by mi neublížil. A navíc jsem byla do-
cela apatická. Pak ředitelka otevřela branku a domovní
dveře, vyšli jsme všichni po schodech k našemu bytu
až do mého pokoje. Ředitelka složila do peřiňáku
všechno, co bylo zbytečné, nechala jen deku, abych se
pak přikryla, doktor otevřel na stole kufřík, kde měl
spoustu všelijakých ampulí, jednu vybral, odlomil kus
skla a obsah nasál do stříkačky.

Všechno jsem to sledovala bez zvědavosti, lhostejně,
jako by se to týkalo někoho jiného. Přece to všechno
nemůže být pravda! Zatáhl mi gumou předloktí, řekl,
abych zacvičila rukou, a pak to trochu píchlo a já jsem
cítila, jak mi do těla proudí nějaká tekutina a jak se mi
pomalu zavírají oči a padá na mě hrozná únava.

Chtěla jsem ještě poděkovat ředitelce, že se o mě po-
starala, ale už jsem nedokázala otevřít ústa. Začala
jsem se někam propadat a bylo to docela příjemné, zdá-
lo se mi, že jsem lehká, lehounká a nic z toho, co jsem
se v posledních chvílích dozvěděla, mě už netrápilo.
Jenom jsem hrozně potřebovala spát. Všechno to zaspat
a probudit se a…
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� 2  �

Probudila jsem se ztěžka, měla jsem pocit, že nade
mnou někdo stojí a pozoruje mě, ale nedokázala jsem
otevřít oči, víčka byla mnohem těžší než jindy. Najed-
nou jsem nevěděla, kde jsem, co se děje, nevěděla
jsem, jestli mám jít do školy, nevěděla jsem vůbec nic.

Bylo to hrozně nepříjemné. Nechtěla jsem se probu-
dit, ale nebylo mi jasné proč vlastně, co se stalo, že si
připadám jako před rokem, když jsem dostala chřipku
a pak zápal plic a moc jsem zeslábla.

Co se to vlastně stalo? A kdy? Kde to jsem? Doma?
S odporem a namáhavě jsem otevřela jedno oko.
Ležela jsem na své válendě, ve svém pokoji, na stě-

nách byly plakáty, které jsem si tam vylepila, a záclo-
na z okna byla odtažená, takže dovnitř pronikalo slu-
níčko. Jak je to možné, vždyť sem do pokoje svítí až
odpoledne? Že bych zaspala? No to bude průšvih!

Pokusila jsem se vstát, ale všechno se se mnou zato-
čilo a sekla jsem sebou zpátky na pohovku. Proboha,
co se to se mnou děje? Jsem nemocná? A nebo…
Vzdáleně mi probleskovaly v hlavě podivné, svíravé
myšlenky, nedokázala jsem si uvědomit, co to vlastně
je, ale bylo to nepříjemné. Dalo mi obrovské úsilí,
abych se vůbec posadila. Něco se stalo! Něco hrozné-
ho se stalo…

Mnohem pomaleji a opatrněji jsem zase vstala
a chvíli se opírala o zeď, abych neupadla, hlava se mi
pořád točila, jako bych právě slezla z kolotoče na ma-
tějské pouti. Všude, v celém bytě, byl klid. Jenom ho-
diny na zdi v předsíni do toho ticha odklepávaly vteři-
nu po vteřině. Nikdy dřív jsem si je neuvědomovala,
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až dnes. Jsou tak slyšet, tak hlasitě se každé a pravi-
delné tiknutí odráží od stěn! Ať se zastaví, ať je jen
ticho!

Došourala jsem se ke dveřím a schválně se snažila na
nic nemyslet. V domě bylo to zvláštní ticho, jen z ku-
chyně se pootevřenými dveřmi nesly chodbou útržky
slov. Šla jsem pomalu a přidržovala se zdi. Ale hlasy
jsem nedokázala rozeznat, kdo to mluví? Najednou hla-
sy na chvíli zmlkly. Dveře od kuchyně se rozevřely do-
kořán a v nich se objevila teta Jiřina, tátova sestra,
a chvíli na mě zírala.

„Paní Bartošová, Jana je už vzhůru!“
Snažila jsem si to dát všechno dohromady. Co tu

dělá teta Jiřina? A paní Bartošová je přece babička,
mámina maminka, co bydlí za Prahou, na Sázavě
a jezdíme tam v létě často na víkend. Od jejího dom-
ku je to k řece blizoučko, a když je vedro, krásně to
osvěží.

Ve dveřích se vedle tety objevila i babička a obě na
mě hleděly nějak zvláštně, připadalo mi, že se něčím
vylekaly.

„Tak už jsi vzhůru, Janičko?“ zeptala se teta a natáh-
la ke mně obě ruce.

„Chudáčku, sirotečku,“ zašeptala babička a přikryla
si dlaněmi oči.

Došla jsem až k nim a dívala se na ně nechápavě.
Vypadaly utrápeně a obě měly zarudlá víčka.

„Co se stalo?“
„Copak ty nevíš?“
Zamrazilo mě. Něco se mi vracelo a já začínala mít

pocit, že to všechno nebyl jen nějaký nepříjemný sen,
ale stejně jsem se to všechno snažila odehnat. Třeba se
teď na mě usmějou a řeknou, že to byla jen legrace.

Neodpověděla jsem. Babička došla až ke mně a po-
hladila mě po vlasech. Neměla jsem nikdy takové maz-
lení ráda, ale najednou mi to nevadilo, srdce mi bušilo
až ve spáncích.
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„Co si teď jenom počneme?“
Uvědomila jsem si, že už bych asi měla být dávno ve

škole, kolik může být hodin? Mimoděk jsem zvedla oči
a hledala ciferník vysokých sloupkových hodin, co
vždycky stály přímo proti dveřím do bytu. Byly už sko-
ro čtyři hodiny odpoledne, proto slunce tak zářilo a vni-
kalo do pokoje! Dívala jsem se na ně a netroufala jsem
si nic říct. Babička se zadívala někam do rohu, snad
tam něco hledala, možná jí jen tak oči klouzaly, protože
nevěděla jak začít.

„Jsou mrtví, docela mrtví!“ vykřikla tlumeně.
Sklopila jsem hlavu a cítila jsem, jak celým mým tě-

lem stoupá podivná vlna zimnice, roztřásla jsem se.
„Máte rozum! Takhle ji trápit!“ zlobila se teta Jiřina.

„Chcete, aby se to dítě docela zhroutilo?“
Ale já přece už nejsem žádné dítě! Proč se ke mně

chovají, jako bych nic nechápala. A pomalu mi dochá-
zelo, že to všechno je pravda, všechno, co mi připadalo
jako něco neskutečného, co jsem v duchu oddalovala.
Copak je to možné? Že včera ráno máma s tátou odešli,
že jeli do práce a já jsem šla do školy jakoby nic a za
hodinu bylo všechno jinak?

Beze slova jsem vešla do kuchyně a v lednici si vzala
kolu, nalila si plnou sklenici a jedním rázem ji vypila.
Měla jsem strašlivou žízeň.

„Janičko, to nesmíš, chceš být nemocná?“
Ta babiččina starostlivost a úzkosti mi šly vždycky

na nervy. Copak jsem malá holka?
„Neboj, babi!“ neměla jsem sílu ani odmlouvat, ani

se hádat. Ale babička nedala pokoj.
„Víš, jak je to studené nezdravé do žaludku? Dosta-

neš žaludeční vředy…“ Asi měla pocit, že tak přestane-
me myslet na to, co se vlastně stalo.

Posadila jsem se na židli ke kuchyňskému stolu a na-
jednou mě napadlo, že budu mít asi ve škole průšvih,
když jsem nebyla na vyučování, a vlastně není, kdo by
mi napsal omluvenku!

15

superstar story  17.6.2004 13:42  Stránka 15



„Já jsem nebyla ve škole!“ vzdychla jsem. „Co bude-
me dělat?“

„Co by, nic,“ řekla teta rozhodně, „doktor řekl, ať tě
necháme vyspat!“

Vzpomněla jsem si, že mi někdo dával injekci.
V předloktí jsem měla ještě červenou tečku od vpichu.
Ano, doktor mi dal injekci a pak jsem asi usnula! Tak
dlouho jsem spala!

„Volala mi paní ředitelka od vás ze školy, ptala se na
tebe, jak to snášíš. Řekla jsem jí, že ještě spíš. Prý to
nevadí, omluví ti to, máš přijít až zítra.“

Ještě pořád jsem si to nedokázala představit. Co
když se otevřou dveře a v nich se objeví máma s igelit-
kou z Delvity anebo táta se zamazanýma rukama jako
tenkrát, když píchl kolo a musel vyměnit rezervu?
Možná se všichni spletli a stalo se to někomu jinému.
Jenom jméno je podobné!

Babička s tetou si sedly ke mně a mlčely. Stahovalo
se mi hrdlo a strašně se mi chtělo plakat, nemohla jsem
to zastavit, nemohla jsem se ubránit. Slzy se mi začaly
koulet po tvářích, snažila jsem se je utírat, ale bylo to
marné. Začala jsem si všechno uvědomovat a na hrudi
se mi to všechno svíralo, dusila jsem se. Musela jsem
utéct ven, na zahradu. Do toho nejzarostlejšího kouta,
kde by mě nikdo nenašel. Tady jsem si sedla na bobek
a podepřela si hlavu dlaněmi. Třeštila mi.

„Jano, Janičko!“
To volá teta Jiřina, asi má strach, že jsem někam

utekla nebo něco provedla. Ale to já neudělám, nejsem
malá holka, musím to vydržet, i když nevím jak. Jsem
najednou úplně sama! Opuštěná!

„No tak, Jano, nedělej hlouposti, kde jsi?“
Pomalu jsem vstala a vylezla z křoví. Tetě Jiřině se

viditelně ulevilo.
„Já vím, že tě to trápí, ale nejsi sama! Mně se taky

zabil bratr. A babičce dcera!“ Jako by uměla číst myš-
lenky, malinko jsem se dokonce zastyděla.
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„Já vím,“ hlesla jsem, „já si připadám strašně unave-
ná. Chtěla bych zase usnout a už se neprobudit. Anebo
aspoň všechno zaspat.“

Teta mě dovedla do mého pokoje, počkala, až si leh-
nu, a sedla si ke mně. Ale mně se nechce ležet! Mně se
nechce vůbec nic! A hlavně nechci, aby kolem mě se-
děly a litovaly mě!

„Já chci být sama!“
„Ale Janičko, my jsme tady přece kvůli tobě!“
Jenom jsem vzdychla a raději jsem zavřela oči. Mož-

ná že když si budou myslet, že spím, půjdou pryč. Jen
jsem zavřela oči, začal se mi před očima odvíjet film,
který se nedal zastavit, šlo to tak rychle, že jsem měla
chuť vykřiknout. Loňské prázdniny u moře v Chorvat-
sku, v Pule. Hotel byl kousek od pláže a z terasy bylo
vidět na vlny, které dorážejí na kamenný břeh pokrytý
ostnatými pichlavými ježky. Kolikrát stačilo uklouz-
nout z vyšlapané cestičky nebo si zapomenout boty do
vody, a už byl v patě trn, který bolel, i když ho někdo
vytáhl.

Jdu po břehu a sbírám škebličky, na památku. Někdo
mi povídal, že když má člověk takovou lasturu a dá si ji
k uchu, že v ní slyší moře. Ale tady byly jen samé malé
mušličky, spousta mušliček, všechny barvy. Šly by na-
vlékat a udělat z nich náhrdelník, jako nosí ty divošky
někde na tichomořských ostrovech.

Sedíme všichni tři, táta, máma a já, a díváme se na
západ slunce. Je to zvláštní, slunce je pořád vysoko nad
obzorem, jako by si rozmýšlelo, jestli se má schovat. Je
teplý večer a nebe modré, bez jediného mraku. A pak,
najednou, jako na nějaký povel, žlutá veliká koule zač-
ne klesat, dotkne se mořské hladiny někde daleko
a začne se v té modři utápět, kousíček po kousíčku. Mi-
zí, jako by ji někdo tahal zespodu dolů, už je jí jen půl-
ka, jen srpeček, jen takový proužek, který se snaží
osvětlovat horizont. A pak slunce prudce klesne dolů
a skryje se. Celý obzor začne měnit barvu a ty odstíny
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se šíří až k nám, modrá a zelená barva je i hnědá a sko-
ro černá, jen vlny s bílými pěnovými čepicemi se neú-
navně valí na břeh, lámou se a vracejí. Je to nádherný
pocit.

„Vidíš, škoda, že sis s sebou nevzala kytaru,“ říká
táta.

Kytaru! Ještě to tak, jako by nestačilo, že chodím ce-
lý rok dvakrát týdně do hudebky a dřu tak, až mám celé
prsty otlačené! Budu se s kytarou tahat i na prázdniny,
to je ale nápad.

Ale i maminka se k němu přidá, jako by se domluvili.
„Dovedu si představit, jak by se sem hodila právě ky-

tara. Když Jana cvičí, mám někdy pocit, že jsem ve
Španělsku u moře.“

Nikdy jsem si nemyslela, že když doma cvičím, má-
ma to poslouchá. To bych nikdy nedovolila! Nikdy!
Musí to být příšerné, když se všechno opakuje, každou
chvíli se přehmátnu a vracím se při každém falešném
tónu! Jenže oni se teď baví, jako bych tu nebyla.

„Kytara je královský nástroj. Má v sobě vznešenost
a středověkou noblesu, stejně jako třeba loutna.“

Táta tomu rozumí, sám hrál dlouho v nějakém bigbí-
tu na sólovou kytaru a myslím, že byl docela dobrý.
Jenže klasická kytara je něco jiného. Nejsem tak praš-
těná, abych romanticky seděla na skále, čučela na moře
a přitom si brnkala jako Narcisso Yeppes!

„Náhodou, já myslím, že holka má talent, jenom by
musela víc cvičit,“ říká táta a už mě štve.

„Nechcete se bavit o něčem jiném?“
Podívají se po sobě a táta se ušklíbne a pokrčí rameny.
„Mohla by z ní být nová Lenka Filipová,“ dá tomu

všemu korunu máma. Ale já přece nechci být nová
Lenka Filipová, i když se mi její písničky líbí a taky se
mi líbí její styl hraní. Už jsem si dokonce jednou zkou-
šela napsat písničku, ale to jim přece nebudu přiznávat,
aby si mě kvůli tomu dobírali. Předstírám raději, že si
jich nevšímám, že je neslyším, a jenom se dívám, jak
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moře rychle mění barvu. A jakoby naschvál se mi
v hlavě začne rozeznívat vtíravá melodie o tom, jak se
každého jitra vracejí lodi do přístavu, a já si to nemohu
zakázat.

Je to silnější než já. Musím si to začít pobrukovat.
A mám na sebe vztek. Ani se nemusím otáčet a vidím
docela zřetelně, jak se táta potutelně usmívá.

Najednou se rychle setmí a oblohu jako by někdo po-
sypal spoustou bílých flíčků. Tak mě napadá, jak dale-
ko je k té nejbližší hvězdě, opravdu celé čtyři roky? Co
když je něco rychlejší než světlo?

A v tu chvíli se film sám zastavuje.
Jak je to, když někdo umře? Máme duši, která se ně-

kam vznáší? Někam odchází? Třeba tam, do vesmíru,
k bílým dalekým hvězdám. Nebo bloudí někde tady na
Zemi, blízko, blizoučko a jen my ji nevidíme a nemůže-
me s ní mluvit? Co když je máma a táta někde tady, ve-
dle mě, a já je nevidím? Co bych měla udělat? Jak jim
dát znamení? Mám jen v duchu zašeptat jejich jméno?

Holky říkaly, že se duše člověka, který umře, prý
převtěluje do jiného člověka nebo zvířete, které se na-
rodí, protože život je nezničitelný a jenom se může mě-
nit nositel. Smála jsem se tomu, nedovedla jsem si
představit, že bych v minulém nebo příštím životě byla
třeba kočka anebo jen pelargonie, ale teď mi to začalo
vážně vrtat v hlavě.

Co když je to pravda? Co když jsme každý přežili už
desítky životů a normálně si na ně pamatujeme. A co
když se máma teď narodí jako nějaká malá holka třeba
někde u černochů? Poznala bych, že to je zase ona?

„Nemá ta holka horečku?“ zeptala se babička a sáhla
mi dlaní na čelo. Držela jsem, ani jsem sebou necukla.

„No, snad ne,“ pokračovala nahlas, asi k tetě Jiřině.
„Necháme ji spát.“

Slyšela jsem jejich kroky, a když vrzly dveře a zavře-
ly se, otevřela jsem oči. Pomalu jsem vstala a šla jsem
k otevřenému oknu, opřela se o parapet a dívala se ven.
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Musím si pomalu zvykat! Ale zvyknu si vůbec někdy?
Uvnitř ta strašná bolest, která pálí a řeže zároveň. Co-
pak se někdy zmírní? Copak lze zapomenout? Třeba je
to zlomyslná hra, třeba to přece jen není pravda…
Zkouším si něco představit, na něco vzpomenout, třeba
se mi je podaří přivolat. Mami! Táto!!! Ta slova mi re-
zonují v hlavě, jako bych stála na kostelní zvonici a ně-
kdo začal rozhoupávat obrovský zvon.

Ale co když… co když právě ta kytara! Proč jsem si
na ni vzpomněla právě teď? Nebylo to znamení? Neda-
li mi tak najevo, že k nim můžu mluvit přes struny na
kytaře? Rychle jsem se otočila a hnala se ke kytaře, co
ležela v pohovce, jak jsem ji tam předevčírem nechala
ležet. Neuložila jsem ji do futrálu, jak mi vždycky naři-
zovala moje učitelka. Schválně!

Popadla jsem kytaru a ani jsem ji neladila. Jenom
jsem začala hrát melodii, kterou jsem někde slyšela.
Znělo to hezky, melodicky. Sama jsem nikdy předtím
neměla takový příjemný pocit. Jako by ta hudba, tón za
tónem, akord za akordem, hladila a já jsem cítila, jak to
strašné napětí v hlavě povoluje. Celé tělo se pomalu
uvolňovalo, už nebylo v křeči jako před chvilkou. Celá
jsem se chvěla, ale musela dál držet kytaru a hladit
struny, jako by na tom závisel nejen můj život, ale vů-
bec všechno na světě.

Slyší mě? Teď hraju jen pro vás, tati! A co ty, mami,
líbí se ti to?

Jen ať to neslyší teta nebo babička, hned by přiběhly
a všechno by pokazily. Měla bych u toho mluvit? Měla
bych něco říkat? A budou mě slyšet? Jsou tady někde
blízko? Řeknete mi, co mám dělat? Slibuju, že vás po-
slechnu, jenom mi něco řekněte! Nenechávejte mě tu
samotnou, nenechávejte mě tu jen tak! Já udělám
všechno, co budete chtít! Vraťte se! Vraťte se domů!

Prsty se zlehounka dotýkají strun, kloužou po nich
samozřejmě a já se musím dívat někam ven z okna,
jestli je tam nezahlédnu, jestli nejsou někde na té suché
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březové větévce, co dosahuje až k oknu, nebo někde
v koruně jabloně, na keříčcích popínavých růží, pokrý-
vajících pergolu na terase…

Jenže to ve větru nepoletují lístečky jabloňových
květů, bílé a narůžovělé. Už jsme v Harrachově, všude
je sníh, kupy sněhu a pořád padá, hustý a nadýchaný
prašan. Přibývá tak rychle, že i stopy za námi se ztrá-
cejí.

„Držte se v řadě, za sebou,“ volá táta a já s mámou se
vlečeme na běžkách za ním. Je úplný blázen do běhání
na lyžích, já bych se raději vyvezla na sedačce nahoru
na Čerťák a sjížděla dolů, to není taková námaha, a bě-
hat na lyžích mě vůbec nebaví.

Sníh padá stále hustěji, šlehá do obličeje. Už nevi-
dím před sebe ani na dva metry. Kdybychom už byli
v hotelu, dala bych si čaj a zahřála se.

„Jak jsme daleko?“ ptá se máma.
„Hned tam budeme, za pět minut,“ ujišťuje táta, ale

mně se zdá, že si není moc jistý. Kdo ví, jestli jsme ne-
zabloudili, a nebylo by divu, kdo se v takové vánici
může pořádně orientovat. Samozřejmě že mám pravdu!
Bloudíme tu asi kolem dokola nejméně půl hodiny a já
bych se vsadila, že se spíš vzdalujeme! Co když nena-
jdeme cestu? Pošlou za námi horskou službu se psem?
Nebo tu umrzneme…

A teď se v pokoji rozsvěcí vánoční stromek, máme
každý rok hustý smrček, na tom si dává táta záležet, vo-
zí mu ho nějaký kamarád z polesí někde na Přimdě, ne-
dá se to srovnat s těmi košťaty, co prodávají tady v Pra-
ze. Je voňavý, neopadává z něho hned druhý den jehličí
a člověk si připadá jako v lese. A bílé svíčky na něm
nádherně blikají.

Táta mluví s Ježíškem, je to samozřejmě taková hra,
vždycky se těším, co si s ním bude jako povídat! Pak
zazvoní a my s mámou se vhrneme dovnitř a říkáme:
jé, to je krása! A začneme hledat pod stromečkem dár-
ky a každý si dělá svoji hromádku. A když se všechno
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rozdělí, postupně si ukazujeme, kdo co dostal. Musí to
tak být, nejdřív nasytit zvědavost. Teprve potom se jde
večeřet, smažený kapr, bramborový salát a rybí polév-
ka. Nedovedu si představit, že někdo může na Štědrý
večer jíst něco jiného! A nikdo nesmí vstát dřív a odejít
od stolu, aby se dožil dalšího roku.

Jako bych to viděla před sebou úplně zřetelně: sedí-
me u štědrovečerní večeře, z rádia hrají koledy a venku
za oknem je naprostá tma. Stromeček svítí a najednou
někdo zazvoní. Je to jako signál, máma i táta vyskočí
a táta se žene ke dveřím. Kdo to může být? Jen já sedím
a vůbec mě to nezajímá! Jen já sedím! Taková záhada,
za dveřmi nikdo nebyl. Táta vyšel až před dům, rozhlí-
žel se a máma šla za ním.

„Co to mohlo být?“ divila se.
„Třeba se spojily jen nějaké zkorodované dráty… Vi-

díš, nikdo tu není!“
„Jen aby to nebylo nějaké zlé znamení!“
„Prosím tě, že bys na tyhle pověry věřila…“
Vrátili se ke stolu a večeře pokračovala. A po celou

dobu jsem si na to ani nevzpomněla, až teď, najednou,
vybavila jsem si to, jako by se to odehrálo právě v tuhle
chvíli. Bylo to tak živé a jasné, že kdybych vztáhla ru-
ku, mohla bych se dotknout tátova rukávu, zadržet ho.
Pozdě!

Bylo to asi zlé znamení, a já jsem tomu nevěřila.
Jedna vzpomínka za druhou se mi začaly tlačit do

hlavy, překotně neuspořádaně, připadala jsem si už ja-
ko magor. Tak dost! Musím se vzpamatovat, musím.
Zítra jdu do školy!

Bylo mi docela jedno, jestli mám nebo nemám úko-
ly, jestli jsem se měla něco naučit nebo něco opakovat,
copak to má nějakou důležitost? Nějaký smysl? Je mi
to jedno. Co se může stát, tak to nebudu znát, nebudu
umět a dostanu kuli. A co?

Ještě včera bych panikařila, že nic neumím, děsila
bych se, že mě bude někdo zkoušet. Někdy jsem se
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i v noci budila a celá zpocená se třásla, že mě vytáhne
fyzikářka nebo že budeme psát kompozici z francouz-
štiny. A najednou to bylo úplně v klidu, vytáhne, nevy-
táhne… Co se změní? Třeba se to naučím příště.

Ale jsou věci, které nezmění už nikdo!
Co se to se mnou stalo? Stačila jediná injekce a já

vnímám svět docela jinak? Nic mě nemůže vyvést
z míry, jako bych někde uvnitř měla závaží, které mě
táhne k zemi, studí a mrazí.

Můžu klidně otevřít oči a všechno se mi vrací stejně.
Ležím v obýváku na pohovce, protože jsem nemocná,
asi mám chřipku, máma leží vedle mě a kašle, jenom
táta je zdravý.

Vedle v kuchyni se snaží udělat něco k obědu, ale
moc mu to nejde. Pálí se mu to a on nadává, jak jsem
ho ještě nadávat nikdy neslyšela. Hrozně se zlobí a zu-
ří, a čím víc zuří, tím víc je to k smíchu. I maminka du-
sí chechtot v polštáři, aby se táta nezlobil ještě víc,
kdyby slyšel, jak z něj máme legraci. Jenže čím víc to
člověk v sobě potlačuje, tím víc se mu chce smát… Až
mi tečou slzy, a když se podívám na mámu, která je ce-
lá rudá, už to nemůžu vydržet, musím schovat hlavu do
polštáře a celá se škubu, jak se mi chce smát. Takový
smích úplně vysílí! Když nám táta pak přinesl místo
bramboráku polosyrový trhanec, nemohla jsem ani jíst
a všechno mě bolelo. Nikdy jsem se tak nezasmála jako
tenkrát.

Všechno se mi před očima zmateně střídá, prolíná. Já
vím, nejsem jediná, kdo zažije takovou tragédii, kdo
ztratí oba rodiče a ještě by je potřeboval. Je mi to líto,
chce se mi plakat, ale nemůžu.

Co třeba zkusit myslet na něco jiného? Na co třeba?
Na školu? Ne, to ne, třeba na Bambini, kam jsem se
chtěla zrovna přihlásit nebo na pěvecký sbor Orfeus,
kam chodím a který v hudebce vede právě ta moje uči-
telka na kytaru? A nebo mám myslet na kluky? Ale na
koho? Na Jirku, co se pořád vytahuje? A nebo na Vlá-
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ďu, za kterým se otáčejí všechny holky nejen z naší tří-
dy? A nebo na Honzu, který by se mi líbil, ale je takový
zakřiknutý a nesmělý a pořád jen klopí oči, a dokonce
se červená?

Musí přece existovat něco, abych nemusela myslet
na to, co se stalo! Kdybych tak mohla usnout a už se
neprobudit, netrápit se!

Vrznou dveře a opatrně se otvírají. Zavřu raději oči
a čekám. Slyším, jak se někdo blíží, našlapuje zlehka,
aby ani parketa nezapraskala.

„Janičko, spíš?“
Poznávám tetu Jiřinu a chvilku přemýšlím, zda mám

otevřít oči.
„Přinesla jsem ti trochu teplé polévky, musíš něco

sníst!“
Ale já nemám na nic chuť, nemám hlad, nechce se

mi pozřít ani sousto, možná že by ani nesklouzlo do
žaludku.

„No tak, Jani, probuď se. Já vím, že nespíš!“
Rozevřu víčka a zamžourám. Teta stojí nade mnou

a drží v ruce misku, z níž se ještě kouří.
„Udělala jsem vývar z kuřecích kostřiček,“ vysvětlu-

je, „cítíš, jak to voní?“
Skutečně, vznáší se tu nějaká vůně a možná že bych

si trochu dala.
„Půjdeš do jídelny, nebo si to sníš tady?“
Vstávám a musím se přidržet stolku, točí se mi hlava,

všechno se točí.
„Opatrně, jenom opatrně! Nechceš se o mě opřít?“
Proč pořád dělají, jako bych byla malá a nemožná?
„Já dojdu,“ zaprotestuji. Pomalu dojdu do jídelny

a zasednu. Připadám si rozlámaná, ztratila jsem pojem
o čase. Venku se stmívá, je večer.

Teta položí misku přede mne a přinese lžíci.
„Jen jez, musíš být silná!“
Tak tohle mám vůbec nejradši! A ještě by mohla

babička dodat, že když nebudu jíst polévku, zabijou
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mě na vojně! Proč zrovna mě by měli zabít na vojně?
Její povídačky mi lezou strašně na nervy, ani nevím
proč.

„Bude tady s tebou teď bydlet babička,“ říká teta
Jiřina.

„A proč ne ty?“ vyletí mi z úst.
„Protože já budu muset zařizovat celou administrati-

vu a to by babička nezvládla. Bude to vyžadovat spous-
tu času.“

„Aha,“ říkám zklamaně. Musím se s tím nějak vy-
rovnat. To neznamená, že bych babičku neměla ráda,
ale má strašně staromódní názory. Raději si beru lžíci
a srkám horký bujón. Asi jsem měla hlad, hned po
první lžíci se ve mně rozlije takové zvláštní příjemné
teplo.

„Podívej, jak jí chutná!“ slyším, jak říká babička.
„Tak ať jde brzy spát, aby zítra nezaspala.“
„Nebojte se, já ji vzbudím, můžete se spolehnout!“
V polévce jsou kousíčky kuřecího masa a nějaká ze-

lenina. Hltám to, jako bych už kdovíjak dlouho nic ne-
jedla. Teta a babička mluví, neposlouchám je, ale stříp-
ky hovoru ke mně doléhají.

„Volal nějaký kapitán Kouba, převzal vyšetřování
nehody. Prý si předvolali řidiče toho auta a sdělili mu
obvinění z trestného činu.“

„To je dobře! A co se mu stane?“
„Asi nic moc, není dosud trestaný, má čistý rejstřík,

vyvázne asi nanejvýš s nějakou podmínkou.“
„To je přece nespravedlivé! Zabil dva lidi! A z jejich

dítěte udělal sirotka!“ zlobí se babička.
„Jenže to zákon nezajímá,“ vzdychne teta. „Je prý ta-

ké možnost, že by ten člověk zaplatil mimosoudně ně-
jaké peníze, a tím by se vyhnul soudu.“

„Že by se za to vykoupil? Tak když někdo má pení-
ze, tak může klidně jezdit jako blázen a zabíjet. A pak
zaplatí, a je všechno v pořádku?“

„Dalo by se to tak říct.“
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„Jenže to je pěkná spravedlnost! Měli by ho zavřít!
A do smrti by už nesměl sednout za volant!“

„Ale takový zákon není, bohužel.“
Dělám, že nesleduji, co říkají, ale už mi nesmí unik-

nout ani slovo. Vždyť se to všechno týká především
mě!

„To se všechno teprve uvidí, teď musím zařídit po-
hřeb, rozeslat parte, ani nevím na jaké adresy a komu!
A prý bude taky problém, jestli dovolí policie, aby se
těla mohla pohřbít, jsou na soudním a bude se dělat
znalecký posudek.“

„Cože? A proč? Copak něco provedli?“
„No, to ne, ale kdyby se těla zpopelnila, pak už se

nemohou udělat žádné další důkazy, které by vyšetřo-
vatel ještě potřeboval.“

„Měli by jim dát pokoj aspoň po smrti! Stejně to je
už jedno!“ mávne rukou babička a hluboce vzdychne.
„Ale toho řidiče by potrestat měli! Já bych ho taky za-
bila!“ A babička se najednou rozpláče.

Teta Jiřina mlčí. Je ticho, jen babička tiše pláče a já
cinkám o porcelánovou misku lžící.

„Musím někde najít jejich doklady, rodný list a taky
oddací list. Janičko, nevíš, kde by to mohlo být?“

Náhodou to vím!
„V tátově psacím stole! Má tam všechno srovnané

v deskách!“
„Zaplať pánbůh, budu to asi všechno potřebovat. Ta-

ky se musí požádat o tvůj sirotčí důchod, protože ne-
můžeš zůstat jen tak bez prostředků, ale to vůbec nevím
jak. Snad mi poradí na magistrátu.“

„A jak by chtěli pohřbít?“ vzpamatovala se babička.
„Nikdy jste o tom nemluvili?“ Jako by člověk někdy
o takových věcech jen tak mluvil!

„To se ptáte mě, nebo Janičky?“
„No, já nevím, tak mě to napadlo. Jestli chtějí obřad

v krematoriu, nebo pohřeb do země. Do hrobu. Máme
přece hrobku na Olšanech…“
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Obě se na mě podívaly, jako by ode mne čekaly od-
pověď.

„Já vážně nevím… Asi v krematoriu…“
„Není někde nějaká závěť?“
„Prosím vás, copak by v jejich věku člověk myslel

na závěť?“
Babička pokrčila rameny.
„Tak je necháme zpopelnit, urna se pak někde ulo-

ží…“
Uvědomila jsem si v tu chvíli, že se vlastně mluví

o mém tátovi a mé mamince! Urna se pak někde uloží!
Kdybych mohla taky okamžitě umřít!

� 3  �

Šlapu po schodech do prvního patra, kde je naše třída.
Devátá A. Snažím se na nic nemyslet a ani nevím, co
mne tam čeká. Nejhorší a nejtěžší je ten poslední krok,
otevřít dveře a jít do lavice.

„Ahoj Jano!“
„Ahoj!“
Posadím se a snažím se vypadat úplně normálně, ješ-

tě vyndat sešity a češtinu na první hodinu.
„Na, to je pro tebe…“
Zvednu hlavu a vidím Jindru, kamarádku, co sedí od

první třídy se mnou v lavici. Podává mi přívěsek ke klí-
čům, je na něm Eiffelovka, mně se vždycky hrozně lí-
bila, mnohem víc než všechny ty kočičky a medvídci,
co mají ostatní holky.

Podívala jsem se na ni nechápavě.
„Je pro tebe!“ říká Jindra a strčí mi tu kovovou vě-

cičku do ruky.
Rázem je kolem nás chumel.
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„Co budeš teď dělat? Budeš s námi dál chodit do
školy?“

„Naši říkali, že asi půjdeš do děcáku, protože nejsi
plnoletá!“

„Ty jsi úplně blbá, určitě se o ni postará někdo z ro-
diny, aby nikam nemusela, viď, Jano?“

„Prý tě ředitelka dovezla domů svým autem!“
„A co říkali na policii, už tě vyslýchali?“
Nevím, na co bych jim měla odpovědět dřív, vlastně

ani nevím, co bych jim měla odpovídat, nevím nic.
Mám v hlavě dokonalé prázdno. Jen v ruce svírám tu
mosaznou věžičku.

„Díky, Jindro, jsi hodná…“
„Jé, to je krásný přívěsek, to já bych chtěla taky!“
„Tak si zajeď do Paříže, tam je mají na každém kroku!“
Nějak se přede mnou ty tváře vzdalují. Snad už je ani

neslyším.
Konečně zazvoní a mám asi to nejhorší za sebou. Sa-

ma ještě nevím, co se mnou bude, dřív bych asi měla
strach, ale teď jsem jiná, úplně jiná. Připadá mi, jako
bych sama na sebe hleděla odněkud zdálky a nic z toho
se mne netýkalo.

„No tak, na místa! Nechte Kvapilovou v klidu!“
Češtinářka asi taky o všem ví.
„Budeme dneska opakovat!“
Celá hodina utíká rychle, chvílemi se všechno vzda-

luje, pak musím zavřít oči a zdá se mi, že jsem svěd-
kem natáčení akčního filmu, pak se zase všechno roz-
plyne. Sedím tady ve třídě, ale asi pořádně nevnímám.

Jednou mě učitelka vyvolala, ale já jsem vůbec nevě-
děla, o čem je řeč, nemohla jsem se soustředit, jen jsem
vstala a mlčela. Ani se nikdo nesmál.

„Nevadí, tak si sedni. Uvidíš, že se to všechno zase
srovná! Celá třída ti pomůže. Všichni ti pomůžeme!
A vyvolám tě, až budeš zase v pořádku, ano? Sama se
pak přihlásíš…“

Přikývla jsem a sedla si.
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„To, co se stalo Janě, je strašně smutné,“ pokračova-
la češtinářka, „a nikdo z vás si asi nedovede představit,
co prožívá. Takže vás žádám, abyste ke své spolužačce
byli pozorní a zbytečně jí nekladli otázky, které by jí
připomínaly, co se stalo. Také by vám to nebylo příjem-
né. Teď potřebuje pochopení, rozumíte?“

Nikdo ani nešpitl. Držela jsem v ruce Eiffelovku, div
jsem ji nerozmačkala. Vím přece, jak ji měla Jindra rá-
da – a teď mi ji dala! Jindra, to je skutečná kamarádka,
nikdy jí to nezapomenu!

Když zazvonilo a začala přestávka, jako by se už bá-
li za mnou přijít. Možná jsem byla docela ráda, nechtě-
la jsem vzbuzovat pozornost. Tak uběhlo celé vyučová-
ní a já jsem se pomalu začala vracet do normálního
školního světa. Poslouchala jsem výklad z dějepisu
a zapisovala si fyziku. Musím to zvládnout! Musím!

„Půjdeš taky na oběd?“ zeptala se Martina, když jsme
se skoro srazily na chodbě. Držela jsem svoji tašku
v náručí, jak jsem všechno posbírala a naházela dovnitř.

„Na oběd? A kam?“
„Do jídelny!“
„Jasně,“ řekla jsem, ale neměla jsem vůbec hlad ani

chuť. Jenže něco jíst musím a kdo ví, jestli babička
bude vařit. Na nic jsem se neptala. Všechno je tak zma-
tené.

Jindra už do mě zezadu strkala.
„Tak jděte, holky, ať nejsme na konci fronty!“
Fronta se vždycky táhne od jídelny až na schodiště,

protože všechny třídy končí současně. Vystály jsme
frontu, snědla jsem knedlíky s omáčkou a masem, ani
nevím, co to bylo.

„Tak ahoj,“ řekla Martina a s Pavlou, co sedí v lavici
před námi, bezstarostně vyrazily opačným směrem,
k sídlišti. Jen Jindra otálela.

„Můžu jít kousek s tebou?“
„Jo, proč bys nemohla? Já budu docela ráda,“ zalhala

jsem. Ve skutečnosti bych byla nejraději sama, abych
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nemusela s nikým mluvit, namáhalo mě i poslouchat
a odpovídat se mi nechtělo ani trochu.

Šly jsme chvíli mlčky.
„Hele, Jano,“ začala Jindra nejistě, „co myslíš, jeden

kluk mě pozval na rande… Měla bych tam jít?“
Podívala jsem se na ni nechápavě. To se ptá vážně?
„No, to já nevím, záleží, jestli chceš… Jestli se ti lí-

bí, ne?“
„Líbí… to jo… ale já nevím…“
Tak bych ty její starosti brala!
„A znám ho?“
Jindra se zarazila a celá zrudla. Přehodila si tašku

z jedné ruky do druhé a dívala se do země.
„Proč to chceš vědět?“
„Jestli mi to nechceš říct…“
„Ale jo, chci… Chodí s námi do sboru, víš?“
„Do Orfea? On taky zpívá?“
„A taky hraje na klavír…“
Zamyslela jsem se. Do Orfea, našeho pěveckého

sboru, chodilo asi deset kluků. Snad to není Jirka? Ne-
bo Ruda?

„Který?“
„On je o rok starší, vyšel už loni, kamarád toho

Jirky…“
Tak přece jen Ruda. Bylo to venku.
„A proč bys nešla?“
„Tak mám?“
Bylo to zvláštní, ale před týdnem bych to s Jindrou

asi řešila, jenže teď mi to připadalo hloupé a zbytečné.
Mávla jsem rukou.

„Jo, já bych na tvém místě šla.“
„A ty nepůjdeš na zkoušku? Odpoledne? Přece dnes-

ka odpoledne máme repetici. Příští týden je koncert!“
Zavrtěla jsem hlavou.
„Nezlob se, já nikam nepůjdu. Mám jít ještě někam

na policii,“ zalhala jsem pohotově. Opravdu se mi ni-
kam mezi lidi nechtělo a do souboru už vůbec. Abych
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byla upřímná, ulevilo se mi, že to není Jirka. Ten se za-
se líbil mně. Ale nedokázala bych chodit s klukem,
o kterém bych věděla, že na něj myslí moje nejlepší ka-
marádka.

„Ty už tam nebudeš chodit?“ vyděsila se Jindra
opravdově.

„Ale asi budu, ale až to všechno… Teď ne!“ Co jí
mám vysvětlovat.

„To já bych byla ráda, takhle si nevím rady, víš?“
Usmála jsem se shovívavě. Jak jsou ty holčičí pro-

blémy najednou malicherné. A stačí, aby člověka po-
tkalo jedno opravdické neštěstí!

„Neboj, nenechám tě v tom. Ale dneska nemůžu,
opravdu to nejde.“

Asi i to stačilo, aby se jí ulevilo.
„Tak dík, Jani, já poběžím, abych to stihla.“ A hnala

hned zpátky k sídlišti, jako by měla strach, že zmešká.
Pomalu jsem se vlekla k našemu domu.
Stojí na konci ulice, nikdo ho nemůže přehlédnout.

Postavil ho asi před sto lety tátův dědeček a od té doby
tu vždycky Kvapilovi bydleli. Když jsem byla malá
holka, představovala jsem si, že je to královský zámek
a já jsem princezna, takové bláznivé sny. Ten náš dům
zdálky tak skutečně vypadal.

Otevřela jsem si branku, a jen to zavrzalo, už se
v domovních dveřích objevila babička, určitě číhala za
oknem.

„Tak už jdeš ze školy?“ divila se, jako by ji to pře-
kvapilo. „Já jsem upekla kuře, pojď honem, ať to nevy-
stydne!“

„Ale babi, já jsem přece jedla ve škole!“
„Ty už jsi jedla? A proč mi nikdo nic neřekl?“ Vypa-

dalo to, že je hodně zklamaná. Bylo mi jí najednou líto.
„Já si tedy trochu dám,“ souhlasila jsem, i když pou-

há představa, že budu ještě jednou obědvat, mě děsila.
Sedly jsme si v jídelně ke stolu a babička běhala sem

a tam.
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„Tak malounko? Jíš jako vrabeček, musíš jíst víc,
abys měla sílu…“

Věděla jsem, že když si toho dám víc, dopadne to
špatně. I tak mě bolel žaludek.

„Já se nesmím moc najíst, víš, máme odpoledne
zkoušku pěveckého sboru! Nemohla bych zpívat!“ Do-
cela se mi teď hodil ten spásný nápad. Zlatá Jindra. Ješ-
těže mi to připomněla.

Babička se na mne podívala překvapeně.
„Ty chodíš někam zpívat do sboru?“
„Ano, už dávno přece! Do Orfea! V naší hudební

škole, copak ty jsi o tom nikdy neslyšela? Chystá se
koncert…“ Asi to zabralo.

„Aha! A copak budete zpívat?“ Babička je přirozeně
zvědavá, není v tom ani stínek podezření.

„Myslivečka a Vejvanovského. A ještě někoho…
myslím, že Ebena.“ Nemusela jsem si nic vymýšlet, do
Orfea jsem chodila docela ráda.

„Neměla bys už jít, abys nepřišla pozdě?“
„Ne, babi, to nádherně stihnu.“
Babička se spokojeně postavila k nádobí, byla zvyk-

lá pořád něco dělat. Když jsme přijeli k ní na Sázavu,
nenechala nás nikdy dlouho odpočívat. Pořád něco na-
bízela, pořád se snažila.

Vytratila jsem se do svého pokoje, potichu jsem
otevřela, ani nevím proč, snad abych nevyrušila nějaké
skřítky, pokud existují. Připadala jsem si strašně unave-
ná, ale chtěla jsem co nejdřív, co nejrychleji utéct z do-
mu, nechtělo se mi mluvit.

Nemusím se bát, že by mě Jindra prozradila, ví, že
nikam nepůjdu. Ale co kdyby přece jen přišla a chtěla
mě přesvědčovat, ať přece jen jdu s ní? No co, babička
jí určitě řekne, že jsem už šla!

Jen jsem se tak podívala na kytaru a pohladila ji oči-
ma. Už brzy si ji zase vezmu do ruky a budu dřít, dřít,
až neucítím bolestí konečky prstů! Ale dnes ještě ne,
dneska bych ji asi ještě neudržela.
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Vzala jsem si tašku přes rameno. Nemůžu přece
předstírat, že jdu na zkoušku a nemám nic s sebou.

„Ahoj, babi, tak já letím,“ vychrlila jsem v rozběhu,
aby se už babička nestihla na nic zeptat. Jen abych byla
venku.

Věděla jsem už přesně, kam půjdu. Ani jsem se neo-
hlížela, od našeho domu, který je skoro na konci ulice,
pokračuje kamenitá cesta do starých zahrádkářských
kolonií. Jsou tu asi odedávna, když lidé z města toužili
po kousku půdy, kde by si pěstovali zeleninu a měli
ovocné stromy a dřevěnou boudu. Kam by utíkali před
prachem a rámusem… Dneska už sem jezdí jen samí
staří. Mladí mají postavené pohodlné chaty někde dál
od Prahy a tohle je nezajímá. Nikdy jsem tu neviděla
někoho mladšího, třeba jako já!

Mezi oplocenými parcelami vedla zarostlá travnatá
cestička, která končila až u lesa. Tráva tu byla vysoká,
že se v ní člověk musel brodit a ani nebyl vidět. Zjara
se tu objevovaly poskakující srny, ale když zvětřily člo-
věka, okamžitě ladně zmizely v lese.

Slunce docela pálilo, měla jsem ho v zádech. Okraj
lesa byl lemován křovinami trnek, ostružinami a be-
zinkami a několika břízkami. Musela jsem se prodrat
dovnitř, ale o to má pak člověk lepší pocit, je tu chrá-
něn za živou hradbou. Znala jsem tenhle les odmalič-
ka, zrály tu nejen ostružiny, ale i borůvky a místní
znalci sem chodili na houby. Dokonce se vyprávělo, že
sem jezdil do lesa i prezident Zápotocký a tady byl
ochotný vyslechnout každého, kdo na něho u lesa po-
čkal…

Nikdo les neudržuje, jsou tu na zemi polámané suché
větve, trouchnivé pařezy, a když je velký vítr, shazuje
z vrcholků borovic a javorů snítky zeleného jmelí. Šla
jsem najisto, musí se vyšlápnout do kopce, projít lísko-
vými křovinami, kolem skaliska a vyšplhat ještě kou-
sek, až nahoru, kde se najednou otevře planina. Je za-
rostlá nízkými smrčky a jen málokdo ví, že uprostřed je
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skrytá malá mýtina. Až tam musím dojít, tam je jistota,
že nikdo nepřijde.

Uprostřed té mýtiny, pokryté fialovým vřesem, je
studánka, kde prýští i za velikého sucha pramen čisté
vody. Sednu si na kámen porostlý mechem a zavřu oči.
Celý les dýchá, zvoní a cvrliká! Kolik těch zvuků může
lidské ucho rozlišit! A ta vůně…

Nabrala jsem do dlaně vodu a namočila si čelo.
Krásně to chladilo.

A najednou mě napadlo, že všechno zapomenu!
Všechno krásné, co jsme doma prožili. Zmocnila se mě
hrozná úzkost a smutek, ani nevím, jak dlouho jsem
plakala, a vůbec jsem se za to nestyděla. Vždyť jsem tu
byla sama! Sama s vřesovou studánkou.

To se ale nesmí stát! Musím si to pamatovat! Nemo-
hu dopustit, abych někdy přišla o vzpomínky.

A jako v horečce jsem z batohu vytáhla notýsek,
kam jsem si v hudebce zapisovala úkoly, a začala jsem
si z druhé strany psát. Takový deník. Takový docela taj-
ný deník.

Před dvěma dny se stalo něco strašného.
Něco, co bych si nikdy dřív nedokázala před-

stavit.
Smrt. Najednou a bez varování. Sebrala mi

všechno, co jsem měla ráda. Tátu, mámu, domov…
Jsem tu najednou sama. Ještě si to pořád nejsem
schopná srovnat v hlavě. Každou chvíli mě napad-
ne, že se třeba otevřou dveře a přijde někdo z nich
a všechno bude jako dřív. Nikdy už to nebude jako
dřív! Opustili mě a ani se nestihli rozloučit. Já
vím, že oni za to nemohou. Jenže co mám dělat já?
Nemůžu předstírat, že se nic nestalo. Nejraději
bych se schoulila do klubíčka a zavřela oči a nic
nevnímala.

Je mi strašně smutno, nikdy jsem si nemyslela, že
smutek tak hrozně bolí! Řeže mě na plících a u srd-
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ce a ta bolest je tak ostrá, jako když jsem se jednou
řízla o nabroušený nůž v kuchyni. Jenže to mi tekla
krev. Teď žádná krev neteče a o to víc to bolí…

Vím, že musím bojovat, ale to není tak jednodu-
ché. Budu cvičit na kytaru, budu hrát a budu zpí-
vat. A zkusím napsat vlastní písničku. Už kvůli tá-
tovi a mámě, věřili mi a pořád tvrdili, že mám
talent. Nenechám se odradit. A stanu se slavnou
zpěvačkou!

Já vím, že to takhle vypadá hloupě a domýšlivě,
ale já musím! A cítím, že to dokážu. Budu každý
den cvičit, nikdo mě nebude muset honit. A napíšu
si všechno, co si vybavím v paměti, každou vzpo-
mínku, každý den. Tak budete pořád se mnou!

Tati, mně se tak stýská! Mami, mně je tak smutno!

Píše se tak nepohodlně, když se nemůžeš pořádně opřít.
Ale to přece vůbec nevadí. Sedím na téhle pasece, ne-
vadí mi, že tu bzučí mouchy a komáři, nevadí mi, že je
tu vlhko.

Možná že tu ani nejsem sama. Možná že tu někde
jsou se mnou! Co kdyby? Já bych jim chtěla říct, že
jsem je měla moc ráda, že mi chybí a budou chybět. Že
nevím, co si s životem počít. Proboha, pomozte mi!

Vracím se domů, protože od země to zebe, vlhký
mech se nestačí prohřát. Raději bych tu zůstala, nechce
se mi vracet někam, kde to už nikdy nebude jako před-
tím. Nebylo by lepší všechno, úplně všechno změnit?
Začít jinak, zapomenout a žít nový život. Skončit s Ja-
nou Kvapilovou a být někým jiným? Kdo to vůbec byl,
ta Jana Kvapilová…

Hlouposti! Ale je tu aspoň klid, nikdo se na nic ne-
ptá, nikdo nechce nic slyšet. Nečeká, že budu něco
předstírat.

A měla jsem pravdu! To nejhorší mě teprve čeká!
Doma v obývacím pokoje sedí nejen babička, ale ta-

ky teta Jiřina, její manžel, strejda Jiří a bratranec Vladi-
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mír. Strejdu Jirku mám ráda, je s ním vždycky legrace,
a když přišel na návštěvu, vždycky něco legračního vy-
právěl. Ale bratrance ráda nemám, je to protiva, věčně
se jen vytahuje. Studuje na technice a pořád dává naje-
vo, jak jsem hloupá a on je kdovíjak skvělý. Dělá ze se-
be něco víc. Vždycky se mi jen poškleboval.

„Ahoj, Jano,“ říká strejda. Vladimír jen sedí, ani ne-
zabučí. Asi ho otravuje, že musel přijet. Jenom mi tak
beze slova pokývne, frajer.

Teta sedí za stolem, píše adresy na obálky. Na ubruse
se podivně vyjímá svazeček papírů v černém rámečku.
Smuteční oznámení s křížem v levém rohu, nějakou
básničkou vpravo a se dvěma jmény uprostřed.

Ing. Pavel Kvapil
Věra Kvapilová
A že se oznamuje všem přátelům, příbuzným a zná-

mým, že tragicky zahynuli. Poslední rozloučení se ko-
ná ve velké obřadní síni strašnického krematoria…
Dne…

Bodne mě u srdce. Tak přece to je pravda. Přece! Už
se z toho neprobudím. Zkouším se ještě kousnout do ja-
zyka a pravou rukou se štípám do předloktí, jen abych
ucítila bolest. Třeba se proberu!

Já vím, není to nic platné. Poslouchám, jak se doha-
dují, komu ten list papíru mají poslat a komu ne. Jako
by na tom tolik záleželo! Jenom bratranec Vladimír je
oběma nohama na zemi.

„Nebylo by tady něco k jídlu, já šilhám hlady!“
Babička hned vyskakuje, je ráda, když může někomu

podstrojovat. Se mnou si tolik neužije. Kdybych jedla
všechno, co uvaří, za chvíli bych neprošla dveřmi! Ale
je vynikající kuchařka, to se jí musí přiznat, jenom to
přehání. Má pocit, že když se pořád nejí, tak něco není
v pořádku.

„Dal by sis kus kuřátka?“
„Kuře?“ šklebí se ten protiva. Já ovšem dělám, že mě

vůbec nezajímá.
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„Nic jiného není, tak budeš mít hlad,“ vmísí se teta,
která sice píše, ale přitom sleduje všechno, co se kolem
děje.

A já s ní docela souhlasím. Co si vůbec ten kluk
myslí? Že je na něj někdo zvědavý? Že se kvůli němu
všichni posadí na zadek?

„Ach jo… A kdy pojedeme domů?“ zamumlá.
Tohle nechávají všichni bez povšimnutí. A já mám

zlomyslnou radost.
Dívám se na ten papír v černém rámečku a připadá

mi zvláštní, když tam vidím napsané taky svoje jmé-
no. Jana Kvapilová, dcera. Kolikrát jsem si přála vidět
svoje jméno někde na plakátech: Dnes koncertuje Ja-
na Kvapilová. Dnes vám bude zpívat Jana Kvapi-
lová…

„A jak ti to dneska šlo?“ ptá se babička.
„Co jako?“
„Byla jsi přece na repetici, ne?“
„Aha. No dobrý…“ Že by mě z něčeho podezřívala?

Ale ne, jenom se ptá, aby překlenula protivné ticho.
…za projevenou soustrast předem děkujeme…
A všechno mi pomalu dochází. Nevnímám, že se do-

hadují, jaké věnce tam budou a co na nich bude napsá-
no, co všechno zařídí pohřební služba, kdo bude mluvit
a co se bude hrát.

„Pohřeb je v úterý, po obědě, v půl druhé,“ říká teta.
„Ale já mám v úterý školu!“
„Neboj, omluví ti to. Podle zákona máš nárok na stu-

dijní i pracovní volno.“
Nastalo podivné ticho, všichni se dívali významně po

sobě a pak na mě, jako by se rozmýšleli, jestli mi něco
řeknou, nebo ne.

„Víš, Janičko, před obřadem se mohou většinou po-
zůstalí jít podívat a naposledy se rozloučit…“

Nechápala jsem, co chce teta říct. Jak rozloučit?
„Prostě, než naposledy zavřou rakev! Prý to nebude

možné!“
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Copak jsem blbá? Copak bych chtěla vidět, jak jsou
mrtví? Ne, v žádném případě, já si na ně budu pamatovat
tak jako předtím. A kdybych mohla, nikam bych nešla.

Mlčela jsem.
„Tak co, souhlasíš?“
Přikývla jsem. Kdyby to už bylo za mnou!
„Přijedeme pro vás, tedy pro Janičku a pro vás,“ na-

vrhl strýc.
„To je zbytečné,“ bránila se babička, „my klidně mů-

žeme jet autobusem…“
„Ne, to by se nehodilo!“ rozhodla teta Jiřina rovnou

a nepřipustila už další smlouvání. „Přijedeme v poled-
ne a odvezeme vás obě, tam i nazpátek, zase rovnou
domů. Budeme toho mít všichni dost. Nebudete přece
jezdit sockou! Dovedete si vůbec představit, jak vám
po tom obřadu asi bude?“

Babička povzdychla a pokrčila rameny. A mně to by-
lo jedno.

Strýc vstal, bratránek taky hned vyskočil a hnal se ke
dveřím. Jen teta se zvedala pomalu, složila oznámení,
obálky, známky i adresář, vložila do desek a zasunula
do tašky. Ještě se zamyslela.

„Na nikoho jsme nezapomněli?“
Záleží na tom?
Když byli všichni venku a zůstaly jsme s babičkou

samy, položila jsem hlavu na stůl, jako bych ji nemoh-
la unést.

„Copak je? Klidně se vyplač, holka,“ řekla babička.
Víkend uběhl. Dlouhé pondělí. A pak úterý. Bála jsem

se toho dne, i když jsem vlastně nevěděla, čeho se bojím.
Čím víc se blížil ten okamžik, připadala jsem si slabá.

„Měla by sis vzít prášek,“ doporučovala babička. Ji-
nak bych se s ní asi hádala, ale neměla jsem sílu. Vlast-
ně proč ne? Kdybych to tak mohla prospat a probudit
se, až bude po všem.

Vzala jsem si nějakou tabletku a čekala, co to se mnou
udělá. Nejdřív nic, ale pak se mi zatočila hlava, div jsem
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