Míša
„Míšo!“ Jan, dosud ležící na stráni s rukama pod hlavou, sebou překvapeně trhnul a nadzvedl se na loktech. Od řeky stoupají a mávají na něj dva
kluci v kloboucích, jeden s teletem a druhý usárnou na zádech.
„Á, Ostraváci dojeli!“ Kamarádi zamířili přímo k němu. Větší kudrnatý
Danny energicky rázuje a jeho menší kamarád, řečený Špacír, se za ním
belhá s tváří zkřivenou bolestí.
Jan se pousmál: „Tak Špacírovy nové kanady se ještě nepoddaly.“ Lehl
si zpátky do trávy. V puse žmoulá stéblo trávy a s potěšením hledí do vysokého letního nebe.
„Jak mě ale mohli na tu dálku poznat?“ napadlo jej najednou. Ohlédl se
za sebe. „Aha!“ usměje se chápavě. Prozradila ho kožešinová vesta z černého beránka s chlupy nahoru visící na větvi stromu za ním. To ona může
za jeho přezdívku. Vypadá v ní skutečně tak trochu jako medvěd.
Danny dorazil k Janovi, shodil tornu z teletiny do trávy a ještě zadýchaný
volá na notný kus za ním se trápícího kamaráda: „Tak makej! Jedu! Jedu!“
křičí a s kloboukem v ruce mává, jako když kovboj popohání dobytek.
Jan se přidal k povzbuzování. „Hop, hop, hop!“ volají oba vesele. Špacír
se jen ušklíbl, ale přidá do kroku. Když dorazil až k nim, svalil se do trávy
a s bolestivou grimasou stahuje vysoké kožené vojenské boty.
„Se mi asi shrnula ponožka nebo co,“ mumlá omluvně.
„No jo, když má někdo nožky jako slečinka, tak si nemá brát nové kanady, ale vzít si raději bačkůrky,“ dobírá si zdánlivě káravě kamaráda Danny.
„Jo, nebo galoše!“ přidal si Jan a oba se rozesmějí.
„Sklapněte, volové!“ durdí se naoko Špacír, ale vzápětí se už svému neštěstí směje i on. „Já blbec! Proč jsem si raději nekoupil nějaké staré rozšmajdané!“ chytí se teatrálně za hlavu.
„To nic. Vydrž! Však ony se poddají,“ poplácá ho po zádech Jan.
„Za dva týdny svolává na Vikštejn osada Astra potlach,“ změnil téma
rozhovoru Danny. „Počítáš s tím, Míšo?“
„Jasně!“ Jan má rád ta setkání s kamarády často i z velké dálky, veselá
posezení u ohně a roztodivná klání.
„Budeš zase soutěžit s nějakým vyprávěním?“
„Asi ne. Tentokrát půjdu do boje s dekou!“ vytrčí Jan bojovně ruku se zaťatou pěstí. „To víte, musím trénovat. Po matuře půjdu na vojnu k paragánům!“
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„Počkej, já myslel, že jako absolvent železniční průmyslovky půjdeš jako
všichni ajznboňáci jen na půl roku k železničnímu vojsku?“ podivil se Špacír.
„Já zase myslel, že budeš studovat dál. Chtěl jsi přece na filosofii, ne?“
zareagoval rovněž překvapeně Danny.
Jan se zasmuší. „Tu přihlášku na filosofickou fakultu podávat nebudu.
Neumím jazyky a pak…“ na chvíli se odmlčí, „taky s penězi bychom moc
nevycházeli.“
Kluci chápavě pokývali hlavami. „Ale proč ti paragáni?“ nedalo to ještě
Špacírovi. „Víš, jaká tam bude pakárna!? Tak bys to měl za šest měsíců
za sebou!“
„Já si myslím, že každý chlap by si měl vojnu řádně odsloužit. Já jsem
vlastenec, a jaké jiné vojsko než výsadkáři jde první do boje, když je vlast
v ohrožení?“
Danny se zatvářil znechuceně. „Já na vojně byl. Samopal jsem viděl jen
v přijímači, a to jsem si ani nevystřelil. Zato šikany a buzerace jsem si užil
až až. No prostě, dva roky v prdeli!“ odplivnul si.
„No jo, ale tys byl u těch politických, u pétépáků, ne?“ opatrně namítl
Špacír.
„Teď už to ale bude všechno jinak. Žádní pétépáci, žádné politické perzekuce! Teď už budeme skutečně svobodná země, uvidíte!“ vyhrkne Jan
se zanícením.
Danny jen zakroutí hlavou a nesouhlasně mávne rukou na znamení,
že se o tom nechce bavit. Vstal a hodil tornu na rameno: „Raději pojďme,
na večer jsme přece chtěli za klukama ke Starému mlýnu.“
„Moment! S řekou jste se už přivítali?“ zarazí ještě Jan kamarády už
na odchodu. S tichou pokorou se zahledí dolů do malebného údolí s romanticky se kroutící Moravicí.
„No není na té Moravě krásně? Řekněte, nemělo by cenu za takovou
zemi bojovat?“
Špacír pokývá souhlasně hlavou. Pak s úsměvem poplácá Jana po zádech: „Tak pojď, ty vlastenče!“ A zatímco Danny ještě chvíli dál zamyšleně
hledí na řeku, otočí se a vydají na cestu.
*
Jan ležel na zádech, spokojeně nasával vůni kouře, lesa a řeky a pokoušel
se zahlédnout hvězdičky na noční obloze. „Kluci,“ zasnil se, „co takhle příští léto někde v Kanadě?!“
„Jo, to bych si dal líbit! Já bych jel hned! Jupí!“ nadšeně odpovídají kamarádi z osady Sirot.

10

„Děngi! Děngi! Davajtě děngi, sopljaki!“ pokřikují neurvale sovětští vojáci a dělají posměšná gesta.
Jan si všiml Honzova napjatého výrazu. onzova „Zvedni hlavu a ignoruj
je! Ať vidí, že nám nestojí ani za pohled!“
Vojáčci, když vidí, že nic nedostanou, po nich začali přes plot házet
prázdné plechovky a všude okolo nich se povalující odpadky.
„No, podívej se na to, co to je za lidi! Co tu stačili za těch pár týdnů nadělat za binec. Vždyť oni ani neví, k čemu slouží záchody a toaletní papír.
Prasata!“
„Co po nich chceš, vždyť někteří prý tady viděli poprvé v životě zděné
budovy a elektřinu vůbec neznali.“
„Mají tu bordel jako v Sovětském svazu!“
„To jsi slyšel, co provedli včera Rulíškovi?“ Jan zavrtěl hlavou.
„Když jel kolem něj sovětský náklaďák, tak si odplivl. Rusáci zastavili,
přiběhli dva vojáci i s důstojníkem, dali mu pěstí, nacpali ho do auta a odvezli.“
„To by na mě mohl některý zkusit! Já bych mu ji vrátil!“ zasyčel bojovně
Jan. „A co s ním bylo dál?“
„Když odbočili na Rapotín, tak začal bušit na stěnu kabiny. Vyhodili ho
s tím, že příště ho zastřelí a někde zahrabou.“
„Svině! Chovají se tu jako na dobytém území!“
„A ještě to nahlásili na policii a žádali Lubošovo potrestání dvojkou
z mravů! Dneska byli kvůli tomu esenbáci u ředitele.“
„Potrestání? To oni by měli být potrestáni! Za omezování svobody, násilí a vyhrožování smrtí! Za porušování mezinárodního práva! Za přepadení suverénního státu!“ rozhořčil se Jan.
„Asi těžko, když jejich dočasný pobyt Národní shromáždění dodatečně
legalizovalo.“
„Dočasný pobyt! Vždyť víme, jak vypadají ty jejich dočasné pobyty! Vyhnat je svinským krokem, okupanty!“
Honza jen pokyvuje hlavou, když Jan pokračuje: „Čtyři! Jen čtyři poslanci byli proti tomu, abychom uzákonili přepadení cizí armádou! No
řekni, je to vůbec možné? Co se to s tímto národem děje?! To všichni jen
skloní hlavu a sklapnou kufry?“
Zastavili se. „Proč jsme se nebránili, nebojovali? Já bych šel první! Vždyť
já tady s nimi nemůžu žít!“ cloumá Janem vztek. Odmlčí se a po chvilce
dokončuje rozhodně: „Ne. Tak to nesmí zůstat. Něco se musí udělat!“
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náklaďáky s pískem. Na náměstí je vůbec nepustili! Kolaboranti!“ Olda
vzteky sevřel pěsti. „Hanys, oni nic změnit nechtějí, oni nic z Palachových
požadavků nesplní,“ doplní hořce.
„Právě proto musíme bojovat!“ odpoví mu povzbudivě Jan. „Já jedu
do Prahy.“
Olda pohlédl Janovi do očí. Už ho znal dost dobře, aby věděl, že mu
nemá smysl něco vymlouvat. „Jeď!“ přikývl. „Jak to uděláš se školou?“
„Nahlásím, že jsem nemocný.“
„A co na intru?“
Jan jen mávl rukou. „Ať si mě klidně vyhodí – mně je to už jedno.“
Olda mu stiskl rameno. „Tak se drž, chlape!“
*
Jan přistoupil ke skupině mladých sedících na matracích u kašny pod
rampou muzea. Drobně pršelo a on se mírně třásl zimou. Boty i lehký kabát měl promočené. Přesto jim trochu nesměle, ale odhodlaně oznámil:
„Já jsem přijel ze Šumperka, abych se k vám přidal.“
Kluci si ho zvědavě prohlížejí. „Dyť seš zmrzlej už teď. Vydržíš to?“
„No to si pište, že to vydržím!“ ohradil se Jan dotčeně.
Kluci se zasmáli. „Tak pojď,“ dělají mu místo na matraci. „Jak se jmenuješ?“
„Jenda.“
„Jarda, Luboš… a já jsem Olda Vít,“ podal mu ruku vysoký brejlatý mladík.
„Koukám, že jsi celý mokrý. Sedni si tady k těm kamínkům – kluci je
přinesli vedle od zedníků.“ Vít se otočí k právě přicházející dívce: „Hanko!
To je Jenda. Má úplně promočené boty, nemáme tam pro něho mezi těmi
věcmi, co přinesli lidé, nějaké suché?“
Za chvíli už Jan zahalený do deky suší boty u kamínek.
„Kdybys potřeboval na toaletu, tak to máme domluveno s vrátnými
a pracovníky muzea,“ zapředl s ním hovor Vít. „Říkal jsi, že jsi ze Šumperka.
Co děláš, studuješ?“
„Jsem ve čtvrťáku na železniční průmyslovce. A ty?“
„My jsme tu s Hankou a Lubošem z Husovy teologické fakulty, Petr je
z pajdáku, tady Jarda je dělník z Tesly Karlín a Přemek pracuje jako spojovací technik.“
„Jak to vypadá v Šumperku?“ vyzvídá dál Vít.
„U nás je to hrozné. Máme asi pět tisíc sovětských vojáků v kasárnách
přímo ve městě.“
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„Máte s nimi nějaké problémy?“
„No to bych řekl! Od školy a našeho internátu odděluje kasárna jenom
plot. Máme s nimi pořád nějaké konflikty. Napadají nás a okrádají. Zrovna
v noci ze soboty na neděli vykradli náš pokoj.“
„A co s tím dělá Bezpečnost?“
„Coby – nic. Vždycky to uzavřou, buď že se nic nestalo, nebo že to byla
vina našich lidí.“ Mladý bohoslovec vycítil Janovo hluboké rozrušení.
„Klid,“ chytil ho za paži, „ve světě se dějí mnohem horší věci.“
„Jak chceš zachovat klid, když tě přímo na ulici přepadnou, zfackují a okradou?“ oponuje mu rozčileně Jan. „Provokují, kudy chodí. Jejich
ozbrojené hlídky úmyslně vráží do lidí na chodnících. Strhli černý prapor
za Palacha a když na škole vyvěsili druhý, tak se jej pokusili strhnout znovu! Jeden náš profesor na ně křičel, proč to dělají, a oni mu řekli: „Potomu
što vy vsje kontra“ a plivli mu do tváře!“
„To se ale dá a musí řešit. Vedení města nebo okresní národní výbor
v tom určitě něco podniká,“ snaží se ho zklidnit Vít.
„Bojovat musíme! Tak jako nám to ukázal Palach, tak jako to udělali husité…“ rozrušený Jan náhle nenachází slova, která by vyjádřila jeho
rozhořčení.
„Ale Jeníku. Násilí plodí zase jen násilí,“ uklidňoval ho trpělivě Vít.
„Ale se zlem a nespravedlností se přece musí bojovat!?“
„Vždyť my přece bojujeme,“ ukázal Vít s rozpaženýma rukama na ostatní hladovkáře.
„Ano, proto jsem tady – abych bojoval za Palachovy požadavky a…“ Jan
na okamžik zaváhal, „když to nepůjde jinak, tak ho třeba i následoval!“
dokončil odhodlaně.
Vít zvážněl a pohlédl Janovi do tváře. „Ne, ten kluk nemluví jen tak
do větru. Tohle není nějaká póza. Ten kluk mluví zcela vážně,“ proběhne
mu hlavou.
„Víš, Jeníku. Já tady držím hladovku, protože také podporuji Palachovy požadavky, ale sebevraždu – tu odmítám. Já bojuji za to, aby už žádní
mladí lidé umírat nemuseli.“
Jan zavrtěl hlavou. „Mistr Jan Hus také odmítal násilí, svou smrtí v plamenech ale zažehl revoluci.“
„Jeníku, Jeníku. Takhle ne. Hus nám sice přinesl světlo, ale my musíme
zvolit jinou cestu. Už bylo dost umírání. Musíme se přičinit jako živí,“ promlouval k Janovi naléhavě Vít. „A navíc – kdybys to provedl teď – po Palachovi, tak by z tebe udělali blázna!“
Jan přikyvoval. Vít ale nemohl vědět, že to u Jana vždy neznamená souhlas. To jen vyjádřil respekt k jeho názoru.
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*
„Jendo!“ spráskla ruce maminka, „že se nestydíš! Tak dlouho spát!“
Jan se s úsměvem podívá na maminku. Dobře ví, že se zlobí jen naoko.
„Mámo, nech mě ještě chvilku. Vždyť víš, jak rád spím,“ řekl prosebně.
Maminka zjihne a otočí se ke dveřím. „No dobře, ale už se dlouho nepovaluj, Jeníku.“
Jan se slastně protáhl. „Není nic krásnějšího než se probudit doma –
ve své posteli, ve svém pokojíku, u svých rodičů,“ napadlo ho a vzápětí
se mu srdce sevřelo. „Naposled,“ uvědomí si. Očima přejíždí ty důvěrně
známé předměty. Snaží si vrýt do paměti obrázek domova.
Celý ten poslední víkend u rodičů v podstatě stráví na gauči. Tady,
v tom prostředí nasyceném pocitem bezpečí a lásky, znovu a znovu rozmýšlí nad svým rozhodnutím, aby se znovu a znovu ubezpečoval, že je pro
něj a jeho blízké sice kruté, ale správné.
„Mámo, napsal jsem báseň,“ podal Jan osobě nejmilovanější před odjezdem lístek se svým předposledním veršem. Maminka jej začala číst…
Pochodeň vzplála
uprostřed náměstí
Pochodeň strachu
z lidského neštěstí
Pochodeň zoufalství
Pochodeň vzdoru
Pochodeň protestu
němého bolu…
„Tebe ta Palachova oběť stále moc trápí, viď?“ Jan jen mlčky přikývl.
„Mámo, mámo, kdybych se ti tak mohl svěřit! Kdybych tak mohl… ne,
nejde to… odpusť,“ povzdechne si v duchu.
„Příští víkend nepřijedu. Chceme s kamarády vyrazit na Šerák,“ změní
rychle téma.
„Teď? V tom počasí? Nenecháte to, až bude tepleji?“ podiví se maminka.
„Víš,“ zaváhal syn, „to už… to už budu mít před maturitou a nebude
čas.“
Už oblečený s věcmi v rukou se náhle nemůže odhodlat k odchodu.
„Tak honem, Jeníku! Abys ten vlak nezmeškal,“ popohání ho ustaraně
maminka. Jan se k ní skloní, aby mu, jako vždy, udělala křížek na čelo. Políbí ji, chviličku zaváhá, a políbí i otce. Ten nad tím nezvyklým rozloučením
povytáhne obočí a usměje se na něj.
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*
„Já nevím, jak dlouho ještě budeme muset chodit nakupovat k těm Zajícovým!“ obrátila se jen zdánlivě na svůj doprovod vymóděná natupírovaná
čtyřicítka. Její pronikavý hlas připoutal pozornost ostatních kupujících.
„No, co tak koukáte?! Vždyť je to ostuda,“ ušklíbla se natupírovaná, zatímco její manžel důležitě přikyvuje. „Já mít takového syna, tak někam
zalezu, ani se neukazuju!“
„To by možná bylo nejlepší,“ utrousil nějaký starší pán v klobouku.
„Cože?! Co jste tím myslel?!“ ohradila se dotčeně neurvalá čtyřicítka.
„Že byste se buď měla chovat slušně, nebo raději nevylízat na veřejnost!“ odpověděla místa pána jeho manželka, dosud nevěřícně kroutící
hlavou.
„Jo?! A proč?! To jako kvůli tomu jejich blbečkovi, co se upálil, aby se
dostal do čítanek?!“
„Ne! To kvůli té vaší nevymáchané hubě!“ dožral se pán v klobouku.
„Co si to dovoluješ, soudruhu! Víš, kdo já jsem?!“ vypjal důležitě hruď
dosud jen přitakávající soudruh manžel.
„Tak za prvé, nejsem váš soudruh. A za druhé, co jste zač, je vidět
na první pohled,“ řekl mu s opovržením starší pán.
Soudruh manžel vytřeštil oči. „Vy, vy…,“ bylo jediné, na co se zmohl.
Zato jeho akční žena zavelela: „Pojď pryč! Tady už nebudu ani vteřinu!“
Ještě ve dveřích se ale otočila a výhrůžně zaječela: „Toho budete litovat!
Všichni!“
Když natupírovaná hlava následovaná konsternovaným manželem
vypochodovala z obchodu, nastalo uvnitř ticho. Všichni kupující hleděli
do země nebo do regálů. Styděli se za tu neomalenou dvojici. Styděli a báli
pohlédnout na Janovu maminku, která celý rozhovor musela vyslechnout.
Ještě se jí třásly ruce, když k ní přistoupil ten starší pár. Pán smeknul klobouk a paní ji vzala za ruku. Jemně ji stiskla a pohlédla do očí. V tom stisku a pohledu bylo vše – hluboký soucit s bolestí matky, úcta k nezměrnému činu jejího syna i víra ve spravedlivější budoucnost…
*
Skupina esenbáků nakvašeně přešlapovala u zdi vítkovského hřbitova
poblíž Janova hrobu. Podzimní sychravý chlad jim pomalu pronikal uniformami a oni už docela promrzlí proklínali tuhle otravnou službu. „Krucinál! Už necítím prsty na nohou,“ postěžoval si jeden ze starších příslušníků.
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