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                                                              Kapitola 1

                                                       Věžák na hladině
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Druhá  hodina  končí  ranní  šichtu  směnovým  zaměstnancům  Kombinátu,

kovové  cinknutí  píchaček  ve  vrátnici  otevírá  slunné  květnové  odpoledne  a

proud  lidí  se  za  branou  drobí  na  skupinky  mířící  k  parkovišti,  ubytovnám  a

nástupním ostrůvkům autobusů. 

Oddělena  pásem  betonové  silnice  zvedá  se  proti  správní  budově  hradba

lesního porostu,  oku přináší  jisté uklidnění,  především ale zachycuje exhalace z

netěsností  armatur  plynovodů,  dým  komínů  i  uhelný  prach  briketárny.  Mezi

smrky se  ztrácí  svistot  stříbrných  válců rectizolů,  hukot  turbín  generátorovny  a

klapot  bagrů  dole  v  úpravně  uhlí.  Les  člověku  slouží  tiše  a  oddaně,  nicméně

stromy nejblíže silnici nepozorovaně ztrácejí reznoucí jehličky větví…

Ze svého místa  sleduje  dívka  Matylda  tváře  zaplňující  prostor  autobusu,  s

několika  se  pozdraví  lehkým  kývnutím  hlavy  a  těsně  před  zasyčením  dveří

zaslechne ze  čtyřsedadla  za  sebou  chraptivý  hlas  babky  Kartářky,  laborantky  z

chemické  úpravny  vody,  pobízející  své  společníky  k  prosté  karetní  hře  prší:

jízdní doba na sídliště trvá pouhých 10 minut.

Na  rozcestí  u  jižní  brány  Kombinátu  nastupuje  zbytek  směnařů,  vnitřkem

autobusu se  přelévají  vlny náporu zpocených těl,  místa  je  málo  a  nikdo  nechce

venku čekat na další, stejně našlapaný spoj. 

Autobus  se  rozděluje  na  dva  tábory,  hrozen  u  dveří  pokřikuje,  aby  si

postoupili  dozadu,  odtamtud  se  vrací,  jestli  snad  nemají  vystoupit  zadními

dveřmi.  Dopravním  prostředkem  se  šíří  uvolnění  i  z  očekávání  teplého,  téměř

letního dne, konečně jsou všichni uvnitř, vůz se však nehýbe z místa.

„Ze schůdků nahoru,“ ohlíží se řidič od volantu a vynucuje si pořádek. 

„A nevíš kam?“ remcají postižení, napresovaní u dvířek.

„Na  schodech  nikdo  nebude  stát,  jinak  nejedu,“  dává  se  řidič  do  boje  s

přesilou.

„Trhni  si  levasem,  nádhero,“  využívá  kdosi  anonymity  davu.  Ke  sprostým

nadávkám,  ač  by  byly  na  místě,  se  neuchyluje  nikdo,  vzduch  se  stává

nedýchatelným, nespokojené mručení nabývá na intenzitě, řidič však mlčí  a dívá

se před sebe. Pánem je tady on.

„Tak se hněte kousek dozadu,“  ozvou se  hlasy,  další  nápor,  schůdky se  na

chvíli  uvolňují  a  modrý  autobus  se  konečně  spouští  dolů  k  sídlišti.  Nucené
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zdržení přivítali pouze karbaníci na čtyřce, uhráli několik her navíc.

Přes  silnici  se  táhne  pach  dehtu  a  fenolů,  Matylda  se  ohlíží  na  obrovské

nádrže fenolky a kousek za mostem důlní dráhy je Kombinát definitivně pryč.

Z  dálky  vypadá  sídliště  bíle  jako  přímořské  městečko  na  barevné

pohlednici,  v  detailu  ovšem  bílá  barva  přechází  v  šedou  a  uprášená  zeleň

sporadicky  rozsázených  stromů  marně  supluje  alespoň  základní  požadavky  na

kvalitní  životního  prostředí.  Jen  vzdálené  vrcholky  Krušných  hor  dávají  tušit

nefalšovanou přírodu, jsou však příliš daleko.

Spolu  s  ostatními  vystupuje  Matylda  u  novinového  stánku  u  hlavní

křižovatky,  halenka  vyrobená  z  devadesáti  procent  umělých  vláken  se  lepí  na

zpocená  záda  a  první  myšlenka  na  trochu  čerstvějším  vzduchu  než  byl  v

autobusu  patří  sprchovému  koutu  garsonky  v  pátém  poschodí  věžáku  u

koupaliště. Cestou domů je ovšem třeba koupit něco  k večeři,  něco  málo,  jen na

uklidnění  či  spíš  oklamání  žaludku,  protože  Matylda  trpí  odvěkou  ženskou

posedlostí štíhlé figury. Podle  zaručeně prověřených a úspěšných  receptů  snaží

se  dívka  shodit  několik  deka  své  váhy,  její  malá  postava  je  plná  a  na  těle  se

žádné tukové polštáře  ani polštářky nevyskytují,  doba  však žádá  jíst  málo  a  do

hovoru vstupovat se slovy – tak jsem objevila jednu bezvadnou dietu…

V samoobsluze  bloudí  Matylda  kolem  regálů,  pohled  na  housky  (od  rána

poněkud  již  oschlé)  a  marmeládové  šátečky  vyvolává  zvýšenou  tvorbu  slin  v

ústech,  Matylda  odolává  a  do  košíku  dává  čtvrtku  chleba  a  sýr.  Snad  bych  si

mohla  něco  uvařit,  napadá  ji,  pak  ale  mávne  rukou,  zítra  si  dám  teplý  oběd  v

práci.  Cestou  k  pokladně  míjí  sušenky,  řezy  a  čokolády,  prohlíží  si  barevné

obaly a potom přihodí do košíku tabulku mléčné čokolády.

Hbité  prsty  pokladní  hrají  na  klávesnici  čísel,  konečná  cifra  naskočí  v

zeleném  okénku,  zítra  budu  muset  rozměnit  další  stovku,  napadá  Matyldu  a

dívka se zlobí na svoji nedůslednost – peníze za čokoládu mohla ušetřit.

Další modré autobusy vyvrhují u křižovatky svůj obsah, tentokrát  techniky a

úřednice z ranní směny,  sídliště  ožívá,  po  trávníku budoucího  parku běhají  děti

mladých  žen,  čekajících  na  své  muže  přijíždějící  z  práce,  celé  tohle  město  je

mladé a nové.

Matylda  spěchá  přímo  ke  svému  věžáku,  u  vchodu  vartuje  správcová,  tak
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co  děvenko,  kdypak  se  nám  budete  vdávat,  vyzvídá  s  kyselým  úsměvem  na

tváři, co je ti babo do  toho,  chce  se  Matyldě odseknout,  jenže s  správcovou  jen

uctivě, až já se  budu vdávat,  budete  to  vědět  určitě první,  říká nahlas a v duchu

dodává – při vaší zvědavosti.

S  úlevou  sleduje  dívka  kabinu  výtahu,  která  s  cvaknutím  dosedá  do

přízemí,  jenže  mě  nikdo  nechce,  řekne  ještě  domovnici,  ale  nepovídejte,

děvenko, taková mladá a pěkná, zaslechne ještě babku a mačká tlačítko s  číslem

pět,  domovnice  už  skřehotá  vstříc  dalšímu  nájemníkovi,  tak  co  panáčku,

kdopak se to včera hádal na vašem patře, že to bylo slyšet až dolů, co? 

S povzdechem odemyká Matylda dveře svého bytečku,  v předsíni  skopává

boty  na  podpatku  a  okamžitě  jde  otevřít  okno.  Chodidla  se  praskavě  lepí  na

vyleštěné linoleum, z malého rádia něco  muziky co  nejhlasitěji,  halenka,  sukně  a

prádlo na zemi a konečně blahodárné šumění sprchy.

Se splihlými vlasy na kluka  střiženými  stojí  potom  dívka  před  zrcadlem  na

dveřích  koupelny  a  podrobuje  se  pečlivé  prohlídce.  Přejede  prsty  neznatelný

podbradek, zavadí pohledem o chloupky v podpaží, prohlíží si ňadra,  plné prsy

jsou  na  její  vkus  příliš  velké,  maličko  povoluje  ramena,  aby  bradavky  tolik

netrčely,  natočí  se  z  profilu  a  kontroluje  bříško,  jehož  pravidelnou  vypouklinu

zakončují chloupky klína a oblouky stehen. 

Celkem spokojena s prohlídkou svého těla celkem přehazuje přes sebe lehký

župan a vrací se do pokoje, dlouhý vlas koberce příjemně hladí chodidla,  slunce

za oknem hřeje stejnou intenzitou jako v poledne, v rádiu tutá časové znamení. Je

šestnáct  hodin,  oznamuje  hlasatel,  následuje  několik  tónů  revoluční  písně  přes

spáleniště, před krkvavé řeky anebo taky pojď na panáka, Matylda se rozhlíží  po

svém  naklizeném  bytě  a  příjemné  pocity  se  zvolna  vytrácejí.  Zbytek  dne  nemá

čím naplnit.
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Život ve vesnici na úpatí Krušných hor naučil Matyldu trpělivosti,  která

neměla  daleko  k  netečnosti.  Batolivé  dětství  na  dvorku  chalupy,  kterou  její

rodiče  dosídlili  do  odsunu  Němců  zpátky  na  jejich  několik  kilometrů

vzdálené  území,  hry na  svěžích travnatých stráních a  večery  u  kuchyňského

stolu, kde chyběl jen otec – z hospody vedlejší vsi vracel se pozdě v noci a než

překonal výškový rozdíl, byl téměř střízlivý. Zbytkový  alkohol  z něho snadno

dostala matka, téměř o hlavu větší než on a udržující rodinu  pohromadě  a  v

relativním blahobytu  pevnou rukou.

Z  pěti  dětí  byla  Tylda,  jak  jí  všichni  říkali,  prostřední,  dva  starší

bráchové si  hleděli  svých zájmů  a  tak  se  v  přiměřeném  věku  učila  skládat

dřevo  do  hranic,  topit  v  kamnech,  krmit  slepice  a  králíky  a  starat  o  dva

bráchy mladší. Do školy  v zimě dolů na lyžích a  v  létě  úprkem ranní  rosou,

později  do  měšťanky,  jak  říkali  rodiče  druhému  stupni  základky,

autobusem  do  městečka,  kde  sídlila  přádelna  česané  příze.  Mezi  touto

fabričkou  a  porcelánkou  kousek  dál  rozhodovala  se  Matylda  po  skončení

devítiletky.  Bylo  jí  to  celkem  jedno,   víc  volných  míst  bylo  v  učilišti

porcelánky  –  hlavně  proto,  že  se  tam  nikdo  nehrnul  –  a  tak  se  šla  učit
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malovat  porcelán.  Kytičky,  čárky  a  lístečky,  k  cibulákům  mladé  stejně

nepustili,  naučila  se výtvarnému vidění,  ovládat  štětec a  míchat  barvy,  aby

to časem pozapomínala a nikdy v životě už nepoužila.

Pubertální  záchvěvy  lásky  skončili  deflorací  v  šestnácti  letech,  sotva  o

rok starší  spolužák  z učiliště  poznamenán  zřejmě filmem  Starci  na  chmelu

vykládal  cosi  o  citech  a  lásce  a  společném  životě,  tiskl  tuhá  ňadra  ve

zpocených dlaních, zatímco Tylda se dívala přes jeho rameno na pavoučí  síť

ve větvích stromu, pod kterým leželi  a  myslela  na  bílou  kolonádu  mořských

lázní,  v  nichž  se  odehrával  děj  romantického  filmu  pojízdného  kina  v

přírodním  amfiteátru.  Milostná  zkušenost  ji  příliš  nevzrušila  a  v  dalších

letech se bez těchto radovánek v klidu obešla. V rodné vsi jí stejně nic  jiného

nezbývalo,  pár  vrstevníků  tíhlo spíš  k  holkám  v  městečku  a  dělníci  lesního

závodu ji přišli zase příliš sukovití.

Rok po vyučení začal připadat Matyldě život prázdný až  příliš  a  tehdy si

také  uvědomila,  že není  tak  docela  ošklivá,  jak  si  dosud  myslela.  Na  jedné

zábavě  objevil  se neznámo  odkud  asi  třicetiletý  chlapík,  pochválil  Matyldě

klučičí  účes  a  ženskou  postavu,  o  půlnoci  už  jí  ve  stráni  nad  hospodou

položil do trávy a  beze slova  a  tvrdě  ji  pomiloval,  tentokrát  se jí  to i  líbilo  a

ve svých nenáročných představách viděla  v  něm  budoucího  otce  svých  dětí.

Bez námitek  jej  následovala  z hor do Kombinátu,  rodiče  námitek  neměli  a

přestože  měl  ženich  v  občance  úctyhodnou  sbírku  razítek  předchozích

zaměstnání,  o  Matyldu  se  prý  postará.  Tak  to  aspoň  slíbil  jejímu  tátovi  u

piva.

Než uplynula  zkušební  doba  pro  přidělení  bytu,  byl  ženich  zase  pryč  a

jen  náhoda  zabránila  tomu,  aby  se  opravdu  nestal  zploditelem,  nikoliv

však otcem jejího dítěte. Samoživitelek bylo  v městečku i tak dost.

Když  se Matyldy  po jejím příchodu do Kombinátu  ptali,  jakou  práci  by

chtěla  dělat,  když  kvalifikaci  porcelánové  malířky  tady  neuplatní,  pokrčila

rameny.  Poslali  ji  tedy  na  vlečku,  tam  byla  akutní  potřeba  jakýchkoliv

pracovních sil… Matylda  vzala  na  vědomí,  že bude  pracovat  mezi  kolejemi
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a přišlo jí to legrační – vlakem jela jen párkrát v životě.

Trpělivě  čistila  a  mazala  výměny,  v  pauzách  poslouchala  vykládání

ostatních  čističek  a  pozvolna  začala  měnit  svůj  život.  Rok  trvalo,  než

přidělený  byt  jedna  jedna  vybavila  nábytkem  a  zařízením  podle  svých

nenáročných  přestav,  potom  se  jí  mazání  výměn  zdálo  dost  jednoduché  a

požádala o změnu zařazení.   

Přeložili  ji  do  směny  k  mistru  Hudcovi,  začala  pracovat  na  směny

odpoledne  i  v  noci,  nijak  jí  to  nevadilo,  naopak,  volno  ve  všední  den

dopoledne  mělo  taky  něco do sebe,  razítkovala  nákladní  listy,  napichovala

na  kovové  trny  schránek  na  vagónech  nálepky  se  stanicí  určení,  psala

mistrovi  soupisy  vlaků  a  prázdných  vozů.  Platově  si  polepšila  hned  o  čtyři

stovky a  dál  nechala  svůj  život  plynout  ze  dne  na  den.  Jakousi  představu,

kam by se měl ubírat sice měla, ale nechávala věcem volný průchod. 

A potom přišel Vágner.

Stála  v  mistrovně  a  přes  koleje  sledovala  nákladní  auto  naložené

lesklými briketami, které se snažilo nacouvat na  váhu.  Páteční  ranní  šichta

se nudně táhla ke druhé hodině, ty co dělali  jenom na  ranní  už  pálila  židle

před volným víkendem, směnaře čekalo ranní vstávání v sobotu i neděli. Do

místnosti vešel šéf vlečky s blonďatým klukem v džínách a kožené bundě.

„Tak vám vedu slíbenýho parťáka,“ oznámil šéf a mistr  i  přes  svůj  věk

čile vyskočil ze židle.

„Má  všechny  zkoušky,  potřebnou  praxi,  takže  si  udělá  seznání,

přezkoušení z vlečkového řádu a je váš.“

„Výborně,  výborně,“  snažil  se  mistr  a  nedůvěřivě  si  prohlížel  nový

přírůstek.

"Dal  jsem  tě  do  jedné  z  nejlepších  směn,  tak  se  čiň,“  dodal  ještě  šéf  a

odešel.

„Vágner  Stanislav,“  natáhl  nový  parťák  ruku  k  mistrovi,  ten  mu  s  ní

roztěkaně potřepal.

„Jo, dojdi si do skladu pro montérky a tak, tam ti taky přidělí skříňku  a
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potom se vrať… tady  Madla  ti  ukáže,“obrátil  se k  Matyldě,  která  se tvářila

nezúčastněně.  Parťák  si  prohlédl  její  plnou  postavu,  byla  o  víc  než  hlavu

menší než on, nakrčil světlý knírek pod nosem a řekl prostě – ahoj.

Matylda  kývla  hlavou  a  podívala  se  na  své  vytahané  tepláky  a

ušmudlané  tričko.  Trochu se zastyděla,  otevřela  dveře  a  vyšla  ven.  Sedla  si

na  schody,  slunce  rozehřálo  žulu  a  opíralo  se  do  zdi,  přivírala  oči  před

paprsky, můžu, zaslechla nový hlas a parťák se posadil vedle ní.

Proč se ptá, napadlo ji, když  si  stejně sedl  a  další  myšlenka  patřila  jeho

džínám. Schody nebyly nijak valně čisté.

„Ty se fakt jmenuješ Matylda? Je to možný, já  myslel,  že se tohle jméno

vyskytuje už jenom v písničce, znáš to, hádej Matyldo…“

„No, asi se vyskytuje i normálně,“ pohodila hlavou.

„Tak se hned nerozčiluj,“ zasmál se, „jaký to tady je?“

„Co jako?“

„Tak, lidi, práce, mistr…“

„Nevím,“ řekla po pravdě a podivila se. Vždycky měla pocit, že ví.

„Asi normální, jako jinde,“ ozvala se, když mlčel.

„A co děláš ty?“

Zamračila, teprve teď jí došlo, že jí celou dobu tyká. Od  cizích lidí  na  to

nebyla zvyklá.

„Různě.  Uvidíš  sám,“  podívala  se  stranou  a  v  podstatě  odpověděla  na

obě otázky současně.

„Ty seš s touhle partou pořád, nebo jenom na ranní?“

„Pořád, už tři roky.“

„Fajn, aspoň se uvidíme častěji,“ zasmál se zase.

A  k  čemu  to  bude  dobrý,  chtěla  se  zeptat,  ale  vstal  a  ukázal  k  drtírně

uhlí. Tam je sklad?

Dívala  se  za  ním,  jestli  jde  dobře  a  maličko  doufala,  že  se  obrátí.

Neobrátil, jen se rozhlížel po kolejích.

Vrátila  se  do  mistrovny,  mistr  seděl  ta  stolem,  před  sebou  Vágnerovy
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papíry. Byl v místnosti sám, měl  už  zase svůj  přirozený výraz.  Podíval  se na

Matyldu: „Přišel z dráhy. Ženatej. Jedno dítě.“

„Proč  mi  to  říkáte,“  prohodila  a  podívala  se  k  váze.  Byla  prázdná,

náklaďák odjel.

„Třeba by tě to mohlo zajímat,“ řekl mistr.

„Tak  to  mě  nezajímá  ani  trochu,“  odsekla  a  znovu  odešla  ven.

Tentokrát za sebou bouchla dveřmi. 

Odpoledne  se  protikává  k  večeru  a  slabý  vánek  jemně  nadouvá  záclonu

okna  bytu,  Matylda  přechází  pokojem,  dopisní  papír  na  stole  je  třeba  zaplnit

písmenky a slovy kamarádce z  porcelánky,  která  se  už  vdala  a  odstěhovala  do

krajského města,  co  jí  mám psát,  uvažuje  dívka,  usedá  a  chce  začít  obligátním

ahoj  Jano,  jenže  propisovačka  vytlačuje  do  papíru  čistou  brázdičku.  Matylda

hledá jinou tužku,  při  pohledu  na  pečlivě  vyrovnané  a  naleštěné  šálky,  talířky  a

sklenice mizí její nespokojenost  s  odpolednem,  jde k oknu a přehlédne věžáky i

dlouhé  paneláky  se  čtyřmi  vchody,  jen  pod  křižovatkou  postavili  ještě  delší  se

sedmi vchody a hned jej obyvatelé překřtili na Kravín,  pod  Matyldiným věžákem

zbudovali koupaliště, plavčík napouští zadní bazén a na prkenných plošinách už

se opaluje několik nedočkavých naháčů.  Dole u chodníku  se  snaží  zacouvat  do

mezery mezi zaparkovanými auty bílá  škodovka,  vyjíždí   do  ulice a ještě jednou

se pokouší, tentokrát úspěšně.

Teď  vystoupí,  výtahem  vyjede  nahoru  a  zazvoní  u  mých  dveří,  zasní  se

dívka,  ale vzápětí  zlomek snu odplouvá daleko pryč,  z auta se  hrabe Macháček

ze  sedmého,  toho  břicháče  teda  nemusím,  napadá  ji,  obrací  se  do  místnosti  a

znovu hledá tužku, nahlíží do kuchyňské linky a bere sklenici, napouští si vodu a

s  nechutí  polkne  několik  doušků.  Voda  je  vlažná  a  chlorovaná.  Mechanicky

upraví  závěs  u  dveří  do  předsíňky,  v  malé  koupelně  prohrabuje  toaletní

zásuvku,  mohla  bych  jí  napsat  tužkou  na  obočí,  to  by  koukala,  jenže  tužka  je

dražší  než  náplň  do  propisky…  Hřebenem  si  přejíždí  vlasy,  krátké  a  husté,

sluší,  spokojeně  kývne,  měla  bych  něco  dělat,  říká  si  Matylda  a  lehá  si  na

válendu.  Dívá  se  do  bílého  stropu  a  pátrá  po  příčině  svého  neklidu.  Brání  se
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pomyšlení,  že tenhle stav zapříčinil  Vágner,  je  ženatý,  ženatý,  ženatý,opakuje  si

mistrova slova, ale je tomu tak, jedině on za to může.

Nový  parťák  přišel  v  době,  kdy  stav  provozních  zaměstnanců  už  byl

kritický,  jenomže  –  byl  vlastně  někdy  jiný?  napadla  mistra  druhé  směny

hříšná  myšlenka,  které  se  skoro  polekal,  ale  zaplať  pámbů  aspoň  za

jednoho,  řekl  si,  srovnal  papíry  na  stole  a  přichystal  se  na  pohovor  se

Stanislavem  Vágnerem,  který  se  vrátil  z  výdejny  navlečený  do  nových

montérek.

„Tak  podívej,“  začal  svoji  řeč,  když  před  tím  chvíli  hleděl  do  mladé

tváře  s knírkem,  „tohle  je malá  vlečka,  rozhodně  menší  než  stanice,  odkud

jsi přišel.“

„Jo, to jsem si  všiml,“  poznamenal  mladík  a  mistr  Hudec  se zamračil.

Nadřízení  se  nemají  přerušovat,  touto  zásadou  se  řídil  celý  život  a

doporučoval je všem kolem sebe. Teď však neřekl nic.

„Práce  je tu  rozdělena na  dva  obvody,  severní  záloha  sestavuje  ucelené

vlaky, přistavuje uhlí pro briketárnu…“

„Uhlí pro výrobu briket se musí dovážet? Proč?“

„Hlavním  produktem  je  tady  svítiplyn,  dělá  se  z  hnědého  uhlí  dolu

Pavel. Na brikety je tohle uhlí nekvalitní, proto se mísí s uhlím  dováženým z

mostecké  pánve…  v  práce  jižní  zálohy  je  přistavovat  prázdné  vozy  pro

briketárnu,  pro  drcené  uhlí,  přistavuje  cisterny  na  plynárnu,  ale  to  ti

podrobně vysvětlí pan Jedlička. S ním budeš jezdit po dobu zácviku.“

„Snad seznání, tak to bylo domluveno.“

„Tak  seznání,  no.  Jedlička  je  mým  zástupcem,  taky  prohlíží  vagóny,

když chybí parťák, tak ho zastupuje.“

„A když chybí posunovač?“

„Tak jezdí parťák sám, lidí je málo všude, to víš…“

Do  dveří  vešla  Matylda:  „Jdu  dodělat  zbytek  Kájova  vzadu  na  čtvrtý
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koleji, je to hotový. A zpátky bych napsala  prázdný uhláky na briketárně.“

„Dobře,“ kývl mistr, „a vezmi tady  mladýho  sebou.  Ukaž  mu,  kde  co se

nakládá,  Jedlička  je  nahoře  na  plynárně.  Až  se  vrátí  červená  mašina,

budeš s nima jezdit,“ dodal k Vágnerovi a vstal.

Matylda obrátila oči je stropu. Co já mu budu vykládat o práci?

Už bez  zbytečných otázek vyšel  parťák  s Matyldou  mezi  koleje,  Matylda

ukazovala na sušáky  briketárny  a  vysvětlovala,  že tady  se nakládají  brikety

pro celou republiku a před nedávnem i  za  hranice  do Německa  a  že tady  se

loží uhlí  pro elektrárny  a  kam  všude  ho posílají  a  potom si  všimla,  že jí  ten

kluk skoro vůbec neposlouchá. Anebo se tak aspoň tváří.

„Proč myslíš, že ti tohle všechno vykládám?“ rozčilovala se.

„Já nevím, asi že ti to mistr nařídil, ne?“

„Ale hlavně abys něco věděl, ty chytrej,“ začala mu taky tykat.

„A co kdybych chtěl od tebe slyšet něco docela jinýho?“

„Jó?“ protáhla, „a co jinýho?“

„No třeba jak hodně se tady dělá na odpolední a noční?“

„Jak  kdy,  někdy  toho  není  moc  a  kluci  mají  docela  pauzy,  jindy  je  to

horší.  Já  vlastně  ani  nevím,  mám  stůl  v  kanceláři  odbytu,  to  jsou  ty  dveře

před mistrovnou a ven chodím jen k vlakům a ráno. Nebo když mistřík něco

chce.“ 

„A spaní v noci někdo kontroluje?“

„Dohromady  ne.  Jen  mistr,  ale  ten  spíš  zabouchá  na  dveře  mašiny,

nebo po výpravčím pošle vzkaz vysílačkou. Oni  mají  na  mašinách  vysílačky

a domlouvají se s výpravčím a hradlem.“

„Takže tady nemusí bejt špatná práce… a co ty?“

„Co já,“ nastražila se.

„Co děláš, když neděláš?“

„Nechceš  toho  vědět  nějak  moc  najednou?  Máš  se  zajímat  hlavně  o

práci, říkal mistr.“

„To snad souvisí,“ rozhodil rukama.
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„Nesouvisí,  ale  můžu  ti  to  klidně  říct.  Stůl  mám  v  odbytu,  to  už  jsem

říkala,  sedím  tam  s  Evou,  to  je  zaměstnankyně  šachty,  ne  vlečky.  Je  jí

dvacet,  svobodná,  štíhlá.  Na  rozdíl  ode  mě,“  vypouštěla  lehkovážně

informace o své kamarádce.

„Jak na rozdíl, ty seš vdaná?“

„To ne, ale štíhlá nejsem, to snad vidíš.“

Rozesmál se docela hlasitě. 

„To je dobrý, s touhle figurou si snad neděláš žádný násilí, řekl bych,  že

máš všeho akorát!“

„Ne. Jsem prostě moc tlustá a musím zhubnout. Držet dietu, chápeš?“

„Jo  chápu.  Moje  žena  tak  držela  dietu  tak  dlouho,  až  jí  to  doktor

zakázal. Protože si skoro zničila žaludek.“

„Ty seš ženatej?“

„Děláš, jako bys to nevěděla. Buď ti to řekl  mistr,  anebo  sis  to vyčetla  v

papírech.“

„Papíry tam nebyly, jenom vstupní karta,“ řekla a  zarazila  se.  Proč mu

to všechno vykecávám?

„Hele,  a  co že jsi  přišel  dělat  zrovna sem? Na  dráze  to  snad  bylo  lepší,

anebo to aspoň říkají.“

„Je, jenomže na dráze mi slibovali byt už na vojně, potom za rok a  když

pořád  nic,  tak  jsem to  tam  zabalil.  Tady  mi  slíbili  byt  za  tři  měsíce,  jinak

bysme  museli  dál  bydlet  s  rodičema,  sice  v  domku,  ale  malým.  A  to  není

dobrý, vždyť to znáš.“

„Neznám,  bydlím  sama,“  řekla  a  začala  přebírat  nálepky.  Zvedla

mřížku  schránky  na  kraji  vagónu,  nabodla  na  kovové  ostny  modře

orámovaný papír se stanicí určení a adresou příjemce a mřížku zaklapla.

„Já  ti  pomůžu,“  bral  jí  papíry  z  ruky,  zavrtěla  hlavou.  „Udělám  to

sama,  mistr  to  nerad  vidí.  Že  potom  nemám  nic  na  práci,  kdybyste  mi

dělali nálepky. Jako by on byl jeden z těch, co se tady  na  vlečce  přetrhnou,“

dodala a otevřela další schránku. Na konci vlaku měla všechny vozy hotové,
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jdeme zpátky.

„Jaký je to, žít sama?“ zeptal se po chvíli.

„Tak,  normální,“  řekla  neurčitě  a  podivila  se,  kolik  toho  na  sebe

prozradila.

„Kdybych někdy přišel na kafe do toho odbytu, vyhodíš mě?“

„Jak  chceš,  ale  tady  už  ti  to  jede,“  obrátila  se  a  ukázala  na  červený

lokotraktor,  který  se  blížil  od  jižního  hradla.   Na  každém   styku  kolejí  se

mašina  malinko propadla.

„Tak fajn, někdy se stavím,“ zavolal do hluku brzdícího stroje.  Naskočil

na  přední  stupačku  vedle  chlapíka  ve  světlých  montérkách  a  mašina  se

znovu rozjela.

Dalších  čtrnáct  dnů  se  vídali  jen  občas,  Eva  byla  nemocná  a

zastupovala  ji  nevrlá  Šebková  a  na  kávu  ani  nebyl  čas.  Když  konečně

přišel,  pohádal  se  s  Evou  kvůli  kouření,  na  chodbě  řekl  Matyldě,  že  má

pěkně  blbou  kamarádku  a  kávu  že  si  dá  v  kantýně.  Když  Matylda  zůstala

stát opřená o dveře, vrátil se, naklonil se k  ní  a  políbil  ji  na  tvář.  Vynadala

mu,  do  mistrovny  bylo  otevřeno  a  venku  mu  vysvětlila,  že  Hudec  má  oči

navrch hlavy, kdykoliv se o ni někdo zajímá. A vůbec, máš svou ženu,  řekla

ještě a vrátila se dovnitř. V té době už mu v duchu říkala Stando.

Po bílé  dálnici se  řítí  auta,  od  naleštěných kapot  se  odráží  slunce,  Matylda

stojí  u  krajního  pruhu  a  mává  rukou,  nikdo  nezastavuje,  jako  by  jí  ani  neviděli

osamělí řidiči za volanty, připadá jí  to  divné,  auta jedou úplně bezhlučně,  ruka jí

začíná  brnět  od  marného  mávání,  brnění  se  stává  nesnesitelným…  dívka  se

probouzí,  usnula  na  válendě  s  rukou  pod  hlavou  a  sen  se  vytratil  a  zbyla  jen

brnící ruka.

Venku je stále ještě světlo,  z  otevřených  oken  láká  večerníček  děti  na  svoji

znělku.  Jdu,  rozhoduje  se  Matylda,  chvíli  se  probírá  šatníkem  a  vybírá  khaki

komplet,  vyčistit  zuby  a  trochu  černě  na  řasy,  ještě  umýt  a  pečlivě  vyleštit

skleničku  od  vody,  s  utěrkou  v  ruce  se  však  počáteční  elán  vytrácí,  kam  se  v
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tomhle sídlišti dá proboha jít?!

Podívám  se  k  Jitce  a  potom  zase  domů,  rozhoduje  se  a  přehlíží  svoje

království Matylda. Je spokojena, všechno je na svém místě,  ještě trochu uhladit

válendu  a výtahem dolů a na ulici.

Odpolední  ruch  mezi  paneláky  vystřídalo  pusto,  z  oken  jsou  slyšet

nezajímavé televizní zprávy, matky pokřikují na děti  a děti  pokřikují  mezi sebou,

prodavačky  nákupního  centra  odcházejí  domů,  na  rohu  se  nudí  pár  kluků  a

holek, nad městem dýmá a hučí Kombinát.

Já bych se  asi  zbláznila, mít  každý večer  byt  plný  hulákání  děcek,  myslí  si

Matylda, mužskýho  rozvalenýho  u  televize,  běhat  kolem  nich…  ačkoliv,  kdyby

mi jen trochu pomohl, děti bysme vykoupali a dali je spát, voněly by z postýlek a

k tý  televizi  bysme  si  sedli  oba,  na  stolku  kávu…  a,  zavrtí  hlavou  a  zbytečně

přidá do kroku.

Vyznat  se  mezi  paneláky  nedělá  dívce  potíže,  většinu  z  nich  stavěli,  když

ona  zabydlovala  své  obydlí.  Město  stavěli  na  etapy,  jak  bylo  potřeba

zaměstnanců pro  Kombinát,  bytová nouze přivála lidi ze všech koutů  republiky.

Práci  našel  každý,  ne  nadarmo  se  zkratka  KVHU  vykládala  jako  „každej  vůl

hledá uplatnění“, ačkoliv oficiálně to byl kombinát na využití  hnědého uhlí.  Ještě

dlouho budou  na  volné  louce  pod  tratí  ramena  jeřábů  přenášet  panelové  dílce,

ale nový  kulturák  by  postavit  taky  mohli,  napadlo  Matyldu,  ve  starém  nedávno

spadl  kus  omítky  ze  stropu  jeviště  těsně  vedle  slavného  zpěváka…  událost  se

dlouho vyprávěla, neměl tak skákat na jevišti… Věkový průměr dvacet  sedm let,

i já do  toho spadám,  myslí  si  Matylda,  hlavně to  ale dělají  děti  a  proto  je  večer

všude tak pusto.

Za  chvíli  zvoní  u  dveří  podobných  svým,  snaží  se  zachytit  alespoň  zvuk

televize uvnitř, všude je ale ticho. Jen ve vedlejších dveřích splachování  záchodu

a ze dveří vykukuje hlava v natáčkách.

„Jitka šla do Slovanu, byli tu pro ní.“

„No  jo,  tak  děkuju,“  odpovídá  Matylda  sousedce,  které  Jitka  občas  hlídá

děti  a  dolů  se  vrací  pěšky.  Dilema  jít  do  Slovanu  za  Jitkou  anebo  domů  řeší

kompromisem, podívám se  tam  a  půjdu.  A  tajně  doufá,  že  tam  bude  i  Standa,

který sice bydlí v ubytovnách proti Kombinátu, ale dole ve městě je každý volný
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večer.

Po hádce s Evou a  nepovedeném polibku  Matyldě  se Vágner  omezil  na

pouhý  pozdrav.  Matyldě  to  bylo  trochu  líto,  ale  ztotožnila  se  s  Eviným

názorem: je to frajer a tebe může nechat na pokoji. A stejně, je ženatej.

Tomu  se  Matylda  podivila,  protože  zrovna  Eva  na  rubriku  stav  příliš

nehleděla, ale budiž. Seděly naproti sobě celé šichty a zbytečně se dohadovat

nechtěla. Celou věc začala považovat  za  skončenou dříve,  než vůbec  začala,

když  ji  jednu   neděli  kolem  půlnoci  probudil  zvonek  a  rámus  na  chodbě.

Polekala se a potichu šla ke dveřím. 

„Kdepak hochu, ta nám neotevře,“ uslyšela huhlat Vágnera.

Vedle  jeho  kukátkem  zkresleného  obličeje  uviděla  ještě  hlavu  parťáka

Jižní zálohy.

„Otevře, vsaď se,“ namítl Petr a zaťukal na dveře.

„Neblbni, netluč, probudíme lidi,“ zahuhlal Vágner.

„Všichni lidi mají  spát  spánkem  spravedlivých,  protože ráno musí  vstávat  do

práce… nebo do zaměstnání… rozumíš,“ naléhal druhý hlas.

„No  jo,  to  máš  pravdu,  jenom  my  vstávat  nemusíme,  protože  máme

odpolední,“ zvolal Vágner na celou chodbu.

„Pravda,  ale  my  jsme  zase  dělali  dneska,  a  v  sobotu…  a  voni  měli

pěkný volno…“ zapřemítal smutně druhý hlas.

„Takže  my  jsme  vlastně  chudáci,“  poklesl  hlas  i  Vágnerovi,  „protože

my děláme pořád dokola a pořád…“

Matylda cvakla zámkem a otevřela  dveře:  „Co tady  vyvádíte,  dělat  tady

brajgl v půlnoci,“ syčela potichu.

„Jé  hele,  Matylda  z písničky,“  rozzářil  se Vágner  a  nadšeně  se  podíval

na svého kumpána. Oči se mu leskly, blonďaté vlasy měl spadlé do čela.

„Sakra  pojďte  dovnitř,  nebo  tu  s  lidma  nevydržím,“  vztekala  se

Matylda a vtáhla je do předsíně.
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„Von, jo,“ ukazoval Petr  na  Vágnera,  „von  říkal,  že se zlobíš  a  že nám

nevotevřeš.  A já  mu  povídal,  že seš výborná  holka  a  že nás  pozveš  na  kafe.

Vidíš,“ obrátil se k Vágnerovi, „a pozvala.“  

„Nepozvala,“  vzala  si  Matylda  župan  a  přehodila  žlutou  larisu  přes

rozestlanou  válendu.  „Ale  když  jste  tady,  tak  se  tu  nekymácejte  a  sedněte

si,“ dodala a šla postavit vodu na sporák. Čas  od času někdo  zazvonil  nebo

zabouchal,  když  je holka  sama  žijí  všichni  ženáči  v  domnění,  že  je  zvědavá

zrovna  na  jejich  společnost.  Když  to  byli  chlapi  ze  sněmy,  občas,  pokud

nebyli  pod  obraz,  jim  otevřela  a  kávu  udělala.  Vždycky  odešli  a  druhý  den

uhýbali pohledem.

Vágner se usadil do křesla a pohodlně opřel hlavu.

„Hele  nespi,  divochu,  noc je  ještě  mladá,“  strčil  do  něho  Petr,  „seš  na

návštěvě, tak zachovej dekorum.“

„Je  otázka,  jestli  vůbec  víš,  co  to   dekorum  je.  Jestli  náhodou  neznáš

jenom  poslední  tři  písmena  toho  slova,“  ozval  se  Vágner  se  zavřenýma

očima.

Matylda  stála  opřená  o  kuchyňskou  linku,  ruce  v  kapsách  županu  a

hodnotila  nastálou  situaci.  Udělám  jim  kafe  a  vypadnou.  Vágner

vystřízliví,  než  dojde  nahoru,  protože  teď  v  noci  nic  nejede  a  na  Péťu  už

stejně čeká  ženuška  s  válečkem  na  nudle,  jestli  ho  doma  vůbec  mají.  Tak

takovýhle starosti já nemám, pohodila hlavou a zalila kávu.    

„Ty Madluš, kolik je vůbec hodin,“ ozval se Petr.

„Máš  hodiny  před  sebou na  stěně.  Kdybys  náhodou  neviděl  na  rafičky

nebo čísla, tak je půl jedný. V noci, jak sis určitě všiml venku.“

Vstal a zapotácel se. 

„To  je  zase  průser,“  chytil  se  za  hlavu,  „honem  otevři,  to  bude  zase

kravál, je je je,“ prorokoval svůj nejbližší osud a čekal na výtah.

„Měl  sis  to v  tý  makovici  přebrat  dřív.  A  hlavně  neusni  ve  výtahu,  na

chodbě je v  noci  zima,“  neodpustila  si  Matylda  a  zavřela  dveře.  Vágner  na

půl ležel v křesle, na stolku stydly dvě kávy.
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„Víš  co,“  zatřásla  mu  ramenem,  „jdi  spát  jinam.  Třeba  na  tu  svoji

ubytovnu. Slyšíš,“ zavolala.

Pomalu otevřel oči a nechápavě se rozhlížel.

„Kde je Péťa?“

„Péťa šupajdil domů k mamině.“ 

„Tak přece jsem tady,“ vydechl Vágner, když se napil neoslazené kávy.

„Počkej, vy jste se snad domluvili?“ zvedla hlavu Matylda.

„Jak domluvili?“

„Na  tý  scéně,  kterou  jste  ztropili  před  dveřma.  Jako  že  vám  otevřu,

abych neměla v baráku zle a Petr potom odejde,“ zvyšovala hlas.

„Nekřič,  tak  to není.  Když  nás  vyhodili  na  Růžku,  povídám  Petrovi,  že

bych si dal kafe. Abychom šli k nim. Ale on, že jeho  stará,  tak  to řekl,  fakt,

že bude spát  a  že vzbudíme  děti  a  tak  a  že bysme mohli  jít  k  tobě.  Já  mu  to

rozmlouval,  jenže  on  neposlechl.  Tak  jsem  tady.  Vlastně  jenom  já,“

rozhlížel se kolem sebe.

„A ty se zlobíš, že to tak dopadlo,“ naklonila hlavu.

„Nebylo to od něho pěkný. Nebylo. Ale neboj,“ řekl tiše a  oči  se mu  opět

začaly zavírat, „vypiju to kafe a půjde. Hned, jak to vypiju.

„Už tě vidím, jak pochoduješ pět kiláků nahoru. Až budeš chtít, vezmi si

tuhle deku a lehni si tady.  Válenda  je široká  dost,“  vstala,  župan  přehodila

přes druhé křeslo  a  vlezla  si  zpátky  pod  svoji  deku.  Ven  koukaly  jen  oči  a

těma se koukala na Vágnerův údiv. 

Probral  se,  posadil  se  rovně  a  podíval  se  na  ní:  „Ne,  já  radši  půjdu,“

vstal a nejistým krokem přešel pokoj.

„Tak  potom  zabouchni,“  ozvala  se  a  zavřela  oči.  Chvíli  poslouchala

vrzání  parket  a  potom  vyhlédla  z  pod  deky.  Seděl  v  křesle,  hlavu  zase

zakloněnou a spal.

Vedle sebe ho ucítila až v šedivém rozednívání.

„Byla mi strašná zima,“ zašeptal chraplavě a objal ji studenou rukou.

„Aspoň se svlíkni,“ vzdychla a zavřela oči.
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Jejich  milování  bylo  krátké  a  Matylda  při  něm  nic  necítila.  On  hned

vzápětí usnul.

Slovan  je  neosobní  sídlištní  restaurace,  vybavená  koženkovými  židlemi,

umakartové  stoly  pokryté  bílými  ubrusy,  na  stěnách  impresionistické  tisky,

široká okna. Otevřeli jej nedávno a tak je jeho úroveň vcelku solidní.  Pivo pouze

ve  výčepu,  v  lokále  tlumená  světla  a  tlumený  hovor,  příjemná  obsluha  v

kavárenském prostředí.

Matylda  nahlíží  dovnitř,  několik  známých  kývá  na  pozdrav,  Jitku  nikde

nevidí.  Zato  od  zadního  stolu  zvedá  se  postava,  blonďatá  hlava  cosi  říká,

ostatní se otáčejí, Matylda se dává na ústup. Ve vestibulu ji dohání Vágner.

„Co ty tady, zajdeš na skleničku?“ září úsměvem a snad má opravdu radost.

Společná noc před časem v nich vyvolal rozpačitý  pocit,  měli k sobě  blíž  a

zároveň se jakoby báli sami sebe.

„Ne, jenom jsem hledala kámošku,“ vymlouvá se dívka a chce odejít.

„Počkej přece, spěcháš někam? Můžeme se projít, jestli chceš…“

Matylda  krčí  rameny,  Vágner  se  za  okamžik  vrací  a  venku  ji  bere  kolem

ramen.

„Co když tě někdo uvidí? Za pár týdnů se máš stěhovat,“ provokuje dívka.

Vágner mlčí a dává ruku do kapsy.

„Počkej, já to tak nemyslela,“ vezme ho Matylda kolem pasu, a jsem s  tebou

ráda, dodává, ale jen pro sebe. 

Do  ztichlých  ulic  sídliště  snáší  se  zlidšťující  soumrak,  za  širokými  okny

nervózně  problikává  modré  světlo  obrazovek,  po  chvíli  nastává  dilema,  kam  v

tomhle městečku  jít  na  procházku.  Je  možnost  cestou  k  nádraží  podívat  se  na

několik  domků  starousedlíků  a  na  jejich  rozkvetlé  zahrádky,  anebo  ven  kolem

zahradních chatek stlučených z toho,  co  kdo  dal anebo ukradl a potom  do  luk.

Kamínky na  cestě  chrastí  pod  nohama,  světla  města  se  vzdalují,  ticho  ruší  jen

všudypřítomný slabý hluk Kombinátu.

Mlčení je dlouhé,  jako bysme si neměli co  říct,  myslí  si  dívka  a  v  tu  chvíli

říká  Vágner:  “Hned  nějak  na  počátku  jsem  se  tě  ptal,  jaký  je  to  žít  sama.
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Vymluvila ses, ale já měl pocit, že jsi toho tehdy chtěla říct daleko víc…“

Matylda se dívá pod nohy, cesta je malinko světlejší než okolní louka,  chvíli

přemýšlí a potom povídá: „Uvažuješ jako všichni. Myslíš  si,  že mi nic neschází.

Že  může  jít  kam  chci,  dělat  si  co  chci,  nikoho  se  nemusím  ptát…  to  je  sice

všechno pravda, ale za nějakou dobu tě to přestane bavit.“

„Jednou jsem četl  nějaký výzkum, ptali se  tam  žen  tak  kolem  třicítky,  který

žily samy. A osm z deseti jich bylo spokojených.“

„Co je mohlo bavit na tom, že byly samy?“

„Přesně  to,  o  čem  jsi  mluvila.  Nezávislost  na  někom,  možnost  výběru

partnera až po  delší  známosti,  rozumíš,  oni nejsou samy,  ale  nechávají  si  čas  a

když to k ničemu nevede, tak pryč od toho. Chápeš,  to  snad  je moderní  způsob

života…“

„No, to jo,“, prohodila skepticky, „a ty bys chtěl žít sám?“

„Nevím. Možná jo,  nemusel bych hledat práci  tam, kde  mi  dají  byt…  dělal

bych jen to, co by mě bavilo… asi jo.“

„A takhle mluví každej, kdo má kam jít. Koho doma někdo čeká. Ale co já a

tady? Všichni jsou ženatý, svobodnýho kluka nevidíš.  A když nějakej takovej je,

myslí si že je jedinej a podle toho se taky chová. Rozvedený koukaj něco  si  užít,

protože  to  kolem  ženský  a  dětí  už  znají.  V  tomhle  městě  je  jedno  kino,  tři

hospody  a jedna slušnější  restaurace.  A teď mi poraď,  kam mám jít  a s  kým  se

můžu seznámit.“

„No tak,  rozčilování  škodí  zdraví,  i  když  zrovna  tobě  sluší.  To  si  vezmeš

prvního, který o tebe bude mít zájem?“

„Nevím,“ krčí Matylda rameny, „ale asi jo.“

„Počkej, to snad…“

„Co  snad,“  rozhazuje  rukama,  „mám  snad  čekat  do  třiceti,  až  mě  nikdo

nebude chtít? Až bude stará? Už teď jsem stará!“

„Stará,  to  se  ti  povedlo,“  směje  se  Vágner,  „kolik  ti  je?   Pětadvacet?  To

přece není žádnej věk. To se člověk teprve rozhlíží po světě!“

„Chlapi možná, ale pro  ženskou je to  akorát.  Všechny holky z naší  třídy  už

jsou  vdaný.  A  dvě  dokonce  rozvedený.  Jenom  já  jsem  pořád  svobodná.

Svobodná,“ opakuje posměšně a obrací se k městu.
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„Jdem, tohle mě nebaví,“ říká trucovitě a Vágner ji bere kolem ramen.

„Počkej,  to  fakt nikoho nemáš? Nikoho,  kdo  by o  tebe stál? Seš  přece  fajn

holka, kdo si tě vezme, bude mít doma hotový pomyšlení…“

„Mám kluka. Už skoro rok,“ říká dívka a zní to trochu do prázdna.

„Bydlí kousek od Pardubic a chtěl by sem jít dělat.“

 Jenomže  trochu  pije,  pomyslela  si  a  chvíli  přemýšlela,  jestli  to  má  říct

nahlas. Ale… vždyť mu do toho nic není, tomuhle blonďákovi, rozhodla se.

Pepík z Pšeničné byl  taky  blonďák,  vlasy  každý  jinam,  pusu  od ucha k

uchu.  Seznámili  se  v  nedalekých  lázních,  státní  statek  tam  v  zimě  posílal

své  zemědělce  zotavit  po  sezóně  a  nabrat  síly  na  další  polní  práce,  domů

přijížděli   po  lázeňských  flámech  zdevastovaní  víc,  než  odjížděli,  ale  svůj

účel to splnilo. Rubrika sociální politika byla odškrtnuta.

Pepík tady navíc potkal Matyldu, byla  po nákupech  a  potom na  kávě  u

autobusového nádraží,  zemědělci  ten den pařili  zrovna  tam  a  Matylda  jela

domů až nočním autobusem. U nich doma jezdil Pepík traktorem, byl  samá

sranda,  po kapsách  plno  peněz.  Chvílemi  se Matyldě  zdálo,  že  mu  sláma  z

bot  čouhá  až  příliš,  ale  hlavu  si  s  tím  nelámala.  Z  rodné  vísky  byla  na

podobné  typy  zvyklá  a  některé  se  podařilo  časem  i  zcivilizovat.  Psali  si

krátké  dopisy,  jeho  škrábanice  musela  dlouho  luštit,  sama  slohovým

talentem  taky  nevynikala  a  vůbec  –  jaké  dlouhé  psaní,  dopis  není  živý

člověk.

Za  pár  měsíců  jí  napsal  –  přijeď,  ukážeš  se  mámě  a  můžeme  se

zasnoubit.

Její  tajná  přání  zdála  se naplňovat,  vybrala  si  tři  dny  staré  dovolené,  z

vkladní knížky vyzvedla pět stovek a  sedla  na  vlak.  Cesta  byla  dlouhá,  čtyři

hodiny  rychlíkem  do  Prahy,  další  tři  zase  rychlíkem  do  Pardubic  a  ještě

hodinu  motoráčkem.  Konečně  vystoupila  na  venkovské  zastávce,  jedna

kolej, zděná oprýskaná bouda,  opršelý  nápis  Pšeničná.  Rozhlížela  se,  nikdo

ji  nečekal.  První  domky  vesnice  byly  dva  kilometry  odtud,  vzala  tašku  a
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šlapala  pěšky.  Chalupu  našla  podle  čísla  popisného  snadno,  vesnice  těch

čísel  měla  nějakých třicet.  Pohledem znalým  bydlení  v  podobném  prostředí

zhodnotila  prolehlou  střechu  a  malou  zásobu  dřeva  na  zimu,  prošla

chatrnou  brankou  a  zaklepala  na  dveře.  Dívala  se  na  loupající  se  lak

výplně a bránila se vlně skepse. 

Otevřela šedovlasá žena v sepraných šatech.

„Dobrý den, já jsem Matylda,“ řekla a trochu jí drhnul hlas.

Žena  chvíli  přemýšlela.  „Jó,  vy  jste  ta  Pepíkovo  z  lázní,  že  jo,“

upamatovala  se  a  pozvala  ji  dál.  Já  nejsem  z  lázní,  namítla  Matylda,  ale

zbytečně, žena ji neposlouchala. 

Kuchyně  představovala  vesnickou  klasiku,  sporák  na  propan-butan,

zašlé  umyvadlo  se  studenou  vodou,  starou,  žlutě  natřenou   linku,

umakartový  stůl  a  koženkové  židle,  kanape.  Na  Matyldin  vkus  poněkud

nepořádek.

„Sedněte  si,“  povytáhla  budoucí  tchyně  židli  a  sundala  z  opěradla

teplákovou bundu. Kuchyní se protáhla kočka.

Seděly  a  mlčely,  Matylda  poslouchala  zvuky  z  venku  a  sbírala  odvahu

zeptat se na Pepíka. 

„A… kde je Pepa?“

Žena sebou trhla, zřejmě podřimovala.

„Ten? Asi v hospodě. Povídal, že už se musí loučit se svobodou.“ 

Nějak brzy, napadlo Matyldu, zatím o nějaké svatbě řeč nebyla.

„Copak on neví, že jsem měla přijet?“

„Jó, něco říkal, ale von se vrátí, neboj se,“ začala jí tykat.

„Nejede teď nějaký vlak,“ vzmohla se Matylda na otázku.

„Ale  no  tak,  snad  bys  nechtěla  jet  zpátky,  teď  na  noc,“  polekala  se

žena.

To  je  pravda,  musela  souhlasit  Matylda.  Žena  konečně  vstala  a

postavila se ke sporáku.

„Dám ti něco najíst a ukážu ti, kde budeš spát.“
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Snažila  se spolykat  brambory  s vepřovým masem  z domácí  zabijačky  a

přemýšlela,  co  vůbec  ví  o  klukovi,  za  nímž  se  vydala  takový  lán  cesty.

Připadalo jí toho žalostně málo.

Matyldin  budoucí  manžel  se  vrátil  kolem  půlnoci.  Ležela  v  jakési

podkrovní místnosti pod těžkou,  nepříliš  větranou duchnou,  únava  z cesty a

neočekávané napětí zahnalo spánek daleko pryč.

Nejprve  se  rozsvítilo  na  dvoře,  potom  bouchání  dveří,  hlasy  matky  a

jejího  syna  a  nakonec  kroky  do  schodů.  Než  dospěly  nahoru,  ozvalo  se

žuchnutí,  nadávky  a  zvuky  pádu.  Vyskočila  z  postele  a  otočila  dvakrát

klíčem. 

Než bouchání  na  dveře  po  pěti  minutách  ustalo,  rozhodovala  se  dívka,

že  by  mohla  i  otevřít.  Vzpomněla  si  na  občasné  návštěvy  ve  své  garsonce,

cesta k jejím dveřím také vedla většinou z hospody… ale ty lidi znám, jsem s

nima  denně,  celé  tři  roky…  přemítala.  Jenže  tady  s  tím  klukem  chci  a

možná  taky  budu  žít…  než  své  dilema  vyřešila,  bylo  už  všude  ticho  a

nakonec se dostavil i málo úlevný, ale aspoň nějaký spánek.

Ráno se žena  tvářila  nepřátelsky,  ženich  měl  opuchlé  oči  a  omluvit  se

uznat za vhodné až po Matyldině pohrůžce, že se okamžitě vrací  domů.  Když

spolu byli sami, oznámila mu rozhodným hlasem:  „Pokud  my  dva  budeme

spolu, budu mít jedinou podmínku. Nebudeš pít.“

„To ani s kamarádama nebudu moct jít na pivo?“ zděsil se ženich.

„Budeš,“  nastínila  mu  budoucnost  Matylda,  „ale  včas  domů  a

střízlivej!“

 „No dobře, já se teda budu snažit,“ slíbil nerad.

Když  třetí  den  ráno  odjížděla,  bylo  vše  dohodnuto.  Na  podzim  Pepík

nastoupí  do  Kombinátu  jako  řidič,  nastěhuje  se  na  ubytovnu,  časem  k

Matyldě do bytu, ten vymění za větší  a vezmou se.

Vágner  se  dívá  do  země  a  nakopává  drobné  kamínky,  které  je  vidět  od
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prvních světel sídliště.

„Jestli se vezmete, tak to z nějaký velký lásky nebude, co?“ říká tiše.

I Matylda jako by hledala řešení na zemi.

„Já sama nevím, jestli dělám dobře. Pochop, já se chci vdávat, ale taky chci,

aby to za něco stálo. A tohle? Nevím…“

Prošli  kolem  několika  paneláků,  před  nimi  se  objevilo  koupaliště.  Dírou  v

plotě se protahují dovnitř.

„Nechceš se vykoupat?“ ukazuje Vágner na vodu v bazénu.  Matylda zkouší

nohou teplotu vody. Brr, je to ledovka…

Sedí  vedle  sebe  na  dřevěném  platě  na  opalování,  Vágner  vybírá  z  dlaně

kamínky a háže je do vody. Po každém žblunknutí se po hladině rozběhnou kola

a rozvlní odraz věžáku. Dívá se nahoru, několik oken ještě svítí, za ostatními spí

lidi  a  sní  svoje  touhy  a  přání.  Obrací  hlavu  k  Matyldě,  ta  se  dívá  někam  před

sebe a má jakýsi neurčitý pocit, hodně neurčitý a hodně vzdálený,  pocit,  jako by

tohle už nikdy v životě neměla prožít.

„Co  si  slibuješ  od  takovýho  manželství?“  hází  Vágner  do  vody  další

kamínek.

„Přestane pít. Určitě přestane pít. Nebo myslíš, že mě nemá rád?“

„A to nějak souvisí?“ ptá se poněkud prostoduše Vágner.

„No jistě,“  zvedá dívka  prudce  hlavu,  „kdo  má  rád,  dovede  přece  přinášet

oběti!“

„Nevím. Znal jsem ale pár  případů,  že jí  měl rád,  přestal  pít…  měsíc,  dva,

třeba i půl roku a potom začal znovu a možná o  to  víc.  I na pár  facek došlo  po

návratu z hospody…“

Mlčela.

„A potom šli od sebe. Ona s dvěma dětma, nervy nadranc.“

„Zrovna velkou naději mi nedáváš…“

„A  co  ti  mám  povídat?  Že  jsi  tak  dobrá,  že  si  zasloužíš  někoho  úplně

jinýho?  Kdo  by  ti  v  tý  vesnici  aspoň  přišel  naproti  k  vlaku?  Kdo  by  s  tebou

strávil  večer,  místo  aby  s  kamarádama  chlastal  v  hospodě?  Když  tam  může

sedět  kdykoliv  jindy,  když  tam  nejsi?  Vždyť  ten  vesničan  si  tě  neváží  ani  teď,

když spolu  chodíte,  nebo co  spolu  máte.  No  uznej,“  obrací  se  k  dívce  a  háže
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zbytek kamínků do vody. Hladina se rozčileně rozvlnila.

Matylda  si  lehá  na  chladná  prkna,  ruce  za  hlavou.  Obloha  je  tmavá,  občas

problikne hvězda.

„Dneska ani nejste svoji a tohle ti dělá. Jak to  bude  vypadat,  až budeš  muset

sedět doma a hlídat děti? Budeš poslouchat jako hodiny a s  lítostí  vzpomínat  na

doby, kdy jsi byla sama.“

„Tak na to určitě vzpomínat nebudu,“ ohrazuje se dívka prudce.

Teď pro změnu mlčí Vágner.

„A co  bys  mi  teda  radil?“  přerušuje  Matylda  mlčení,  „vezmeš  si  mě  snad

ty?“

„No právě.  To  by  dost  dobře  nešlo.  Mít  dvě  ženský  u  nás  není  možný…

aspoň  ne  legálně,“  filozofuje  Vágner,  dívka  ho  objala,  mlč,  prosímtě,  buď

potichu, mě je teď docela hezky…

„My vlastně máme smůlu,“  ozve se  po  chvíli  Vágner.  „Nějak jsme se  minuli

v čase.  No  řekni,  proč  se  tak  často  dva  lidi,  který  jsou  si  sympatický  a  mohli

anebo dokonce se mají rádi, nepotkají ve chvíli, kdy se dá ještě něco dělat?“

„Nevím.  Třeba  se  potkají  a  nepoznají,  že  k  sobě  patří.  Pak  se  potkají  s

někým jiným a myslí si, že zrovna to je on. Jako třeba ty se svojí ženou.“

„Stejně se ti divím, že zrovna jeho sis musela vybrat.“

„I  nad  tímhle  jsem  uvažovala.  Já  asi  někoho  takovýho  jako  jsi  ty  nikdy

nepotkala.  Rozumíš,  kdo  by  se  zajímal,  jak  žiju,  jestli  mám  někoho  ráda,  co

bych  chtěla  a  nechtěla…  Prostě  jsem  neměla  to  štěstí.  Každej  vždycky  přišel,

chvíli se pobavit a hned  do postele. A ty sis ke mně ani lehnout nechtěl…“

Vágner  leží,  oči  zavřené  a  poslouchá.  Dívčina  slova  jej  balí  do  chomáčků

vaty, připadá si lehce, jako by se vznášel. Jsem skutečně takovej? napadá ho.

Asi jo, odpovídá si polohlasně.

„Co říkáš?“ zeptala se dívka vedle něho.

„Přemýšlel jsem, jestli tě mám rád,“ zalhal.

Přitiskla  se  k  němu  a  zůstali  dlouho  ležet  na  studených  prknech  plovárny.

Poslední okno věžáku zhaslo, na hladině se odrážel pouhý tmavý obrys domu.
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Matylda si nakonec zařídila věci po svém. Svého vesničana si  vzala,  její

touha po rodině byla silnější než realita  jejich vztahu,  svatba  byla  u  nich ve

vesničce  a  Matylda  pozvala  celou  partu,  jenom  to  jaksi  podivně  vyšlo  na

sobotní  odpolední  šichtu.  Byly  z toho rozpaky,  vybraly  se peníze  na  svatební

dar,  jakési  kastroly  se  koupily  a  nějak  převládl  pocit,  jako  by  se  tím

Matylda  vydělila.  Byl  to  jen  pocit  a  většina  ani  nevěděla  proč,  prostě  do

party  přestala  patřit.  Novomanžel  začal  na  briketárně  plachtovat  naložené

vagóny,  potom  šel  na  drtírnu,  možná  to  nebyl  špatnej  kluk,  v  hospodě

kumpán  k  pohledání.  Matylda  měla  na  prstě  zlatý  kroužek  a  byla

spokojená,  byt  jí  vyměnili  za  dva  jedna,  jejímu  muži  trčel  ze  zadní  kapsy

kalhot hřeben a prkenice a do statistik narozených dětí  přibyl  za  devět  (nebo

to bylo o něco dříve?) měsíců jeden baculatej kluk… 
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                                           Kapitola 2                    
             

                                            Prémie 

Červen  se  začervenal  jahodami  v  zahrádkářské  kolonii  za  sídlištěm,

koupaliště  a  břehy  rybníků  jsou  obsadili  první  naháči,  ve  školních  lavicích

netrpělivě  posedávají  děti  v  toužebném  očekávání  posledního  zvonění  a  v

rodinách se  kují  plány letošních  dovolených.  Jen Kombinát  jako by  nebral  letní

počasí na vědomí, dýmí, hučí a sálá nad městem svým neměnným rytmem a tak

místo  k vodě  přiváží  pět  autobusů dělníky  na  odpolední  směnu.  Na  rozcestí  u

jižní brány vystupují vlečkaři třetí  směny a spolu  se  zaměstnanci  drtírny jdou ve

skupinkách kolem tankerů a čisticích filtrů fenolky do patrové budovy šaten.

V nízkém baráku vlečky sedí za stolem mistr Hudec ve světlých montérkách

  a  spolu  s  mistrem  dopolední  směny  prohlížejí  předávkovou  knihu.  Zatím

nepřevlečený sleduje jejich řeč  Jedlička,  dnes  bude  zastupovat  parťáka  druhého

obvodu a přijel již prvním autobusem.

Do dveří  nahlíží  parťák prvního  obvodu  v  Vágner  a  hlasitě  volá:  „Poklona

mistře, jak to vypadá? Budeme dělat hned nebo až potom?“

„Nazdar  nazdar,“  snaží  se  Hudec  zakrýt  nepříznivý  dojem  z  familiérního

pozdravu, „než půjdeš na mašinu, tak se zastav.“

Jedlička  ještě  chvíli  sedí  a  potom  sám  šlape  cestu  mezi  kolejemi  kolem

vysokého  zásobníku  drceného  uhlí,  kus  před  sebou  vidí   Vágnera  a  jeho

posunovače  Ebrta  a  nejraději  by  si  vybral  volno  a  seděl  doma  u  lahve

vychlazeného piva.

V šatně šumí sprchy a muži na sebe pokřikují a pouštějí si studenou vodu, s

opálenými  zády  legračně  kontrastují  bílé  zadky  a  muži  mají  dobrou  náladu:
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šichta jim skončila.

Jedlička  se  převléká  hned  za  vchodem  a  jeho  skříňka  tu  stála  jako  jedna  z

prvních.   Roky  odpracované  na  vlečce  jej  řadí  mezi  pamětníky  a  třeba  takový

Vágner se  musí  sprchovat  až  kdesi  v  páté  uličce  za  sprchami.  Montérky,  které

vytahuje  ze  skříňky,  jsou  skoro  čisté,  většinu  šichet  prosedí  Jedlička  u  mistra,

jemuž je  pravou  rukou.  Občas  zajde  na  mašinu  zahrát  si  dudáka  a  vyslechnout

názory  dělnictva  (podržet  prst  na  tepu  mas,  říká  tomu  s  oblibou),  aby  mohl

informovat mistra. Hodnota těchto informací není valná a mistr to  ví,  hodnocení

jeho práce je závislé na aktivitě jeho dělníků a svým způsobem je nutno táhnout  s

nimi za jeden provaz. Jedličkova hlášení přijímá nicméně ochotně.

Zastupováním parťáka Jedlička  nadšený  příliš  není  a  pevně  doufá,  že  jeho

nemoc  nebude  mít  dlouhého  trvání.  A  kdoví,  jestli  se  neválí  někde  u  vody,

napadá ho.

 Na  lavičku  mezi  skříňkami  usedá  strojvedoucí  Bláha,  křiklavě  modré

montérky  umazané  hlavně  na  loktech,  stehnech  a  kolenou.  Pod  paží  odřenou

aktovku, uvnitř svačinu, dvě lahve desítky a karty.

„Nazdar  Karlíku,“  zdraví  jej  srdečně  Jedlička  přesvědčený,  že  na  prvním

pozdravu závisí nálada po celou šichtu.

„Těbůh,“  odpovídá  ledabyle  strojvedoucí  a  zapaluje  si  jednu  z  dvacítky

cigaret za šichtu.

„Ty  seš  dneska  místo  Petra,“  ptá  se,  když  si  napřed  pořádně  od  plic

odkašle.

„Dneska s tebou. A s Vocelkou,“ odpovídá  Jedlička,  pečlivě skládá kalhoty

na ramínko a přemýšlí,  jestli někde viděl posunovače  Vocelku.  Kdyby  nepřišel,

musel bych všechno dělat sám, napadá ho zděšeně.

Jeho  starost  řeší  Bláha:  „Vocelka  si  zapomněl  klíč  od  skříňky  a  šel  k

údržbářům pro pilku na železo. Takže přijde asi později.“

„Jasně,  nic  se  neděje,  máme  dneska  dost  času,“  uklidňuje  se  Jedlička  a

nasazuje nádražáckou čepici. Ve skříňce  má dvě,  jednu zánovní  když zastupuje 

a  jednu  starší  s  červenou  páskou  nad  štítkem.  Páska  je  odznakem  určitého

postavení  v kolejišti –  má právo rozkazovat  svému posunovači,  pokud  dostane

nějakého  přiděleného.  V  opačném  případě  dělá  parťák  i  posunovače  a  řídí  se
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heslem – poruč a udělej si sám.

 Když zamkne skříňku a přesvědčí  se  o  pevnosti  zámku, jdou  oba  klidným

krokem starších  lidí  ke vchodu.  Na  schodech  zaslechnou  hlas  Vágnera:  „Na  té

výrobní  poradě  si  budeme  muset  pár  věcí  vyříkat,“  vykládá  zřejmě  svému

posunovači  a Jedlička se  zamračeně  podívá  na  strojvedoucího.  Napjatá  situace

trvá  již  několik  šichet,  od  okamžiku,  kdy  Jedlička  udělal  malinký  naschvál.

Vlečka  je  rozdělena  do  dvou  obvodů.  První  obsluhuje  větší,  čtyřnápravový

lokotraktor,  parťák má  k  ruce  dva  posunovače  a  jeho  práci  bezprostředně  řídí

výpravčí,  pod  jehož  věží  výšky  třípatrového  domu  jsou  také  kanceláře  vlečky.

Četa sestavuje vlaky naložené briketami a uhlím, přistavuje šedivé výklopné vozy

s  uhlím  pro  briketárnu  a  práce  je  tady  víc,  než  v  obvodě  druhém.  Ten  je  na

druhém konci téměř kilometr dlouhých tří  dopravních  kolejí  pod  hradlem, jehož

obsluhu  mají  na  starosti  signalistky.  Mašina  je  menší,  třínápravová,  přistavuje

prázdné  vozy  k  nakládce  briket  i  uhlí  a  obsluhuje  koleje  plynárny  a  teplárny.

Pomyslná  hranice  obvodů  je  v  polovině  nejdelší  dopravní  koleje  a  právě  sem

odstavil  Jedlička  malou  prázdnou  cisternu,  kterou  přitáhl  z  plynárny.  Byla  to

zlomyslnost,  když  měla  malá  mašina  hodně  práce,  nechal  se  vůz  hned  na  kraji

koleje, pokud  měla četa  čas,  přivezla  vagón  až  na  druhý  konec  koleje.  Jedlička

zvolil  kompromis.  Na  konci  šichty  se  Vágner  rozčiloval  u  mistra  –  proč  tu

cisternu  nemohl  zatlačit  až  k  nám,  museli  jsme  s  patnácti  vozama  zajíždět  přes

celou kolej!

„Uklidni  se,  seš  ještě  moc  mladej,  abys  nám  tady  radil  nebo  rozkazoval,“

ozval se Jedlička, který seděl na svém oblíbeném místě vedle stolu mistra. 

„No  tak  chlapci…“  snažil  se  Hudec  uhasit  hrozící  požár,  jenomže  Vágner

neměl úctu ani před šedinami, ani autoritou.

„Já  jsem  sice  mladej,“  ukázal  na  Jedličku,  „jenomže  vy  jste  zase  práci  na

dráze viděl z rychlíku a ještě přes špinavý okna!“ řekl prudce a odešel do šatny.

„No  řekni  Karlíku,  měl  jsem  pravdu  já,  nebo  on?“dožaduje  se  Jedlička

souhlasu.  Strojvedoucí  krčí  rameny.  Ze  svého  okénka  nahoře  na  mašině  může

sice  zaujmout  objektivní  stanovisko,  ale  proč  si  to  rozházet  s  jedním  nebo

druhým?  Tohle  je  záležitost  mistra,  odpovídá  Jedličkovi  a  ten  mlčí.  Rozhodně

má pravdu on, vždyť na téhle vlečce dělá už osm let!

- 29 -



Příčina  jeho  rozladění  přichází  zatím  do  mistrovny,  usedá  z  boku  stolu  a

přisunuje si předávkovou knihu.

„Proč  neuklidili ten vůz od  skladu?“ dívá  se  tázavě  na  svého  mistra,  „tyhle

vagóny má přece uklízet ranní šichta!“

Krytý  vůz  od  součástek  k  drtírenským  strojům  opravdu  měla  odstranit

dopolední směna, mistr  to  ví  lépe než jeho parťák,  ale ne všem se  měří  stejným

metrem.  Jedna  parta  může  nechat  vagón  stát  a  nic  se  neděje,  nechá-li  ho  tam

parta  jiná,  jsou  z  toho  významné  pohledy,  ne-li  pokárání.  Kromě  Hudce  jsou

totiž všichni mistři členové stranické organizace.

Marnost protestů  si  mistr  Hudec uvědomil už před  lety a byl by rád,  kdyby

tento fakt vzal na vědomí i jeho nový parťák.

„Tak tam zajedeš ty, no,“ bere zpět  knihu, „potom vytáhneš briketárnu,  vlak

zatím dělat nebudeme, takže naložené vozy odstavíte  na osmou a devátou kolej,

to se domluv s  výpravčím.  Druhá záloha přistaví  zbytek uhláků a potom bysme

měli udělat tu výrobní poradu.“

„Jak to měli, je přece plánovaná, tak bude, ne?“ 

„Bude,  samozřejmě  že  bude,“  uklidňuje  parťáka  mistr  a  odchodem  do

kanceláře odbytu dává najevo konec zbytečných hovorů.
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Vágner  do  dveří  odbytu  také  nahlédne,  zahaleká  na  Matyldu  a  Evu  a  s

rukama  v  kapsách  jde  k  lokotraktoru  řady  444.2,  podle  červené  barvy  kapoty

zvaného Karkulka.

V  kabině  sedí  strojvedoucí  Mácha,  machr  přes  motory  a  specialista  na

plynulou jízdu a hledí na parťáka, jak leze po schůdcích.

 „Tak co, pojedeme?“ zajímá se.

Parťák si  zapaluje cigaretu,  znamená  to  ještě  deset  minut  čekání,  protože  v

prostoru Kombinátu se nesmí kouřit venku.

„Uděláme  támhletu  zetku  a  briketárnu  a  půjdeme  na  poradu.  Kdybych  teď

nebyl  u  mistra,  tak  by  snad  vůbec  nebyla,  je  to  možný?“  kroutí  hlavou  na

sedátku, které mu uvolnil o několik let starší posunovač Ebrt.

Ten se  směje  a  dívá  se  na  Máchu.  „Chlapče,  Hudec  chce  mít  hlavně  klid.

Aby se  lidi nehádali mezi sebou,  aby se  nehádali s  ním,  aby pořádně  dělali,  aby

ho šéf jenom chválil. Znáš ho pár měsíců, budeš si muset zvyknout!“

„Já nejsem proti  klidu, nejsem ani proti  pořádný práci,  ale tohle všechno by

mělo platit  pro  všechny.  A tedy i pro  Jedličku.  A to  by mu měl  snad  říct  právě

mistr!“

„Tak tohle už mu vůbec neřekne,“  směje se  pořád  Ebrt,  „protože  ti  dva  už

přežili jiný kofry, než jsi ty,“ poplácá Vágnere  po zádech a leze z mašiny ven.

„Jdu  to  připravit  na  briketárnu,“  volá  ze  schůdků,  parťák  kývá  hlavou  a

strojvedoucí startuje mašinu.  Když jednou kolem mistrovny,  vidí  Vágner Hudce

sedět za stolem a zamyšleně hledět ven. 

V dobách, kdy měl Hudec vlasy bez jediné  šediny  a  do důchodu daleko,

sedával  v  dopravní  kanceláři  stanice  druhé  třídy  a  s  červenou  čepicí  na

hlavě  řídil  dopravu  na  dvou  kolejích  dopravních  a  šesti  manipulačních.

Čtyři  rychlíky  a  osm  osobních  vlaků  ve  dne,  v  noci  podstatně  větší  počet

vlaků  nákladních,  na  každém  zhlaví  výhybkářský  domeček,  u  jednoho  i

závory.  V  budově  z  červených  cihel  pokladna  a  tranzito  a  hlavně  poklid,

lehce ospalý  rytmus  denních a  nočních šichet,  taková  byla  stanice,  ve  které

se Hudec  za patnáct  let  vypracoval  na  zástupce  náčelníka  (dříve  a  dnes  už
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opět  přednosty)  s  perspektivou  jednoho  dne  převzít  jeho  funkci  i  byt  nad

dopravní  kanceláří.  Tahle  trpělivě  budovaná  konstrukce  zhroutila  se  v

okamžiku,  kdy  do  stanice  vjel  vlak  místo  na  kolej  volnou  a  tudíž  i

průjezdnou  na  kolej  obsazenou  vlakem  jiným.  Oba  vlaky  byly  naštěstí

nákladní  a  díky  pozornosti  strojvedoucího  vlaku  jedoucího,  jenž  po  zjištění

kam  jede začal  intenzívně  brzdit,  nedošlo  ke zranění  lidí,  přesto  byl  pohled

na  hromady  plechů  a  železa  tristní.  Hlavní  vinu  nesl  výpravčí  Hudec,

nějaké procento pochopitelně výhybkář na zhlaví a pro Hudce  to znamenalo

definitivní  odložení  červené  čepice  a  předčasný  konec  pečlivě  narýsované

kariéry.  Několik  dalších  let  pracoval  jako  výhybkář,  jehož  práci  kontroluje

výpravčí  a  když  nedaleko  jeho  bydliště  začali  stavět  Kombinát  a  hledali

středně  technické  kádry  pro  vznikající  vlečku,  pokusil  se  Hudec  zvrátit

nepříznivě  vyhlížející  budoucnost  a  přihlásil  se  do  náboru.  Dopravní

průmyslovka  zakončená  maturitou  byla  dostatečným vzděláním  pro  funkci

mistra  s  pravomocí  řídit  dvanáct  pracovníků  jedné  směny  nepřetržitého

provozu.  Nebezpečí  dalšího  opominutí  bylo  vyloučeno  skutečností,  že

bezprostřední dopravu řídil od reléového zabezpečovacího zařízení nahoře na

věži  výpravčí,  přesto  byl  Hudec  až  úzkostlivě  opatrný.  Svojí  roli  hrál  také

fakt, že se nikdy nestal majitelem rudé knížky.

 Relativní  spokojenosti  dosáhl  Hudec  i  v  životě  civilním.  S

přednostovským bytem se rozloučil  v  okamžiku  své  osudové  nehody,  z  nové

výstavby  dostal  byt  na  sídlišti  a  svého jediného syna dal  studovat  na  strojní

průmyslovku,  protože  v  dopravě  nevíš  dne  ani  hodiny…   V  zakládané

zahrádkářské  kolonii  celkem levně  zakoupil  kus  pozemku,  postavil  skleník

a  stal  se  soběstačným  ve  výrobě  zeleniny.  Ve  chvílích  volna  vyrážel  s

košíkem do okolních lesů,  kde  navzdory  exhalacím z  Kombinátu  stále  ještě

rostly parádní hřiby.

Rozhodnutí  nadřízených  respektoval  bez  připomínek,  jeho  místo  THP

byla  ostatně  jejich  zásluha,  jak  se  domníval.  O  svých  podřízených  si  velké

iluze  nedělal,  byty  na  sídlišti  přilákaly  do podniku  lidi  různých charakterů
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i  chuti  do  práce,  přesto  se  Hudec  snažil  o  určitou  stabilizaci  své  party.

Dařilo  se  střídavě,  největší  problém  však  byly   vztahy  on  a  šéfové  a  on  a

podřízení.  Vycházet  se  šéfy  byla  nutnost,  koho  chleba  jíš,  toho  píseň  zpívej,

bylo  však  nutno  vycházet  i  se  svými  ovečkami,  protože  odpolední  a  noční,

soboty a neděle žila směna svým životem a nejvyšším šéfem byl Hudec sám.

Nového parťáka přijal v  duchu daleko  vřeleji,  než  dal  najevo.  O lidech

přicházejících z dráhy z vlastního rozhodnutí měl vysoké mínění, především i

jejich odbornosti. Systém zkoušek, školení a přezkušování  byl  u  ČSD daleko

přísnější  a  důkladnější,  než  tady  na  vlečce.  Vrásky  na  sedmapadesátiletém

čele Hudcově  však  přidělávala  povaha  parťákova.  Diskuse  nad  některými

nesmyslnými  rozkazy,  sledování  práce  druhé  zálohy  a  požadování  stejných

prémií pro parťáky i Jedličku vytvářely jisté třecí plochy.

Jedličkovi  do  padesátky  nescházelo  mnoho  a  spolu  s  Hudcem  byl  na

vlečce od počátku.  Kvalifikaci  měl  sice  minimální,   nebyla  však  zapotřebí.

Jeho  hlavní  kvalifikací  bylo  dlouholeté  členství  u  komunistů.  A  tohle

všechno  Vágner,  který  byl  na  vlečce  za  čtrnáct  dní  týden  nechtěl  vzít  na

vědomí, natož pak respektovat.

Jedlička v roli parťáka sedí  na sedátku lokotraktoru a pozoruje   kojeliště.  U

sloupu návěstidla  mašina zastavuje a strojvedoucí houká.

„Co  tam  ta  holka  dělá,“  kroutí  hlavou  Jedlička  a  hledí  k  širokým  oknům

hradla.  Za  lesknoucími  se  skly  neregistruje  žádný  pohyb  a  tak  bere  do  ruky

sluchátko vysílačky, umístěné na lokomotivě.

„Zavolám výpravčímu, ať na ní zazvoní,“ oznamuje stručně.

„Počkej,  už  se  něco  hejbe,“  říká  strojvedoucí  a  pozoruje  závaží  výhybek,

které se  trhavě přestavují,  „zbytečně  budeš  otravovat  výpravčího  a  ten  si  bude

myslet, že se tam Ivana flinká.“

Na  návěstidle  se  svítí  bílé  světlo,  krátké  houknutí  a  kola  lokotraktoru

přejíždějí  výměny.  U  poslední  výhybky  ukončující  deltu  všech  kolejí  Jedlička
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pomalu slézá ze schůdků a točí kličkou telefonu na sloupu návěstidla.

„Dobrý  den  Ivanko,“  hovoří  do  sluchátka  a  snaží  se   o  vlídný  tón,

„pojedeme  na  pátou  pro  prázdné  uhláky  a  dáme  je  na  desátou  briketárenskou.

Tam bysme počkali, ano?“

Výhybky se  s  tlumeným vrčením motorů opět  přestavují,  mašina najíždí  na

prázdné uhláky. Jedlička stojí vedle vozů a dívá se do okénka mašiny.

„Kde je ten Vocelka, už je půl třetí,“ sleduje hodinky a rozhlíží se.

„Tak to zavěš, vždyť on přijde,“ volá strojvedoucí do  hluku mašiny a ohlíží

se k hradlu. Bílé světlo umožňuje jízdu.

Jedlička se ohýbá pod nárazník a tiše nadává.  Kuple,  kterou musí  zavěsit  na

hák mašiny je těžká a na tuto práci je tady posunovač.  Vylézá ven a stoupá  si  na

železnou stupačku.

„Tak jedem, když tady  ten  kluk  není,“  zvedá  ruku  s  praporkem  a  v  duchu

závidí strojvedoucímu. Sedí si uvnitř, kouká z okénka a jenom pohybuje  pákou.

Jeden aby tady pobíhal venku a tahal se s kuplema.

Vagóny se škubavě dávají do pohybu, nárazníky řinčí a rychlost se zvyšuje.

„Héj, Karle,  pomalu trochu,“  křičí  Jedlička na strojvedoucího.  U  návěstidla

musí  seskočit  a když všechny vozy přejedou,  postaví  se  na  první.  Bláha  kývá,

přibržďuje a vagóny se  cukají  sem tam. Jedlička mává praporkem,  na briketárnu

je  třeba  zajíždět  opatrně.  Vozy  k  nakládce  jsou  zavěšeny  na  vrátku  a  ten  lze

prudkým najetím lehce utrhnout. U briketárny čeká Vocelka, Jedlička seskakuje a

v oblouku dává návěst.

Když  jsou  vozy  na  místě,  vrací  se  lokotraktor  zpět  k  návěstidlu.

Strojvedoucí si zapaluje, přichází i Vocelka.

„Musel  jsem  jeden  zámek  uříznout  a  druhej  sehnat,  protože  jsem  si  jako

blbec nechal klíče doma,“ vysvětluje.

„To je dobrý,“ mává rukou Jedlička, „můžeme taky udělat jeden za druhého,

ne?“

Strojvedoucí  si  myslí  svoje  a  sleduje  okna  hradla,  za  kterými  se  pohybuje

světlo signální lampy. I ve dne tak hradlařka nahrazuje praporek.

„Máme někam jet,“ obrací se na Jedličku.

„Jak  to,  svoje  jsme  si  udělali,  kam  bysme  jezdili?“  tváří  se  Jedlička
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nechápavě a bere sluchátko vysílačky.

„Proč mu pořád chceš volat,“ diví se strojvedoucí,  „zeptej  se  Ivany,  ta ti to

taky řekne!“

„Co  mi  hradlařka  bude  rozkazovat,“  odporuje  Jedlička  a  palcem  mačká

bublinu  gumového  sluchátka.  „V  219,  tady  je  V  217,  přepínám,“  volá  do

sluchátka, zahleděný důležitě do neurčita.

„Slyším,“ ozve se hrncový hlas .

„Kam pojedeme?“

„Po  druhé  koleji  máte  volno,  bude  výrobní  porada,“  oznamuje  výpravčí  a

dodává: „Konec.“

„Jo,“ řekne Jedlička a vrací sluchátko na místo. „Tak jedem.“

Strojvedoucí s Vocelkou se na sebe dívají a oběma cuká v obličeji.

Pod  hradlem  zastavují,  z  vyklápěcího  okna  se  vyklání  Ivana,  počkejte  na

mě,  hned  jsem  dole,  volá  a  za  okamžik  šplhá  do  otevřených  dveří  kabiny

lokotraktoru.  Červené  kalhoty  kontrastují  s  černými  vlasy  sčesanými  do  čela,

dívčina přítomnost  v  tomto  výlučně  chlapském  prostředí  zmírňuje  napětí  před

poradou,  která  by  měla  být  jakýmsi  zlomem  v  životě  party.  Jedlička  dokonce

nabízí sedátko, na něž má nárok vedoucí posunu.

V mistrovně už čeká zbytek směny.  Vágner se  svým  posunovačem  Ebrtem

(další  posunovač  je  zatím  ve  fázi  slibů  vedení),  strojvedoucí  Mácha,  mistr  i

Matylda ve svých vytahaných teplácích. Výpravčí přijde jen na chvíli,  nahoře na

věži  obsluhuje  i  návěstidla  důlní  dráhy  a  ta  jezdí  nepřetržitě.  Všichni  kouří  a

mistr  marně  rozhání  dým  u  svého  stolu.  Ovzduší  se  stává  nedýchatelným  na

samém počátku.

„Tak  chlapci,“  začíná  mistr  opatrně  a  rozhlíží  se,  „vítám  vás  na  dnešní

výrobní  poradě,  na  které  bysme  měli  probrat  některé  běžné  záležitosti.  Prvním

bodem  je  soutěž  ve  vykládce  vozů  s  briketovatelným  uhlím.  Zprávu  přednese

soudruh Jedlička.“

„V soutěži  vedeme  o  dvacet  vozů,  dnes  je  dvacátého  prvního,  do  konce

měsíce bysme to měli udržet,“  říká pomalu Jedlička vědom si své důležitosti.  Je

totiž  také  vedoucím  Brigády  socialistické  práce,  kde  se  jako  zásluhy  bere

odpovědný  přístup  k  práci.  Pro  každého  pracovníka  je  za  vítězství  v  soutěži
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stovka,  pro  něho  a  mistra  sto  padesát.  A  tahle  informace  by  měla  navodit

smířlivou atmosféru, myslí si Jedlička i mistr. Nikoliv ovšem parťák Vágner.

„Když tu soutěž vyhrajeme, dostane každej stovku?“ ptá se.

„Správně,“  přikyvuje  mistr  a  doufá,  že  výměna  názorů  se  dnes  konat

nebude. 

„Proti tomu ovšem musím protestovat,“ kazí mistrovu naději Vágner.

„Jak to,“ zvedá Jedlička hlavu od papírů.

„Protože na tom všichni nemají stejnou zásluhu, to je přece každýmu jasný.“

„Vždycky tomu tak bylo,“ rozhlíží se Jedlička po ostatních.

„Možná,“  připouští  Vágner,  „ale hlavní podíl  na  vykládce  má  hlavně  první

záloha, která jezdí tady pod věží. Takže by ty peníze měli brát hlavně oni.“

„Druhá záloha vám nepomáhá? Nikdy?“ oponuje Jedlička.

„Pomáhá.  Zatlačit,  když  se  tahá  všech  pětadvacet  vozů  najednou.  A  to  je

málokdy,  většinou se  souprava  trhá  na  dva  kusy,“  zvýšeným  hlasem  vysvětluje

Vágner.

„Počkej,  nerozčiluj  se,“  vstává  mistr  od  stolu  ve  snaze  zažehnat  hádku,  ke

které se schyluje, „a co bys navrhoval?“

„Střídat  se.  Už jsme o  tom mluvili, jenomže  to  nějak  zapadlo.  Normálně  se

po  týdnu  turnusu  střídat.  Protože  na  jihu  je  podstatně  míň  práce.  A  prémie

máme zase všichni stejný.“

„K tomu se musí vyjádřit taky ostatní,“ říká mistr a situaci vidí černě.

„Strojvedoucí  se  střídat  nemůžou,  protože  velká mašina je na jihu  zbytečná

a mašiny máme přidělený podle typů,“ vyděluje Mácha strojvedoucí z návrhu. 

„Dobře,  s  tím  se  nedá  nic  dělat,  ale  posun  se  střídat  musí,  abychom  měli

všichni stejný díl  práce.  Tím pádem budou  odpovídat  i  prémie,  který  se  stejně

dělí rovným dílem,“ hájí Vágner svoji myšlenku.

„A já jsem kategoricky proti,“ oznamuje Jedlička popuzeně.

„Vám to  přece  přeci  může být  jedno,  stejně jenom zaskakujete za marody,“

diví se mistr.

„Může, ale není.  Protože  střídám hlavně druhou zálohu na jihu. A  jak  znám

Petra, nebude s tím souhlasit vůbec,“ usmívá se Jedlička.

„Bohužel,“ vrtí  hlavou Vágner,  „s  Petrem  jsme  tohle  prodiskutovali  dávno.

- 36 -



A souhlasí. Bez výhrad. Dokonce řekl, že to mělo být už dávno.“

„Já  si  taky  myslím,  že  je  to  spravedlivý.  My  tady  dřeme  a  vzadu  kolikrát

skoro celou šichtu prospí,“ říká 

Ebrt, „taky bych si někdy v noci dal dvacet!“

„No, to je argument,“ snaží se mistr něco říct do všeobecného smíchu.

„Když mají dostávat všichni stejný peníze a za soutěž taky,  tak by se  střídat

mělo,“ připojuje se Matylda, „to je snad každýmu jasný, ne?“

„Ty tomu tak rozumíš, ty zrovna,“ rozkřikuje se Jedlička.

„Jen jí  nechte,  má snad  nárok na svůj názor.  Patří  do  party zrovna tak  jako

vy,“ zastává se Matyldy Vágner a patrně jenom Ebrt ví, co za tím vším je.

„Tak  dobře,“   oznamuje  mistr,  „od  prvního  se  budou  parťáci  i  se  svými

posunovači střídat vždycky po turnusu. Máte ještě někdo něco?“

„Mám,“  hlásí  se  zase  Vágner,  „podle  vlečkového  řádu  se  v  bodu

rozdělování  prémií  mají  zúčastnit  taky  parťáci.  Za  ty  tři  měsíce,  co  jsem  tady,

jsem nic takovýho nepozoroval.“

Zatracenej  kluk,  kde  zase  tohle  vyšťoural,  myslí  si  mistr  a  jakési  tušení  o

téhle záležitosti má.

„A co  bys  na  tom  chtěl  měnit?“  ptá  se  Jedlička  značně  ostrým  tónem.  Do

této chvíle byly prémie záležitostí jeho a mistra.

„Měnit možná nic,  ale  kdo  jiný  než  parťák  může  ohodnotit  lidi,  se  kterýma

dělá?“

„Ale  to  se  nějak…“  hájí  Jedlička  své  vymoženosti,  zatímco  mistr  listuje  v

předpisech.

„No  jo,  je  to  tady,“  pokyvuje  hlavou  a  je  rád,  že  všechny  nepříjemnosti

navrhl Vágner. Sám by si na Jedličku netroufl.

„Domluvíme  se  koncem  měsíce,  až  dostaneme  prémie  přidělený,“  končí

mistr poradu  a otevírá  okno.  Kuřáci a kuřákama,  nadává  potichu.  Když  všichni

odejdou,  zastaví  se  Jedlička  ve  dveřích:  „Tomu  jsme  měli  zabránit.  Za  chvíli

nám tihle učedníci  budou  poroučet.  Mám, starým kozákům,“ dodává  a odchází

k mašině.
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Před  osmi  lety  stála  v  těchto  místech  dlouhá  dřevěná  bouda,  ve  které

sídlil výpravčí, šéf budoucí vlečky a tři posunovači. Vlečku představovaly  tři

koleje,  na  kterých  bylo  neustále  živo.  Kombinát  byl  v  počátcích  výstavby,

manipulační  vlak  přivážel  nahoru  konstrukce,  armatury,  kotle,  stroje,

trubky,  potrubí  a  spoustu  dalšího  materiálu.  Koleje  obsluhovaly  čety

manipuláků,  místní  obsluha  přistavovala  na  další  dvě  koleje  vagóny  k

vykládce  a  koncem  směny  je  stahovala  zpět.  Jedním  z  obsluhy  byl  i

Jedlička.  Přišel  z  malé  vesničky  na  olomoucku,  kde   v  padesátých  letech

jako  dělník  kovopodniku  rozkulačoval  vesnice  a  pomáhal  v  terénu

prosazovat  kolektivizaci.  Tak  se  dostal  k  domku  se  zahrádkou  a  zůstal

pracovat  v  JZD.  Jenomže  práci  za  lidi  nikdo  nedělal  a  tak  se  rapidní

zvyšování  jednotek  nekonalo  tak  rychle,  jak  si  představoval.  Když  se

doslechl  o  náboru  do  Kombinátu,  dal  zemědělství  vale  a  šel,  jak  hrdě

prohlašoval, budovat hornické pohraničí.

Jako první se musel naučit chodit v kolejišti, aby nezakopával o temena

kolejí  a  taky  sledovat  vagóny,  aby  ho  nějaký  nepřejel.  Práce  se  mu

zamlouvala.  Většinu  směny  čekali  na  vyložení  vozů  a  byl  čas  na  partičku

dudáka  nebo  mariáše.  Každá  nově  otevřená  kolej  se  slavila  a  spolu  s

kolejemi  přibývalo  do  provozu  i  nových  zaměstnanců.  Když  začali  stavět

hradlo  pro  výpravčí  a  dole  kanceláře,  doufal  Jedlička,  že  se  teplého

místečka   dočká  i  on.  Byl  přece  jedním  z  prvních  a  hlavně,  vlastnil

červenou  stranickou  knížku!  Vlečka  nebyla  velká,  ale  vybavili  ji  moderní

technikou a  tak  přicházeli  odborníci  –  bývalí  výpravčí,  absolventi  dopravní

průmyslovky  s ještě vlhkým vysvědčením,  posunovači  a  parťáci  od  dráhy  a

místa  v  nové  budově  se  stále  nedostávalo.  Časem  začala  pracovat

briketárna, provoz vlečky se rozšířil a přešlo se na turnus ranní, odpolední  a

noční,  víkendové  volno  jednou  za  měsíc,  den  klouzavého  volna  navíc.

Vytvořily se čtyři party, v čele  každé  mistr  a  výpravčí  a  tu  Jedlička  zjistil,  že

na něho jaksi pozapomněli.

Nemáte  patřičnou  kvalifikaci,  řekli  mu  na  vedení  bez  ohledu  na  jeho
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zásluhy  a  tak  měl  dvě  možnosti.  Začít  v  jiném  provoze  od  začátku  a  nebo

dělat  parťáka.  Od  běhání  s  praporkem  v  ruce  jej  zachránila  funkce,  o

jejímž  smyslu  se  u  vedoucího  závodu  vedly  dlouhé  diskuse:  prohlížeč

vagónů a zástupce mistra s povinností střídat parťáky.

Kdo v kolejích nezačínal v mládí,  nikdy  si  pořádně  nezvykne,  tradovalo

se mezi ajznboňáky. Práce ve dne v noci, venku v dešti, mrazu i sněhu, stále

ve střehu… Jedlička nebyl valný parťák. Přesto se rozhodl vydržet.  V duchu

kalkuloval  s  Hudcovým  odchodem  do  penze.  Tak  mělo  všechno  poklidně

směřovat k vytouženému cíli, když se objevil nový parťák Vágner.

„Co říkáte  na  toho novýho kluka,  mistře,“  zeptal  se Jedlička  dva  týdny

po jeho nástupu.

Hudec  zbystřil  pozornost,  názory  na  lidi  nutno  odměřovat  v  malých

dávkách a opatrně. 

„Proč se ptáte,“ vyhnul se odpovědi.

„Tak, jak se vám jeví?“ nedal se Jedlička.

„Jak…  je  tady  krátce,  ale  jinak…  posudek  celkem  dobrý,  všechny

zkoušky  zvládnutý  výtečně…  Někdy  trochu  moc  rozumu.  Ale  nebyli  jsme

jiný?“ řekl a skoro věřil tomu, že on sám byl v mládí stejný.

„Ba  ne,  toho  budeme  muset  pohlídat,“  zvedl  prst  Jedlička.  „Za  dobu

zácviku toho napovídal…“

„A co jako?“

„No,  jak  by  se  dalo  dělat  úsporněji,  jak  by  měl  mistr  řídit  práci…

různě,“  sledoval  Jedlička  reakci  Hudcovu.  Ten  mávl  rukou,  ale  nejméně

dva dny přemýšlel o jeho slovech. Ne, nový parťák se určitě nebude tlačit na

jeho místo.  Alespoň ne do  chvíle,  než  přijde  čas  důchodu.  Ani  zatím  nemá

předpoklady…  Že  to  Jedličkovi  vrtá  hlavou,  napadlo  ho  ještě  a  po  nějaké

době pustil rozhovor z hlavy.

Na zelené  lokomotivě  zvané  rosnička  je  ticho.  Jedlička  sedí   na  sedátku  a
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dívá se z okénka na pustou cestu k hlavní bráně, strojvedoucí Bláha kouří,  nohy

pohodlně opřené o  pult.  Poslední  slovo porady  měla Ivana,  kterou vezli zpět  na

hradlo.

„Dobře to Standa řekl,“ pronesla nahlas a dívala se na Bláhu.

„Podívejte Ivanko, mě je to celkem jedno. Slyšela jste Máchu.  My se  střídat

nebudeme a jak se  dohodnou  kluci venku, to  je  hlavně  jejich  věc.  Pravda  je,  že

tady to trochu volnější je.“

„A  nakonec  je  to  správný.  Prémie  berou  všichni  stejný,“  uzavřela,  když

sestupovala po schůdcích mašiny. Parťák Petr  poslední  dobou  marodil  častěji  a

Jedlička řídí  práci  posunu zdlouhavě.  Jízdy  jsou  zbytečně  komplikované,  práci

dopředu  naplánovat  neumí.  I hradlařla je ráda,  když světýlka  jednotlivých  kolejí

na  pultu  zhasnou  a  ona  může  nerušeně  plést,  luštit  křížovku  anebo  listovat

časopisy.  Její  slovo  v  partě  není  rozhodující,  práce  na  hradle  má  sice  přímou

souvislost  s  prací  venku na kolejích a na šikovnosti  hradlařky  také závisí  doba

posunu,  světlá  místnost  s  akumulačními  kamny  a  čisté  oblečení  ji  však  staví

poněkud stranou mužů ve špinavých montérkách.

„Ta  ví  taky  všechno  nejlíp,“  utrousil  Jedlička,  když  za  sebou  zabouchla

dveře.

Lolotraktor  stojí  na  briketárenské  koleji,  kousek  dál  na  koleji  vedlejší  stojí

odstavený červený lokotraktor. Otevřeným oknem se  valí  dým z cigaret,  osádka

první, severní zálohy sedí na pultech motoru a hraje karty.

„Mám červený,“ hlásí Mácha a na vrch paklu dává žaludského svrška.

„Ale  pane  Mácha,  co  mi  to  děláte.  Kde  mám  ty  žaludy  pořád  brát,“

lamentuje Vágner,  bere  vrchní  kartu  a  dívá  se  na  zelenou  mašinu.  Jak  asi  bude

Jedlička  reagovat  na  stejné  prémie,  napadá  ho  a  nedává  pozor  na  hru.  Znovu

bere vrchní kartu a nakonec je nucen míchat a rozdávat hru další. 

„Mám smůlu ve hře,“ směje se a karty pleskají i pult.

„Zato u ženskejch ti to šlape dobře, co?“ doráží Ebrt a uznale se ušklebuje.

„Myslíš?“ dívá se na něho Vágner a rozkládá karty do vejířku.

„Takovou Matyldu dostat  do  ruky,  to  musí  s  člověkem zamávat,“  směje se

Ebrt.

„Kamaráde,  se  mnou  nezamávaly   jiný  Matyldy,  natož  pak  tahle,“  snaží  se
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téma zahrát do autu Vágner a pomáhá mu výpravčí.  Z vysílačky se ozývá: 

„Zajeďte  na  briketárnu,  odstavte  loženou  zátěž  a  počkejte  na  šesté  koleji.

Jede sem jednoduchý uhlí, mašina počká na prázdný vozy.“

„Rozumím,“ odpovídá Vágner do sluchátka a leze z mašiny.

„Zajeďte  tam,  já  to  zatím  připravím,“  ukazuje  hlavou  na  vedlejší  kolej,

přelézá odstavené vagóny a jde kolem zelené mašiny. Podívá  se  nahoru,  Jedlička

odvrací  hlavu. Škoda,  že se  takhle musíme dohadovat,  myslí  si  mladík  a  nemá

ponětí o tom, jak těžko se vyklízejí těžce vydobyté, pohodlné pozice…

Ze  širokého  pasu  padají  do  vagónu  brikety,  uhelný  prach  se  v  souvislé

vrstvě usadil na nosnících nakládacího prostoru a Vágner odpojuje  vozy a čeká,

až  lokotraktor  najede  na  řadu  vagónů  briket,  překrytých  igelitovou  plachtou.

Mezerou  mezi  vozy  vidí  Jedličku,  cosi  vzrušeně  vykládá  a  rozhazuje  přitom

rukama.

Poslouchejte,  co  vám  kantoři  řeknou,  neodmlouvejte  a  splňte  všechno,

co  po  vás  chtějí,  poučoval  Jedlička  své  dva  syny  ve  chvílích  výchovného

působení. Nikdo vás nebude zbytečně honit a budete mít  svůj  klid,  radil  jim

a  jeho  slova  brali  synové  bez  výhrad.  Alespoň  v  době  dětství.  Po

přestěhování  do  hornické  oblasti  končil  starší  syn  základní  školu  a  šel  se

učit opravářem zemědělských strojů.  Třeba  se uplatní  lepší  než já,  myslel  si

otec Jedlička.

Druhý  syn  téměř  celou  základku  prodělal  v  městečku  a  vliv  tohoto

prostředí  na  něm  nechalo  nesmazatelné  stopy.  Otcovy  rady  a  názory

nepovažoval za svaté a dával to také hlasitě najevo.

„Nevím,  proč  bych  měl  mlčet,  když  učitel  pravdu  neměl,“  hájil

poznámku na zadní straně žákovské knížky.

„Učitel  má  pravdu  vždycky,  to  si  pamatuj,“  přesvědčoval  jej  otec  a

prožíval infarktové stavy. Kam to kluk jenom dopracuje?

„V  tomhle  případě  ji  prostě  neměl,“  bránil  se  syn  Jedlička.  Tahle

tátova starost o školu! Abych mě  dobré  známky  a  mohl  někdo  po poli  jezdit
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traktorem!  Anebo se motat  na  vlečce  v  zapáchajícím  Kombinátu!  Na  to  se

nemusím učit,  rozvíjel  své  pubertální  teorie.  Přece nebudu  jako táta  jezdit  s

motorkou  se  sajdkou  a  sbírat  ve  škarpách  jablka  do  výkupu!  Anebo

překopávat  vyorané  bramborové  pole  a  paběrkovat  zbytky!  Tohle  jejich

věčné shánění, kritizoval mladík své rodiče netušíc, že obdobné vzpoury  jsou

staré jako lidstvo samo a  časem se pokorně vrátí  do kolejí,  které rodiče  svojí

přičinlivostí kousek po kousku vytlačili do povrchu zemského…

Otec  Jedlička  viděl  v  synových  názorech  zhoubný  vliv  města  a  stále

častěji  se mu  vnucovala  myšlenka  vrátit  se  zpět  na  Moravu,  kde  v  domku

žila  jeho  stará  matka.  Musel  by  se  kajícně  vrátit  do  družstva,  což  mu  bylo

silně proti mysli,  ale  jiného východiska  neviděl.  Nepostřehl  bohužel  rozdíl  v

době,  kdy  vyrůstal  on  a  dobou,  která  utvářela  názory  a  postoje  jeho  synů.

Jestliže  se  mu  podařilo  staršího  uchránit  vlivu  města,  mladší  syn  jeho

ochrannou  bariéru  pozvolna  prorážel.  Občas  Jedličku  napadlo  nechat

názorům mladého vzpurníka volný průchod a jen mírně je korigovat,  snažil

se  však  tuto  myšlenku  oddalovat  co  nejvíc.  Že  v  budoucnosti  bude  muset

kapitulovat  si  zatím  příliš  nepřipouštěl.  Před  světem  vypadal  Jedlička

neoblomně  a  změnám  se  bránil  seš  mohl,  ale  kapka  po  kapce  i  skálu

naruší  a  tuhle  moudrost  Jedlička  dobře  znal.  Měl  přece  jen  k  přírodě  blíž,

než si sám někdy připouštěl.

Horké  hlavy  rozpálené  výrobní  poradou  vychladly,  odpolední  směna

pokračuje svým obvyklým rytmem. Před šestou hodinou je třeba zajít na svačinu

do  kantýny  na  teplárně,  pochválit  prodavačkám  teplou  sekanou  i  vychlazené

pivo sedmičku a pustit  z hlavy starosti,  nahromaděné  během  posledních  hodin.

Na lokotraktoru cigaretu, s plnými žaludky se krásně odpočívá. 

„Dneska už to půjde,“  sleduje Vágner ciferník hodin na tachografu,  „přijede

ještě jedno uhlí, připravíme na noc pro manipulák, uklidíme briketárnu…“

„Sleduj,“ ukazuje Ebrt ven, „najeli další sušák.“

Pátý  čtvercový  vrcholek  bachratých  věží  briketárny  skutečně  začal
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vypouštět pravidelné kotouče páry.

„A co, uhlí snad mají dost,“ krčí rameny Vágner.

„Uhlí jo, ale podívej  se  na prázdný uhláky. Dlouho jim nevydrží,“  projevuje

se Ebrtova zkušenost. Na vlečce dělá už tři roky.

Nahlas  počítají  předpokládanou  produkci  briket  a  obsah  prázdných  vozů,

do konce směny by měly vystačit. 

„Ale co  potom? Noční  musí  mít  uhláky nejméně  do  půlnoci,“  říká  Mácha,

který s mašinou jezdí už šest roků a podobných situací pár zažil.

„Prázdný  vozy  přistavuje  Jedlička,  tak  ať  se  stará,  chlapec,“  mává  rukou

parťák, ale po chvíli leze z mašiny a jde do mistrovny. 

Jedlička  sedí  z  boku  stolu  a  hledí  na  Vágnera.  S  čímpak  zase  reformátor

přišel?

„Mistře,  jak  to  vypadá  s  prázdnýma  uhlákama?“  ptá  se  Vágner  a  usedá  s

druhého boku stolu.

„Ještě jich tam pár je a každou chvíli by měl přijet vlak,“ nevzrušuje se  mistr.

„Počkej,  zeptáme  se  výpravčího,“  oceňuje  nicméně  iniciativu  svého

podřízeného.

Lehkým trhnutím kličky telefonu v mistrovně spadne  na telefonním bloku  u

výpravčího na věži klapka, ten stiskne tlačítko a z reproduktoru slyší hlas mistra:

„Měly by přijet prázdné uhláky. Jak to vypadá? Pomalu doděláváme!“

Pohledem  z  vysoké  věže  vidí  výpravčí  prázdné  koleje  briketárny  také  a

mluví do  mikrofonu na  dlouhé  tyči:  “Padesát  tři  dvacet  by  tu  měla  být  každou

chvíli…“

Na bloku padá klapka od výpravčího odbočky na hlavní trati.

„Počkejte  chvíli,“  mačká  vlečkový  výpravčí  další  tlačítka  a  propojuje

všechny tři účastníky.

„Kombinát? Uhláky jsem musel odstavit v odbočce, mašinu musela zbrojit.“

„To už nemohli ten kousek nahoru vyjet?“ zvyšuje hlas výpravčí  a v  duchu

je mu jasné, že tady nezmůže nic.

„Přitáhla  to  pára,  řekli  že  mají  málo  vody  a  nahoru  prostě  nepojedou,“

oznamuje výpravčí odbočky. 27

„A jiná mašina by nebyla?“ doufá mistr dole, „uhláky doděláváme.“
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„Bohužel, jedině po půlnoci manipulákem tam můžu pár  poslat,  jestli vám to

pomůže.

„To nám nebude nic platný. Za dvě hodiny najedeme poslední vagón.“

„Jedině si přijet,“ navrhuje výpravčí vlečky a jeho kolega dole souhlasí.

„Dobře, zajedeme tam,“ připojuje se mistr a pokládá sluchátko.

„Pojedeme do odbočky pro pár uhláků,“ oznamuje oběma parťákům.

„Proč to nevytáhli až nahoru,“ zajímá Vágnera.

„Nevytáhli. Neměli vodu,“ říká mistr úsečně, „kdo pojede?“

„Ať jede první záloha, má výkonnější mašinu,“ reaguje okamžitě Jedlička.

Parťáci se na sebe chvíli dívají a jiskry létají mistrovi pod nosem.

„To  je  jasný,  ale  kdyby  jely  obě  mašiny  spolu,  vytáhlo  by  se  toho  víc,“

uvažuje Vágner.

„A proč obě, my vám toho moc nepomůžeme,“ vyskakuje Jedlička.

„Pomohli  byste,  kdyby  bylo  trochu  zájmu,“  zvyšuje  hlas  i  Vágner  a  mistr

hledí z jednoho na druhého jako při stolním tenise.

„Tak dost, jedna mašina tu stejně musí  zůstat  a velká toho opravdu vytáhne

víc,“ přidává se k Jedličkovi a zbytečně přerovnává papíry na stole.

Jedlička dává nohu přes  nohu a usmívá se.  „To nemůžeš jenom sedět  a nic

nedělat,“ provokuje svého mladého kolegu.

„Vlezte mi na záda,“  snaží  se  o  nemluvit sprostě  Vágner,  „samozřejmě  tam

pojedeme,“ dodává a odchází ven.

„Kdybyste  jeli  oba,  taky  by  se  nic  nestalo,“  říká  mistr  Jedličkovi,  „za  půl

hodiny jste mohli být zpátky.“

Jedlička  se  usmívá  a  krčí  rameny,  mistr  pokývá  hlavou  a  hledí  z  okna.  Z

jasného dne se obloha pozvolna zatahuje, bude pršet, podle kolen ti cítím už dva

dny, myslí si mistr a znovu se pouští do sepisování naložených vozů.

Téměř  hodinu  ještě  trvá,  než  Vágner  převezme  od  výpravčího  písemný

rozkaz k jízdě mimo dopravnu  Kombinátu  a  potom  už  spolu  se  strojvedoucím

pozorují volné koleje pětikilometrového úseku do odbočky.

Za  Kombinátem  je  krajina  poznamenána  intenzívním  dobýváním  uhlí

povrchovým  způsobem,  kde  včera  byla  rovina,  tam  dnes  roste  umělý  kopec

odklizené  horniny  nadloží,  kde  bylo  pole,  tam  zeje  hluboká  jáma  povrchového
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dolu.  Na  silničním  přejezdu  se  spouští  červenobílé  automatické  závory,

lokomotiva předuní  přes  silnici a všichni tři muži v kabině  mají  pocit  volnosti  z

jízdy  sice  krátké,  ale  neomezované  kilometrovou  vzdáleností  mezí  výhybkami

vlečky Kombinátu.

„Kolik toho  vezmeme,“  ptá  se  Vágner  po  lehkém  najetí  na  prázdné  uhláky

odstavené na jedné ze čtyř kolejí odbočky.

„Tak dvacet vozových jednotek vzít můžeš,“ pomalu odpovídá Mácha a má

před očima dvacet  promile stoupání  těsně před  vjezdem  na  vlečku.  Registruje  i

houstnoucí mraky na obloze a doufá, že nahoře budou ještě před deštěm.

Posunovač  Ebrt  spojuje  vzduchové  potrubí  brzdy  a  potom  procházejí  s

parťákem  kolem  vozů,  nohou  zkoušejí  pevnost  brzdových  zdrží  a  počítají.

Parťák počítá  ještě jednou,  patnáct  malých  dvouosých  a  pět  čtyřosých  vagónů

dává  dohromady  pětadvacet  jednotek.  Ebrt  podkládá  zbývající  vozy

podložkami a vrací se k lokotraktoru. 

„Ze  sto  první  pro  vlečku  odjezd,“  rozléhá  se  hlas  reproduktorů  mezi

stráněmi odbočky, na návěstidle svítí zelená se žlutou současně.

„Jsme  jako  opravdovej  vlak,“  září  Vágnerovi  úsměv  na  rtech  a  sleduje

strojvedoucího.

„Tak  to  zkusíme,“  říká  Mácha,  po  jednom  stupni  přidává  motoru  otáčky,

kuple vagónů se natahují a všechno se zvolna dává do pohybu. Vágner se ohlíží,

v oblouku výjezdu  se  řada  zdá  dlouhá.  I  strojvedoucí  sleduje  zátěž,  kolik  toho

je?

„Pětadvacet,“ odpovídá Vágner s trochou obav, ale Mácha kývá hlavou.

Na rovině nabírá  vlak  rychlost  téměř  čtyřicet,  ale  v  prvním  oblouku  to  víc

nejde,  rychlost  se  stabilizuje  a  malinko  klesá.  Mašina  pracuje  na  plné  obrátky,

teplota  motoru  stoupá  a  relé  co  chvíli  spíná  silnou  vrtuli  ventilátoru.  Na  skle

kabiny  se  rozpleskávají  první  dešťové  kapky,  to  nám  ještě  scházelo,  myslí  si

strojvedoucí a sleduje otáčkoměr.  Motor  pracuje v maximu, ručička rychloměru

klesá a trhavě se  pohybuje  mezi patnáctkou a dvacítkou.  Rychleji se  to  ani vyjet

nedá, vzpomíná Mácha na podobné jízdy, hlavně když se to pohybuje.

Parťák s  Ebrtem se  opírají  o  pult,  stěrač  odebírá  vodu  stékající  po  skle  a

předek mašiny zvolna ukusuje metry tratě.  Vědomi si  napětí  chvíle  oba  mlčí,  na
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povídání  v  hluku  motoru  ostatně  ani  nejsou  podmínky.  Na  vysílačce  se

rozsvěcuje červené světýlko, Vágner bere do ruky sluchátko.

„V 218, tady je V 219,“ ozývá se výpravčí.

„Tady je V 218,“ hlásí se Vágner, „co se děje?“

„Mate postaveno na první kolej volnou, kolik toho vezete?“

„Pětadvacet jednotek, dvacet vozů, hlásil jsem to odbočce.“

„V pořádku, mohli byste přidat, na briketárně najeli na předposlední vagón,“

upozorňuje výpravčí.

„Jak je to  možný,  spočítaný  to  bylo do  osmi,“  křičí  Vágner do  sluchátka  a

dívá se na rychloměr. Ručička stoupat nechce, spíš má opačnou tendenci.

„Zvýšili výkon, mají uhlí dost,“ konstatuje výpravčí.

„Děláme  co  můžeme,  ale  začíná  to  klouzat,“  říká  Vágner  a  pokládá

sluchátko  na  pult.  Dívá  se  na  strojvedoucího,  ten  pohybuje  pákou  písečníku,

pod  kola  padá  jemný  a  zdrsňuje  povrch  kolejí,  Mácha  snižuje  otáčky,  celá

souprava zpomaluje, znovu písek a znovu otáčky, motor  řve plnými obrátkami a

kola se protáčejí, těžký stroj se chvěje a Mácha se mračí.

„Vzali jsme toho moc,  pánové,“  překřikuje hluk motoru a Vágner je  rád,  že

do  rozhodnutí  o  počtu  vozů  zahrnuje  také  sebe.  Mohl  nadávat  jenom  mě,

uklidňuje se, ale to nic nemění na skutečnosti, že lokomotiva už jede jen krokem.

 

Mácha má ve tváři sveřepý výraz,  v sázce  je i jeho prestiž,  zkusíme to  ještě,

říká, povoluje otáčky a znovu přidává, celý ten malý vlak se  hlemýždím tempem

blíží  k  poslednímu  oblouku  před  vjezdem  na  vlečku,  ale  tady  je  stoupání

největší a přes všechno úsilí strojvedoucího lokotraktor zastavuje.

Motor  se  převaluje  volnoběhem,  všichni  tři  mlčí  a  po  chvíli  se  Vágner  ptá

nejistým hlasem: „Co budeme dělat?“

Mácha mlčí, Ebrt se tváří tázavě.

„Že bysme tu něco nechali a vrátili se?“ navrhuje Vágner.

„To  ti  výpravčí  nedovolí,  nechat  stát  vozy  na  trati  a  navíc  v  takovým

stoupání,“ vrtí Mácha hlavou.

Vágnera cosi napadá, vrhá se ke sluchátku a mačká gumovou bublinu.

„Pane  výpravčí,“  opomíjí  předepsaný  způsob  navázání  spojení,  „pošlete
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nám druhou mašinu, zůstali jsme stát v oblouku pod  vlečkou.  Když to   spojíme,

musíme to vytáhnout.“

Na briketárně  mezitím  nastává  zděšení.  Vážná  ze  své  kabiny  vidí  poslední

prázdný vagón a urguje svého dispečera,  aby dodal  další  vozy.  Mladý  dispečer

si uvědomuje svoji  chybu,  že neinformoval vlečku  o  navýšení  výkonu,  taktně  o

ní  mlčí  a  adresuje  urgenci  svému  nadřízenému,  dispečerovi  závodu.  Ten  dává

připravit  rezervní  chladicí  pasy  pro  případ,  že  by  brikety  skutečně  nebylo  do

čeho nakládat. Mohutné lisy produkují další  a další  lesklé krychličky a záležitost

s  vagóny přesáhla rámec vlečky.  O  vzniklé  situaci  je  třeba  sepsat  hlášení,  které

bude ráno nevybíravě komentovat vedoucí závodu.

„Člověče,“  rozčiluje se  dispečer  závodu na  výpravčího,  „co  tam  vyvádíte?

Kde máme prázdný vozy? To máme sypat brikety na zem?“

„Nekřičte  na  mě,  soudruhu,“  nenechává  se  výpravčí  vyvést  z  rovnováhy,

„vagóny jsou na cestě a budeme se snažit dostat je pod násypku včas.“

„Budeme  se  snažit,  taková  snaha  je  mi  na  nic,  já  tu  chci  mít  vozy,

rozumíte?“

„Vozy  budou,“  usekává  výpravčí,  „a  příště  až  budete  zvyšovat  výkon

briketárny, dejte laskavě vědět  taky  na  vlečku.  Původní  plán  počítal  s  vozy  do

konce směny, váš dispečink nehlásil nic a že budete  mít  vozy je naše iniciativa,“

uzavírá výpravčí a vypíná telefon.

„Bez  písemného  rozkazu  proti  červené  na  první  traťovou  kolej  odjezd,“

volá  výpravčí  do  vysílačky  druhou,  severní  zálohu.  Strojvedoucí  Bláha  z

předchozích  hovorů  ve  vysílačce  je  v  obraze,  žene  mašinu  po  volné  koleji  k

odjezdovému návěstidlu.  Červená neplatí,  přidává  na  otáčkách,  ale  Jedlička  mu

klepe na rameno.

„Zastav,  nikam nejedu.  S  touhle partizánštinou nechci  mít  nic  společnýho,“

otevírá dvířka, leze se schůdků a proti kanceláři mistra seskakuje.

„Co  blázníš,“  podlehl  i  Bláha  napjaté  situaci,  „kluci  stojí  na  trati  a  vozy

nejsou.“

Lokotraktor se znovu rozjíždí, z kanceláře vychází mistr.

„Proč jste jako vedoucí posunu nejel s ním?“ ptá se Jedličky.

„Tohle není podle předpisů a já to  podporovat  nebudu,“  odpovídá  Jedlička
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v chodbě vlečky s rukama v kapsách.

„Máte pravdu, že je to průšvih,“ zvyšuje i mistr  hlas na svého skoro  kolegu,

„ale i váš, protože i vy máte sledovat vozy na briketárně!“

Společně prožitá léta na vlečce jsou náhle zapomenuta.

„Vaše starost  je to,  vy za to  berete  peníze,“  pouští  se  Jedlička  i  do  mistra,

ale ten mává rukou a jde do vchodu vyhlížet obě své lokomotivy.

Druhý lokotraktor  zastavuje před  bezmocným strojem, u kuple  stojí  v  dešti

Ebrt a čeká, až o sebe zazvoní nárazníky. Rychle háže kupli na hák,  vylézá ven a

mává  rukou.  Oba  motory  zaberou  současně,  vozy  se  hnou  s  po  několika

metrech nabírá souprava slušnou rychlost. Po vedlejší důlní koleji se sune vlak s

uhlím, chvíli se zdá jet rychleji, ale potom už jedou oba  vlaky vedle sebe.

Krátká  dešťová  přeháňka  ustává,  na  výhybky  zhlaví  vjíždějí  obě  mašiny

nejvyšší  povolenou rychlostí  a po  volné koleji vezou prázdné uhláky na  druhou

stranu vlečky.  Cesta  je volná a během několika  minut  zastavují  na  briketárenské

koleji. Poslední brikety padají do posledního vagónu, na ochozu stojí dispečer a

osobně dohlíží na připojování vozů k vrátku.

„Prohlídneš nám to za nakládky, co říkáš,“ domlouvá se mistr s  vozmistrem

dráhy a ten souhlasí.

Oba strojvedoucí  debatují  nad výkony  svých  strojů,  všichni  si  zapalují  a  z

tváří pomalu vyprchává napětí.

„Kde  je  Jedlička,“  ptá  se  Vágner  a  ostatní  teprve  teď  registrují  jeho

nepřítomnost.

„Náš milej parťáček slezl dolů, když se jednalo o průšvih,"“říká Bláha.

„A jakej průšvih,“ diví se Vágner  a nechápavě hledí na ostatní.

„Jeden z toho,  kdybychom ty vozy nepřivezli včas  a musel by přiznat,  že  u

toho byl taky a druhej  proto,  že asi  jeli na trať bez písemnýho rozkazu,“  ptá  se

Mácha svého kolegy a ten kývá.

Večer jdou všichni společně na autobus, jen Jedlička čeká v šatně a jde sám.

S  nikým  mluvit  nechce,  protože  by  musel  hovořit  o  závadách  v  práci  mistra,

strojvedoucích, výpravčího a hlavně parťáka Vágnera.  Nic jim vykládat nebudu,

protože  si  všichni  myslí,  co  vyjímečného  dnes  neudělali,  přesvědčuje  se   a

nechápe, proč jeho správné a předpisové stanovisko nikdo nebere v úvahu.
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Za  ohrožení  provozu  briketárny  dostali  dispečer,  výpravčí   i  mistr

prémiový  postih,  který  Jedlička  pojal  jako  zadostiučinění  za  mistrovu

liknavost  při  odmítání  návrhů  parťáka  Vágnera.  Po  skončení  týdenního

turnusu přešel i s 

Vocelkou  na  jižní  zhlaví,  protože  nemoc  parťáka  Petra  se  nečekaně

protáhla.  U  velké  mašiny  se  Jedličkovi  dobře  nepracovalo,  výpravčí  se

podle jeho názoru pořád vymýšlel nějakou práci a často jezdili celou směnu.

K  rozhodujícímu  konfliktu  došlo  koncem  dalšího  měsíce.  Pokud

zastupoval parťáky,  měl  Jedlička  nárok  na  sto procent  prémií  jako  ostatní.

V měsících, kdy nezastupoval nikoho,  měl  dostávat  pouze  procent  osmdesát.

Celá  léta  mu  však  mistr  psal  celých  sto  procent.  Nikdo  se  tomu  nedivil,

nikdo  neprotestoval.  Až nový  parťák  Vágner.  Při  navrhování  prémií  svým

podřízeným sledoval také prémie Jedličkovy a na konci měsíce se podivil.

„Proč má  Jedlička  sto procent,  když  ani  jednou nikoho nezastupoval  a

víceméně se tady poflakoval ke stravě?“ zeptal se neomaleně.

„Počkej počkej, tohle neříkej,“ ohradil  se mistr,  „kus  práce  taky  udělal.

No a prémie má pokaždé stejné. Sto procent.“

Ze  svého  oblíbeného  místa  z  boku  stolu  sledoval  Jedlička  rozvíjející  se

debatu.

„Tenhle měsíc má mít procent osmdesát,“ trval na svém Vágner.

Má  pravdu,  pomyslel  si  mistr,  zřejmě  těch  hloupých  dvacet  procent

neobhájím. Podíval se na Jedličku pohledem – vaše prémie jsou pryč…

„Má nárok na osmdesát, tak ať je má. Ten zbytek se může  rozdělit  mezi

posunovače.  Jestli  to  nepřepíšete,  nepodepíšu  to  já  a  půjdu  si  to  nechat

vysvětlit  k  šéfovi,“  uzavřel  Vágner  a  vyčkávavě  hleděl  na  mistra.  Tomu

bylo  jasné,  že  Vágner  k  šéfovi  půjde  a  celou  věc  vyklopí  partě.  A  potom

bude mít místo jednoho naštvaného člověka  na  krku  naštvanou  partu  celou
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a  šéfa  k  tomu,  protože  o  spravedlivosti  rozdílení  prémií  nebylo  pochyb.

Navíc Jedlička mezi šéfovy oblíbence zrovna nepatřil.

Vzal papír a začal přepočítával osmdesát procent.

„A  to  teda  ne,“  vyskočil  Jedlička,  „když  je  to  takhle,  jdu  k  šéfovi  já,“

přešel místnost a práskl za sebou dveřmi.

Mistr  poklidně  dopsal  nové  rozdělení  prémií  a  s  poněkud  smíšenými

pocity  je  zanesl  do  kanceláře  vedoucího.  Ten  čísla  přehlédl  a  kývl  hlavou.

Porovnal ještě směnovnice a obrátil se k Jedličkovu, který stál opodál. 

„Jaké  máte  námitky?  Spočítané  je  to  dobře,  takže  vaše  stížnost  nemá

opodstatnění.“

Jedlička  odešel  beze  slova,  mistr  pokrčil  rameny  a  odešel  také.  V

kanceláři  usedl  za  stůl,  zadíval  se z okna  a  přemýšlel  nad  tím,  jak  je  tento

svět nevděčný a složitý.

Po  extempore  s  prémiemi  Jedličku  napadlo,  jestli  to  není  konec  jeho

působení  na  vlečce.  Celou  situaci  probíral  několik  týdnů  a  když  se  začalo

proslýchat o zrušení funkce zástupců   mistra a jejich převedení  na  parťáky,

vzdal  to.  Využil  nastávajících  přesunů v  partách,  podal  žádost  o  výpověď  a

jednoho  dne  naložil  do  žlutého  stěhováku  nábytek,  motocykl  se  sajdkou

prodal  a  vrátil  se  do  vesničky  na  olomoucku.  Jeho  mladší  syn  zůstal  v

učilišti a unikl tak otcovskému vlivu natrvalo.

Časem  se  na  vlečku  dostala  zvěst,  že  se  Jedlička  stal  zástupcem

vedoucího  družstva.  Pár  lidí  se  tomu  podivilo,  ale  to  byli  ti,  kteří  neznali

jeho nesporné zástupcovské schopnosti.      
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                             Kapitola 3

           Disciplinární komise

Celá tahle ranní šichta nestojí za nic, myslí  si  Karel Bláha, hlavu vykloněnou

z okénka svého zeleného lokotraktoru.  Mašina před  sebou  tlačí  čtrnáct  velkých

uhláků  naložených  uhlím  pro  elektrárnu   v  Opatovicích,   daleko  vpředu  u

odstavených  dalších  vozů  stojí  parťák  Vágner  a  mává  ušmudlaným  červeným

praporkem ve snaze přinutit strojvedoucího  k rychlejší jízdě.

Všechno by chtěl  mít  hotový hned,  za chvíli  dá  návěst  pomalu  a  já  budu
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muset  tyhle  rozjetý  tuny  ubrzdit  na  pěti  metrech,  kroutí  hlavou  strojvedoucí  a

pohybuje  pákou  mezi  druhým  a  třetím  stupněm.  Od  jižního  zhlaví  žene  vítr

uhelný prach, ruka parťákova s  praporkem je šikmo nahoře,  znamená to  pomalu

a parťák mizí mezi vozy.  Rukojeť brzdiče  je vyhlazená  do  leskla,  lokomotiva  je

proti váze nákladu příliš lehká a kola dostávají smyk. Rychlost ale nebyla velká a

náraz o stojící vozy není prudký.

Strojvedoucí zavírá zasouvací okénko a obrací  se  na otáčivém sedátku.  Na

návěstidle  u  jejich  koleje  naskakuje  bílé  světlo,  hradlařka  mává  rozsvícenou

lampou. Bláha krátce houkne,  mávání přestává.

„Hej,“ zaslechne venku a podívá  se  z okénka.  Parťák ukazuje mezi vagón a

mašinu  a  rozhazuje  rukama.  Kuple  je  natažená  a  nejde  ji  vyvěsit.  Jeden  dva

stupně, nárazníky se dotýkají a kuple zařinčí o ocelový štít. Parťák jeze nahoru.

„Tak jedem,“ říká a usazuje se na protější sedátko.

„Kam,“ ptá se strojvedoucí.

„Dozadu na  plynárnu,  stáhneme  prázdnou  cisternu  a  pošleme  jí  klukům  na

jih. Potom přistavíme vozy na šestou  pro  nakládku uhlí  na odpoledne  a bude  to

všechno.“

Strojvedoucí se dívá na hodinky, je půl jedné.

Přes  výhybky  se  stroj  kymácí  na  svých  třech  hnacích  soukolích,  u

reléového  pultu  hradla  stojí  Ivana,  černé  vlasy  a  hnědé  oči,  Vágner  ukazuje  za

hradlo.  Ivana  zvedá  ruku  a  sklání  se  nad  pultem.  Na  dalším  návěstidle  opět

naskakuje  bílá,  za  výhybkou  strojvedoucí  brzdí.  Necelých  sto  metrů  ještě

pokračují  koleje,  aby  byly  zakončeny  dřevěným  pražcem  ve  výši  nárazníků,

zabetonovaném do  skály.  Skála  do  výšky  deset  metrů  je  kolem  dokola,  nahoře

Kombinát končí a k plotu se táhne březový hájek, ve kterém rostou  křemenáče a

kozáci.         

 „Jedem,“ dívá se parťák na strojvedoucího a čeká.

 „Dlouho jsme nebyli na houbách,“ ukazuje Bláha nahoru a Vágner kývá.

„Při  odpolední  zajdeme.  Jestli  nás  ovšem  dneska  nezavřou,“  směje  se

parťák.

„Dělej  si  srandu,“  mračí  se  Bláha  a  přidává  stupně.  Zapomněl  přehodit

reverz směru a mašina se rozjíždí proti skále.
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„Tam ne, tam už jsme dneska byli,“  směje se  parťák a zvedá prst.  „Abysme

tu skálu nerozbili!“

Koleje na plynárnu se  používají  dvakrát  denně,  v noci  je dokonce  zakázáno

sem  jezdit,  vedle  kolejí  se  povalují  různé  konstrukce  a  trubky,  mašina  jede  

pomalu a  strojvedoucí  i  parťák  pozorně  sledují  volnost  cesty.  Po  pravé  straně

zůstává  dlouhá  teplárenská  budova,  kousek  dál  trafostanice,  ve  které  začíná

vedení vysokého napětí. Na plynárenský systém hledí oba s úctou, změť nádrží,

kotlů,  trubek,  parovodů,  armatur  a  všemožného  potrubí  je  pro  ně  příliš  složitá

záležitost.  Bláha zastavuje před  malou cisternou,  parťák  sjede  se  schůdků  dolů,

vstoupí  mezi  nárazníky,  Bláha  povolí  brzdu  a  najede  na  vagón.  Mohl  by  najet

hned,  ale  potom  by  se  parťák  musel  pod  nárazník  ohýbat  dvakrát  a  to  oběma

připadá zbytečné, hlavně parťákovi.

Ten  zatím  mává  z  budky  cisterny,  povoluje  ruční  brzdu   a  jedou  dolů.

Návěstidlo svítí modře, je třeba zahoukat  už nahoře,  protože  Ivana určitě uklízí,

aby  mohla  vypadnout  co  nejdříve  domů.  Současně  s  přestavováním  výhybky

spadne s koleje i výkolejka, která má zabránit  samovolnému ujetí  vozů ze spádu

jejich  vykolejením.  Stalo  se  to  už  několikrát,  párkrát  také  přes  výkolejku

vyskočila i  mašina,  když  strojvedoucí  přehlédl  tenhle  proradný  kousek  betonu.

Ještě že jsem tu nevypadl i já, myslí si Bláha a zastavuje mašinu.

Parťák seskakuje a točí  kličkou telefonu na  sloupu  návěstidla,  cosi  vykládá

do  sluchátka a dívá  se  dopředu  na  vlečku.  Dvě  koleje  jsou  volné,  na  třetí  stojí

vlak, který před chvíli sestavili.

„Pane Bláha,“ volá parťák do  okénka,  „s  tou  cisternou  dáme  šoupek,  já  se

svezu  na  brzdě.  Ivana  vám  to  postaví  na  osmou  na  uhláky,  zajeďte  tam  a  já

přijdu. Vezmeme jich pár a dáme na tu šestou.“

Bláha  kývá,  parťák  stojí  na  plošince,  dřevěným  sochorem  vyvěsí  kupli,

Bláha rozjíždí mašinu a před  dalším návěstidlem brzdí.  Cisterna pokračuje  před

výhybky a dojede skoro  až na druhý konce vlečky.  Tam ji Vágner zabrzdí  a jde

zpátky na osmou kolej.

Práce s  tímhle parťákem docela  odsejpá,  myslí  si  Bláha,  z  dráhy  si  přinesl

smysl  pro  úsporné  jízdy,  v  noci  je  víc  času  na  zdřímnutí  a  ve  dne  na  karty,

pokud  jsou  ve  třech.  Posunovačů  je  ovšem  málo  a  tak  druhá  záloha  jezdí
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většinou  jen  v  jednom.  Pouze  při  nakládce  uhlí  na  šesté  koleji  přichází  další

člověk obsluhovat vrátek.

Mašina  stojí  před  vozy  na  osmé,  Vágner  se  klátí  s  rukama  v  kapsách,

praporek pod paží.

„Zůstaneme tady, odpoledne se nakládat nebude,  mají  málo uhlí,“  oznamuje

a usazuje se na sedátko.

Ťuknutím  do  červeného  tlačítka  motor  několikrát  škytne  a  potom  je  ticho,

jen mohutné ventilátory teplárny temně hučí.  Na  desáté  koleji  zařinčí  nárazníky,

vagóny  na  briketárně  popojíždějí  a  do  prázdného  uhláku  se  z  širokého  pasu  s

rachotem sypou další brikety.

„Prázdných vozů je dost?“ ptá se Bláha, jen aby něco řekl.

Parťák  jeho  otázku  nevnímá,  dívá  se  přimhouřenýma  očima  a  zapaluje  si

cigaretu.  Vypouští  kouř  ústy  i  nosem  a  povídá:  „Tak  co,  jak  to  odpoledne

zvládneme?“

„Jo kamaráde, to je ve hvězdách,“ škrábe se Bláha ve vlasech.

„No, musíme to zvládnout dobře,“ směje se parťák.

„Tobě se to řekne, ale měl jsi už někdy takovej průšvih?“

„Ale jo,  pár  jich  bylo,“  mávne  rukou  parťák,  „ale  disciplinárka  z  toho  byla

jen jednou.  Na osobním nádraží  mi klepnul služební  vůz do  soupravy,  ve  který

pracovaly uklizečky. Polekaly se  a šly žalovat.  Že se  uhodily,  že půjdou domů a

podobně.  Pak jsme šli před  komis,  můj parťák vytáhl předpisy  a  jel.  Jeden  bod

za  druhým,  úplně  perfektně.  A  ženský  nakonec  dostaly  vynadáno,  protože

souprava  nebyla  označená  praporkem,  nikomu  nic  nenahlásily  a  tak.  A  od  tý

doby  jsem  se  naučil  ovládat  předpisy  na  jedničku.  Ne  pro  nadřízený,  ale  pro

sebe. Protože člověk nikdy neví, jestli všechno udělal úplně podle nich…“

„Jenže tady to asi jednoduchý nebude,“ uvažuje Bláha nahlas a nemá zrovna

nejlepší pocit.

„Jednoduchý…  když  se  dáme  ukecat,  tak  dopadneme  špatně.  Když  se

budeme bránit, nic se nám nestane.“

„Tomu  nevěřím.  I  když  jsi  v  právu,  něco  si  najdou.  Kdo  tam  jednou  jde,

toho musí potrestat.“

„Já  vám  něco  řeknu,“  vstává  parťák  ze  sedačky,  „jestli  budete  mít  tuhle
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poraženeckou  náladu,  tak  projedeme  všechno.  Ti  kluci  mají  pravdu,  ale  jenom

poloviční.  Když  budeme  obhajovat  právě  tu  druhou  půlku,  musíme  jejich

argumenty zpochybnit. A když nám dají pálku, dostanou jí oni taky.“

„A  čeho  tím  dosáhneš,  třináctej  plat  bude  stejně  pryč,“  mává  Bláha

rezignovaně rukou.

„Jenže  je  taky  můžeme  ukecat  a  nestane  se  nám  nic.  Nebo  nás  jenom

napomenou,“ sedá si parťák a zamačkává cigaretu do plechovky od paštiky.

Na cestě  od  hlavní  brány  se  objevil  chumel  postav  odpolední  směny.  Než

dojde k vlečce, rozpadne se  na jednotlivá pracoviště.  Komise je od  dvou hodin,

zbývá ještě půlhodina.

„Jdeme se převlíknout, ne?“ navrhuje Bláha.

„Ale  to  by  byla  hrubá  chyba,“  děsí  se  parťák,  „musíme  tam  jít  v

montérkách. Jako že jsme neměli čas na převlíknutí!“

„A to bude něco platný?“ pochybuje strojvedoucí.

„No  jasně,“  nedá  se  parťák,  „člověk  v  montérkách  působí  totiž  dost

pracovitě. Chápete, psychologická finta.“

Bláha  pokyvuje,  na  briketárně  znovu  řinčí  nárazníky,  proud  briket  je

nepřetržitý.  Kdyby všechno bylo tak jednoduchý,  jak si  tenhle kluk  představuje,

myslí  si  a odklepává popel  cigarety.  Kdyby  se  vždycky  dalo  říct  ukecáme  je  a

vyhrajeme…

Poslední  léta  jako by  se  v  tomhle  bytě  nedostávalo  místa  pro  čtyři  lidi,

napadlo Bláhu, když z kuchyňské židle  přendal  na  ledničku  tepláky  a  žluté

kombiné.

„Mami,  neviděla  jsi  někde  tu  mojí  kostkovanou  sukni?“  ozvala  se  z

koupelny dcera.

Bláhová stála u kuchyňské linky a krájela zelí na nedělní oběd.

„To nemůžeme mít v neděli k jídlu něco jinýho, než pořád to zelí?  Přece

víš, že mi nedělá dobře v žaludku,“ zeptal se Bláha s strkal nohy do nohavic

tepláků.
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„A můžeš  mi  poradit  co? A za co?“  otočila  hlavu  žena.  Vlasy  nedbale

přičísnuté, na sobě tepláky podobné těm, které si oblékl i Bláha.

Pokrčil rameny a přejel si strniště na tvářích.

„Budeš už hotová v tý koupelně?“ zavolal.

„Tak mami,“ ozvala se zvonu dívka, „kde je ta sukně?“

„Hlídám ti jí? Nebo jí snad  nosím?“  zaječela  žena,  „tady  nebude  nikdy

klid, ani v neděli, to je hrůza,“ odhodila nůž do výlevky.

„Nech blbostí a pojď dělat oběd,“ poručila a  zapálila si cigaretu.

„No mami, já hned po obědě musím  jít,“  postavila  se čtrnáctiletá  dívka

vyčítavě do dveří kuchyně.

Bláha se podíval  na  její  nohy.  Ty jediný  má  po mámě,  jinak  je hubená

jako lunt po mně. A hubatá bude taky po mámě.

„Uhni,“  odstrčil  ji  starší  syn  s  vlády  přes  uši.  „Co  bude  k  jídlu,“

otevíral dvířka trouby, ve které už se peklo maso.

„V kolik jsi včera přišel,“ sekla matka.

„Já?“ získával čas s škrábal se na hlavě, „asi tak po půlnoci…“

„Já ti dám po půlnoci, do jedný jsem koukala na televizi!“

„Jo?  A  dávali  něco  pěknýho?“  zeptal  se  syn  ironicky  a  couval  z

kuchyně.

„Víš  co,“  obrátila  se  žena  na  Bláhu,  „vyřiď  si  to  s  ním.  Klukovi  ještě

není osmnáct a bůhví, kde v noci lítá. Nakonec ho přivedou esenbáci!“

Bláha vstal a odešel do pokoje.  Před  šesti  lety,  když  se rozloučil  s nadějí

získat  větší  byt,  přenechali  ložnici  dětem  a  sami  denně  rozkládali  gauč  v

obýváku. Pokoj byl zakouřený, v poslední době zůstával gauč i neustlaný.

Syn vyhlížel  z okna  oblečený jen do půl  těla.  Na zádech  se  mu  rýsovali

svaly. Kouřil a klepal popel ven na chodník.

Bláha si vzal z jeho krabičky, natáhl první kouř a rozkašlal se.

„Měl bys míň kouřit, táto,“ ozval se syn.

„Ty  bys  neměl  kouřit  vůbec,  seš  na  to  mladej,“  poznamenal  otec  a

zaujal  místo  v  okně.  Dům  stál  ve  staré  části  okresního  města,  činžáky
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postavili  hned po válce  a  byty  v  nich  nebyly  valné  úrovně.  Ulice  dole  byla

pustá, čistou oblohu brázdilo několik vzdušných mráčků.

„Kam  vyrážíš  odpoledne,“  zeptal  se  otec.  Manželčiny  řeči  nebral  na

vědomí, už několik let byly stejné a zbytečné.

„Nevím,“  přiznal  pomalu  syn,  „trochu  se  cournem  po  městě  a  potom

asi na pivko…“

„Přijď včas, ráno jdeš do práce,“ promluvil otec, aby  se nějak  výchovně

realizoval.

„Neboj, stejně všude zavírají v deset… Nemáš náhodou dvacku?“

„Tos uhodl, nemám. Řekni mámě.“

„Ta se mnou vyběhne. Nemá Marcela?“

„Nevím,“  odpověděl  Bláha,  hodil  nedopalek  na  chodník  a  odešel  do

koupelny.  Skříňky  pod  zrcadlem  byly  přeplněny  lahvičkami  s  černidly  na

obočí,  laky  na  nehty,  krabičkami  s  očními  stíny,  mastičkami  a  krémy,

šampóny   a  spoustou dalších  ženských nezbytností.  K čemu to  mají,  když  to

na nich stejně není  vidět… Povaha  člověka  se časem vtiskne  do jeho vizáže

a jeho žena se v  posledních letech vymezovala  vůči  celému světu,  připadalo

mu.  Našel  holení,  namydlil  tváře  a  potom  už  poslouchal  praskání  vousů

pod ostřím žiletky. Když se umyl a oblékl košili, vypadal docela spokojeně.

Do kuchyně vešel s úsměve na rtech: „Tak co dámy, jak  to vypadá,  když

to dopadá?“

Jeho žena seděla za stolem, pila kávu a kouřila. Z věčnýho mračení  má

obličej  plný  vrásek,  napadlo  ho.  Otevřenými  dveřmi  pokoje  uviděl  uválené

peřiny a prostěradla, Marcela seděla v křesle a  sledovala  televizi.  Pyžama  a

noční košile na opěradle křesla jí nevadila.

„Už byla sportka?“ odsunul peřinu a sedl si na gauč.

„Za chvíli,“ ozvala se dívka.

„Našla jsi sukni?“

„Tati,“ rozhodila rukama, „já se dívám…“

"No  tak  jo,“  pokývl  hlavou  a  hleděl  na  pohádku,  jejímž  uvedením

- 57 -



umožňovala  televize  nerušenou  přípravu  nedělního  oběda  bez  dětské

asistence. 

„Bude jídlo včas?“ zavolal do kuchyně, „jdu před jednou na autobus.“

„Když  jídlo  nebude,  najíš  se v  práci  v  kantýně,“  ozvala  se žena a  dcera

se po tátovi  ohlédla.  Bláha  stiskl  zuby,  vrátil  se  do  kuchyně  a  vzal  ze  stolu

cigarety.

„Nemáš svoje?“ zeptala se hádavě žena.

„Tyhle  jsou zrovna tak  moje  jako tvoje,“  hodil  krabičku  zpátky  na  stůl

a odešel do ložnice.

Po obědě  se  děti  začaly  dohadovat,  kdo  bude  umývat  nádobí.  Bláhová

se natáhla na gauč, k ruce si dala popelník a kouřila.  Bláha  si  připravoval

svačinu  a  dvě  lahvová  piva  a  mimoděk  se  přistihl,  jak  myslí  na  klid

lokotraktoru a  nedělní  odpolední   šichty.  Snažil  se tu  myšlenku  zahnat,  ale

něco na ní určitě  bude,  řekl  si,  když  zavíral  dveře  byru,  jenž už  dávno  plnil

funkci pouhé noclehárny. Na jeho pozdrav odpověděla jenom dcera.

Disciplinární  komise  zasedá  jednou  měsíčně  a  v  čele  s  vedoucím  závodu

snaží se objektivně posoudit  vinu či nevinu přestupníků předpisů  a nařízení.  Už

slovo disciplína svojí  hladko syčivostí  vyvolává svíravé pocity,  k zakrouceným

paragrafům  není  odtud  daleko.  Postih  komise  je  různý,  nejvíce  mrzí  stržené

prémie, náhrada škody a nádavkem odnětí podílu na hospodářském výsledku za

celý rok, laicky zvaným třináctý plat.

Bláha s parťákem opouštějí  lokotraktor,  tu malou oázu bezpečí  a loudavým

krokem odcházejí k dvoupatrové přístavbě vedení závodu.

„Myslíš, že přijdeme na řadu hned?“ ptá se Bláha.

„Nevím,“  krčí  rameny  parťák  a  dívá  se  k  hlavnímu  hradlu.  Ostatní  jdou

klidně  domů  a  my…  „ono  je  to  vlastně  jedno,  kdy  přijdeme  na  řadu.  Jestli  je

něco  rozčílilo  přes  den,  můžeme  přijít  hned  a  nebude  to  nic  platný.  Jestli  byli

přes  den  v  klidu  a  nazvedne  je  ten,  co  bude  před  námi,  bylo  by  lepší  přijít  na

řadu hned. Takže je to skoro jedno. Starosti budou tak jako tak.“

Bláha se zastavuje. „Máš hochu nějak nahnáno.“
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„Ale  kdež,“  ožívá  parťák,  „jenom  beru  v  úvahu  všechny  alternativy.  Jeden

nikdy neví.“

„Takže s třináctým platem se můžeme rozloučit, co.“

„To  bych  netvrdil,“  vrtí  hlavou  parťák  a  napadá  ho,  že  za  necelý  rok  na

vlečce stejně nebude závratně vysoký.

Na schodech potkají svého mistra.

„Chlapi  zatracený,“  nadává  Hudec,  „nemohlo  se  to  obejít  bez  tady  těch

tyjátrů?“

Parťák  se  ježí.  „Nemohlo.  Protože  jinak  by  s  náma  vorali,  jako  doteďka.

Měli uhnout.“

„Tobě se to mluví. Ale co já mám před komisí vykládat?“ stará se mistr.

„Co bystě  vykládal? Přesně to,  co  jsme  nadiktovali  do  protokolu,“  zvyšuje

Vágner hlas a Bláha jej bere za rameno. „Neblbni, naštveš ho a bude tam povídat

hlouposti,“říká potichu.

„Ty hlouposti  tam bude  povídat  stejně,  protože  má strach o  židli,“  dívá  se

parťák  za  mistrem,  „ale  musí  vidět,  že  si  za  věcí  stojíme.  Když  mu  někdo

vykecal, jak to ve skutečnosti bylo.  Jinak nás  odepíše  a odkejve všechno,  s  čím

na něho vybafnou.“

„No já nevím,“ pochybuje Bláha.

„Jen  žádný  poraženecký  nálady.  To  až  půjdeme  ven,“  uzavírá  parťák  a

prohlíží si nástěnku s povzbudivými pracovními hesly.

Bláha  přechází  pět  kroků  sem  a  pět  tam  a  na  zádech  mu  vyrážejí  kapičky

potu.  Kdokoliv  projde  okolo,  prohlíží  si  nás  jako  zločince,  myslí  si

strojvedoucí. To jsou oni, průseráři, říkají si. Dívá se na Vágnera. Stojí, prohlíží

si  obrázky  a  tváří  se  jako  by  nic.  Snad  si  dokonce  myslí,  že  se  jim  komise

omluví za zbytečné obtěžování!

Jemu  se  vlastně  skoro  nic  nestane,  napadá  najednou  Bláhu  a  znovu  ho

oblévá  pot.  Mašinu  jsem  mu  přece  půjčil  já!  Proto  je  tak  klidnej!  Nakonec  to

všechno odnesu  já! Prémie dolů,  třináctej plat  taky a při  dalším průšvihu dolů  z

mašiny a do dílny!

„Víš co, navrhuje parťákovi, „řekneme raději, jak to doopravdy bylo.“

„To snad ani nemyslíte vážně!“ děsí se parťák.

- 59 -



„Třeba by nám to odpustili,“ míní strojvedoucí.

„To je neuvěřitelný,“ chytá se parťák za hlavu, „to vás nesmí  ani napadnout!

Jednou  jsme  něco  nadiktovali  do  protokolu  a  jak  to  tam  je,  tak  to  platí.  Jinak

bude  další  vyšetřování,  přidají  nám  úmyslné  klamání  vyšetřujícího  orgánu  a

teprve potom to bude totálně v tahu!“

Bláha se jen dívá a zdá se mu, že parťák poněkud přehání.

„Vážně,“  říká  ten  po  chvíli  klidněji,  „musíme  mluvit  tak,  jak  jsme  to  řekli

mistrovi a do protokolu. No, necháme to tak. Tohle prostě musíme vyhrát!“

Ze dveří vykukuje hlava sekretářky. „Je tady někdo z úpravny?“

Oba se rozhlížejí, chodba je prázdná.

„To je vynikající, oni vůbec nepřišli,“ vytahuje obočí parťák.

„Proč?  To  je  přece  úplně  jasný!  Mají  to  vyhraný  a  tak  se  vůbec

neobtěžovali!“

„Ale  to  není  pravda,“  říká  parťák  s  ulehčením  v  hlase,  „u  komise  je  třeba

konfrontovat protokoly s tím, co říkají obě strany. A obhájit  si  to  svoje.  A když

z úpravny nepřišel ani jejich mistr, znamená to, že kluky hodili přes  palubu.  No,“

rozhazuje rukama, „prostě to nechali plavat!“

Kdyby všechno bylo tak,  jak si  to  myslíš,  říká si  Bláha a znovu se  dává  na

pochod  chodbou.  Parťákově  dobré  náladě  se  diví,  dokud  neuslyší  kladný

výsledek  na  vlastní  uši,  neuvěří.  Při  přecházení  přemýšlí  nad  svým  parťákem,

kde  se  v  tom  klukovi  bere  tolik  víry  ve   svojí  pravdu?  Jak  si  může  tolik  věřit,

když celá tahle záležitost  má spoustu  trhlin? Přijde kdoví  odkud,  rozumu  má  za

tři,  v  partě  nadělá  spoustu  vzruchu,  zblbne  hlavu  Matyldě,  samá  sranda  a

legrácky  a  potom  tohle…  Jen  abych  to  nějak  umluvil,  myslí  si  a  dívá  se  na

sekretářku, která vychází ze dveří.

„Soudruh Vágner, pojďte dál!“

Zaraženě  se  na  sebe  podívají,  s  možností  výslechu  každého  zvlášť

nepočítali.

„Žádnej strach, starký,“  zubí  se  parťák a zvedá palec,  „přesně tak,  jak jsme

si řekli. A jak jsme diktovali do  protokolu,“  ohlíží  se  na sekretářku,  která je sice

mladá a sympatická, ale přece jen patří do tábora protivníka.

Strojvedoucí  Bláha  na  chodbě  osaměl,  zastavuje  je  u  nástěnky  a
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bezmyšlenkovitě  si  prohlíží  barvotiskové  obrázky.  Poslední  měsíce  je  toho

nějak moc na mojí šedivějící hlavu, napadá ho a znovu se dává na pochod.

Letního  slunce  a  volného  víkendu  svého  muže  rozhodla  se  Bláhová

využít  k  cestě  za  sestrou  do  městečka  na  Šumavě.  Rodině  to  oznámila  ve

čtvrtek,  usmažila  řízky na  cestu,  na  pátek  si  vybrala  volno.  Když  se  Bláha

vrátil  z poslední  noční,  navlékl  na  sebe  sako  a  kravatu,  která  ho  škrtila  u

krku a následoval svoji ženu na nádraží.

Očekávanou  cestou  dostala  lepší  náladu.  „Zdřímneš  si  ve  vlaku  a

potom u sestry. Děti se o sebe postarají, jsou velké dost.“

Najednou, mihlo se Bláhovi hlavou.

„Projdeme se venku a nadýcháš se čerstvýho horskýho vzduchu.“

Podivil se tomu, za sestrou jezdila většinou sama, občas  i  s  Marcelou a

on  se  synem  zůstával  doma.  Třeba  to  chce  nějak  dát  dohromady,  napadlo

ho  a  proti  rozhodnutí  jejímu  rozhodnutí  nic  nenamítal.  Námitkám  jej

ostatně odnaučila hned v prvních letech manželství.

Možná  ji  stará  známá  místa  opravdu  připomenou  lepší  časy  jejich

vztahu  a  zas  to  bude  dobrý,  uvažoval,  když  je  vlak  vezl  kolem  rozlehlých

povrchových dolů. A třeba se to i povede, ačkoliv nějaké poklidné stáří  vedle

této ženy si stěží  dovedl  představit.  Kdoví,  co jednoho všechno ještě čeká,  než

ho položí do černý bedny,  napadlo  ho ve  chvíli,  kdy  v  rytmu klepání  kol  na

stycích kolejnic začal podřimovat.
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Když  vystoupili  z  osobáku  a  nasedli  do  autobusu,  cítil  svědění  kůže  v

obličeji.  Poslední  dvě  noční  bylo  práce  až  nad  hlavu  a  o  nějakém

podřimování  si  mohl  nechat  jenom zdát.  Zarudlýma  očima  hleděl  na  svěže

zelené  stráně  kopců,  silnice  zářila  modrým  asfaltem  a  vesničky  svítily

čerstvě  natřenými  fasádami  chalup  a  domků.  Když  před  pětadvaceti  lety

chodil  za  ženou  z  malé  pohraniční  posádky,  byly  cesta  prašné  a  domky

zanedbané.

Na náměstíčku vystoupili, žena měla ve tváři  jas  lidí,  kteří  se vracejí  na

známá místa, ačkoliv za sestrou jezdila několikrát do roka.

Moderní  domek  stál  téměř  na  konci  městečka  a  skoro  nic

nenasvědčovalo  tomu,  že  byl  adaptovaný  ze  staré,  téměř  rozpadlé  chalupy.

Na  garáži  vedle  domku  se  od  Bláhovy  poslední  návštěvy  objevil  čerstvý

brizolit.

Švagrová vyšla před stavení a podala jeho ženě ruku. Díval  se na  ně,  ve

tvářích  byly  skoro  stejné,  jen  švagrová  byla  o  pár  let  mladší  a  taky  zřejmě

spokojenější. Určitě se tolik nehádá, řekl si, když mu podala ruku.

„Dlouho jste tady nebyli,“ usmála se, Bláha to vztáhl na sebe.

„To víš, šichty, práce… málo času,“ prohodil rozpačitě.

„Pojďte dál,“ vedla je dovnitř,  „dáte  si  kafe,  něco sníte,  Franta  se vrátí
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tak za hodinku. Shání něco na auto, znáš to,“ obrátila se k sestře.

„Neznám,“  odpověděla  žena,  „my  sháníme  tam  maso  na  neděli,  viď

Karle,“ podívala se na něho uštěpačně.

Snad  jí  nevadí,  že  její  sestra  toho  má  víc  než  ona?  ptal  se  Bláha  v

duchu.  Vždyť nám  nic  neschází,  pustil  problém  z  hlavy  a  s  chutí  se  pustil

do světlých koláčů, kterých švagrová dala na stůl celou mísu.

„Zbyly nám řízky, koukej je dojíst!“ sykla žena a zakousla se do koláče.

„Nenuť  mu  je,  dáme  je  psovi,“  řekla  švagrová  a  vzala  umaštěný

balíček.

Pocítil jakési zadostiučinění, jeho žena se zamračila, ale neřekla nic.

Když  se  vrátil  švagr,  šlo  se  prohlížet  auto.  Světle  modrý  žigulík  stál  v

garáži nablýskaný a jako nový.

„To  víš,  moc  s  tím  nejezdím,“  vykládal  halasně  blahobytně  vyhlížející

švagr,  „celej  den  mám  v  ruce  volant  traktoru  a  tak  si  potom  raději  dám

pivo.  Alena  si  řidičák  udělat  nechce  a  tak  občas  zajedeme  do  okresního

města nakoupit, aby jsme lidem  ukázali,  že na  to máme.  Ale  jenom když  je

hezky,  abych  to  moc  neumazal.  Kam  bysme  jezdili,  uznej.  Vzduch  je  tady

čistej, ticho, klid, ve městě špína, rámus, prach… jako tam u vás.“

Bláhu  napadlo  cosi  o  zastarávání  součástek  nepoužíváním,  ale  mlčel.

Je to konec  konců  jejich  auto,  ať  si  s  ním  dělají,  co  umí.  Já  kdybych  měl

takový  auto,  tak  bych  jezdil  pořád,  pomyslel  si,  když  švagr  zavíral  dveře

garáže.

Po večeři odešel Bláha spát, únava  z cesty a  svěží  vzduch udělaly  své.  Z

postele  v  podkroví  se chvíli  díval  otevřeným  oknem  na  hvězdnatou  oblohu,

která se zdála být docela blizoučko a potom usnul tvrdým spánkem.

Ráno  bylo  plné  slunce  a  ptačího  křiku,  protáhl  se  v  posteli  a  založil

ruce za hlavou. Nemuset nikam chodit, jen tak si ležet a lenošit… dlouho už

nepocítil  takovou  obyčejnou  radost,  oddával  se  tomu  pocitu  a  potom

zaslechl ze zahrady hlas své ženy.

„Holka,  ty  si  stejně  žiješ,  docela  ti  závidím.  Krásnej  domek,  peněz  že
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nevíš co s nima…“

Zase peníze, napadlo  Bláhu,  pořád  jenom peníze.  Pocit  radosti  se začal

vytrácet.

„Jen  si  nemysli,  že ti  všechno  spadne  do  klína,“  odpovídala  švagrová.

„Franta  musí  jezdit  taky  v  sobotu,  někdy  i  v  neděli.  Melouchy,  znáš  to.

Odveze  někomu  kamení  do  základů,  jindy  zase  cihly  nebo  materiál  na

stavbu a hned máš dvě stovky v kapse. Nezdaněný,“ zasmála se.

„Prosímtě,  ten  můj  moula  se  na  něco  takovýho  nezmůže.  V  práci  je

skoro pořád  a  domů  přinese  pár  stovek,“  zaslechl  svoji  ženu.  Slovo  moula

ho vztyčilo  z postele.  Chtěl  vstát  a  jít  dolů,  ale  náhle  se  rozhodl  jinak.  Lehl

si, podepřel hlavu a poslouchal. Sestry musely stát téměř pod okny.

„Hlavně ale vydělávají  pronajímaný  pokoje.  To je pětadvacet  korun na

osobu  a  den,  tak  si  to  spočítej,“  pokračovala  švagrová.  „Jsou  s  tím  sice

výdaje a práce, ale dost zůstane…"

„Kolik?“

Zaslechl  zasmání.  „Věříš,  že  ani  nevím?   O  tyhle  věci  se  stará  hlavně

Franta. Taky to byl hlavně jeho nápad.“

„Máš  se,  no,“  byla  z  hlasu  jeho  ženy  slyšet  závist,  „kdybych  se  nedala

dohromady  s tím…“ představoval  si,  jak  mávla  směrem k oknu,  „tak  bych

se  taky  měla.  Ale  poslouchej…  to  ti  musím  říct,  zajímá  se  o  mně  jeden

důstojník, kapitán to myslím je, každou chvíli mi volá do práce…“

„Potichu,“ přerušila ji švagrová, „co když tě uslyší?“

„Ten spí jako dřevo. Prospí půl dne… a ten kapitán…“hlasy  se ztišily  a

byl slyšet jen smích.

„Určitě,“ zaslechl Bláha po chvíli  svoji  ženu,“  jen co holka  bude  starší,

rok  nebo  dva,  tak  končím.  No  jistě,  rozvedu  se  s  ním.  Přece  nebudu  celej

život koukat na starou televizi ve starým bytě se starým nábytkem na  starýho

chlapa a počítat každou korunu…“

Bláha ztuhnul na posteli. To snad… ne,  to jsem se musel  přeslechnout.

Zavrtěl  hlavou,  ale  potom  si  náhle  uvědomil,  že  slyšel  dobře.  Rozvést  se
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chce, zakroutil  hlavou  a  hrůznost  tohoto slova  vyvstala  před  ním  v  celé  své

nahotě.  Slovo  rozvod  bylo  pro  něho  do  této  chvíle  něčím  abstraktním,  bez

konkrétní náplně. Znal sice pár lidí, kteří rozvedeni  byli  anebo  se rozvádějí,

ale  to nebyl    j   e  h  o   případ,  neměl  s tím nic  společného,  netýkalo  se ho

to! A najednou   o  n   hrál hlavní roli v budoucím procesu, zvaném rozvod!

Připravovaném  a  promyšleném,  kdoví  jak  dlouho  už  je  takhle  jeho  žena

rozhodnutá a že to myslí vážně, o tom ani na chvíli nepochyboval.

Rozvod.  Co  všechno  se  skrývá  za  tímhle  skoro  banálním  slovem!  Toto

jediné  slovo dávalo  do pohybu  všechny  dosud  statické  věci  a  jevy,  vztahy  a

vazby.  Znamenalo  to  uvolnění  a  zřícení  všeho  tak  pracně  slepeného  a

vystavěného  do  stavby  sice  malinké,  ale  představující  alespoň  pár

základních jistot…

Náhle se zarazil.  Dá  se  v  jejich  případě  vůbec  o  nějaké  stavbě  mluvit?

Taková  stavba  přece  vyrůstá  na  základech  hezkého  vztahu  dvou  lidí,  to

přece  není  nic  umělého,  to  musí  být  přirozená  budova  lásky,  přátelství,

porozumění…  Nebyla  tohle  mezi  námi  jenom  ubohá  slepenina  jeho  ženy,

stavba z bláta a hlíny, při které on zpočátku trochu pomáhal a později pouze

trpěn přihlížel?

Před  očima  mu  proběhlo  několik  okamžiků:  noční  návraty  z  tohoto

městečka  k  rotě,  potom  chuť  zůstat  mezi  lesnatými  šumavskými  kopci  a

třeba  v  nedaleké  vesnici  v  nově  zakládaném  družstvu  pracovat  v  dílně

anebo jezdit  zrovna třeba s tím  traktorem.  Ne,  půjdeme  do  města,  rozhodla

žena,  kterou  tehdy  považoval  za  jedinou  na  světě  a  jejímž  rozhodnutím  se

začal pomalu, ale jistě podvolovat. Pravda,  v  domnění,  že to myslí  nejlíp.  Z

velkého  města  pocházel  a  nedělalo  mu  problém  najít  si  dobrou  práci,  v

pohraničí  jí  bylo  vždycky  dost.  Problém měla  ona,  slušně  zaplacenou  práci

nesehnala  prakticky  nikdy.  Jen  zařídit  uměla  všechno  dobře  a  hned.

Nejprve aby přestal dělat v dílně a šel jezdit s nákladním  autem.  Dnes mohl

v dílně třeba i mistrovat, kdo  ví?  Náklaďák  nevynášel  tolik,  aby  plat  splnil

její  nároky.  Tak  do  chemičky.  Na  několik  let,  než  začal  mít  problémy  s
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průduškami. Odejít ho donutil  doktor,  jestli  budete  ještě pár  let  dýchat  tyhle

výpary,  čeká  vás  invalidní  důchod,  varoval  ho.  Nakonec  to  byla  vlečka  v

nově  vystavěném  Kombinátu.  Napřed  znovu  dílna,  potom  lokotraktor.

Konečně  trochu  zajímavá  práce,  sice  na  směny,  ale  líbilo  se  mu  tam.  V

pětačtyřiceti letech byl konečně spokojený – alespoň v práci. 

Vstal,  prošel  se  bosýma  nohama  po  studené  podlaze  a  pohled  do

zeleného sadu jej vrátil do skutečnosti. Co teď? Jít  mezi  ně,  zabalit  si  věci  a

odjet?  Nebo  dělat,  jako  by  nic?  Přecházel  místností  v  trenýrkách  a

poslouchal  zvuky  domu.  Po  půlhodině  marného  rozhodování  sešel  dolů.

Posadil  se  ke  stolu  a  vypil  kávu,  kterou  mu  podala  švagrová.  Snažil  se

nevnímat  její  zvědavý  pohled,  takhle  se  dívají  na  odsouzence  k  smrti,

napadlo ho. K smrti samotou. Plaše se na ni usmál a zbytečně se zeptal,  jak

je venku. 

Odjeli  v  neděli  po  obědě  a  její  pozvání,  aby  zase  brzy  přijeli,  nebral

příliš vážně. 

Na chodbě  se  opět  objevuje  sekretářka,  očima  kontroluje  prostor,  soudruh

Bláha? obrací se tázavě k hubenému, neklidnému muži.

Bláha  kývá,  dívka  s  úsměvem  ukazuje  do  dveří,  strojvedoucí  chce  využít

jejího úsměvu a informovat se  o  situaci,  dveře kanceláře jsou však dokořán  a  je

třeba jít hned dál.  Rychlým pohledem přehlédne místnost,  za stolem v čele sedí

tři  muži,  uprostřed  přísný  obličej  vedoucího  závodu.  Parťák  sedí  před  nimi  a

tváří se neutrálně, vedle něho je volná židle.

„Takže my  půjdeme,  jestli  nás  už  nebudete  potřebovat,“  zaslechne   známý

hlas a teprve teď registruje šéfa vlečky. Mistra sem jít  viděl,  ale že tu bude  i šéf,  

netušil.  Musíme  bejt  v  pěkný  kaši,  napadá  ho  a  neví  přitom,  že  vedoucí  je  u

každého  projednávání  podobných  případů.  Cestou  ke  dveřím  mistr  pokyvuje

hlavou, jestli spokojeně  nebo naopak Bláha nemá ponětí  a tak si  sedá  a  dívá  se

na parťáka. Ten lehce mrkne okem a pokývá hlavou, zdá se to na dobré cestě.

„Tak soudruhu, jak to všechno bylo,“ slyší Bláha vedoucího závodu.
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„No…“ sliní  si  rty  a  škrábe  se  za  límce  pracovní  košile,  „končila  šichta  a

normálně  jsme  jeli  odstavovat  mašinu.  Jako  vždycky,  na  třináctou  kolej,  mezi

kypy.“

Kypy  jsou  obrovské  betonové  žlaby,  po  dvou  vedle  sebe  na  délku  deseti

vagónů. Tolik vozů má důlní  dráha,  která vozí  z nedaleké šachty  uhlí  na výrobu

plynu. Z jedné strany kypy vybírají  uhlí  korečkové bagry,  ve dne v noci  klapou

jejich ocelové lžíce, které sypou uhlí na gumové pasy.  Uhlí pak běží  do  drtičů a

dál ke zpracování.

„Tady  parťák,  teda  soudruh  Vágner,  vyjednal  jízdu  a  jeli  jsme.  Dívám  se,

jestli je kolej volná a před vjezdem na kypu jsem přibrzdil…“ 

Zvolňuje své vyprávění a prohlíží si muže před  sebou.  Vypadají,  jako by to

chtěli mít co nejdříve za sebou.

 U  řízení  lokotraktoru  seděl  tehdy  parťák.  Nesmělo  se  to,  ale  občas

strojvedoucí  nechali  posunovače  kousek  projet.  A  tuhle  věc  museli  v  každém

případě  zatlouct.  Problém by z toho měli oba,  hlavně ale Bláha, který stál  vedle

parťáka.  Že neřídí  mašinu on si  patrně nikdo nevšiml.  Pokud  se  ovšem  Vágner

nepřiznal…

„No pokračujte, na kraji vany jste přibrzdil…“

„… a dívám se, jestli kypaři neuklízí uhlí kolem kolejí…“

Spěchali  do  šatny,  mezi  kypaři,  kteří  měli  na  starosti  vykládku  vagónů  a

čistotu  kolem kypy a vlečkaři probíhala  nikým  nevypsaná,  o  to  však  sveřepější

soutěž o prvenství příchodu do sprch. Kypaři v poklidu shrnovali  uhlí  od  kolejí

a věděli, že mašina kolem nich projet nemůže.

Počkej  chvíli,  řekl  Bláha  parťákovi,  až  to  uklidí.  Ten  ale  mávl  rukou.  Ať

jdou na  stranu,  projedeme  kolem  nich  a  potom  ať  uklízí  třeba  do  dvou  hodin.

Ten měsíc vlečka prohrávala osm šest.

Parťák zahoukal, kypaři zahrozili. A neuhnuli. Zahoukal znovu a vyklonil se z

okénka.  Uhněte  dřeváci,  nebo  vás  převálcujeme.  Vypadalo  to  na  legraci  jako

vždycky, jenomže…

„… a oni to uhlí uklízeli,“ souká ze sebe Bláha a neví jak dál.

„Proč  jste  nepočkali,  až  odejdou,“  zajímá  se  hlavní  technolog  ve  funkci

člena komise.
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„Protože cesta byla vyjednaná s  výpravčím a ten musí  mít  před  vjezdem na

třináctou  kolej  souhlas  dispečera  drtírny,“  nevydržel  to  parťák  a  Bláha  si

uvědomuje, že na tenhle fakt úplně zapomněl.

„Když vám dispečer povolil cestu, tak co  tam dělali kypaři?“ šťourá  komise

dál.

Protože  se  tak  jezdí  pořád,  myslí  si  Bláha,  někdy  mašina  přejede  na

prostředek  koleje  dřív,  než  kypaři  vyrazí  shrabovat  a  potom  v  soutěži

prohrávají, někdy se to nepovede. Jako třeba tehdy.

„To  by  měli  vysvětlit  oni,“  spoléhá  parťák  na  to,  že  zde  z  drtírny  nikdo

není.

Vedoucí závodu kroutí hlavou,  celá věc je jaksi nejasná a kdo  ví,  jestli tady

zbytečně  neztrácejí  svůj  drahocenný  čas.  Budu  jim  všem  zřejmě  zvednout

morálku…

„Ve skutečnosti se to dělá tak, že kypaři nahlásí hotovo a teprve potom jdou

uklízet.  Takže  jejich  dispečer  dává  výpravčímu  kolej  jako  volnou  a  ona  tak

docela volná není,“ přidává vysvětlení parťák.

Členové  komise  se  potichu  radí  a  Bláha  vidí  na  stole  červenou  knihu

dopravního  předpisu.  Vedoucí  závodu  ji  otevírá  na  založeném  místě:  „Vy  jste

ale nesplnil ustanovení  předpisu  D2  v  paragrafu  135,  písmeno  c/,  kde  se  jasně

říká: lokomotivní četa je při posunu povinna pozorně sledovat osoby pohybující

se v posunovací cestě nebo v její blízkosti, sledovat polohu výměn atd…“

Mají pravdu, říká si Bláha a neví,  co  na to  odpovědět.  Tak přece  nebylo to

dodávání  si  odvahy  a  příprava  a  nevím  co  všechno  nic  platný.  Vždycky  mají

pravdu ti druzí a dopadne to jako to moje nepovedený manželství…

Celý  měsíc  od  návratu  ze  Šumavy  připravoval  se  Bláha  na  okamžik,

kdy  postaví  svoji  ženu před  skutečnost,  že všechno ví.  V práci  byl  roztržitý  a

jízda podle  toho  vypadala,  doma  nemohl  usnout  a  jak  jindy  mluvil  málo,

mlčel  teď  celou  dobu.  O  to  víc  kouřil,  tahal  jednu  cigaretu  za  druhou  a

probíral  celých  těch  pětadvacet  let  se  ženou,  kterou  vlastně  ani  pořádně

neznal, jak si teď uvědomil.  Vždyť tohle všechno musela  vědět  daleko  dřív,
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že půjde svojí cestou. Sama. Bez něho.

Některé  události  z  posledních  let  najednou  dostaly  jiné  souvislosti.

Vždycky  když  odcházela  ven,  vypadala  jinak  než  doma.  Oblečená  –  doma

jen  v  teplákách  –  namalovaná,  upravená…  pro  koho?  Nikdy  si  takovou

otázku  nepoložil  a  to  ho  nyní  zarazilo.  Jestlipak  je  mezi  lidmi  taky  tak

hádavá,  jako  doma?  napadlo  ho.  Určitě  ne,  odpovídal  si.  Vybavil  si  cestu

ke švagrové,  co  to  říkala  po  jejich  příjezdu?  Vy  už  jste  tady  dlouho  nebyli,

nebo  tak  nějak.  Jak  to,  vždyť  jenom  letos  tam  jeho  žena  měla  být  už

dvakrát!

Seděl  a  pokoušel  se  představit  dny,  které  ho  čekají.  V  práci,  tam  by  to

šlo, chlapi se na spousty věcí dívají jinak, zjednodušeně… ale co doma?  A v

době volna?

A  potom  jako  by  shůry  přišla  pomoc,  ve  kterou  nedoufal.  Před  lety

kamarádili  s  Burešovými,  ona  byla  vysoká,  hubená  zrzka,  na  návštěvy

sebou vodila muže s neklidnými očima a jak se později ukázalo i neklidnou

povahou,  protože  jednoho  dne  zmizel,  aby  neklidně  posedával  v  křesle

nějaké  jiné  ženy.  Návštěvy  ustaly,  Burešová  jako  dřív  dlouhými  kroky

přicházela  a  autobusu  a  zrovna  tak  dlouhými  kroky  rázovala  k  plynárně,

kde uklízela. S Bláhou se jen letmo zdravili, nic víc.

Když  koncem  toho  kritického  měsíce   vystoupil  po  odpolední  šichtě  z

autobusu a dal se opačným směrem, než byl jeho domov,  několika  kroky ho

dohonila.

„Karle, proč nejdeš domů?“ zeptala se tichým hlasem.

Chtěl  jí  odseknout,  aby  si  hleděla  svého,  ale  potom  si  uvědomil

podobnost jejich situací.

„Domov? Co je to domov?“

„Stalo se něco?“

Ze strany se na ni podíval. „Ty něco víš?“

Pohnula hlavou. „Vlastně nevím. Ale tuším.“

„Tak co ti budu vykládat,“ uzavřel a přestal si jí všímat.
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Šla mlčky vedle něho.

„Divíš se tomu?“ zeptala se po chvíli.

„Nevím,“  pokrčil  rameny,  „měl  bych  se  divit,  ale  taky  jsem  lecos  měl

vědět dřív.“

„Dalo se to čekat,“ řekla.

„Jak to,“ zastavil se.

„Nerozčiluj se. Málo jsi Boženu znal.  Chce se líbit,  potřebuje  slyšet,  že o

ni  někdo  stojí.  I  v  těchto  letech  to  ženská  potřebuje  slyšet.  Anebo  možná

hlavně v těchto letech.“

„A tohle byla  moje  hlavní  chyba? Kdybych jí  to  říkal  denně,  nebylo  by

to stejně nic platný,“ mávl rukou.

„To nemůžeš nikdy vědět,“ namítla tiše.

„A proč to zajímá zrovna tebe?“ zaútočil.

„To  je  pravda…  proč  mě  to  zajímá,  viď?  Asi  jsem  něco  takovýho

čekala.“

„Počkej, tys něco věděla? Proč jsi mi to neřekla?“

„Tušit  a  vědět  je  rozdíl.  Zkrátka,  když  jsme  k  vám  tehdy  chodili,

napadlo  mě  to.  Že  by  to  jednou  mohlo  dopadnout  špatně.  Pro  tebe,“

pousmála se.

„Máš z toho radost?“ zeptal se uštěpačně.

„Ale  ne,“  povzdechla,  „proč?  Z  cizí  smůly  jsem  radost  nikdy  neměla.

Jenom  mě  napadlo,  jestli  si  o  tom  nechceš  popovídat.  Znáš  to,  sdělená

starost, poloviční starost.“

Prochodili  spolu  několik  hodin  a  když  se  vrátil  domů  s  hlavou  trochu

jasnější,  zdál  se  mu  byt  nějak  prázdný.  Nahlédl  do  ložnice,  na  posteli

oddechoval pouze syn.

Rozsvítil, syn se probral a mnul si oči.

„Zhasni táto. Máma  se odstěhovala. A Marcelu  vzala  sebou.  Prej  bude

lepší, když na ni dohlídne.“

Potichnu  za  sebou  zavřel  dveře  a  zbytek  noci  proseděl  ve  ztmavlé
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kuchyni.

To  ale  není  možný,  myslí  si  strojvedoucí  Bláha  v  tichu  kanceláře,  přece

nebudu  pořád  jenom  ustupovat,  donekonečna  se  někomu  podřizovat,  nebudu

pořád  jenom  sedět  a  mlčet  a  uvažovat,  jestli  to  co  dělám  je  dobrý  nebo  ne!

Rovná  se  na  židli,  která  stojí  před  komisí  jako  lavice  obžalovaných,  ten  kluk

vedle  mě  se  nebojí  a  proto  mu  taky  všechno  prochází,  jasně,  proč  by  se  taky

říkalo, že odvážnému štěstí přeje! Jestli teď nic neřeknu, tak už si  nikdy  nebudu

moci  bouchnout  do  stolu,  ačkoliv,  přiznává  si  Bláha,  kdy  já  jsem  si  do  toho

stolu naposledy bouchnul?

„Ano.  Předpis  říká  sledovat  vozy  a  osoby  v  posunovací  cestě,“  slyší  se

říkat, „a my jsme ty osoby taky sledovali. Nikdo je přejet nechtěl, jak to původně

nahlásili. To  snad  dá rozum. Když ale nahlásili,  že kypu mají uklizenou, tak  tam

neměli co dělat,“ zvyšuje hlas.

Členové  komise  zvedají  hlavy  od  svých  papírů,  parťák  hledí  na  svého

strojvedoucího udiveně.

„Byli tam, viděli jsme je a tak jsme jeli  pomalu,  aby  před  námi  mohli  klidně

uklízet.  Počkali  bysme,  už  to  budou  mít  hotový,  jenomže  oni  začali  hrozit,

nadávat a potom praštili  hrablama a šli pryč.  Takže jsme zajeli na místo  a šli do

šatny. A bylo to ve tři čtvrti na dvě a ne v půl, jak se snažili tvrdit.“

„Nerozčilujte se,“ říká vedoucí závodu,  „podobně  to  vyplývá i z protokolu.

Potřebovali  jsme  si  to  ujasnit,  protože  některé  věci  se  nám  jevily  poněkud…

nepravděpodobné, že.“

Komise se potichu radí, náměstek vedoucího odchází.

„Pište  prosím,“  říká  vedoucí  sekretářce  u  psacího  stroje,  „disciplinární

komise na svém zasedání dne… projednala případ stížnosti  dispečera  drtírny ze

dne… o najetí lokomotivy do zaměstnanců, uklízejících výsypnou vanu na koleji

číslo  13  a  po  zjištění  všech  okolností  a  výslechu  zaměstnanců  vlečky,

zúčastěných  na  nehodě…  moment,  nehodu  škrtnout,  zúčastněných  na  případu

konstatovala toto: Z úseku drtírna se nedostavil zástupce, aby objasnil zkoumané

skutečnosti  a  proto  se  komise  rozhodla  postoupit  případ  v  projednání
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vedoucímu úseku drtírna  s  tím,  aby poučil  své zaměstnance o  povinnostech při

úklidu koleje na konci směny.“

Strojvedoucí  s  parťákem  vstávají  a  opouštějí  kancelář.  Venku  se  na  sebe

dívají, parťák otevírá ústa aby něco řekl, ale Bláha jej nenechá promluvit. 

„Já už myslel, že to všechno vzdám. Ale najednou se  ve mně něco zlomilo a

řekl  jsem  si  –  nic  takovýho!  Takhle  dál  už  ne!  No  a  výsledek  jsi  viděl,“  krčí

rozpačitě rameny a trochu se diví sám sobě.

Tento  zlom  v  Bláhově  životě  pomohl  mu  v  dalších  dnech,  kdy  se  mu

zhroutil  celý  dosavadní  život.  Před  několika  málo  dny  by na  něho celá  tato

tragédie dolehla mnohem víc. 

Teď už věděl,  že život  nedělá  jenom  jedna  žena  a  pouze  trpně  přijímat

přicházející události nelze. 

V případě  disciplinární  komise  nebylo  všechno  úplně  košer,  ale  odešli

odtud ne sice jako vítězové, ale  aspoň bez postihu.  Jenomže,  napadlo  potom

Bláhu, je všechno v  životě  úplně  v  lati?  Určitě  ne!  Nerad bych,  aby  se něco

takovýho  ještě  jednou  opakovalo,  řekl  po  cestě  do  šatny  svému  parťákovi,

který  se  ten  den  podivil  znovu.  A  na  Bláhu  se  začal  dívat  trochu  jinýma

očima.

K rozvodu došlo zanedlouho a Bláha  pochopil,  že nebylo  zbytí.  U soudu

na něho čekala  Burešová,  v  prvních dnech jeho samoty  se o  něho  starala  a

potom už pořád.  Připravovala  mu  svačiny  a  od autobusu  už  chodili  spolu.

Jen  svůj dlouhý krok musela poněkud zkrátit.
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                       Kapitola 4

      SVOBODNÁ PANÍ IVANA

V šest večer je za okny tma a Ivana řeší své časté dilema: vstát, anebo zůstat

ležet aspoň ještě hodinu. Protahuje se a sleduje výbojky pouličních světel, vítr  se

snaží rozhýbat jejich stožáry. Po skle okna stékají dešťové kapky.

Tohle  podzimní  počasí,  myslí  si  mrzutě  Ivana  a  rozsvěcuje  lampu  vedle

gauče. Vstanu, udělám si něco k večeři a budu koukat  na televizi, rozhoduje  se  a

sbírá  jednotlivé  kousky  prádla,  pohozené  tu  na  opěradle  křesla,  tu  na  klice  u

dveří. Dopoledne po noční proseděla  u Blaženy a vypily litr červeného vína,  po

příchodu domů vedle její cesta  přímo do  postele.  Venku zatím uplynulo všední

odpoledne,  muži  se  vrátili  z  práce  a  snědli  oběd,   připravený  pečlivými

manželkami, s  novinami  v  ruce  se  natáhli  na  gauč  a  zdřímli.  Ženy  zatím  prošly

oddělení obchodního domu, ohmataly zboží, zavrhly koupi spousty  zbytečností

a spoustu jiných zbytečností nakoupily.

Ivana  přemýšlí  nad  obrazy,  které  se  jí  míhaly  před  očima  ve  spánku,

nemůže si vybavit jejich konkrétní podobu a zlobí  se  na sebe:  proč  já si  nemůžu

pamatovat, co se mi zdá? Zapaluje si cigaretu, která po dopolední dvacítce příliš

nechutná  a  v  koupelně  napouští  vanu.  Přidá  něco  pěny  a  potom  leží  ve  vodě

zahalena do vonících bělavých bublinek, ruku ven z vody a odklepává popel  do

těžkého broušeného popelníku na pračce. Pohledem se zastaví u větrací  mřížky,

kolem  se  udělala  rezavá  mapka,  budu  to  muset  přetáhnout  latexem.  Anebo  si

někoho  pozvat,  aby  to  udělal.  V  duchu  probírá  známé,  kteří  by  připadali  v

úvahu,  aniž  by  tuhle  maličkost  nepovažovali  za  záminku  k  navázání  bližšího
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postelového kontaktu, vrtí hlavou a vychází jí, že bude natírat sama.

Krátkým ťukáním uhasí  cigaretu,  osprchuje  se  a zabalena do  osušky  jde do

kuchyně.  Lednice  zatím  není  vybílená  jako  před  výplatou,  ohřívá  si  párek,

krajíčky chleba namaže sýrem a k tomu pořádný kafáč čaje. Jen v županu sedá si

k  televizi,  sleduje  zprávy,  dva  hlasatelé  čtou  a  tváří  se  vážně,  jejich  obličeje

střídají  záběry  různých válečných konfliktů po celé zeměkouli. Jak je to  možný,

když pořád  jenom  bojujeme  za  mír,  napadá  ji  krátce,  ukusuje  párek  a  nevnímá

jeho  praskavý  zvuk.  Představuje  si  sama  sebe  na  obrazovce,  určitě  by  mi  to

seklo, zasměje se té myšlence,  uklidí  nádobí  a potom sedí  v křesle,  míchá čaj a

sleduje film. Ten dnes  končí  před  půl desátou  a Ivana  pohodlně  stihne  autobus

na noční směnu.

Přestalo  pršet,  jen  studený  vítr  krátkými  poryvy  profukuje  oblečení,  na

zastávce je ticho, směnaři  se  tváří  otráveně a lhostejně.  V takovém počasí  raději

sedět  doma a poslouchat  meluzínu z  tepla  pokoje,  než  tady  čekat  na  zpožděný

autobus.

Uvnitř  vozu  se  Ivana  drží  zásady  odpovědět  na  pár  pozdravů  a  víc  se

nebavit. Tuhle taktiku si určila hned zpočátku, její červené kalhoty, hnědá jelenice

krátkého  kabátku  a  černé  vlasy  učesané  podle  posledních  modelů  přitahují

mužské  pohledy  a  činí  neutěšeno  náladu  před  noční  směnou  poněkud

přijatelnější.

Několik nepoučitelných zájemců o hovor cestou od  autobusu likviduje Ivana

bez problému, z hlavní cesty náhle zmizí mezi tmavými ocelovými stavbami,  aby

se ráno její štíhlá postava objevila zase až před bránou.

Vyhýbaje se kalužím dojde k hradlu na konci  vlečky.  Dveře jsou odemčené,

dole si  Ivana pečlivě očistí  boty  a  na  prvním  schodě  se  zuje.  Reléové  zařízení

RPS  60  vyžaduje  přísnou  čistotu  a  bezprašnost,  což  ženské  osazení  hradla

dodržuje  rádo:  uvnitř  hradla  je  možno  chodit  v  ponožkách.  Hradlařka  z

odpolední  je připravena k odchodu,  řeknou si  pár  vět o  rozestavení   vagónů na

kolejích a potom už Ivana sedí  na měkké židli a dívá  se  do  tmy venku.  Uhláky

na briketárenské  koleji  se  táhnou  pod  rozsvícenou  nakládací  rampu,  ze  sušáků

stoupá  k obloze  světlá pára.  Všechny tři  dopravní  koleje  jsou  volné,  temena  se

lesknou odrazem zářivek na vysokých stožárech. Přímo pod  hradlem šumí  voda
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v chladicích blocích, ze širokých jícnů se valí  pára šedivá.  Na vysoké hromadě

drtírenského uhlí  je  zatím  klid,  po  desáté  tam  začne  šplhat  buldozer  a  do  rána

bude přihrnovat uhlí a rušit noční klid.

Klid noci bude rušit i zelený lokotraktor, který houká na třinácté koleji.  Ivana

mrkne  na  kulatý  ciferník  elektrických  hodin,  je  deset  minut  po  desáté.  Po

zmáčknutí  tlačítka  kontroly  postavení  výhybek  na  ovládacím  pultu  rozsvítí  se

úzká elipsovitá  okénka  představující  obvod  výhybek  přilehlých  k  hradlu,  Ivana

stiskne  tlačítko  u  čísla  třináct  a  tlačítko  na  konci  vidlice  vytáhne,  světélka

zablikají  a po  stisknutí  dalšího  tlačítka rozsvítí  se  bílá  větev  ze  třinácté  koleje.

Na návěstidle i malém korálku na  pultě  naskočí  bílá,  venku  se  ozve  houknutí  a

první  políčko  se  zbarví  červeně.  Když  lokomotiva  opustí  uzavřený  obvod,

poličko blikne a zhasne.

Ivana  bere  do  ruky  elektricko  lampu  na  dlouhém  kabelu  a  krátce  blikne  na

pozdrav  do  okna.  Silné  světlo  osvítí  na  okamžik  celou  místnost,  z  mašiny  se

ozve krátké houknutí. 

Lokotraktor  zastavuje  za  návěstidlem,  pult  potemněl  a  Ivana  se  dívá  k

mašině.  Dolů  leze  postava,  zastaví  se  u  sloupu  návěstidla  a  v  malé  skříňce

telefonní ústředny  to  zavrčí.  Současně  spadne  klapka,  Ivana  klepne  prstem  do

kolíku a bere sluchátko.

„Nazdar,“ ozva se hlas parťáka Vágnera, „jak je?“

„Dobrý,“ rezonuje jasný dívčí hlas místností, „pojedete na šestou?“

„Jo,  je  tam  k  doložení  šest  nebo  sedm  vozů,  počkáme  u  toho  a  potom

postavíme vlak. Počasí na baterky, co?“

„Vydržíme, ne?“ zasměje se Ivana,  sluchátko drží  pod  bradou  a staví  cestu

na  šestou  kolej.  Rozsvítí  návěstidlo,  houknutí  a  lokotraktor  projede  pod  okny

hradla.  Světlo u stropu  jeho kabiny osvítí  vnitřek, ze sedátka strojvedoucího  se

směje Ondřej  Malý. Ivana zvedne ruku,  přepne  kolík  na  ústředničce  a  zvoní  na

výpravčího.

„Neohlásila jste se do směny,“ slyší ve sluchátku úsečný hlas.

„Promiňte pane výpravčí,  zapomněla jsem,“ zvedne Ivana  rozmrzele  oči  ke

stropu, „hlásím se do  služby.  Kluci jeli na šestou  kolej doložit  ten vlak. Kam ho

budeme stavět?“
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„Hned  jak  to  bude  naložené,  tak  na  druhou  kolej,  odjezd  to  má  v  jednu

dvacet. Číslo vlaku včas řeknu.“

„Dobrý,“ řekne Ivana a uvědomí si, že správně měla říct rozumím.

Různé  služební  postupy  a  předepsaná  hovorová  kázeň  jí  občas  připadají

poněkud směšné, ale budiž, jinak to asi nejde. Nic neříkal, myslí  si  o  výpravčím,

snad  dá  do  rána  pokoj.  Přehlédne  pult,  podívá  se  na  šestou  kolej,  mašina  tam

stojí se  zhasnutými světly.  Ivana si  zapaluje cigaretu,  vstane a jde si  uvařit kávu.

Za okny hučí chladicí bloky a cvakání hodin odměřuje počátek noční šichty.

Čtrnáctiletá Ivana  byla  klasickým  produktem své doby:  po starší  sestře,

která  šla  studovat  vysokou  do  Prahy  zdědila  příjemný  pokojík  ve

třípokojovém  bytě  v  okresním  městě.  Stěny  místnosti  polepila  barevnými

plakáty skupin a zpěváků, kterých se tehdy vyrojilo jako hub po dešti. Když  z

rodičů  nevyrazila  peníze  na  nový  stereomagnetofon  z  Tuzexu,  pouštěla  si

aspoň  z  rádia  různé  rozhlasové  houpačky,  juniory  30,  starty,  mikrofóra  a

studia  mladých,  či  jak  se  všechny  ty  pořady  pro  mládež  jmenovaly.  Rodiče

trávili  čas  plněním  svých  pracovních  a  funkčních  povinností  a  tak  měla

Ivana  možnost  trávit  odpoledne  a  večery  dle  vlastního  vkusu  a  uvážení.

Díky  své  vyspělé  postavě  a  malé  bdělosti  uvaděček  v  kinech  chodila  téměř

pravidelně  na  všechny  nepřístupné  filmy.  Bedlivě  studovala  erotické  a

sexuální scény, kterých nová vlna nabízela víc než kdy  předtím,  ve  třídě pak

předávala mírně nadsazené poznatky méně výbojnějším kamarádkám a tím

snadno  získala  vůdčí  pozici.  Učení  brala  sportovně,  bez  větší  námahy

snadno udržovala lepší průměr, hlavně aby měla klid  od rodičů.  Na střední

školu  se  díky  jejich  angažovanosti  dostala  bez  problémů,  ale  tady  přišla

kosa na kámen. Pravidelná příprava Ivaně nic  neříkala  a  bez  ní  to nešlo.  I

rodiče se začali poněkud víc zajímat o svoji dceru a tohle všechno ji donutilo

hledat  ztracenou  svobodu,  pokud  možno  bez  jejich  přímého  dohledu.  Po

neúspěšném  roce  školy  odešla  se  učit  tkadlenou  do  velkého  textilního
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závodu  na  severu  Čech,  kde  mezi  mladšími  spolužačkami  byla  opět  za

šéfku.

V té době měla za sebou také  první  sexuální  zkušenost,  víceméně  pouhý

akt zvědavosti a především zbavení  se onoho nelichotivého přízviska  panna.

Došlo  k  tomu  ještě  před  koncem  povinné  školní  docházky  na  jednom  z

rozlučkových mejdanů  u nich doma.  Po  několika  doušcích  alkoholu  a  pár

šlucích cigaret byl svět  celý  do růžova,  vykuleného spolužáka  zatáhla  Ivana

do  rodičovské  ložnice  a  hoch  přestal  být  panicem,  aniž  to  skoro  postřehl.

Největší  starost  způsobila  Ivaně  rudá  skvrna  na  prostěradle  a  tak  se  matka

po  příjezdu  z  třídenní  služební  cesty  velice  podivila  nebývalé  aktivitě  své

dcery,  která  nejenže  převlékla  inkriminovanou  postel,  ale  povlečení  i

vyprala a vyžehlila.

Během  dalších  dvou  let  pozvala  Ivana  svůj  velký  omyl  ve  výběru

zaměstnání  a  ani  život  v  internátu,  kontrolovaný  přísnými  a  jak  Ivana

zdůrazňovala  i  frigidními  vychovatelkami  zdaleka  nenaplnil  její  představy

a  očekávání.  Se  zatnutými  zuby  vydržela  poslední  rok  a  jediným

uklidňujícím  elementem  byla  vyhlídka  na  svobodný  život  po  vyučení  v

ubytovně .

I tady se však  dívčině  zbujnělé  fantazii  dostalo  zklamání.  Město a  okolí

se  mladými,  svobodnými  a  pohříchu  půvabnými  dívkami  jen  hemžilo.

Zbývaly  pouze  dvě  možnosti.  Použít  veškeré  drzosti   a  urvat  prvního  kluka,

který  se  namane  a  někam  ho  zamknout  a  nehnout  se  od  něho  na  krok,

anebo na sebe upoutat tak, aby se výrazně odlišila od šedého davu.

První  možnost  byla  technicky  neproveditelná  a  druhá  se  díky  kouzlu

nechtěného  naskytla  sama.  Jednoho  krásného  odpoledne  vyšla  Ivana  z

obchodu  s  bižutérií  a  nadšena  náhrdelníkem  z  falešných  jantarů  vkročila

bez  rozhlížení  do  vozovky.  Zakvílení  brzd  ji  přimělo  couvnout  zpátky  na

chodník,  ale  kolemjedoucí   embéčko  už  se  ve  smyku  opřelo  o  další  stojící

auto. Celou příhodu sledoval mladý příslušník Veřejné bezpečnosti  (předtím

i  dnes  policista)  a  než  stačila  Ivana  začít  nadávat  řidiči  za  nepozornou
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jízdu, držel ji za ruku: „Slečno,  zavinila  jste nehodu a  zaplatíte  pokutu!“  A

podíval  se  na  ni  tak,  že  zapomněla  na  všechny  nadávky  jak  řidiči,  tak

jemu.

Pokutu  nezaplatila,  Milan,  jak  se  později  příslušník  představil,  se  po

první  procházce za město  postaral  o její  prominutí.  Přes své zaměstnání  byl

Milan  protipólem  povahy  Ivaniny.  Tichý,  mírný  ve  vyjadřování  i

uvažování,  milý  chlapec  s  jemným  dívčím  obličejem.  Ve  svých  osmnácti

letech  poznala  Ivana  sílu  citu  zvaného  láska  se  všemi  jeho  radostmi,

starostmi,  nejistotami  i  obavami.  Najednou  měla  pocit,  že  uspěcháním  by

celý tento vztah degradovala na pouhých několik chvil vzrušení a tak během

léta  toho roku prožila  klasický  dívčí  románek.  Sama  se podivila,  že  něčeho

takového  je  schopna,  díky  svému  naturelu  se  na  podobné  případy  dívala

poněkud skepticky.

I k  milování  nakonec  došlo,  bylo  palčivé  a  plné  a  prvně  Ivana  pocítila

ohnivé vyvrcholení té chvíle.

Šňůru  slunečných  dnů  však  překryl  mrak,  jehož  rozsah  ani  Ivana

nedovedla  určit.  Při  gynekologické  prohlídce  přišel  doktor  na  zánětlivé

onemocnění  v  pánevní  dutině,  následkem  kterého  by  Ivana  nemohla

porodit  zdravé  dítě.  Následovala  další  vyšetření,   několik  operací  a

dlouhodobé  léčení,  během  kterého  její  příslušník  patrně  pokutoval  další

dívku a v době návštěvních hodin přestal mít volno.

Pro Ivanu  to znamenalo  konec něčeho,  co do té  doby  nepoznala.  Svým

racionálním  uvažováním  ale  přišla  na  to,  že  v  osmnácti  letech  není  pozdě

na reprízu podobného zážitku a případné jeho lepší zužitkování.

Po  jedenácté  hodině  slyší  Ivana  na  šesté  koleji  zahoukání,  lokotraktor  s

rozsvícenými  světly  se  sune  k  návěstidlu,  za  sebou  několik  velkých,  tmavých

vagónů naložených uhlím. Tlačítky vykouzlí  na  návěstidle  bílé  světlo,  zvoní  na
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výpravčího a hlásí  obsazení  druhé koleje.  Z dalších  odstavných kolejí  přidávají

posunovači  vagóny  a  po  necelé  hodině  je  na  koleji  hotový  vlak.  Kopečky  uhlí

tvoří  skoro  zákryt a lokotraktor  se  uhýbá na briketárenskou kolej.  Někdy kolem

druhé hodiny přijedou prázdné uhláky, do  té doby  bude  klid. Na mašině je tma,

určitě jsou nataženi na pultech, myslí si dívka a zhasíná stolní lampu. Od  mašiny

se oddělila postava  ve světlých montérkách a s  rukama v  kapsách  jde  k  hradlu.

Ivana seběhne se schodů, odemkne a vrací se nahoru. Jen dosedne na židli, ozve

se telefon z ústředny Kombinátu.

Ivana bere sluchátko a krátce říká: „Prosím?“¨

„Ahoj,“ slyší mužský hlas a výraz jejího obličeje trochu zvlídní.

„Nazdar, co je?“

„Prosímtě,  mluvila jsi dneska  s  Blaženou?  Večer  zase  někom  šla  a  ještě  se

nevrátila…“ hlas v telefonu je trochu vzrušený a dost nejistý.

Dole  na  chodbě  bouchnou  dveře,  Ivana  se  dívá  na  schody  a  mluví  do

telefonu: „Byla jsem u vás  dopoledne  a Bláža nic neříkala… ale určitě šla jenom

někam na drby, neboj…“

Světlé montérky vstoupily dovnitř, Ivana se  usměje,  kdo  ví,  zda do  telefonu

nebo na příchozího  a  ukazuje  na  židli  u  akumulátorových  kamen.  Strojvedoucí

první  směny  Ondřej  Malý  se  také  usmívá,  obchází  pult  a  usedá  na  okenní

parapet proti Ivaně. Prohlíží si její tvář, jak dlouho chce ještě volat?

Shodou  okolností  říká  do  telefonu  jednotlivá  slova,  která  si  Ondřej  může

vysvětlovat různě – jistě, zítra odpoledne se stavím a promluvíme si,  nemusíš  se

bát, kam bys teď v noci chodil…  

Ivana je soustředěna  na hovor,  očima občas  zabloudí  k Ondřejovi,  který se

mračí  čím  dál  víc.  Nakonec  se  zvedne  a  chce  zase  odejít,  ale  Ivana  zakrývá

mluvítko a jasným hlasem přikazuje: „Sedni si a nikam nechoď!“

„Nemůžeš  to  skončit?“  rozčiluje  se  Ondřej  a  uraženě  se  dívá  na  protější

chladicí bloky.

Konečně  se  Ivana  rozloučila,  pokládá  sluchátko  a  pohodlně  se  opírá  na

židli.

„Nazdar,“ říká stejným hlasem jako do telefonu, „pozdravil jsi vůbec?“

„Jistě," ozývá se od okna, „jenomže jsi to ani nepostřehla.“
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„No nevím nevím,“ vrtí Ivana hlavou a zapaluje si cigaretu.

„Chceš taky?“ ptá se uražených zad.

„Mám svoje,“ Ondřej si také zapaluje a zápalku hází na podlahu.

„No  prosímtě,  koukej  to  sebrat,“  rozkazuje  Ivana  hlasitě,  „snad  mi  tu

nebudeš dělat bordel?!“

Ondřej se shýbá a hledá sirku,  dává ji do  popelníku a prohlíží  si  dívku.  Její

obličej je  klidný, trochu zaklání hlavu a  v očích se jí objevuje smích.

„Co  je?  Co  koukáš?“  ptá  se  a  Ondřej  si  znovu  ověřuje  onu  naprostou

nevypočitatelnost  žen.  Jednu  chvíli  by  bouchl  dveřmi,  jak  je  tahle  ženská

nesnesitelná, teď by zase vedle ní seděl třeba do rána…

„Kdo to  byl,“  ukazuje na telefon v domnění,  že vhodná  chvíle  k  vyzvídání

nastala právě teď.

„Ále jeden známej,“ mává rukou Ivana a rozhlíží se po kolejích.

„To si takhle voláte často?“

„Kdo se moc ptá, moc se dozví… A vůbec, co děláš na naší směně?“

„Bláha si vzal dovolenou. Hlavně jsem tě ovšem chtěl vidět.“

Ivana  mlčí,  dívá  se  na  Ondřeje,  světlo  stolní  lampy  jej  osvětluje  poněkud

zdola,  ostrá  brada,  nad  širokými  ústy  knírek,  tmavé  obočí  a  staromódní  vlna

nad čelem… proč tenhle kluk musel přijít zrovna na tohle hradlo a zrovna tehdy,

když jsem tady byla já, myslí si a pohrává si s tužkou.

„Vidět?“

„Prosím tě Ivo, co se stalo? Řekni…“

„Neříkej mi Ivo, kolikrát ti to mám povídat. A co by se mělo stát? Nic…“

Rozmluva  s  Ivanou  je  plná  zámlk,  nevyřčených  náznaků  a  nejistot.

Atmosféra v místnosti tomu odpovídá, Ondřej se dívá dívce do tváře a snaží  se

najít  tam  odpověď  na  svoje  otázky.  Ivana  se  chrání  netečností,  chvíli  sleduje

světélka na pultě, chvíli se dívá ven, pohrává si s tlačítky i kolíčky telefonu.

„Vyměnil sis to sám, nebo ti to přikázal šéf?“

„Co  bys  chtěla  slyšet?  Že  jsem  si  to  vyměnil  sám  od  sebe?  Nebo  že  jsem

dostal rozkaz?“ Ondřejovy oči stále hledají.

Ivana se dívá na hodiny, rafičky se překryly na dvanáctce.

„Ondro,  to  snad  nemá  cenu.  Uvažuj  nad  tím  trochu,  řekni,  k  čemu  to
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všechno  je,“  říká  Ivana  náhle  unaveně  a  její  tmavé  oči  sledují  hejno  teček  na

papíře.

„Co  nemá  cenu,“  zvyšuje  tentokrát  hlas  Ondřej,  „proč  by  to  neměli  mít

cenu?  Ivano,  musíme  se  nějak  domluvit.  Co  bude  pro  nás  dnešní  noc?  Nebo

aspoň  pro  mne?  Nic,  vůbec  nic.  A  kolik  takových  nocí,  ale  i  dnů  už  bylo?  A

všechno  k  ničemu.  Protože  s  tebou  není  rozumná  řeč.  Už  to  konečně  jednou

uznej!“

V místnosti je ticho, jen tužka v ruce Ivany ťuká do  papíru  a hejno teček se

rozrůstá.

„Rozumná řeč není s tebou,“ říká potom tiše dívka.

Ondřej se dívá udiveně.

„Opravdu to  k ničemu není.  Už  to  konečně  pochop.  Já  to  poznala,  myslíš

taky na svojí ženu? Máš přece dva kluky…“

Ondřej sedí na okně a dívá se do  podlahy,  Zvenku se  ozývá houkání,  Ivana

vstává.

„Kdo za tebe jezdí?“ ptá se Ondřeje.

„Standa Vágner to zvládne, stejně toho moc není.“

Ivana otevírá vyklápěcí okno a vyklání se ven.

„Zajedeme na desátou, vezmeme pár uhláků a přehodíme je na osmou,“  říká

posunovač z otevřeného okénka mašiny.

Ivana  přibouchne  okno  a  mačká  tlačítka.  Venku  se  přestavují  výměny,  z

vedlejší místnosti je slyšet tlumené cvakání relátek a světélka pultu se odrážejí  na

stropě.

Léčba v nemocnici  byla  zakončena  čtyřtýdenním doléčením v  lázních a

tak  jednoho  dne  Ivana  vystoupila  na  malém  nádraží  z  rychlíku,  předala

svůj  kufr  zřízenci  lázeňského  domu  a  vykročila  na  další  pouť  svého

klokotavého života.

Lázeňské  město  mělo  docela  jinou  atmosféru,  než  jakou  Ivana  do  té

doby poznala.  Navyklá  na  život  v  průmyslovém  městě  měla  náhle  spoustu
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volného času, procházela se pod rozkvetlými svícny kaštanů  na  hlavní  třídě,

prohlížela si výklady malých obchůdků a jednou se dostala i do hloubi svěže

zeleného  parku.  Do  zvyklostí  lázeňského  provozu  ji  zasvětila  zkušená

spolubydlící.

„Podívejte  děvenko,“  vykládala  třicetiletá  plnoštíhlá  blondýna  na

balkoně jejich pokoje,  shlížejíce přitom dolů  na  kolemjdoucí,  „nesmíme  nic

uspěchat.  Máme  čtyři  neděle  času  a  proto  není  třeba  chvátat.  Jak  máte

rozepsané procedury?“

„Něco dopoledne a něco odpoledne,“ odpověděla Ivana.

„Chyba,“  zvedla  spolubydlící  prst,  „všechno  je  třeba  odbýt  dopoledne,

abychom odpoledne měly čas jen pro sebe. Hned zítra to zařídíme.“

Druhý  den  zakoupily  za  Ivany  peníze  láhev  koňaku  a  odebraly  se  do

rozpisu procedur a druhý den odpoledne měla Ivana volno.

„Další bod. Půjdeme do Slávie.  Hned  po večeři,  abychom dostaly  dobré

místo,“ pokračovala spolubydlící.

„Tady  je  nejlepší  možnost  seznámit  se  s  prostředím,“  řekla  potom

potichu u stolku pseudoklasicistní vinárny.

Prostředí  se  Ivaně  příliš  nezamlouvalo,  pár  muzikantů  stísněných  na

miniaturním  pódijku  hrálo  melodie  deset  let  staré.  Po  rozsvícení  velkých

světel byla podlouhlá místnost poněkud omšelá.
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„Hrají  sice  volně,“  souhlasila  spolubydlící,  „a  pokud  se  pamatuji,  tak

hodně let  pořád  stejně,  ale  nedivte  se.  Turnusy  se  střídají  a  plno  žen  se  do

vinárny nedostane, jak je rok dlouhý. Vezmou za vděk i tímhle.“

U  zdobeného  zábradlí  balkónku  nad  restaurací  postávalo  několik

mužů,  znuděně  si  prohlíželi  dámské  návštěvnice  a  co  chvíli  vyrazili  pro

některou tančit.

„Kdo  to  je,“  ukázala  k  nim  Ivana  a  spolubydlící  se  záhadně  usmála.

Jistě,  kdo   by  to  byl,  napadlo  Ivanu,  když  jeden  z  nich  přišel  lehce

znuděným hlasem pořádal Ivanu o tanec.

„Díky  příteli,“  zatvářila  se  stejně  znuděně,  „nebyla  jsem  v  mládí

podrobena výuce tance, takže lituji…“

Spolubydlící  sledovala  její  řeč  překvapeně,  tancechtivý  muž  se  tedy

obrátil k ní a ona křepce vstala a odhopkala do víru,  či  spíš  do tlačenice  na

parketě.

„Proč jste ho odmítla,“  divila  se potom na  pokoji,  „je  to  inženýr  stavař

a tančí  úplně  nádherně,“  rozplývala  se v  posteli  a  druhý  den  s  ním  odešla

na testovací schůzku do parku.

Osamělá  Ivana  se  vydala  na  průzkum  ostatních  podniků.  Objevila

repliku  selské  jizby,  podávali  tam  sudové  víno  importované  přímo  z

mikulovských  sklepů  a  společně  vypité  džbánky  přítomné  příjemně

sbližovaly.  Místností  zněly  buď  lidové  písně  anebo  poslední  šlágry  z

muzicboxu.

Příliš  hlučno,  usoudila  Ivana  a  zavítala  do  kavárny  ve  vedlejší  ulici.

Hned za dveřmi  barpult  a  několik  stolků,  dva  schůdky a  jeden malý  lokál,

za  ním  další  a  ještě  jedna  úzká  nudle  na  konci.  V  kuchyňce  za  barem

připravovali grilované speciality, proto název Gril a protože nedaleko  odtud

kdysi  hodně dávno  pobýval  Goethe,  dali  kavárně  poněkud  krkolomý  název

Gril  u  Wolfganga.  Odžínová  mládež,  která  se  tam  scházela,  přejmenovala

jej familiérně na Volfíka a nejen z tohoto důvodu se tady  Ivana  cítila  dobře.

Seznámila se s několika vlasatci, kteří polovinu večera popíjeli  u  baru  svoji
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sklenici  piva  nebo  vína  a  druhou  polovinu  proklábosili  neplodnými

úvahami  o  životě.  Mírně  se  s  nimi  nudila,  nakonec  ale  byla  ráda,  že

nemusí  nic  předstírat.  Když  ji  vzali  do  parku  mezinárodního  hotelu  na

minigolf,  chodila  tam  potom  každé  odpoledne  popíjet  vinný  střik  a

postrkovat zahnutými holemi míčky do jamek na eternitových drahách.

Čtrnáct  dní  vydržela  chodit  dopoledne  na  koupele,  nechat  se  obalovat

rašelinovým  blátem,  plavat  v  bazénu  a  strkat  lázeňským  pětikoruny  do

kapes  bílých  plášťů.  V  polovině  vymezené  doby  pobytu  pocítila  nutnost

radikálně  změnit  už  skoro  stereotypní  běh  dnů.  Prohrabala  svůj  skromný,

ale kvalitní šatník, oblékla se do večerní toalety, nalíčila se tak,  že vypadala

aspoň  o  deset  let  starší  a  zaujala  místo  u  barového  pultu  vinárny  Gruzie.

Její  prostředí  mělo  už  docela  blízko  k  luxusu,  Ivana  dva  večery  seděla  u

pultu,  sledovala  tančící  dvojice,  kouřila  ameriky  a  popíjela  cinzano.  Za

hlavu hodila ustanovení o příchodu do dvaadvaceti  hodin,  jehož dodržování

se  stejně  příliš  nekontrolovalo  a  přinejhorším  vypomohla  spolubydlící.  Ta

prožívala  svůj  každoroční  románek,  z  inženýra  stavaře  se  sice  vyklubal

zedník lázeňské nádvorní čety, ale na sexuálních  kvalitách  mu  to neubralo,

možná spíš naopak.

Třetí  večer  lehkým  gestem  odmítla  několik  napomádovaných

zbloudilců  a  pobaveně  sledovala  dvě  pacientky,  snažící  se  ulovit  plešatého,

evidentně prachatého staříka na hrobem.

„Na co si tu hrajeme, dívenko?“ vyrušil ji hlas.

Podívala se do tváře opáleného chlapíka a pohodila hlavou.

„Z  hraní  jsem  už  poněkud  vyrostla,  chlapče,“  odpověděla  zvysoka  a

vzápětí se zakuckala koňakem, na který ten večer přesedlala.

„Chápu,“ usmál se muž ironicky, „slečna je snad přímo z Prahy, že?“

„I kdyby,  tak  vám  do  toho  nic  není,“  odpověděla  a  opřela  se  o  barový

pult. Stále ještě polykala.

Muž se jí lehce dotkl. 

„Nezlobte se,“ usmíval se teď docela příjemně, „tohle určitě  pomůže,“  a
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natáhl k ní ruku se sklenicí sifonu.

„Zatančíme si,“ ukázal  potom na  parket  a  tam už se nechala  dovést  za

ruku. Navíc ocenila, že ji při tanci netiskl k sobě.

Ten večer ji doprovodil ke  vchodu lázeňského domu,  mírně  jí  vyčinil  za

pozdní  příchody,  když  nebudete  dodržovat  řád,  pošlou  vás  domů  a  to  by

zrovna teď byla škoda, řekl na rozloučenou a potom už spolu  strávili  zbytek

jejího  lázeňského  pobytu.  Ukázal  jí  okolí,  kterému  dosud  věnovala

pramalou  pozornost,  procházeli  se  pod  letitými  korunami  javorů,  buků  a

dubů parků, pili vodu z polozapomenutých  pramenů  za městem a  veslovali

na  jezeře,  obrostlém  rákosím.  Michal  byl  fotografem  místního  komunálu,

přes  den  dělal  řemeslo  a  večer   uměleckou  fotografii.  Nakolik  byly  tyto

pokusy  úspěšné  Ivana  posoudit  nedokázala,  ale  několik  záběrů  svého

obličeje  se  jí  docela  zamlouvalo.  Když  ji  zavedl  do  ateliéru,  byla  nejprve

trochu  rozpačitá,  ale  po  krátké  době  a  několika  sklenicích  oblíbeného

cinzana  nechala  své  nahé  tělo  ohledával  objektivem  kamery  zcela  bez

uzardění.

Prožila  zvláštních   čtrnáct  dnů,  vztah  k  fotografovi  bylo  něco  docela

jiného  než  nadýchané  polibky  příslušníka  VB.  Jestliže  svoji  první  vážnou

lásku  přirovnávala  k  mladému,  lehkému  vínu,  měl  vztah  k  fotografovi

příchuť  doušků  tmavého  koňaku.  Pobyt  v  lázních  si  prodloužila  několika

dny dovolené a náhle si byla jista, že konečně došla k cíli svého hledání.

Venku  pod  hradlem  je  opět  klid,  na  posledním  vagónu  vlaku  hoří  jasně

červenou barvou dvě koncová světla . Ivana sedí u stolu, Ondřej na zemi a opírá

se zády o pult.

„Vůbec  k  ničemu  nemělo  dojít,“  sleduje  Ivana  modrý  kouř  vinoucí  se  od

cigarety, „anebo to nemělo dojít tak daleko.“

„Ale jak daleko,“  zvedá Ondřej  hlavu, „to  jsme to  snad  měli  skončit?  Nebo

jak sis to představovala?“

„Já to měla skončit. Když jsi neměl rozum ty, měla jsem ho mít já.“
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„Ivano,“  Ondřej  bere  dívku  za  ruku,  „sama  víš,  že  je  to  úplně  jinak.  Ano,

zpočátku  to  vypadalo  na  flirt,  pár  slov  a  pár  polibků,  taky  šichty  rychleji

utíkaly…“

„Ale,“ diví se dívka, „takže pro tebe to bylo jen ukrácení doby v práci…“

„Ty mi nechceš  rozumět,“  rozčiluje se  Ondřej,  „říkám  zpočátku.  Potom  to

ale přerostlo rámec chvilkové záležitosti.  Vždycky když jsem zastupoval  ve vaší

směně, úplně jsem se  těšil do  práce,  kluky jsem honil,  aby jsme jezdili a mohl tě

vidět za okny hradla a když jsem potom s  nima přišel  sem na kafe,  byl se  mnou

konec.  A bylo mi to  jasný hned,  když ses  podívala  z téhle židle.  Najednou  jako

by celej můj dosavadní život byl jen poloviční, jako by mi něco  scházelo.  Práce,

domov, žena, děti, ale to jako by bylo málo, najednou jsi byla ty a hotovo.“

Ivana mlčí. Najdu si někoho svobodnýho,  anebo i rozvedenýho,  říkala si  ve

dnech, kdy se učila mačkat tlačítka ovládacího pultu hradla,  vezmu si ho a budu

už  konečně  normálně  žít.  Když  přišel  Ondřej  Malý,  vzala  všechna  její

předsevzetí  za  své.  Sama  nevěděla,  čím  ji  zaujal,  snad  svojí  upřímností,  o

manželce  se  dozvěděla  po  týdnu  od  něho,  byl  takový  jako  starosvětský  s  tou

vlnou vlasů nad čelem… Zmizet z tohoto světa, někam se vytratit, vypařit, vznést

se  do  výšky  oblaků  a  nechat  ten  klopot  někde  hluboko  dole…  napadá  ji,

myšlenky  přeskakují  nekontrolovatelnými  skoky  a  do  přítomnosti  ji  vrací

Ondřejův hlas.

„Smažeme  všechno,  co  bylo  před  okamžikem  prvního  slova,  nebudeme  o

tom  nikdy  mluvit,  začneme  znovu  a  lepší…  se  svojí  ženou  se  rozejdu,  stejně

nám to  neklape,  pomalu  denně  hádky  o  prkotiny  a  hlouposti…  rozvedou  nás

rychle a začneme žít spolu…

„Nastěhuješ se  ke  mně,  ten  jedna  jedna  nám  docela  stačí,  než  by  nám  dali

větší,“ říká Ivana zasněně, „pořád se staví, tak by to nemělo trvat dlouho…“

„Hned jak mě rozvedou, vezmeme se…“

„Hned  ne,  nějaký  čas  budeme  žít  jen  tak,  to  přece  dneska  není  nic

nenormálního, budeme kolem sebe chodit v našem bytě, budeme se  dotýkat  kdy

se nám zachce, jen tak, prstem po  čele,  nebo po  vlasech ti přejedu,“  dívčin  hlas

zní slabě, sen před jejíma očima ožívá a do toho Ondřej –  a necháme se  přeložit

na stejnou směnu,  abychom byli co  nejvíc spolu… a na dovolenou pojedeme  k
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moři…“

„… k moři ne,  chtěla bych se  jednou podívat  do  Tater  nebo do  Alp,  nikdy

jsem tam nebyla a když vidím na pohlednicích ty hory, rozervaný skály a modrej

sníh, tak mám takovej divnej pocit…

„Dobře,  pojedeme  do  hor  a  potom  k  moři,  ta  spousta  vody  a  hukot  vln,

pořád, denně, večer, v noci, ráno…“

„...a budeme pít víno od vesničanů, co mají vinohrady a víno  v ohromných

dřevěných  sudech  a  prodávají  ho  skoro  zadarmo,  budeme  se  dívat  na  jejich

domky postavený z bílýho kamene…“

„…  a  jednou  si  takovej  dům  postavíme  taky,  někde  za  městem,  u  lesa,

docela  malej se  širokýma  oknama,  budeme  se  dívat  na  zelené  louky  a  město  v

dálce a poslouchat ticho…“

„…  a  budeme  mít  auťák,  se  kterým  budu  jezdit  nakupovat,  ty  si  zatím

zajdeš  na  pivo,  abys  měl  nějaký  kamarády  a  doma  mi  nevyčítal,  že  musíš  být

pořád jenom se mnou…“

„Ale jak to, já přece bude pořád s tebou,“ diví se Ondřej.

„Nebudeš,“  vrtí  Ivana hlavou  a  uvědomuje  si,  že  sedí  vedle  něho  na  zemi,

„to nejde, za chvíli bychom si šli na nervy. Manželé mají mít volné chvíle jen pro

sebe, i dovolená by měla být  týden dva společná  a zbytek každý sám pro  sebe.

Ba i ložnice se doporučují oddělené.“

„Ty snad nechceš, abychom byli spolu?“

„Blázínku,  jistěže  chci,  ale  tohle  všechno  se  píše  v  psychologickejch

knihách  a  výzkumech,  oni  psychologové  mají  o  lásce  nějaký  podivný

představy.“

„Možná  bychom  se  měli  odstěhovat  jinam,“  uvažuje  Ondřej,  „myslíš,  že

tady budeme mít klid?“

Zase jinam, děsí  se  Ivana,  začínat  někde  znova,  znovu  poznávat  nový  lidi,

být  ve  střehu,  komu  co  říct  a  na  koho  si  dávat  pozor,  zase  spousty  omylů  a

nedorozumění s lidmi, kteří se nakonec vybarví úplně jinak, než je člověk vnímá

v prvních  dnech…  „ne,“  říká  nahlas,  „já  zůstanu  tady.  Pro  ostatní  se  tím  nic

nezmění.  Kdo  nám  bude  fandit,  bude  náš  kamarád  tady  i  jinde.  Kdo  nás  bude

nenávidět nebo nesnášet, udělá to tady a jinde taky.“
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Ale nám fandí  strašně málo lidí,  dodává  Ivana  v  duchu,  pro  všechny  budu

jenom ženská, která dětem odlákala tátu… i když vždycky taky ne,  lidi po  nějaký

době  zapomínají…  Myšlenky  se  opět  rozbíhají  do  všech  směrů,  hodiny

odcvakávají jednu hodinu, Kombinát pracuje svým neměnným rytmem.

„Ty Ivano,“  začíná  Ondřej  váhavě a dívka  se  pomalu vrací  do  skutečnosti,

„jak to tehdy bylo s tím tvým manželstvím?“

     Ivana se  probírá  úplně,  zrovna teď pomyšlení  na Michala… ne,  nebudu

nic povídat, manželství nebylo, nebyl rok v lázních, nebylo nic. Nic.

„Zůstaň  tady,“  řekl  Michal,  když  se  jednoho  dne  dopoledne  snažili

vstávat  z  medvědí  kůže  v  jeho  mansardě.  Na  dveřích  provozovny  visela  už

několik dní cedulka s nápisem INVENTURA.

„Jak, zůstat tady,“ nechápala.

„Normálně,  v  té  svojí  fabrice  dej  výpověď   a  nastěhuj  se  ke  mně,“

rozvíjel Michal svoji myšlenku, zatímco si oblékal na své štíhlé tělo triko.

Na  svých  třicet  vypadá  docela  zachovale,  pozorovala  jej  Ivana  a

uvažovala. Lázně na celý život… lákavá přestava!

„A co bych taky  jako měla  dělat?  Nebo ti  zůstanu na  krku  a  budeš  mě

živit svým uměním?“

„Něco by se našlo,“ přisedl si a přejel jí rukou ňadra.

„Chceš facku?“ vztyčila se.

„Ale běž, kočičko,  neškrábej.  Špatně  si  vysvětluješ  některé  pojmy.  Práci

najdeme,  tady  v  lázních je možností  dost,“  vykládal.  „A  vydělat  se  dá  taky,

jen si vzpomeň, kolik jsi nastrkala lázeňským do kapes.“

„A ty myslíš, že bych měla jít někam napouštět vodu do vany  a  čekat  na

pětikačku,  hozenou  do  kapsy?  Já  chci  dělat  něco  pořádnýho!“  rozčilovala

se.

„Jo?“  zeptal  se s ironií  v  hlase,  „a  co  jen  tak  na  okraj  umíš?   Tady  v

okolí naštěstí žádná textilka není.“

„Tam  už  bych ani  zpátky  nechtěla,“  vyletělo  z ní  a  vzápětí  se  zarazila.
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Co vlastně umí? 

Nakonec  šla  dělat  servírku  do  lázeňského  domu.  Ráno,  v  poledne  a

večer  roznášela  na  širokém  platě  jídlo  svým  bývalým  spolubydlícím,

kmitala  mezi  kuchyní  a  jídelnou,  talířů  bylo  mnoho a  plné  jídel  byly  těžké.

Lázeňská  pohoda  se  zvolna  vytrácela,  fotograf  chtěl  vyžehlené  košile  a

vyprané  ponožky,  náhle  si  vzpomněl  na  teplé  večeře  a  když  se  Ivana

vzbouřila, postavil  ji  před  rozhodnutí:  buď budou  věci  podle  mne  anebo  se

můžeš  sbalit  a  jít.  Něco  za  něco,  opáčila  Ivana,  buď  do  měsíce  svatba,

anebo opravdu rozchod. Fotograf se bránil, jedné manželské  zkušenosti  měl

dost na dlouhá léta, o Ivanu však přijít také nechtěl a ta byla neoblomná.

Do lázní  se vkradl  čas  spadaného  listí,  hlavní  třída  i  kolonáda  osiřela,

počasí  vehnalo  zbylé  pacienty  do  tepla.  V  této  málo  poetické  době  fotograf

podlehl  a  svatba  se  konala  v  obřadní  síni  místního  národního  výboru  za

přítomnosti  oddávajícího  a  dvou  svědků  docela  potichu.  Rodiče  Ivana

informovala  věcným  dopisem,  jejich  vzájemný  vztah  už  se  jinak  než

písemně neodehrával,  přijeli  si  prohlédnout  zetě a  požehnali  Ivaně  teplými

slovy a vkladní knížkou s desetitisícovým obnosem.

„Máš  výborný  rodiče,“  uznal  Michal  po  jejich  odjezdu  a  odešel  koupit

láhev oblíbeného cinzana. Tu noc se opět  milovali  na  medvědí  kůži,  kterou
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Michal  dostal  od  lesníka  ze  Slovenska  za  obzvlášť  zdařilé  nafocení

pacientky,  kterou  v  lázních  coby  host  obdařoval  svojí  přírodní  sexuální

sílou. 

Za  polovinu  úspor  nakoupili  manželé  lyžařskou  výbavu  a  odjeli  na

svatební  cestu do Krkonoš.  Po prvních kotrmelcích ve  sněhu  odmítl  Michal

krásy  zasněžených  vrcholů  a  Ivana  se  bez  dlouhého  přemýšlení  přidala.

Zbytek  knížky  utratili  v  baru  horského  hotelu,  kde  si  k  přirážce  z  cenové

skupiny přidali ještě i přirážku horskou.

Po  návratu  do  mansardy  sedla  Ivana  do  jediného  křesla  a

zrekapitulovala  svůj  dosavadní  život.  Výčet  obsahoval  většinu  minusových

položek.  Na otázku –  co jsem –  odpověděla  dívka  snadno:  špatná  tkadlena

bez  textilky  a  servírka  bez  valné  možnosti  jakkoliv  si  polepšit.  Vedle  sebe

mám  třicetiletého  kluka,  který  bere  věci  jak  přicházejí,  aniž  by  nad  nimi

trochu  přemýšlel.  Máme  pronajatou  mansardu  s  oknem  do  dvora  a

záchodem na  chodbě,  vybavenou  nejnutnějším nábytkem a letilou  televizí.  

Stěny  sice  ověšené  uměleckými  pokusy  mého  muže,  ale  konvenční  náměty

nemají  šanci  na  úspěch  v  jakékoliv  soutěži,  o  komerčním  využití  ani

nemluvě.Když  si  promítla,  co  by  dělat  chtěla,  začala  jednat.  Narazila  však

na  nepochopitelný  odpor  svého muže,  který měl  kromě pozitivního  vztahu v

ženám  panickou  hrůzu  z  jakýchkoliv  změn.  Z  velikých  plánů  nakonec

zůstalo  rozhodnutí  dostudovat  střední  školu  při  zaměstnání  a  tím  se  později

dostat k lepší práci.

To  všechno  bylo  v  zimě,  na  střechách  lázeňských  domů  ležel  sníh  a  v

provozu  byly  jen  tři  největší  objekty.  Ivana  trávila  čas  mezi  jídelnou,

mansardou  a  Grilu  u  Volfíka,  kde  se  pokračovalo  v  pseudoitelektuálním

žvanění  o  ničem  a  předstírání  znalosti  velkého  života.  Až  na  pár  opravdu

zajímavých  setkání  zvrtly  se  řeči  ve  vyprávění  milostných  zážitků  s

pacientkami a vypíjení tvrdých alkoholů. Druhý den z toho byla  kocovina  se

všemi  důsledky,  nechutné  dohadování  s  příliš  náročnými  pacientkami  a

dozvuky v kanceláři provozní vedoucí.
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Spolu  s  jarem  vrátila  se  Ivaně  chuť  do  života  a  pokusila  se  o  reprízu

procházek  do  rozkvetlých  parků  ruku  v  ruce  s  Michalem.  Znovu  však

narazila  na  nepochopení,  teď  jsme  spolu  denně,  tak  na  co  procházky

venku, dostalo se jí odpovědi.

Jednoroční  manželská  epizoda  skončila  tak  rychle,  jak  začala  a

probíhala.  Se  sluncem  se  město  naplnilo  pacientkami  a  jednoho  dne  při

cestě  z  práce  kolem  ateliéru  našla  Ivana  na  dveřích  známou  cedulku

INVENTURA.  Šestým  smyslem  vytušila  cosi  nekalého,  zaběhla  domů  pro

rezervní klíč od zadního vchodu a potichu odemkla.

Na bílém bonekanu  ležela  nahá  žena s těžkými  prsy,  přivírala  oči  před

světlem reflektorů, nad ní Michal bez kousku oděvu za stativem s kamerou.

Ivana se opřela o dveře.

„Děláš  umění?“  zeptala  se  věcně.  Žena  se  posadila  a  zakryla  si  prsa

pažemi.

Michal  se obrátil.  První  věc,  která  se  mu  dostala  do  ruky  –  naštěstí  to

byly vlastní kalhoty – vzal a mrštil ke dveřím.

„Vypadni tady odtud!“ zařval, „zmiz a hezky rychle!“

„Snad  aby  ses přioděl,  včera  jsem ti  vyžehlila  trenýrky,“  upozornila  ho

Ivana, která rychle potlačila první vlnu vzteku.

„Příště mu je jistě ráda vyžehlíte, ale předtím i vyperete vy,  že?“ obrátila

se na ženu, vyděšeně sedící na umělé kožešině.   

„Záležitosti kolem rozvodu nebudou trvat dlouho a potom bude  už  tento

umělec  zcela  volný  pro  vás,“  pravila,  zavřela  za  sebou  dveře  a  odešla  se

vztyčenou  hlavou.  Teprve  v  mansardě,  která  jí  najednou  připadala

nesmírně  ubohá,  padla  vyčerpaně  na  postel.  Ráno  odcházela  se  stejným

kufrem, s jakým před rokem přijela, bohatší o zkušenost života v  této bizarní

lázeňské společnosti a starší nejméně o roky tři.

Kam  jít  vyřešila  Ivana  snadno.  Nedaleko  odtud  měla  šťastně  vdanou

kamarádku  z  učení,  která  pracovala  v  Kombinátu  a  bydlela  na  sídlišti.

Blažena  ji  u  sebe  ubytovala  a  další  den  navštívily  osobní  oddělení

- 91 -



Kombinátu.  Přijali  ji  bez  průtahů,  vlečka  nutně  potřebovala  hradlařky.

Vzdělání  stačilo  základní,  po  čtrnáctidenním  intenzivním  kurzu  složila

Ivana  zkoušky  a  měla  oprávnění  pracovat  na  tomto  moderním  hradle.  V

partě  ji  přijali  vlídně,  sympatická  žena  má  seznámení  s  okolím  vždycky

jednodušší  a  podobných ztroskotaných manželských  pokusů  bylo  na  sídlišti

také  požehnaně.  Na  bytovém  referátě  vzali  na  vědomí,  že  je  vdaná  a

bezdětná a dostala byt jedna jedna v prvním poschodí staršího paneláku.

Začnu  jinak,  řekla  si  tehdy,  najdu  si  někoho  svobodnýho,  nebo  i

rozvedenýho… jenomže potom přišel na hradlo Ondřej.

V tmavé  skříňce  telefonní  ústředničky  zabzučí  a  zároveň  spadne  klapka  z

linky od výpravčího. Ivana ťuknutím shodí kolík a bere sluchátko.

„Tři  sedm  pět  nula  jedna  na  kolej  první,“  diktuje  hlas  a  Ivana  pohledem

zkontroluje  kolej.  Dvě  lesklé  linky  se  na  druhé  straně  vlečky  sbíhají  téměř  do

jednoho bodu,  je volno, odpovídá a zapisuje údaj do deníku.

„Jednou  sem  uhláky,  ani  ty  nebudeš  dělat?“  ptá  se  Ondřeje.  Ten  sedí  a

kouří, nebudu, domluvil jsem se s klukama.

„A není ti to blbý?“ ptá se Ivana lehce podrážděným tónem.

„Nepůjdu odtud, dokud se nerozhodneš,“ trvá na svém Ondřej.

Hochu, co ty víš, myslí si dívka a dívá se do  tmy. Na konci  koleje vyfukuje

světlý  kouř  parní  lokomotiva,  za  sebou  dlouhou  řadu  prázdných  uhláků.  Na

lokotraktoru se  rozsvítilo  světlo,  dvě postavy  se  pomalu sbírají  z pultu.  Mašina

zastavuje u návěstidla první  koleje,  pohled na jeden  z  posledních  kousků,  který

ještě  pravidelně  jezdí  je  impozantní,  kompresor  hlasitě  tluče,  z  komína  se  valí

obláčky dýmu,  od  válců  po  stranách  světlá  pára.  Až  nahoru  je  slyšet  zařinčení

vyvěšované  kuple,  Ivana  mačká  tlačítko  návěstidla  a  mašina  párkrát  odfoukne.

Těžký stroj rachotí kolem hradla, Ivana cítí lehké chvění podlahy.

„Můžu tu mašinu po druhé koleji volné k vám?“ zvoní na výpravčího.

„Pojeďte a hned po  prohlídce  uklidit vozy na briketárnu,  přijede ložené uhlí

a potom budou stavět brikety na třetí,“ odpovídá výpravčí.
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Ivana  zapisuje  do  deníku  čas,  jedna  hodina  padesát.  Půlhodina  práce  a

potom je zase klid, uhlí  i  brikety  dělá  první  záloha.  Dnes  by  ale  Ivana  nejraději

dělala až do rána.

„Měl bys  jít  jezdit,“  zkouší  znovu Ondřeje,  ale ten  vyndává  ze  skříně  balík

složených dek.

„Lehnu  si  a  potom  přijď  za  mnou,“  rozbaluje  deky  po  podlaze.  Dvoje

akumulační kamna vyhřejí místnost dostatečně, podlaha ale zůstává studená.

Ivana krčí  rameny,  lokotraktor  zajíždí  na  prázdné  uhláky  a  za  chvíli  už  po

částech přistavuje vozy na briketárenskou kolej.

Ondřej  leží  na  zádech,  poslouchá  vrčení  svého  lokotraktoru  a  čeká  na

Ivanu.  Tak  na  ni  čekal  už  několikrát,  některé  noční  jsou  klidné  hodně  a  dvě

hodiny  spánku  nejsou  k  zahození,  zvlášť  v  objetí  s  krásnou  hradlařkou  s

hnědýma očima.  Noční  čas  uvnitř Kombinátu je zvláštní  svojí  výlučností,  život

jako by dostával  jiné  dimenze.  V  době  mezi  druhou  a  čtvrtou  hodinou  ranní  je

lidský organismus obzvlášť labilní a málo odolává pokušení  nezavřít  oči,  nechat

kolem víček bloudit  spánek  a  oddávat  se  snovým  představám.  Tyto  představy

měl Ondřej Malý na mysli, když strávil  s Ivanou první  noc,  zatímco posunovači

venku jezdili sami. Snové představy však přerostly v denní realitu a v posledních

týdnech,  kdy  se  Ondřej  vrátil  do  své  směny  a  Ivanu  viděl  pouze  při  střídání,

začaly být  palčivé.  Chuť skončit  s  manželstvím a začít  život  s  Ivanou  byla  den

ode  dne  silnější.  Na  misku  vah  kladl  Ondřej  hodnoty  neporovnatelné:  chvíle

strávené v teple hradla anebo jejího bytu s dívkou,  připravenou na jeho příchod,

vždy  usměvavou,  příjemnou  a  milou  s  minimálními  výstřelky  náladovosti  a

chvíle mnohem delší se ženou, která byla matkou jeho dětí, kterou znal osm let a

o které věděl,  jak se  domníval,  skoro  všechno.  V prvních  dnech nového vztahu

neuvědomoval  si  pozdější  nutné  sklouznutí  k  všedním  dnům,  k  drobným

všedním  radostem,  ale  hlavně  také  k  drobným  a  někdy  i  větším  všedním

starostem, hádkám, půtkám, nedorozuměním.

V  rozsvícené  kabině  lokotraktoru  ukazuje  Standa  Vágner  charakteristický

pohyb  hlavy  položené  na  ruku,  Ivana  kývá  a  zhasíná  lampu.  Sedá  si  na  židli  a

zapaluje  další  cigaretu.  Světlo  z  venku  místnost  promodrává,  z  protějších

chladicích boxů stoupá pára.
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„Ty ke mně nepůjdeš?“ ptá se Ondřej tiše.

„Ne Ondro,  dneska  ne,“  odpovídá  Ivana  a  poslouchá  šum  vody  a  zlostné

vrčení buldozeru na hromadě uhlí.

„Tak nechoď,“  říká Ondřej  naštvaně,  ale vzápětí  si  sedá.  Ivana  dovede  být

neoblomná, několikadenní trucy nejsou u ní výjimkou.

„Můžeš mi vysvětlit proč?“

„Asi bych  musela povídat dlouho a v šest ráno musíme domů.“

 „Co se ti zase stalo,“ vstává Ondřej a bere do dlaní dívčinu tvář.

„Ne, nech toho,“ uhýbá Ivana a Ondřej ji drží pevněji.

„Nech toho a pust,“  vykřikne Ivana zlým  hlasem  a  Ondřej  nechápavě  hledí

na její rozhněvané oči.

„Já  snad  rozsvítím  a  podívám  se,  jestli  to  myslíš  vážně,“  pokouší  se  o

úsměv, ale sám cítí nepřesvědčivost jak úsměvu, tak slov.

„Nemusíš. Myslím to naprosto vážně. Včera byla u mě doma tvoje žena.“

Věta  zazněla  jako  prásknutí  bičem  a  strach  ve  tváři  Ondřeje  je  naprosto

nepředstíraný. Cosi koktá, nechápe, ale dívka jej přerušuje.

„Ano, slyšel jsi dobře. Včera je mně domů přišla tvoje vlastní žena.

 Před  první  noční  spala  Ivana  celé  dopoledne,  aby  po  obědě  nebo  k

večeru  nemusela  znovu  do  postele.  Když  řešila  své  dilema  –  vstát  nebo

zůstat pod teplou dekou, ozval se v předsíni zvonek.

Kdo tu straší  tak  po  ránu,  nadávala  potichu  a  s  županem  přehozeným

přes  ramena šla otevřít.

Na prahu stála štíhlá žena v džínové sukni a bundou do pasu.

„Koho hledáte?“ podivila se Ivana. Nikdy ženu neviděla.

„Vás,“  pohnula  návštěva  ústy,  „jmenuji  se  Malá.  Alena  Malá,

Ondřejova manželka.“

Ivana  ustoupila  do  předsíně  a  díky  své  praxi  v  řešení  podobných

životních kotrmelců zůstala navenek klidná.

„Posaďte  se,“  ukázala  na  židli  v  kuchyňském  koutu,  „zrovna  jsem
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vstala, takže se dám trochu do pořádku.“

„Ne, zůstaňte,“ téměř poručila žena, „dlouho si povídat nebudeme.“

„Milá paní,“ postoupila Ivana o krok dopředu a  uvědomila  si  převahu

oblečené  a  upravené  ženy  proti  jejímu  rozcuchanému  účesu,  „jestliže  jsem

vás  pozvala  dál,  neznamená  to,  že  mi  budete  nařizovat,  co  můžu  nebo

nemůžu  ve  svém bytě.  Jestli  chcete  mluvit  o  svém  muži  a  zřejmě  proto  jste

přišla,  budete  muset  chvíli  počkat,  jinak  je  mi  líto,“  uzavřela  a  odešla.

Žena zůstala sedět.

Před zrcadlem studovala  Ivana  svůj  obličej  a  pomalu  se oblékala.  Tak

problém sedí v kuchyni, pomyslela si. Stejně se něco muselo  stát,  ale  zrovna

tohle? V duchu probírala,  zda  s touto možností  počítala  a  připustila,  že  tak

trochu  ano.  Přišla  si  bránit  svoje  hnízdečko,  ušklíbla  se,  když  ve  svých

červených  kalhotách  a  tričku,  pod  které  nenosila  podprsenku,  vešla  do

kuchyně. Návštěvnice seděla v nezměněné pozici.

„Dáte si se mnou kávu?“ zeptala se nevinně a čekala prudkou reakci.

„Dám,  jestli  můžete  udělat  dvě,“  zaslechla  ke  svému  překvapení  a

obrátila se. Žena si ji zvědavě prohlížela.

Teď  hodnotí,  čím  jsem  mohla  jejího  Ondřeje  upoutat.  Je  toho  dost,

holka, usmála se, když stavěla šálky na stůl.

„Sladíte?“

„Děkuju,“ odmítla žena.

„Tak,“ položila Ivana lžičku na okraj talířku, „co máte na srdci?“

„Mýlíte  se,  pokud  očekáváte,  že  vám  budu  vyčítat  vaše…  váš…“

hledala  vhodný výraz,  „váš  poměr  se svým  mužem.  Chtěla  jsem  slyšet  vaše

plány  do budoucna.  Hlavně  plány  týkající  se Ondřeje.  Abych  se  podle  toho

mohla zařídit.“

Dobře  hraje,  pomyslela  si  Ivana,  ani  mrknutím  oka  nedá  najevo  své

pocity.  Teď jen vědět,  kdo  jí  za  mnou  poslal.  To  vlastně  ani  není  důležité,

opravila  se  a  cítila,  že  bude  muset  odpovědět.  A  pokud  možno  taky  na

rovinu.
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„Podívejte  paní  Malá,  nemá  cenu  se  tady  nic  předstírat,  ani  nalhávat.

Co  čekáte?  Že  vám  řeknu,  jak  strašně  miluju  vašeho  muže?  Nebo  že  bez

něho nemůžu žít? Došlo taky k určitému… řekněme sblížení…“ 

„Jen  to  nazvěte  pravým  jménem,“  povolila  náhle  žena,  "řekněte

rovnou, že jste s mým mužem spala!“

 To zní zajímavě, napadlo Ivanu, spala s mým mužem…

„Jestli  to  chcete  tvrdit,  budete  se  muset  zeptat  svého  muže,  já  svoje

intimní záležitosti nevykládám na potkání,“ sekla Ivana a přemýšlela, jestli

jí to Ondřej skutečně řekl, nebo si to vydedukovala.

„Vy ho znáte  především  a  řekla  bych,  že  nejsem  jeho  první  poměr,  jak

tomu  říkáte,  během  vašeho  manželství,“  rozhodla  se  Ivana  pro  účinnější

obranu.

Žena sklopila oči. „Nevím, dozvěděla jsem se až tohle. A zajímá  mě,  jak

budete tuhle situaci řešit.“

„Ten, kdo by jí měl řešit především, tady bohužel nesedí,“ řekla  Ivana  a

cítila, jak na Ondřeje dostává vztek.

„Ale ona s ním není kloudná řeč,“ začala natahovat žena.

„Jen  mi  prosím  vás  nebrečte,“  vstala  Ivana  a  prošla  kuchyní.  „Jestli

mi  tu  chcete vykládat  o dětech,  že ztratí  tátu  a  kdo  ví  co  ještě,  tak  to  si  taky

odpusťte.  Nejsem  malá  holka,  abych  si  nedokázala  dát  dvě  a  dvě

dohromady.“

„Jistě,  vás  to  ani  nemusí  zajímat,“  řekla  žena  vztekle  a  hledala  v

kabelce.

„Můžu si zapálit?“ zeptala se s cigaretou v ruce.

„Ale jen kuřte, jestli vám to pomůže,“  podala  jí  Ivana  popelník  a  sama

si taky zapálila. Chvíli seděly, kouřily a mlčely.

„Svým  způsobem  vás  chápu,“  ozvala  se  znovu  Ivana,  „ale  pochopte

zase  vy,  že  některý  věci  si  chlap  musí  uvědomit  sám.  Uvědomit  a  taky  se

podle  toho chovat.  Chtěla  jste vědět  moje  plány  do  budoucna.  Jsou  celkem

jednoduché  a  všední.  Dál  budu  chodit  do  práce,  dál  budu  jíst,  pít,  spát,
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bavit  se a  dělat  to,  co uznám  ze vhodné.  Jsem svobodná.  Jestli  v  tom  bude

nějakou roli hrát váš muž, to musí  vědět  především on sám,  Já  mu  nebudu

v ničem bránit. Ani bránit, ani nic přikazovat.“

„V tom případě tady nemá cenu dál povídat,“ podívala se žena stranou.

„No snad nechcete,  abych mu  řekla  –  podívej,  běž  za  svojí  ženou,  má  tě

ráda, děti tě taky potřebujou, nech mě být! To mu můžu  říkat  stokrát  a  když

nebude chtít, zpátky stejně nepůjde.  I když  zatím z domova  nikam  neodešel,

pokud jsem dobře informovaná.“

„Ne, a dokonce se mnou ještě minulý týden… to…“ řekla žena tiše.

Hajzl, proletělo Ivaně hlavou, a v práci vykládá úplně něco jinýho!

„Milá  paní,  váš  muž  se musí  rozhodnout,  co udělá.  Je  snad  nějaký  čas

dospělý,  ne?“  řekla  Ivana,  vstala  a  uklidila  šálky  od  kávy.  Opřela  se  o

kuchyňskou linku a založila ruce na prsou.

„Já  vám  toho  víc  povědět  nemůžu,  to  snad  chápete,“  řekla  potichu  a

nejednou  pocítila  únavu.  Proč  zrovna  já  musím  mít  takovýhle  problémy!

Proč zrovna já!

Žena vstala.

„Tak  nashledanou,“  řekla  a  šla  ke  dveřím.  Ivana  vzala  ze  stolu  její

cigarety.

„Zapomněla  jste  si…“  podávala  jí  krabičku  a  připadalo  jí,  jako  by  jí

podávala  ruku.  Na  usmířenou?  Na  další  setkání?  uvažovala,  když  za

návštěvou zavírala dveře.

Když  se  vrátila  do  pokoje,  usedla  do  křesla,  nohy  natáhla  na  druhé

křeslo a hlavu položila na opěradlo. Dlouho seděla  bez  hnutí  a  dívala  se do

stropu. Potom vstala a začala škrábat brambory. Budu jíst ve  čtyři,  než  se to

uvaří, napadlo jí při pohledu na hodiny.

Vždycky  ses  tvářil   náramně  vědoucně  a  teď  stojíš  a  koukáš,  jako  bys

neuměl  do  pěti  počítat,  dívá  se  Ivana  na  Ondřeje  a  myslí  na  rozmluvu  s  jeho
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ženou.

„Co u tebe dělala?“ souká ze sebe.

„Přišla  na  kávu  a  domluvit  se,  jak  tě  budeme  používat,“  oznamuje  Ivana  a

sleduje účinek svých slov. Ondřej reaguje podle očekávání.  

„Nemůžeš aspoň chvíli mluvit vážně? Tohle snad není sranda!“

„Taky si myslím. Tys… jí něco říkal?“

Ondřej přechází  kolem oken a zajímá se  o  chladicí  věže venku. „Jo,“  řekne

vzdorovitě, „a co jsem podle tebe měl dělat?“

„Docela by mě zajímalo,  co  jsi jí  vykládal,“ Ivana jako by mluvila sama pro

sebe,  „určitě  jsi  neřekl,  že  chceš  odejít,  viď?“  Slůvko  viď  už  má  lehce  útočný

charakter.

„Můžeš mi vysvětlit, proč jsi ještě před hodinou mluvila o Tatrách, o moři,  o

domku, který si spolu postavíme?“ vyhýbá se Ondřej odpovědi.

Ivana  chvíli  mlčí.  „Protože  já  jsem  v  těch  Tatrách  opravdu  ještě  nikdy

nebyla.  Jenom  v  Krkonoších,  a  tam  to  nějak  nebylo  ono.  A  to  ostatní?  Ty  sis

nikdy nic nepřál? Třeba prožít něco hezkýho s někým milým? Tak co se divíš?“

„Já tomu fakt nerozumím. Co vlastně chceš? Víš vůbec sama, co chceš?

Chvilkové zasnění odeznělo a Ivana se vrací do skutečnosti.

„Já to  vím.  A v poslední  době  to  vím velice dobře.  Jenže  ty  máš  v  tomhle

směru problém.“

„Já  že  nevím,  co  chci?“  měl  by  Ondřej  rád  situaci  pod  kontrolou,  „já  ti

řeknu, co  chci.  Chci  všechno,  o  čem  jsme  dnešní  noc  mluvili.  Ale  hlavně  chci

tebe,“ obchází pult a snaží se Ivanu obejmout. Ta vstává ze židle a odstrkuje  mu

ruce.

„Ale já nechci tebe!“ říká jasným a ostrým hlesem.

„Jak to? Proč? Proč tak najednou? Vždyť ještě před hodinou…“ 

„Nemohl  bys  trochu  přemýšlet?“  stojí  dívka  před  Ondřejem  a  neustále

zvyšuje hlas,  „já bych nemohla žít  s  člověkem,  který  nedovede  v  pravou  chvíli

přijít a říct na rovinu – mám tě rád a chci s tebou žít!  Který nedovede doma říct

– mám rád někoho jinýho a jdu pryč!  Který tady na hradle sní  pohádky a doma

se  vyspí  se  svojí  ženou!  A  tady  vykládá,  jak  je  nesnesitelná!  Tohle  já  nechci,

protože  nemám jistotu,  že za nějakou dobu  to  samý neuděláš  mně!“  křičí  Ivana
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Ondřejovi do obličeje.

„Ale já…“ snaží se Ondřej

„Jdi pryč, vypadni tady odtud,“ Ivana má obličej zkřivený zlostí,  „vypadni a

nikdy  se  tady  neukazuj!  Běž,  na  co  čekáš,“  otevírá  dveře  na  schody,  Ondřej

couvá z místnosti,  dívá  se  na dívku,  co  jí  to  popadlo,  ona  snad  ztratila  rozum,

vrtí  hlavou,  bere  boty  do  ruky  a  bos  se  zastavuje  až  na  studených  schodech

před hlavními dveřmi.

Ivana  prudce  zabouchne  dveře,  běží  ke  stolu,  sedá  na  židli  a  zaťatými

pěstmi buší  do  desky stolu,  chce  se  jí  brečet,  brečet  a  řvát  vzteky,  rozmazávat

slzy po tvářích a křičet do celého světa, proč zrovna já musím být tak nešťastná,

proč  zrovna  já,  slzy  však  jako  by  vyschly,  její  oči  jsou  suché,  jen  pocit

nevolnosti  kolem  žaludku  se  stupňuje,  Ivana  vstává  a  potácí  se  ke  dveřím

záchodku  a  tam  má  pocit,  že  se  jí  žaludek  snad  obrátí  naruby.  Potom  sedí

schoulená na zemi u teplých kamen, drží  si  žaludek a nevnímá svět  kolem sebe,

nevnímá  šumění  chladicích  bloků  a  vrčení  buldozeru  a  ani  vytrvalé  drnčení

telefonu.

Po  dlouhé  chvíli  cítí  na  rameni  ruku,  probere  se  trochu  a  doufá  v  hlas

Ondřejův, jeho zabarvení je ale jiné a taky vůně postavy  stojící  nad ní  je jiná, co

je, co se stalo, slyší hlas parťáka Vágnera a jenom vrtí hlavou, nic, nic mi není…

Vágner  bere  telefon,  co  tam  děláte  takovou  dobu,  rozčiluje  se  výpravčí,

spíte nebo co?!

„Ivaně se udělalo špatně od žaludku, sedí tady celá zkroucená,“ líčí Vágner.

„Není  náhodou  v  jiném stavu,“  žertuje  nevhodně  výpravčí,  Ivana  bere  do

ruky sluchátko, už je to dobrý, už to bude dobrý, říká slabým hlasem.

„Dejte mi Vágnera,“ požaduje výpravčí, „nepila něco,“ ptá se jej znovu.

„Ne,  určitě  ne,  to  bude  asi  z  nějakýho  zkaženýho  jídla.  Já  tady  s  ní  chvíli

počkám,“ uklidňuje výpravčího a kolíkem vyhazuje spojení.

O šesté hodině ranní je tma  jako byla celou noc,  hradlařka ranní  směny má

chuť do práce a dobrou náladu a tak ani nepostřehne nezvyklou Ivaninu bledost.

Dívka  odchází  na  autobus  bez  zbytečných  řečí  a  vysvětlování,  každodenní

cestu  absolvuje  bezmyšlenkovitě  a  jako  by  neznámým  prostředím.  Dole  na

sídlišti vystupuje, za chvíli začne svítat.
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Svobodnou  paní  Ivanou  zalomcovaly  poslední  události  důkladně,

noční  směna  události  jí  přivodila  nevolnost,  ze  které  odpoledne  nemohla

vstát. Lékař  z pohotovosti konstatoval celkové oslabení organizmu a  nařídil

převoz  do  nemocnice.  Ani  její  racionální  povaha  neunesla  zátěž,  kterou  si

naložila  na  svá  útlá  záda.  Když  se  vrátila  na  hradlo,  byla  to  úplně  jiná

Ivana,  zaražená  a  nemluvná,  zmizel  její  každodenní  humor  a  po  čase  se

přiznala  kolegyni,  že  byla  s  Ondřejem  v  jiném  stavu.  Dlouhodobé  léčení

bylo  tedy úspěšné,  po stresech v  poslední  době  ale  o plod  přišla  a  to jí  chuti

do  dalšího  života  nepřidalo.  Dlouho,  dlouho  trvalo,  než  se  vrátil  její

optimismus  a  byla  zase  ozdobou  party  i  svého  okolí  a  byla  to  zase  ona.  A

časem  potkala  i  svobodného  inženýra  teplárny  a  tak  snad  našla  svoji

cestu… 
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                                     Kapitola 5

                                 SAMOROST

K  ránu  znovu  padal  sníh  a  zpřívětivěl  Kombinát  i  okolí  falešnou  zimní

idylkou. S šest  hodin je v chodbě  vlečky živo,  chlapi z noční  čekají  u píchaček

na odcvaknutí poslední minuty, dívají se z oken na koleje a jsou rádi,  že to  mají

za sebou. Z kanceláře sekretářky voní káva,  kterou dlouhovlasá dívka  připravuje

na poradu  techniků.  Sněhu  je  v  letošní  zimě  hodně,  dokonce  až  příliš  hodně  a

tak je třeba každé ráno operativně řešit vzniklé problémy a potíže.

Cestou  od  šaten  jde  Karel  Ebrt  s  parťákem,  ruce  zabořené  v  kapsách

vaťáků, tmavé zimní čepice naražené do  čela.  Ebrt  se  dívá  před  sebe  a myslí  na

boty,  které  od  včerejší  dopolední  směny  nevyschly  a  jestli  mu  nohy  zebou  už

teď, nebo za chvíli.

Na  chodbě  oklepávají  sníh  na  dlaždice,  za  chvíli  budou  všichni  chodit  ve

špinavých loužičkách k velké radosti uklizečky.

„Tak hoši,  s  chutí  do  toho…“  pokřikuje  noční  parta,  na  kterou  čekají  dva

dny volna a Ebrt mává rukou: „Jen toho nechte, i na vás dojde…“

V  mistrovně  přešlapuje  Hudec,  střídavě  se  dívá  na  hodinky  a  do

předávkové knihy. 

„Ani  si  nesedejte,“  obrací  se  ke  dvojici,  která  už  se  mezitím  pohodlně

usadila  na  židlích  vedle  jeho  stolu  a  vypustila  první  obláčky  modrého  dýmu  z

cigaret značky Start.

„Venku je plno práce. Nejprve postavíme vlak z briket do Ústí…“

Ebrt  potichu plive kousky tabáku ze rtů,  snivě  se  dívá   z  okna  na  bělostný

sníh  a  myslí  na  pomíjivost  světa:  za  několik  hodin  pokryje  poprašek  uhelného
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prachu  okolí  a  poezie  zimy  v  Kombinátu  bude  ta  tam…  Pokyny,  které  mistr

dává  parťákovi  poslouchá  Ebrt  jedním  uchem,  před  každou  jízdou  mu  parťák

musí podrobně oznámit, kam se pojede, neboť on je odpovědný  mistrovi a Ebrt

jemu. Hlasy v kanceláři jeví se  Ebrtovi  jako vzdálený  šum,  který  však  přerušuje

zvýšený hlas mistra: „Tak Stando, slyšíš?!“

Ebrt  se  dívá  směrem  Vágnerova  pohledu,  do  kanceláře  šéfa  se  snaží

protáhnout sekretářka s podnosem plným šálků s kávou.

„Taky bych si jednu dal,“ natáhne Ebrt vůni a pokývá hlavou.

„Ani nemluv,“ souhlasí parťák, „i já bych si dal. A nejen kávu.“

„Ale no tak,“  pohoršuje  se  Ebrt,  mistr  stojí,  sleduje  jejich  řeč  a  vzápětí  se

vzpamatovává.

„Nechte toho sakra.  Tady máte nový přírůstek,  vezmete si  ho do  zácviku,“

rozčiluje se  a kývá na mladíka v čistých, nesepraných montérkách.

„Dobrý  den,“  usmívá  se  kluk,  pusu  od  ucha  k  uchu.  Ebrt  zavrtí  hlavou  a

čeká, co řekne parťák.

„No  jo,  když  zaučit,  tak  zaučit,“  krčí  rameny  Vágner  a  ukazuje  na  Ebrta.

„Karel si tě vezme.“

„Jistě.  A  potom  zůstane  v  naší  partě?  Nebo  ho  budeme  učit  pro  někoho

jinýho?“

Vágner si zapaluje další cigaretu, Ebrt by už šel, ale bez parťáka?

„Jak se  jmenuješ,  hochu?“  vyzvídá  parťák  na  klukovi  jen  o  málo  mladším,

než je on sám.

„Janovec Zdeněk, pane mistr,“ šklebí se kluk a Ebrt se usmívá.

„Nech srandiček, synku, mračí se parťák, „je nejsem žádnej mistr.“

„Já myslel, že vy taky…“

„Ne.  A  normálně  nám  tykej.  I  Karlovi,  i  když  je  to  už  dědek,“  vysvětluje

Vágner.

„No jasně, pro někoho je třiatřicet věk dědků,“ brání se Ebrt a vstává.

„Já ale nejsem úplně novej,“ upozorňuje Janovec, „už jsem byl týden v první

směně.“

„Tam ses toho asi naučil, co?“ ptá se uštěpačně Vágner.

„Moc zrovna ne, pořád jsem jenom seděl na mašině.“
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„Známe,  jak  to  u  nich  chodí.  Karel  s  nima  dělal  skoro  tři  roky,  než  přišel

mezi pořádný lidi. Takže všechno,  co  tě naučili  klidně  zapomeň.  Naše  práce  se

totiž  diametrálně  liší  od  jejich,  i  když  výsledek  je  stejný.  My  pracujeme  v

prvotřídní kvalitě, viď Karle?“

„O tom není pochyb,“ souhlasí Ebrt.

„A chceš znát podstatu našeho úspěchu?“

Janovec se dívá z jednoho na druhého a tuší  nějakou čertovinu,  ala parťák i

Ebrt se tváří vážně. A Ebrtův obličej vzbuzuje důvěru. Krčí rameny a kývá.

„No  Karle,“  dává  pokyn  parťák  a  Ebrt  se  rozmýšlí,  zda  v  započaté  hře

pokračovat.  Nemá po  ránu  náladu  na  legrácky,  ale  přesto  vstává,  udělá  několik

kroků,  promne  dozadu  ustupující  bradu  a  říká:  „Naše  metoda  je  především

důkladně  promyšlená  a  prověřená  praxí.  Právě  praxí  dosahujeme  odstranění

všech  nedostatků,  lidově  řečeno  much.  Metodu  vypracoval  tady  parťák,“

ukazuje s  lehkou  poklonou  a  Janovec  má  pocit,  že  se  stává  terčem  klaunských

útoků.

„Podstatou  této  metody,“  pokračuje  Ebrt,  je  práce,  udělaná  v  co  nejkratší

době, co nejjednodušeji a co nejefektivněji. Jednoduché, že? Naše heslo je: raději

půl hodiny  přemýšlet  a  deset  minut  dělat,  než  naopak.  Je  to  tak?“  dovolává  se

souhlasu parťákova a ten vážně kývá.

Janovec se usmívá, na tom něco je!

Parťák se nadechuje, aby proslov dokončil, vtom se však otevírají dveře a v

řeči pokračuje  mistr,  poněkud však jiným tónem: „Chlapi mizerný, co  tady  ještě

děláte? Proč už dávno nejezdíte? Šéf už se ptal, kde je červená mašina! Koukejte

sypat, ať už se něco děje!

Hudec  je  spravedlivě  rozhořčen,  v  žádné  jiné  partě  si  nedovolí  při  ranní

směně půl hodiny sedět v kanceláři.

Trojice se zvedá, vždyť jsme tady chvíli a Ebrt přizvukuje.

„Až budete  mít  chvilku pauzu,  přijďte  sem,  budete  uklízet  sníh  na  kolejích

ke skladu,“ nařizuje ještě mistr.

„To  bude  asi  špatný,“  zastavuje  se  parťák,  „dneska  bude  práce  až  nad

hlavu. Budou to muset uklidit kolejáři, je to  snad  dokonce  jejich práce,  ne? Celej

den dřepí ve vagóně, přikládají do kamínek a my na ně budeme dělat!“
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Mistr krčí  rameny a Ebrt  ví,  že oni sníh  uklízet  nebudou,  kdyby měli  celou

šichtu jezdit s 

jedním vozem u mašiny po celé vlečce.

Venku trojici ovane mrazivý vzduch,  denní  světlo stále ještě suplují  výbojky

na  vysokých  stožárech,  sníh  lehce  chrupe  pod  nohama  a  teplárna  monotónně

hučí.

Strojvedoucí  Mácha  sedí  na  svém  sedátku,  motor  pravidelně  pracuje  a  v

kabině je teplíčko.

„Dej  pámbů,  pane  Mácha.  Mašinka  v  pohotovosti,  my  taky,  můžeme

vyrazit,“ rozhlíží  se  parťák po  kolejích.  „Máme  přidělenýho  zácvikáře,  Karel  si

ho vezme na starost,  tak ať ho někde nepřejedeme,  ne  Karla,  samozřejmě,  toho

by  škoda  nebylo,  ale  tady  Janovce  Zdeňka,“  ukazuje  na  kluka,  který  se  zatím

usadil na teplé desce pultu.

„Tady se dobře spí,“ poklepává vedle sebe a všichni se smějí. 

„To  je  konečná,  on  ještě  ani  nezná  koleje,  ale  jak  se  chrápe  na  mašině  už

snad  má  vyzkoušený,“  kroutí  hlavou  parťák.  Ebrt  se  dívá  na  nového

zaměstnance a usmívá se. Bude s ním sranda.

„Máme bílou,“ hlásí strojvedoucí, „kam to bude?“

„Dneska  objedeme  všechny  koleje.  Zajeďte  na  briketárnu,  ty  se  Karle

podívej,  kam  až  jsou  vozy  polepený,  poslední  polepenej  by  měl  dělat  konec

vlaku. Já projdu koleje s  odstavenýma vozama,  omrknu to  a přijdu říct.  Jasný?“

plácne parťák zacvikáře po zádech a leze dolů.

„Není ňákej divnej?“ obrací se Janovec na Ebrta a ten vrtí hlavou. 

„Možná.  Svým způsobem jsme každej divnej.  Ale až ho trochu poznáš,  tak

ti přijde docela  normální.  Když už nic,  tak  se  aspoň  nebojí…“  medituje  Ebrt  v

duchu dodává – jak dlouho mu ale ta odvaha vydrží?

Lokomotiva  přejíždí  výhybky,  u  stažených  automatických  závor  stojí

akumulátorový  vozík,  na  sedátku  dně  postavy  zachumlané  do  vaťáků.  Mašina

nemusí  až  za  návěstidlo,  u  přejezdu  končí  izolovaný  obvod,  výhybka  se

přestavuje a nahoře na věži dává výpravčí  vodorovným  pohybem  lampy  návěst

pro jízdu na briketárenskou kolej.

Ještě  za  jízdy  leze  Ebrt  ven,  ze  dvířek  přestoupí  na  železnou  plošinku
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ochozu mašiny a postaví  se  na přední  schůdky.  Mrazivým větrem tuhnou  svaly

v obličeji,  několik  metrů  před  váhou  seskakuje  do  sněhu,  mezerou  vejde  mezi

vůz  a  mašinu  a  s  kuplí  v  ruce  čeká,  až  o  sebe  lehce  ťuknou  nárazníky.  Celá

šňůra  uhláků  je  zavěšena  na  ocelovém  laně  vrátku  a  ten  by  se  správně  měl

odpojit.  Zdržuje  to  ale  práci  a  když  šikovný  strojvedoucí  opatrně  najede  na

vozy, nikdo nepozná, že zároveň s vagóny je na laně i mašina.  Kuple zapadne na

hák lokotraktoru, Ebrt leze ven a Mácha stroj odbžďuje.

 Nový kluk se dívá, tohle už znáš, říká Ebrt a Janovec kývá.

„A  že  napřed  musí  mašina  najet  na  vozy  a  teprve  potom  se  ohneš  a

podlezeš nárazníky, to víš taky?

„Ale vy jste…“ 

„Na to  nekoukej,“  jde Ebrt  do  rozporu  sám  se  sebou,  „ty  to  prostě  musíš

dělat  podle  předpisů,  kapišto?  Teď  to  projdeme,  spojíme  hadičky  vzduchový

brzdy, přitáhneme kuple a pojedeme.“

Pod střechou nakládacího prostoru se vznáší jemný prach, jsou jím obaleny

nosníky a stínidla  světel,  že širokého pasu  teče do  vagónů  lesklý proud  briket.

Na  posledním  naloženém  voze  stojí  plachtař  a  natahuje  igelitovou  plachtu  po

celé  ploše  nákladu  (jinak  by  z  briket  zbyla  po  prvním  dešti  hromada  mouru).

Ebrt  leze  na  nárazník  a  pozoruje,  jak  chlapík  přihazuje  do  rohů  brikety  na

zatížení plachty.

„Měl  bys  přichvátnout,  nebo  tě  odvezeme,“  nabádá  jej  Ebrt  a  plachtař

pokládá lopatu.

„Ty seš  blbej jak ten váš  parťák.  Byl  tady  před  chvílí  a  dělej,  dělej.  To  se

snad mám strhat?“

„Nemáme jenom tebe,  kámo.  Kdybys  měl jít  na svačinu,  tak už by  to  bylo,

viď?“

„Ty toho víš,“ mává rukou plachtař, kutá do briket a pár jich hází do rohu.

Posledně jmenovaný se objevuje dole u vozu.

„Karle,“  volá  se  zakloněnou  hlavou  a  snaží  se  zaprášeným  sklem  váhy

postřehnou obličej nové vážné, „s tímhle zajedeme na osmou,  tam je budka.  Jeď

na mašině, odhodíš mě na kolej, zajedeš šestá a čtvrtá, odhodit a potom zbytek.

Ebrt  leze  dolů,  i  on  se  dívá  na  váhu,  postavy  jsou  nezřetelné,  s  novou
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dívkou by tam měla být ještě jedna.

Janovec se fascinovaně dívá na lano vrátku, které se napíná, pas se na chvíli

zastavuje, vagóny popojíždějí a za okamžik padají brikety do  prázdného dalšího

vozu, rachotí o plechové stěny a prostorem se vznáší oblak mouru.

„No,  jedem,“  bere  ho  Ebrt  za  rameno  a  baterkou  dává  návěst  Máchovi.

Nastupují oba na plošinu a vozy s nimi pomalu odjíždějí do výtažné koleje. 

Za půl hodiny je vlak sestaven,  poslední  Ebrtova práce  je projít  kolem vozů

a stáhnout všechny volnější kuple, aby se vlak při prudkém brzdění nepřetrhl.

Potom  všichni  sedí  na  lokotraktoru  a  čekají  na  soupravu  uhlí,  která  má

postaveno na volnou kolej. Kabina je šedivá dýmem cigaret a parťák se  směje na

Janovce: „Zvládli jsme to, což?“

„Normálka, ne?“ krčí mladík rameny.

„Kdepak hochu,“ zvedá prst Ebrt, na tohle je třeba mít nadání, viď Stando.“

„Jakýpak  nadání,  vždyť  je  to  úplně  jednoduchá  práce.  Jednoduchá  a

mechanická,“ odporuje Janovec.

„Máš  pravdu.  Ale  tahle  práce,  jednoduchá  a  mechanická,  jak  říkáš,  se  dá

dělat taky hodinu,  místo  půl.  A běhat  v tý zimě není  nic příjemnýho.  Tady je to

snad lepší,“ ptá se parťák.

„Dobře,  ale  nadání  a  talent  je  potřeba  k  umění,  tady  se  snad  obejdeš  bez

něho?“ nevzdává se Janovec.

„Jak se  to  vezme,“ zvážní  poněkud parťák,  „nadání,  nebo  talent  musíš  mít

na všechno. Nebo skoro na všechno. Jestliže děláš práci a nemáš k ní  ani trochu

nadání,  nestojí  ta  práce  za  nic.  Třeba  tady.  Jestliže  nemáš  ani  trochu  nadání

pohybovat  se  v kolejích,  nikdy si  nezvykneš.  Pořád  tě  ta  práce  bude  přerůstat,

nikdy nebudeš mít pocit, že ti vagóny jednou tam, kam chceš  a potřebuješ.  Ještě

na dráze jsem několik takových lidí zažil. Přišli a na tuhle práci si nikdy  nezvykli.

Pohyb v  kolejích  se  pro  ně  nestal  samozřejmostí  a  to  je  nutný.  Protože  musíš

najednou sledovat  plno věcí.  Jestli  něco  nejede  po  vedlejší  koleji,  jestli  nestojíš

moc  blízko  vozu,  jestli  o  něco  nezakopneš  nebo  neuklouzneš  a  ještě  musíš

vnímat,  že zrovna támhle jde pěkná holka,“  ukončil  parťák řeč  a  skutečně  hledí

ven z okénka na laborantku ve velikém vaťáku.

„A  když  talent  není?“  nevěnuje  Janovec  dívce  pozornost  a  pídí  se  po
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podstatě věci.

„Tak bohužel,“ krčí parťák rameny a Ebrt pokyvuje hlavou. Tak bohužel,  to

je fakt.

 

Kdykoli Karel Ebrt zabloudil  na  louku  vzpomínek  svého dětství,  ptal  se

sám sebe,  jestli  něco takového bylo  vůbec  možné  prožít.  Otec  Ebrt  pracoval

jako  pivovarský  závozník  a  jeho  mohutná  dlaň  byla  vždy  v  pohotovosti  k

ráně.  V hospodě i  doma.  Když  deset  let  systematicky  otloukal  svoji  drobnou

ženu,  stalo  se  zákonité.  Jednoho  dne  ulehla  s  lehkou  nemocí  a  z  lůžka  už

nevstala.  Snad  nechuť  k  životu,  snad  neschopnost  organismu  bránit  se

nemoci  způsobila,  že  Karel  se  svojí  sestrou  ztratil  v  deseti  letech  jediného

blízkého člověka.

Náhradu  za  manželku  si  otec  našel  záhy,  do  vesničky  o  několika

chalupách vzdálené  od města  skoro  pět  kilometrů  si  přivedl  tlustou  ženu  s

odbarvenými  vlasy,  pro  kterou  byly  cizí  děti  přítěží.  Hned  první  den  jim

dala najevo, jaký pořádek  teď v  chalupě  bude.  Když  se večer hlásili  o jídlo,
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ozvalo  se  chraplavým  hlasem  z  ložnice:  „Vemte  si  kus  chleba  a  mazejte

spát, bando!“

Potom se napila vína přímo z láhve  a  rozesmála  se pod  doteky otcových

dlaní.

Toho dne začalo pětileté martýrium, během něhož otec se svojí  družkou 

zlomili v Karlovi téměř všechnu chuť k životu.

Družka  vstávala  do  práce  brzy  ráno,  děti  musely  vstát  s  ní,  do  města

přicházely  v  šest  hodin  a  další  dvě  hodiny  musely  čekat  na  otevření  školní

budovy.  Zpět  se  vracely  samy,  družka  čekala  na  otce  a  vraceli  se  večer.  V

chalupě  musel  Karel  se  sestrou  uklidit,  připravit  dříví,  zatopit  a  potom

trpělivě  čekat,  co  jim  ti  dva  přinesou  k  jídlu.  Ve  dnech  výplaty  a  občas  i

jindy  čekaly  marně,  dospělí  přicházeli  až  v  noci.  Bouchání  dveří,  křik  a

hádky, to bylo na denním pořádku.

Jeden  takový  večer  to  Karel  nevydržel  a  vytáhl  ze  spižírny  plechovku

olejovek.

„Máš  hlad?“  zeptal  se  sestry  a  na  odpověď  nečekal,  protože  ji  znal.

„Sníme tuhle konzervu, jo?“

„Ale dostaneme nářez,“ odrazovala jej sestra nepřesvědčivě.

„Proč?“ podivil se Karel, „když máme hlad, musíme se přeci  najíst?“

Sestra mlčela,  Karel  byl  o  tři  roky  starší  a  byl  kluk.  Když  se  dobyli  do

plechovky,  chvíli  fascinovaně  hleděli  na  modře  lesklá  těla  sardinek  zalitá

olejem  a  za  další  chvíli  už  byla  krabička  prázdná,  do  sucha  vytřená

chlebovou střídkou.

 V noci  je  probudilo  hromové  nadávání,  otec  stál  ve  dveřích  a  pídil  se

po olejovkách.  Děti  mlčely,  v  otcově ruce se objevil  gumový  obušek  a  druhý

den  šly  děti  do  školy  s  rudými  pruhy  na  celém  těle.  Aby  trest  umocnila,

uvařila  družka  v  pondělí  hrnec hovězí  polévky  a  vyřkla  ortel:  „Celej  tejden

nedostanete k jídlu nic jinýho, tak to nesežerte hned dneska!“

Sestra plakala, Karel nic nechápal. Vždyť jsme jim nic neudělali!

Nejlepší  to  bylo  ve  škole,  učitelka  byla  vlídná  a  u  Karla  objevila
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schopnost  zachytit  na  papír  podobu  svých  spolužáků,  náladu  přírody  a  její

barvy.

„Měl bys kreslit i doma,“  radila  mu,  ale  Karel  se jen smutně  pousmál.

Doma… tam je všechno jinak.

„Zrajete  pro  polepšovnu,“  hulákal  na  ně  otec,  když  se  první  den

prázdnin vrátily pozdě večer.

„S  klukama  děláme  u  lesa  bunkr,“  hájil  se  Karel,  „jsou  přece

prázdniny, ráno nemusíme vstávat!“

Trest  za  pozdní  příchod  Karla  ohromil:  „Celý  dva  se  nehnete  z  domu!

Budete  sedět  v  chalupě  a  na  krok  nepůjdete  ven!  A  jestli  neposlechnete,

dostanete každej den pořádnej nářez!“

Své  rozhodnutí  potvrdil  gumovým  obuškem  a  Karla  celé  dva  měsíce

nenapadlo využít otcovy nepřítomnosti k proběhnutí venku.  Spolu  se sestrou

seděli u okna a sledovali ostatní děti, prohánějící se venku. Doufali  v  otcovo

odpuštění,  ale  marně.  A  byly  to  tehdy  prázdniny  obzvlášť  vydařené,  pouhé

tři dny pršelo, jinak slunce předvádělo, co umí.

Tehdy se Karel rozhodl, že utečou z domova.

„A  jak  to  chceš  udělat?“  zajímala  se  sestra,  která  už  byla  schopna

udělat všechno, jen aby se měli trochu lépe.

„Normálně,“  vykládat  Karel,  „do  baťohu  si  zabalíme  pláštěnky  a

teplou bundu a  půjdeme  jako do školy.  V lese se dáme  na  druhou stranu a

domů se už nevrátíme.“

„Ale co budeme jíst?“

„Vezmu prak,  v  kůlně  mám  sekaný  olovo  a  složím  zajíce.  Upečeme  si

ho nad ohněm a bude to…“

Připravili  si  batoh,  uložili  do  něho  věci,  ale  večer  před  plánovaným

útěkem začal  Karel  meditovat:  „V lese nemůžeme  zůstat  dlouho,  protože za

chvíli bude zima. Kam půjdeme potom?“

„Třeba  nás  hodný  lidi  vezmou  do  služby,“  vzpomněla  si  sestra  na

pohádky.
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„Žádná služba není,  to spíš  nás  někdo  uvidí,  řekne to otci  a  dostaneme

zase  nářez.  Nebo  nás  chytí  esenbáci,  přivedou  domů  a  dostaneme  taky…“

domýšlel si Karel.

„… a dají nás do polepšovny.“

Z  polepšovny  měly  děti  hrůzu,  dávají  tam  všechny  děti,  který

neposlouchají rodiče, strašil je otec. 

Tehdy si  Karel  prvně  řekl:  co  z  toho?  K  čemu  to  všechno  bude  dobrý?

Stejně nás chytí, stejně dostaneme nařezáno, stejně nic nenaděláme…

Protest se nekonal, dál chodili školy v  šest  ráno lesem plným  tajemných

zvuků, dál snášeli rozmary otce a jeho družky a  dál  byli  potichu,  aby  o nich

příliš nevěděli.

Ve  škole  se  Karel  učil  průměrně,  díky  podmínkám  doma  stával  se

nedůvěřivým,  pomalým,  začal  uvažovat  nad  věcmi  s  vyučováním

nesouvisejícími  a  upadal  i  jeho  zájem  o  kreslení.  Protože  svůj  talent

nerozvíjel,  zapomněl  časem  na  způsob  tahů  tužky  při  kresbě  obličeje,

zapomněl  na  rozložení  barevné  palety  při  malování  podzimu  a  náladu

obrazu se mu  vystihnou nepodařilo.  Když  ve  čtrnácti  letech  opouštěl  školní

budovu,  byl  průměrným  žákem,  povahou  spíš  plachý  než  jenom  tichý  a  s

neschopností  zařadit  se  plně  do  života  kolektivu  děti,  jak  zněl  posudek  a

hodnocení ze školy.

V oblouku stoupání  na vlečku  se  objevila  parní  lokomotiva,  za  mohutného

supění  se   pomalu  sune  nahoru.  Ebrt  se  dívá  na  šedivé  články  vagónů  WAP,

kopečky uhlí mají sněhové čepice.

„Přijela nám práce,“ říká parťák a seskakuje z pultu.

„Bude to chtít asi rozmrazit, co?“ ptá se Mácha.

„Určitě, nastrkáme to do tunelů a potom na kypu,“ kývá parťák hlavou. Ebrt

se dívá na oblohu, na vyjasnění to nevypadá, spíš bude padat další sníh.

Jedna  věc  je  sníh  na  horách  a  něco  jinýho  je  sníh  tady  mezi  kolejema,

medituje  Ebrt,  když  poslouchá  chrupání  pod  nohama  při  cestě  kolem  vozů.  U

- 110 -



každého  zatáhne  za  drát  a  poslouchá  ucházení  vzduchu  z  brzdového  válce.

Kroutí  hlavou,  jak  mě  mohly  napadnou  zrovna  hory,  na  kterých  jsem  v  životě

nebyl?  Sníh  mezi  kolejemi  znamená  práci  navíc,  vymetání  výhybek,  mokro  v

botách i za krkem, práce jde pomalu a člověk se  musí  zdržovat  víc  na čerstvém

vzduchu,  což  je  sice  zdravé,  ale  ne  tady  v  Kombinátu.  Protože  tady  je  ten

čerstvý  vzduch  prosycen  spoustou  pachů  plynů,  dehtů,  fenolů  a  bůh  ví  čeho

ještě…  je  to  na  nic.  Během  těchto  úvah  přestal  počítat  vagóny,  musí  tedy

odstoupit  od  koleje a napočítat  deset  vozů.  Vpředu  najíždí  lokotraktor,  parťák

jej zavěšuje, Janovec stojí a kouká.

Měl by něco  dělat,  myslí  si  Ebrt,  jinak  ho  to  brzy  přestane  bavit…  rukama

ukazuje  návěst namáčknout, protože kuple ja natažená a nejde ji vyvěsit.

Potom stojí Ebrt  a posledním voze,  za výhybkou krouží  praporkem a vozy

zastavují.  Vrata  rozmrazovacího  tunelu  jsou  dokořán,  výpravčí  shora  dává

návěst a šedivé vagóny jeden po druhým mizí v temnu.

Když  lokotraktor  odjíždí  pro  další  vozy,  zavírá  Ebrt  vrata  na  závoru,  na

boku  mačká  tlačítko  a  uvnitř  houká  bručák.  Po  minutě  houkání  ustává  a  z

navrtaných trubek vedle kolejí  začíná  syčet  horká pára.  Intenzita syčení  stoupá,

za chvíli je z tunelu slyšet jen vysoké svištění a pára fučí na stěny vagónů,  aby je

nahřála a zmrzlé uhlí povolilo a šlo dobře vysypat.

„Karle, zajeď s  mašinou pro  zbytek uhlí,  odstavíme to  na patnáctou  kolej,“

volá parťák od druhého tunelu.

Ebrt vyskakuje na stupátko  mašiny,  práce  dostává  ten správný rytmus,  Ebrt

stojí a vítr mu fičí  kolem uší,  stahuje si  čepici  víc  do  čela a myslí  na vítr,  který

je symbolem pohybu a svobody, roztáhnou paže a vzlétnout,  přidat  se  k ptákům

a letět, vysoko, daleko… Mašina brzdí a Ebrt  znovu bere do  ruky kupli,  kolikrát

denně se jí člověk dotkne, napadá ho a lokotraktor táhne zbylých pět vagónů.

„Nehodíme to  na  kypu  bez  tunelu,“  ptá  se  Ebrt  parťáka,  když  zajíždějí  na

krátkou patnáctou kolej.

„Karle Karle, starej dědek seš a takovýhle blbosti  bys  dělal,“  diví  se  parťák,

„kdo to potom bude tahat otevřený a nevysypaný?“

„No já jenom tak,“ mává rukou Ebrt.

„Dáme si jedno cígo a pofrčíme na tankoviště, uděláme cisterny, zajdeme na
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sváču, zatím se to tady rozmrazí a budeme sypat,“ rozhlíží se parťák po  kabině.

Mácha kývá, Janovec rozbaluje krabičku tvrdých spart a nabízí všem.

„Vyskoč synku a pusť parťáka sednout,“ upozorňuje Ebrt mladíka.

„Nech ho,  ještě je mladej,  viď,“ sedá  si  parťák na pult,  „co  jsi  dělal,  než  jsi

přišel na to, že bez kolejí nemůžeš být?“

Kluk naznačuje pohupování plata na ruce – číšníka. 

„Takže  jsi  nám  konzumentům  nosil  pivo  pod  míru  a  dýška  si  strkal  do

kapsy?“

„Kdepak,  k  penězům  jsem  se  vůbec  nedostal.  Proto  jsem  to  zabalil  a  šel

sem, tady se aspoň víc vydělá.“

„Aspoň  seš  upřímnej,  že  jo,“směje  se  parťák,  „ale  stejně.  Tohle  se  snad

první  případ,  že  si  pingl  málo  vydělal  a  oblíknul  si  montérky.  Jenom  by  mě

zajímalo, na jak dlouho…“

Pro Ebrta  je Janovec  rovnocenným  partnerem,  třeba  se  mu  nechtělo  pořád

někoho obskakovat, říká klidně.

„To já bych šel dělat pingla hned,“ nechápe parťák.

„Já  ne,“  nesouhlasí  Ebrt  a  Janovec  souhlasí,  „já  bych  si  nepamatoval,  co

mám komu donést.“

„To  nic  není,“  ožívá  mladík,  nová  práce  jej  ještě  nezaujala  natolik,  aby  s

jistým pocitem hrdosti  nevzpomněl na  předchozí  profesi,  „jednotlivý  stoly  jsou

očíslovaný, takže vlastně obsluhuješ čísla. Ale naběháš se, to jo.“

„A mezi vagóny se nebojíš?“ zajímá se parťák.

„Ani ne, v první směně jsem už dělal dost, tam mě proháněli.“

Ebrt vzpomíná na první směnu, tam je parťák pán a na práci nesáhne. Raději

počká, až posunovač přijde k mašině a zavěsí ji…

„Copak první směna, to jsou frajeři,“ říká nahlas.

„Dělají  to  podle  předpisu.  Správně  má  parťák  řídit  práci,  protože  nese

odpovědnost…  Jenže  když  je  třeba  něco  udělat  rychle,  tak  parťáka  neubyde,

když taky zavěsí kupli,“ obrací se k Máchovi a ten kývá.

„Nejlepší  je  vždycky  se  rozumně  domluvit.  Jo  a  taky  máme  bílou,“  končí

strojvedoucí hovor a sahá po páce.

„Vezmu od  mistra předávkový listy,  jeďte pomalu,“  šplhá parťák  dolů  a  ve

- 112 -



sněhu kluše k hradlu.

Ebrt  sedí  na pultu a poklepává praporkem o koleno,  za chvíli  bude  svačina

a půl šichty za  námi,  myslí  si  a  představuje  si  obvyklých  dvacet  deka  suchého

salámu  a  pět  rohlíků,  leze  to  sice  do  peněz,  ale  do  oběda  aspoň  člověk  nemá

hlad…

Tankovací  kolej  je  na  vysokém  náspu,  cisterny  z  dálky  vypadají  jako

válečky  na  kolech,  mašina  zastavuje  kousek  od  nich  a  parťák  jde  obhlédnout,

zda ještě nejsou připojeny k plnicímu potrubí.

Po  schodech  od  nízké  budovy  fenolky  stoupá  obtloustlý  mužík  v

červených montérkách.

„Kde se flákáte,“ volá na vlečkaře a mává papíry.

„Vlez  nám  na  záda,  kámo,“  vrací  mu  parťák  přátelsky,  „nemáme  jenom

tebe. Otevři tu svoji zatuchlou budku, ať to odsejpá!“

 V  budce  je  rameno  kolejové  váhy,  za  několik  okamžiků  jsou  cisterny

zváženy a parťák se domlouvá s výpravčím:        „Odhodíme je  na

osmou kolej, zajedeme na devátou pro vapky a na kypu s nima.“

„Rozumím,“  volá  výpravčí  do  vysílačky  a  všichni  čekají  na  bílé  světlo

návěstidla.

„Já bych se tak svezl na brzdě,“ nabízí se Janovec.

„Ty? Na brzdě? Vždyť ani nevíš, na jakou stranu se to točí,“ diví se parťák.

Ebrt  podceňování  nového zaměstnance vidí  nerad,  ať to  zkusí,  já  pojedu  s

ním, nabízí se, ale mladík vrtí hlavou.

„Já pojedu klidně sám, jeďte na devátou, já za vámi přijdu.“

„Jak  chceš,  vyzkoušej  si  brzdu  tady  na  prvním  voze  a  jeď,  stejně  už  svítí

bílá,“  povoluje  parťák  a  Ebrt  botou  zkouší  litinové  zdrže.  Jsou  pevné,  oba

dávají  návěst  strojvedoucímu,  mašina  se  rozjíždí  a  Janovec  se  šťastně  směje  z

cisterny.

Všichni  mají  dobou  náladu,  mráz  není  nepříjemný,  směna  ubíhá,  pane

Mácha,  dejte mu trochu fofr,  ať  se  projede,  křičí  parťák  do  hluku  motoru  a  za

okamžik jedou cisterny po koleji, ovládány pouze ruční brzdou v ruce zácvikáře.

Mácha  parťáka  neposlechl  a  vozy  jedou  volně,  když  sjedou  z  izolovaného

obvodu,  výhybka se  přestavuje a mašina jede k rozmrazovacímu  tunelu.  Parťák

- 113 -



s Ebrtem stojí  na ochozu  a dívají  se  na  cisterny,  dobrý,  ne?  směje  se  parťák  a

najednou se zadívá pozorněji.

„Vidíš  to  co  já?“  šťouchá  do  Ebrta  a  ten  kývá.  Úsměv  oběma  tuhne  na

rtech,  cisterny místo  na osmou kolej volnou  jedou  na  kolej  šestou,  až  po  okraj

plnou prázdných uhláků.

Janovce  ani  nenapadne  podívat  se,  kam  má  postavenou  cestu,  sjednaná

kolej je pro něho platná a omyly člověka ještě neměl možnost  poznat.  Až nyní.  I

výpravčí  už zjistil svoji  chybu,  jenomže  je  bezmocný.  Vozy  obsadily  izolovaný

obvod  a přestavovat  výhybky na poslední  chvíli  nelze. Cisterny sice  jely  malou

rychlostí,  ale  i  ta  stačila  po  najetí  na  uhláky  na  pořádnou  ránu.  Zvedl  se  oblak

uhelného  prachu,  řinkot  plechů  a  kovu  a  výsledkem  jsou  ohnuté  nárazníky,

vyražené  a  podivně  pokroucená  a  zdeformovaná  čelní  vrata,  boční  klapky  u

několika dalších vozů popadané do špinavého sněhu.

Otřesený Janovec  se  zkroušeně  dívá  k  lokotraktoru,  parťák  s  Ebrtem  jdou

pomalu k němu, i Mácha slezl z mašiny a jde si prohlédnout tu spoušť zblízka.

„Sakra,“  škrábe  se  parťák  pod  čepicí,  „já  myslel,  že  to  bude  jen  takový

ostřejší najetí a  zatím to byla docela slušná rána…“

„Nestalo se  ti nic?“ ptá  se  Ebrt  Janovce,  který vrtí  hlavou.  „Jenom  jsem  se

hrozně leknul!“

Od mistrovny běží Hudec, já to věděl, já věděl, že dneska něco vyvedou, od

rána jsem to  věděl,  vykřikuje  a  zvedá  ruce  nad  hlavu.  I  šéf  vlečky  se  ukázal  ve

dveřích, vyrušen ze své odpovědné práce nezvyklou ránou a hlukem.

„Co  tady  vyvádíte,  chlapi,“  prohlíží  si  mistr  nabourané  vozy,  „nestalo  se

vám nic?“

„Špatně  to  postavil,  pan  výpravčí.  A  rozsvítil  nám  bílou.  No  a  takhle  to

dopadlo,“ dodává celkem zbytečně parťák.

„To bude  zase řečí,  to  je  práce,“  nadává  mistr,  „kdo  jel  na  brzdě?  To  ses

nemohl podívat, kam vlastně jedeš?“ obrací se na Ebrta.

„To  jel  tady  náš  mladej,“  oznamuje  parťák  nevzrušeně  a  zkoumá  rozsah

škody.

„Takže to máš na hrbu ty,“ říká mistr naštvaně Vágnerovi.

„Jak  to  já?  Po  rozsvícení  návěstidla  odpovídá  za  postavenou  cestu
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výpravčí,  přece!“  odporuje  parťák.  Jenomže  jsme  se  měli  podívat,  jestli  je  to

skutečně postavený tam, kam to mělo jet, dodává, ale jen v duchu.

„Za  to  můžu  já,“  ozývá  se  Ebrt,  „kdybych  jel  s  ním,  tak  bych  si  toho

všimnul a mohli jsme to ubrzdit…“

„Teď  jste  chytrý,“  říká  mistr  polohlasně  a  odchází,  „zase  nějaký

protokoly…“

Zase jsem neudělal věc,  pro  kterou jsem byl rozhodnutej,  říká si  Ebrt.  Zase

jsem  se  nechal  ovlivnit…  ačkoliv…  ne,  měl  jsem  prostě  naskočit,  třeba  na

druhou cisternu a jet s ním. Jenže jsem neudělal nic.

„Chtěl  bych se jít  učit  do sklárny,“  oznámil  Karel  otci  před  ukončením

školní docházky.

„Učit  se  chce,  podívej  na  něho!“  rozesmál  se  otec,  „já  ho  čtrnáct  let

živím  a  další  tři  roky  mi  budeš  na  krku?  Nic  takovýho,  nastoupíš  u  nás  v

pivovaře  a  budeš  vydělávat  hned!“  rozhodl  a  Karel  šel  dělat  ty  nejhorší

pomocné  práce.  Světa  dospělých  se  bál  jen  do  chvíle  než  zjistil,  že  všichni

nejsou jako  jeho  otec.  Dole  ve  varně  vždycky  dostal  něco  k  snědku  a  napít

teplého piva, ostatní zaměstnanci s ním jednali  docela  slušně  od chvíle,  kdy

zjistili naprostý rozdíl mezi synem a otcem.

Dva roky chodil denně do pivovaru, domů odevzdával všechny vydělané

peníze a snažil se pomáhat sestře. Přestože objevil jiný a lepší  svět,  byl  doma

stále zakřiknutý a nenápadný. Otec pil den ode dne víc a víc  a  myšlenka  na

další  útěk,  tentokrát  připravený  mnohem  důkladněji,  byla  stále

neodbytnější.  Než ji  však  mohl  realizovat,  zasáhl  snad  osud,  snad  náhoda.

Při  skládání  sudů  se  otec  jednoho  dne  neudržel  na  vratkých  nohou  a  plný

sud  mu  rozdrtil  hrudník.  Po  několika  dnech  pobytu  v  nemocnici  svému

zranění podlehl. Družka zmizela patrně tam, odkud přišla a na  hřbitově  tak

obě předčasně dospělé děti přihlížely spouštění rakve do hrobu bez pohnutí  a

téměř bez zájmu. 
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První  dny  Karel  nevěděl,  co  s  nabytou  svobodou,  jedno  bylo  ale  jasné

oběma:  skončilo  období  nestálého  tyranizování.  Sestra  se  učila  dobře,  ale

na  jakoukoliv  školu  nebylo  pomyšlení.  Šla  do  učení  do  přádelny,  ta  byla

nejblíž,  a  v  Karlovi  se  podvědomě  ozvala  touha  uskutečnit  alespoň  část

svých snů a plánů. Jenomže – roky potlačovaná vlastní aktivita a  iniciativa

se projevila naprostým nedostatkem odvahy k prvnímu kroku.

Nastoupil  na  otcovo  uprázdněné  místo,  spolu  s  povídavým  šoférem

objížděli  restaurace  a  hospůdky  a  pozvolna  začal  mít  Karel  pocit  života.

Když  za  další  tři  roky přišel  povolávací  rozkaz,  přijal  jej  Karel  bez  valného

vzrušení:  byl  především  zvědavý.  Dva  roky   bude  žít  v  kolektivu  svých

vrstevníků.

První  okamžiky  vojny  mu  přišly  skoro  k  smíchu.  Nejprve  je  ostříhali,

poslali  osprchovat  a  podivili  se,  že  nemá  komu  poslat  civilní  oblečení.

Nadiktoval  tedy  adresu  sestry  a  přestavoval  si  její  údiv  nad  starými

kalhotami a vytahaným svetrem. Potom dostal celtu  a  do ní  hromadu  košil,

tepláků, onucí, maskáči a dalších věcí, o jejichž účelu nevěděl zhola nic.

„Nastavte  ty ešusy,“  hulákal  kuchař  z  okénka  na  vyjukané  bažanty  ve

frontě  na  jídlo,  všichni  natahovali  nové  skládací  šálky  a  odcházeli  k

dlouhým  stolům.  Rozkazy  plnil  Karel  bez  mluvení,  byl  tak  ostatně

vychovaný z domova.  Dopoledne  se  snažil  neplést  si  vpravo  a  vlevo  v  bok,

bušil  novými  kanadami  do  asfaltu  nádvoří,  odpoledne  pozorně  sledoval

výuku bojové techniky  a  večer poslušně  drhnul  chodbu a  záchodky.  Zapadl

mezi  průměr,  nebyl  ani  vynikající,  ani  nejhorší  a  spolu  s  několika  jemu

podobnými  kamarádil,  na  vycházkách  si  dali  pár  piv,  podívali  se  na

děvčata spěchající na odpolední čaje a klidně se vraceli do kasáren.

Ve  chvílích  samoty  dvouhodinové  noční  stráže  u  různých  vojenských

objektů  začal  však  Karel  rozebírat  svůj  dosavadní  život,  vracel  se  k

jednotlivým  úsekům  a  etapám  a  hledal  příčiny,  proč  se  mu  nepodařilo

uskutečnit  žádný  z  plánovaných  záměrů.  Znovu  se  přihlásilo  neodbytné

nutkání něco podniknout a  v  jednom okamžiku  si  Karel  uvědomil,  že tento
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pocit  se dostavuje  vždy,  kdy  z objektivních  příčin  nelze  udělat  vůbec  nic.  A

ve  chvílích,  kdy  něco  začít  můžu,  podlehnu  nerozhodnosti,  váhavosti  a  na

nic  se nezmůžu,  uzavřel  své úvahy  a  rozhodl  se  alespoň  něco  změnit,  takže

když  několik  týdnů  před  odchodem  do  civilu  přišlo  k  útvaru  několik

nabídek  na  práci  v  chemičce,  neváhal  ani  chvilku.  Zaučíme  vás  na

strojníky  chemických  zařízení,  sliboval  leták  a  pro  Karla  byla  rozhodující

věta na jeho konci: pro svobodné ubytování v podnikové ubytovně

 

Rozlehlost  chemičky  jej  překvapila  a  jednání  na  osobním  oddělení

rovněž:  mluvili  s  ním  klidně,  vážně  a  docela  jako  s  dospělým  mužem.

Příjemný  pokoj  v  ubytovně  sdílel  se  starším  chlapíkem,  směny  měli  proti

sobě  a  tak  měl  Karel  pro  sebe  času  dost  a  dost.  Vzpomněl  si  na  svá

předsevzetí  v  dlouhých  chvílích  stráže  na  vojně  a  přihlásil  se  do  závodní

školy  práce.  Učil  se  chemické  vzorce,  značky  i  reakce  a  po  čtyřech  letech

držel  v  ruce výuční  list.  Tento  životní  krok  jej  naplnil  uspokojením  i  jistou

hrdostí  a  když  v  nedalekém  Kombinátu  rozjížděli  první  provozy  a  hledali
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kvalifikované  dělníky  za výhodných podmínek,  požádal  o  přeložení.  Získal

dobrou  práci  v  provozu  plynárny,  na  sídlišti  nový  byt  jedna  plus  jedna  a

zároveň  si  uvědomil,  že  ve  svých  šestadvaceti  letech  by  měl  pomýšlet  na

založení rodiny. Sestra se vdala už před lety a žila si celkem spokojeně.

U  Karla  však  přišla  kosa  na  kámen.  Získání  kvalifikace,  slušně

placené  práce  a  bytu  byla  víceméně  záležitost  vůle,  snahy  a  píle.  K  získání

ženy bylo  však  třeba i  značné  dávky  odvahy  a  štěstí.  O štěstí  si  Karel  myslel

své, odvaha začít s někým žít mu ovšem chyběla totálně.

Místo  svačiny  nasadili  všichni  čtyři  vypadaná  vrata  do  uhláků,  mistr

promluvil do  duše  vozmistrovi  ČSD,  aby do  opravy  s  diagnózou  prudký  náraz

poslal pouze dva uhláky a loženou cisternu nechal odjet  do  cílové  stanice,  Ebrt  

celou  dobu  přemýšlel  o  svém  podílu  viny  na  nehodě  a  po  hodině  se  zpocení,

unavení a hladoví  vracejí  k rozmrazovacímu  tunelu.  Z  otevřených  vrat  stoupají

do  mrazivého  ovzduší  oblaka  našedlé  páry,  stěny  vagónů  jsou  pokryty

drobnými kapičkami a proteplené  uhlí  vydává  zvláštní  vůni.  Vozy  vyjíždějící  z

tunelu  jsou  obaleny  párou  jako  když  kuchařka  vyndává  uvařené  knedlíky  z

hrnce.

Bagry na kypě jsou nehybné, z plechové budky vycházejí  muži, kteří  budou

otevírat vagóny a po železné lávce jdou pomalu k poslednímu vozu.

„Tak fešáci,  dejte se  do  díla,  ať  vám  to  sype,“  volá  za  nimi  parťák  a  Ebrt

jede  přistavit  do  tunelu  další  vozy.  Janovce  posadili  na  lokotraktor,  aby  se  z

prožitého šoku trochu vzpamatoval.  Tunel dýchá  vlhkým  teplem,  vozy  na  kypě

jsou  prázdné  a  do  kabin  bagrů  usedají  bagráci,  jekot  klaksonů  předchází

rozběhnutí pasů pod bagry a po chvíli už korečky pravidelně klapou,  nabírají  ze

šikmých  stěn  uhlí  a  jeho  pravidelné  hromádky  běží  po  pasech  do  drtírny  k

dalšímu zpracování pro briketárnu.

S prázdnými vozy  zajíždí  mašina  na  volnou  kolej,  znovu  do  tunelu  a  další

kus na kypu. Než budou vozy prázdné, kouří všichni v kabině lokotraktoru.

„Vykašli  se  na  to,“  mává  parťák  rukou,  „dva  trochu  natřesený  vozy,  jinak
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nic.  Za  tři  dni  o  tom  nikdo  nebude  vědět.  A  máš  mladej  se  příště  bude  dívat,

kam vlastně jede, viď?“

„Já vím, ale stejně jsem tam měl jet s ním,“ vrtí hlavo Ebrt.

„Stalo  se,  nic  s  tím  už  nenaděláme.  Kolikrát  se  přihodí  věci,  že  rozum

zůstává stát. Někdy na podzim jsme měli na jihu tuhle mašinu,  odpolední  šichta,

žádná práce, hezký počasí a tak že zajedeme nahoru na plynárnu a dírou  v plotě

zaskočíme  do  hospody  přes  silnici  na  pivko.  Mašinu  jsme  postavili  na

devatenáctou kolej,  Bláha jí  zabrzdil  ruční  brzdou  a  jdeme.  Zmákli  jsme  dvě  tři

piva, v poklidu se vracíme zpátky,  koukáme a mašina nikde.  Napřed uvažujeme,

jestli  jsme  jí  nepostavili  někam  jinam,  ale  byli  jsme  tři,  takže  těžko.  Třeba  jí

odvezl  mistr  a  bude  průser  jak  vrata,  povídá  Bláha.  Jak,  když  byla  zamčená  a

klíče  máte  v  kapse,  podám  mu  a  navíc,  Hudec  pro  tyhle  žertíky  nemá  smysl.

Devatenáctá kolej má docela  dobrej  spád  a tak zbývala  jediná  možnost  –  brzda

se nějak povolila a mašina sjela samospádem dolů.“

Mácha poslouchá  a usmívá se: „Tyhle mašiny mají ruční  brzdy dost  volný,

je lepší ji ve spádu založit…“

„…No a to Bláhu nenapadlo a tak jdeme dolů po  kolejích.  Bláha měl docela

staženo,  protože  viděl  mašinu  vypadlou  přes  výkolejku.  Jenomže  vidíme

návěstidlo,  za  ním  šturc  a  mašina  zase  nikde.  To  už  jsme  se  přestali  smát,

protože to vypadalo, jako by jí někdo ukradl. A že z toho bude  průser  jak kráva.

Koukáme na vlečku –  a mašina stojí  u hradla.  To  byla přímo  lavina  šutrů,  co  z

nás  spadla.  Jenomže  jak  se  tam  dostala?  Koumali  jsme  a  došli  k  závěru.  Když

pomalu  ušel  vzduch  z  brzd,  tak  ruční  brzda,  jak  jste  správně  pane  Mácha

poznamenal,  se  povolila,  nebo jí  prostě  neudržela a mašinka se  dala do  pohybu

dolů.  Ivana  měla  postaveno  pro  nás,  výkolejka  byla  dole,  mašina  dojela  až  do

šturcu ve skále, tam narazila na pražec  a Ivana zrovna nějak koukala a když se  jí

obvod  smazal,  tak  normálně  postavila  na  vlečku.  Ta  odražená  mašina  pomalu

jela zpátky a protože  pod  hradlem jsou už styky kolejí  všelijak  propadlý,  tak  se

prostě  zastavila.  My  k  ní  došli,  vylezeme  nahoru  a  všechno  v  naprostým

pořádku,  jenom  lahve  od  limonád  byly  poražený.  Ivaně  jenom  bylo  divný,  že

jsme dojeli před hradlo,  zastavili jsme a nikde nikdo… Bláha byl tak šťastnej,  že

druhej den přinesl půllitřík rumu!“
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Příhoda  na  chvíli  dala  zapomenout  na  nehodu  a  vzápětí  někdo  bouchá  na

dveře  kabiny,  můžete  jet  a  hned  přitáhněte  zbytek,  volají  kypaři  a  ježdění

pokračuje.  Zbývající  vagóny  byly  v  tunelu  jen  krátce  a  uhlí  je  přimrzlé  ke

stěnám,  kypaři  rozhazují  rukama  a  jejich  parťák  volá  na  Vágnera:  „Co  jste  to

přivezli, vždyť to nejde vysypat?“

„A kdo  chtěl,  abychom to  sem honem přistavili,  co?!  Teď si s  tím  poraďte

jak chcete!“

Vágner se vrací na mašinu a dívá se ven, kypaři nesou kladiva a sochory.

„Pitomci,  teď se  budou  zbytečně  dřít,  mohli  to  aspoň  půl  hodiny  nechat  v

tunelu,“ kroutí hlavou Vágner.

„A teď už to tam dát nejde?“ zajímá se Janovec.

„Když mají otevřený klaply vozů,  tak ne.  Jedině kdyby je zavřeli a to  se  jim

těžko povede,“ mává rukou Ebrt.

„Uhlí  by  se  po  rozmražení  vysypali  do  tunelu  a  to  nakládání  si  nedovedu

představit…“

Vysílačkou  se  hlásí  výpravčí,  je  potřeba  vytáhnout  naložené  vozy  z

briketárny.

„Zajdi  tam  a  připrav  všechny  naložený  vozy,“  říká  parťák  Ebrtovi,  „já  se

svezu mašinou a půjdu ti naproti. Tohle uhlí necháme tady, ať si nějak poradí.“

Karel  kývá,  pěšky  překračuje  koleje,  napadaný  sníh  už  zčernal,  v  prostoru

nakládky briket úplně zmizel pod vrstvou mouru. Karel jde po  ocelových plátech

briketárenské  váhy  a  dívá  se  nahoru  na  zasklenou  budku  váhy.  Dvě  ženy  s

hlavami  zabalenými  v  šátcích   tam  tlačítky  obsluhují  pohyblivý  nakládací  pás,

sledují  řadu lesklých briket a mávají  Karlovi.  Ten se  usmívá,  zvedá  na  pozdrav

praporek a jde vyvěsit naložené vozy.

Když  bylo  Ebrtovi  pětadvacet,  nebyl  pochopitelně  žádný  panic,  jeho

milostné  zážitky  byly  však  prchavé  jako  kyseliny  ve  zkumavkách,  jejichž

vzorce se v  nedávné  době  pečlivě  naučil.  O  pravém  vztahu  mezi  mužem  a

ženou měl představu získanou především četbou,  jak  by jeho vyvolená  měla
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vypadat  mu  bylo  jasné.  Trochu mírná  a  laskavá  jako matka  v  dobách jeho

útlého dětství,  trochu  pohledná  a  trochu  praktická,  jako  byla  sestra  v  době

dospívání. Jak hledat a kde hledat, to však Karel nevěděl.

A přece,  když  přišel  jedno dopoledne  do laboratoře  plynárny  pro vzorky

odpadních  fenolů,  podávala  mu  je  Markéta,  dívka  tichá  zrovna  jako  on  a

když  se spolu  začali  bavit  nejprve  v  práci,  potom cestou  domů  a  nakonec  i

na  procházkách nevábným  okolím sídliště,  uvědomil  si  Karel,  že má  prvně

v životě  rád.  Vedle  Markéty  se cítil  docela  jiný,  nerozhodnost  se  vytrácela  a

znovu  tu  byla  chuť  něco  podnikat  a  žít  o  několik  obrátek  víc.  Za  několik

měsíců vybírali spolu zlaté kroužky a hledali v kalendáři termín svatby. 

Vztah dvou  lidí  představoval  si  Karel  celkem prostě –  nějaký  čas  spolu

chodit,  potom  svatba,  děti,  společné  volné  chvíle  nebo  i  dovolené…  stejně

tak podle jeho názoru uvažovala  i  Markéta.  O to větší  překvapení  prožil  při

nenadálé návštěvě laboratoře, kdy ji našel v objetí jejího mistra.

Výsledkem  překvápka  byla  mistrova  čtrnáctidenní  pracovní

neschopnost,  zdemolované  zařízení  laboratoře,  pohovor u  vedoucího  závodu

plynárny  a  jen  o  málo  unikl  Karel  trestnímu  stíhání.  Zlaté  prstýnky

putovaly  zpátky  do  obchodu,  peníze  na  náhradu  škody  a  Karel  pak  na

vlečku,  kde  ho  celkem  ochotně  přijali.  Markéta  zmizela  z  jeho  života  a

výsledek jeho první a poslední vzpoury byl poněkud tristní.

Stereotyp  dalších  dnů  Karlova  života  odbýval  se  mezi  kolejemi,  cestou

domů,  knihami  a  letadýlky.  Z  celé  chuti  něco  podniknout  zbylo  Karlovi

slepování  modelů  letadel,  ve  volných chvílích konstruoval  trupy  a  křidélka

pomocí  lepidla  a  hotovými  výrobky  zaplnil  téměř  všechna  volná  místa  v

bytě.  Tahle  titěrná  práce  měla  jednu  velkou  výhodu:  nedopřávala  mu

rozebírat jeho dosavadní životní neúspěchy.

Šly  týdny i  měsíce,  na  vlečce  Karel  zdomácněl  a  jednoho  dne  přišel  na

briketárenskou váhu pro čísla vagónů, které zbývaly do konce vlaku.

„Co  byste  rád,  pane  Ebrt,“  vstala  s  úsměvem  starší  žena.  Poprvé  měl

možnost podívat se do tváře těch, které zatím viděl jen zdola  a  které ovládaly
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široký pohyblivý pás proudu briket.

„Potřebuji  nějaký  čísla,  mistr  se  měl  volat,“  zůstal  Karel  stát  u

železných dvířek.

„Boženko,  napiš  panu  Karlovi  ty  poslední  vozy,“  obrátila  se  žena  na

druhou vážnou, tlustou a ještě docela mladou ženu s malýma očima.

„A sedněte  si,  pane  Ebrt,  bude  to ještě chvilku  trvat,“  oprášila  židličku

vedle  pultu  s tlačítky  a  za  okamžik  se před  ním  objevila  vonící  káva.  Karel

byl překvapen a marně přemítal, odkud znají  jeho jméno.  Nenapadlo  ho,  že

ve  stejné  směně  na  stejném  pracovišti  o  sobě  všichni  vědí  všechno  a  ještě

něco  navíc.  Boženka  pustila  starší  vážnou  k  ovládání  a  přisedla  si  ke

Karlovi,  trochu  záhadně  a  tajemně  se  usmívala  a  oči  jí  skoro  zmizely  v

obličeji, venku padaly do vozu lesklé brikety a Karel  měl  starost,  jak  oběma

ženám kávu oplatí.

„Nebojte  se,“  odpověděla  s  úsměvem  vážná,  „bydlíme  obě  kousek  od

vás a jednou se k vám pozveme na návštěvu, viď Boženko?“

Na návštěvu skutečně přišly, vypily kávu, podivily  se Karlově  trpělivosti

nad  slepováním  modýlků  a  příště  už  přišla  Boženka  sama.  Za  pát  týdnů

zůstala  přes  noc  a  Karel  začal  objevovat  taje  jejího  tlustého  těla.  Svět  pro

něho přestal existovat,  respektive  zúžil  se do Boženky,  která  se k  němu  záhy

nastěhovala.  Karel  kolem  sebe  neviděl,  neslyšel,  žil  jenom  pro  nový  vztah,

které  se  mu  jevil  jako  jedinečný.  Ušel  mu  poněkud  fakt,  že  Boženka  je

dvakrát  rozvedená  a  její  dvě  děti  pro  naprostý  nezájem  o  jejich  výchovu

přiřkl  soud  bývalému  manželovi.  Ušlo  mu,  že  Boženka  je  tvor  omezený  a

líný  a  nevšiml  se  ani,  že  chvílemi  se  podobá  dávné  družce  jeho

hrubiánského  otce.  To  všechno  zavinily  vnější  okolnosti,  omlouval  ji  před

sebou i  kamarády  z práce,  Boženka  určitě  neměla  možnost  ukázat  všechno

dobré, co v ní je, ve skutečnosti je to hodná a pracovitá žena. Jen až  se spolu

trochu  sžijí,  vezmou  si  její  děti  k  sobě  a  ještě  budou  mít  aspoň  dvě  vlastní

spolu!

Sžívali  se spolu  téměř  tři  roky  a  teprve  po  této  době  Karla  napadlo,  že
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některé věci skutečně nejsou tak docela v pořádku. 

V  neděli  večer  po  delší  diskusi  připravila  Boženka  k  večeři  chleby  s

máslem  a  marmeládou,  protože nic  jiného lednice  neobsahovala.   Karel  si

pustil televizor ve chvíli, kdy znělka ohlásila nedělní chvilku poezie.

„Co dávají,“  ozvala  se Boženka  líně  z gauče,  které byl  jejím oblíbeným

místem pobytu.

„Poezie. Básničky, víš,“ odpověděl Karel a sledoval první verše.

„Hele, a k čemu je to dobrý?“ projevila Boženka zájem.

„Tak, je to zajímavý,“ snažil se Karel odpovídat vlídně.

„Nevím,  co  je  na  tom  tak  zajímavý,“  řekla  Boženka  rezolutně,

obtěžovala  se  z  gauče  a  přepnula  na  druhý  program.  Karlem  to  cuklo,

chvíli  seděl,  mlčel,  potom  jeho  vztek  vyprchal  a  věčné  hloubání  jej  opět

zradilo: svým způsobem má pravdu, k čemu je to dobrý?

A tehdy Karel  přestal  číst,  lepit  modely  letadel  a  kdyby  to nebylo  nutné,

přestal  by  chodit  i  do práce.  Že Karel  přestal  téměř  komunikovat  si  všimlo

jen  pár  lidí  a  pro  jeho  spolužití  s  Boženkou  (na  svatbu  byli  oba  příliš

pohodlní)  se  vžilo  celkem  jednoduché  vysvětlení:  ti  dva  se  hledali,  až  se

našli.

Ale Karlova netečnost měla i své občasné přestávky  a  v  těchto jasnějších

okamžicích  jej  napadalo,  že  by  něco  měl  podniknout.  Když  byl  sám,

rozhodoval  se,  že  Boženku  prostě  vyhodí  z  bytu,  ať  si  sbalí  těch  pár  svých

hadrů  a  jde,  odkud  přišla,  když  však  hleděl  do  jejího  tlustého  (tlustějšího,

než když  se seznámili)  a  netečného obličeje,  nezmohl  se ani  na  slovo.  Snad

proto,  že  sám  v  životě  prožil  málo  hezkých  okamžiků,  neměl  najednou  to

srdce, aby jí řekl svoji dlouho připravovanou řeč. Třeba se ještě změní,  třeba

někdy… 

Než  stačil  realizovat  jakoukoliv  změnu,  rozhodla  Boženka  za  něho.

Jednoho  dne,  kdy  se  vrátil  z  odpoledního  přesčasu,  odemkl  byt  a  už  zvuk

otevíraných dveří  zdál  se  mu  jakýsi  jiný.  Jako  by  se  rozléhal  do  prázdných

prostor.  Zakroutil  hlavou,  otevřel  dveře  pokoje   a  zůstal  stát  v  němém
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údivu.  Boženka  se  odstěhovala.  Odstěhovala  sebe,  odstěhovala  ale  také

obývák,  který  Karel  koupil  před  lety  a  poctivě  jej  splácel  třemi  stovkami

měsíčně, odstěhovala i prádlo na  postele,  ručníky,  utěrky,  nádobí  i  ubrus  ze

stolu.  Jen  modýlky  letadel  zůstaly,  rozvěšeny  na  silonových  nitích  lehce  se

pohupovaly v průvanu prázdných místností.

V  tom  okamžiku  dolehly  na  Karla  všechny  černé  chvíle  jeho

nepovedeného  života  a  přesto,  že  jeho  nejniternější  já  bylo  ukryto  v  silné

ochranné vrstvě zdánlivé  netečnosti,  vypracované  a  zatvrzelé  všemi  kopanci

a fackami,  co jich za třicet  let  dostal  –  faktických i  pomyslných –  udál  se  v

jeho  myšlení  posun  a  všechna  víra  v  hodnoty  vybudované  vlastníma

rukama  se rozpadla  na  drobné  kousíčky.  Beznaděj  a  zoufalství  převládlo  v

Karlově  mysli,  začal  zmateně  přecházet  po  vykradeném  bytě,  lehnout  si  na

zem  a  pustit  všechny  hořáky  plynového  sporáku  naplno  a  udělat  všemu

konec,  úplný  a  jednou  pro  vždy,  nebo  si  lehnout  do  napuštěné  vany  a

žiletkami  za  tři  koruny  přerušit  tepny  na  zápěstí,  nechat  krev  volně  se

rozplývat  ve  vodě,  nemyslet  na  nic  v  pomalu  se  propadat  do  věčného

klidu…  bloudil  místnostmi  a  v  dlaních  držel  hlavu,  která  jako by se chtěla

roztrhnout  na  drobné  kousky,  podíval  se  z  okna  a  vnímal  jen  tmu

rozdělenou kužely  světel  pouličních  zářivek,  obrátil  se a  pomalu  se zády  po

stěně  svezl  na  podlahu.  Hlavu  stále  v  dlaních,  stáhnout  tu  třeštící  kouli

plnou něčeho, čemu nerozuměl, mátožné bdění  se přelévalo  do polospánku,

obrazy kolejí, vagónů, ženských těl, obličejů, tváří, úsměvů, grimas a  masek

se  míhaly  před  očima  a  potom  bylo  ticho,  hluboké  noční  ticho.  A  do  toho

ticha uslyšel Karel pláč dítěte  z bytu  na  sebou,  vzlykavý,  táhlý  pláč  a  potom

šouravé kroky a nezřetelný hlas a potom zase ticho.

Promnul si oči, odlesky světla z ulice  mihotavě  nasvěcovalo  letadýlka  a

jejich  trupy  mířily  vzhůru  do  oblak,  vysoko,  vysoko  a  daleko,  těžce  vstal  a

oblečený si lehl na holé matrace postele a  do prvních slunečních paprsků  se

díval do stropu,  bez  jediné  myšlenky,  bez  jediného hnutí  hlavy,  bez  mrknutí

oka. V poledne druhého dne se zvedl a šel na autobus do práce.
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Boženka  se  vytratila  i  z  briketárenské  váhy,  nehledal  ji,  přestože  mi

všichni  radili,  aby  to  nahlásil  jako  krádež  a  dal  ji  k  soudu,  ale  Karel  jen

mávl  rukou  a  znovu  začal  zařizovat  svůj  malý  byt  smířen  s  faktem,  že  do

konce života bude pořád jen sám.

Uzené  s  hrachovou  kaší  v  závodní  jídelně  teplárny  má  vynikající  chuť,

zvláště  po  vynechané  svačině,  Ebrt  s  parťákem  sedí  za  stolem  a  sledují  další

postavy  u  okénka  kuchyně.  Jídelna  je  plná  hlasů,  cinkotu  příborů  a  lžic,

kuchařka  pokřikuje  na  dva  kluky  v  rohu,  kteří  si  po  obědě  dopřáli  pár  šluků

cigarety.

„Dneska je pěkně blbá šichta, co,“ mluví parťák s plnými ústy.

„Nemám  rád  dopolední,“  souhlasí  Ebrt,  „všude  spousta  papalášů,  nemají

na starosti nic jinýho než koukat, jestli děláš nebo ne…“

„Ale  zase  máš  možnost  vidět  spoustu  pěkných  holek,“  sleduje  parťák  dva

krátké bílé pláště u okénka.

„Dej mi pokoj s  ženskejma, je to  hadí  plémě,“ zabloudí  Ebrt  krátce stejným

směrem jako parťák a pak si raději hledí talíře.

„No jo, jenomže bez ženskejch se žít nedá…“

„Zní  to  sice  trochu  jinak,  je  smůla,  že  s  ženskými  se  žít  nedá,  ale  ani  bez

nich, nebo tak nějak, ale to je relativní. Jak kdo,“ rozebírá citát Ebrt.

„Musíš  vědět,  jak na to,  to  je  přece  jasný,“  nevzdává  se  parťák,  jehož  věk

krátce po dvacítce jej opravňuje k názorům, jež postrádají zkušenost dospělých.

„A ty snad víš, jak na to?“

„Jasně, přijít, uvidět a …“

„… prošvihnout, co se dá. Jako třeba já.“

„Jsi sám,  můžeš si  vybírat,  plno ženskej by po  tobě  sáhlo,  ano bys  nestačil

koukat,“ směje se parťák. 

Já vím, myslí si Ebrt, takových jako Boženka. Ačkoliv kdo ví…

Do malé  budky  briketárenské  váhy  chodil  Karel  dál,  starší  vážná  jako
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by  chtěla  odčinit  svůj  podíl  na  seznámení  Karla  s  Boženkou  zvala  jej  na

kávu  stále  a  Karel  chtěl  nechtěl  musel  poslouchat  vyprávění  z  jejího

bohatého života,  upíjel  přeslazenou kávu  a  pokyvoval  hlavou.  Jednoho dne

mačkala  tlačítka  na  jejím  místě  žena  s  veselou,  opálenou  tváří,  krátce  se

podívala na Karla, který se ve  dvířkách už už  obracel  k  odchodu a  zavolala

na něho: „Jen si sedněte, Anežka mi o vás vyprávěla.“

„Když tu paní Anežka není, tak já bych raději šel,“ soukal ze sebe Karel

a téměř proti své vůli pomalu usedl na okraj židle.

„Snad byste se mě nebál,“ zasmála se žena a pohodila hlavou. 

„Od  ženskejch  raději  dál,“  utrousil  Karel  a  podíval  se  zaprášeným

oknem na vagóny dole.

„No jo, vlastně… nezlobte se, já  to tak  nemyslela…“ zasmála  se zase  a

natáhla  ruku:  „Jmenuju  se  Marie.  A  mám  čtyři  děti,“  rozesmála  se  teď

úplně nahlas.

Karel  se  zarazil,  vypadá  docela  mladě,  se  čtyřma  dětma  a  pořád  se

směje… a přistihl se, že je mu vedle ní docela dobře.

„No, já  mám  zase prázdnej  byt… a smůlu,“  řekl  a  podíval  se jí  do  očí.

Znovu v nich přeběhla vlna úsměvu.

„Smůla  je  opak  štěstí  a  co  je  to  štěstí?“  rozesmála  se  zase,  „muška

jenom zlatá,  nikdy  do nenajdete  celý  pohromadě.  Tomu  našemu  štěstí  zase

zmizel táta těch čtyř dětí. Zmizel, prostě je fuč,“ zavlála  rukou do ztracena a

pokrčila rameny.

Karel se podivil, nebere to nějak na lehkou váhu?

„Vidíte  tam  dole?“  pokračovala  žena,  „jsem  vážná  profesí,  takže  pro

jednotlivý vozy musím nastavit přiměřenou váhu. A pro události, co v  životě

přicházejí  taky.  A  víte,  co  jsem  zjistila?  Že  žádný  břemeno  není  tak  těžký,

aby  se na  nějaký  váze  nedalo  zvážit.  Natož pak  jeden  nezodpovědnej  chlap.

My si vystačíme!“

Vagón  pod  násypkou  byl  plný,  soustředila  se  na  přejíždění  a  chvilku

mlčela, Karel se díval, jak se vozy pomalu sunou dopředu a nevěděl, co říct.
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„To víte,  úplně  se vším si  nevystačím,  hlavně  já,“  rozesmála  se  znovu,

„ale to už se nějak podá, co?“

Karla  tahle  žena  fascinovala.  Jak  je  srovnaná  s  problémy,  které  v

porovnání  s jeho  jsou  mnohem  větší  a  důležitější,  kolik  je  v  ní  optimismu,

jak se pořád směje…

„A vy si nevěstu nehledáte?“ vytáhla obočí.

„Nevím,“  zauvažoval,  „vlastně  ani  ne.  Já  dohromady  nikam  nejdu,

lidi vidím jen tady v práci…“

„A  zkusil  jste  inzerát?  Já  už  párkrát  a  to  byste  viděl,  jak  jsou  všichni

zájemci žhaví. Dokud jim neřeknu o svých dětech.  Potom je hned po zájmu.

Jenomže přece nebudu zapírat svoje vlastní děti, ne?“

Karel  nevěděl,  co  odpovědět  a  tak  jen  kývl,  ale  žena  jeho  přítomnost

jako by ani nevnímala.

„Stejně si myslím, že dneska mají lidi na lásku nějak málo času.  Pořád

jen spěch, shon…“

„Čas na lásku? Asi máte pravdu,“ řekl potichu Karel.

„Vůbec by lidi měli mít víc času jeden na  druhýho,  ne?  Potom by třeba

měli i čas na básničky. Třeba tohle:

Zapomínáme na oblázky,

zapomínáme cenu lásky,

zapomínáme, že je dražší,

než život, smrt že přetrvává,

jak jablko z jabloně naší,

na podzim sládne teprva.

Trochu uzarděná  podívala  se na  Karla,  jako  by se polekala  své odvahy

říkat  tomu  člověku  verše,  zrovna  tomuhle,  ale  Karel  seděl,  ohromeně  zíral

na  tuhle  fantastickou  ženu,  která  tady,  uprostřed  zaprášené  a  hučící

briketárny docela jen tak, v montérkách,  recitovala verše.

„Nemyslete,  že jsem se zbláznila,  to opravdu  ne,“  řekla  rychle  a  trochu

zaraženě, když dlouho mlčel.
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„Proboha ne,  to  by  mě  ani  nenapadlo,“  vyrazil  ze  sebe,  „jenom  mě  to

dost  překvapilo.  Docela  dost,  protože  já  od  někoho  básničku  neslyšel,  ani

nepamatuju!“

Žena  se  teď  usmívala  jen  mírně  a  jakoby  snivě.  „To  já  si  občas  pár

veršů  přečtu.  Jen  tak.  A  když  se  mi  něco  líbí  hodně,  tak  se  to  naučím  i

nazpaměť. Ale to mi šlo už ve škole.“

„Já  myslel,  že  nahlas  si  básničky  říkají  jenom  zamilovaní  studenti,“

nemohl se Karel pořád vzpamatovat.

„A proč?“ zeptala se živě, „proč by si je nemohly říkat i dospělí?“

„Já  nevím,  já  opravdu  nevím,“  vrtěl  hlavou  Karel,  „ale  jenom  mě

napadlo, že musíte být hodně mladá. I přesto, že máte čtyři děti. Fakt.“

„Ale jděte, kolik byste mi hádal? Schválně,“ smála se už zase naplno.

Prohlížel  si  jí,  hlavu  zabalenou  v  šátku  jako  všechny  tady  na  váze,

hladké  čelo,  pár  vrásek  kolem  očí,  nejspíš  od  toho  smíchu…  kolik  jí  může

být?

„Stejně byste neuhodl. Pětatřicet,“ řekla a pohodila hlavou.

„Fakt? Já  bych vám  hádal  aspoň o deset  míň,  opravdu,“  dodal  rychle,

když se znovu hlasitě rozesmála.

Z  briketárenské  váhy  se  tehdy  vrátil  za  dvě  hodiny,  kus  práce  udělal

parťák sám a vůbec nic neříkal.

Po  půl  druhé  zajíždí  Mácha  s  lokotraktorem  na  kypu,  Karel  beze  tašku  s

prázdnými lahvemi od  limonád, zimní  slunce  se  snaží  rozpustit  zbytky  černého

sněhu mezi kolejemi a Karel čeká na svého parťáka.

„Běž  na  šatnu,  já  přijdu  za  chvíli,“  nasazuje  si  parťák  čepici,  „zajdu  k

mistrovi podepsat protokol o těch uhlákách.“

„Tak to já jdu s  tebou,  je to  taky moje vina,“ rozhoduje  se  Karel,  ale parťák

ho vrací zpátky.

„Nikam  nechoď.  Jednak  je  to  jasná  vina  výpravčího  a  jednak  jsem  neměl
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pouštět  Janovce  samotnýho  na  brzdě.  Nějak  to  dopadne.  Běž  se  osprchovat  a

nedělej si starosti,“ mává rukou a jde k mistrovně.

Karel Ebrt se chvíli dívá za ním a potom jde pomalým krokem k šatnám. Po

chvilce  zrychluje,  musím  stihnout  první  autobus  na  sídliště,  uvědomuje  si  a

skoro běží.

Karel  tehdy  spěchat  musel,  protože  u  prvního  autobusu  čekala  Marie.

Téměř  na  poslední  chvíli  si  vzpomněl,  že jdou spolu  nakupovat  potahy  na  

nový  nábytek  do  obývacího  pokoje.  Od  chvíle,  kdy  mu  recitovala  na

briketárenské váze věděl, že tohle je žena, kterou celý  život  toužil  potkat.  Pro

tuhle ženu stálo za námahu vyměnit Karlův jedna  jedna  a  Mariin  dva  plus

jedna  za  jeden  velký  byt  o  čtyřech  místnostech,  aby  všichni,  Marie,  Karel,

jejich čtyři děti a babička, která je hlídala, když Marie byla  na  šichtě,  mohli

bydlet  a  žít  pohromadě.  A  tak  samorostlý  Karel  Ebrt  měl  najednou  děti

hned  čtyři  a  když  je  učil  slepovat  letadýlka  a  stavět  komorového  draka,

přestavoval si na jejich místě sebe a  bylo  mu  po létech docela  fajn.  A Marie

mu  oplácela  věčným  smíchem  a  někdy  mu  říkala  básničky,  ale  když  byli

úplně, úplně sami…
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                              Kapitola 6

                      Poslední útěk

Ve vyřazených  školních  lavicích  nevlídné  místnosti  nádražní  budovy  sedí

téměř  celá  směna,  několik  lidí  z  dalších  směn  a  pár  zaměstnanců  dráhy.  Sedí

pohodlně  opřeni  a  poslouchají  školaře,  jak  se  říká  pracovníkům  ústavu

podnikové  výchovy,  který  v  povinném  měsíčním  proškolování  probírá

dopravní  i jiné předpisy,  rozbor  nehod a dopravních  závad.  Do školy se  chodí

nejlépe po  druhé noční  před  volnem a tak parťák Vágner má  hlavu  podepřenou

oběma  rukama  a  příliš  se  nebrání  přicházejícím  vlnám  spánku.  V  noci  sice

zdřímli  na  pultě  lokotraktoru,  byla  to  však  slabá  půlhodinka  a  ta  nenahradí

spánek za celou noc.

Školař  cosi  vykládá,  Vágner  obrací  oči  k  oknu,  paprsky  ranního  slunce

prosvětlují  svěže  zelené  vějířky  kaštanů  před  nádražím,  dneska  bude  hezky  a

konečně  je  tady  jaro,  napadá  Vágnera  a  snaží  se  vnímat  slova  muže  před

lavicemi.  Za  ním  špatně  utřená  tabule,  na  stěnách  propagační  plakáty  o

bezpečnosti  práce  mezi kolejemi, parťák si  prohlíží  nahnutou  postavu  s  lahví  u

nohy, ALKOHOL DO PROVOZU NEPATŘÍ,  hlásá červený nápis,  ještě se  tím

řídit… Školař  teď probírá  nehody a jejich rozbor,  to  je  skoro  nejzajímavější  na
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celém  školení,  ani  podrobný  výklad  předpisů  není  od  věci,  ačkoliv  všichni  z

nich  mají  příslušné  zkoušky,  paměť  je  děravá  a  její  oživení  se  hodí…  jenom

kdyby  se  člověku  tolik  nechtělo  spát,  opony  víček  parťákových  očí  se  znovu

spouštějí, hlas se vzdaluje a do mozku doléhá jen monotónní  šumění  a okamžitě

vyskakují snové obrázky…

Z poloviny prospány  dvě hodiny  uplynuly,  únava  je  pryč  a  naproti  nádraží

právě v devět  otevírají  útulnou hospůdku.  Vzduch se  ještě  nasáklý  cigaretovým

kouřem  předchozích   dnů  a  večerů,  stoly  svítí  bílými  ubrusy,  jedinečná

příležitost, jak posedět všichni pohromadě a povykládat  je po  skončení  školení,

snad i tohle udržuje partu pohromadě,  myslí  si  Vágner a hned mezi dveřmi hlásí

číšníkovi  v  bílém  rondonu:  „Každýmu  jedna  pivko  a  jestli  už  je  v  provozu

kuchař, tak něco k zakousnutí!“

Všichni  usedají  k  dlouhému  stolu  vzadu,  chvíli  se  zdrží  i  mistr,  je  dobře

občas  podržet  prst  na  tepu  mas  a  právě  u  piva  se  toho  člověk  dozví  nejvíc,

strojvedoucí  Bláha  se  zvedne  poslední,  parta  je  parta  a  proti  tomu  nic  nebude

namítat  jeho  nová  žena,  Karel  Ebrt  se  těší  na  gulášek,  kterým  je  restaurace  u

nádraží proslulá, druhý strojvedoucí Mácha s otcovským úsměvem přehlíží  stůl,

posedí do odjezdu vlaku do nedalekého městečka, kde u svého domku vzdělává

malou zahrádku, druhý parťák Petr bude celou dobu nadávat na svoji  ženu,  která

ho podle  jeho  vkusu  drží  příliš  zkrátka,  bude  si  představovat  všechny  varianty

průšvihu, který ho čeká doma, ale vydrží taky do konce. Světlým bodem stolu je

Ivanina  načesaná   hlava,  její  přítomnost  poněkud  rozbíjí  výlučně  chlapské

prostředí a alespoň zpočátku se  všichni snaží  ubrzdit  slovník,  používaný běžně

na mašině.

Stanislav Vágner se  cítí  jako doma,  vlastně líp  než doma,  napadá  ho,  když

číšník staví doprostřed stolu věnec půllitrů a bohatými bílými čepicemi.

„Tak  hoši,  ať  jsme  tlustý  na  tři  prsty,“  volá  přes  celý  stůl,  hřbetem  ruky

shazuje pěnu a sklenice křístají o sebe a první doušky piva stahují hrdla.

„Teda pánové, tohle první pivo po noční má říz, co říkáte mistře,“  směje se

Vágner  na  svého  šéfa  v  tuto  chvíli  není  rozporu  mezi  ním  a  jeho  vzpurnou

ovečkou, mistr se usmívá a pokyvuje.

„Ovšem pánové,“ klepe Vágner do stolu a vynucuje si pozornost, „dneska v
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noci bylo na naší mašině povyražení!“

„Copak  se  zase  přihodilo,“  zapomíná  mistr  na  chvilkové  souznění  duší  a

tuší ne-li přímo průšvih, tak alespoň nepříjemnost.

„Tady Karel,“ poplácává Vágner svého  kolegu  po  zádech,  „nám  tak  hezky

usnul…“

„… že se probudil vlastním chrápáním, ne?“ volá kdosi.

„Kdepak,“  křičí Vágner „ a zdály se mu tak divoký sny, že zbuchnul z pultu

až na podlahu! A byla to taková rána, že jsem se probudil i já!“

„Kecá, neposlouchejte ho,“ snaží se Ebrt rozpačitě, ale jeho slova zanikají v

hlasitém smíchu.

„To nic není,“ přidává se Petr, „k nám jednou přišel na noční jako fíra  starej

Milštajn  z  první  směny  a  o  něm  se  ví,  že  chrápe  v  jednom  kuse.  Jedeme  pro

vagóny,  on  tam  vrazí  první  stupeň  a  zasekne.  Kdybys  dával  návěst  jak  chceš

rychle, s ním to  ani nehne.  Ale vždycky se  probudí  těsně před  vozem. Jenomže

tehdy  jsme  sunuli  před  sebou  kaloun  prázdnejch  uhláků  na  kolej,  kde  stály

odstavený ložený vozy. Já stojím na schůdku mašiny, na prvním voze kluk, dává

lampou pomalu, já taky a nic. Všechno jede stejným tempem a ne zrovna malým.

Otočím  se  na  dědka,  ten  hlavu  opřenou  o  ruku  a  spí  jako  poleno.  Zařvu  na

něho,  dědek nic a v tu chvíli  vozy najely,  rána  jak  z  děla,  dědkovi  hlava  dolů  a

jako  mladík  se  utíká  z  mašiny,  co  blázníte?  povídám,  a  on  jak  se  lekl,  tam

myslel, že táhne ložený vozy  do  šturcu,  zastavil  se  o  skálu  a  vozy  se  hrnou  na

mašinu…“

Číšník  nese další  piva,  co  bylo včera za den,  ptá  se  Vágner,  no  přece  den

branosti, odpovídá si nahlas a tak si dáme ruma!

„Pane  vrchní,  každýmu  jednoho  gruzíňáka  chudejch  a  tady  naší  kočce

jednoho gruzíňáka pravýho!“

Dobírka  za minulý měsíc  představuje  téměř dvě desítky  stokorun,  základní

plat naskočil  několika přesčasy  a prémiemi, trochu tu částku zaokrouhlíme,  říká

si Standa a bere do ruky skleničku.

„Šéfe,  ještě  jednu  rundu  na  mě,“  hlásí  Bláha,  když  zlatavý  nápoj  zmizel  v

hrdlech. Mistr vstává, ne abyste  se  mi tady namazali,  chlapi sakramentský,  hrozí

svým  ovečkám,  ale  ty  jeho  odchod  kvitují  nelibě.  Stejně  odešel  jen  proto,  aby
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nemusel zaplatit nějaký rumíky, konstatuje kdosi.

„Copak náš  Hudec,“  říká  Petr  když  zjistil,  že  mistr  je  pryč,  „ten  kdyby  se

tolik nebál, tak by zase tak špatnej mistr nebyl!“

„Nediv se,“ zavrtí hlavou Mácha, který věkem nemá k mistrovi daleko,  „dva

roky do  penze dělají  svoje.  S  vrchností  se  zbytečně  dohodovat  nebude  a  práci

musíme udělat stejně, tak chce mít klid…“

„To  je  pravda,  ale  jak  dlouho  to  pytlíkoval  s  Jedličkou,“rozhlíží  se  po

ostatních  Bláha, „protože  ten věděl,  jak na něho.  Mistře sem,  mistře  tak,  hlavně

ať mám velký prémie a nemusím moc makat.  A všechno do  tý doby,  než přišel

tady Standa.“

„Ále,  jednou  by  to  stejně  přestalo.  Kdybych  se  neozval  já,  ozval  by  se

někdo jinej.“

„Možná,  ale  trvalo  by  to  třeba  do  dneška,“  uzavírá  Bláha  a  bere  do  ruky

pivo.

„A  vůbec,  napijme  se,“  zvedá  i  Vágner  sklenici  a  všichni  pijí.  Čárek  na

táccích  přibývá,  rumů  bylo  už  také  několik  rund  a  den  se  zvolna  přehoupl  do

odpoledne.  Vágner  se  dívá  na  hodinky,  je  možný,  že  to  tak  letí?  Vzdáleně  se

hlásí  povinnost  jít  domů,  ale  co  doma,  napadá  ho  a  dívá  se  na  zbytek  piva  v

půllitru. Domů jsem podle  své ženy měl jít  hned po  školení,  vysvětlovat  jí  tuhle

nutnost posedět s chlapama taky jinde než v práci  na mašině nemá smysl,  stejně

by to nepochopila. Takže přijdu domů, nastaví dlaň, vyklopím všechny peníze –

počkat,  všechny už ne,  protože  něco  zůstane tady.  A budou  další  řeči.  Proč  jsi

utratil  zrovna  padesátku,  proč  ne  jednom  deset  korun,  další  otázky  a  zvýšený

hlas, zase nepochopí, že bylo třeba dát  si  guláš,  otočit  rumy, něco  stojí  cigarety

a vůbec,  přestává  nad  odchodem  domů  uvažovat  Vágner  a  rozhlíží  se  kolem

stolu.

Zůstali čtyři,  Ivana nejprve chtěla pokračovat  u ní  doma,  ale  když  se  nikdo

nehnul, odešla sama. Bláha hlasitě debatuje s  Petrem o  práci,  od  nového turnusu

budou  jezdit  spolu,  Karel  Ebrt  zírá  do  jednoho  místa  a  mlčí.  Takový  klid

Vágnerovi nevyhovuje.

„Napijeme se  hoši,  co  říkáte,“  snaží  se  povzbudit  ostatní,  ale nikomu už se

nechce.
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„Já  už  budu  muset  jít,“  vytahuje  Petr  peněženku,  „stejně  už  to  pořádně

schytám. Tak aspoň do zejtřka to budu mít na talíři…“

Já  vlastně  taky,  myslí  si  Vágner,  anebo  naopak,  bude  u  nás  ticho,  jen  ten

prcek v postýlce  se  bude  usmívat  ve  své  nevědomosti.  A  až   tu  mojí  ženskou

přestane bavit  mlčení,  začne vyčítat,  nejdřív peníze,  potom čas,  kterej jsem měl

věnovat rodině a kdoví co ještě… ne, dneska ne.

„Pane  Bláha,“  dohání  strojvedoucího  v  chodbě  k  záchodkům,  „já  dneska

pojedu s váma.“

„Kam se mnou pojedeš,“ zvedá Bláha oči od žlábku.

„Kam asi? Do toho vašeho velkoměsta. Zajdeme ještě na jedno, platí?“

„Klidně,“ souhlasí Bláha, „ale jen na jedno. Potom se půjdu vyspat.“

„Karle,“ chytá  venku Vágner Ebrta, „zajdi k nám a vyřiď ženě, že mám něco

neod… neodklad… neodkladnýho, jo, tady s Bláhou, jo?“

„Hele,  mě  do  ničeho  netahej,  na  nějaký  řeči  nejsem  zvědavej,“  brání  se

Bláha, ale Vágner mává rukou.

„Houby, potom to srovnám. A Karle, zajdi tam!“

„No jo, co když mě ale tvoje stará shodí ze schodů?“ uvažuje Ebrt.

„Prosímtě,  proč  by tě shazovala? Zazvoň a až otevře,  tak řekni.  Standa vás

pozdravuje  a  musel  náhle  odcestovat.  A  vrátí  se  večer.  A  bude  to,  rozumíš,“

volá za Ebrtem, který trochu klátivým krokem odchází.

„Tak,  a  my  nasedneme  do  autobusu,  který  nám  tady  ČSD,  nebo  vlastně

ČSAD přistavila a můžeme frčet,“  libuje si  Vágner,  usedají  za  řidiče  a  za  chvíli

už lesklýma očima sledují krajinu poznamenanou těžbou uhlí, ubíhající dozadu.

Několik kroků od výstupu z autobusu lákají k návštěvě umatlané dveře a nad

nimi cedule restaurace, příliš honosný název pro  montovaný domek,  v tento den

našlapaný k nehnutí. Pod šedivým stropem se válí cigaretový kouř, který ani dva

hučící  větráky  nestačí  pobrat,  kolem  výčepu  mačkanice  a  sněhobílý  proud

pěnícího  piva teče  nepřetržitě.  Nejen  na  v  kombinátu  byla  výplata,  několik  dnů

bude v hornickém okresním městě živo v obchodech i pivnicích, tam hlavně.

Bláha se na druhé pivo zlákat nedává, nasedá do  červeného autobusu místní

dopravy a Vágner  stojí  pod  eternitovými  stříškami  autobusového  nádraží  sám.

Měl bych sednout na bus a vyrazit zpátky, napadá jej a křepkým krokem se  dává
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do  města.  Náměstí  se  trochu  houpe,  kam  teď?  uvažuje  polohlasně,  přece

nepojedu teď domů,  teď,  když za chvíli  bude  večer  a další  hospůdky a kavárny

a vinárny se  začínají  plnit? A vůbec,  dneska bude  tohle  město  patřit  jenom  mě,

zvedá ruku nahoru, letmo zaregistruje pohledy kolemjdoucích chodců,  měl bych

se trochu uklidnit, napadá ho. Dám si kafe, raději hned dvojitý,  a bude  to  dobrý,

myslí si a vchází do dveří nejbližší kavárny.

„Dobrý den,“  uklání se  obřadně  šatnářce  a toporným krokem  míří  dovnitř.

Místnost  je  tmavá,  hlasy  několika  hostů  tlumí  koberec  a  plyšová  křesla,  do

jednoho zapadá Vágner a poroučí si kávu. Rozhlíží se kolem sebe, postavy jaksi

splývají  v  jeden  rozmazaný  obraz  a  víčka  se  opět  spouštějí,  nic,  za  chvíli  to

přejde,  jen  co  vypiju  to  kafe  a  potom  tady  něco  sním  s  bude  fajn…  Lžičkou

míchá kávu a někde v jeho zjitřené mysli vynořuje se vzpomínka na školní  léta…

to jsem taky nešel domů,  jako dneska,  skoro  tak to  bylo,  vzpomíná  a  hlava  mu

pomalu klesá na prsa.

V šesté třídě se množství  probíraných předmětů  poněkud  rozrostlo,  mezi

jinými  objevila  se  i  fyzika,  věda  zajisté  užitečná,  leč  pro  malého  Vágnera

naprosto  nezajímavá  a  tedy  zbytečná.  V  prvních  dnech  školního  roku

prolistoval  obrázky  a  učebnici  odložil,  aby  do ní  nahlédl  jen občas.  Výklad

mladé  kantorky  sledoval  sporadicky,  daleko  zajímavější  věci  se  děly  za

oknem,  v  parku  přes  ulici  barvily  se  stromy  do  podzimu  a  na  vysokém

kaštanu  před  školou  pukaly  zelené  slupky,  ukrývající  hnědé,  lesklé

kaštánky se sametově hebkým bílým flíčkem uprostřed.

„Kdo  nám  vypočítá  páku,“  zeptala  se  učitelka  a  lehce  poklepávala

červeným notesem o ruku.

Malý  Vágner  přehlédl  třídu  před  sebou,  jasně,  z  první  lavice  vyletěly

hned dvě ruce najednou,  šprtna  Jelínková  šermuje  učitelce  před  očima,  div

jí nesrazí brýle, vedle ní Molínová, ta se může snahou přerazit  a   polohlasně

drmolí  jenom  součko  učko,  místo  celého  soudružko  učitelko…  jen  ať  se
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hlásí,  holky,  aspoň  nedojde  na  naše  zadní  voje,  pomyslel  si  Standa  a

skromně sklopil oči na bohatě pomalovanou desku lavice.

Učitelka chvíli napětí protahovala až neúnosně a bylo  jasné,  že snaživci

dnes slyšení nedojdou, tahat rozumy bude  ze zadních řad  a  především z té u

okna.

„Tak  Zedníček,“  oznámila  konečně  a  pohledy  se  soustředily  na

vyvolaného.

„A to je jako na známky?“ protáhl Zedníček otázku a pomalu vstal.

„Známku  si  napíšu  jen  do  notesu  a  při  zkoušení  u  tabule  ji  vezmu  v

úvahu,“ usadila se učitelka na kraj stolu a čekala.

„Tak  páku  vypočítáme…  když  násobíme…  tu…“  očima  bloudil  po

stropu  a  nohou  šťouchal  do  souseda.  Ten  hbitě  zalistoval  v  učebnici,

učitelka  se  zvedla   a  zavelela:  „Učebnice  zavřít,  všichni.  A  Zedníček

sednout, protože neví a píšu si pětku. Řekne nám to Vágner.“

„Ale  proč zrovna já,“  podivil  se Stanislav  a  nechápavě  se  rozhlédl,  „je

tady přece plno schopnějších…“

Třída  se rozesmála  a  učitelka  zaťukala  tužkou  do  stolu.  To  jsme  snad

ještě ani  neměli,  napadlo  Standu  a  nahlas  začal:  „Páka,  to je jednoduchá,

taková tyč, podložená něčím, třeba špalíkem…“

Znovu  se  ozval  smích,  na  chvilku  podlehla  úsměvu  i  učitelka  a

pohybem vrátila Vágnera do lavice.

„Píšu taky pětku a jestli  to nebudete  znát  do písemky,  můžete  taky  jít  ve

čtvrtletí s pětkama na vysvědčení.“

Výpočet  nakonec  ze  sebe  vysypal  někdo  jiný  a  fyzikářka  se  skutečně

zbylé dva měsíce  zajímala  o Vágnerovy  pokroky,  který se naopak  o předmět

nezajímal  ani  trochu.  Navíc  zanevřel  i  na  matematiku,  kterou  vyučovala

táž kantorka.

„S  pětkou  na  vysvědčení  domů  ani  nechoď,“  varovala  Stanislava

matka,  když  nenápadně  naznačil,  že  by  k  něčemu  takovému  mohlo

eventuelně i dojít.
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Koncem  listopadu  byl  Standa  ještě  klidný,  i  když  vzdáleně  tušil

nepříjemnosti.  Známky  ze zkoušení  neslibovaly  nic  dobrého,  třeba nakonec

všechno  dobře  dopadne,  snažil  se  uklidnit,  jako  v  pohádkách  vysvobození

přijde  na  poslední  chvíli,  ale  určitě  přijde,  třeba  tam  učitelka  opravdu

napíše  pětku,  ale  pod  mým  upřeným  pohledem  pětka  se  změní  ne-li  v

jedničku,  tak  aspoň  v  trojku,  ba  i  čtyřka  vypadá  lepší  než  hezky  kulatá,

nahoře striktně zarovnaná koule.

Vysvobození  nepřišlo,  zázraky  se  skutečně  dějí  jen  v  pohádkách  a

trikových  filmech,  pomyslel  si  zklamaně  Standa,  když  popatřil  na  své

vysvědčení.  Pětky  se  tam  skvěly  hned  tři,  z  fyziky,  matematiky  a  taky  z

chemie.  

Vzpomněl  si  na  proutěnou plácačku  na  koberce,  která  visela  doma  na

chodbě  a  občas  plnila  úlohu  výchovného  nástroje,  její  držák  se  velmi

elasticky  dovedl  obtočit  kolem  dětského  zadku…  ne,  domů  rozhodně  jít

nemůžu,  zavrtěl  hlavou  a  závistivě  se  díval  na  šťastnější  spolužáky.

Jelínková  a  Molínovou  si  ukazovaly  blankety  plné  jedniček,  odshora  dolů

vypadaly  docela  hezky,  něco takového mě  nepotká  nikdy  v  životě,  pomyslel

si  smutně  Standa  a  představoval  si  další  okamžiky  dne.  Přijdu  domů  a

protože matka měla dopolední, bude chtít hned vidět  vysvědčení.  Že jsem ho

nedostal  nebo  zapomněl  ve  škole  říct  nejde,  tenhle  trik  už  delší  dobu

nezabírá.  Takže  vytáhnu  výsledky  mého  snažení  za  první  čtvrtletí  a  bude

následovat  pořádný  nářez.  Pak  budu  muset  klečet,  až  mě  budou  bolet

kolena.  Několik  týdnů  nepůjdu  ven  a  budu  muset  šprtat  a  za  chvíli

napadne sníh a nebudu moci ani na kopec u tratě s klukama sáňkovat. A k

vánocům nedostanu taky  nic,  napadlo  Standu  a  neměl  daleko  k  vzlyknutí.

A  to  všechno  kvůli  jedný  blbý  učitelce,  která  si  na  mě  stejně  zasedla,  což

matka samozřejmě nepochopí.

Když se dobral  v  úvahách až  sem,  vyšlo  mu  jediné:  uteču.  Uteču pryč a

domů  ani  do školy  se prostě nevrátím.  A uvidíte,  rozhlédl  se  srdnatě  kolem

sebe.
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Spolu s dalšími spolužáky  se vyhrnul  ze školní  budovy,  šel  kousek  cesty

k  domovu  a  potom  zahnul  mezi  poslední  vilky  k  železniční  trati  a  podle

potoka pryč do polí. Zorané  brázdy  studeně voněly  a  nohy jej  nesly  k  bývalé

pískovně,  kde  byl  vynikající  terén  pro  válečné  hry.  Nahoře  se  zastavil  a

hleděl  na  strmé  stěny,  rozryté  proudy  vody  po  deštích  a  potom  si  sedl  na

bobek a v mírnějším místě sjel dolů. Pod kamenným  převisem byl  vykutaný

bunkr,  sloužící  příležitostně  jako  hlavní  štáb  partyzánského  vojska.  Tam

začal  promýšlet  další  postup.  Tašku  pohodil  do  kouta,  tu  nebudu

potřebovat,  protože další  cesta teď povede  k  moři.  Vybavily  se  mu  sny,  kdy

stál  u  kormidla  veliké  lodi,  mořská  pěnu  mu  stříkala  do  tváří  a  on

neohroženě  hleděl  vpřed,  cítil  pod  sebou  houpání  paluby…  tohle  se  teď

stane skutečností,  pomyslel  si.  Když  půjdu  necelou  hodinku,  dostanu  se  na

hranice… tady se ovšem zarazil. Město skutečně nebylo  daleko  od hranice  a

případy  úspěšného  zlikvidování  občasného  útěku  tu  byly  dobře  známy.

Půjdu  do Polska,  tam hranice  tolik  nehlídají  a  moře  je  tam  taky.  Dostanu

se  do  nějakého  přístavu,  schovám  se  do  podpalubí  a  až  na  širém  moři

vylezu,  to  mě  nebudou  moct  vyhodit  a  poslat  zpátky.  Vezmou  mě  za

plavčíka  a  potom…  potom  se  uvidí,  snil  na  dně  pískovny  a  před  očima

viděl hrdiny dobrodružných příběhů, zatím jsem o tom jenom četl, ale  teď se

všechno uskuteční! A domů se vrátím v uniformě  kapitána,  na  bradě  vousy

a to potom budou holky ze třídy koukat! A hlavně Jelínková a Molínovou!

Ani nepostřehl, že se venku zešeřilo, nad pískovnou se proháněl  studený

podzimní  vítr  a  skučel  mezi  břízkami,  Standa  vyhlédl  ven  a  otřásla  jím

zima. Měl bych možná  počkat  na  lepší  počasí,  napadlo  ho,  ale  potom mávl

rukou. Námořník se nesmí zaleknout větru ani chladu!

Vylezl  ven  a  vyšplhal  se nahoru.  V dálce  svítilo  město,  už  se tam nikdy

nevrátím,  ani  sem se nevrátím,  podíval  se  dolů  a  prvotní  kuráž  se  pomalu

vytrácela.  Jestlipak  na  mě  budou  aspoň vzpomínat… Mohli  by  mojí  lavici

nechat  prázdnou   a  říkat  –  tady  seděl  Vágner,  odešel  do  světa  a  teď  dělá

kapitána  na  zámořském  parníku…  Nepozorovaně  se  začala  vkrádat
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pochybnost,  jestli  ho  opravdu  bude  dělat,  pocítil  hlad  a  uvědomil  si,  že

naposledy jedl pouze  svačinu,  pro starosti  s vysvědčením se nedostal  ani  na

oběd, tma houstla a světla města jej přitahovala stále víc.

Měl  bych se jen tak  trochu  podívat,  co  dělají  naši,  řekl  si  a  udělal  pár

kroků  k  městu.  Jestli  mě  třeba  vůbec  shání!  A  jestli  ne,  tak  teprve  potom

uteču, padlo definitivní rozhodnutí.

Loudavými  kroky  vracel  se  s  taškou  pod  paží,  světla  se  přibližovala  a

hlad byl také intenzivnější, vrátím se domů,  najím  se a  teprve  potom půjdu,

vymyslel  poslední  kompromis  a  předem  věděl,  že  všechno  bude  asi  trochu

jinak.

A bylo.  Vrchovatou měrou dostalo  se mu  všeho,  co  si  nad  vysvědčením

představoval, nářez byl větší o fakt, že otec byl jeho zmizení hlásit  na  esenbé.

Další  týdny  strávil  Standa  nad  učebnicemi  a  v  polovině  školního  roku

odnášel místo pětek alespoň trojky.

„Vidíš  Stanislave,“  usmála  se učitelka  a  oslovila  jej  dokonce  křestním

jménem, „když chceš, dovedeš docela zabrat, viď?“

Jistě,  pomyslel  si  Standa,  na  to  moře  stejně  jednou  uteču  a  pošlu  vám

živou  chobotnici,  abyste  dala  dětem  pokoj  s  nějakou  fyzikou.  Tohle

pomyšlení jej skoro rozesmálo a učitelka mu nic netuše úsměv vrátila.
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Obrázek  školních  let  se  vytrácí,  kdosi  nešetrně  cloumá  Vágnerovým

ramenem, jdi spát domů, mladej, požaduje nekompromisně tlustý číšník.

„Eh, vlez mi na záda,“  mumlá Vágner a ospale  se  rozhlíží.  Vidí  kolem sebe

stolky  a  křesla,  postavy  dostaly  zřetelné  obrysy,  v  ústech  protivná  pachuť  a

navíc ruka číšníkova. 

„Kruci  nešahej  na  mě,“  obrací  hlavu  nahoru  a  cítí  bolest  za  krkem,  hlava

zůstala příliš dlouho v jedné a zřejmě nepohodlné poloze.

„Zaplať a vypadni,“ požaduje číšník stále důrazněji.

„Se neposer,“ nadává potichu Vágner, háže na ubrus pětikorunu a vstává. 

Šero  náměstí  proráží  modré  světlo  lamp  na  zahnutých  stožárech,  pocit

hladu  zahání  Vágner  na  stojáka  v  nedalekém  bufetu,  bez  fantazie  je  to  dnešní

druhý  guláš  a  potom  se  rozhlíží,  kde  pokračovat.  Úmysl  vrátit  se  domů  je

zapomenut,  vždyť  večer  teprve  začíná!  Hned  naproti  před  náměstí  pod

zhasnutým neónem vinárny jsou dveře kupodivu osvícené  a  odemčené,  jaképak

dlouhé rozmýšlení,  na  záchodě  si  chrstá  na  oči  studenou  vodu,  prohrábne  své

světlé vlasy a zkouší  do  zrcadla  úsměv.  Docela  to  ujde,  je  s  prohlídkou  svého

zevnějšku  spokojen  a  když  si  uvědomí  množství  zelených  stokorun  v

peněžence, nabývá jeho tvář sebevědomého výrazu.

Pult  šatny  a  věšáky  za  ním  jsou  prázdné,  v  rohu  šatnářka  plete  svetr

vnoučatům,  nového  hosta  si  nevšímá  a  ten  ve  dveřích  lokálu  zkoumá  terén.

Prázdný parket, na nízkém pódiu několik nástrojů,  vedle u stolu tři muzikanti,  na

sobě  lurexová saka.  Vzadu u stěny dvě tuctové jakoby dámy,  jeden  dva  páry  u

ostatních stolků.

Hlavy  se  zvednou,  tuctovky  o  chvilku  déle  a  Standa  usedá  na  vysokou

stoličku  u  prázdného  baru.  Tady  dneska  bude  můj  hlavní  stan,  rozhoduje  se  a

prohlíží vystavené lahve.

„Tak  co  to  bude,“  ptá  se  barman  bez  zájmu,  Standa  chvíli  přemýšlí,  co

takhle  dát  si  nějakou  exotiku,  potom  nápad  zavrhuje  a  ukazuje  na  vyzkoušené

pití: gruzínský koňak.

Nejprve upíjí  bublinkovou  sodu,  potom  houpe  hnědavou  tekutinou  na  dně
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slabostěnné skleničky a prohlíží  si  své oblečení.  Světlá košile,  jelenicové sako a

džíny  skoro  ještě  nové,  doby  kdy  džíny  do  vinárny  nepouštěli  jsou  naštěstí

dávno pryč, myslí si s upokojením a nahýbá skleničku. První koňak ex, s dalším

už pomalu, říká si, když tekutina zahřívá ústní dutinu a jícen.

Ukazuje barmanovi skelničku, ještě jeden si dáme.

Návštěvníků  přibývá,  Standa  se  od  baru  rozhlíží,  dvě  dvojice  na  parketě,

pro  tanec  zatím  nepřipadá  v  úvahu  nic,  snad  tahle  baculatá  panička,  která  se

usmívá od  stolku,  ne,  neklidný pán vedle bude  nejspíš  žárlivý manžílek a  my  si

nebudeme zbytečně komplikovat  život,  správný  lovec  musí  svoji  kořist  trpělivě

vyčkat  a  já  dneska  jsem  lovec,  směje  se  v  duchu  Standa  a  dívá  se  dozadu  na

tuctovky,  ani  ty  ještě  nebyly  na  parketu,  v  nejhorším  případě  tam  zajdu,  ale

opravdu jen v případě  nejvyšší  nouze,  myslí  si  a  sleduje  dvě  upravené  třicítky,

sedají si  k volnému stolku. Podívejme, zvedá obočí, tady máme kousek,  a hned

docela dva… ale co když k nim za chvíli přijdou dvou fešáci?

Počkáme, rozhoduje se a dívá se na tančící dvojice. Ani tahle manželka není

zřejmě spokojena  se  svým mužíčkem, její úsměvy přes  jeho rameno o  tom cosi

vypovídají…  a  co  tihle,  zahleděni  do  sebe  nevnímají  okolí,  to  určitě  nebudou

manželé, anebo jo, ale každý někoho jiného…

Ještě  cigaretu  a  potom  to  zkusíme  u  těch  dvou  koček,  Standa  pije  další

koňak,  třetí  nebo  čtvrtý?  jemný  nápoj  se  rozlévá  po  těle,  člověk  se  cítí  lehký,

hudba a tlumená světla, záblesky očí a úsměvů,  lehká závrať a pocit  úspěchu,  to

všechno prožívá Standa, když se spouští ze stoličky a míří ke stolku třicítek.

„Smím prosit?“  uklání se  lehce kaštanové hlavě, dobře  zahraný překvapený

úsměv,  jakoby  omluvný  další  pohled  na  přítelkyni,  tiše  vyřčené  prosím  a  pár

kroků k parketu.

„Nevyrušil  jsem,“  začíná  Standa  maličko  chraplavým  hlasem  duchaplnou

konverzaci a bere tanečnici v pase.

Pohled nahoru, dlouhé černé řasy, krátký nosík a rovné, sympatické rty.

„Proč myslíte,“ vrací se mu otázka, jen tak… rozplývá se řeč do ztracena.

V rychlejším tempu od  sebe,  i  postava  splňuje  Standovy  představy,  dobře

modelované  nohy,  trochu  vystouplé  bříško  a  ňadra  malinko  od  sebe,  jen  to

zbytečně neuspěchat, myslí si Standa a bere ženu znovu v pase.
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K žádné konverzaci  nedochází,  žena jako by se  bránila  zbytečným  řečem  a

to Standu poněkud vyvádí z míry.

„Můžu přijít příště zase?“ ptá se, když ji vyprovází ke stolku.

„Když vás nikdo nepředběhne…“

Vyvíjí  se  nám  to  zatím  dobře,  zamne  si  ruce  Standa  a  od  baru  naznačí

přípitek, od stolku dva úsměvy, chuť koňaku povzbuzuje srdeční  činnost,  jak se

to všechno krásné, jednoduché a milé… 

O  hodinku  později  sedí  Standa  se  svojí  novou  známou  u  baru,  před  nimi

další dva koňaky, na hodinkách skoro půlnoc a z kapsy další stovka.

Takhle žije velký svět, deset kaček dýško  a ještě kovovou pětikačku navrch,

ruce  nahoře,  držte  si  klobouky,  jedeme  z  kopce!  Ne  jako  doma,  dohady  o

každou  korunu,  tohle  nekoupíme,  je  to  zbytečně  drahé,  potřebuješ  večer  u

televize  vypít  zrovna  čtyři  piva,  nestačili  by  ti  jen  dvě?  A  k  večeři  topinky  s

rybičkama  v  tomatě,  bereš  až  za  tři  dny  a  já  potřebuju  dát  stranou  peníze  na

nový záclony,  k čemu nový záclony,  stačí  přece  tyhle,  nerozumíš  tomu,  tak  se

nestarej! Peníze,  šetření,  a  uklízení,  kdo  po  tobě  bude  uklízet  tu  košili,  leží  na

křesle už hodinu, mně tak nevadí, ukliď si  jí  sama,  a co  ty boty,  proč  si  je čistíš

v předsíni,  nemůžeš  jít  na  chodbu?  a  vyluxuj,  nemůžeš  mi  trochu  pomoct?  A

nádobí, utři nádobí, potom taky prach na skříních  a pomůžeš  mi s  převlíkáním,

zítra  si  nic  nesjednávej,  budeme  prát…  a  nepij  tolik,  musíš  vždycky  vypít

všechno, co vidíš?! A to všechno za jediný rok po  nastěhování  na nového bytu.

Za jediný rok!

Ne, včera to bylo naposled! A šéfe, ještě jednou!

Nová přítelkyně se jmenuje Eliška, vrtí  na barmana a pokládá Standovi  ruku

na paži, už dost, netrefíš domů, usmívá se.

Standa  s  úžasem  hledí  na  její  ruku,  příliš  nevnímá  okolí  a  vidí  drobné

ženské prsty, zvedá její paži a prsty  před  oči,  přejíždí  jimi po  své tváři a přivírá

oči.

„Pojď k nám ke stolu,“ nabízí Eliška a Standa ochotně jde, na stůl  sedmička

chlazeného bílého a talířek mandlí.

„Vágner,“ uklání se druhé ženě a ta se ušklíbá, pan Vágner vypadá poněkud

skelně, Standovi  však  alkohol  dává  křídla,  cítí  se  výborně  a  je  tím  udiven.  Při
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tanci s  Eliškou  zmizela  počáteční  zdvořilost  a  odstup,  Standa  cítí  její  stehna  a

břicho  a  ňadra,  rukou  přejíždí  záda  pod  výstřihem  šatů  a  kolem  něho  nic,

liduprázdno,  vakuum,  jen  odkudsi  zdálky  hudba,  přítomnost  této  fantastické

ženy,  doteky  jejího  těla  a  vůně  vlasů,  nakloněná  hlava  a  rty  kousek  od  sebe,

chvilky  napětí  a  oddalování  a  potom  rty  vzájemně  zabořené  do  sebe,  nárazy

zubů, zavřené oči a nezřetelný dech.

Fantazie zjitřená věkem devatenácti let vzpírala se jednotvárné  a  nudné

práci u stroje v dílnách na opravu zemědělských strojů, každodenní vstávání

ráno  v  pět,  dřímajícím  autobusem  cesta  do  okresního  města,  přesně  v  šest

stát  u  soustruhu a  potom  osm  hodin  sledovat  rafičky  hodin,  dnes,  zítra,  za

týden,  za  měsíc,  celý  život?  Pocit  nudy,  strašné  nudy…  jak  dlouho  může

vydržet  tento  způsob  žití  mladý  člověk,  naplněný  touhou  po  pohybu,  životě

plném vzruchu, po větru ve vlasech?

Počátek  naplnění  této  touhy  odehrál  se  po  jakémsi  flámu  do  půlnoci,

ráno  se  nechtělo  vstávat  a  tak  pro  jednou  práce  neuteče,  není  přece  zajíc.

Ale  co  druhý  den?  Jít  poslouchat  řeči  mistra,  vyčítavé  a  postraní  pohledy

spolupracovníků,  zvláště  těch  starších,  se  svým  osudem  smířených?  Ne,

raději  posedět  u  sklenice  a  tam  teprve  člověk  dostává  ty  správné  nápady:

pojedu do Prahy, rozhodl se Standa a další den vyrazil na  výpadovku.  Jarní

počasí naladilo i řidiče a tak se do matky měst dostal něco po poledni.

Kam  teď,  napadlo  ho,  když  stanul  na  náměstí  pod  koněm  svatého

Václava. Odpověď byla na dosah ruky, kavárny,  vinárny,  hospůdky,  Praha

je  přece  flamendrů  ráj,  takže  vzhůru!  Když  procházel  kolem  vchodů

honosných  hotelů,  jeho  kuráž  poněkud  zvadla,  tudy  cesta  nevede,  napadlo

ho  a  v  postranní  ulici  našel  obyčejnou  hospodu.  Po  několika  pivech  už

patřil  do  společnosti  u  stolu,  řeči,  vyprávěnky,  nálada…  ve  tři  ráno  ještě

proslulý  bar  Pět  pé,  v  jeho  šatně  koupil  pohled  noční  Prahy  a  naškrábal

adresu  domů,  vrátím  se,  Stáňa.  Tak  mu  matka  říkala  ve  chvílích  dobré
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nálady. 

Po  odchodu  z  baru  už  noci  nezbylo  příliš,  toulal  se  rannímu  ulicemi,

sledoval pekařské vozy a první  zákazníky  bufetů,  rozespalé  lidi  vystupující  z

tramvají  a  spěchající  za  prací,  necítil  žádnou  únavu  po  nočním  flámu,

zvláštní,  pomyslel  si  nad  voňavou  dršťkovou  polévkou  u  stolku  v  jakémsi

automatu.  K  poledni  podřimoval  na  lavičce  v  parku  před  hlavním

nádražím,  co  dál  a  potom  si  vzpomněl  na  Marii.  Před  rokem  nějaký  čas

pobývala  v  jejich  městečku  a  necelý  měsíc  s  ní  chodil  spolužák,  jasně,  ta

bude  koukat,  až  jí  navštívím,  stejně  je  takové  noční  ptáče  a  možná  spolu

někam vyrazíme, napadlo ho, když si vybavil název ulice, ve které bydlela. 

Po  vyptávání  a  cestě  tramvají  někam  do  Nuslí  ulici  našel,  ale  stanul

překvapen  její  délkou:  číslo  domu  si  už  nepamatoval.  Babka  na  rohu  si

kriticky  prohlédla  nepříliš  upraveného  mladíka,  ne,  žádnou  Marii

Kulhánkovou  neznám,  jasně,  i  kdybys  znala,  tak  bys  neřekla,  bábo  jedna,

vydal se Standa  dál.  U některých domů  si  prohlížel  jmenovky  na  tlačítkách

zvonků, polovina jich chyběla,  s podobnými  překážkami  nepočítal  a  začala

se  dostavovat  únava  a  malomyslnost.   V  náhodou  čistém  skle  výkladní

skříně  si  prohlédl  svůj  zevnějšek  a  rozhodl  se  najít  Marii  stůj  co  stůj.

Potřeboval si s někým popovídat, umýt a taky  zašít  roztrženou bundu,  skoba

vyrobená na nějakém nároží vypadala přinejmenším podezřele.

U čtvrté babky se dočkal.

„Jó Kulhánková, ta bydlí támhle v  tom baráku  ve  třetím patře,“  mávla

rukou na kdysi žlutý činžák v řadě stejně nevlídných a oprýskaných.

Po schodech stoupal  váhavě,  náhle  si  nebyl  jist,  jestli  Marie  o  setkání  

bude  vůbec  stát,  znali  se  jenom  v  partě  a  taky  rozchod  s  kamarádem  byl

nějaký  rušný… co na  tom,  mávl  rukou  a  stiskl  zvonek.  Snad  mě  nevyhodí

od dveří.

Otevřít  přišla  asi  šestiletá  holčička,  zůstala  ohromeně  stát  na  prahu  a

potom zavolala: „Mami, je tady nějakej pán!“

Standa  rychle  uvažoval,  že  je  Marie  rozvedená  věděl,  o  dítěti  ale  řeč
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nebyla, nebo si to alespoň nepamatoval… rok je dlouhá doba.

Marie  se  objevila  v  předsíni,  byla  trochu  jiná,  snad  vážnější  a  taky

trochu  starší  se  mu  zdála,  zůstala  stát  dva  kroky  od  něho  a  chladným

hlasem se zeptala: „Hledáte někoho?“

Standa se zmateně usmál, no… přece vás… teda tebe…

„Ty?“  poznala  jej  konečně,  „co  tady  děláš?“  vytáhla  obočí  a  lehce  se

pousmála,  nějak  vítaný,  návštěvníkem tu nejsem,  napadlo  ho,  když  za  ním

zavírala dveře.

Postavila si ho doprostřed kuchyně a chvíli  prohlížela.

„Kde  se  tady  bereš?  A  jak  jsi  mě  našel?“  vyptávala  se  a  Standu

napadlo,  že  to  s  tím  jejím  svobodným  a  tuláckým  životem  bude  asi  trochu

jinak, než jak vyprávěla u sklenky vína před ostatními.

„Ale, mám pár dní dovolený a tak jsem se přijel  podívat  do Prahy,  no a

našel jsem tvoji adresu a tak jsem tady…“ soukal ze sebe.

„To  je  fajn,“  usmála  se  už  klidně  a  ukázala  na  židli,  „sedni  si  a

povídej, co je u vás novýho?“

Holčička  obcházela  návštěvníka  a  zevrubně  si  jej  prohlížela,  našla

skobu a ukázala na ni prstem: „Ten pán je nepořádnej, podívej jak chodí!“

Standovi  zčervenaly  tváře,  Marie  poslala  dceru  do  obýváku  a  po

několikerém píchnutí jehlou už byl zase pořádným člověkem a když  si  spolu

s Marií  a  její  dcerou  pochutnával  na  večeři,  zdál  se  mu  svět  opět  vlídný.

Idylka skončila okamžikem, kdy se jej Marie zeptala na nocleh.

Rozpačitě se usmál a pokrčil rameny.

„Ty nemáš  kde  spát?“  podivila  se,  „a  kde  jsi  spal  dneska  v  noci,  když

jsi tady od včerejška?“

„Tak,  různě,“  snažil  se otázku zahrát  do autu.  O nočním  bloumání  se

mu najednou nechtělo mluvit.

„Jak různě? U nějaký ženský?“

„Ne ne," zavrtěl rychle hlavou,  „prostě  jsem v  podstatě  nespal,  no,  když

to  musíš  vědět.  Trochu  jsem  popil  a  potom  venku…  to…  jsem  seděl  na
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lavičce, no.“

Původní  plán  jít  s Marií  někam  tancovat  nebo na  flám  se  začal  bortit.

Musela  by nechat  malou  doma  samotnou,  ráno  ji  čekala  cesta  do  práce  a

vůbec  celé  Standovo  povídání  zdálo  se jí  nějaké  podivné.  Uložila  malou  do

postýlky v ložnici, otevřela láhev vína vydolovanou z hloubi spíže a  posadila

se naproti němu.

„Tak  povídej,  jak  to  všechno  bylo,“  téměř  mu  nařídila,  když  si  oba

zapálili.

„Jak  by,“  snažil  se  Standa  o  humor,  „normálně,  vzal  jsem  si

dovolenou, nasedl jsem do vlaku…“

„…dovolenou.  Do  vlaku,“  odříkávala  úsečně,  „bez  ničeho,  v  oblečení,

ve kterém nejspíš chodíš do práce. Ani ses nestačil pořádně umýt, viď.“

Standa seděl a pomalu  začínal  litovat,  že Marii  vůbec  hledal.  Doufal  v

úplně jinou Marii, doufal v  ocenění  svého jednání,  snad  i  podporu  čekal…

a zatím…

„Poslouchej,  neutekl  jsi  náhodou  z  domova?“  zeptala  se  najednou

vážně a Standa jakoby slyšel svoji matku. Rychle zvedl hlavu.

„Ne, to ne,“ ale přesvědčivé to nebylo.

Marie seděla nehnutě, dívala se upřeným pohledem a tak  zavrtal  oči  do

ubrusu a tiše odpověděl: „Jo, utekl.“

Stále mlčela, to ticho Standu dráždilo.

„Utekl, no a co má bejt?“ zaútočil.

„Něco ti  řeknu,“  pousmála  se,  „ten  tvůj  kamarád,  Mirek  se  jmenoval,

no  loni  přece,  to  nebyl  nějak  zvlášť  chytrej  kluk.  Časem  jsem  zjistila,  že

většinou  dělal  to,  co  viděl  u  tebe.  A  proto  jsem  tě  považovala  za

moudřejšího,  než  zřejmě  jsi.  Opravdu,“  dodala  a  napila  se  vína.  Standa

taky upil a zdálo se mu nějaké kyselé. Víc, než suchá vína bývají.

„Takže  se  myslíš,  že  jsem  udělal  blbost,  viď.  Že  jsem  k  tomu  neměl

žádný důvod, viď,“  zvyšoval  hlas,  „ale  to se mýlíš.  A hodně,“  ztišil  se,  když

ukázala na dveře ložnice. 
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„Důvod  jsi  měl  určitě,“  pohrávala  si  s cigaretou,  „devatenáctiletí  kluci

neutíkají z domova bezdůvodně. A… ten důvod ti stál za to?“

Standa mlčel.

„No řekni, co tě k tomu přivedlo? Nechala tě holka? To se ti ale  v  životě

stane  mockrát.  Nebo  po  tobě  doma  chtěli  něco  tak  strašnýho,  že  jsi  musel

utíkat? Poslouchat jsi musel? Ale to budeš muset taky  celej  život,  nejen teď.

Tak proč jsi vlastně udělal tu hloupost?“

Na  Standu  padla  únava  ze  dvou  probdělých  nocí,  Mariina  slova  byla

tichá a klidná a každá věta  zpochybňovala  to,  co udělal  pro své osvobození.

Nakonec ještě bude mít pravdu!

„Musel jsem to udělat,“ obhajoval  se,  „každej  den  do práce,  každej  den

stejná  a  jednotvárná  práce.  Doma  plno  řečí,  přijď  včas  domů,  musíš  se

vyspat, ráno vstáváš, nepij tolik, neutrácej tolik, tebe by to neštvalo?“

Zasmála se.

„Takže jsi udělal vzpouru. Prostě jsi řekl dost, konec a jdu do světa.“

„Jo,“ odpověděl naštvaně.

„A teď si  představ,  co se dělo  v  práci.  Když  jsi  nepřišel.  Nejdřív  si  řekli

– zaspal, přijde později. Potom si řekli, že třeba marodí. K tomu tvýmu stroji

museli dát někoho jinýho. A když jsi nepřišel další den, tak se možná zeptali

u vás doma.“

„To  určitě.  Ti  se  zajímali  jen  o  to,  kdo  místo  mě  bude  soustružit  ty

pitomý součástky,“ mávl rukou Standa.

„Tak dobře,“ souhlasila, „třeba se nezajímali.  A co doma?  Nevrátil  ses

z práce,  jako  jindy.  To  si  vaši  mohli  myslet,  že  jsi  někam  zapadl  s  partou.

Nebo  s  nějakou  dívkou.  Jenomže  jsi  nepřišel  celou  noc.  Co  je  asi  mohlo

napadnout?“

„Co by, že jsem třeba spal u kámoše a potom ráno šel do práce, ne?“

„A  už  jsi  to  někdy  udělal?  Abys  nedal  domů  vědět,  kde  jsi  byl  a  co  s

tebou je?“

„Ne.“
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„Vidíš, takže rodiče si mohli myslet, že se ti něco stalo!“

„Počkej, já domů poslal pohled, že jsem v Praze!“

„No  dobře,“  povzdechla  si  Marie,  „dejme  tomu.  A  teď  mi  povídej,  co

bude dál. To se budeš toulat bez  práce?  Bez peněz?  Nebo se dáš  dohromady

s  nějakou  partou,  která  vykrádá  chaty,  auta  a  podobně?  Jak  to  chceš

vlastně dělat?“

Standa  mlčel  a  uvažoval.  Celá  moje  touha po svobodě  skončí  u  Marie,

která  místo  aby  mě  pochopila,  tak  mi  celý  večer  jenom  káže…  a  nakonec

ještě  bude  mít  pravdu.  Něco  vykrást  a  potom  se  nechat  zavřít?  A  v  base

přemýšlet,  co jsem to vlastně  udělal?  Ne, to ne.  A co teda?  Najít  si  nějakou

práci… ubytovnu, vydělat si  pár  korun a  živit  se sám?  A potom jet  domů  a

všechno vysvětlovat… A být tady bez kamarádů, známých holek…

„Necháme to na  ráno,  co  říkáš?“  navrhla  Marie,  ustlala  mu  na  tvrdé

pohovce v  kuchyni  a  ráno  bylo  po  dobrodružství.  Marie  jej  doprovodila  na

vlak  a  s  pocity  obav  vrátil  se  mladý  muž  domů.  Matka  měla  červené  oči,

otec napřáhl ruku ale potom ji rezignovaně spustil. Tu ránu Standa čekal a

že nepřišla, bylo pro něho něčím novým. Novým a zahanbujícím. 

V  dílnách  skončil,  po  těch  několika  absencích  nakonec  byli  rádi,  že

odchází, pár dní se rozmýšlel a  nastoupil  ke  dráze.  Dali  ho překládat  prkna

na vagónech, které se po větším nárazu  při  posunu posunuly.  Znovu  chodil

na  šestou do práce,  tahal  těžké  fošny,  ale  nebylo  to  aspoň  tak  jednotvárné.

Po třech měsících mu  nabídli  práci  u  posunu,  neváhal  ani  chvilku  a  začal

chodit  na  dvanáctihodinové  šichty  denní  a  noční,  práce  venku  a  v

neustálém pohybu vagónů  a  lokomotiv  a  lidí  se mu  zalíbila  a  tak  si  splnil

alespoň relativní pocit svobody.
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Koňak proložený vínem vykonal své, zavírací hodina vinárny ztrácí se v ději

rozpadlém  na  drobné  střípky  vědomí  a  jeho  ztráty,  záblesk  muzikantů

ukládajících své nástroje do  pouzder,  barman s  utěrkou v ruce a jeho  úsměšek,

na  náměstí  čerstvý  vzduch  jemně  prosycený  všudypřítomných  uhelným

prachem a hlavně Eliška, o kterou se může ztěžka opírat. S  halasem přesunuje se

parta  ulicemi,  pro  Standu  neznámými,  neznámé  ulice  a  neznámé  domy,  potom

schody, slabě osvětlená chodba a ostré světlo v předsíni  jakéhosi bytu,  potichu,

vzbudíte  mi děti,  syčí  Eliška na  hlučnou  společnost,  cože,  jaký  děti,  rozjasňuje

se  Standovi  a  zůstává  stát  ve  dveřích  spoře  zařízeného  obýváku.  Na  stole  se

objevuje další láhev, Eliška táhne Standu ke gauči, sedni  si  přece,  napiješ se,  ne?

anebo  raději  ne,  udělám  ti  kafe,  domlouvá  mu  tiše  a  mizí  za  matovým  sklem

dveří  do  kuchyně.  Standa se  snaží  zaostřit  pohled  na  ostatní  společnost,  příliš

se  mu  to  nedaří,  snad  bych  měl  jít  raději  domů,  napadá  ho  ve  stále  delších

záblescích  vědomí,  měl  bych  jít  domů,  ale  nepůjdu  nikam,  protože  dneska

nemusím nic a nemusím nikam, není  nic  než  já  a  celý  svět  je  jen  můj…  mumlá

sám pro sebe a cítí, jak to celé skřípe. Vždyť tohle všechno už tady bylo,  útěk,  i

tahle  situace  rozhodování  a  úmysl…  jo,  historie  se  opakuje,  cha  cha,  opakuje,

říká  si  Stanislav  Vágner  a  zapomíná,  že  historie  a  události  se  sice  opakují,  ale

stoupají spirálovitou křivkou vzhůru: nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.

Nad  velkým  hrnkem  horké  kávy  se  Standa  poněkud  vzpamatovává,  znovu

kontroluje místnost, Eliščina kamarádka objímána v koutě snědým chlapíkem se

čemusi směje,  neznámá žena v dlouhých šatech s  hlavou zvrácenou na opěradle
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křesla  podřimuje,  další  muž  něco  šeptá  Elišce  a  rukou  jí  přejíždí  prsa,  nech

toho,  slyší  Standa a vnímá její pohled  k  jeho  místu,  co  tady  dělám,  co  já  tady

vlastně hledám, ptá  se  sám sebe  a z chuti  na dobývání  světa  nezbývá téměř nic.

Pomalu vstává, rukou zašátrá po stole  po  cigaretách,  v předsíni  hledá na věšáku

své  sako.  Proud  světla  z  obýváku  dopadá  na  jeho  znavenou  postavu,  počkej,

kam jdeš,  ptá  se  Eliška,  nech  mě,  prosímtě  nech  mě  bejt,  spíš  vrčí  než  prosí

Standa  a  tápe  ke  dveřím,  nechoď,  tam  uvnitř  to  nic  nebylo,  nevšímej  si  toho,

překotně hovoří žena, ne, pusť, je mi blbě, je mi z toho všeho blbě… vrtí  hlavou

Standa, sestupuje po schodech, shora  slyší  ještě nějaký pokřik,  nevšímá si  toho

a znovu vychází do jarní noci, téměř už rána.

V prázdném vagónu osobáku  se  vstoje  dívá  do  šera  krajiny,  rukou  se  drží

rámu otevřeného okna, do tváří  jej šlehá studený vzduch,  vrátit  se  domů,  k ženě

a synkovi.  Ano,  jedu  domů,  ujišťuje  se,  ale  s  ubývající  vzdáleností  ke  stanici,

kde má vystoupit,  se   mu kuráž a plán přijít,  otevřít  dveře a čelem se  postavit  k

vzniklé situaci pomalu vytrácí.

Na  peron  malého  nádraží  vystupuje  spolu  s  několika  lidmi,  autobus  před

budovou bude  čekat  na další  vlak, jenž přiveze první  dělníky  na  ranní  směnu  a

tak  se  Stanislav  vydává  pěšky  dolů  do  města.  Tmavá  okna  restaurace  naproti

nádraží  evokují  chuť  na  guláš,  vždyť  to  není  ani  čtyřiadvacet  hodin,  co  jsme

tady seděli, napadá ho udiveně, je to vůbec možný? Co všechno se   přihodilo za

těch pár hodin…

Sporé  světlo  výbojek  na  vysokých  stožárech  odhaluje  staré  domy  čtvrtě

určení  ke  zbourání,  za  pár  let  tady  vyrostou  paneláky,  jako  tam  dole,  zdálky

osvětlené  sídliště  jako  na  barevné  pohlednici  připomíná  letovisko  u  moře,  jen

mihotavá světla a tlumený hukot Kombinátu ten dojem poněkud ruší.

Mezi  prvními  paneláky  se  Standovy  kroky  zvolňují,  po  těle  cítí  únavu  z

probdělé  noci  a  pocit  viny,  který  je  po  roce  života     v  novém  bytě  se  svojí

mladou ženou dost  intenzívní.  Vlastně,  napadá ho,  ten společný život zase není

tak  nejhorší…  kdy  jsem  se  vlastně  snažil  pochopit  já  její  problémy  a  starosti?

Její zájem o hezký byt, jasně,  chce  možná všechno trochu rychle,  ale není  se  co

divit, po třech letech bydlení u našich není  divu a chce  to  nakonec pro  nás  oba,

pro všechny tři… Kdy jsme si  naposled  spolu  jen tak sedli  a povídali  si  o  sobě,
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o  tom,  co  chceme…  už  je  to  nějak  dlouho.  Pořád  něco  je,  pořád  se  někam

spěchá,  něco  shání  a  potom  to  takhle  dopadne,  říká  si  Standa  poněkud

alibisticky, ano, tohle řeknu, až přijdu domů a hned potom si sedneme a všechno

si  rozříkáme,  tak  to  bude.  Jenomže…  tohle  jsem  měl  udělat  když  ne  dřív,  tak

aspoň včera, napadá ho, když prochází  kolem osvětleného výkladu obchodního

domu,  zastavuje  se  a  hledí  na  vystavené  zboží.  Já  vlastně  dneska  toho  moc

navrhovat nemůžu, uvědomuje si. Co a jak bude, to záleží jenom na mojí ženě…

Z odvahy  jít  přímo  a  s  otevřeným  hledím  do  problémů  kolem  jeho  noční

jízdy  už  nezbývá  téměř  nic,  cesta  k  paneláku  s  jeho  bytem  vede  kolem

koupaliště,  Standa  dostává  chuť  na  cigaretu  a  ještě  jeden,  chvilkový  odklad,

dírou  v  plotě  leze  dovnitř…  cosi  mu  připomíná  tahle  díra,  jistě,  věžák  nad

koupalištěm, tam přece bydlí, nebo vlastně bydlela Matylda.

Zapálená  cigarety  zvyšuje  tep,  hlava  znovu  začíná  třeštit,  Standa  usedá  na

prkna opalovacího plata a před očima vidí Matyldu.

Nevím, dneska opravdu nevím, jestli jsem ti lhal anebo jsem tě měl opravdu

rád, snad ano, určitě pokaždé,  když jsme byli spolu.  I v práci,  ty tvoje vytahaný

tepláky a tričko,  obepínající  houpavá prsa,  když  jsem  přišel  na  vlečku,  byla  jsi

první,  s  kým  jsem  se  bavil,  nejprve  to  byla  zvědavost  na  tvoje  tělo,  byla  jsi  v

období,  kdy  se  svalová  hmota  pomalu  přeměňuje  v  tukové  polštáře,  ještě  to

nebylo  znát  a  tvoje  tělo  bylo  pevné,  ňadra  už  připravená  na  svoji  původně

určenou  funkci…  těch  několik  milování  u  tebe  v  garsonce  nebyla  žádná  sláva,

holky  jako  ty  přílišnou  fantazií  neoplývaly  nikdy  a  já  tehdy  neměl  odvahu  říct,

jak  by  se  mi  to  líbilo  nejvíc.  Jenomže  jak  se  blížil  termín  předání  našeho

paneláku nájemníkům, stále častěji  jsem jezdil ve volnu domů  za  ženou  a  naším

klukem,  který  začal  žvatlat  první  táto  a  mámo.  Pár  měsíců  relativní  volnosti

nebylo k zahození,  ale na to  ses  nemusel  ženit,  jako  bych  slyšel  svoji  matku   a

tak jsem začal brzdit. V některých názorech bysme se  stejně neshodli,  ale zůstali

jsme kamarádi,  jakkoliv je to  záležitost  údajně  nemožná.  Jedna  věc  byla  milá  až

do  poslední  chvíle,  než  tě  přeřadili  na  ranní  směnu.  Poměrně  záhy  jsem  věděl,

co  se  děje za dveřmi mistrovny v době  mé  nepřítomnosti.  Buď  si  mistr  našeho

vztahu nevšiml, anebo tě nebrali s Jedličkou na vědomí natolik, aby před tebou o
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některých věcech nemluvili. Takže pokaždé,  když se  něco  zajímavého  dělo,  byl

jsem v obraze a mohl se podle toho zařídit…

Jedlička, zastupující mistr nejlépe do důchodového  věku.  Člověk,  který se

snažil prostě přežít pokud možno za větrem. Nepadli  jsme si  do  oka od  samého

začátku,  byl jsem pro  něho příliš  mladý a hlavně příliš  prostořeký.  A vadilo mi,

že někdo má víc  peněz za stejný,  a někdy i menší  podíl  na společné  práci.  Oni

byli zvyklí,  že se  jim neodporuje.  A pokud  ano,  tak někde za bukem. A to  jsem

já porušil. Kdo ví, jestli z naivity, ve víře  v nějakou spravedlnost,  nevím.  Nahlas

jsem označil  to,  co  věděli všichni a  myslím,  že  se  to  hodilo  i  mistrovi.  Protože

ten  se  soudruhů  bál  hodně.  Práce  ve  dne  s  praporkem  a  v  noci  s  lampou

opravdu  nebyla  procházka  růžovou  zahradou  a  když  to  Jedlička  pochopil,

odešel  sám.  Mistra jsme potom zastupovali  sami  a  mělo  to  dvojí  efekt.  Člověk

nemusel být  vystavený nepřízni  počasí,  vystavoval  se  však nepřízni  šéfa  vlečky

v případě, že se něco neudělalo nebo nepovedlo.

Bláha…  to  je  prostě  Bláha.  Rozhodně  není  bláhový,  jak  by  se  člověk

domníval  podle  jména. Kliďas,  i odborník.  Sice pomalu o  generaci  starší,  ale  s

pochopením  pro  kraviny,  které  v  mládí  člověk  vyrábí  jak  na  běžícím  pásu.

Nebo alespoň někdo. Jako třeba já. Kdo ví, jak mě bral, dodnes to nevím.  Ale já

jeho ano. Každopádně.

Ivana. Sluníčko naší party. Sluníčko, dokud nepřišel nějaký mrak.  Potom to

byla bouřka.  Ani ta se  nebála říct  nahlas to,  co  si  myslela.  Pokud  měla  zájem  a

chuť. Někdy byla jako duchem nepřítomná, udělala si  svoji  práci,  předala službu

na  hradle  a  mizela.  Ale  když  člověk  něco  potřeboval,  pomohla.  A  byla  to

opravdu  krásná  ženská.  Svým  způsobem,  protože  určitě  jsou  nebo  byly

krásnější.  Pro  nás  to  ale byla kočka.  Chvílemi jsem měl pocit,  že  by  mezi  námi

cosi  mohlo vzniknout,  ale Ivana znala velmi dobře  tu hranici,  za kterou  nelze.  A

dovedla  to  dát  pěkně  hezky  najevo.  Když  jsem  byl  u  té  hranice  velmi  blízko,

dostal  jsem  takovou  malou  ránu  jako  od  elektrického  dvanáctivoltového

ohradníku. A věřím, že po překročení té hranice by to bylo voltů mnohem víc…

A Karel  Ebrt.  Zvláštní  člověk,  svým  způsobem  opravdu  samorost.  Rostlý

ale tím správným směrem. To  on mi nakonec dal lekci,  co  je to  rodina,  když mi

vyprávěl svůj příběh. Chvílemi jsem tomu ani nechtěl  věřit,  protože  ačkoliv jsem

- 152 -



poznal  mezi  lidmi  všelijaké  vztahy,  tohle  mi  přišlo  jako  z  hororové  pohádky.

Jenomže později jsem zjistil, že někdo prostě má smůlu a v líčení zla, které prožil

na vlastní  kůži si  nemusí  ani moc vymýšlet.  Na druhé straně je fakt,  že tihle lidé

se svojí minulostí příliš nechlubí.

 A  tak  taky  díky  osudům  Karla  Ebrta  zvednul  se  Stanislav  Vágner  ze

studeného plata opuštěného koupaliště a protáhl ztuhlé  klouby.  Vylezl  dírou

v plotě, vyhrnul límec saka.  S  rukama  v  kapsách  došel  ke  svému paneláku

a podíval  se nahoru do oken ve  čtvrtém patře.  Na okamžik  se  mu  zdálo,  že

za  záclonou  zahlédl  stín.  Sklopil  hlavu  a  otevřel  vchodové  dveře.  V  domě

bylo  ticho,  před  pátou  ranní  ještě málokdo  vstával  do práce.  Minul  kabinu

výtahu  a  vydal  se  po  schodech  nahoru.  Nahmátl  v  kapse  klíč  a  potom  jej

pustil.  U dveří  svého bytu  se zastavil  a  chvíli  přemýšlel,  jestli  se  mu  stín  za

oknem jenom nezdál. Příliš jistý si nebyl.

A potom tiše zaklepal.

                                            KONEC 
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