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1
KAMENNÉ ZDI YAMENU PŘÍJEMNĚ CHLADILY I V NEJ-

větším letním parnu a soudce Ding postupně od-
kládal jeden list papíru za druhým a činil si trpělivě
poznámky do bloku, zpola již zaplněného. Vysoké tep-
loty nepolevovaly již třetí týden, na obloze nebylo
mráčku a rýžová i kukuřičná pole v okolí městečka
Lijiang rychle vysýchala, ani v noci venkovní teplota
neklesala a Ding Hajia se přistihoval, že je stále víc
unavený. Nebylo divu, v noci se nedalo spát ani s otev-
řeným oknem a spuštěnou klimatizaci odjakživa nesná-
šel. Nakonec, nejlépe mu bylo v budově soudu, kterou
moudří dávní předkové zbudovali pečlivě a prakticky.
Všichni v těch dnech oceňovali, že alespoň v práci je
teplota stabilní, nikomu se nechtělo vycházet do sužují-
cích teplot venku.

„Kdyby tak přišel prudký déšť a trochu osvěžil
vzduch,“ pomyslel si soudce Ding a zavřel oči. V du-
chu si představoval, jak stojí na prudkém dešti, kapky
smáčí jeho obličej i šaty…

Když otevřel oči, stál před ním jeden z jeho zástup-
ců, s uctivě skloněnou hlavou, jako by ani neregistro-
val, že soudce je trochu „duchem nepřítomen“.

„Já nespím… ani jsem nedřímal… jen přemýšlím,“
omlouval se vcelku zbytečně soudce před svým pod-
řízeným, jako školáček, který provedl něco zakáza-
ného.
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Pomocník se ještě víc a hluboce poklonil. Málo na-
plat, tahle přirozená úcta před nejvyšším úředníkem se
datovala od dávných císařských dob a nezměnilo na
tom nic ani jednadvacáté století, ani změna politického
režimu, jako by se v yamenu zastavil čas. Soudce byl
stále tou nejuctívanější autoritou!

„Stalo se něco?“
„Přišli rolníci z údolí řeky Li za vaším blahorodím.“
„Neříkej mi blahorodí, nesluší se to!“
„Ano, vaše blahorodí, pane soudce!“
Bylo marné mu to vymlouvat! Soudci Dingu Hajiovi

bylo třicet, byl to moderní mladý muž, někdejší pre-
miant právnické fakulty v Pekingu a pak student práv-
nické fakulty v Praze a stážista z Paříže…

Konkurz na soudcovskou funkci vyhrál s přehledem
a nyní již třetí rok pracoval jako jmenovaný soudce
v horském městečku Lijiang. Byl ještě svobodný a do
sňatku zatím nijak nespěchal, stejně jako většina sou-
časných mladých lidí všude po světě.

Věděl, že některé zvyky se nedají vykořenit!
„A co tady chtějí?“
„Chtějí, aby podle staré tradice pan soudce uhodil

do bubnu na soudním nádvoří, aby tak přivolal déšť!“
„Déšť? Bubnováním?“ nechápal Hajia.
„Podle zdejších pověstí stačí, aby nejvyšší soudce

udeřil do bubnů a probudil tím dřímajícího draka,
ochránce úrody, ten pak odletí na nebesa a vyprosí od
bohů déšť, který přinese vláhu, aby úroda neuschla
a bylo co jíst!“

„Vysvětlil jsi jim, že to je jen pověst, že to nijak
nemůže ovlivnit, jestli přijde déšť?“ rozpačitě koktal
Hajia.

„Oni to vědí… ale přece jen… kdyby pan soudce…“
„To bych měl jít bubnovat,“ děsil se soudce stále

víc, „jak budu vypadat?“

8
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Pomocník se uklonil ještě o poznání hlouběji.
„Všichni si tady pana soudce velice váží… Když se

zastane rolníků, budou mu velice vděční!“
„A když se to nepovede? Když žádný déšť nepři-

jde?“
„Budou vědět, že stojí na jejich straně… ale proti

vůli bohů…“
Snad ho to trochu uklidnilo. Výjimečná situace vy-

žaduje výjimečné akty. A v hlavě mu bleskla dávná
vzpomínka: bylo to tehdy v Praze, přijel na přednášku
nějaký ukrajinský lékař, jmenoval se Ignatěnko a před-
váděl, jak je silou vůle možné vystřelovat do mraků
energii. Vyprávěl i o tom, jak tím kdesi na Bajkalském
jezeře rozbili s několika dalšími mágy bouřkové mraky
a způsobili déšť. Vypadalo to jako magie, možná to by-
la jen náhoda, ale před očima stovky posluchačů se
zdálo, že Ignatěnka mraky poslouchají, přeskupovaly
se, srážely a rozplývaly, přesně jak předpovídal prsty
namířenými do mraků.

Stáli na té terase všichni v jakémsi němém úžasu,
studenti a intelektuálové, kteří se účastnili demonstra-
ce a obávali se hlasitě vydechnout, aby to magické
kouzlo nenarušili. Kladli si v duchu otázku, zda to je
skutečnost, anebo jen iluze, sugesce, která je podmani-
la a vzrušila jejich napjaté smysly. Uhrančivý doktor
Ignatěnko jako v transu, bez pohnutí, mířil konečky
prstů do mraků a vypadalo to, jako by si s mraky jen
pohrával.

Ještě na koleji o tom dlouze diskutovali, hádali se.
Ale Hajia věděl, že pevná vůle a sugestivní projev mů-
že být fascinující, ostatně tolik obdivované bojové
umění v klášterech je postaveno především na pevné
a přesvědčivé vůli.

„Dobrá, připravím se,“ řekl pomocníkovi, který stál
v uctivém předklonu a vyčkával.

9
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Oblékl se do slavnostního soudcovského taláru, což
ještě zvyšovalo jeho přirozenou a uctívanou důstoj-
nost, a vrátil se do soudní síně.

„Rolníci už čekají na soudním dvoře.“
Hajia přikývl a zvolna následoval svého pomocníka.

Byl to starší muž, sloužící již předchozímu soudci,
a patřil do národnostní menšiny Naxi, stejně jako vy-
čkávající rolníci. Zvláštní a originální národnost, do-
dnes užívající specifické hieroglyfy, podobně jako
v egyptské kultuře. I zvyky tu byly poněkud odlišné od
ostatní Číny, animismus, přetrvávající náboženství,
ještě zvyšoval jejich příklon k přírodě a víru v přírodní
zákony. Ostatně k největším svátkům patřily potravi-
nové oběti bohům. Nikdo jim jejich chování a zvyky
nezakazoval a ani se nepokoušel je změnit, naopak do
městečka Lijiang přicházelo stále více vědeckých vý-
prav etnografů a historiků, kteří se snažili podrobně
zmapovat každý detail jejich života.

Přivolání deště mělo také historický rituál. Na dvoře
soudní budovy, yamenu, bylo třeba udeřit do velikého
bubnu, byl to signál pro božstva, aby shlédla na zem
a pomohla strádajícím lidem. Obvykle se probudil ně-
kde v nitru země drak, který vylétl k nebi a jako posel
zprostředkovával prosbu rolníků. A když božstva
usoudila, že si lidé pomoc zaslouží, spustil se déšť.

„A co když se nic nestane?“ zeptal se Hajia.
„Vrátí se všichni domů a budou čekat…“
Soudce věděl, že jsou trpěliví, že soudce pro ně zna-

mená nejvyšší autoritu, kterou vždycky uznávali. Věděl,
že je jejich poslední nadějí. A chápal, že musí něco udě-
lat a demonstrovat jim, že s nimi soucítí a že patří k nim.
Za tři roky, co žil v Lijiangu, si získal obdiv a úctu,
a i když v tuto chvíli pociťoval určitý ostych a nejistotu,
věděl, že musí učinit gesto, na které všichni čekají. Ne-
mělo smysl jim něco vymlouvat nebo vysvětlovat.

10
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Asi dvacítka lidí, mužů i žen, stála v uctivém před-
klonu kolem velkého bubnu a trpělivě čekali. Odedáv-
na byl právě buben v yamenu důležitým nástrojem
spravedlnosti a každý, kdo se cítil nějak nespravedlivě
nařčen či obviněn, každý, kdo měl pocit nějaké nespra-
vedlnosti, měl právo na buben udeřit a soudce vnímal
tento zvuk jako volání o pomoc a musel k němu za-
ujmout své stanovisko a pozici, úder do bubnu byl vlast-
ně zvukovým trestním oznámením, stížností.

Muži a ženy ve svých typických krojích hleděli na
soudce s nadějí, a to ho znervózňovalo, věděl, že ovliv-
nit mraky není v jeho silách, nemůže nařídit déšť, ať ho
vnímají jako jakkoliv všemocného… Musel přistoupit
na tuto vznešenou hru, musel ji dohrát až do konce
a co nejpřesvědčivěji. Vzpomněl si znovu na doktora
a mága, jak nataženými pažemi a prsty jako deseti
hlavněmi mířil na mraky. Zastavil se u bubnu a mlčky
natáhl ruku.

Pomocník mu podal palici na dlouhé násadě a všich-
ni ztichli.

Ding Hajia pohlédl na oblohu a spatřil několik drob-
ných mraků, které se vznášely spíše jako pára za vlh-
kého jitra. Přivřel oči, udeřil do bubnu a ohlušující
zvuk se vznesl vzhůru. A ještě jednou a do třetice.

Celá skupina padla na zem, se skloněnou hlavou.
Hajia odložil palici a pohlédl na nebe. V dálce, ně-

kde na obzoru, mezi štíty Sněžných hor nefritového
draka klouzal tmavě modrý oblak, jako naplněný vo-
dou, a soudce zvedl dramaticky paže a namířil koneč-
ky prstů na jeho střed. Stál tak mlčky, se zatnutými zu-
by a sevřenými rty.

Nevnímal, co se děje kolem něj, nevnímal skupinu
rolníků, kteří v posvátném a uctivém postoji sledovali
každý jeho pohyb, soustředěně. Hleděli na konečky
soudcových prstů, jimiž mířil k obzoru.

11
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Tmavě modrý mrak se zvolna odpoutal od vzdálené-
ho obzoru a začal se blížit. Hajiovi bylo již jedno, co
by si o něm pomysleli jeho kolegové a vrstevníci z Ev-
ropy, s nimiž studoval, bylo mu jedno, zda by ho po-
kládali za naivního nebo šíleného, věděl, že tuhle dra-
matickou etudu musí dohrát do konce a že na ní záleží
budoucnost všech lidí v údolí. Když nepřijde déšť
a slunce spálí úrodu, budou trpět hlady.

Snažil se do upřeného pohledu dát všechnu energii,
veškerou sílu.

Mrak se blížil, nebyla to iluze, již pokrýval polovinu
oblohy a roztahoval se do šíře. Náhoda?

Co všechno probíhalo soudci hlavou? Drobné pří-
pady, které musel řešit, setkání s lidmi, tak odlišnými
od těch ve městech. Jen někdy na něho padla samota,
ale snažil se všechno řešit prací.

Stál pevně a soustředěně, za naprostého ticha.
A najednou ucítil, jak mu na tvář dopadla kapka vo-
dy a za ní další, když koutkem oka pohlédl na praš-
nou zem dvora, uvědomil, si, že do prachu padají
kapky, jedna za druhou, obalují se a vsakují do půdy.
Déšť!

Padající kapky bušily do země, odskakovaly a rychle
smáčely všechno, na co dopadaly. Prudký subtropický
liják se rozpršel v plné intenzitě, ale nikdo neutíkal, na-
opak, lidé nastavovali dešti tvář a zcela promáčení zve-
dali ruce, jako by děkovali nebi.

Hajia se probral, kapky osvěžovaly vzduch a musel
si rukou otřít mokrou tvář.

Stal se zázrak? Anebo je to zase jen shoda náhod?
Pomocník vzal dřevěnou palici a uklonil se.
„Vrátíme se, blahorodí.“
Neměl chuť mu něco vymlouvat, opravovat, padala

na něho nějaká obrovská únava a vyčerpanost, jako by
měl za sebou velkou fyzickou námahu.

12
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Ve velkém sále yamenu bylo šero, ze zataženého ne-
be dopadaly kapky na střechu a bubnovaly na zárub-
ních dřevěných oken. Hajia si uvědomil, že je celý pro-
močený, ale nebylo mu zima, hřálo ho podivuhodné
vědomí, pocit vyrovnanosti a harmonie – ale přede-
vším cítil uspokojení. Věděl dobře, že lze těžko přičítat
nějakou zásluhu jeho dramatickému vystoupení, ale
zároveň ho dráždil zájem i pochybnost. Byl racionální
člověk, nehledal tajemné a nepravděpodobné věci a si-
tuace, tohle však zcela vybočovalo z obvyklých norem
a sám si to neuměl vysvětlit.

„Připravil jsem dnešní poštu,“ řekl pomocník dů-
stojně a ukázal na hromádku listin, které ležely na
soudcově stole.

„Ano, podívám se na to,“ odpověděl soudce.
V rychlosti se převlékl a na chvíli usedl do křesla

proti otevřenému oknu, za nímž prudce dopadaly kap-
ky a pomalu se zvedal lehký opar, protože na rozpále-
né zemi se kapky rychle odpařovaly, vzduch byl nasy-
cený vodou a prohřátý sluncem.

Určitě bude dnešní událost patřit k novým legen-
dám, možná a nejspíš neprávem mu připíše nějaké zá-
sluhy. Byl tu spokojen, už dávno mu nevadilo, že je
daleko od civilizace, že opustil úřednickou kariéru
v hlavním městě a vydal se do dalekých končin, kde
nikdy předtím nebyl.

Zprvu si těžko zvykal na úctu, kterou mu tady proje-
vovali, ale pak pochopil, že to patří k jejich životu
a tradici a nemůže jim to vzít. Přizpůsobil se. Nádher-
né historické městečko, kde po krajích uliček protékají
prudké bystřiny, zahrady kde dozrávají mandarinky…
Chápal, proč sem přijíždějí stále nové a nové výpravy,
nejen turisté, přesto na něho někdy doléhala samota
a možná i osamělost. Utíkal do práce, ta mu nahrazo-
vala mnohé.

13
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Někdy se vracel do vzpomínek a hodně četl, snažil
se stále vzdělávat, alespoň pasivně, aby nezapomněl
jazyky, které se naučil.

Na chvíli asi upadl do dřímoty, a když procitl, rych-
le vstal. Čekala ho hromada nevyřízené pošty.

Posadil se za stůl, rozsvítil světlo a přisunul si hro-
mádku, která ležela uprostřed. Kupička zpráv, infor-
mací, protokolů.

Až úplně vespod ležela obálka, na první pohled od-
lišná od všech ostatních. Nadepsaná latinkou a opatře-
na barevnými cizokrajnými známkami.

Kdo mi to může psát?
Ale nebylo pochyb, adresátem byl on, Ding Hajia.
Na známkách byl nápis France a razítko odesílající

pošty Strasbourg. Kdo mu může psát ze Štrasburku?
Nikoho tam nezná ani tam nikdy nebyl, věděl jen, že to
je hlavní město nové Evropy, stejně jako Brusel. Nic
víc. Stále víc se ho zmocňovala zvědavost!

Jedním prstem opatrně roztrhl obálku a chvíli trvalo,
než se zorientoval. Byl to dopis od Filipa, kamaráda
z pražských studií.

Psal mu: Milý Marku…
Samozřejmě, nebyl Marek, ale byla to taková tradi-

ce – všichni čínští studenti si, když přijížděli do Evro-
py, dávali pro zjednodušení evropská jména. A Hajia
si říkal Marek! Kolik toho za ty čtyři semestry prožili!
Chodívali do nějaké hospůdky nedaleko fakulty, bylo
to u řeky, na nábřeží… nádherné vzpomínky! Po Vlta-
vě jezdily lodi a na malých bárkách se u Národního
divadla projížděli milenci a u Železničního mostu se-
dali na svých loďkách od brzkého rána mlčenliví a tr-
pěliví rybáři, naivně doufající, že jednou uloví něja-
kou rybku…

Jak mohl sehnat jeho adresu? Co se stalo? A proč
píše po takové době?

14

Soudce Ding  28.1.2010 10:21  Stránka 14



Cítil, jak se mu rozbušilo srdce. Druhé překvapení
téhož dne. Podvědomě však oddaloval okamžik, kdy
se začte do dopisu a bude luštit slova, která mu už
možná vymizela z paměti. Čeština je tak těžký jazyk!

Ještě jednou přivřel oči a viděl před sebou docela
zřetelně Filipa, jak spolu s ním sedí v nacpané poslu-
chárně právnické fakulty, v aule není k dýchání…

Jak se jmenovali ti ostatní? Petr, Mirka, Vláďa…
vzpomínal si na ně přesně, i jejich tváře si vybavoval.
Naplnilo ho to neuvěřitelnou radostí.

Filip mu napsal! Nezapomněl na něj!

Milý Marku,
dovedu si představit, jak se divíš, že se ti ozývám

a píšu. Ani nevím, co mne to popadlo, dostal jsem
najednou strašnou potřebu dovědět se, co je s te-
bou, jak žiješ a kde. Nejspíš jsi už dokončil práva,
a protože pracuješ jako soudce, jistě úspěšně.

Já jsem také odpromoval, obhájil rigorosum
a dostal jsem se na konkurz do Štrasburku, kde
pracuje spousta mladých právníků z celé Evropy,
úplný Babylon (to je pověstné město z historie,
kde se všem pomíchaly jazyky, že se nedomluvi-
li)… Nezlob se, že jsem se tak rozepsal, budu se
snažit psát jednoduše, abys rozuměl. Jsem ještě
svobodný, nějak se mi to nedaří v partnerském ži-
votě, už druhá dívka se se mnou rozešla a já ani
nevím, jestli dělám nějakou chybu. Právě dneska
to na mne dolehlo a připadám si hrozně sám.
Vzpomněl jsem si na tebe, jak jsi jednou na koleji
udělal u příležitosti vašeho Nového roku úplnou
hostinu. Vidíš, takové věci si člověk dokonale pa-
matuje.

Jistě už jsi ženatý a máš děti, ne? Slyšel jsem,
že v Číně můžete mít jen jedno dítě, aby se udrže-
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la populace v určitých mezích. Tak co, máš kluka,
nebo holku? Stejně si tě neumím představit, jak se
kolem tebe motá malé dítě! Vždycky jsi na mne
působil tak vážně, že jsem se až styděl za svoje
nápady! Řekni mi, čím to je, že vždycky si člověk
uvědomí ty hezké chvíle, až když je všechno pryč?

A jak jsem se dozvěděl tvoji adresu? Mám na
starosti, představ si, kontakty Evropské unie s Čí-
nou! Jsem pořád ve spojení s vaším ministerstvem
zahraničí a jednou mne tak napadlo, že se ze-
ptám, jestli tě někdo nezná. Ani to nebylo těžké, za
týden mi adresu poslali mailem.

Rád bych tě zase viděl, chlape! Dokonce se
zdá, že příležitost na sebe nedá dlouho čekat. Měl
bych vyjet služebně do Pekingu. Třeba by to šlo
zařídit, abych zajel na pár dní i za tebou. Nebo
zaletěl? Neumím si představit, jak daleko od hlav-
ního města teď žiješ…

Víš, mám někdy pocit, že vzpomínky člověka
posilují, když je mu smutno… Ozveš se mi, jestli
můj dopis dostaneš? „Cajtě“… prostě ahoj!

Filip

Soudce Ding odložil dopis na stůl a zaklonil se v křes-
le. Byl to opravdu zvláštní den, plný nečekaných udá-
lostí. Nestačil se vyrovnat s náhlým deštěm, který ještě
stále vytrvale smáčel vyprahlou zem, a již tu byl stejně
nečekaný zážitek, dopis od kamaráda, kterého neviděl
osm let. Nebo devět?

Během několika minut se proměnil z důstojného
muže opět ve studenta! Kolik těch vzpomínek mu na-
jednou probíhalo v hlavě, jedna vedle druhé, tlačily se
a předháněly.

Musel odložit všechny další úkoly, odpověď do Štras-
burku měla absolutní přednost, jak by ne!
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Milý Filipe,
moc jsi mne překvapil! To se ví, že ani já jsem

nezapomněl a často se vracím do Prahy, alespoň
ve vzpomínkách. Dokončil jsem studia a přihlásil
se do konkurzu na soudce do města Lijiang,
v Yunnanu. Uvolnilo se tam místo a já jsem zrov-
na měl pocit, že se mi nic nedaří. Taky jsem se ro-
zešel s dívkou, o které jsem si myslel, že je ta pra-
vá… možná jsem chtěl rychle utéct z Pekingu.
Zkoušky se táhly skoro rok a jsou pořád stejně
těžké jako za císařství, ale uspěl jsem a již třetí
rok jsem soudcem daleko v horách. Vždycky jsi
obdivoval příběhy soudce Ti. Představ si, že já
jsem něco takového, protože tady na venkově se
nic nezměnilo a úcta, která je věnována soudci,
nemá asi s žádným jiným povoláním obdoby. Asi
by ses mi smál, ale já jsem dneska přivolával
déšť, opravdu, podobně jako tenkrát v Praze ten
mág rozháněl mraky, já se činil opačně – a kupo-
divu to vyšlo, sám to nechápu a neumím si to
srovnat v hlavě.

Žiju v městečku Lijiang, které patří k nejkrás-
nějším kulturním památkám v Číně, najdeš ho
v každé turistické příručce, lidé se tu totiž dožíva-
jí nejvyššího věku, jaký si lze představit. Je tu do-
konce orchestr, kde mají právo hrát jen ti, kterým
bylo aspoň osmdesát roků…

Taky bych tě moc rád zase viděl, napiš mi, jak
si to představuješ a kdy bys mohl dorazit do Číny,
zařídil bych si to tak, abych ti mohl ukázat to nej-
hezčí v mém okolí. Z Pekingu létá pravidelná lin-
ka na horské letiště v Lijiangu…

P. S. Taky často vzpomínám na Prahu. Hlavně
na Jiřinu, co s námi chodila do kroužku, to byla
krásná holka, jak jste říkali, kočka! Měla takový,
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já už si nepamatuju, jak se to jmenuje, co má žen-
ská… však ty víš! Znělo to stejně jako nějaké do-
mácí zvíře, myslím. Co asi dělá?
Ahoj! A brzy se mi ozvi!

Marek

Několikrát po sobě přečetl text dopisu, aby v něm ne-
nechal moc chyb, a pak krasopisně nadepsal obálku.

Chvíli se pak pokoušel vyřizovat došlé spisy, nešlo
to, nesoustředil se, připadal si stále víc unavený a chtě-
lo se mu spát. Že by ho ta odpolední produkce tak vy-
čerpala?

Venku stále pršelo, prudký déšť jistě zvedal hladi-
ny bystřin, protékajících městem a chladil rozpálené
střechy.

Jediná myšlenka, na kterou se mohl soustředit, se
točila kolem návštěvy kamaráda ze studií! Co by mu
měl ukázat? Hory v okolí, se zasněženými špicemi?
Vodopády? Prameny Velké řeky? Co by Filipa mohlo
zajímat?

Kéž by to vyšlo, možnost, že by se zase setkal se
svou nedávnou minulostí, ho naplňovala radostí. Snad
se Filip brzy ohlásí…

Ozvalo se zaklepání na dveře. Soudce zvedl hlavu
od stolu.

„Potřebujete něco, blahorodí?“ Pomocník stál v ucti-
vé vzdálenosti.

„Ne, můžeš jít, děkuji, pro dnešek jsme skončili!“
Když se dveře zase zavřely, soudce Ding vstal, za-

sunul křeslo ke stolu a vydal se do svého bytu v zad-
ním traktu yamenu. Neměl hlad a nelákalo ho ani zajít
do některé z místních hospůdek, naopak, chtěl být sám
a – vzpomínat…

Když ulehl a zavřel oči, měl před očima krásný let-
ní den a Jiřinu v přiléhavém tričku. Už nebyl obávaný
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a uctívaný soudce Ding, ale zase jen zahraniční stu-
dent práv na koleji 5. května v Praze, nejistý a ostý-
chavý…

Jak dokáže jediný dopis probudit vzpomínky!
Ding Hajia usínal a snil. Už dlouho se na něco tak

netěšil! Popohnat čas…
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2
DO OTEVŘENÉHO OKÉNKA PADLY PRVNÍ SLUNEČNÍ PA-

prsky. Filip otevřel oči a protáhl se. Připadalo mu,
jako by dovnitř vnikl typický slaný vzduch od moře.

Hloupost, pomyslel si, kde by se tady vzalo moře?
Ale přesto ho něco nutilo, aby vstal a přistoupil

k oknu, byla tam úzká ulička, po níž projíždělo pár
cyklistů na kole a nějaká řidička se marně snažila za-
parkovat v úzké mezeře mezi dvěma auty, typicky
francouzským způsobem, bum dopředu, bum dozadu
a nějak se směstnat…

Vzduch skutečně nějak zvláštně voněl, a když za-
vřel oči, přenesl se snadno velice daleko, do malinké-
ho pronajatého bytečku v Manly. Dvoupokojový byt
s kuchyňkou a velikou terasou, přímo na pláži, s po-
hádkovým výhledem na moře. Nevěděl proč, ale moře
ho odjakživa přitahovalo, trochu se ho bál, možná i ten
strach podvědomě potlačoval, ale fascinovala ho síla
vln, příliv a odliv, a hlavně nekonečná dálka, která se
táhla za obzor a tam se ztrácela. Kvůli moři kdysi ab-
solvoval s kamarády potápěčský kurz…

Do Austrálie, do Sydney, přijel s Margitou. Chodili
spolu předtím asi rok a rozhodli se, že budou vzdálený
světadíl objevovat spolu. Filipovi se naskytla příleži-
tost získat stipendium na dva semestry na univerzitě,
kde by studoval obchodní a mezinárodní právo a rozší-
řil si tak svůj profesní obzor. A protože se nechtěli
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s Margitou opustit a báli se, aby ta dlouhá doba, kdy
by byli daleko od sebe, nezničila jejich vztah, vydali
se za dobrodružstvím společně.

„Jak tam chcete žít?“ divil se Filipův otec, ze staré
školy a vždycky opatrný. „Z čeho? Copak si myslíš, že
jedno stipendium bude stačit?“

To měl Filip vymyšlené. Ostatně už tam předtím
bylo několik jeho kamarádů a spolužáků z fakulty
a dostal od nich přesné, a hlavně konkrétní praktické
informace. Nebál se trochu riskovat, měl to v krvi
a dráždilo ho pokoušet hranice svých možností!

Pozitivní bylo, že si mohli při studiu přivydělat! Po-
chopitelně jen na nějakých pomocných pracích, ale to
ani Filipovi, ani Margitě nijak nevadilo.

Proč by mělo? Stačí mít studentské vízum, říkali
kluci, zapsat se na fakultě a zajít si na imigrační úřad,
kde studentovi vydají pracovní povolení, ovšem ne na
více než dvacet hodin týdně. Limit dvaceti hodin
ovšem neplatí, pokud jsou zrovna ve škole prázdniny,
to se může pracovat podle libosti. Poměrně liberální
systém, mnohem příjemnější než v Americe. Jenže vy-
stát tu frontu na úřadě!

Filip se opřel o zárubeň okna a přenesl se tak snad-
no do nedávné minulosti…

Letěli z Londýna, nedočkaví. Mezipřistání v Bang-
koku a pak rovnou na letiště Kingford Smith Airport
v Sydney! Skoro dvacet šest hodin letu k protinožcům,
to člověka dost utahá, ale stimulovalo je oba poznávání
neznámého světa. Austrálie! Pod ní si do té doby před-
stavovali nejspíš jen klokany…

Nepřipouštěli si žádné problémy, nevykolejilo je
ani, že v Bangkoku jim zapomněli přeložit do letadla
jejich zavazadla, takže přiletěli do Austrálie a měli
jen příruční bagáž! Mimochodem, nakonec se kufry
našly a po týdnu jim je dovezli, dodatečně a s omlu-
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vou. A od aerolinií dostali bolestné, každý sto aus-
tralských dolarů.

Byli v Austrálii! Na letišti u McDonaldu je zastávka
a nástupní stanice shuttlu, malých tranzitních vozítek,
kde se platí podle počtu osob, čím víc, tím méně, po-
chopitelně.

„Do Manly,“ požádal Filip, zvučnou britskou ang-
ličtinou. Měl přesnou adresu na půvabném předměstí
Sydney, v zálivu. Obrovská výhoda byla v tom, že se
mohli vystřídat s bývalým spolužákem z právnické fa-
kulty, Tomášem, který právě podobnou stáž končil
a přenechal jim svůj byt! Jinak by museli přijmout na-
bídku agentury, která jim všechno zařizovala, a ubyto-
vat se v jejich zařízení, které je ovšem daleko od Man-
ly a přijde navíc dost draze. Studenti to dělají tak, že
na začátek se aklimatizují v téhle ubytovně, ale jakmi-
le se rozhlédnou a začne škola, kde mají možnost se
vzájemně s ostatními poznat, platí studentská solidari-
ta a většinou se dá několik lidí dohromady a prona-
jmou si byt. Takových nabídek je dost a vyjde to po-
měrně laciněji…

Je to jednoduché: dělá se to tak, že na cedulku se na-
píše výrazně fixem inzerát.

Ten se donese do „žluté kavárny na rohu“, kam cho-
dí spousta lidí většinou na internet a je tam veliká stě-
na, kam si může každý napíchnout svoji nabídku nebo
žádost. Na týden to stojí dva dolary a hledá se tak ne-
jen ubytování, ale taky prodává a kupuje, nábytek, sur-
fy, shánějí se tu i dělníci na jednorázové práce, prostě
takové živé vývěskové inzertní noviny…

Existuje ještě jedna možnost, lacinější, která se jme-
nuje backpacker. To je ubytovna s palandami a obvy-
kle po šesti na pokoji… jenže tady nemá člověk žádné
soukromí, a Filip věřil, že se mu podaří sehnat práci,
aby mohli trochu slušně žít.
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Bylo mu jedno, jakou práci sežene, hlavně aby si
vydělali!

Slunce pomalu stoupalo a úhel byl ostřejší, paprsky
oslňovaly. Je to už tak dávno! A přece je to jen rok…

Říká se, že takový život partnery sbližuje, že je dob-
ře, když musí společně snášet dobré i zle a všechno ne-
ní snadné. Že se tak lépe poznají…

Měl Margitu rád, pochopitelně. Udělal tehdy všech-
no na světě, aby mohli být spolu, ostatně i tu její cestu
do Austrálie zařídil, aby mohla být s ním a doprovázet
ho. Vůbec neuvažoval o tom, jak budou žít, byl si jistý,
že když se mají dva rádi, překoná to všechny potíže.
Byl asi trochu romantik…

Byla ale Margita šťastná? Nelitovala nakonec, že
opustila pohodlí domova a vydala se za nejistým do-
brodružstvím? Dneska už si na to Filip neuměl odpo-
vědět, ale před rokem by se s každým do krve hádal, že
byla spokojená. Věděla, že budou muset žít skromně
a budou mít jen málo peněz, protože za všechno se
platí.

Jistě by bylo pro něj pohodlnější, kdyby se staral jen
sám o sebe, bydlel by někde na univerzitní koleji, cho-
dil pouze na přednášky a nakonec udělal zkoušky, aby
si přivezl potřebný papír. Jenže by se mu asi samotné-
mu příliš stýskalo tak daleko, a proto volil méně schůd-
nou cestu, přijal ochotně roli hlavy, která se o všechno
stará, zajišťuje a rozhoduje. Nevadilo mu zařizování
a organizování, mělo to svůj smysl, protože Margita ne-
mluvila anglicky a mohla se bez jeho pomoci dorozu-
mět jen velmi obtížně.

Znamenalo to najít pro ni především nějakou sluš-
nou školu, kde by mohla navštěvovat kurzy anglického
jazyka!

Přednášky na univerzitě naštěstí začínaly až za
dva měsíce, takže ve zbývajícím čase měl Filip mož-
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nost najít si nějakou práci, i když nekvalifikovanou,
a začít vydělávat, aby měli do začátku finanční re-
zervu, než dostane první stipendium, první jisté pe-
níze.

Filip věděl, že práce se v Austrálii hledá jednoduše:
vezmeš si svůj anglicky psaný životopis a chodíš od
restaurace k restauraci a ptáš se, jestli nepotřebují ně-
koho na práci, třeba na plac, pinglovat…

Měl štěstí, hned v první restauraci a skoro té nejlep-
ší, jmenovala se Whitewater, ho přijali.

Manažer restaurace byl vyhublý Francouz odněkud
z Paříže, jmenoval se Patrice Mican, docela sympatic-
ký chlapík. Když na něj Filip promluvil rovnou fran-
couzsky, už nechtěl vidět ani žádné papíry, ani potvr-
zení! Konečně někdo, kdo mluví jeho mateřským
jazykem. Filip měl protekci! Taková náhoda!

Patrice ho okamžitě přijal.
„Alors, viens! Je vais t’expliquer tout cela!“ tak

pojď, všechno ti vysvětlím…
Začal tím, že mu představil šéfkuchaře. Luke Cesar.

Nejsprostší a nejhlučnější chlap v celé Austrálii, stále
jen řval, ale vařil skvěle.

„Tak zítra nastoupíš, jo?“
„Jasně,“ souhlasil Filip, „a kdy?“
„Navolíš si směnu, jak ti to bude vyhovovat.“
„Počkej, jak?“
„Prostě si vybereš a přijdeš, hotovo, jaképak admi-

nistrativní papírování, jako číšník dostaneš na hodinu
sedmnáct dolarů, to se klidně zeptej všude, potvrdí ti,
že to je slušný výdělek. Já personál nešidím, ale chci
kvalitu, rozumíš? Peníze dostaneš na konci týdne.
A dýška, samozřejmě…“

Ukázalo se, že právě diškrece dělaly mnohem víc
než plat, za týden třeba i pět set dolarů.

Byla to slušná práce, i když dost namáhavá.
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Margita to měla těžší, neuměla pořádně žádný ja-
zyk, jen trochu německy, ale to se nedalo nikde uplat-
nit. Trvalo skoro měsíc, než sehnala práci, nakonec ji
našla ve Fruit marketu, takovém ovocném baru, kde
byla dost velká honička a provoz od rána do noci.

Práci měla vcelku příjemnou, ani ne moc namáha-
vou, z různého ovoce mačkala džus, to byla na Manly
obrovská móda, zákazník přišel a vybral si, z čeho
chce džus.

Takový džus byl osvěžující. Filip měl nejraději mí-
chaný, z pomeranče, jablka, mrkve a zázvoru. Trochu
pálil, ale chutnal skvěle.

Problém byl v tom, že když se vrátili po směně do-
mů, padli a usnuli, jak byli utahaní, a neměli ani sílu si
jít na chvíli lehnout na pláž.

A přece jim bylo fajnově. Alespoň Filip si to myslel.
Domníval se, vlastně byl si docela jist, že to všech-

no překonávání potíží a problémů ještě víc posílí
vztah, že se vzájemně obětují jeden druhému. Nena-
padlo ho, že by to mohlo být obráceně a vyčerpat
všechny síly, zhasit tu prvotní vášeň a odhodlání. Jak
to asi dělali ti první emigranti z Čech, když někdy
v devatenáctém století opouštěli domov a vrhali se do
neznáma v Americe, v zaslíbené zemi? Taky jim asi
nebylo lehko, taky se museli zapřít a zatnout a dělat
a dělat…

Když začaly přednášky, pracoval Filip jen o víken-
du a dvakrát v týdnu odpoledne. Margita také, vídali
se málo, mnohem míň než předtím v Praze, ale když
se jim podařilo mít volno, snažili se to užít, překonat
únavu a vyčerpání a někdy i pocit marnosti. Určitě si
to oba zpočátku představovali mnohem snazší, ale ne-
chtěli to dát jeden před druhým najevo. Ovládali se,
možná i přetvařovali, hráli si na hrdiny, kterým trocha
nějaké dřiny nevadí. Jiskra ale poněkud pohasla.
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Konečně po měsíci se povedlo, že měli volný víkend
společně. Domluvili se s několika českými přáteli, bylo
jich v tu dobu v Sydney dost, že uspořádají večerní par-
ty na pláži v Shelly Beach. Není to jen obyčejné a ba-
nální místo na koupání a slunění se, ale na okraji pláže
jsou postavené grily, na nichž si může každý zadarmo
ogrilovat maso, klobásky nebo zeleninu. Skvělý nápad!

Stačí zmáčknout knoflík, chvilinku podržet tlačítko
a za chvíli je plocha na grilu horká! Není divu, že sem
chodí celé skupinky lidí a v podvečer, když zapadá
slunce a od moře vane osvěžující větřík, sejdou se tu,
přinesou v košících krevety, kotlety nebo jen lilek a cu-
kety a na rozpálené plotýnce si ogrilují večeři a otevřou
si k tomu láhev skvělého vína… Je to příjemné poseze-
ní a poklábosení.

O víkendu se tam nejvíc pohybují Brazilci, těch je
v Austrálii mnoho, zvláště v Manly, mají asi karneval
v krvi, umějí se bavit, grily jsou v obležení a nikdo ji-
ný nemá nárok, navečeří se a pak vezmou svoje nástro-
je a zpívají a tančí. Člověk má pocit, že ani není v Aus-
trálii, ale někde na pobřeží Atlantiku v Riu…

Mimochodem, od Brazilců a Mexikánů se člověk
naučí spoustu receptů, třeba tortilly, úžasné plněné
placky!

Filip se zasnil, jako by na jazyku cítil tu úžasnou
dráždivě pálivou chuť! Naučil se je připravovat a zdálo
se, že docela úspěšně. Jakpak se vlastně dělaly? Zača-
ly se mu sbíhat sliny…

Nakrájejí se rajčata, okurka a ledový salát, přisype
kukuřice či fazole, špetka soli a pepře a promíchá spo-
lu s kysanou smetanou – a dá se chladit do lednice.
Maso, nejlépe libová kuřecí prsíčka, nakrájíme na nud-
ličky a smažíme na rozpáleném oleji, přidáme ostré
koření. Na každou tortillu se poklade kuřecí maso,
všechno zabalí a položí na to plátek sýra, třeba eidam
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