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Tyto tři povídky vyšly v souboru Dekameron 2020, který 

ve výboru a uspořádání Lydie Romanské a za podpory 

Nadačního fondu Obce spisovatelů ČR vydalo 

nakladatelství Bondy v roce 2020. 

 

Pro tuto bibliofilii byly jako ilustrace použity fotografiky 

Petra Žantovského. 



 



Odkudsi 

 

Odkudsi zpoza okna, snad z nedalekého domu naproti v sídlišti, zněl 

uhrančivý hlas dámy jménem Amparo Sánchez. Nerozuměl ani jedinému 

z těch slov, která svou křišťálově čistou, skoro až kubánsky znějící 

španělštinou vypouštěla jako holuby do větru, zvedajícího listí z ulice mezi 

oběma domy. Přesto dobře věděl, o čem je ta píseň. O prázdnu, které 

přichází s každým začátkem i koncem. Včera mu něco začalo a něco 

skončilo. A ta píseň táhnoucí se jak plástev, mu to teď nemilosrdně 

připomíná pořád dokola, jako když se jehla gramofonu zachytí na poslední 

drážce a vykřikuje do světa své nuestra historia-storia-storia-storia-ria-

ria-a-a----- 

Přistihl se, že už skoro neví, jak zněl její hlas. A přitom se vedle ní či spíše 

spolu s ní probouzel tolik let. Za takovou dobu přece musela vyslovit 

spoustu slov. A teď si nebyl schopen vybavit ani jediné. Jen siluetu. Stín 

mizící po písčité cestě, kamínky dělají lup lup, a ona, jako každý podvečer 

té hloupé doby, spěchala k východu z areálu, aby nezmeškala zavírací 

hodinu. A on jen seděl za tím oknem pavilonu 13 a dobře věděl, co bude 

následovat. Večerní léky, večerní sprcha, večerní řev dozorců, pak už jen 

noční výkřiky ze spaní, to když se někomu z padesáti podivínů na 

matracích té rozlehlé ložnice začne zdát o dětství plném skřivanů 

okupujících kobercovým náletem nebe a pohvizdujících si nějakou skřivaní 

písničku. Nemohl nikdy usnout před třetí hodinou. Slyšel oddychovat 

místnost a představoval si, jaké by to bylo, odříznout ji z toho krásně 

zašlého secesního domu, sjet s ní ze stráně a odjet po proudu řeky 

kamkoli někam, kde ještě žijí skřivani. 

Přešel ke skříni, zívající do polotmy znuděně a cize. Dotýkal se oblečení, 

které by mu mělo být povědomé, ale cítil z něho jen naftalín, a vůbec 

žádnou vzpomínku. Měl by něco sníst, je večer, pak sprcha a tolik 

nečekaného ticha.  



Vyšel z bytu, vítr plný listí ho uhodil do obličeje, ale jemu to přišlo docela 

vhod. Rozhodl se prozkoumat ulici, v níž, pokud byl s to si vybavit, stál 

prvně. Podíval se na obě strany, ulice se zdála nekonečná a plná nachlup 

stejných oken, v některých se ještě svítilo, ale většina byla temná a i ta 

poslední světla postupně mizela.  

Vydal se vpravo, bez důvodu, jen proto, aby se vůbec nějak rozhodl a 

nepřirostl do asfaltu. Po chvíli se ulice ohýbala a ústila do miniaturního 

parčíku. Tři lavice, před nimi ještě nadrobené zbytky housky, jíž tady 

kdosi krmil holuby. Celá scenérie působila dojmem, že se tu zastavil čas. 

Stačí na chvilku zavřít oči, a když je otevřeš, budou tu pobíhat psi a děti a 

postarší dámy v kloboučcích z jiné doby budou lovit z tašky pečivo a házet 

jeho kousky šedému hejnu všude kolem. Co když je to tak se vším, 

napadlo ho. Co když se věci dějí jen tehdy, když se na ně nedíváš? 

A ano, uvědomil si povědomý zvuk. Písek v parčíku dělal úplně stejné lup 

lup jako kdysi cesta vedoucí k východu, jímž jej každý den opouštěla. Ale 

měl oproti ní jednu výhodu. Věděl, že neodchází. Že zůstává spolu s ním 

v té cele plné podivínů vzpomínajících na křik skřivanů. On se vždycky 

přisune ke zdi, aby měla dost místa, aby se jí spalo dobře, aby se jí pod 

polštář vešly i její myšlenky na ranní probuzení plné hluku a jiných 

nebezpečí. Otočil se, zda nejde za ním, to lup lup je přece tak blízko. Pod 

blikající lucernou jen osamělá lavička pokreslená dětskou rukou – tohle 

bude balón, tamto vzducholoď, roztáhnout křídla a odletět, za potlesku 

skřivanů shromážděných na střeše pavilonu 13 a čekajících na to 

překrásné představení. 

Proč vlastně vyšel z domu? Samozřejmě, šel přece za tím hlasem dámy 

jménem Amparo Sánchez krájející zbytky jeho vzpomínek na malé kousky 

jako sýr k uhrančivému španělskému vínu, uvědomil si. Jak je to dávno, 

že už necítil na jazyku onu chuť, trochu vonící po rybízu, trochu po mléčné 

dráze. Možná vlastně ani to není a nikdy nebylo. Jen si to nějak odvodil ze 

zpěvu zaslechnutého odkudsi. 



Zamířil si to nazpět. Přece si ten zpěv nevymyslel. Neumí si vymýšlet ani 

česky, natož v jazyce země, kde krev se řekne sangre a jednomu druhu 

vína říkají sangria. Nebylo mu dáno umění vymýšlet si. Procházel svým 

životem v pokorném údivu před světem, jak jej viděl. Pokud ovšem 

nezavřel oči. Tento způsob chápání věcí jej ovšem napadl teprve před 

chvílí. 

Po zvuku došel pod to správné okno. Bylo otevřené dokořán, vítr vháněl 

dovnitř listí, záclona se prohýbala a vlnila, listí zevnitř nikdo nevyháněl a 

nevyhazoval, jako by si ten někdo tam přál, aby mu podzimní žluté a 

narudlé listy pokryly podlahu, protože právě to by byla dokonalá kulisa 

k té písni.  

Dodal si odvahy, ačkoli ho to stálo obrovský kus sil. Vstoupil do domu – 

domovní vchody se tehdy ještě nezamykaly tak důsledně, možná, že 

nebylo komu co ukrást, nebo prostě bylo na světě míň strachu. Vystoupal 

do prvního patra, odkud tušil znít tu hudbu. Ano, to musí být ty dveře 

vprostřed chodby, tento byt je nepochybně orientován směrem na ulici. 

Chtěl zazvonit na zvonek vedle dveří, ale vtom si všiml, že dveře nejsou 

zabouchnuté, podél zárubní vytékal tenký proužek světla zevnitř. Ťukl 

botou do dveří, pootevřely se asi do půlky a s vrznutím se zastavily. Ještě 

stihl zaznamenat, že na dveřích chyběla jmenovka. Nevěnoval tomu 

žádnou pozornost. Někdo prostě nechce být nazýván. To znal nejlíp od 

sebe. Své jméno, pokud vůbec někdy nějaké měl, už dávno také 

zapomněl. 

Vstoupil do bytu. Byla to vlastně jen jedna velká místnost, z níž vedla 

menší dvířka zřejmě do koupelny. V jednom koutě pokoje stál impozantní 

ušák se značně osahaným čalouněním. U něj stolek a na něm – gramofon. 

Na starobylém přístroji se otáčela desky s tváří ženy jménem Amparo 

Sánchez. Odkud tu tvář znám, napadlo ho? Dlouhé černé vlasy, tvář 

skrývající vyzývavost i tajemství, možná i smutek – či snad poznání? 



Kolem stolku s gramofonem podlaha pokrytá laciným kobercem, 

ozdobeným nepravidelnými ornamenty z listí navátého večerním větrem 

zvenčí. Rozhlédl se ještě jednou po místnosti, ale jeho pozornost už nic 

nepřivábilo. Vlastně ani skutečnost, že v prázdném bytě zní hudba 

v jazyce krve, jej nijak zvlášť nezarazila. Třeba si zdejší obyvatel jen 

někam odskočil. Třeba se šel projít po té samé ulici, jako on prve, jen 

opačným směrem, jinak by se museli potkat. A on přece viděl jen 

zapomenuté stíny holubů a dam v kloboučcích, a i to byl jen odraz času, 

který už odešel. 

Posadil se do křesla a pozoroval jehlu, jak brázdí drážkami černé desky. 

Představoval si, jak by asi z jeho úst znělo oslovení Amparo! Jako by tu 

ženu znal už dávno, má širokou pestrou sukni a jde bosá po písku kamsi 

vstříc moři, té mléčné dráze rozlité mezi břehy. A písek dělá lup lup. 

Odkudsi se k němu blíží Amparo a nese mu určitě nějaké dobré zprávy, 

ačkoli její hlas je tak vzdálený a melancholický, skoro už neslyšný.  

Probudil ho hluk a nepříjemně ostré světlo. Ještě pořád byl v té místnosti 

plné listí, ale zmizelo křeslo, pryč byl gramofon a s ním i Amparo a její 

krvavý zpěv. Cítil jen, že se nemůže hnout. Že má ruce zamotané do 

svěrací kazajky. Kolem se motalo několik postav v bílém. Doléhal k němu 

ozvuk hlasů, slyšel jen útržky prolínajících se vět. 

„Doktore, je to on?“ Ptal se jeden hlas. 

„Bez nejmenší pochyby“, odpověděl druhý. 

„A jak se sem dostal?“ 

„To vám neřeknu, vím jen, že z pavilonu 13 nebyl venku už deset let. Od 

té doby, co…“ 

„Od jaké doby?“ 

„Co našel tu mrtvou. Chvíli se mu to police snažila přišít, ale nakonec 

správně usoudili, že potřebuje spíš naši péči. Od té doby neopustil 



třináctku. Jeho svět měl mříže v oknech a jednu písčitou cestu, po které 

přicházely a odcházely návštěvy. Za ním ovšem za celá ta léta nepřišel 

nikdo. Vlastně ani nevíme, jak se jmenuje. Neměl u sebe žádné doklady.“ 

„A jak dlouho už ho pohřešujete?“ 

„Od včerejška.“ 

„Proč zamířil právě sem?“ 

„Naproti přes ulici měl malý byt, to jsme nikdy předtím nevěděli. Klíče 

zřejmě celý ten čas byly pod rohožkou.“ 

„Ale proč tedy jsme ho našli tady?“ 

„Tady se to stalo. Před deseti lety. Našli tu mrtvou dívku, dlouhé černé 

vlasy. Snad měla nějaké španělské předky. Ležela na zemi, pod stolkem, 

na kterém hrála deska jakési zpěvačky. Nikdo to nikdy nevyřešil. Nikdo se 

po ní nesháněl, nikomu nechyběla.“ 

„A co bude s tímhle?“ 

„Coby, má postel na třináctce. Nemyslím, že je ve stavu, kdy bychom ho 

mohli považovat za zdravého.“ 

Amparo! Volal na ni, ale ona se ani neohlédla. Písek pod jejíma nohama 

dělal lup lup a moře vzlínalo k nebi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Tramvaj číslo 9 

 

Noční tramvaj číslo 9 zahnula z Olšanského náměstí dolů na Lipanskou a 

Seifertovu. Josef měl tento úsek trasy nejraději. Zvlášť po půlnoci, kdy ve 

voze seděl už jen tu a tam nějaký zapomenutý flamendr. Mohl si to tu 

svištět z kopce třeba i osmdesátkou. Tramvaj se třásla, jako by jí byla 

zima, ale užívala si tu jízdu spolu s Josefem. Byla to vždycky taky tak 

trochu ruská ruleta. Kdyby se odněkud z vedlejší ulice vynořil nespavec 

venčící svého jezevčíka, bylo by po obou. Josef to věděl, ale jakási těžko 

zvladatelná touha po propasti mu nedala jinak. 

Toho večera – či spíše noci, bylo už notně po jedné a tramvaj byla úplně 

prázdná – v Lipanské nastoupila nečekaná návštěva. Vypadala jako dobře 

vychovaná septimánka, ale na bližší pohled jí bylo určitě o ždib víc. Z očí jí 

zřetelně bylo možné číst jak v slabikáři. Ale jen to, co sama chtěla, aby 

čteno bylo. 

Spořádaně si cvakla jízdenku v automatu na tyči, přešla do čela vozu a 

pak se přitočila k Josefovi, právě když šlápl na pedál a rozjel to plnou 

parou dolů k Viktorce. 

„Ten nápis ,Nemluvte za jízdy s řidičem´ neplatí, že ano? My přece 

nejedeme. Takže můžeme mluvit.“ 

Zvláštní způsob započetí konverzace Josefa udivil, ale i navnadil. 

„Říká se, že všechno je relativní. Můžeme si myslet, že jedou ty koleje pod 

námi, a s těmi není o čem mluvit, takže to ani není třeba zakazovat,“ 

navázal. Přistihl se přitom, že podobným způsobem ještě nikdy s nikým 

nemluvil. Zakládal si na své praktičnosti, věcnosti, jednoduchosti 

vyjadřování. Vždycky říkal: Na světě je jen málo opravdu důležitých věcí, 

aby stálo za to o nich dlouze mluvit. Intuitivně zavrtěl hlavou, jakoby měl 

potřebu sám svá poslední slova nějak smýt, přehlušit, zapomenout. 



„Nebojte se sám sebe,“ řekla cestující. „A mě už vůbec ne,“ dodala. 

„Tvařte se, že tu nejsem. To vám dodá odvahu.“ 

„Odvahu? K čemu? Já se vás nebojím.“ 

„Ale měl byste. Protože – všimněte si – já tu přece vůbec nejsem. Jsem 

jenom výplod vaší fantasie“. 

„To jste na omylu, vážená. Já žádnou fantasii nemám, nikdy jsem neměl a 

bohdá mít ani nebudu. Fantasie překrucuje realitu a dodává smyslům 

poškozené zboží. A vůbec: co vám dává právo mě tady takhle vyslýchat?“ 

„Zase omyl. Nikdo vás nevyslýchá. Pokud si nepřipustíte, že se vyslýcháte 

sám. Chcete o sobě něco vědět. A při tom fofru, při němž nám pod stojící 

tramvají utíkají koleje, je na to ta nejlepší příležitost.  Tak schválně: co 

byste o sobě chtěl vědět nejvíc?“ 

Josef si sice začal připadat jako v divném snu, ale rozhodl se, že se nedá a 

na její hru přistoupí. 

„Chtěl bych vědět, proč mě baví tahle příšerně rychlá jízda. Jsem přece 

normální občan, co má normální rodinu, normální děti, normálního psa a 

normální smysl pro pořádek.“ 

„Zase špatně. Vy přece nejedete p-ř-í-š-e-r-n-ě  r-y-c-h-l-e. Zaprvé 

nejedete vy, ale ty koleje, to už jsme si vyjasnili. Zadruhé: co je 

normální? Je normální, že vychází slunce? Jak pro koho. Já bych si docela 

dobře uměla představit, že je pořád tma. Ve tmě se dějí zázraky, víte? Za 

bílého dne je na ně moc vidět a zázraky nechtějí být viděny, jen 

pociťovány.“ 

„Nojo, ale podle téhle vaší logiky by se musela zastavit země. Přestala by 

se točit.“ 

„A co je na tom špatného. Třeba bychom tak rychle nestárli. Představte si 

nás jako pasažéry na obřím kolotoči, v kabince ruského kola, jako je na 

Matějské. Nahoru a dolů, nahoru a dolů. Hlava se točí a myšlenky z ní 



vypadávají všemi otvory dolů do písku a trávy. A tam třeba zapustí 

kořeny, nebo je někdo zašlape do země, to neovlivníte. Jenomže z toho 

kola můžete, či dokonce musíte jednou vystoupit. I na pouti mají zavírací 

hodiny. Kam se pak podějete s vaší vírou v sílu rotace? Propadáte se do 

deprese. Křičíte na svou normální ženu, bijete své normální děti a 

normálního psa. Kde v tom je pořádek? Bane. Pořádek je skryt jen ve 

věcech nepořádných, nenormálních, nemajících smysl pro logiku. Může 

mít zázrak smysl pro logiku?“ 

To Josefa zaskočilo. Takovou otázku si ještě nepoložil. A pravda, obvykle 

nepřemýšlel o zázracích. Jako by mu četla myšlenky: 

„Vy na zázraky nevěříte, viďte….“ 

„Obraťte list, mladá dámo. Tohle nikam nevede.“ 

„A zase: proč by mělo? Kam by mělo vést to, když spolu dva lidé mluví? 

Copak každý rozhovor musí mít svůj důvod, nějaký vnitřní cíl, k němuž je 

veden? Což není hezké samo mluvení a naslouchání? Už tak žijeme ve 

světě, který kdysi hezky popsal Paul Simon: ,People talking without 

speaking, people hearing without listening…´ Když tady spolu mluvíme 

vlastně o ničem, nebo aspoň o ničem, co by se dalo nějak pojmenovat, 

zarámovat, zavřít do klece jak papouška, tak sami dáváme význam tomu 

mluvení už tím, že je provozujeme. My jsme smyslem toho mluvení. Není 

to krásné, být smyslem něčeho? Být něčeho důvodem a podstatou?“ 

„Začíná mě z vás bolet hlava, slečno. Zkuste být krapet konkrétnější.“  

„Dobře. Tak třeba: čeho se takhle v noci nejvíc bojíte?“ 

„Budete se divit, nebojím se toho, čeho se lidé obvykle bojí. Tmy za okny, 

hulákajících výrostků hrajících si s vyskakovacím nožem a zapalujícím si 

ve voze žmolek marjánky. Těch se nebojím, to jsou jen přestárlé děti, 

které už ztratily plyšového medvěda, tak si ho nahrazují svalnatými řečmi 

a hrou na dospělost. Nebojím se ani bezdomovců zhroucených vzadu na 

sedadle. Ti svou hru už prohráli a čekají, až v cíli zazní zvonec. Většinou 



už nic nechtějí a neměli by ani sílu něco chtít. Možná je jejich jediným 

domovem ta tramvaj. Od konečné na konečnou – tam je buď nechají 

přespat, pokud natrefí na dobráka, který se tváří, že je nevidí, anebo je 

nějaký prudérnější tramvaják vyhodí z vozu. Ale i ten musí vědět, že jen 

přejdou koleje a nasednou do protější linky. To je tichá dohoda. Bojím se 

spíš těch zamračených a neurvale do sebe strkajících zástupů, co jezdí 

celý den – do práce, z práce, do práce, z práce… Nerad se na ně dívám, 

čtu jim v očích, že nesnášejí svou práci, nesnášejí, že do ní musí jezdit, 

nesnášejí ty kolem sebe, kteří také nesnášejí to, kam jezdí, nesnášejí 

sami sebe. Proto si beru, pokud to jen jde, především noční směny.“ 

„A víte, co by bylo hezké? Kdyby ta vaše tramvaj uměla jezdit mimo 

koleje. Vždyť ji strašně spoutávají. A ona by třeba nechtěla zrovna teď jet 

tou cestou, co jela už tisíckrát, tady kolem Domu odborů, okolo sochy 

Churchilla, doleva dolů k hlavnímu nádraží a Jindřišskou až k Václaváku. 

Třeba se jí zachtělo ohnout to tady do prava, vyjet po tom kopci nahoru 

na Vítkov a odtamtud, pěkně usazená pod kopyty Žižkova koně, se dívat 

na to krásné hvězdnaté nebe nad sebou, na město, jak usíná, 

představovat si lidi, kteří odkládají na noční stolek nedočtenou knížku, 

protože zítra je taky den a příběh počká. Tedy skoro každý příběh počká, 

ale to sem teď nepatří.“ 

„To je dobré. Takže by pak mohla sjet po opačné stráni do Karlína, U 

Zábranských si dát pivo a frťana a pak se rozhodnout, co dál. Tak nějak to 

vidíte?“ 

„Přesně. Je hezké, že jsme se potkali. Je to jako nečekaný dárek.“ 

Josef se trochu začervenal. 

„Ale nepovídejte, vždyť tu jen tak trochu klábosíme. Aby utekl čas.“ 

„No právě. Čas. A víte co, mluvili jsme o zázracích. Zkuste jeden udělat a 

domluvte těm kolejím, ať tak nesviští a na chvilku zastaví.“ 



„No, nevím sice proč, ale proč taky ne?“ Josef šlápl na brzdu a tramvaj 

zůstala stát. Přesně ve chvíli, kdy se zpoza rohu domu z vedlejší ulice 

odloupl stín starého pána s jezevčíkem a vkročil do kolejiště pár 

centimetrů před čumákem stojícího vozu. 

Josef se vyděsil, vyběhl ven, aby se podíval, zda se nestalo něco 

strašného. Starý pán ale už pokračoval v cestě přes koleje opačného 

směru kamsi ke kostelu svatého Prokopa. Josef si zhluboka oddychl a 

nastoupil zpět do tramvaje. Po dívce nebylo ani vidu, jen na palubní desce 

ležela jízdenka. Neprocvaknutá. Josef zakroutil hlavou a pomalu začal 

zapomínat na ten podivný noční rozhovor. 

Domů dojel něco po páté, dal si na dobrou noc sklenku španělského 

Merlotu a usnul spánkem spravedlivých. Vstal, jako obvykle, kolem 

poledne. Byl ze staré školy, nezačínal den u počítače. Konzervativně si 

zašel pro čerstvé rohlíky a na rohu si koupil noviny. Doma si uvařil kávu, 

na rohlík namazal sýr a otevřel tiskovinu.  

Na straně 5 vpravo dole, jen malým strohým písmem, stálo: „Dnes je to 

právě rok, co si připomínáme úmrtí Emy Steinové, jedné z našich 

nejtalentovanějších studentek, loňské vítězky mezinárodní matematické 

olympiády, která zahynula při silničním neštěstí – srazila ji tramvaj, 

symbolicky nedaleko budovy Vysoké školy ekonomické, na jejíž fakultu 

statistiky byla právě přijata. Letos by jí bylo přesně 20 let.“ Pod článkem 

byla její fotka.  

I v tom špatném rozlišení bylo jasné, že je to ta tvář, od níž Josef v noci 

slyšel slova: „Příběh počká. Tedy skoro každý příběh počká“. 

 

 

 

 



 

 

 



Cizinec na pobřeží 

 

Pan Kaminský usedl na svou židli za svým stolkem u svého okna ve své 

oblíbené kavárně Flora. Bylo trochu divné, že právě sem chodil tak často a 

tak rád. Byla to taková plastiková ratejna v jednom rohu obchodního 

centra, okna byla orientována do kamenné zeleně Olšanských hřbitovů. 

Pan Kaminský říkával, že ho pohled tím směrem uklidňuje. 

Panu Kaminskému bylo něco před šedesátkou, podle oblečení a celkového 

vzezření mohl být čímkoli – od bankovního úředníka po skladatele komorní 

hudby. Nepochybně to však byl vzdělanec. Ne že by s sebou měl někdy 

nějakou knihu nebo že by s personálem hovořil v citátech z klasiků, ale 

prostě to ze sebe tak nějak vyzařoval. Člověk by se před ním málem 

styděl mluvit nespisovně. 

Chodil sem co týden a dával si vždycky to stejné: dvojitý armagnac s 

báječně vylouhovanou švestkou povalující se na dně sklenice, malinkaté 

espreso, to nejmenší na celém světě, vešlo by se i do náprstku, ale silné 

jako jezdecký kůň, a samozřejmě čaj, ten až nakonec, kvůli panu 

Kaminskému jej dokonce začali objednávat, protože tento čaj si tady 

nikdo jiný nikdy nedal. Čínský Lapsang Sučong. Uzený čaj. Vzniká prý tak, 

že fermentované lístky se rozloží na nějaká síta nad doutnající asijské 

dřevo a ten kouř splyne s čajovou esencí v jednu nenapodobitelnou, pro 

někoho nesnesitelnou, pro jiného rajskou chuť. 

Pan Kaminský sem chodil pravidelně už dlouhý čas. Usedl na svém místě u 

okna na hřbitov, prohodil pár slov s číšníkem podivuhodného jména 

Jonatán, vypil šnaps, kafe i čaj a asi tak po hodině se zvedl. Přišel zase za 

týden, vždy v úterý pět odpoledne. Nachlup přesně, mohli by podle něj 

rovnat hodiny. 



Jednou, to bylo asi po roce jeho pravidelných návštěv, v kavárně bylo 

skoro prázdno, osmělil se Jonatán a požádal pana Kaminského, zda si 

může na chvilku přisednout. 

„Ale ovšem, příteli,“ s opatrným úsměvem odpověděl pan Kaminský. A 

rukou mu ukázal na protější židli. Ten náznak úsměvu Jonatána překvapil. 

Nepamatoval se, že by kdy spatřil na tváři pana Kaminského jinou než 

zcela neutrální podobu, skoro až masku, nevyzrazující na svého nositele 

sebemenší citové pohnutí. Jonatán si to přeložil jako gesto jisté 

náklonnosti a bez velkých okolků přisedl. 

„Nezlobte se, pane…“ 

„Kaminský se jmenuji. Vidíte, jak jsem nezdvořilý, už sem chodím tak 

dlouho, držíte mi štamtyš a já se ani nepředstavím, moc se omlouvám.“ 

„Nemáte zač, pane Kaminský. My vás tu vždycky rádi vidíme. Ono není 

právě snadné se pořád koukat na ty hroby a nepropadat pocitu úzkosti. 

Takhle aspoň víme: v úterý dorazí pan Kaminský, je to dobré, další týden 

jsme ve zdraví přežili,“ zasmál se docela upřímně a dobrosrdečně Jonatán. 

A pokračoval, protože správně pochopil, že na to pan Kaminský nemá 

nebo nechce nic dodat: 

„Víte, nezlobte se na mne za jistou opovážlivost, nic mi do toho není. Ale 

často jsme si támhle s kolegou, Gregor se jmenuje, ale na tom nezáleží, 

říkali, co vás sem přivádí vždy v ten pravidelný čas. Zdává se nám, jako 

byste tu měl s někým schůzku, však také často koukáte na ciferník támhle 

na zdi, vidíte, nám nic neunikne. A ten někdo dosud nikdy nepřišel. Mýlím 

se, nebo je to tak?“ 

„Nemýlíte, Jonatáne. Vidíte, já vaše jméno znám, když na vás pokřikuje 

ten váš – Gregor, jak jste říkal – to se nedá přeslechnout. Mimochodem je 

to hezké jméno, ale asi vám dělá potíže, ne? Víte, že hebrejsky to slovo 

znamená Boží dar? Ve Starém zákoně byl Jonatán nejstarší syn Saula a 

přítel Davida. Byl zavražděn v bitvě s Pelištejci.“ 



„To tedy, pane Kaminský, opravdu slyším prvně. Mně spíš ve škole 

přezdívali Jabko a utahovali si ze mě, že se jmenuju stejně jako pes z 

kresleného seriálu Mach a Šebestová. Už mi to lezlo krkem“. 

„Ale to by nemělo, příteli. Obojí je velice ctihodné. Jablko je přece taky 

svým způsobem boží dárek, a ten kreslený pejsek, co si vybavuji, byl 

nejen zábavný, ale též chytrý. Takže kdo vám tak lál, vám vlastně lichotil. 

Život je plný paradoxů, že?“ 

„Děkuju moc za vysvětlení. Ale – s dovolením – neodpověděl jste mi.“ 

„Vidíte, už stárnu a žiju podle svých vlastních pravidel. Myslím jen na to, 

co chci, říkám to, co chci, a tehdy, kdy chci. A někdy se to chtění prostě 

zadrhne v soukolí souvislostí. Ano, chodím sem pravidelně proto, že tu 

mám domluvenou schůzku. Už víc než rok. S jednou dámou, v mém věku 

už to jinak ani nazvat nelze. Byli jsme skoro stejně staří, chodili jsme do 

stejné školy a měli stejné pocity. Hrával jsem na kontrabas v 

gymnaziálním jazzbandu, samé takové ty staré fláky, to nebudete znát, 

třeba Cizince na pobřeží…“ 

„Ale jo, to znám“, skočil mu do řeči Jonatan. „To hrál můj děda na starém 

gramofonu, ještě z malé desky na pětačtyřicet otáček, takové krásné 

klarinetové sólo, jak se jen jmenoval…“ 

„Myslíte nepochybně Ackera Bilka…“ 

„Ano, ano, Stranger on the Shore, moc hezká, romantická věc, i pro mě, 

tehdy malého kluka. Možná bych to ještě uměl zapískat.“ 

„Tak to teď radši nedělejte, nebo přijdete o místo, tady v tom moderním 

kolotoči marnosti se asi berou vážně,“ usmál se mnohem spontánněji pan 

Kaminský. A pokračoval: 

„Ona se jmenovala taky zvláštně: Agáta Hvězděná. Hlavně kde přišla k 

tomu příjmení, to je mi opravdu záhadou. A od prvního okamžiku, kdy 

jsem ji potkal, mi bylo jasné, že ji do konce života neopustím. Přišla tehdy 



na konkurs, hledali jsme zpěvačku. Já byl ve druháku na gymnáziu, ona o 

rok níž. Vstoupila do zkušebny a jako by rozsvítili lustr s tisícem svíček. 

Nebo se to možná jen mně tak zdálo. Nebyl jsem schopen ji ani pozdravit. 

Trumpeťák, to byl kapelník, něco říkal, ale já nic neslyšel. Nevím, jestli 

jste něco takového zažil, příteli…“ 

„Po pravdě, asi ne, ale závidím vám to. Zní to jak z filmu.“ 

„Kdepak film, Jonatáne, tohle byla skutečnost, a ta je vždycky víc než 

film. Každopádně kapelník odmávnul rytmus a ona spustila Summertime. 

To určitě taky znáte.“ 

„No jasně, krásná věc. Když to zpívala Fitzgeraldová…“ 

„Znáte i tu? Nádherná obšírná tmavá dáma, hlas jak samet. Ale – a 

nesmějte se – Agáta byla lepší. Nebo aspoň mně se to tak zdálo. Hráli 

jsme pak skoro tři roky, do maturity. Pár koncertů, nejhezčí asi v Hradci. 

Nějaký večírek pro pamětníky. Neuměl jsem si ani na okamžik tehdy 

představit, že uteče jen pár chvil a budu pamětníkem já. Jenže co s 

pamětí, když ji nemůžete vrátit…“ 

„A jak to s ní dopadlo?“ zeptal se tiše Jonatán. 

„Strašidelně banálně. Dostal jsem se do Prahy na filosofii, stal se ze mne 

velkoměšťák, obrážel jsem filmové kluby a na večírcích oslňoval přítomné 

– zejména opačného pohlaví – soupisy shlédnutých děl a detaily o jejich 

tvůrcích. Agáta tou dobou teprve maturovala a vlastně vůbec nevím, jak si 

přála žít svůj život dál. Pokud ona byla tím pobřežím, tak já jsem se stále 

víc a vlastně programově stával tím cizincem. Jednoho dne jsem dostal 

svatební oznámení, po čase informaci o zrodu potomka s docela jiným 

příjmením, než je to mé, pak dopis o rozvodu, samá suchá oznamovací 

slova: ,Abys věděl… vlastně bych ti to psát nemusela, ale…nic ti do toho 

není´. Prožil jsem ten okamžik mezi první Summertime a časem dejme 

tomu před rokem jak letec ve stíhačce, který ignoruje čas a prostor. 



Jediné, co jej zajímá, je délka přistávací dráhy. Ta přistávací dráha, když 

se tak kouknu na ten váš ciferník, měřila skoro čtyřicet let.“ 

„A co se tedy změnilo,“ skoro až mlčky hlesnul Jonatán. 

„Dostal jsem dopis. Před rokem a kus. Stálo tam: Přijď v úterý v pět 

odpoledne do kavárny Flora. Agáta H.“ 

„Ale ještě nepřišla, viďte? Nebylo tam, které úterý?“ 

„Nebylo, a co na tom záleží. Úterý je úterý a pět odpoledne je pět 

odpoledne. Proto mně tu každý týden v tento čas máte, proto tu piju 

francouzský koňak, italskou kávu, čínský čaj a myslím na čas, který nelze 

vrátit.“ 

„To je mi líto,“ hlesl Jonatán, a bez omluvy se zvedl a nechal pana 

Kaminského jeho minulosti. 

Odešel za pult, o něčem se domlouval s Gregorem, pak zmizel v kuchyňce 

za barem a cosi tam kutil. Gregor marně vyhlížel nějaké hosty bloumající 

znuděně kolem stále stejných, ale čím dál ošklivějších a čím dál dražších 

modelů ve výlohách shopping centra. Jako by se snažil uhranout některé z 

nich, aby si dali kávu nebo zákusek s výhledem na náhrobky. Bez 

výsledku. 

Když obrátil pohled zpět dovnitř kavárny, trochu se podivil. Na místě pana 

Kaminského seděl jakýsi mladík, mohlo mu být něco přes dvacet. Vypadal 

jak z retro filmu, na nohách kristusky, dlouhé vlasy, na krku korálky, 

batikované triko, u nohou futrál s kytarou a na něm samolepka s tváří Jimi 

Hendrixe. 

Gregor se vydal ke stolku. 

„Promiňte, tohle je stůl pana Kaminského, má to tu vždycky rezervováno.“ 

„Vždyť já vím,“ hlesl ten mladík. Dopil pomalu už prochladlý čaj Lapsang 

Sučong a zeptal se: 



„Co jsem dlužen“ 

„Dvojitý koňak je za sto dvacet, kafe za pade a čaj taky. Celkem dvě stě 

dvacet“ Ale to je útrata pana Kaminského.“ 

„To je v pořádku,“ pravil mladík a vytáhl z kapsy zežmoulaný balíček 

bankovek. Odlepil z něj požadovanou částku, sebral futrál s kytarou a 

vydal k východu. 

Gregor stál jako tumpachový nad stolkem s penězi za útratu. Ještě na 

mladíka zavolal: 

„Vy znáte pana Kaminského?“ 

A mladík, aniž by se obrátil, utrousil jen: 

„Vy přece taky.“ A ukázal rukou tam k oknu, za okno kavárny, do toho 

smutného světa. 

Gregor se otočil k výhledu na hřbitov. Mezi náhrobky tam, po úhledně 

upravené cestičce, kráčel pan Kaminský, jak ho znával po celý ten čas, 

zavěšen do ramene dámy, která kdysi nejspíš musela být opravdu krásná. 

Odcházeli společně do útrob nekonečného bludiště z kamení a keřů. Zdálo 

se, že jsou velmi šťastni. 

 

 

 

 

 

 

 

 


