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V červenci roku 1997 postihly východní Moravu sil-
né deště a zapříčinily katastrofální povodeň. Hovořilo se 
o sto- až dvousetleté vodě. Vodní příval ničil cesty, mosty 
i lidská stavení, odnášel celé stromy i automobily. Divoký 
vodní proud si prorážel krajinou vlastní cestu a nebylo 
v lidských silách mu v tom zabránit. Během pouhých ně-
kolika desítek hodin mizelo vše, co až dosud bylo považo-
váno za neměnné. Vodní příval ničil životy lidí, nenávrat-
ně odnášel lidské sny.

Příběh je zarámován právě těmito dramatickými oka-
mžiky.  Jakákoliv  podobnost  osob  ve  vyprávění  je  však 
zcela nahodilá. 

Holubí pošta

Už od rána slunce sypalo hlava nehlava zlato. 
Den byl jako stvořený pro krásnou dirigentku: černá sukně, 

bílá halenka, vázačka z černé stuhy pod límečkem, rychlé po-
hlédnutí přes horní okraj brýlí na ansámbl, ladný pohyb ukazo-
váčkem pravé ruky a už se melodie rozletí jako hejno zpěvných 
skřivanů nad loukou, květ vedle květu, nad obilný lán plný nad-
zrálých klasů. 

Také voněl ten den chladem chrámu. V prostoru se dosud 
chvěje kadidlo, ačkoliv mše odezněla už před polednem, kdy se 
mezi hrou slunečních paprsků v barevných oknech nejprve ma-
gicky rozezvučely píšťaly varhan, teprve pak harmonické hlasy 
pěveckého sboru. 

Zvučel také chorálem tisíců včel, útočících na rozkvetlé lípy. 
Jejich zpěv připomínal melodické chvění vánočních zvonů, kdesi 
v zapadlé vesničce na konci horského údolí. 

A podobal se ten den milostné Madoně v prosté kapličce, u no-
hou váza s kyticí polních květů. I káni se podobal, kroužící vysoko 
v blankytu, měňavému hřbetu pstruha v jiskření bystřiny. 

Byl to den Boží. Jen sejmout čepici a v zamyšlení postát se 
svěšenou hlavou. Ponechat slunečnímu větru volnost a ze rtů sly-
nout modlitbu nevyslovených díků.

Cihlová budova malé železniční zastávky radostně zářila 
v záplavě slunečních paprsků temnou červení. 
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Sváťa mhouřil do jiskřivého jasu oči v barvě zakalené vody. 
Kostrbatou dlaní přejel zažloutlou tvář. Nozdrami nasál vzduch, 
prosycený vůní lipového květu, jako to dělá kůň, když ucítí 
pastvinu plnou šťavnatých stébel. Hrábl si prsty, spálenými od 
nedopalků cigaret, pod nedopnutou košili, zlehka se drbal na 
břiše a bocích. Dobře je na světě. Pravda, hlt piva by osvěžil,  
mlaskl nasucho rty, ale nechtělo se mu vracet dovnitř. Posta-
vil židli před domek, rovnou do nejprudšího světelného sršení, 
opřel hlavu o cihlovou zeď, zamhouřil oči. Cítil se slastně. 

Také Anděla si přisedla. Napodobila Sváťu. Kulatou tvář, 
lemovanou hustým porostem nepoddajných vlasů, už trochu 
protkaných stříbrem, nastavila slunci. Tuhý cop přehodila přes 
rameno. 

I Bohunka si přinesla židličku, usadila se s ní mezi oba do-
spělé. Nažloutlé vlásky jí v záření slunce vykroužily kolem dro-
bounké bledé tváře svatozář.

Pes Major, směsice všech možných ras, ale tvor chytrý a in-
teligentní, se rozvalil do sešlapaného pažitu u jejich nohou. Jen 
kočka Mica si ponechala své místo na lenošení v pootevřeném 
okně. 

Tak setrvali v sluneční pohodě nehnutě. 
Podlouhlá cedule nad jejich hlavami odrážela černá písmena na 

bílém podkladu s názvem železniční zastávky NEBESA. 
Nemohlo být lépe nikde na světě. Na žádné riviéře. Pohodu 

malého železničního nádraží by nepřekonaly barevné pláže azu-
rových moří, houkání zaoceánských parníků během plavby mezi 
vzdálenými přístavy, palmové háje, šumění příboje. 

Ani ty největší krásy světa nebyly ničím proti božskému kli-
du, který se v té chvíli časného rána snesl na malou železnič-
ní zastávku NEBESA, vzal ji i s jejími obyvateli do své náruče 
a uzamkl v slastném bezpečí před celým světem. 

Stranou budovy železniční zastávky NEBESA rostly čtyři 
staleté lípy. Na opačné straně kolem někdejší, dávno nepoužíva-
né, zanedbané, pýrem a plevely zarostlé zahrádky se kácel pobo-
řený plot. V oknech stavení matněly povislé a potrhané záclony; 
zavěšené už jen na dvou třech háčcích spíš připomínaly pavoučí 
sítě nepořádného soukala než ozdobu. 
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Kousek od budovy se vydouvalo škvárou sypané nástupiště, 
pak už běželi dva hadi lesklých kolejí. Hned za nimi asfaltová 
cesta, každým okamžikem zaplněná projíždějícími osobními 
automobily, náklaďáky, autobusy. Rušná tepna moderního světa 
nemilosrdně protínala lán vzrostlého obilí, který se kolem že-
lezniční zastávky NEBESA rozléval jako zlátnoucí moře, jehož 
klasy smyslným vlněním prosily ještě o dva tři týdny k dozrání. 

Teprve až tam dál protékala říčka Suchá. Na jejím břehu ne-
uspořádaný shluk dřevěných bud a přístavků. Jacísi lidé tam na 
neladném staveništi budovali na nicotném říčním přítoku malou 
vodní elektrárnu. Bušení kladiv od rána do pozdního odpoledne 
a harašení motorových pil milosrdně tlumila vzdálenost, k ná-
dražní budově téměř nic z toho ruchu nedoléhalo. 

Nedaleko za stavbou se vinula řeka. Jméno Suchá si vydobyla 
právem. Po většinu roku, kromě období jarního tání a podzimních 
plískanic, to byla vlastně jen poněkud širší strouha, snadno ji bylo 
lze přeskákat po větších kamenech. Tak to ostatně dělali všichni 
z malé vesnice Nebesa, tam za polnostmi, sady a zahradami s po-
lorozpadlými ploty, když chtěli použít vlakového spoje ze stejno-
jmenné železniční zastávky. Nebo i ti, kteří na železniční zastáv-
ce z nějakého zvláštního důvodu vystoupili a vydali se kilometr 
dlouhou klikatou pěšinou, vyšlapanou uprostřed obilného lánu, 
širokou právě na dvě stopy, kolem budoucí malé vodní elektrárny 
a potom po vystouplých kamenech přes řeku a cestou kolem ovoc-
ných sadů a zahrad do vsi. 

Čtyřikrát denně vlak na nádraží stavěl: jednou dopoledne 
tam a pak zase zpátky, navečer znovu tam a před setměním zpát-
ky. Cestujících, kteří na vlakové zastávce NEBESA vystupovali 
nebo nastupovali, by mohl za celý dlouhý týden na prstech jedné 
ruky napočítat. Kvůli těm několika jízdenkám se dávno nerento-
valo držet u výdejního okénka pokladní. Pokud zde přece někdo 
nastoupil, zkasíroval ho průvodčí ve vlaku. 

Tak se ta doba přeonačila. Teď málem všichni jezdili v osob-
ních automobilech. Asfaltová cesta jako nůž krájela tu Bohem 
a lidmi zapomenutou končinu s malým nádražím. Nebylo minuty, 
aby se tudy jedním či druhým směrem nehnali závratnou rychlostí 
v dlouhém zástupu ti plechoví zdivočelí koně. 

Nepoužívanou budovu nádraží, tehdy před lety ovšem pořád 
ještě v obstojném stavu, přidělili jako sociální bydlení Sváťovi 
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Korabovi a Anděle Bradové. Ti dva už kolikátý rok žili spolu na 
hromádce, či na psí knížku, jak se říká, protože Sváťa ne a ne se 
rozhoupat a konečně do toho praštit, ačkoliv ho k tomu Anděla 
nejednou ponoukala. 

Spokojeně žili v budově železniční zastávky Nebesa i se 
svým prozatím posledním dítětem Bohunkou. Úředníci, odpo-
vědní za využití tohoto jinak zbůhdarma existujícího stavení, tak 
zabili hned několik much jednou ranou. Vyhověli nepřetržitým 
žádostem Sváti a Anděly o přidělení obydlí, jejich umístěním do 
prázdné nádražní budovy daleko mimo obec zároveň odstranili 
ten obtížný hmyz z dohledu slušných a spořádaných lidí. A sou-
časně tímto smysluplným využitím budovy se vyhnuli kritice za 
nehospodárné nakládání s veřejným majetkem. 

Personál vlaku byl k usedlíkům lhostejný. Zato cestující se 
pokaždé na podívanou těšili. Vykláněli se z oken a ukazovali si 
na pitoreskní společenství. 

V lánu obilí, tam za kolejemi a asfaltovou cestou, kde se sot-
va jen značila klikatá pěšina, vznášela se nad posud nevyzrálými 
klasy hlava děvčátka. To se od říčky Suché vracela kolem stavby 
malé vodní elektrárny Bohunka. Co chvíli tam do těch míst zašla, 
zvídavá, zvědavá, takový ptáček, chvilku neposeděla. 

Bohunka proběhla pěšinou obilným polem a zůstala stát na 
okraji hustě frekventované cesty. Čekala na příhodný okamžik, 
zkusit štěstí a mezírkou mezi svištícími vozidly asfaltovou cestu 
přeběhnout. Prozatím vždy se jí to podařilo, ale za doprovodu 
kvílení pneumatik a zdivočelého troubení řidičů. 

Druhým nejmilejším místem na hraní malé Bohunky, hned 
po malé vodní elektrárně, byly železniční koleje. Strojvůdce po-
každé raději troubil už dlouho dopředu a navíc vjížděl do stanice 
jen malou rychlostí. I tak už kolikrát musel kvůli Bohunce, za-
brané do hry na kolejích, spustit rychlobrzdu. 

Až jednou ti nahoře tuhle zastávku zruší, jak se o tom už 
dlouho hovořilo, i pak bude tudy vlak pro jistotu projíždět kro-
kem, to děvče je na těch kolejích pořád, jinak strojvůdce za nic 
neručí.

Když se Bohunce zdárně podařilo překonat asfaltovou cestu 
i kolejiště, přibita krásou, která se jí náhle zjevila, zůstala ne-
hnutě stát na škvárovém náspu nástupiště. Okouzleně pozoro
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vala Sváťu a Andělu. Opět seděli nepohnutě na stoličkách, zády 
se opírali o cihlovou zeď budovy, oči zavřené jako ve sladkém 
spánku, nebo jako by umřeli a milosrdný kolemjdoucí jim je 
zatlačil. Sluneční paprsky do nich řezaly vší silou. U nohou na 
zelené trávě jim ležel hnědý chundelatý pes Major. Za oknem 
podřimovala trojbarevná májová kočka Mica. 

Po špičkách, aby neporušila kouzlení dne, si Bohunka přines-
la svou židli, usadila se mezi oba dospělé.

Do úplné dokonalosti krásy letní pohody přece ještě něco 
scházelo. 

Sváťa se namáhavě zvedl. 
Zmátořeni slastným lenošením pozorovali mezírkami při-

skřípnutých víček, jak Sváťa kolébavě vchází do cihlové budo-
vy. Ani pes Major se nepohnul. I ta líná kočka Mica, rozvalená 
v okně, zůstávala lhostejná. 

Sváťa se vrátil vzápětí, přinesl malé tranzistorové rádio. Teď 
už věděli, lahodná melodie scházela na dotvoření dokonalé krásy 
dne. Sváťa manipuloval s přístrojem, ale ať se snažil jak chtěl, 
natáčel anténu, protáčel knoflíky, poklepával na přístroj, nepo-
dařilo se jej ozvučit. Až pak mu napadlo překontrolovat bate-
rie. Scházely. Chvíli přemýšlel, co s tím, pak rádijko postavil na 
okno. Tříbarevná kočka zásah do svého teritoria nesla nelibě, ale 
byla si dobře vědoma, Sváťa je tady pán, musela se chtě nechtě 
uskrovnit. 

Sváťa znovu vešel do domu. Tentokrát se vrátil až za hod-
nou chvíli. Přinesl gramofon na kliku. A jedinou desku, kterou 
v cihlovém domku železničního nádraží měli. Postavil přístroj 
do trávy, natočil pružinu, položil přenosku. Z ozvučnice se mezi 
praskáním a šuměním linul valčík Johanna Strausse Na krásném 
modrém Dunaji. Byla to jediná píseň na jediné gramofonové des-
ce, kterou měli. Sváťa se spokojeně usadil zpátky na svou židli. 
Když valčík dozněl, Sváťa gramofon znovu natočil a položil pře-
nosku na začátek. Co chvíli vstával – natočit pružinu gramofonu 
a posunout jehlu na začátek gramofonové desky – a zase usedal.

Tak krásně plynul ten slastný čas.
Až po chvíli zase, tentokrát se zvedla Anděla, přinesla ze sta-

vení otevřenou láhev piva. Desítku. Vždycky kupovali jen de-
sítku. Byla to poslední láhev ze zásob, další mohou nakoupit až 
zítra v pondělí. Avšak proč se starat už teď? V tom okamžiku 
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toho dne nemohlo být příhodnější chvíle, než otevřít poslední 
láhev piva desítky.

Sváťa si lokl a nabídl Anděle. Také si jen lokla. Nebylo toho 
ve sklenici pro oba dost a večer byl daleko. 

Sváťa znovu natočil gramofon. Jen se líbezná melodie 
o modrém Dunaji rozezvučela, uklonil se před Andělou a vyzval 
ji k tanci. Zapýřila se jako nevěstinka. 

Tak tam spolu tančili v trávě a na zbytku škváry. Sváťa jed-
nou rukou přidržoval Andělu, ve druhé držel láhev piva, mezi rty 
doutnající zbytek cigarety. Chvílemi ulízl piva on a podal láhev 
Anděle. Také jen ulízla. Mezi tím Sváťa zase natočit gramofon 
a položil přenosku. 

Ach, to se den vydařil! 
Bohunka vstoupila mezi oba dospělé, objala je kolem pasu, 

tančila spolu s nimi. Také ona si piva občas jen ulízla, protože 
do večera bylo pořád ještě daleko a jedna láhev na tři opravdu 
nebyla mnoho. 

Pes Major stál na všech čtyřech, veškeré dění bedlivě pozo-
roval, snad aby se přiučil tanečním figurám. Chvílemi taneční-
ky obcházel obloukem, také se jim pletl mezi nohama. Trochu 
i mlsounil líznout si piva, ale zůstalo jen u žádostivých očí. Pro 
čtyři hrdla opravdu nebylo piva dost. A pak, ten mlsný pes nikdy 
neznal míru.

Jen tříbarevná májová kočka Mica se nenechala rušit, spoko-
jeně ležela v teple za oknem, broukala z polospánku.

Tak byl ten den přímo korunovační. Byl to den zasvěcování 
panen do největších tajemství života, den plný jiskření sluneč-
ního sněhu a vršení letních závějí. Den hlasitého mlčení. Den 
mlčenlivého chorálu, který v tom podivuhodném okamžiku širo-
kým pásem obepínal a ozvučoval celý svět.

Sváťa postával na náspu ze sypané škváry. Málem pokaždé 
na tom nástupišti stál, kdykoliv měl zastávkou projet některý ze 
čtyř spojů. Ruce nechával v kapsách kalhot. Trochu se na zaoble-
ném návrší nástupiště kymácel, jako by se do něj neurvale opíral 
dopolední vánek z těch žitných polí kolem. Pohlížel k lesklým 
kolejím, které se v širokém oblouku ztrácely mezi vzrostlým obi-
lím. 



8

To už musí být opravdu hodně hodin, zamžoural koutkem 
oka po slunci. Touhle dobou měl vlak zastavovat ve stanici, po-
vytáhl kalhoty přes propadlé břicho. Sváťa sice neměl čím pomě-
řit čas, ale podle vnitřního chronometru jindy touhle dobou slyšel 
skřípání vlakových brzd. 

Bohunku čas plynoucí jako na přeskáčku nezajímal. Hrála si. 
Chodila po koleji, rozpaženýma rukama udržovala balanc. Do-
cela jí to šlo, však trénovala málem denně. Zkoušela chodit i se 
zavřenýma očima, obyčejně udělala ne víc než pouhé dva kroky, 
při třetím padala do kolejiště. Pak zase splétala věneček z květin, 
které rostly a kvetly kolem trati. Hotový si jej vložila na hlavu 
a podobná malé rusalce tančila na zarezle zbarvených pražcích. 
Když i to se jí omrzelo, vybírala mezi pražci zahnědlé kameny 
štětu a stavěla z nich na hádcích kolejí klikaté hrázky.

V dálce na úzké pěšině za pruhem cesty, obilným lánem a ro-
zestavěnou malou vodní elektrárnou zasvítila koule šedivých 
vlasů. To se Anděla vracela ze vsi. Byla nakoupit. Vláčela dvě 
rozměrné kabely, vrchovatě plné lahvového piva desítky. Balan-
covala s tou zátěží, ruce měla tíhou vytahané, málem dřela taš-
kami o zem. 

Když šedivá koule Andělčiných vlasů obloučkem míjela 
rozestavěnou malou vodní elektrárnu, chlapi nechali práce, po
chtívačně loudili po Anděle pivo, trousili štiplavé a neuctivé po-
známky. Anděla se ani neohlédla, dál pospíchala úzkou zvlněnou 
pěšinou. Její vlasatá hlava houpavě proplouvala ve vlnách nad 
vzrostlým obilím. 

Sváťa kalnýma blátivýma očima docela zřetelně viděl její 
kulatý obličej, i těžký cop, spletený ze šedivých vlasů, přehozený 
pro parádu přes rameno. Už to neměla k nádraží daleko. Nejvíce 
ji pokaždé zdržela asfaltka. Pořád něco jelo, buď z jedné, nebo 
z druhé strany. Až přece se naskytla mezírka, i tak kvičely gumy 
a sprosté nadávky řidičů zalétaly až k cihlové budově nádraží. 

Sváťa dychtivě sáhl pro láhev desítky, zkušeně otevřel ko-
runkový uzávěr o hranu kolejnice, už troubil, na nic se neohlížel, 
vychutnával tu slast, pokud co teklo.

Konečně se v táhlém oblouku objevil žlutočervený vlak. Ši-
nul se jen zvolna, přesto několikrát mohutně zatroubil. Až při 
tom hromském beknutí Sváťou škublo, leknutím se málem svalil 
na koleje, rovnou pod vlak. 


