
2 3 

Klácelka, strážená kamennými postavami husitských 
vojevůdců Jana Žižky, Prokopa Holého i bájného náčel
níka blanických rytířů Zdeňka ze Zásmuk.

Tatínek vytáhl elektrickou svítilnu, napájenou dynam
kem pomocí páčky, kterou bylo nutno neustále mačkat 
rukou, takže lampička nejen svítila, ale též sílila svaly. 
A  v  její záři jsme načapali dva výrostky, kteří se ka
pesním nožíkem pokoušeli do stěny Klácelky vyrýt svá 
jména.

Tenhle zlozvyk jsem mimochodem nikdy nepochopil. 
Svého jména si má člověk vážit, dbát o něj a vylepšovat 
jeho zvuk, předávat svým potomkům řádně udržované 
a chránit ho před zlem, neboť znalost jména dává moc 
nad pojmenovaným. Jak se píše v knize Genesis: „Když 
byl učinil Hospodin Bůh z  země všelikou zvěř polní, 
i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby po
hleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a  jak by 
koli nazval Adam kterou duši živou, tak aby jmenována 
byla.“ Avšak vandalsky svým jménem kazit přírodu či 
lidské památky je ubohost všech ubohostí. (Zvláštní sku
pinou vandalů jsou pak politici a  mocní tohoto světa, 
kteří svými jmény pokrývají podstavce svých pomníků.)

Takže jsme se s tatínkem na kazisvěty vrhli, vyrazili 
jim nožíky z ruky, povalili je tváří na zem a svázali jim 
ruce za zády pásky od kalhot. Při výslechu vyšlo najevo, 
že jeden je Čech jménem Břeněk, kdežto druhý Němec 
a sluje Fritz. K Němci se vandalství hodilo, koneckonců 
Vandalové, kteří vydrancovali starověký Řím, byli také 
germánský kmen. U příslušníka mého vlastního národa 

Zlonice, úterý 6. července 1937

Dnes je památný den upálení Mistra Jana Husa. Veliké 
štěstí, že ho tenkrát kostnický koncil odsoudil k  smrti 
v plamenech, protože s maminkou a tatínkem jedeme na 
výlet. Nejdříve lokálkou do Nelahozevsi, odsud koleso
vým parníkem Primátor Dittrich po Vltavě do Mělníka. 
Zde jsme na terase zámecké restaurace s  půvabným  
výhledem na soutok Labe s  Vltavou zlehka poobědvali  
filety z  čerstvě uloveného candáta, obalené v  těstíčku 
z mouky a bílkového sněhu s provensálskými bylinkami 
a plátky mandlí, osmažené na přepuštěném másle. Pev
né a lupínkující candátí masíčko jsme zapíjeli bílým ví
nem Ludmila ze sklepů knížete Lobkowicze. Ludmilu 
nám přinesli na stůl v originální široké a nízké láhvi zva
né „kalamář“, vyráběné prý podle středověkého vzoru.

Z Mělníka jsme popojeli bryčkou do nedaleké vsi Tu
padly a odtud již pěšky malebnou krajinou Kokořínska 
po stezce hadovitě se vinoucí mezi pískovcovými věže
mi. A tady nás čekalo veliké překvapení: Mezi stromy se 
najednou zatměl temný vchod do sluje obklopené obřími 
hlavami. Tatínek nás poučil, že sluj se nazývá Harfenice 
a do skály ji stejně jako gigantické hlavy před sto lety vy
tesal a pestrými barvami omaloval sochař Václav Levý, 
původně mnichkuchař. O  kousek dál jsme narazili na 
další Levého dílo — kapli svaté Máří Magdalény vyhlou
bené do mohutného balvanu. A do třetice umělá jeskyně 
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čili lehkého opevnění vzor 37. Velkolepý dojem vozu kazí 
jen směšně malý rozchod kol, neboť zakázková karoserie 
je mnohem širší nežli sériový podvozek.

Maminka mi k  svačině namazala chleba s  tvarohem 
a  cibulí, jenže jsem neměl hlad, a  tak jsem se rozhodl,  
že ho přinesu na přilepšenou Jarkovi Baterkovi. Položil 
jsem mu ho v rokli na okno chatrče, jenže Jarka byl doma, 
uviděl mě a  pozval k  sobě na návštěvu. Měl právě ně
jakou světlejší chvilku, takže působil docela rozumně 
a mezi sousty chleba s tvarohem mi vyprávěl svůj pří
běh. Ve skutečnosti jmenuje Jaromír Chvojka. Vyučil se 
ševcem, pak ale vypukla světová válka a on byl odveden 
na frontu v Haliči. Při bodákovém útoku jej zasáhla do 
hlavy střepina z granátu a on padl do bezvědomí. Probu
dil se v zemi nikoho, zapadlý po krk do bahna v trychtý
ři po výbuchu. Ztratil pušku i přílbu, jeho uniforma byla 
rozervána k  nepoznání. Krajina přeoraná dělostřelec
kou palbou vypadala všude stejně. Netušil, na které stra
ně leží jeho prapor, zoufale bloudil sem a tam a ze všech 
zákopů na něj stříleli z kulometů. Do toho bez přestání 
pršelo a z bláta stoupala mlha. V noci vyšli proti sobě dva 
vojáci ozbrojení plamenomety a  pustili se do souboje. 
Výtrysky hořící nafty se křižovaly temnotou jako perutě 
padlého anděla. Bitva skončila tím, že se oba plameno
metčíci navzájem zapálili a nádrže hořlaviny na zádech 
jim vybuchly v  ohnivých koulích. Už neměl sílu ani se 
plazit. Bez hnutí ležel v  ledovém dešti a  sledoval, jak 
z něj vyprchává život. Ráno přišli sběrači mrtvol. Pro
mrzlého na kost ho hodili do hromadného hrobu, který 

mě to však mrzelo.
Pak jsme se poradili a  vynesli soud: Protože odry 

tou skálu již nelze vrátit nazpět, odsuzují se pachatelé 
k  tomu, aby každý tomu druhému nožíkem vyryl jeho 
jméno na holé hýždě, střídavě písmeno po písmeni. Bře
něk si stěžoval, že je to nespravedlivé, neboť oproti Fri
tzovi má navíc dva háčky, ale bylo mu to prd platné.

Přesně podle očekávání, první písmena odsouzenci 
ryli lehce až něžně. Jak se v  nich ale vzmáhala touha 
oplatit svému komplicovi způsobenou bolest, ryli čím 
dál hlouběji a ke konci už krev docela slušně prýštila. Na 
závěr museli přísahat na svou duši a psí uši, že už nikdy 
nebudou svá jména čmárat, rýt, řezat ani leptat nikde, 
kam nepatří, a byli propuštěni.

Už se připozdívalo, takže jsme se vrátili domů vlakmo.

Zlonice, sobota 11. června 1938

Ing. Studihrad vyhrál hlavní cenu v loterii Českého srd
ce a koupil si luxusní dvoumístný kabriolet Aero 50 Dy
namik s proudnicovou karoserií, vyrobenou na zakázku 
od firmy Sodomka. Automobil má ladně zapuštěné před
ní reflektory, chromovaný kryt chladiče ve tvaru Gaus
sovy křivky, kapkovité kryty předních i  zadních kol,  
ozdobené stříbřitými spirálami, červenomodrý hedváb
ný lak a elektrickou stahovací střechu z bílé kozinky. Stál 
prý rovných 45 tisíc Kč, za což by se, jak podotkl tatínek, 
dala pořídit hrubá stavba jedné pohraniční šmrnctvrze 



6 7 

Na uvítanou nás ostříhali dohola, posypali nás od hla
vy k patě svědivým práškem proti hmyzu a navlékli do 
rozedraných vězeňských hadrů. Pak jsme vyfasovali ve
čeři (polévka ze shnilých bramborových slupek, zahuš
těná armádou bílých červíků) a  každý jednu krabičku 
sovětských papiros značky Krásnyj meliorátor. Ona ta
ková ruská papirosa vypadá úplně jinak než cigarety 
všude jinde na světě: začíná dlouhou papírovou dutin
kou a teprve na konci má krátký váleček slisovaného ta
báku, který vydrží hořet neuvěřitelně dlouho. Zkušení 
kuřáci dutinku zalamují do tvaru písmene Z, nebo ji dva
krát za sebou prolamují dovnitř do kříže, aby na konci 
nevdechli do plic žhavý popel. Vykouřil jsem jen jednu 
a div jsem nevypustil duši.

Jáchymov, sobota 3. února 1951

Dnes jsme si při tlačení vozíků povídali s panem fará
řem, co bychom dělali, kdyby nás pustili na svobodu. On 
chce pěstovat včely, neboť se mu zdají být příkladem ne
zpochybnitelného dobra: opylují rostliny, dávají med 
a nic za to nechtějí.

Já na to povídám, že chci zabít lidi, kteří zabili lidi, 
které jsem miloval.

Otec Suchomast posmutněl: „To nedělej, Pravomile. 
Nenávistí si jedině pomačkáš duši. Navíc pro ně smrt 
není trestem, ale vysvobozením.“

„Tomu nerozumím, důstojný pane.“

se ani nenamáhali zasypat. V tom hrobu dodnes leží mezi 
ostatními mrtvolami a pokouší se po paprsku světla vy
šplhat do nebe.

Старобельск, neděle 7. července 1940

Ráno nás probudil zase jeden strážný, dupající po stře še. 
Najednou ale zazněl svist, dupání přestalo a místo něj do 
plechu zabubnovala poskakující hlava, pak dopadlo bez
hlavé tělo a bylo zas ticho. Dírkou ve stropu dovnitř vtek
lo pár kapek krve. Nejspíš tady železnici křížilo elektric
ké vedení.

Navečer jsme dorazili do cíle. Na nádraží nás vyhnali 
z dobytčáků, seřadili do trojstupů a s rukama sepnutýma 
na zátylku jsme museli klusat dobré tři kilometry na 
okraj města, za zdi pravoslavného ženského kláštera, 
proměněného v zajatecký tábor.

V zavšivených dřevěných barácích tady po dvou stov
kách přežívala míchanice individuí všeho druhu — zaja
tí polští vojáci, političtí vězni, ale i sprostí kriminálníci.

Ve středu tábora se tyčil kdysi krásný chrám završený 
pěticí bání, z nichž někdo sedřel vrstvu zlata. Bolševici 
se zvrhlou nenávistí ke všemu posvátnému jej proměnili 
v obrovskou latrínu. Oltář rozmlátili na kusy a místo něj 
postavili velký sud, kam si celý tábor musel chodit ule
vovat. Výkaly stékaly proraženou dírou na rakve dávno 
mrtvých jeptišek do krypty, nyní sloužící jako žumpa. 
Ještě nikdy jsem nic tak odporného neviděl.
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„Ti, kdo nevěří v  posmrtný život, se nedostanou do 
nebe ani do pekla. Po smrti těla umírá i jejich duše a čeká 
je nekonečná, věčná Nicota. Aby mohli být za své hříchy 
potrestáni, prožívají si peklo už na zemi, utopeni v pla
menném jezeru svých spalujících vášní, nenávisti k sobě 
i jiným, ochromujícím strachu ze života i ze smrti.“

Večer na baráku nemůžeme usnout hladem. Místo jíd
la si zpíváme písničky o jídle: Komáři se ženili, Švestko-
vé knedlíky, ty já mám nejradši, Dusili jsme husu v bou-
dě na primusu nebo Bramborový placky se škvarkama. 
Pak jsme si nemohli vzpomenout na žádnou další. Až  
mě napadlo blues Tmavomodrý svět od Ježka, Voskovce 
a Wericha:

Co mi naplat,
když nemám hlad,
že mi chutná.
Co mi naplat,
že nemám hlad,
když duše smutná.
Tak nás to rozbrečelo, až jsme z toho usnuli.


