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JEDNA

„Tak co ta tvoje noha dneska ráno, Bernarde. Jak se jí
daří?“ ptala se Adela Bastablová.

„Prakticky stejně jako včera ráno,“ odpověděl její bratr
svým obvyklým laškovným tónem. „A jako pak odpo-
ledne, jen tak pro přesnost. Omlouvám se, ale je to tak.“

„Protože je to tam hrozně daleko k parkovišti. Totiž
když se z toho nového supermarketu vyjde. Musí se z něj
ven stejnou cestou jako dovnitř, a pak ho celý obcházet.
Že by tam měl být východ i vzadu, co říkáš?“ 

„Nebo obojí vpředu i vzadu, vchod i východ. To jistě.
Proč nenakupuješ tam co dřív?“

„Už jsem ti to vysvětlovala snad stokrát,“ odsekla
Adela svým silným hlasem. Bylo z něj slyšet, že Adela se
musí velmi ovládat, aby nezněl příliš popuzeně. „Vinou
inflace jsme prostě pořád chudší a chudší, takže se mu-
sím snažit hledat nové nákupní možnosti, abychom
svoje peníze neutráceli moc draho. Kdyby ses aspoň
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trochu zajímal o chod domácnosti, nemuselo by se ti to
ustavičně vykládat.“

„Myslíš? Ale já se zajímám. No řekni, Shorty? Ono se to
řekne – zajímat se o chod domácnosti. Když mě ta noha
tak bolí.“

Muž, na kterého se Bernard Bastable s tou otázkou
obrátil, žádný prcek nebyl, jak by naznačovalo to oslo-
vení. Ale nebyl ani nějak nápadně velký, aby mohlo mít
vyloženě ironický podtext. Shorty se mu říkalo jednak
proto, že jeho příjmení bylo Shortell, jednak proto, že
jeho postavení v domě ho sice zařazovalo na poněkud
nižší společenskou úroveň než ostatní obyvatele, ale do
služebnického ranku zase taky nepatřil. Což dohromady
jaksi vylučovalo, aby se mu říkalo „Derricku“, což bylo
jeho „úřední“ křestní jméno. Odpověděl s výrazným
irským přízvukem, přestože žádný Ir nebyl. „No jasně,
máš to těžký, starouši. Od chlapa jako ty se nedá čekat,
že by –“ 

„To teda nevím, co mu brání se o takové věci zajímat,“
namítla Adela. „Myslím přímo fyzicky brání.“

„Shorty chce jenom vyjádřit svůj souhlas s konsta-
továním, že s tou svou bolavou nohou nic nezmůžu,“
prohlásil Bernard. Snažil se mluvit co nejzřetelněji,
ovšem nebylo to moc platné. Pořád to vypadalo, že má
nejspíš vypito, ale opilý byl asi stejně tak, jako byl Shorty
Ir; opilý nebyl už dobrých patnáct let. 

„Proč ti tvoje noha brání nosit cokoli v ruce, to mi je
vážně záhadou.“

„To docela chápu. Je to záhadou i pro mě. A je to
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samozřejmě naprostá záhada, ukrytá v totální a ne-
proniknutelné temnotě, i pro Mainwaringa. Aspoň se
tak tváří. Ale bere to jako fakt.“ Mainwaring byl místní
lékař, kterým všichni opovrhovali, ale bez něhož by se
nedokázali obejít.

„Prostě jít nakoupit do supermarketu nemůžeš.“
„Jenom jako doprovod. Ne abych se pak s nákupem

plahočil domů.“ 
„Poslyš, Adelo, já to zmáknu sám,“ vmísil se opět do

rozhovoru Shorty. Tentokrát v tom byl zřetelně slyšet
jeho rodný londýnský cockney akcent.

„Ne, Shorty. Ty musíš zůstat tady. Nezapomínej, že na
oběd přijdou Trevor s Tracy. Ty se postaráš o zeleninu,
viď. A sklidíš po snídani.“

„Shorty přece uklízí po snídani odjakživa, každý den.“
„To je pravda. Člověk až žasne, co všechno se nedá

dělat kvůli bolavé noze.“
Bernard začal číst rozhlasový věstník, nebo se aspoň

do něj zahleděl.
„Určitě by se tam našel někdo, kdo by ti s tím náku-

pem pomoh do auta, Adelo,“ poznamenal Shorty. „Ně-
jakej kluk nebo tak.“

„To by mě musel aspoň trošku znát.“
„Další argument, proč chodit nakupovat tam co dřív,“

ozval se Bernard.
„Už jsem ti přece vysvětlila, proč to musíme zkusit

jinde, a nemám čas ani chuť se o tom bavit znova.“
Adela se podívala na svoje bytelné hodinky. „A už musím
běžet. Musím se stavit v drogerii a taky v čistírně. A třeba

11

KONECNA_ZLOM.QXD:Sestava 1  11/7/12  11:18 AM  Stránka 11



stihnu i to elektro. Potřebujeme novou zástrčku k lampě.
K té u okna v obýváku. Uvidíme, jak mi to vyjde. Bude
záležet hlavně na dopravní situaci. S ničím se nedá počí-
tat předem. Bernarde.“

„Co je?“
„Bernarde!“ Adela zvýšila hlas.
„Já to svoje jméno slyšel. Jenom jsem se zeptal, co

chceš. Nechtěl jsem po tobě, abys opakovala, cos řekla.
Což taky dosvědčovala klesající, nikoli stoupající into-
nace mého hlasu.“

„No já se snad… Půjdeš se podívat na George, dou-
fám.“

„A proč?“ Bernard jako by tu možnost moc nevítal.
„Jaképak proč. Prostě se na něj půjdeš podívat.“
„Jít se na něj podívat – to by nestačilo. Pohovořit s ním –

to máš na mysli. Poslouchat ten jeho blábol – to mě věru
moc neláká.“

„Já se dobrovolně hlásím, že ti při tom charitativním
počínání poskytnu podporu, Bernarde,“ ozval se Shorty.

„Uvědom si, že on je tady díky tobě,“ upozornila Ber-
narda Adela.

„Cože?“
„Uvědom si, že –“ 
„Nesmysl,“ odporoval Bernard nevzrušeně. „Víš moc

dobře, že to byl tvůj nápad.“
„Vzhledem k jeho stavu… jak na tom je…“ Adelina

hlava těkala na jejím krku ze strany na stranu, jako by
hledala, kudy odtamtud uniknout. „Nikoho jiného ne-
má. Musíš si uvědomit, že je to –“
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„Šašek hnusnej.“
„Nemůžeš přece čekat, že –“
„My si to všechno uvědomujeme, Adelo,“ přerušil ji

Shorty. „I Bernard – když zrovna nestřečkuje. Ale teď
sebou radši hoď, než bude v kšeftech moc lidí. Už radši
jeď.“

„Kdy se asi vrátíš?“ zeptal se Bernard. „Kdyby se tu
někdo objevil nebo telefonoval nebo tak.“

„Už jsem říkala – až nakoupím v tom supermarketu
a zvládnu tu čistírnu a –“

„Kdy se vrátíš?“
„V kolik hodin, přeje si vědět pan generál.“ 
Adela se podívala na hodinky. „Když budu mít štěstí,

tak kolem poledne.“
„Takže nejdřív v půl jedné, že,“ korigoval to Bernard.
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DVù

Když Adela Bastablová opouštěla Barabiznu, zakopla ve
dveřích malinko o práh. Dům stál na okraji většího lesa
a kdysi pravděpodobně sloužil jako hájovna. Už je-
denáct let to byl jejich domov – její, jejího bratra a Shor-
tyho. Adela, která to všechno zařizovala, ho získala velmi
lacino od jakýchsi manželů-umělců, kteří se dali slyšet,
že je pro ně moc velký. Mohli dodat, že v zimě je v něm
nadmíru chladno, že by potřeboval poměrně nákladné
opravy a stojí příliš o samotě – pět kilometrů od nejbližší
vesnice a skoro jedenáct od Newmarketu, nejbližšího
města. Nepřipadalo v úvahu, že by tam někdo donášel
mléko nebo noviny. Takže ta láce pro nové majitele ne-
znamenala, že by šlo o výhodnou koupi, ale nic jiného,
než že je ten dům nestál moc peněz a nebyl tak docela
neobyvatelný. Adele ovšem připadal i pěkný, pěknější
než všechna její dosavadní bydliště, přinejmenším ale-
spoň na venkově. 

14
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Jako vždycky, když odcházela nebo přicházela, se pře-
de dveřmi zastavila a s hřejivým uspokojením přelétla
pohledem členěnou fasádu. Její hrázdění z osmnáctého
století každému, kdo se zeptal – a někdy se ani nemusel
ptát –, popisovala jako příznačný stylový prvek budovy.
Sama sobě ovšem přiznávala, že si ve skutečnosti není
jista ani polovinou tohoto popisu. Agent z realitky si sice
byl přímo nadšeně jistý dobovým zařazením domu, ale
když se ho ptala na přesné datum jeho stavby, odpo-
vědět nedokázal, byť to nadšení ho samozřejmě ne-
opouštělo. Domýšlela se, že dům nesl původně jiný
název, ale ten už čas, který uplynul od jeho jistě vrtošivě
rozmarného přejmenování, nenávratně vymazal z obec-
né paměti. Ani s tím hrázděním to nebylo jasné. Nicmé-
ně: ten klid tady, blízký les a zvěř v něm, výsledky Shorty-
ho lopotění v zahradě – to zase nebylo tak špatné místo,
aby tam člověk nemohl jakžtakž spokojeně prožít závěr
svého života.

Seděla už chvíli za volantem svého kombíku, Morrise
1100 model 1967, když jí došlo, že když klíček od za-
palování není ani zastrčený v palubní desce, ani v její
kabelce, musí zřejmě ležet doma na jejím toaletním
stolku. Když vešla zpátky do domu, potkala se s Bernar-
dem, který se šel posadit do obýváku. Silně kulhal, ale
třeba ji slyšel vcházet. Když mu sdělila, že si jde pro
klíček od zapalování, s úsměvem konstatoval, že to je
dobrý nápad, protože on má zkušenost, že auto jezdí
mnohem líp, když se ten klíček strčí tam, kam patří.
Vystupovala po strmých vrzajících schodech a jako už
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několikrát předtím ji napadlo, oč lepší by bylo, kdyby jí
bratr dopřál ho milovat, ale na to bylo samozřejmě už
pozdě. Pozdě bylo ovšem už před první světovou válkou,
kdy byli ještě děti.

Nalézt někoho, koho by mohla mít ráda, po tom Adela
toužila celý život – než ji zastihla padesátka, kdy jí defi-
nitivně došlo, že se jí to už nepodaří. Vyhlídky na to, že
by se našel někdo, kdo by ji miloval, se vzdala už mno-
hem dřív. Nebylo jí dopřáno poznat, co to je vášnivý
polibek, dokonce ji nikdo nepolíbil alespoň s jakýmsi
náznakem citu. Vysvětlovala si to tím, že je prostě mi-
mořádně ošklivá. Byla to žena hřmotná, zavalitá, s narud-
lou pletí, s vlasy odjakživa hodně řídkými a s odulými
rty. Zjistila, že někoho milovat není možné, pokud se za
to oplátkou ničeho nedostane. Nemusela by to být láska,
ale aspoň cosi jako prostá náklonnost, zájem, který by
v ní probudil pocit, že ji vůbec někdo bere na vědomí.
Pracovala celý život v nemocnici, na úseku stravování,
protože jí bylo řečeno, bez jakéhokoli vysvětlování, že
pro povolání ošetřovatelky není ten správný typ, a než
v ro-ce 1961 odešla do důchodu, přišla do styku s tisíci
lidmi. Ale s nikým se nedokázala spřátelit – třeba jen
v tom smyslu, že by jí někdo občas nabídl, aby s ním šla
do divadla nebo sednout si do kavárny nebo nakupovat;
za celou tu dobu se jí to stalo opravdu jen párkrát. A tak
po celý aktivní život žila stále sama. Když jí Bernard
učinil tu překvapivou nabídku, jestli by nechtěla jemu a
Shor-tymu dělat hospodyni, a ona ji využila, dostávala
se mnohem častěji mezi lidi a přes všechny problémy,
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které to s sebou neslo, se od dětství necítila šťastnější.
Měla strach z jediné věci: aby nějak závažně neonemoc-
něla a neměla nikoho, komu by to tady mohla svěřit do
opatrování. Proto ji tolik těšilo, že ji pan doktor Main-
waring, jemuž jako lékaři plně důvěřovala, ujistil, že její
žaludeční vřed, přestože jí občas působí jisté bolesti
a bývá jí kvůli němu nevolno, má zcela pod kontrolou,
A jinak že je na tom na svých jednasedmdesát roků
zdravotně velmi dobře. 

Morris pak za chvíli drncal a kymácel se po padesát
metrů dlouhé neudržované cestě k silnici. Musí Shor-
tymu říct, aby se znovu pokusil opravit výmoly, které se
na příjezdové cestě objevily po každém větším lijáku,
kterými teď na vrcholu podzimu obloha setrvale hrozila.
Zdržela se, jede pozdě, na silnici bude husto a v super-
marketu davy, ale byla si jista, že to zvládne.
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T¤I

„Bylo by ti líp v ňákym starobinci,“ zpíval si Shorty a zu-
řivě drhnul pánev drátěnkou – tak zuřivě, že její život-
nost zkrátil nejméně o jedno procento – „bylo by ti líp
v ňákym starobinci…“ Tu píseň si pamatoval z doby, kdy
sloužil na vojně, a zpíval si ji víceméně automaticky,
mimovolně. Ne zcela – občas ho napadlo, že ta slova
přesně vystihují jeho současný životní úděl, takže Adela
ho slyšela je prozpěvovat poměrně často, opakovaně,
třeba když v kuchyni připravoval k vaření růžičkovou ka-
pustu a brambory nebo pod jejím šikmým stropem po-
klízel. 

Dobrou polovinu prostoru tam zabíral holý obdél-
níkový stůl – chalupářského stylu, říkalo se občas, a po-
každé, když to Shorty slyšel, mumlal si sám pro sebe, že
v té chalupě, ze které pocházel, ho museli mít postavený
někde, kde z něj mohli splachovat sajrajt hadicí. Sku-
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tečně vypadal dost lacině a uboze. Kolem něj bylo roze-
staveno několik židlí s rovnými opěradly, každá jiná,
dávné pozůstatky jinak vyhynulých souborů. Porcelá-
nové nádobí naskládané v kredenci jevilo rovněž na-
prosto neplánovanou rozmanitost, stejně jako zásuvka
s příbory, do které Shorty ukládal poslední od vajíček
rozežranou lžičku. 

Rozhodl se přešoustnout smetákem podlahu, jen tak
letmo, takže když většinu smetí odsunul do užitečné
větší rýhy pod dřezem, na dlaždičkách ho ještě něco
zbylo. Ta škvíra bude jednou nevyhnutelně plná, ale
usoudil, že pokud z ní ten odpad bude někdo někdy
odstraňovat, on už tu nebude. Umaštěnou rákosovou
rohož šel vyklepat ze vstupních dveří a pak ji položil
před velká kamna, ve kterých hořelo pár polínek. Sku-
tečně regulérní oheň plápolal v Barabizně dost vzácně,
ale tenhle úplně nevyhasl už dva měsíce a zdálo se, že
nadobro nevyhasne nikdy. Když pak Shorty kontroloval
plynový sporák (plotna kamen nebyla nikdy tak horká,
aby se na ní dalo něco uvařit), hodiny nad policí, které
za jedné opilecké válečné noci šlohnul v jedné nádražní
čekárně, začaly odbíjet celou.

„Jedenáct nula nula,“ řekl nahlas. „Čas na cigaretku
a pak na šlofíčka.“ Z kapsy tmavomodré propínací vesty
vytáhl krabičku laciných cigaret a zápalky, a když si za-
paloval, napadlo ho, že už dlouho neměl v ruce láhev,
kterou přechovával schovanou za vysavačem ve skřínce
pod schody. Kdy naposled? Zřejmě někdy před poled-
nem předešlého dne. Vyšel z kuchyně, šel si nalít víc než
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polovinu skleničky Doktora Macdonalda, originálního
mixu skotské whisky a britského vína, a s požitkem si
lokl. Ta chuť věru nebyla moc příjemná, ale kdyby pří-
jemná byla, vypil by toho moku víc než zdrávo a po
zbytek dne by pak nestál za nic. To pití bylo rovněž la-
ciné, a Adela nikdy nevynechala žádnou příležitost, aby
každému důrazně připomněla, že je třeba důsledně
šetřit. A dodávala, tónem jakési fair play, který ho vytr-
vale popuzoval, že jemu vlastně nemá právo cokoli vyčí-
tat, protože on do rozpočtu domácnosti přispívá víc než
oni; ale když byli někdy sami, varovala ho, že s ohledem
na své zdraví by ve svých třiasedmdesáti letech měl
přece jen míň pít. V duchu si na to říkal, že s ohledem
na svůj věk by měl možná pít víc. 

Hodil do sebe zbytek, zazátkoval láhev a uložil ji zpát-
ky do skřínky. Což z něj začínalo dělat vyloženého
hlupáka. Pokud šlo o tu láhev, tak vycházel z toho, že
Adela ví, že ji tam má schovanou, a pokud bude soudit
podle rychlosti, s jakou mizí její obsah, bude si vytvářet
mylnou představu o tom, kolik on toho denně zkonzu-
muje. Mylně se domýšlel, že Adela neví, že on ví, že ona
ví, že on tam tu láhev má, a stejně se mýlil v představě,
že ona neví ani o těch láhvích nahoře na jeho skříni,
v jinak prázdném kufru za dveřmi komory a mezi za-
hradnickým nářadím v kůlně s uhlím. A neuvědomoval
si ani to, protože býval v té době přiopilý, že dodávka
z obchodu s alkoholickými nápoji mu na závěr své den-
ní rundy přiváží čerstvou zásobu právě ve chvíli, kdy si
Adela v kuchyni chystá odpolední čaj. Takže to, že tři

20

KONECNA_ZLOM.QXD:Sestava 1  11/7/12  11:18 AM  Stránka 20



čtvrtiny prázdných láhví opatrně chodil vyhazovat do
lesa, byla promrhaná námaha, spíš jen jisté tělesné
cvičení. Celá tahle záležitost – Shorty, Adela a ty flašky –
spolu s řadou jiných věcí jen dokládala, že v Shortym se
sváří jakási zvláštní nedělitelná směsice reálné instink-
tivní poslušnosti a skrývané, většinou marné vzdorovi-
tosti, kterou dlouhá služba v armádě tak často generuje
v řadových vojácích. A Derrick Shortell sloužil vskutku
dlouho, od roku 1914, kdy do ní vstoupil málem ještě
jako kluk, až do roku 1945, kdy z ní byl propušten jako
rotmistr proviantní služby s medailí za statečnost a s dů-
chodem ve výši dvanácti tisíc liber ročně jako neoficiální
odměnou za to, že ochotně prodával benzin, maso a po-
dobně civilistům.

Pocítil jakési hryznutí v zadku. „Ty zasranej šizunku,“
vynadal mu v duchu. „Ani ne před hodinou ses tvářil, že
tím je to pro tenhle den vyřízený – tak jak to, že zase
otravuješ? A máslo by v tobě neroztálo. Tak jo, čert tě
vem. Už jdu, jen klid. Za to může to víno. Myslel jsem, že
skotská staví.“ Když tedy dopil, spěchal ven na chodbu
a za roh na klozet. Jako obvykle se to odbylo rychle.
„Kam se na mě hrabe chudák Bernard,“ pochválil si.
„Tomu nestačí ani půl hodiny. Ty jeho hemoroidy, to je
asi vážně peklo.“ Možná že to byly hemoroidy přímo
z nejpekelnějších, co zavinilo, že Bernard vypadal to
dopoledne ještě sinalejší než obvykle. Když Shorty
potom za pár minut vešel do obýváku, až ho zarazilo, oč
staršího to Bernarda dělá. Jak mimořádně staršího. Oči
měl neustále podlité krví, jako by mu měly v příští chvíli
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vytéct z důlků. Tváře jako by mu visely přes a pod spodní
pokleslý ret. Byl celkově tlustý, s výrazně vyvěšeným
zadkem. Vypadá spíš na pětaosmdesát než na pětasedm-
desát, pomyslel si Shorty. Kdežto on sám, skoro bez vrá-
sek ve tváři, se vzpřímeným držením těla a s hnědými
vlasy jen lehce prošedivělými, působil dojmem člověka,
kterému může být tak něco přes šedesát. Určitě když
zrovna neměl nakoupeno. V téhle představě měl prav-
du. V takovýchhle chvílích ho až zaráželo, jak těžko
může věřit tomu, že někdy před pětatřiceti lety tomuhle
člověku dovolil, aby se s ním několikrát miloval, a do-
konce se mu to líbilo. Pamatoval si to dobře – což o to, to
bylo snadné. Ale uvěřit tomu, to bylo mnohem těžší.

Z tranzistorového rádia ujišťovala jakási paní poslu-
chače, že tu směs musejí nechat nejméně dvě hodiny
marinovat.

„Ty to posloucháš, Bernarde?“
„Cože?“
„Jestli to posloucháš,“ ptal se Shorty znovu hlasitěji.
„S neutuchajícím zájmem. Ale ne, čekám na něco, co

má teprve přijít.“ 
„Něco důležitýho?“
„Samozřejmě že ne. Proč se ptáš?“
„Myslel jsem, že bychom si teď mohli odbýt toho

George.“
„Kristepane – teď ne.“
„Buď to vyřídíme teď hned, my dva spolu, nebo k ně-

mu potom budeš muset zajít sám a já půjdu do zahrady,
zasadít ty cibulky širokolistejch modřenců, aby se zku-

22

KONECNA_ZLOM.QXD:Sestava 1  11/7/12  11:18 AM  Stránka 22



sily chytnout. Nebo se na to vykašleš, ale Adela se to pak
určitě dozví. Rozhodnutí je čistě na tobě, kamaráde
milej.“

„Ale venku prší.“
„Ne tolik, aby mi to nějak zvlášť vadilo. A pro ty ci-

bulky je to ideální doba.“
„Zatracený zahrádkářství,“ zabručel Bernard otrá-

veně. „Tak jo. Pojď, ať už to máme za sebou.“
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âTY¤I

George Zeyer, profesor emeritus středoevropských dějin
na Northamptonské univerzitě, ležel nahoře v posteli
a čekal na ošetření. Zčásti se mu ho už dostalo ráno,
kdy mu Shorty pomohl na toaletu a potom zase zpátky.
Chudáka George totiž před pěti měsíci ranila ošklivá
mrtvice, která mu způsobila hemiplegii – to jest paraly-
zovala mu motorické svalstvo jedné poloviny těla.
George byl pravák, takže to byla polovina pravá. V Bara-
bizně se octl proto, že – jak poznamenala Adela toho
dne před odjezdem na nákup a prohlásila už mnohokrát
předtím – neměl jinak kam jít, možná jen umřít do něja-
kého ústavu pro dlouhodobě nemocné. Bernard, kdysi
manžel Georgeovy zesnulé sestry Very, byl jeho jediný
přežívající příbuzný mimo jeho rodné Čechy, které
opustil, když mu bylo deset let. Teď mu bylo rovných
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sedmdesát a z osazenstva Barabizny byl tedy nejmlad-
ší – nevelký muž, který byl v minulosti všeobecně poklá-
dán za velkého elegána a svým způsobem byl dosud
docela hezký chlap. Měl impozantní bílou hřívu, jasné,
neobyčejně světlé hnědé oči a zdravou pleť.

Bernard a Shorty vešli do malé ložnice, pozdravováni
vrzavým úpěním uvolněných prken v podlaze, dost pro-
vlhlé, ale díky zapnutým elektrickým kamínkům nikoli
chladné. George na ně pohlédl přes brýle-půlky a usmál
se levou stranou obličeje. Panbuchta, který se povaloval
vedle jeho postele, však ze sebe vydal zchromlé za-
vrčení; zrak mu už delší dobu slábl a teď, kdy mu bylo
skoro šestnáct let, mu začal odcházet i čich. Byl to bílý
křížený bulteriér s krátkými nožkami a s výrazně růžo-
vou špičkou čumáčku a trošku páchl – nikoli přímo
odporně, ale bylo by těžké popsat, jak vlastně. 

„Ale prosím tě, starouši, to jsme přece jenom my, hod-
nej strejda Bernard a hodnej strejda Shorty,“ uklidňoval
psa Shorty. „Ahoj, Georgi.“

„Vážně, Panbuchto. Buď zticha.“ Georgeův hlas byl
nezřetelný stejně jako Bernardův. Ale jinak. „Když se bu-
deš takhle chovat, lidí s tebou nebudou kamarádit. Tak
se koukej ovládat, ano? Hodnej pejsek. My si nepřejeme,
aby ses nám pletl do rozhovoru. Mně by se to taky nelí-
bilo. Promiňte, pánové – posaďte se.“

„Děkujem,“ reagoval na to vyzvání Bernard. „Ale když
se moje noha rozhodne, že mě bude zlobit, což se bo-
hužel podle všeho právě dneska děje, zjišťuju, že mě to
tak nebolí, když zůstanu radši stát.“
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„Jasně, v tom případě. To je mi líto, že tě to tak trápí.“
„A co ty, Georgi?“ zeptal se Shorty naléhavě, když se

usazoval do ořechového křesla ve stylu doby královny
Anny, na kterém George dřív sedával u psacího stolu. 

‚No – od té doby, co jsme se naposled viděli, to docela
šlo. Poslyšte, četli jste tohle?“

George poklepal levou rukou na Daily Telegraph, kte-
rý měl před sebou rozložený na plédové pokrývce. Bylo
to přirozeně vydání z předešlého dne, vzhledem k zave-
deným domácím zvyklostem. George novinami prochá-
zel rád při snídani, ale v Barabizně byly k dispozici, až
když je Adela přivezla s nákupem, a ani potom se k nim
George hned tak nedostal, protože nejdříve si je přece
musel přečíst Bernard. Takže George je získal až příští
den, se čtyřiadvacetihodinovým zpožděním. Ovšem
člověku, který se mnohem víc zajímal o dlouhodobé po-
suny historie než o aktuální denní události a ani ho ne-
napadlo poslouchat zprávy v rozhlase, to zpoždění zase
tak moc nevadilo. 

Chvíli bylo ticho a pak se Bernard zeptal: „Jestli jsme
četli co?“

„O tom člověku jménem Banda. Už se zase dává velmi
hlasitě slyšet. O nějaké obchodní dohodě, na které mu
evidentně vůbec nezáleží.“

„Neunesli ho náhodou?“
„O tom se tady nepíše. Oni něco takového hlásili

v rádiu?“
„Protože kdyby jo, tak by se dalo říct, že nějaká banda

unesla Bandu – pěkný, ne? Zrovna mě to napadlo.“
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Bernard bleskurychle odkulhal k oknu, jako by se chtěl
podívat, jestli se pod ním náhodou nevyskytuje nějaký
terorista. 

„To by se vskutku dalo,“ prohlásil George rozvážně.
„A udělali by z toho případ Banda – žádná sranda.“
„Kdo jako?“
„Nejspíš novináři, samozřejmě.“
„Ovšem muselo by se začít u… musí v něčem jezdit.

Jeho vůz… určitě hodně drahý… to bych se… jiný by
neřídil. Nebo ho v něm někdo vozí. Možná zlatou bar-
vu… Jako ten druhý chlap… A má taky zlatou… co v ní
spí. A bar s alkoholem… to ne. Ale to… kam se chodí
sprchovat. Jestli vůbec, samozřejmě… A jistě má zlaté
i… to, s čím se jí… rozumíte. A to nemluvím o tom sou-
kromém… když někam… když má někde něco speciál-
ního… cestuje… Za svými kumpány… A určitě má… to
taky. Motor… Ne, svého chlapíka, co mu s tím to… létá.
A zlaté podnosy… víte, co chci říct. Ale je fakt, že se to
děje… díky nám... Bez nás by byl nula, že ano… To by
pořád ještě bydlel v té… tam doma… s tou černoškou,
co ho… kde vyrůstal… A ten lump… něco jako hrdinu.
Z něj dělají. Otce svého lidu… a tak podobně. Privátní…
totiž… No… letadlo.“

Neblábolil takhle proto, že by se právě pomátl; byl to
následek té mrtvice – nevyvolala jenom hemiplegii, ale
také slovní afázii, poruchu, která způsobuje, že pacien-
tovi se nevybavují potřebná jména, běžné výrazy, názvy
docela obyčejných věcí. (Bernard se často vyjadřoval
v tom smyslu, že v Georgeově případě nejde o nic „no-
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minálního“, že on to bere jako naprosto konkrétní real-
itu, jako všechno, s čím se kdy v životě setkal.) Jako to
bývá u jiných afázií tohoto druhu, George obvykle
mluvil docela plynně a srozumitelně, když reagoval na
něco, co říkal někdo jiný. Ta plynulost byla zvlášť ná-
padná. Nezastavoval se ani ve chvílích, kdy by jeho
soucítící posluchač mohl unikavé slovo snadno doplnit.
Podle mínění lékařů, včetně doktora Mainwaringa, mohl
tento defekt časem zcela vymizet, více či méně se aspoň
vylepšit, ale také přetrvávat bez sebemenší změny až do
smrti – oni to prý nemohou nijak ovlivnit.

Shorty na Georgeův projev, který bez problémů sle-
doval, navázal hlasem o oktávu nižším, než byl jeho
obvyklý vyšší tenor. „Ten chlap, to je něco jako velkej šéf.
Ten chlap má rád blondýny a chlast. Ten chlap rád dělá
na lidi ramena. Ten chlap –“ 

„Grázl je to,“ přerušil ho George a pokračoval žalob-
ným tónem: „Ale je to nehoráznost. Chci říct, že tako-
véhle chování je naprosto nepřijatelné. Nikdo mi nebude
tvrdit, že si takhle může dovolit jednat zodpovědný
politik.“

„Já to nebudu,“ ujistil ho Bernard. „Nikdo tady. Napros-
to s tebou souhlasíme. Pokud jde o tuhle záležitost.“ 

„Všichni za jednoho a jeden za všechny,“ prohlásil
Shorty. „Poslyšte, něco mi to připomnělo. Starýho Paula
Robesona. Další černá huba.“ Začal zpívat, dopřávaje si
naplno stylu představitelů pokrokového hnutí, s vyvalo-
váním očí a podobně. „Pospolu všichni budem pevně
stát, každý z nás, kdo svobodu má rád… Chráníme svou
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víru, chceme žíti v míru! Oá, oá, oá, oá, oá, oá, oá, oá –
ou, ou, á!“

„Dívali jste se včera večer? Na tu věc, kterou… é…“
chtěl věděl George.

„V televizi. Jistě, dívali,“ zalhal Bernard pohotově.
„Celý večer.“

„V tom případě jste přišli o fascinující pořad v tom…
tady v tomhle.“ Ukázal na malý rozhlasový přijímač,
umístěný na kulatém stolku po levé straně postele. „Hru
o jednom z těch… Pár lidí zmeškalo svou… prostě
museli čekat v tom, é… a jeden z nich ztratil svůj... tu
věc, co se ukazuje na hranicích, protože někdo mu
ukradl jeho… emmm… kde měl svoje… é…“

George pak vyprávěl cosi jako obsah rozhlasové hry,
kterou předešlého večera vyposlechl, přičemž vydatně
motal pořadí jednotlivých scén, a Shorty to vytrvale do-
provázel tichým, mumlavým zpěvem oné písně Paula
Robesona. A Bernard pořád stál, každou chvíli znaveně
měnil postoj a čekal. Nakonec George řekl: „ No – už vás
nesmím zdržovat. Já vím, že máte napilno, Shorty. Když
mají přijít Trevor s Tracy a vůbec.“

„Všichni musíme táhnout za jeden provaz,“ pozna-
menal Bernard s povislým úsměvem na rtech. 

„Ještě se stavíme, Georgi,“ sliboval Shorty. „Tak za-
tím.“

„Děkuju za návštěvu.“
Když George osaměl, začal přemýšlet o Bernardovi.

To bylo od toho starouše hezké, že se na něj přišel podí-
vat, ovšem George chytře podezíral, že v tom určitě měla
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prsty Adela, jako vždycky. Byla to ona, kdo tady rozho-
doval, a Bernard si zvykl volit cestu nejmenšího odporu.
Když ještě žila Vera a pokud to bylo jen trochu možné, ve
všech věcech, které nesouvisely s plukem, si počínal
obdobně. Jistě – správný chlap by jednal jinak, o všem
by rozhodoval sám. Ovšem – co se nedá říct nahlas, to je
určitě možné si myslet – ovšem Bernard měl do správ-
ného chlapa daleko. Je třeba se vyrovnat s fakty: s Verou
se oženil jenom proto, že se slušelo, aby vysoký důstoj-
ník byl ženatý. Možná na něj nadřízení v tom směru
dokonce tlačili, nebo mu to aspoň radili. A Vera si ho
vzala, protože ji o to požádal, protože jí bylo už čtyřicet,
protože byla cizinka (emigrovala sem v patnácti letech
a svého českého akcentu se nikdy nezbavila) a v Anglii
tehdy narůstala averze vůči imigrantům; a protože se
psal rok 1938 a na návrat do Plzně bylo třeba nadobro
zapomenout. A taky proto, že ho měla ráda.

Georgeovy úvahy začínaly těkat, spíš se měnily v blou-
dění pamětí a přestávaly být nesoustředěným obra-
cením stránek v knize už mnohokrát přečtené. Takhle
z časového povzdálí ten sňatek jeho sestry jako by splý-
val v jednu událost se skandálem, který vyvolalo zjiště-
ní, že Bernard má poměr s jedním ze svých podřízených,
s jakýmsi vojínem D. Shortellem. Následovalo usnesení,
že Bernardovi se dovolí odevzdat veškerou dokumen-
taci, rezignovat a zachránit tak čest pluku, místo aby ho
museli degradovat a sami vyhodit. A pak přišel Veřin
první odchod od něj, potom návrat a po čase konsta-
tování, že Bernard už nemá zájem pokračovat v něčem,
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co bylo jenom pustým předstíráním, a její druhý, defini-
tivní odchod. Ale muselo tam být ještě jisté mezidobí,
už jenom proto, že Vera pak porodila syna. Ten posléze
při první příležitosti emigroval do Kanady a slehla se po
něm zem.

O tom synovi, o tom Georgeovu synovci, jmenoval se
Stanley, poangličtěle po Stanislavovi, jeho dědečkovi
z matčiny strany, pak už v rodině nepadlo ani slovo.
George napůl pootevřel oči. On sám, tím si byl zcela jist,
by si nikdy nedovolil na své dítě takhle zapomenout.
Ovšem žádné jeho dítě neexistovalo; jeho žena se mu za
to na smrtelné posteli omlouvala. Co on jí na to řekl?
Zaboha si nedokázal vzpomenout.

Probudilo ho prásknutí dveří auta. Na hodinkách měl
dvanáct čtyřicet. Skvělé: dopoledne je prakticky pryč a už
brzy dorazí Trevor s Tracy.
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PùT

Obývací pokoj Barabizny byl nejméně temnou místností
v domě. Jeho dvě poměrně velká okna shlížela do zadní
zahrady. A dnes v něm aspoň nebylo moc chladno. V že-
lezném drátěném koši v krbu totiž s vytrvalým prasko-
tem plápolala hranička polen; stejně vytrvale vysílala
všemi směry jazýčky kouře, ale vespod rudě žhnula. 

V pokoji bylo nadměrné množství nábytku a ozdob,
protože všichni, kdo se v domě postupně usadili, se
odmítali vzdát větších kusů svého zařízení a komora na-
hoře byla malá a stropem do ní zatékalo, což se řada
mužů marně pokoušela opravit, ačkoli se velmi snažili.
Nebo si aspoň počínali tak, aby méně zvídavému po-
zorovateli mohlo připadat, že se velmi snaží. Pouze
George nebyl v obýváku příliš zastoupen, protože jeho
fyzický i psychický stav mu znemožňoval efektivně
prosazovat, dokonce i u Adely, že ta komora nahoře
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opravdu není vhodné úložiště pro část jeho knihovny,
byť byla chráněna nepromokavou celtovinou.

Takže v obývacím pokoji byly Shortyho obrovské neo-
pravitelné kukačkové hodiny, jeho zlatavě natřený po-
jízdný servírovací stolek se skleněnými podnosy, jeho
pestrobarevná reprodukce obrazu zachycujícího ná-
kladní plachetnici na rozbouřeném moři i jeho černé pi-
anino, na kterém občas večer hrával, když nebyl příliš
opilý a Adela za sebou neměla příliš náročný den.
Bernard sem přispěl houpacím křeslem, sestavou pali-
sandrových stolečků, konferenčním stolkem s kachlíko-
vou deskou, velkým globusem ve stojanu z papírmašé,
mosaznou mísou z Benáresu, do které hosté kdysi kdesi
vkládali svoje navštívenky, jakousi modlou a masivní
prosklenou mahagonovou knihovnou, která zůstávala
už přes rok zamčená, protože klíček od ní se ztratil (ni-
komu to nevadilo). Dvě židle s polstrovanými kolmými
opěradly a stejně polstrovanými sedadly, z nichž jedno
bylo podstatně prodřené, chladič na víno z dubového
dřeva, ze kterého právě vyčuhovala kytice aster, další
soubor stolečků, akvarel s chalupou Anne Hathawayové
a grafika zobrazující Zuzanu a starce – to všechno patřilo
Adele. Dále tam byla pozlacená sestava styl Ludvík Pat-
náctý, skládající se z pohovky a dvou křesel, zrcadlo
Chippendale a alabastrová socha téměř nahého chlapce
v položivotní velikosti s prstem u rtů – němé doporu-
čení, které bylo podle Bernarda bohužel velmi nedosta-
tečně respektováno. Všechny tyto předměty stály na
tmavorudém koberci zakoupeném v jednom second-

33

KONECNA_ZLOM.QXD:Sestava 1  11/7/12  11:18 AM  Stránka 33



-handu v Newmarketu nebo byly rozvěšeny na stěnách
pokrytých tapetami se vzorem obrovských neidenti-
fikovatelných květin, tu a tam poněkud provlhlými.

Společným vlastnictvím bylo rádio. Právě teď ho po-
slouchal Bernard, nebo aspoň seděl poblíž; trochu mi-
mo přesnou frekvenci vysílalo krátkou hru o jakýchsi
údajně komických velebníčcích. U ruky měl postavenou
sklenici s tonikem. Ne proto, že by měl tonik zrovna rád,
ale protože ho doktor už před delší dobou varoval, že
jestli bude takhle pokračovat, zaklepe do několika
měsíců bačkorama; a tak přestal pít alkohol – krok, o je-
hož smyslu občas pochyboval. V prstech držel cigaretu,
opět ne proto, že by se bez kouření neobešel, ale pro-
tože mu připadalo, že kouřit a nepít je v jistě smyslu
lepší než nekouřit a nepít.

Najednou se rozletěly dveře, s tupým žuchnutím, pro-
tože byly značně pokřivené, a do pokoje vešla Marigold
Pykeová, pátá a poslední členka domácnosti. Bylo jí tři-
asedmdesát, ale stejně jako Shorty se domnívala, že jí
lidé hádají maximálně tak něco kolem šedesáti. Ve
skutečnosti vypadala na velmi, velmi dobře zachovalých
třiasedmdesát. Krátké bílé vlasy, pečlivě přelité na
blond, postava stále ještě rozeznatelně ženská, jasně
šedé oči, výrazná ústa. Dnes byla pečlivě vyšňořená,
jako by chtěla přímo ohromovat, napadlo Bernarda,
nikoli s potěšením, když ji uviděl: světle khaki vlněný
kalhotový kostým, šifonová blůza s kanýry, dvoubarevné
střevíčky v kombinaci kůže-semiš se střapečky na konci
tkaniček. Všimnout si bylo možné i kabelky z krokodýlí
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kůže, byť už trošku odřené, o jejíž pravosti se dalo vážně
pochybovat, brož s kamínky v podobě miniaturního
košíčku s květinami, nepřirozeně velké náušnice a ša-
grénovou kůží potažená cigaretová špička napojená
spirálovitou sponkou na šagrénový prsten, navlečený na
prostředník její levé ruky. Pokaždé, když tuhle věc
uviděl, Bernarda překvapilo, jaký běs, jak úžasně konzis-
tentní zuřivost v něm probouzela, a jeho představivost
se přímo s rozkoší oddávala vymýšlení způsobů, jak tu
věcičku zlikvidovat – fingovat její krádež, spustit na ni
a na ruku, na které trůnila, víko Shortyho piana a tak
podobně. 

„Dobré jitro, Bernarde.“ Marigoldin hlas byl té po-
vahy, že pokud by ho chtěl Bernard popsat, hledala by
mysl jeho typu odpovídající adjektiva nejspíš ve výra-
zivu obchodníků s vínem – kulatý, plný, lahodný, koře-
nitý, zralý, řízný. „Tuší se už něco o Trevorovi a Tracy?“
To jest o jejím starším vnukovi a jeho ženě. 

„Nic, co bych se odvážil v souvislosti s takovou otáz-
kou uvést. Ovšem schopnost věštit mi byla bohužel ode-
přena. A žádný průlet komety, natož nějaké zatmění,
jsem nezaznamenal. V přízemnější rovině musím kon-
statovat, že kdyby byl k našim dveřím přicválal herold
s poselstvím, jsem si jist, že bych se o tom dozvěděl, a to
vzápětí. Shorty se motá poblíž celé dopoledne a já jsem
hotov odpřisáhnout, že by mi nic takového nezatajil.“ 

Marigold si mezitím dřepla – vyjádřeno možná až
příliš prozaicky – na pohovku Ludvíka Patnáctého (její
majetek, stejně jako to zrcadlo a onen jinoch nabádající
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k mlčenlivosti). „Proč ty je nemáš tak rád? Vždycky se
přece k tobě chovají docela slušně.“ 

„To potvrzuji a oceňuji, a ujišťuji tě, že je nemám rád
stejně tak málo jako kohokoli jiného, možná dokonce
i ještě trochu míň.“ 

„Mně připadá, že většina lidí by řekla, že je to výji-
mečně příjemný pár.“

„Nepochybuju, že kdyby je k tomu někdo nutil, tak
určitě.“

„Musíme takhle pokračovat?“
Bernard vypnul ty velebníčky. Nastalo ticho, ale nikoli

nadlouho. Marigold měla pocit, že svůj postoj ještě
dostatečně nezdůvodnila. 

„Náhodou – takhle príma dva mladé lidi bys jinde
těžko hledal,“ prohlásila.

„To věru může být krutá pravda.“
„Prostě pán a paní Holoubek a Holubička.“
Podobné formulace jako tato poslední poznámka,

která měla zhruba znamenat, že ti dva lidé jsou náho-
dou moc hezký párek, splývaly z Marigoldiných rtů až
mimořadně často. A nejen ze rtů. Jednou jí banka vrátila
platební příkaz, protože místo pěti liber tam vepsala
„pět kachniček“. Zpočátku, někdy před padesáti lety,
používala takové neotřelé formulace proto, aby se jimi
ozvláštnila a vzbudila společenský/sexuální zájem.
Později bylo jejím cílem jimi prostě prokázat, že je jiná
než její nezajímaví současníci. A nyní je trousila už je-
nom tak ze zvyku, bez nějaké specifické motivace, a lidé,
kteří ji znali delší dobu, je už prakticky nevnímali. 
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Dokonce i Bernard cítil v téhle chvíli jen mírný příliv
odporu vůči ní. Avšak rozhodl se, že alespoň pro dnešní
započatý den dal už dostatečně najevo, co je zač, nebo
alespoň jak by chtěl být vnímán, a vytasil se s poznám-
kou, která musela řetěz jakéhokoli dalšího rozhovoru
rázně přetnout. „Zvlášť Trevor. Ty jeho jemné ruce…“
(Ve skutečnosti Trevorovým rukám ještě nikdy nevěno-
val sebemenší pozornost a zdráhal by se odpřisáhnout,
že si je vědom toho, že Trevor vůbec nějaké ruce má,
protože už pěknou řádku let ho takové věci jako ruce
mladých mužů, včetně jakkoli milých, příjemných
holoubků, vůbec nezajímaly.)

Reakcí nebylo pouze další ticho, ale i zřetelné potře-
sení poblonděnou hlavou a zahájení pomalého procesu
zastrkávání cigarety do šagrénové špičky. „Nenašlo by se
tady něco k pití?“

„Bohužel. Tys to ještě neslyšela? Pití přestalo existo-
vat. Pan premiér to oficiálně oznámil v rádiu chvíli před-
tím, než jsi vešla.“

Marigold se zasmála, což Bernarda, který podcenil její
přívětivou vlídnost, vyvolanou očekáváním vítané ná-
vštěvy, nijak nepotěšilo. „Možná by se tu pro mě přece
jen něco našlo.“

„Tak dobře, jistě. Pokusím se, samozřejmě.“
Marigold dobrou půlminutu přehlížela menší soubor

láhví, postavených na jedné z těch stolečkových hníz-
dišť, a i bez brýlí dokázala bez problémů identifikovat
jihoafrické sherry, britský vermut, tuniské červené víno
a italský vinný aperitiv – výhodná koupě, ta poslední
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láhev, protože byla sice dost drahá, ale její obsah byl na-
tolik odporný, že i Shortymu trvalo skoro hodinu, než se
mu podařilo dostat do sebe veškerý obsah jedné skle-
ničky.

„Něco – docela prostého,“ pronesla Marigold nakonec.
„Nic z toho, co tady máme přede sebou, mi nepřipadá

přehnaně rafinované.“
„Ne… Myslím, že by mi naprosto stačila sklenka toho

děsně dobrého bílého vína, co mi Adela tak sladce věno-
vala k narozeninám. Moc by tě to obtěžovalo? Stačí půl
skleničky, Bernarde.“

„Jenom půl skleničky? Tak to tu záležitost vskutku
nesmírně zjednodušuje.“

I když toho dne Bernarda jeho noha skutečně hodně
bolela, nebolela ho zase natolik, aby musel z křesla vstá-
vat tak obtížně, jak činil. Marigold, skloněná nad otevře-
nou kabelkou, tomu stejně nevěnovala pozornost, a tak
Bernard ze sebe vyloudil dlouhý kvílivý pšouk. Ten Ma-
rigold zaznamenala.

„Možná bys měl projevit aspoň tolik slušnosti, že bys
s tím počkal, až budeš za dveřmi.“

„To možná ano, a já se vážně snažil, ale ty ses tak
dlouho rozmýšlela, co si dát k pití, že se mi to už nepo-
dařilo zadržet.“ 

„Měl bys s tím jít k doktorovi.“
„Asi ano. V každém případě jsem k němu objednaný

na příští týden.“
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Adela se Shortym zatím v kuchyni dokončovali přípra-
vy – to, co se dalo udělat předem, než očekávaní hosté
dorazí: kapustičky byly spařené, brambory uvařené
a rozmixované s přidaným máslem (či spíše se směsí
margarinu a másla, která byla podle Adely pro daný účel
stejně dobrá) a na sporáku se udržovala v teplém stavu
polévka, vývar, už ochucený kyperským sladkým sherry.
Zbývalo už jenom vybalit pečeného kapouna z folie
a posunout do v troubě o něco výš.

„Doufám, že vážně přijdou,“ ozvala se Adela. V po-
sledních deseti minutách to opakovala už potřetí.

„To by jinak už jistě zatelefonovali,“ uklidňoval ji od
sporáku Shorty. „A zatím nemají ještě tak velký zpož-
dění.“

„Protože to by bylo hrozné plýtvání, myslím vším tím
jídlem, a velké zklamání.“
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„Plýtvání jídlem by nemělo čas to bejt, to ti garan-
tuju,“ ujistil ji Shorty.

„Ale zklamání určitě. Marigold se na tu návštěvu těší
už celé dny.“

„Musím říct, že podle mě by tady mohla taky trošku
pomoct, Adelo. Je to přece její dítě, tedy přesně řečeno
dítě jejího dítěte.“

„Víš přece, jaká ona je. Nikdy si nepamatuje, kam co
dala. Takže bude lepší, když si všechno uděláme sami.
Ne že by byla tak nemožná jen ona sama, samozřejmě.“
Neboť teď už mezi nimi stál Bernard a tvářil se poněkud
bezradně. Po tolika letech poněkud bezradně zname-
nalo do té míry bezradně, aby druhým dvěma mohlo být
jasné, že od nich něco potřebuje.

„Můvu pro vaf něco udělat, fire?“ zeptal se Shorty.
„Potfebujete f něfím pomoft?“

„Marigold zatoužila po tom svém bílém víně. Ty bu-
deš určitě vědět, kde –“ 

„Už nemusíš nic říkat. Nepostradatelný Shorty ten
problém snadno zvládne, když tady za něj na chvilku
zodpovědně a uvědoměle zaskočíš. Tvoje noha to jistě
přežije. Ale oprav mě, jestli se mýlím.“

Bernard začal míchat bílou zahuštěnou omáčku
v hrnci, na který Shorty ukázal; ponižující úděl pro něj,
ale podstatně přijatelnější než jeho aktuální alternativa,
a Shorty se vydal, poněkud vrávoravě, pod vlivem alko-
holu, který měl v sobě, ven směrem k prostornému
dřevníku s uhlím, kde bylo přes celý rok dostatečně
chladno, aby mohl plnit sklepní úkoly. 
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