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Češi mají asi už navěky 
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  Je mi dvacet, jsem poručíkem, píše se rok pětapadesát a mám svá zásadní předsevzetí. Dvě. 

Vždycky jsem měl svá předsevzetí přerůstající s rostoucím věkem v záměry. Myslím, že jsem 

je přijímal dokonce dřív, než jsem se narodil, nebo přinejmenším v okamžiku, kdy jsem 

přicházel na svět. Na ta první jsem zapomněl, možná bych si těžko vzpomínal i na ta další, ale 



s určitostí mohu tvrdit, že jsem vždycky nějaká při ruce nebo tedy v hlavě měl, absolutně jsem 

si nedokázal představit svůj život bez nich.  

 Kdybych měl pátrat po genezi svého stále pošetilejšího počínání a přeskočil prenatální věk, 

za tenhle zvyk mohl hlavně skauting a ještě dříve Foglarovy Rychlé šípy. Teď bych tyhle 

sklony nejraději zapřel, ale vždycky jsem měl od malička nezničitelný pocit, že k úspěchu 

pomáhá vůle. Chci, a proto mohu, právě tohle solarovské. Ale bránil bych se, kdyby mě 

někdo obviňoval z voluntarismu, že vůle je základním principem bytí. Ale určitě pro mě byla 

dominujícím rysem charakteru. Nedokázal bych tehdy přejít kolem obchodu, za jehož 

výkladem by byla kniha s názvem Výchova vůle. Koupil bych si ji, i kdybych měl třeba 

hladovět, ačkoli cosi takového mi nikdy nehrozilo a věřím, že ani nebude, jsem historický 

optimista. 

 Ale hlavně proto, že skončila válka v Koreji. Nikdo si nedovede představit, co pro nás, mladé 

poručíky, znamenalo, že se v Koreji přestalo bojovat. Možná víc než když skončila druhá 

světová, ačkoli tahle východoasijská země byla od nás pěkně daleko. Na většinu přání jsme 

totiž ve vojenském gymnáziu dostávali obvyklou stereotypní odpověď: Až skončí válka 

v Koreji! 

 Nejdůležitější asi opravdu bylo, alespoň pro nás vojáky, aby tenhle konflikt vzal za své, a 

neustále jako reakci na cokoli v náš prospěch už jsme neslyšeli: Nezapomeňte, co se děje 

v Koreji! Třeba když jsme měli jet na Vánoce domů. Pomalu do posledního dne nebylo nikdy 

jasné, jestli pojedeme nebo ne, jako kdyby pro průběh a výsledek války bylo zásadně důležité, 

budeme-li o Štědrém večeru doma nebo ve vojenské škole s puškami 98 N ve skladu. 

Nedokázal jsem pochopit, že tenhle notoricky přesvědčivý fakt v tu dobu někdo dokázal 

znevažovat. Když jsem třeba v chemické laboratoři objevil na mramorové desce pro pokusy 

nápis: KAM POJEDOU ŽIŽKOVCI NA VÁNOCE? DO PRDELE A NIKAM! 



 Pod tímhle sdělením bylo i další: ŠEVČE, DRŽ SE SVÉHO KOPYTA! KREJČÍ, NEPLEŤ 

SE DO POLITIKY! Což byla narážka na našeho ZVP, tedy zástupce velitele školy pro věci 

politické. Byl to mírný, hodný, upřímný člověk, ale jednou jsem se při jeho přednášce o 

politické ekonomii socialismu a kapitalismu neubránil, abych nepočítal, kolikrát se mu za 

hodinu podaří říct ono parazitické slovíčko prostě. Dokázal je říct stotřináctkrát!         

 Možná jsem si na tuhle jízlivou epizodu vzpomněl po letech právě proto, že nyní mám 

nastoupit ke stotřináctému letištnímu praporu. Už jen tohle číslo mě totiž předem fascinovalo. 

Nevěděl jsem sice v ten okamžik, co vlastně je letištní prapor, ale hlavně mě udivilo, že 

bychom jich měli mít minimálně sto třináct. V tu chvíli mě nenapadlo, že by se některá 

pořadová čísla mohla klidně přeskočit, což nakonec byla i pravdu – prý se cosi takového dělá 

nejen v zájmu utajení vojenských skutečností, ale i ke zmatení nepřítele kolik jednotek vlastně 

vůbec máme. Jak tedy bylo jednoduché uvést nepřítele v omyl, stačilo posunout desetinnou 

čárku nebo přidat někde sem tam stovku. 

 A jsem u čísel, což souvisí s mým prvním předsevzetím. Ještě totiž dříve, než jsem začal 

zcela plánovitě přijímat předsevzetí, naučil jsem se počítat. Myslím, že dokonce sám od sebe, 

nikdo se nepřipomínal, že by mě tuhle dovednost naučil. Ono se tohle totiž nabízelo samo, 

všechno, co jsem viděl, se dalo počítat. Byl jsem tím až fascinován. Hlavně jsem si dělal na 

papíře čárky a ty poté počítal. Chtěl jsem se dopočítat do miliónu, pěkně popořádku, od jedné 

přes sto a tisíc, deset tisíc, dvacet tisíc, počítání bylo nekonečné, a tak jsem musel buzerovat 

rodinu, aby počítala pro mne. Pro tuhle aktivitu se mi podařilo získat jen matku a sestru, 

bráchu bych teprve musel naučit počítat a tátu jsem doma téměř nikdy nezastihl, byl buď 

v práci, na rybách nebo v hospodě, tam nejčastěji. 

 - Kolik jste napočítaly? ptal jsem se ráno matky a sestry, která většinou řekla osm set, tisíc 

nebo dvanáct set, kdežto matka dva i tři tisíce, měla mě určitě raději. Dnes vím, že mi jen víc 

lhala, nedovedu si zpětně představit, že by si lehla do postele a počítala do několika tisíc. 



Zvláště když zrovna spala s tátou. Já jsem ale tuhle robotárnu, než se mi večer podařilo 

usnout, několik měsíců dělal. Ale za to jsem přestal čárkovat, v duchu šlo totiž počítání 

rychleji. Nakonec jsem ale musel ocenit i matku, že mi chtěla udělat radost. 

 Ve vojenském gymnáziu se k tomu počítání přidalo prostorové vidění, ačkoli chvíli trvalo, 

než jsem zvládl deskriptivní geometrii, nestačilo si jen něco představit, ale zvládnout i 

příslušný technický aparát. Umět dobře počítat a mít prostorové vidění, už jaksi zákonitě 

předurčuje k tomu být i suchým patronem. Snažil jsem se jím nebýt, ale ke všemu jsem byl 

hubený, měřil sto sedmdesát centimetrů a chodil stále rovně. Pořád jsem totiž slyšel našeho 

tělocvikáře: Držte se rovně! Hlavu nahoru! Vypněte prsa a ramena stlačte dozadu a dolů! 

Jeho chování mi připadalo trapné, i on vypadal trapně, když tak sám chodil, nemohl asi jinak, 

už se tak rovný narodil, když nám tuhle povinnost stále připomínal. Ale já se skutečně takhle 

při chůzi držel, věděl jsem, že takový postoj při své výšce potřebuji, jinak budu chodit jako 

zlomené křídlo nebo jako vohnout, jak u nás říkali poloshrbeným. 

 Když jsem se takhle držel, vypadal jsem přece jen trochu obstojně. Alespoň ve svých očích, 

což koneckonců často člověku stačí, někdy víc než cokoli jiného. Ale držet se rovně ovšem 

nepatří k mému hlavnímu předsevzetí. K tomu právě patří počítání nebo přesněji matematika 

či ještě něco přesnějšího, ale k tomu se dostanu později. 

 I když cítím, že se ke všemu dostávám čím dál tím větší oklikou, musím nejdřív říct: jak 

mám armádu rád a nedovedu si představit život bez ní, tak se mnou pěkně vyjebala. Tohle 

poslední slovo musím použít, i kdybych nechtěl, představuje vojenský terminus technicus, 

nedá se ničím nahradit, jen snad opsat. 

 Představte si, že v patnácti nastoupíte do vojenského gymnázia a škola a rodiče navzájem 

podepíší, že budete-li dobře prospívat, nastoupíte po maturitě na některou vojenskou vysokou 

školu. Poté skutečně dobře prospíváte, ale armáda vás místo na vysokou školu pošle do 

vojenského učiliště, navíc až na výjimky jednoho typu, do učiliště pěchotního. K tomu zrovna 



v roce, kdy se střední školy zkracují o rok, maturita se dělá koncem srpna, když se za šest 

neděl absolvuje čtvrtý ročník, tedy oktáva. Na reptání se odpovídá obligátně: Pochopte, je 

vážná mezinárodní situace, sotva skončila válka v Koreji! A pěchotní učiliště není stará 

pěšárna, ale vševojsková škola, z níž se budou rekrutovat nejvyšší velitelé armády! 

 - Když to není staré pěchotní učiliště, proč jej nepřejmenují? remcají někteří dál.    

 Jen několik si jich vyremcá, že mohou místo do pěchotního jít do tankového učiliště. Ale jen 

těch nejlepších! zní kategorický požadavek. Ačkoli předtím se stejně přesvědčivě tvrdilo, že 

pěchotní učiliště vševojskového směru vytváří nejlepší předpoklady pro vojenskou kariéru.  

 Celý červenec se učím s jedním kamarádem ze čtvrtého ročníku matematiku, abych alespoň 

v tomhle jednom předmětu zvládl středoškolské osnovy v plném rozsahu. Jen díky příteli se 

mi ten záměr podaří. Není jen dobrý, je zároveň nekompromisní, a proto se v pěchotním 

učiliště nechá raději degradovat a odejde. Já takovou odvahu nemám, navíc stále věřím, že 

mezinárodní situace skutečně vážná je. 

 - Máme kliku, řekne Jirka Makeš ve stodevatenáctce, v takovém udýchaném autobusu, který 

nás veze do příkrého kopce k letišti.    

 Ta klika spočívá ve šťastné náhodě, že jsme se dostali k letectvu, a dál v tom, že jsme sice 

nastoupili v městečku N., abych použil vojenský výraz, kde bylo velitelství letecké týlové 

divize, ale odtud nás druhý den odveleli na letiště kousek od Prahy. 

 Kdybych to chtěl proto formulovat naprosto precizně, můj závěr by zněl: Vytvořily se 

optimální podmínky pro realizaci mého prvního předsevzetí. 

 Ale v tom okamžiku mě už Jirka Makeš postrkuje z autobusu. Každý táhneme obrovský 

vulkánfíbrový kufr, větší už se pravděpodobně vyrobit nedá, je to naše základní vybavení 

z učiliště. Projdeme branou a hlásíme se na posádkovém velitelství. Správce posádky, malý a 

rtuťovitý poručík, nejmíň o dvacet let starší než my s Jirkou, tedy tak starý jako my dva 

dohromady, vede zrovna s někým štěkavý telefonický rozhovor. 



 Když se tak na toho hodně postaršího poručíka dívám, asi mu tu hodnost jako někdejšímu 

poddůstojníkovi z povolání dali z úcty ke stáří, obrovsky mi připomíná jiného lajtnanta, 

Frantu Rámuse - tak jsme mu tedy jen říkali, jeho pravé jméno ke mně nikdy nedorazilo. Byl 

na vojenském gymnáziu naším intendančním, který neustále kmital sem tam, v ruce obrovský 

svazek klíčů, mohlo jich být tak kolem tří set, jak alespoň tvrdil, měl je rozděleny po částech 

mezi prsty, a hned jak přišel k příslušnému skladu, okamžitě našel ten pravý klíč, což mi 

vždycky připadalo přímo fenomenální. Byl nejspíš i tím číslem tři sta nějak fascinovaný, jeho 

nejznámější výchovné vyprávění znělo: - Musíte být vždy ukáznění! Jeden voják tu byl před 

lety neukázněný, dal si do chlebníku neodjištěný granát a výbuch zabil tři sta kamarádů, kteří 

stáli vedle něho! 

 - Co chcete? telefonuje správce posádky dál, jen si dlaní druhé ruky zakryje sluchátko. - 

Poručík Makeš plus jeden, vzpamatuje se první Jirka, - hlásíme nástup ke stotřináctému 

letištnímu praporu!  - Vy jste se snad zbláznili, jsem tu sám! zaštěká znovu poručík, ale 

naštěstí ta invektiva nepatří nám, ale komusi na druhém konci drátu. 

 Rozpačitě se na sebe s Jirkou podíváme. 

 - Znovu vám opakuju, že jsem tu sám a nemůžu proto pro nějakého našeho zadrženého 

vojáka jet, není to jasný? už je poručík na mrtvici. Jasná se jeho slova zdají i nám, ale 

rozhodně ne někomu, kdo se správcem posádky hovoří. Tenhle mrňavý oficír ale znovu 

zakryje sluchátko a řekne nám: - Váš prapor je v troubě!  Což nás s Jirkou jen znovu přiměje 

se po sobě podívat, asi je to u letectva nějaký slangový výraz. Konečně ale poručíkovi dojde 

trpělivost a praští se sluchátkem do vidlice, že spadne na stůl, tedy to sluchátko: - Ať se na 

pražský posádce třeba poserou! vysvětluje s kým mluvil a znovu pokládá sluchátko na stojan. 

– Váš prapor je v háji! Opakuje druhu poručíku? osmělím se konečně i já. – Co byste dělali, 

jeďte třeba domů nebo jděte někam za holkama a vraťte se tak za týden, podívá se nelogicky 

na hodinky, - třeba příští pondělí, přejde poručík postupně ze štěkavé nálady do stoického 



klidu. – Nojo, přizpůsobí se Jirka rychle situaci, - ale co s těmi loďáky? ukáže na naše 

vulkánfíbry. – Hoďte si je třeba tady do skříně, snad se tam vejdou! dívá se zaujatě na naši 

jedinou výbavu. – To se armáda už po těch dřevěnejch kufrech konečně nezmohla na něco 

lepšího? kroutí hlavou. – Kde je ubytovaný náš prapor? zeptám se snad jen proto, aby nestála 

řeč, což je ovšem na vojně ta největší nehoráznost. – Tady naproti vpravo ta poslední, vlastně 

od brány první budova v druhé řadě, ukáže poručík za sebe v oknu. 

 Ani Jirka v sobě nepřekoná zvědavost, aby se společně se mnou alespoň k té budově, kde 

máme za pár dní sloužit, nezašel podívat. Cestou pozdravíme štíhlého a hezkého nadporučíka, 

který tu kmitá kolem budovy: - Vy hledáte asi mě, co? řekne sebejistě. – Poručík Makeš plus 

jeden! je Jirka stále ještě z pěchotního učiliště zblblejší a předběhne mě. – Jo… Makeš, to tu 

mám, vytáhne z kapsy saka papírek, - a...  nemůže přečíst mé jméno, ale já ho v tom nechám, 

nebudu se přece sám představovat a být horlivý jako můj kamarád. – Já jsem nadporučík 

Brož! podá nám milostivě ruku, už na vás čekám skoro hodinu, kde jste se flákali? cítíme, že 

jsme zase na vojně. – U správce posádky, řeknu lakonicky. – Za hodinu vám letí letadlo, 

podívá se nadporučík na hodinky, a jak je patrné, nechce se s námi dál vybavovat.     

 Jako už snad dnes potřetí se s Jirkou znovu na sebe podíváme, oba máme pocit, že si z nás 

dělá legraci. Ale ta hodina je nakonec nejkratší a nejhorečnatější v našem dosavadním životě. 

Znovu kmitáme ke správci posádky pro kufry, s nimi šviháme do intendančního skladu, 

narychlo si zkoušíme cvičné modré uniformy, takhle rychle se snad nikde na světě nestali 

z pěšáků příslušníci letectva. Ale motory dakoty už řvou tak, že s Jirkou na sebe musíme řvát 

taky, abychom si sdělili své dojmy, daří se mi zapomenout na své první předsevzetí, před 

hodinou by nikdo z nás neřekl, že budeme poprvé v životě sedět v letadle a letět zatím 

neznámo kam, tedy pět set kilometrů kamsi na východ. 
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Přistáváme na letišti kdesi u Ostravy, čeká nás přímo náčelník štábu 113. letištního praporu, 

hlásíme se mu, ale major Traxler nás opět nenechá ani domluvit a ukáže na Jirku: - Budete 

náčelníkem stráže na letišti! Tedy Jirka začíná svou vojenskou kariéru nepříliš slavně, ale já 

zatím na svůj ortel čekám. – Vy, podívá se mi major do očí, - budete velitelem vozu 

zásobujícího jednotky vodou! mám pocit, že si mou funkci vycucal právě z palce, ale o to svůj 

nápad řekne rozhodněji, takže má důstojnická kariéra začíná ještě tristněji než Jirkova.   

 Dvě hodiny poté sháním cisternu, jejímž jsem velitelem. Vždycky, když někam dojdu, tak se 

dozvím, že voják s tou erenou zrovna odjel. Pak mi někdo poradí, abych udělal to 

nejrozumnější, co mi kdo může vůbec poradit, abych na něj počkal u hydrantu ve vsi, který je 

právě na její návsi.  

 Dojdu do vesnice, cisterna právě stojí u hydrantu, ale její řidič nikde. Děti lezou po autě, měl 

bych je odehnat, když jsem teď jeho velitelem, aby se jim náhodou něco nestalo, ale raději se 

jich nejdřív zeptám: - Nevíte, kde je řidič od týhle cisterny?  

 Ukáží mi směrem k hospodě na návsi. Jdu do hospody, řidič naštěstí pije jen limonádu a 

chroustá k ní oplatky. – Jsem vaším velitelem, poručík Vorel! představím se řidiči. – Fajn, 

sedni si! nenamáhá se zvednout a postavit do pozoru. – Já jsem Franta Sýkora, podá mi ruku. 

– Vojín Sýkora! opravím ho. – Fajn, odpoví, je inteligentní, pochopil. – Nechcete taky 

limonádu? zeptá se, ale nečeká na odpověď, jen se ohlédne k číšnici v tak našem věku, která 

beze slova přinese stejnou limonádu, jakou má on. 

 Načerpáme do cisterny z hydrantu vodu a jedeme. Nejdřív zastavíme u tábora pilotů pluku 

dopravních letadel. Sýkora vyleze na provizorní stojan, já mu podám konec hadice, Sýkora 

seskočí dolů a spustí čerpadlo, znovu vyleze na stojan, aby voda nepřetekla. Ta operace se mi 

zdá složitá, tak se nabídnu, že s hadicí vylezu na stojan raději já. Sýkora mě však varuje: - 

Máte sice pravdu, soudruhu poručíku, ale moc bych vám to nedoporučoval! už mi netyká a 



dokonce mě oslovuje hodností. – Proč? divím se. – Někdo z náčelníků by si toho mohl 

všimnout! má nejspíš zkušenosti. – A co má být, proboha? nevidím v tom nic tak 

nebezpečného. – Jak myslíte, soudruhu poručíku! nechá mě tedy v mém přesvědčení.  

 Jedeme dál a zásobujeme jednotky způsobem, pro který jsem se rozhodl. Nemohu si 

nevšimnout, že všude z toho mají čím dál větší legraci. Nevím, jestli jen proto, že se v týhle 

roli vyjímám pomalu jako Jindřich Plachta ve filmu Kluci na řece nebo jim moje role připadá 

zvláštní vůbec. Ukazuje se, že vůbec. Zastavíme podruhé vedle stanů velitelství našeho 113. 

letištního praporu, vylézám nahoru ke stojanu, ale ještě než mi Sýkora podá hadici, už slyším 

rázný hlas majora Traxlera: - Soudruhu poručíku, pojďte ke mně! 

 Decentně mě pozve do stanu, mám pocit, že si snad chce se mnou na přivítanou něčím připít, 

ale major na mě začne nepříčetně řvát: - Snad si nemyslíte, že důstojník je všem pro srandu? 

nevím, proč mě zatáhl do stanu, když můj voják stejně slyší, jak na mě řve. - Jste snad nějakej 

nosič vody ve starym Egyptě? Na co tam máte toho vojáka, že lezete jako naučená vopice 

s hadicí na stojan? 

 Rád bych mu řekl, že tenhle voják zatím klidně rozvážel vodu bez velitele, ale mlčím, mám 

svá předsevzetí, a pokud jsem ještě nemluvil o tom prvním, tak druhé zní: Vykonávat tak 

dobře svou práci, abych se s nikým nedostal do tak vážného konfliktu, že by mi to znemožnilo 

realizovat mé předsevzetí první. 

 Uděláme poslední rundu, jdu k letištní rotě, u které prý budu sloužit. Zatím tu jen v jakémsi 

malém opuštěném domečku spím. Je tu i velitel roty se staršinou. Opékají si kusy salámu na 

ohni a zapíjejí je rumem. Přímo z lahve. Přijmou mě slušně. Tím, že mi podají tu láhev. A 

pustí gramofonovou desku, ze které je slyšet sympaticky chraplavý hlas nějakého ruského 

zpěváka – Davaj pakurim, tavayršč maladoj... Tuhle desku poté slyším po celou dobu 

vojenského cvičení. Je to jediná deska, kterou totiž mají. Připomíná mi to Žižkovu školu, kde 

jsme si v četě společně koupili gramofon na kličku a měli taky jedinou desku – Půlnoc, do 



stěn bubnují kapky,/ jako kdyby klapaly klapky,/ černé plyšem pobité klapky... Když jsme se 

rozcházeli, tak jsem od kluků ten gramofon i s tou deskou koupil. Dost jsme licitovali o ceně. 

Ale od chvíle, kdy jsem si ho dovezl domů, tak nikdy nešel. 

 Náčelníkovi štábu 113. letištního praporu s velkou pravděpodobností došlo nebo ho na to 

někdo upozornil, že role, kterou mi svěřil, není zrovna důstojná pro čerstvého absolventa 

učiliště, zvláště když i na štáb zrovna doputovala fáma, že jsme sem byli přiděleni přímo 

z rozkazu ministra národní obrany armádního generála Alexeje Čepičky, abychom pomohli 

zlepšit kázeň a výcvik u letectva, což nebyla fáma, ale pravda.  

 Stejně totiž jako kdysi v jeho případě Klement Gottwald řekl: Nebudeme z generálů dělat 

komunisty, ale z komunistů generály! a udělal to, tak Čepička zase měl spadeno na letectvo, 

považoval piloty za elitáře, chtěl jim trochu srazit hřebínek, udělal to taky a tím, že nás pěšáky 

k letectvu poslal..  

 To byl asi i důvod, proč si mě náčelník štábu znovu zavolal: - Soudruhu poručíku, byl už 

mírnější, - určuji vás velitelem všech řidičů přidělených velitelství praporu!   

 Měl bych se zeptat, co taková funkce obnáší, komu všemu budu velet, ale raději mlčím, 

náčelník štábu mi předně není moc sympatický, a z učiliště dobře vím, že kdo se moc ptá, 

moc se i dozví, zvláště ptá-li se příliš nahoře, a proto jdu raději za velitelem automobilní roty 

poručíkem Zvěřínkem: - Náčelník štábu mě určil velitelem řidičů přidělených velitelství 

praporu... – Co je to za volovinu? nenechá mě Zvěřínek ani domluvit. – Jen reprodukuji 

pověření, které jsem dostal! bráním se, i když trpím za někoho jiného. – Všichni řidiči jsou 

stabilně podřízeni mě jako veliteli automobilní roty a dočasně náčelníkům nebo velitelům 

vozů, kterým jsou přiděleni, reaguje logicky Zvěřínek. – Nic jiného nepřichází v úvahu. – 

Myslím si tohle taky, ale náčelník štábu měl asi na mysli, abych se nějak staral nebo dohlédl 

na řidiče, kteří se momentálně ometají kolem štábu, přemýšlel jsem nahlas. – To je jen Sýkora 

a řidič osobního vozu velitele praporu. – Fajn, to jsem chtěl slyšet, jsem spokojený a jdu pryč.  



 Když se každý den počet mých podřízených zdvojnásobí, jako je to v té císařově hádance o 

počtu zrníček na šachovnici, budu za chvíli velet celé armádě. 

 Uděláme se Sýkorou několik rund a po obědě se ve mně stále silněji ozývá svědomí, jak se 

starám o druhou polovinu svých podřízených. – Neviděl jste někde vůz velitele praporu? 

zeptám se Sýkory. – Viděl a vy taky! překvapí mě tou odpovědí. – Já? A kde? nechápu ho. – 

Teď jsme zrovna kolem něho projeli, upřesňuje. – Ten tudor, co stál na louce? vzpomenu si 

matně. – Jo, ten... nenechá mě řidič na pochybách. 

 Nařídím Sýkorovi, aby zastavil a pokračoval dál sám. Ten se jen zvláštně ušklíbne. Už jsem 

si myslel, že si začínáme trochu rozumět, ale teď o tom svém předčasném mínění 

zapochybuji. Asi mě bere jako bažanta, je o dva roky starší, má vojnu za pár, pokud ji jako 

dost často z nejrůznějších důvodů neprodlouží, což se proto ani nikdy přesně neví.  

 - Stavte se tu, soudruhu vojíne, za půldruhé hodiny pro mne! podívám se na hodinky, aby si 

snad Sýkora nemyslel, že se někde zašije. – Velitelský čas je 14,48! řeknu pro jistotu. – Tolik 

mám zrovna na hodinkách taky! buď mě nepochopil, nebo si ze mě dělá legraci. 

 Vykročím k louce. Je to pěšky dál, než jsem si myslel. Jsem stoprocentně přesvědčený, že 

vojín Daněk, řidič velitele praporu, se tady někde ulejvá. Taky že jo. Leží pod stromem na 

okraji louky a vůbec se jako panský kočí při mém příchodu nenamáhá zvednout.  

 - Vás neučili zdravit? zeptám se. Daněk se neochotně zvedne a zasalutuje. – Ani představovat 

se vás neučili, když mluvíte s důstojníkem? měl asi ministr obrany ve svém názoru na kázeň u 

letectva pravdu. – Vojín Daněk, představí se neochotně, je vzhledem ke své funkci příslušně 

arogantní, Sýkora se proti němu jeví jako poslušný hoch. Ale i s Daňkem si poradím.  

 - Co děláte? zeptám se přísně. – Čekám... budu si asi muset zvyknout na jeho lakonické 

odpovědi. – Na co čekáte? začínám být sám sobě trapný. – Na velitele praporu, mohl jsem 

jeho odpověď očekávat. – A proč nejste u vozidla? věřím, že ho nyní dostanu. – Velitel 

praporu si to nikdy v podobných případech nepřeje! dostávám udivující odpověď. – Tomu 



nerozumím, zmátne mě. – Velitel praporu mě poslal, abych se šel projít, mám dojem jako 

kdyby se v Daňkově tváři mihl úsměv. – Ne, tomu opravdu nerozumím! podívám se znovu na 

tudor a najednou se mi zdá, že se v tom snad posledním zářijovém vedru pohybuje. Přejedu si 

proto dlaní po tváři, jako kdybych měl halucinaci, snad i proto, že jsem toho v posledních 

dnech moc nenaspal.  

 - To auto se, soudruhu vojíne, hejbá! věřím spíš svým očím než tomu, že bych měl vidění. – 

Může bejt, už se Daněk opravdu usmívá. – Co je s tím autem! nejsem ochotný slevovat. – Je 

v něm velitel praporu... už asi pravděpodobně toho vojáka bavím, usmívá se stále pobaveněji. 

– A proč se to auto tak hejbá? pomalu už nevím, jestli ze sebe nedělám blbce. – No proč asi, 

soudruhu poručíku? pravděpodobně mě opravdu za něho má. – No, to bych od vás rád věděl, 

proč! ptám se už tónem, který v ten okamžik musí na Daňka působit dojmem, že dal-li už 

někdo někomu hodnost, ještě to zároveň neznamená, že mu dal i zdravý rozum. – Asi se, 

soudruhu poručíku, ten tudor hejbe, že tam velitel praporu píchá, dívá se mi voják potměšile 

do očí. – Co píchá? nic mi bohužel stále nedochází. – Spíš koho píchá, ne? dovolí si mě 

dokonce poučovat. – Nebuďte drzý, soudruhu vojíne! je jasné, že už si Daněk ze mě dělá 

legraci dost nehoráznou. – Tak koho píchá? přesto se vrátím k jeho otázce. – Jenže právě 

tohle mi velitel praporu přísně zakázal někomu říkat! snaží se nade mnou Daněk získat 

převahu, což mu nedá žádnou větší práci. – Když se to ale budete chtít dozvědět, soudruhu 

poručíku, tak o tom ví všichni příslušníci praporu... Samozřejmě kromě vás! uštědřuje mi 

poslední ránu z milosti. 

 Teď bych měl chuť a právo rozeřvat se jako tur. Řvát až by mi přeskakoval hlas do fistule. 

Aby se donesl až k veliteli praporu. Ten se ale zrovna vysoukal z auta, odhodil cosi malého 

bílého do hloubi lesa a natahuje si spokojeně kalhoty. Zatímco já brunátním v obličeji, 

nabírám dech, že budu řvát, ale nebudu. Za pět let v armádě jsem se už naučil ovládat se. 

Navíc si přece pěstuju vůli. Jen se pořád dívám k tudoru a vojín Daněk se mnou. 



 - Jestli čekáte, soudruhu poručíku, že vyleze i ona, tak máte smůlu, usměje se Daněk, - 

vždycky se totiž obléká v autě! Zachovává tohle dekorum... Otočím se k Daňkovi, ale jen mi 

poskakují žvýkací svaly na obou stranách tváře: - Až vás velitel praporu nebude potřebovat, 

hlaste se u mě! nenapadne mě v ten okamžik nic chytřejšího. – Jenže velitel praporu mě, jak 

vidíte, soudruhu poručíku, potřebuje pořád! asi těžko proto mohu přijít s lepší argumentací, 

než má on. – Ale pokusím se vám vyhovět, soudruhu poručíku! je kupodivu vstřícný. – Kde 

se mám u vás hlásit? – Kde? Kde... pěkně mě zase zmátl, protože já vlastně nevím kde, moje 

stanoviště je na tomto cvičení až neskutečně pohyblivé. – Hlaste se u mě, až mě uvidíte! 

nemůže mě už napadnout větší pitomost, což také Daněk okamžitě pochopí: - Provedu, 

soudruhu poručíku! postaví se ten dacan dokonce do vzorového pozoru a předpisově 

zasalutuje, což asi naposled dělal v základním výcviku nováčků. Ale ten tón, s jakým se mnou 

mluví! Už mi dochází, že voják se může chovat naprosto přesně podle vojenských řádů, ale 

ten tón, s jakým mluví, je někdy těžko postižitelný. Ke všemu mi nakonec Daněk přátelsky 

radí: - Teď byste měl, soudruhu poručíku, raději bleskově zmizet, kapitán Stájník nemá 

zrovna moc rád, když ho někdo v tak háklivé situaci přistihne! Nemluvě o tom, že ta dáma už 

je vdaná! 
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 - Tak co, lojtnante, jak jde vojenskej život, zeptá se mě večer staršina roty četař Kamarýt. – 

Různě, odpovím neurčitě, nechtěl jsem si se staršinou roty tykat, ale tyká si s ním i velitel 

roty, a jak se zdá, jsou nejlepší kamarádi. – Prej si spéroval Daňka, už k němu praporové 

tamtamy donesly můj konflikt s řidičem velitele praporu, - ne snad že by občas nějakej ceres 

nepotřeboval... – To už se stačilo dostat až sem? přeruším ho. – V našem praporu je 

propustnost informací limitně blížící se stu procentům, nezapře v sobě Tomáš Kamarýt 



spojaře, - navíc se ty informace šířej nejen větší rychlostí než zvuk, ale i světla! – To vidím! 

řeknu otráveně. – Musíš si, kamaráde, zvyknout, že u letectva jebe kámen cihlu, rozesměje 

Tomáš tímhle výrazem velitele roty, ale ne mě. – Jsou to kurvy, strašný kurvy, pokračuje dál 

Tomy, jak mu tady říkají. – A víš, proč jsou kurvy? zeptá se mě. – Jak bych to mohl vědět, 

odpovím popravdě, protože nevím, o kom vlastně mluví. – Jsou to kurvy, protože zrovna 

píchaj s jinejma než s náma! rozesměje Tomy zase jen sebe a velitele roty. - Jo, takhle... 

stačím jen hlesnout. 

 Tenhle den jsem si totiž dodal odvahu a prošel jsem mezi stany velitelství praporu. Vypadalo 

to tam opravdu jako v nějaké podivné válce. Z každého stanu se ozývalo diktování a rachot 

psacích strojů. Prý vyhodnocují cvičení. Už. A já se ještě nestačil ani rozhlédnout. Jen jsem 

pochopil, že letištní prapor týlově zabezpečuje létající jednotky, v našem případě letecký 

dopravní pluk. A jak jsem se tam ometal okolo těch stanů, někdo si mě všimnul a jedna za 

druhou vylézaly sekretářky, písařky, spojařky nebo co to bylo všechno za ženské a obhlížely 

si mě jako nějaký další exemplář do zvěřince. Raději jsem proto co nejnenápadněji vyklidil 

prostor. 

 - Ale jsou tu u praporu opravdu některý ženský pěkný, inspirovala mě ta dnešní prohlídka 

k jiné než otrávené reakci.. – To máš pravdu, to jsou, kurvy, nemění Tomy nejen své výrazové 

prostředky, ale i mínění o ženách u praporu. 

 Tomy je hezký kluk a je si svého přitažlivého zjevu až moc vědomý. Když mluví o ženských, 

smyslně si olizuje rty. Možná o tom ani neví. Ale ta jeho reakce nepůsobí odporně a ani 

odpudivě. Má asi ženské rád. A baví se o nich způsobem a slovníkem, jakým o ženských 

mluví všichni vojáci, slova z mozku jim vytlačuje můra. Ta můra se rodí z osamělosti 

v jednobarevném davu. Ale sám cítím, že mé meditování je banální. Ale jedno bylo jisté i ve 

vojenských školách – čím déle jsme se nedostali mezi druhé pohlaví, tím se stávala naše 

slovní zásoba děsivější.   



 Velitel roty poručík Holas sedí u ohně a neříká nic. Většinou mlčí. Když přestane mlčet, 

začne řvát. Řvaní, jak brzo zjistím, je způsob jeho existence. Díval jsem se na něj se stále 

větším zklamáním. Než mi Tomy Kamarýt řekl: - Má čtyři děti, nehezkou, žárlivou a 

nemocnou manželku a nervy v prdeli! Nevím, jestli tu charakteristiku myslel v příčinné 

souvislosti. 

 Václav Holas má opravdu v očích jako po atropinu neustále rozšířené panenky,  které se ale 

ve srovnání s kontrarozvědčíky dívají nikam. Jeho vysoká šlachovitá postava je bez gramu 

tuku. V obličeji má surový výraz, je nehezký, ale Tomy říká, že ještě nikomu neublížil. Je prý 

nanejvýš schopný někoho naštvat. A to bez obalu, nejpustěji jak je možné. Jako kdyby zarážel 

vzteky vidle do hnoje a řval na dobytek. Řičí na službu, když chce donést svačinu. Když se 

vyřve, oči mu zvodnatí a znovu se dívají do prázdna, i když se jako zrovna nyní zdánlivě dívá 

do ohně. Nedokážu si vysvětlit, jak si najednou vzpomene a přiloží poleno na dohořívající 

hranici. I tenhle pohyb však připomíná robota. Po dlouhých minutách však náhle oživne a 

zeptá se Tomáše: - Nezatroubíme si? 

 Beskydskými nebo jesenickými lesy, zatím pořád nevím, kde přesně jsme, se nese 

povznášející trumpetové duo Václav Holas a Tomáš Kamarýt. Vojáci letištní roty vylézají tou 

hudbou málem očarovaní před stany. Je vlahý zářijový večer, na louku se snáší lehká mlha, 

takové to kouřmo indiánského léta a do něho se měkce pokládá Arivederci, Roma! Kamarýt 

s Holasem prý o sobotách a nedělích hrají někde na severu, kde jejich rodiny bydlí, po 

zábavách. Proto jsou prý v pondělí po nástupu do zaměstnání jako mrtvoly a do středy 

vyspávají. Teď spustili Bluberry Hill. Sotva ale začali, mezi stromy zakmitá světlo a ozve se 

rachotivý zvuk motorky. 

 - Soudruhu poručíku, spojka velitele praporu vojín Tluka, všichni důstojníci a poddůstojníci 

z povolání se mají okamžitě dostavit na velitelství praporu! – Do prdele! hodí Holas vztekle 

trumpetu do trávy. – Chcete tam vzít, soudruhu poručíku? nereaguje spojka na rozladění 



velitele roty a chce ho tou nabídkou uklidnit. – Řekni, že jsi mě nenašel! shýbá se Holas pro 

trubku. – Nesmím se vrátit, soudruhu poručíku, dokud vás všechny nenajdu. A vy jste 

poslední! – Do prdele! kopne Holas patou do ohně, že se jiskry rozsrší na všechny strany. 

Vojáci roty zase jako raci lezou po zadku zpátky do stanů, krátké představení je u konce.     

 Uprostřed stanového tábora se pod velkou lampou shromažďují důstojníci, poddůstojníci 

z povolání a občanští pracovníci 113. letištního praporu. Náčelník štábu je počítá, ale stále se 

nemůže dopočítat. Přicházíme s Holasem a jeho zástupcem pro věci politické poručíkem 

Rotmusem, kterého vidím poprvé.  

 - Nojo, letištní rota jako vždycky poslední! neodpustí si major Traxler jízlivou poznámku. – 

Taky jsme se to dozvěděli jako poslední a máme sem nejdál! nezastraší ta jedovatost Holase. 

– Až nás nebudete posílat někam do prdele, řekne už tišeji, - tak budeme všude a u všeho 

první jako všechny štábní krysy! myslí si asi o štábu své.  

 - Tak dobře, dobře, řekne smířlivěji náčelník štábu, který asi naštěstí neslyšel poslední 

Holasova slova, - zařaďte se! nemá nejmenší chuť se dostat do kontroverze s tímhle 

vznětlivým velitelem letištní roty, nakonec by ho třeba musel i potrestat. A tak raději kývne 

na svého pomocníka pro bojovou přípravu nadporučíka Brože, aby zašel pro velitele praporu. 

 - Soudruzi důstojníci a občanští zaměstnanci! zavelí náčelník štábu a všichni se přece jen 

postaví trochu vzpřímeněji. 

 Kapitán Stájník spolu se svým zástupcem nadporučíkem Valchařem a zástupcem velitele pro 

věci politické nadporučíkem Skokanem vcházejí do stanu v modrých vycházkových 

uniformách, jak v nich asi přišli z velitelství dopravního pluku. Náčelník štábu jim vychází 

pořadovým krokem vstříc s hlášením: - Soudruhu kapitáne! Náčelník štábu praporu major 

Traxler. Stotřináctý letištní prapor nastoupen v plném počtu na váš rozkaz! – Děkuji, 

soudruhu kapitáne, velte pohov! – Soudruzi důstojníci a občanští pracovníci! zavelí náčelník 

štábu.  



 - Soudruzi důstojníci, poddůstojníci a občanští pracovníci! ujme se velitel praporu slova. – 

Vrátili jsme se právě se ZVP a s mým zástupcem od velitele pluku, kde představitel velitelství 

letectva hodnotil průběh našeho cvičení, začal kapitán Stájník pomalu jako Klement 

Gottwald, když se vrátil v únoru 1948 z Hradu od prezidenta Beneše. – Mohu vám s radostí 

sdělit, že dopravní letecký pluk a náš 113. letištní prapor splnily vytýčené úkoly cvičení velmi 

dobře až výtečně. K detailům se vrátíme v posádce, ale již nyní bych vám chtěl všem co 

nejsrdečněji poděkovat, pohlédl kamsi do rohu, kde stály nejmladší občanské zaměstnankyně, 

a usmál se. 

 Dívám se na velitele praporu, je štíhlý, přes sto sedmdesát, může mu být tak osmadvacet 

třicet. Je sebevědomý, možná i trochu samolibý, slouží pod ním i řada dalších kapitánů i 

majorů a dokonce podplukovníků, přeskočil je, i když nejen asi výkonností, ale důležitější asi 

byla politická kritéria, nyní dostávají přednost důstojníci, kteří přišli do armády po únoru 

1948.  

 - ... věřím, že jste při cvičení získali řadu cenných poznatků, pokračuje kapitán dál, - a že pro 

vás bylo cvičení spojeno i se životními zážitky... – Jak pro koho, nevydrží něco poznamenat 

Holas, asi se přece jen stále nedívá do blba, teď alespoň rozesměje nejmladší důstojníky. – 

Vidím, že máte dobrou náladu, nerozuměl nebo nechtěl velitel praporu Holasově poznámce 

rozumět, on je jistě spokojený, když si tu každý den může zašoustat, manželka mu tedy na 

cvičení určitě neschází jako jiným ženatým vojákům. – Ještě jednou vám proto děkuji! podívá 

se zase tím směrem, kde nejspíš je ta vdaná dáma, jak pravil vojín Daněk. – Vydávám proto 

svému zástupci pro týl rozkaz přidělit na každého muže sto gramů vodky! počíná si sice jako 

sovětští velitelé před útokem na německé pozice, ale mezi shromážděnými se jeho rozhodnutí 

setká se zjevným souhlasem. – Soudruhu kapitáne! obrátí se k náčelníkovi štábu. – Velte 

rozchod!  



 Když doznělo poslední Soudruzi důstojníci! konečně se propracovávám k Jirkovi Makešovi, 

kterého jsem neviděl od chvíle, kdy jsme se rozešli na polním letišti. Oba se spontánně 

podíváme na hlouček dívek a mladých žen stojících kousek opodál. – Okamžik, ještě 

okamžik! křičí náčelník štábu. – Nastupte si ještě na chvíli! asi na něco zapomněl.  

 Všichni se zastaví a trochu vyrovnají do řad. Přichází znovu velitel letištního praporu: - 

Promiňte, že jsem zapomněl, ale k našemu praporu nastoupili dva noví důstojníci – poručík 

Makeš a poručík Vorel. Dovolte mi proto, abych je přivítal! Jsou absolventy vševojskového 

směru 1. pěchotního učiliště, kupodivu si přesně pamatoval, jakou větev jsme studovali. – Od 

jejich příchodu si stejně jako velitelství letectva slibujeme, že výrazně zvýší kázeň a výcvik 

našich vojáků v základní službě, asi na té fámě o Čepičkově zásahu bylo něco pravdy, ale 

z řad našich budoucích spolupracovníků se ozval jen tichý smích, jako kdybychom měli splnit 

cosi zcela nesplnitelného. 

 Vystoupíme s Jirkou Makešem před shromážděním, velitel praporu a jeho dva zástupci nám 

podají ruce, poté se hned zase zařadíme, je rozchod, oba se proto znovu díváme k tomu 

nejpřitažlivějšímu hloučku, teď by mohla začít slušná zábava, ale náčelník štábu praporu se 

opět nechá slyšet: - Velitelé rot převezmou alkohol pro mužstvo! 

 Vidina povyražení se rozplývá. Táhneme basy s rumem ztemnělým lesem. Zakopnu o 

vystouplý kořen nějaké stromu a poprvé jako důstojník zakleju: - Do prdele! Tomáš mi ale 

v tom okamžiku rozumí: - Snad sis, lojntnante, nemyslel, že budeš chlastat se štábem!   

 Raději neodpovím a šlapu dál. – Ale zapíchal bych si! řekne ZVP roty poručík Rotmus. – To 

mi povídej, vole! připojí se i Tomy, který mi tím přídomkem připomíná Pepíka Čechuru 

z vojenského gymnázia a z pěchotního učiliště. – Já bych píchal, až bych plakal! ještě dodá 

Tomy. – Plakat ti tady nikdo nebrání! kupodivu utrousí větu i Holas. – Než to do rána 

vypijem, kývne směrem k basám s rumem, - zbudou ti stejně jen oči pro pláč. – Z jednoho 

velkýho decáku ještě nikdy nikoho hlava moc nebolela, poznamenám málem jako znalec.  



 Holas se uchechtne:  – Pro záklaďáky je stejně takovýho dobrýho chlastu škoda, nalejem jim 

ráno trochu do čaje. Aby měli pocit, že cvičili! Rotmus se dokonce snaží tu levárnu 

zdůvodnit: - Velitel praporu taky slíbil vodku a nám dali rum... Rád bych věděl, kolik si toho 

chlastu nechali sami na štábu... – Nejmíň tolik, odhaduje Tomy, - aby i ty nejprudérnější 

ženský byly povolnější. – Snad mi, pánové, nechcete říct, řeknu polovážně, - že v letectvu 

vládne Sodoma a Gomora? – Ne, opraví mě Tomy, - letectvo stále ještě od svého zrození 

prožívá zatím nikdy nekončící svátek! Tím mám ovšem na mysli nepřerušené alkoholické 

opojení. 

 Usínám a nezbývá mi nic jiného než si vybavit Evu, mou poslední zbabranou lásku, s níž by 

ovšem byl život stejně tak těžko zvládnutelný jako služba u tohoto letištního praporu.  
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 Sedneme si k ohni a pijeme. Holas cholericky, aby se co nejrychleji opil. Tomy labužnicky, 

alkohol mu chutná, až prostopášně si olizuje rty, které by spíš slušely ženě. Rotmus pije 

nejspíš jen proto, že pití je zadarmo. Navenek však tvrdí, že chce přitom zapomenout na svou 

ženu, která ho prý neskonale otravuje, ale zároveň je, pokud jde o míru opilosti opatrný, aby 

se jako politruk s velkou rudou hvězdou absolventa Hakenovy školy na prsou nedostal do 

řečí. 

 Já piju pomalu, alkohol mi chutná jen někdy, jsem taky rád, když je zadarmiko, rum mi navíc 

připomíná jednu hezkou lásku a několik týdnů kopáčské a zednické práce při stavbě základů 

zbrojovky. Hlavně ale piju málo, bojím se okna, aby mi někdo nepřipomínal, že jsem řekl 

něco, nač se nebudu schopný později upamatovat, a potom bych nerad s pitím přehnal a 

zvracel, strašně nerad totiž zvracím, nemám rád, když si se mnou vlastní tělo dělá, co chce, ty 

děsivé nekoordinované pohyby, které si člověk svou neodpovědností přivolává sám, už stačí, 



stane-li se mu cosi takového, když třeba něco neprozřetelně sní, co je zkažené nebo na to 

nemá žaludek. Taky když se opije mrňous, je s ním spíš sranda, ale u normálního člověka 

nebo dokonce kolohnáta, je to spíš tragédie vrávoravě se někde potácet a skončit někde se 

zvratky v obličeji ve škarpě. 

 Nejstrašněji jsem zvracel bezprostředně po válce, když jsem snědl kus hovězího masa z 

konzervy UNRRA. Možná byla stará, s prošlou dobou životnosti, nebo jsme ji měli doma 

dlouho otevřenou. Dodnes a nejspíš celý život nezapomenu, jak jsem byl bezmocný, šlo to ze 

mně jako z desítiletého kluka horem dolem. To mě právě nejvíc děsí být bezmocný.  

 Podruhé jsem se v pěchotním učilišti otrávil šunkofleky, které jsme dostali pozdě v noci nebo 

k ránu, když jsme se vraceli z nočního cvičení ve výcvikovém prostoru. Díky tomu nebo 

možná spíš po nachlazení jsem se i seznámil s Evou, se kterou si nevím rady a možná ještě víc 

ona se mnou, i když si mě hned po vyřazení vlastně zabavila, což mi trochu připomínalo 

situaci po válce, kdy se pořád něco zabavovalo, hlavně německý majetek. 

 Nejvíc mě dožíralo, že když se něco takového v armádě stalo, tak pokud nikdo zrovna 

nezařval, tak se podobnými epizodami nikdo zvlášť nevzrušoval, velitelé, lékaři, zdravotníci 

brali podobné incidenty jako běžné, že nás třeba několikrát takhle zmasakrovali. Takže jsem 

schopný pochopit, když se někdo dostane do takové situace, jako jsem se třeba nezaviněně 

dostal já, hůř ale pochopím, když někdo pochlastávání přežene a blije, protože nezná svou 

míru. 

 Vlastně jsem s pitím v životě žádnou velkou zkušenost neměl, nemluvě vlastní. Leda když mi 

za války jeden starší kamarád, který pálil za mou sestrou, v obchodě s koloniálním nebo 

smíšeným zbožím občas nalil skleničku světlušky, která hlavně krásně voněla a chutnala, 

alkoholu v ní moc stejně jako ve vaječném koňaku nebylo. Nebo jsem se jako kluk doma 

omylem napil čistého lihu, ale to jsem spíš měl strach, že mi spálí krk a vnitřnosti. Táta s 



dědou si občas sice také přihnuli, ale vždycky se včas před námi dětmi někam ulili, abychom 

je neviděli. 

 Při takhle minimálních zkušenostech nebylo divu, že jsem se při prvním vážnějším setkání s 

alkoholem ztrapnil. Stáli jsme ve vojenském gymnáziu při večerní prověrce, byla neděle, 

vrátili jsme se právě z vycházky, když kamarád vedle mne začal zvracet, vyvalil se z něj 

proud rudé tekutiny. Staršina roty na toho kluka hned začal nepříčetně řvát a já idiot jsem ho 

bránil a řval na staršinu ještě víc než on na toho spolužáka: - Nechte ho, vždyť má chrlení 

krve! fascinovala mě ta šarlatová barva.  

 Mé chrlení krve rozesmálo nejen staršinu, ale i celou školní rotu. - Je vožralej jako prase! 

stoupl si staršina přede mne. - A když si myslíte, svobodníku, že má chrlení krve, dotkl se 

ukazováčkem mé hrudi, - tak tu krev po něm jako samaritán utřete! Snad bude mít jednou 

příležitost vám podobnou službu oplatit, ale jeho, postavil se před teď již i v mých očích 

zjevného opilce, - jeho, ukázal pro změnu na jeho hruď, - nechám zavřít, až zčerná! 

 Což si naštěstí do rána rozmyslel, odneslo to od velitele roty jen pár dní nepovolených 

vycházek, ale tenhle spolužák mi naštěstí podobnou službu nemusel oplácet a ani nikdy nikdo 

jiný.  

 Když přemýšlím o tom, proč se bojím zvracení, ne bojím, asi teď nepoužívám nejvhodnější 

slovo, ale proč se mu snažím vyhnout, jsem opatrný, než něco vypiju nebo sním, asi proto, že 

se bojím dysbulie, ztráty nebo oslabení vůle, a ten pocit jsem nejintenzivněji vždycky 

prožíval, když jsem zvracel. 

 Jak pozoruju, Holas už toho má dost, i přes nastávající noc a skomírající oheň je vidět jeho 

strhaný obličej, v ruce má nově načatou láhev a ulévá z ní do ohně snad jako úlitbu bohům: - 

Parchanti, i ten rum okrádají! nadává, když nevyšlehne oheň, důvod byl tedy jiný, zjevně 

experimentální, což mě u něho docela příjemně překvapuje . 



 - Měl bys vědět, že líh hoří při minimálně padesátiprocentní koncentraci, poučuje Holase 

Rotmus. - Tohle vás taky učili v Bohosudově? naráží Holas na Rotmusovo studium v 

hakence, tedy ve škole pro politické pracovníky. - Ne, tohle ví každý absolvent měšťanské 

školy! provokuje Rotmus Holase. - Tak já jsem tedy blbější než absolvent měšťanky? Nebo 

snad dokonce obecný nebo zvláštní školy? nechá se vyprovokovat Holas. - Nechte toho, 

zasáhne okamžitě Tomy, a to ne snad proto, že by jako voják z povolání s nejnižší hodností 

byl  ze všech nejrozumnější, ale on jediný má díky společnému muzicírování na Holase vliv. 

 - Všichni jsme blbouni, nenechá se uklidnit Holas, - jinak bysme tu v tomhle posranym lese 

někde na konci světa nečurákovali a dělali něco užitečnějšího, dává průchod svému 

alkoholickému rozpoložení. - To víš, že jo, Vašku, chlácholí ho Tomy, aby se pokusil uklidnit 

ho příjemnějším způsobem. - To si piš, že by nám bylo líp někde v posteli u maminky! zkouší 

to i takhle. - To tedy určitě jo, zareaguje Holas ironicky, - u tý mý ledničky, kterou by 

nerozpálil ani Paul Robeson, těžko pochopit, proč si zrovna vzpomněl na tohoto černošského 

zpěváka. - To jsem fakt radši tady v tom lese, než u tý mý frigidky, prozrazuje víc, než je 

slušné. - Aby sis předem vylomil všechny prsty, než třeba jen vzdychne! stěžuje si dál.  

 - Jak jsi ji potom mohl udělat čtyři fakany? provokuje Rotmus Holase dál. - Tak to bych taky 

rád věděl, dívá se Holas kamsi do ohně, - asi proto, že mi pere mý špinavý prádlo, rozchechtá 

se, jako kdyby řekl něco vtipného. - To víš, tobě se tohle stát nemůže, i kdybys tu tvou starou 

rajcoval od rána do noci, začne pro změnu Holas útočit na Rotmuse, - ty jsi buď impotent, 

nebo tvá stará jalová! 

 - Tak pánové, ujímá se teď už naprosto vážně role arbitra Tomy, - že vám ten chlast seberu a 

pošlu vás spát! pokouší se jim vyhrožovat. - To by asi bylo nejlepší, připojím se k Tomymu i 

přes všechno předsevzetí i já a zvedám se od ohně. - Poručíku, sedni si! stáhne mě Holas za 

ruku dolů, - ještě pořád tady velím já! ale ve stejném okamžiku na mě zapomene, stále víc ho 

asi v podvědomí irituje chrápání vojáků základní služby ve stanech: - Ti naši hajzlové si 



pochrapujou jako v nejhlubším míru! zvedne se teď Holas i sám. - Kde je služba? zeptá se 

Tomyho. - Vyhlásíme jim poplach! je rozhodnutý tu blbost udělat, stejně jako se tím chtěli 

bavit naši velitelé v pěchotním učilišti, když měli upito. - Vašku, neblbni! obejme Tomy 

Holase. - Zejtra budeme vagónovat a všichni budou jako mrtvoly, když je teď zvedneš! A já 

neručím za nějakou mimořádku! varuje ho. - Tak aspoň Cellarovi vyhlásíme poplach! 

vzpomene si bůhvíproč na jednoho z ne příliš oblíbených vojáků, ačkoli je všechny čím dál 

víc chápe jako amorfní hmotu.  

 Cellara si asi ale připomene proto, že je jedním z vojáků, kterému se na vojně nevyhne žádná 

nepříjemnost, je určován na všechny neoblíbené práce, navíc má drzou vlastnost, že se 

vždycky v podobných případech ozve stále stejným remcáním: - Zase já! a provokativně sám 

na sebe ukáže. - Když vzbudíš Cellara, probudí se i všichni ostatní! snaží se Tomy rozmluvit 

Holasovi jeho zblázněné nápady. - Tak se vzbudí, v takovém případě se nedá nic dělat! už s 

Holasem asi nebude žádné pořízení. - Vašku, neblbni! tlačí ho teď Tomy dokonce silou k 

zemi. - Tak si tedy zatroubíme! dostane Holas ještě idiotštější nápad. - Vzbuď Ryšavce a 

vytvoříme trumpetové trio! - To tedy radši vyhlas poplach! rezignuje Tomy, je mu jasné, že 

budou-li troubit, uslyší je i na velitelství praporu. - Tak vidíš, že jsi taky pro poplach! leze 

Holas po čtyřech směrem ke stanům. - Nejsem, snaží se ho zastavit Tomy, ale spadne jen přes 

něho. - Umíš si představit, když nás uslyší náčelník štábu. - Tam jsou všichni vožralejší než 

my! předpokládá Holas. - Možná máš pravdu, ale Traxler určitě ne, ten je ještě stará škola! 

domnívá se Tomy, zvedne se ze země a pomůže nahoru i Holasovi. - Snad mi nechceš, 

Tomáši, tvrdit, že se za první republiky chlastalo u letectva míň než teď! chytne Holas 

Tomyho za klopy saka a dívá se mu zkrvavenýma očima do tváře. - To netvrdím, ale měli 

větší odpovědnost! myslí si Tomy. - Víte o armádě za první republiky hovno! vmísí se do 

rozhovoru Rotmus. - Tak nám řekni, frajere, pustí Holas Tomyho a chytne za klopy Rotmuse, 



- co vám tam v tý hakence říkali o buržoazní armádě, pustí Rotmuse, chce si sednout, ale spíš 

se zřítí na zem a stáhne sebou i Tomyho. 

 I když se zase budu chovat proti svým předsevzetím, je mi jasné, že jako nejstřízlivější budu 

muset nějak zasáhnout: - Nejlepší by opravdu bylo, kdybychom konečně šli spát... nesnažím 

se chovat agresivně, jen se zvednu, jdu pomalu k Holasovi a Tomymu a zastavím se nad nimi. 

 Holas se na zemi otočí a sedne si: - Já jsem tušil, že pěšáci jsou sráči a ty mi to jenom 

dokazuješ! vystřelí proti mně. - A vy nejste pěšák? zeptám se ho. - Ne, já jsem, chlapečku, 

spojař! snaží se to říct i hrdě. - Ani jsem si nevšiml, řeknu spíš mimo kontext, i když vím, že 

tím teď Holase proti sobě popudím. - Asi proto, že se, chlapečku, koukáš moc a moc nahoru! 

řekne taky Holas zdánlivě mimo mísu, co si však asi o mě myslí. - Z tý mý vejšky se dá 

koukat jen nahoru! nezdávám se a zároveň se pokouším o vtip. - Ale taky si z tý domnělý 

vejšky víc rozbiješ hubu! nevypadá Holas, že by byl totálně opilý, ale nejspíš se na mně 

naštval tak, že zároveň mírně vystřízlivěl, zvedne se ze země a odejde do svého stanu spát. 
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 Pokouším se usnout, ale nejde to. Přetáhl jsem svou hodinu a asi toho bylo za celý den na mě 

moc. Krátím si minuty svým druhým viděním. Rozlišuji totiž mezi třemi typy mého vidění. 

Prvním viděním vidím všechno, co mě v bdělém stavu obklopuje. Druhým si vybavuji vše, co 

chci vidět. A třetím jsou sny, které mě navštěvují ve spánku, a ty mám rád nejmíň. Až příliš 

často se v nich musím konfrontovat se svou nejen vlastní osobní, ale obecně lidskou historií. 

Mnohokrát v nich padám po zádech nazpátek do nekonečných hlubin. Jako opice, když se ve 

spánku přestaly držet stromu. Často se přistihnu, že se ve spánku křečovitě držím přikrývky 



nebo peřiny. Abych se dál nepropadal do hlubiny pod mnou . V duchu si říkám, dokonce ještě 

i v polospánku pohybuji i rty: Drž se stromu, drž se stromu! 

 Teď si ve svém druhém vidění pouštím na sítnici představování u kapitána Stájníka. Ten se 

asi se mnou nikdy nebude příliš vybavovat. Jsem od něj neskutečně daleko, někde málem v 

amorfní hmotě vojáků v základní službě. Musel si mě oficiálně všimnout, jsem nový důstojník 

a patří se proto mě představit ostatním důstojníkům. Poté hned z jeho horizontu vidění 

zmizím. Kapitán Stájník má jiné problémy. Tomy mi stačil ukázat jeho milenku. Na můj vkus 

dost robustní. Decentně by se o ní dalo říct, že je plnoštíhlá. Ne snad, že bych tímhle typem 

úplně pohrdal. Mým současným ideálem je štíhlá drobná blondýnka. Ani nevím proč. Možná 

jako kontrast Evy, se kterou si nevím rady. Na žádnou takovou blondýnku jsem však zatím v 

životě nenarazil. Tedy myslím se s ní sblížil. Ale dokáži si ji okamžitě vybavit. Jednou se mi 

o ní i zdálo. Když si na ten sen znovu vzpomenu, vytěsní mi kapitána Stájníka, její zlatavé 

světlehnědé tělo se rozsrší do tmy hájovny po jakýchsi odsunutých Němcích. Holas a Rotmus 

už spí, Tomy ve spánku pomlaskává, kdo ví, co se mu zdá, určitě buď o druhém pohlaví nebo 

o jídle. 

 Ten sladký plavovlasý zjev udržím v představě jen chvíli. Vrací se mi kapitán Stájník, 

podává mi ruku, ale moc se na mě nepodívá, určitě ne do očí, myslí na něco jiného, co je 

silnější. Představuje mi vzápětí svého zástupce nadporučíka Valchaře. Jestli se mám koho 

obávat, tak určitě jeho. Podvědomě tuším, že je liška, moc toho sice nenamluví, ale jeho oči 

pořád jako by všechno ohmatávají, připomínají radar nebo periskop. Jsem přesvědčený, že 

někde v mozku má obrazovku, která se okamžitě zapne, když spatří něco, čeho by si měl 

pozorněji všimnout. A určitě vše, co se mu na té jeho obrazovce zachytí, zároveň uchovává 

také ve své paměti, a stejně tak si rychle vybaví, když je potřeba. A pravděpodobně už pěkně 

uspořádané, srovnané, zařazené jako v systematicky vedeném archivu. 



 To zástupce velitele 113. letištního praporu pro věci politické mi v tu chvíli připadal jako 

vypelichaný kohout - zarudlé oči, popraskané rty, popotahoval kvůli nedoléčené rýmě, táhly z 

něj cigarety, alkohol a nevyspání. Ale cítil jsem, že je tak nanejvýš schopný okamžité 

rošťárny a možná i levoty, ale ne nějakého promyšleného zlomyslného tahu, jakého by se asi s 

největší pravděpodobností neštítil Valchař. 

 Kapitán Stájník s vysokou mírou pravděpodobnosti vyřizuje své soky nebo nepřátele jednou 

nemilosrdnou ranou. Ale děsím se sám sebe, proč jsem si na prvním místě začal vybavovat 

nebezpečí, která mi od těch dvou hrozí. Dobře, tak kapitán Stájník mě bude přehlížet, 

nevšimne si mě, pokud se mu něčím nebudu připomínat sám. Tak bych se měl skutečně snažit 

se mu nepřipomínat. Valchařovi nesmím dát a nedám příležitost, aby se do jeho mozkového 

archivu ukládaly pro mě nepříjemné a nebezpečné informace. S nadporučíkem Skokanem by 

bylo asi lepší vycházet, on jediný z těch tří se dá asi nějak ovlivnit, i když určitě ne ovládnout, 

ale možná přece jen má v případě potřeby vliv jak na Stájníka, tak na Valchaře. Náčelník 

štábu major Traxler sice křičí, ale něco bude za tím, když je jako major podřízený veliteli 

praporu v hodnosti kapitána. Musím se v té vteřině sám nad sebou usmát, jaký se ze mě stal 

chladný kalkulant. 

 Než usnu, stačím si uvědomit, že jsem málem zapomněl na vše, co souvisí s mým prvním 

předsevzetím. Jen jsem vymyslel optimální trasy rozvozu vody při cvičení. Trochu málo, ale 

asi jsem pro něco víc neměl příležitost. Těším se na začátek října, až mi začne vysoká škola. 

Opustil jsem kvůli Evě fakultu mezinárodních vztahů, aby se naše společné studium nestalo 

mezi námi prestižní záležitostí. Chci dělat jen filozofii a k tomu si přibrat cosi i z matematiky 

nebo možná z matematické logiky. Tak tohle je vlastně to mé první a hlavní životní 

předsevzetí. 

 Ze cvičení se příslušníci 113. letištního praporu vracejí z menší části letadly, vozidly po 

vlastní ose a většinou po železnici. Jakýsi žertující inscenátor ze štábu se asi chtěl pobavit tím, 



že nás s Jirkou Makešem zařadil do kupé se čtyřmi dívkami pracujícími na štábu. Nestačím 

kroutit hlavou, ale Tomy měl hned jasno: - Snad si nemyslíš, že tohle zorganizoval někdo z 

velení, to je přece jasná záležitost těch ženskejch! Chtějí si vás odzkoušet! z kolegiality nás 

Tomy doprovodí a většinu času s námi setrvává, pokud nemusí být ve vagónu s vojáky letištní 

roty. 

 Sotva se vlak rozjede, hraje se o fanty. Médium mi jako ortel přikáže políbit tři dívky. Jinak 

přijdu o vázanku. Z čehož bylo zřejmé, jak hrajeme při zemi. Žádné svlékací scény. O nich se 

nejspíš stokrát častěji mluví, než k nim opravdu dojde. Teď jsem došel kvůli tomu trestu k 

Olině, sekretářce zástupce velitele pro týl. Nejspíš docela správné holce, ale má hodně nízko 

boky, jinak řečeno tendr, a tedy i krátké nohy, které se jí pod tím jejím těžším zadkem nějak 

zakřivují, takže při chůzi tak trochu připomíná jezevčíka nebo podobnou obludu. Začne mě 

vlastně líbat sama a mám od první chvíle pocti, že se mě snaží tím polibkem nějak vtáhnout 

do sebe, její jazyk se vklíní mezi mé zuby, dotkne se mého a začne kolem něho tak rejdit, co 

jsem ještě ve svých dvaceti nikdy nezažil. Vzbudí to ve mně odpor, ale zároveň přitahuje 

čímsi anomálním i animálním, takže se od ní nedokážu odtrhnout. Zároveň cítím, jak se tak 

červenám, že si toho všimnou všichni ostatní a rozchechtají se, a tak mi nezbývá než se od 

Oliny odtrhnout. 

 Druhá přijde na řadu Lena. Už předem se na mě vyzývavě dívá, jako by mi chtěla dát najevo, 

že teď si tedy užiju. Je neskutečně excentrická. Upozorňuje na sebe vším, čím může. 

Oblečením, líčením, vlasy, způsobem řeči, chováním. Nedokážu si v tom momentě představit, 

co v příštích vteřinách udělá. Podrží si mě dokonce za hlavu a drtí mě, drtí, drtí... Jiné slovo 

těžko nacházím. Může jí být tak sedmnáct, já jsem sice o tři roky starší, ale zkušenostmi 

naopak. Něco takového jsem vlastně nezažil. Pět let vojenských škol a kromě Milady jen 

krátké lásky, když jsem dostal vycházku. Líbal jsem se s nimi jako když políbím matku nebo 

sestru. I s Evou. Kromě jistých pokusů. Teď tu s námi sedí šelmy, nad kterými se nakláním, 



abych nepřišel o kravatu. Mají ze mě gaudium. Větší část téhle slastné křížové cesty však 

mám za sebou... 

 Zbývá Marie, které s námi tuhle hru hraje s viditelnou shovívavostí, aby netrhala partu. 

Černovlasá, mírně pihovatá dívka, pod mírně rozhrnutou košilí jí pod kůží prosvítají 

bleděmodré žíly. Políbí mě sice taky sama první, ale jen letmo, okamžitě se stáhne a provinile 

usměje, ale ty její měkké rty jako kdyby dost dlouho na těch mých zůstaly. 

 Možná si médium ani neuvědomilo, že mi možná jen z plezíru umožnilo test, těžko bych si ty 

tři otypoval lépe a rychleji. 

 Tomy mě vytáhne na chodbičku a nabídne mi cigaretu. Stále se přitom pochechtává. Cigaretu 

si od něho vezmu, potáhnu a hned po prvním doušku se mi jako obvykle u polokuřáka zatočí 

hlava. Tomy má nejspíš skvělou náladu, protože se ke mně nahne a začne zpívat: Dokud jsme 

mladí, v lásce nám kyne štěstí, nuž mějme se rádi, kdoví co zítřek věstí?... Nechceš nějakou 

vytáhnout na chodbičku? zeptá se mě Tomy, když dozpívá. - Ty si snad chceš hrát na kuplíře? 

rozesměju se. - Tak chceš, nebo nechceš? provokuje mě Tomy. - Nechci! odmítám takhle  

inzerovanou nabídku. - Děláš chybu, Radiku, když máš příležitost. Alespoň jednu z nich 

zatáhnout na umývárnu a třeba ji jen polaskat na kundičce, už pro něho charakteristicky si 

přitom olízne rty. - Ty jsi dobytek, Tomáši! asi neví, že mé zkušenosti s druhým pohlavím 

jsou žalostné. - Co dnešní den dá ti, zpívá Tomy dál, - to zítřek zhatí, zůstaneš sám. Jenom 

vzpomínka zbyla a pavilón lásky zůstal zde sám. 
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 Jak se dalo pozvolna tušit, po rozdělení letištní roty na dvě, respektive vyčlenění dvou 

strážních čet z letištní roty do samostatné roty, jsem se stal velitelem čety strážní roty. Důvod 



rozdělení byl pro mě neznámý, možná už byla letištní rota velký kolos, protože s výjimkou 

autoroty a spojovací čety už 113. letištní prapor neměl žádné jednotky, nebo bylo potřeba 

uspokojit ve velitelských funkcích věc důstojníků.  

 K praporu totiž nastoupil další pěšák, nadporučík Novotný, který se přiharcoval odkudsi ze 

Šumavy notně demotivovaný, měl však ve srovnání se mnou jednu velkou výhodu, že byl z 

blízkých Letňan a navíc měl i příjmení současného prezidenta republiky, který byl také odtud, 

takže si mnoho lidí myslelo, že jsou příbuzní, v čemž je Čeněk Novotný, jinak normální kluk, 

k vlastnímu potěšení nechal, měl z toho i jisté výhody, nikdo si ho nedovolil tak buzerovat. 

 Já jsem byl ale ze svého zařazení zklamaný. Ačkoli jsem absolvoval pěchotní učiliště, nikdy 

mi nepřišlo na mysl, že budu nejdříve velitelem čety, i když takové zařazení bylo logické, na 

tuto funkci jsem byl vlastně připravován. Nevím, proč jsem na to nepřišel, nebo mi to někdo 

neřekl. A když jsem byl přidělen k letectvu, vůbec mě taková eventualita nenapadla, myslel 

jsem si, že tu budu jakýmsi pozemním specialistou nebo čím.  

 Teď jsem dostal čtyřiadvacet maníků odněkud z východního Slovenska, jejich východňárský 

původ mě poděsil, v prvních chvílích jsem dokonce obrazně cítil kudlu v zádech. Jediné, co 

mě snad potěšilo, tak bylo, že jako jediný důstojník roty - kromě ZVP poručíka Rotmuse - 

jsem byl automaticky zároveň zástupcem velitele roty. Asi mi tedy na vojenské kariéře přece 

jen trochu záleželo, i když funkce velitele čety se mi zdála nicotná. Stačilo si jen připomenout 

organizační strukturu naší armády: družstvo, četa, rota, prapor, pluk, brigáda, divize, sbor, 

armáda, okruh, generální štáb, ministerstvo obrany, aby člověka hned přešla chuť dělat 

vojenskou kariéru, když jsem měl za sebou jen první příčku v učilišti a právě začínal zkoušet 

druhou. 

 Zatímco nadporučík Novotný převzal letištní rotu, poručík Holas se stal velitelem strážní 

roty, tedy mým bezprostředním nadřízeným. Holas svou funkci vykonával velmi svérázně. 

Ráno přišel polovyspalý k rotě a převzal hlášení. Podle toho, co se dozvěděl, buď mlčel (u 



roty se nic zvláštního nestalo), nebo se rozeřval (u roty se v noci něco zvláštního stalo). 

Potom si šel sednout do kanceláře a buď se bavil se staršinou, nebo když tu Tomy nebyl, tak 

se díval do prázdna. Podvědomě jen čekal telefon. Když k němu dorazila neutrální zpráva, jen 

řekl Dobře! Když zpráva byla špatná, praštil vztekle telefonem, začal nepříčetně řvát a 

okamžitě průser řešit. Špatných zpráv bylo dost, alespoň podle podrážděných reakcí Holase, a 

tak se zhruba každých čtrnáct dní nebo nanejvýš jednou za měsíc vyměňoval roztřískaný 

telefon. Déle v kanceláři velitele strážní roty nevydržel. Kdyby někdo chtěl Holase 

charakterizovat nebo definovat, byl mlčící, nebo řvoucí a telefony ničící dispečer. 

 Ale krátkou dobu po převzetí nové funkce se Holasův styl velení jako velitele strážní roty 

mávnutím jakéhosi kouzelného proutku změnil. Holas se totiž zamiloval. A sice do účetní 

zbrojního náčelníka nadporučíka Brabce.  

 Ta vyvolená se jmenovala se Helena.  

 Mně se vždycky při tomhle jménu vybavila Helena Trójská. Za tou Helenou od zbrojaře mě 

Tomy jednou při nějaké bagatelní příležitosti zatáhl. Helena byla vysoká udělaná ženská, tedy 

kus, mohlo jí být tak kolem šestadvaceti. Měla malou dceru, její muž byl také důstojníkem a 

sloužil stovky kilometrů od Prahy jako vojenský železničář. Všeobecně bylo známo, že jejich 

manželství má daleko do spokojeného. Jak jinak při dlouhodobějším odloučení.  

 Holase musela ve srovnání s jeho manželkou iritovat Helenina prsa. Už tenhle dílčí, ale 

nepřehlédnutelný fenomén změnil podstatně jeho chování. Zatímco se poručík Holas 

převážnou část svého času díval do prázdna, teď se díval na ta prsa. Jak pravil Tomy, který 

dost času trávil s nimi, Holas se na ty dva zázraky díval neustále, neúnavně, fascinovaně až 

nenasytně, absorbovala jeho vědomí tak, že postupně stále delší a delší čas trávil u zbrojního 

náčelníka.  



 Helena Holasovu přítomnost snášela, což bylo ale všechno. Nanejvýš mu dovolila být 

přítomen, když se na začátku nebo na konci zaměstnání za rozevřenými dveřmi skříně 

převlékala do pracovního oděvu. Tu mu tedy na zlomek vteřiny ukázala mohutný pevný 

zadek, jindy zase velkou bílou podprsenku, a to podle toho, jak se za dveřmi postavila. Ale 

jakou polohu zaujímala, si byla jasně vědoma, nikdy zpočátku jejich lásky totiž neviděl její 

záda nebo klín. 

 Tomy vývoj Holasovy lásky přede mnou stále komentoval: - Všiml sis, jak má Venca stále v 

koutcích úst sliny?. Jindy přišel a hlásil: - Uklizečka si stěžovala, že pod Holasem musí stále 

utírat! A tak šla podobná hláška za hláškou.  

 Jindy Tomy možná i závistivě přede mnou prohlásil: - Velký kozy, velký zklamání! - Mluví z 

tebe závist, Tomáši! nenechal jsem si svůj postřeh jen pro sebe. – Závist jedině pokud jde o 

samotnou věc, zareagoval Tomy tajemně, - ne ale pokud jde o Vencu. - Jak to? byl jsem 

zvědavý. - Venca si ještě totiž na ně ani nešáhl! - Jsi nějak dobře informovaný. Tomy! nemohl 

jsem nepoznamenat. - To se ti s tím svěřuje? - Vůbec mi nemusí nic říkat, odmítl takou 

eventualitu Tomy, - až si totiž Venca šáhne, tak to tu všechno bez ohledu na podzim rozkvete! 

 Nevím, kde se v Tomášovi v souvislosti s Holasovou láskou objevil básník, ale Holas měl 

určitě u Heleny minimální úspěchy. O to víc se snažil, na ostatní kašlal, takže dění u roty 

viselo jen na mě a na Tomášovi. Ještě štěstí, že Tomáš byl opravdu profík, od kterého se dalo 

hodně naučit. Za léta u letištního praporu už věděl, co je důležité a co ne. A tohle poznání 

bylo na vojně k nezaplacení. Navíc si Tomy nenechával své zkušenosti pro sebe, nebyl líný se 

mnou chodit po celém letišti a všechno mi ukázat. Klidně by mohl být velitelem roty, i když 

dosáhl jenom hodnosti četaře. Bohužel už jen čekal, až mu vyprší šestiletý závazek, aby mohl 

odejít, naštěstí pro mě a pro strážní rotu byl jen v jeho polovině. Takže bylo jasné, že tu 

službu u strážní roty spolu ještě nějakou dobu potáhneme. Zvlášť nyní, kdy se Holas v 



podstatě přestěhoval do kanceláře ke zbrojnímu náčelníkovi a láska k Heleně se mu stala 

posedlostí. Ostatně jako Paridovi 

 Holas mi s naprostou samozřejmostí hodil taky okamžitě na krk politické školení mužstva a 

poddůstojníků, ačkoli by bylo logičtější, kdyby je měl na starosti ZVP, když už se té 

povinnosti zbavoval jako velitel roty. Ale prostě se stalo, a tak jsem šel na první instruktáž. 

Vedl jí Petrbok, další poručík, kterými se to u praporu čím dál víc hemžilo, jak se armáda 

rozšiřovala a vrhala do vojsk další nové důstojníky. Poručík Petrbok byl vyučeným 

soustružníkem a před vojenskou základní službou pracoval jako dělník v pražské ČKD. Na 

vojně dostal několikaměsíční politický kurs a důstojnickou hodnost, aby se mohl stát 

propagandistou letištního praporu. Tahle role mu moc neseděla, určitě byl jistější jako 

soustružník. Teď jen smutně dělal prezenci, aby zjistil, že se nedostavil ani jeden určený 

vedoucí PŠM. Navíc kromě mne všichni za sebe poslali své pomocníky z řad vojáků v 

základní službě. 

 - Tak, soudruzi, začneme! rozhlédne se Petrbok po všech přítomných. Všichni si rozevřeme 

sešity nebo bloky a připravíme plnicí pera nebo někteří už dokonce propisovací kuličkové 

tužky. - Začneme, soudruzi, opakuje Petrbok, jako kdyby mu stále něco chybělo. Něco mu 

opravdu v mysli dojde: - Kuřte, soudruzi, jen kuřte! chce být liberální. Vojáci se po sobě 

podívají a nikdo si nezapálí. Je totiž těsně před patnáctým, kdy se v armádě bere žold, takže 

všichni jsou s penězi na dně. Zapálí si jen poručík Petrbok, ale když jej nikdo nenásleduje, 

znovu opakuje: - Klidně kuřte, soudruzi, kuřte!. 

 Poručík Petrbok je proslulý i jinou svou pozoruhodností. Jakmile se totiž kdekoli v 

prostorách 113. letištního praporu otevře láhev s alkoholem, v ten moment se otevřou dveře a 

mezi nimi se objeví on. - Člověče, jak je tohle možný, zeptal jsem se jednou Tomyho, - on 

snad ten alkohol cítí na sto metrů jako včely na kilometr daleko rozkvetlý strom. - Samá voda, 

kamaráde, odmítne takovou hypotézu Tomy, - jedině on jako propagandista má čas bloumat 



po kancelářích a navíc si to započítat jako výkon své propagandistické funkce. Až se znovu 

narodím, tak bych chtěl tuhle funkci vykonávat! má Tomy zvláštní přání. - Proč, prosím tě? 

rozhodně Petrbokovi jeho funkci nezávidím. - Vezmi si třeba jaký má leho, když ve srovnání 

se mnou předává funkci. - V čem, prosím tě? nalétnu Tomymu na smeč. - On přece stačí jen 

zavřít hubu a má předáno! 

 S Tomym jsem v naprosté pohodě, zvlášť si ho cením, když mi začala vysoká škola. Dva dny 

v měsíci mám konzultace a když se s Tomym dohodnu, mohu občas zaskočit i na přednášky a 

cvičení s řádnými posluchači. Organizujeme si čas a práci s Tomym tak, že si nemohu na nic 

stěžovat. U roty všechno klape, takže ani nikdo jiný nemá důvod ke stížnostem. Ráno vedu u 

čety, která není ve stráži, dvě hodiny PŠM, poté si jdeme většinou zastřílet na střelnici za 

letištní plochou. Po obědě se kluci připravují do stráže, takže v odpoledních hodinách je na 

rotě dokonce ticho a klid. Měl bych být ale ostražitý, jakmile se něco vede až příliš dobře, měl 

by být člověk na vojně mimořádně bdělý, už se totiž určitě blíží nějaký malér, který má na 

vojně podobu průseru. 

 Ale zatím se nic neděje, stojíme s Tomym na chodbě roty u okna. Tomy mi nabídne cigaretu. 

Po schodech jde nahoru ke své jednotce poručík Holas. Službu má zrovna vojín Cellar, který 

až nepříčetně řve Pozor! a chce Holasovi podat hlášení. Velitel roty však jen benevolentně 

mávne rukou a k našemu překvapení vezme Cellara kolem ramen a přátelsky se zeptá: - Tak 

co, Cellar, jak se máte? Oba s Tomym předpokládáme, že Cellar v nejbližších okamžicích 

blažeností přinejmenším omdlí. Zatím ale jen na Holase vyvaluje oči. Poprvé v životě při 

setkání s Holasem nemá důvod vyslovit svou příznačnou větu Zase já? a ukázat na svůj 

propadlý hrudník. - Tak přece mluvte, Cellar, jak se máte? opakuje Holas. - Snad jste, 

proboha, neoněměl?  

 Vojín Cellar však není schopný ani blekotat. Když poté o té epizodě vypráví, tak přiznává, že 

měl najednou pocit, jako kdyby měl místo kolenou tvaroh, jak ho změna Holasova chování 



zaskočila. Snášel líp jeho řvaní. V jednom okamžiku teď měl dojem, že ho poručík Holas 

dokonce pozve na skleničku. A že by to byl určitě udělal, kdyby on, jeho Výsost Cellar, nebyl 

zrovna ve službě, tak mu najednou stouplo sebevědomí vojáka, který tu byl u roty zatím 

služkou pro všechno. 

 Jenže Tomy byl lepší psycholog než já, vůbec se tou zázračnou scénou nebavil. Než k nám 

totiž Holas došel, Tomy mi už stačil pošeptat. - Blížíme se první velké katastrofě, dám za to 

krk, jako že mám jen jeden, pokud dneska v noci Venca Helenu nepřeříz! 

 Holas opravdu září a okamžitě, jak k nám dojde, otočí se zpátky do chodby, neovládne se a 

zařve, i když ve srovnání s minulostí dost vlídně: - Služba! 

 Cellar se k nám přiřítí s hrůzou v očích, že idyla je pryč, svou vlídnost jenom na něj Holas 

nastražil. Ten však ho hned uklidňuje: - Klid, Cellar, klid! a sáhne do náprsní kapsy pro 

stokorunu: - Láhev kyrasa a za zbytek si něco kupte! udála se skutečně s Holasem zázračná 

proměna. 

 Podivuhodná už proto. že Holas vytáhl stokorunu. Byl totiž známý tím, že dával službě 

korunu, aby mu přinesla svačinu. Když první dozorčí roty přinesl tři rohlíky a vrátil mu 

zpátky desátník, Holas ho vyhodil, že co přinesl, není svačina. Od této chvíle dozorčí svačinu 

skutečně nosili, zprvu jsem nevěděl, jakým zázrakem, ale nosili. Teprve později jsem se 

dozvěděl, že rozdíl doplácel buď Tomy, nebo tuhle službu veliteli roty brali vojáci jako úděl, 

součást výkonu funkce dozorčího roty. 

 Cellar vstoupí do místnosti s lahví kyrasa v levé ruce, postaví se do pozoru, zasalutuje a hlásí: 

- Soudruhu poručíku... - Dobrý, Cellar, dobrý... řekne Holas mírně, zatím otočen k dozorčímu 

zády, teprve když se otočí, tak zařve: - Člověče, to vás při vaší vysokoškolské inteligenci 

nenapadne tu láhev do něčeho zabalit. Ta fuxle v tý Armě taky moc rozumu nenabrala! 

Neviděl vás nikdo? - Neviděl, soudruhu poručíku, měl jsem ji dobře schovanou v teplákách! 



vysype Cellar zpod bundy na stůl několik krabiček cigaret. - Na co to sem sypete, Cellar? diví 

se Holas. - Vždyť jsem vám přece řekl, abyste si koupil něco pro sebe! neopustilo Holase 

dobrodiní. - Já, soudruhu poručíku, jako sportovec nekouřím! - Vy jste sportovec, Cellar? A 

od čeho potom máte propadlý hrudník? jde k němu Holas blíž. - Já na svůj sport, soudruhu 

poručíku, hrudník nepotřebuju! - A v čem tak vynikáte, proboha? - Hraju šachy... Holas se 

rozesměje: - Šachy jsou sport? To si snad ze mně děláte legraci, Cellar! - Zatím se šachy 

považují za sport, je rozhovor mezi Holasem a Cellarem stále absurdnější. - A proč jste si tedy 

nekoupil něco jinýho? neopouští Holase blahosklonnost. - V Armě nic jinýho neměli... - 

Vždyť jsem říkal, že ta píča se v tý prodejně vo nic nestará! je Holas jako vždycky se vším 

okamžitě hotov. - Tak vezměte ty cigarety ke stolku dozorčího a rozdejte je vojákům! jsme 

opravdu svědky nevšedního zážitku. Cellar opět poslušně shrnuje krabičky s cigaretami do 

náručí. 

 - Pardon, dojde Tomy k Cellarovi a vezme si tři krabičky, - a ne abyste to rozdal okamžitě, 

jak kdo přijde! Cigarety zůstanou u služby, a kdo nebude mít co kouřit, dojde si... Pro jednu 

cigaretu! Rozuměl jste Cellar? - Rozuměl, soudruhu četaři, každýmu po jedný cigaretě! 

opakuje. - Dovolte mi odejít! - Je tu přece velitel roty! upozorní dozorčího Tomy. Než se 

Cellar rozhoupe si dovolit, Holas ho předejde: - Jóóó, vypadněte! ale oproti jindy jeho slova 

zní laskavě. 

 - Načni ji, Tomáši! kývne Holas směrem k lahvi. - Mám ti rozumět, žes ji taky načal? má 

Tomy smysl i pro slovní humor. Sotva se však rozesmějeme a po světnici se rozlije vůně 

karibských pomerančů, objeví se ve dveřích poručík Petrbok a všichni se rozesmějeme znovu. 

- Přišel jsem se zeptat, jak ti jde škola, obrátí se Petrbok ke mně s připravenou legendou. - 

Dobře, jak jinak, Loďo, odpoví Holas za mne, - sedni si! naleje první skleničku právě jemu. 

 Petrbok se křestním jménem jmenuje Ladislav a většina známých mu říká Loďo, jak mu asi 

říkali v dětství. Petrbok se všude jako obvykle představuje Petrbok nebo poručík Petrbok, což 



vede i ke kuriózním situacím. Většinu pošty například dostává na jméno poručík Petr Bok. 

Všichni už si na to zvykli, pošta vždycky dojde a on vůbec nemá chuť někde upřesňovat své 

jméno. 

 Petrbok nabídne každému partyzánku, ale Tomy ho předběhne: - Máme šéfovské! - Jaké 

šéfovské? podívá se Petrbok na Tomyho. - Šéf se překonal a sáhl hluboko do šrajtofle. - Co 

oslavuješ, Václave? je zvědavý Petrbok. - Svátek ani narozeniny přece nemáš! prozradí se 

Petrbok, že jeho návštěvy po kancelářích nejsou vždycky tak úplně náhodné. - Je to mý 

tajemství, tváří se Holas tajemně, i když je na něm vidět, že by se nejraději svým vítězstvím 

pochlubil, ale marná sláva, Petrbok patří do politické skupiny a nikdo nikdy dost dobře neví, 

kdy je popadne nějaká morální ptákovina. - Když mi to tvý tajemství neprozradíš dneska ty, 

dozvím se ho zítra nebo ještě dneska od někoho jinýho! připomene Petrbok smutnou realitu 

113. letištního praporu. 

 Tohle všechno jsou ještě hezké, klidné a možno říct i vítězoslavné chvíle poručíka Václava 

Holase u naší strážní roty. Popíjíme pomerančové kyraso, kouříme cigarety od něho, kecáme 

o všem možném, ale za týden dostanou věci nečekaný spád. 

 V ten den, kdy jsme vypili láhev kyrasa na Holasovo sexuální vítězství s účetní zbrojního 

náčelníka Helenou a po odchodu Petrboka zpátky na pracoviště, a nebo na jinou návštěvu, 

jsme se o Holasově úspěchu dozvěděli bližší podrobnosti: že se tak stalo ve zbrojním skladě 

ve sklepě naší budovy a sice na bedně s pěchotními minami, ale za několik dní jsme na tuhle 

epizodu načas zapomněli. 

 Přišli totiž nováčci, což je v kasárnách vždycky cosi jako pandemie. 

 Navíc naše řady posílil další poručík, v tomhle případě Béďa Volák, šlachovitý kumpán, dost 

podobný poručíkovi Kučerovi, od kterého jsem přebíral rotu stomatologů na Tureckém vrchu, 

hlavně ale charakter, který nezkazí žádnou legraci, ani nikoho nepodrazí, s ranou pěstí, která 



by skolila i dobytče, totiž boxer, i když bývalý, který na ráně založil i své výchovné metody. 

Když totiž v jeho četě někdo něco vážnějšího provedl, Béďa se nikdy neponížil tak hluboko, 

aby ho potrestal v souladu s kázeňským řádem, jen mu mlčky hodil boxerské rukavice, odešel 

s ním do tělocvičny a tam mu zcela legálně podle povahy a stupně provinění napráskal. 

 I k nám se Béďa, aby posílil chatrnou kázeň u letectva, dostal jako pěšák sloužící  s 

nadporučíkem Novotným kdesi na Šumavě dost svérázně. Dva roky si pravidelně každý měsíc 

žádal o přemístění do Prahy nebo někde poblíž, protože jeho manželka jako sekretářka 

generálního ředitele jakéhosi podniku zahraničního obchodu dostala garsoniéru a chtěli mít co 

nejdřív dítě. Ale jako obvykle, všechny jeho žádosti o převelení byly promptně zamítnuty pro 

vážnou mezinárodní situaci a že proto je jeho přítomnost na západní hranici nadále nezbytná. 

A tak zklamání, vztek a Béďovy sklony k dobrodružnému životu už nic nebrzdilo. Řetěz jeho 

průšvihů uzavřel trest dokonce velitele divize, který se v divizním rozkaze objevil v 

následujícím znění: - Poručík Volák Bedřich - potrestání. Trestám poručíka Voláka Bedřicha, 

velitele motostřelecké čety -entého tankového pluku, deseti dny ostrého vězené. Poručík 

Volák ve výcvikovém prostoru svévolným nedovoleným způsobem zastřelil srnce a 

neoprávněně jej zkonzumoval. 

 Béďa si odseděl trest, podle něho v podmínkách výcvikového prostoru na Šumavě za běžný 

přestupek, který se většinou přehlížel, kdyby nebylo známo, že nedal pokoj manželkám 

mnoha důstojníků, kteří už tu žili s rodinami, takže byl za trest odvelen do Prahy, konečně se 

tedy dostal k rodině, aby mohl, jak po příchodu pravil, konečně soustředěněji pracovat na 

svém synovi. - Tu možnost si sem tam něco v lese zastřelit tady v Praze oželím, konstatoval, 

když jsme pro změnu místo srnce konzumovali jeho zápisné. 

 I když se poručík Václav Holas do ničeho nikdy moc nepletl, pravděpodobně kdesi v 

podvědomí uznal, že ani na velení strážní roty moc předpokladů nemá, teď byl úplně mimo 

všeho, o nic se v souvislosti se svou funkcí nestaral. Jeho oči se dívaly do absolutního 



neznáma nebo spíš prázdna, v hlavě nebo kde ještě neměl určitě stopy ničeho jiného než po té 

krásné čtvrthodině s Helenou. Nejspíš byl ten zážitek ve zbrojním skladu na několika 

naftalínem prosáklých vojenských zelených přikrývkách nejlepším okamžikem v jeho životě. 

Tohle všechno z Holase vytáhl Tomy a ještě mnoho dalších detailů, které náš vojenský život 

činily snesitelnějším.  

 Ačkoli sexuální život u 113. letištního praporu byl jako nejspíš všude u letectva příslušně 

bohatý, ještě nikdy nebylo žádné milování tak obrazně i doslova podminováno jako těch pár 

slastných minut poručíka Václava Holase s Helenou ze zbrojního. Nikdo z obou v té chvíli 

ovšem netušil, že první zvítězil a druhá podlehla poprvé a naposled. Už nikdy se zelené 

přikrývky nad bednami nerozlétly, už nebyli v nebezpečí, jestli pod nimi některá kolekce min 

nebo obranných ručních granátů nevybuchne, nepropálí je žár ze střeliva do pancéřovek nebo 

tarasnic, které se dokázaly probít i přes třiceticentimetrový pancíř. Jak se alespoň uvádělo 

v příručkách, zatím jsme stříleli jen cvičnými náboji. Oni dva si však podle Holasova přiznání 

vybrali milování na ostrých. Jako kdyby si tím sami sobě dávali najevo, jak jednají vabank. 

Ostatně i to skladování munice pod naší budovou nebylo zrovna dvakrát odpovědné.  

  Ale jak tvrdil Tomy, zbrojní sklad pro milování nebyl zrovna dvakrát špatným místem, byl 

blízko a nikdo se tam poblíž nikdy neometal. Stačilo tedy si jen  odskočit, odstranit pár pečetí 

a odemknout několik zámků. I když ale ten prostor Tomy pro podobné hrátky velebil, sám 

svého nadřízeného a kamaráda ve využití tohoto podle něho ideálního prostoru  nenásledoval. 

Události se totiž až neskutečně rychle daly do pohybu. 

 Někdo se totiž brzy postaral, aby se o Helenině záletu dozvěděl její manžel. Kdo měl na téhle 

indiskreci zájem, se nikdy nezjistilo. Ale ta informace vykonala své. Helenin manžel poručík 

Rotter sedl na motocykl a okamžitě po skončení služby odjel za svou ženou. Bylo krásné 

podzimí odpoledne, Helena pomáhala matce sbírat na družstevním poli brambory. Poručík 

Rotter se po nich poptal vesničanů, položil motocykl do příkopu a pomalu se blížil se 



skupince sehnutých žen. Jedna po druhé instinktivně zvedaly hlavu, narovnávaly unavená 

záda a mlčky se dívaly na přicházejícího důstojníka. Rotter došel na dva na tři kroky 

k Heleně, vytáhl z náprsní kapsy pistoli a zastřelil se. Podle slov přítomných žen stačil říct jen 

krátkou větu: - Kdybychom neměli malou holku, tak zastřelím i tebe!      
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 Stojíme kus od dveří zasedačky, kam se pomalu trousí důstojníci 113. letištního praporu 

s výjimkou podporučíků, kteří jsou stejně jen z řad vojáků v základní službě, tady aspiranti, 

takže by na připravované shromáždění stejně nebyli pozváni. Tomy s Béďou naposled hučí do 

Holase, udělují mu již poněkolikáté ty nejzásadnější rady, nejspíš nejen proto, že opakování je 

matkou moudrosti, ale oba mají stále sílící pocit, že je Holas vůbec nevnímá. – Vašku, hlavně 

se nesmíš rozčílit! zdůrazňuje mu Tomy, což ovšem a s minimálním úspěchem dělal vždycky 

i v jiných případech. 

 Poručík Holas kývne hlavou, ale oči má poprvé skelné, kdo ví, jestli ty dva svý poraděnky 

vůbec vnímá. Mně ta scéna připadá jako výjev z amatérského boxerského ringu před třetím 

kolem. Jen chybí ručník, a to nejen proto, aby ho trenér včas hodil do zápasiště, ale i utřel 

Holasovo zpocené čelo. Přece jen mu není očekávané představení tak lhostejné, jak se snaží 

předstírat. 

 Poručíka Holase totiž čeká důstojnický čestný soud. 

 Při vyšetřování Rotterovy sebevraždy objevila policie v jeho pokoji na svobodárně dopis, 

který mu někdo napsal, kde černé na bílém bylo uvedeno Holasovo jméno. Nejspíš někde 

zahlodala něčí závist nebo se někdo potřeboval Holasovi nebo Heleně svést po kůži, aby se 

tak dlouho netěšili ze svého milostného vztahu. 



 - Jestli se, Vašku, rozčílíš, je všechno v kýblu! znovu říká Tomy. – Prostě se ti Helena líbila, 

tak sis s ní někdy rád popovídal, těžko zapřeš, že jsi s ní jen vysedával nebo jste kontrolovali 

zbrojní evidenci roty, to ti neuvěří ani vlastní matka, jak tě má ráda... – Když nic nepřiznáš, 

nic se ti nemůže stát! má i Béďa Volák své zkušenosti. – A kdo může vědět, že jsi s ní něco 

měl? Byl tam někdo s tebou? Přiznala něco ona? Hlavně se nenechej ukecat nebo aby ses 

podřekl! Tenhle soudní tyátr nemůžeš prohrát! myslí si Volák o důstojnických čestných 

soudech nejspíš své.  – Že jste byli ve skladu, není žádnej argument, i kdyby tě někdo 

pozoroval klíčovou dírkou! je Béďa už i sugestivní. Jenom čekám, kdy Tomy nebo on sáhnou 

do kapsy a strčí Holasovi do úst gumový chránič zubů před údery do tváře. 

 Zatím se ze dveří kanceláře velitele 113. letištního praporu vyhrne papalášská suita – velitel 

praporu kapitán Stájník, jeho zástupce nadporučík Valchař, zástupce velitele pro politické 

věci nadporučík Skokan a major Rosák, pomocník náčelníka štábu pro mobilizační přípravu, 

který si nechává říkat Stíhač, protože kdysi patřil k létajícímu personálu a nyní je jako 

služebně nejstarší důstojník praporu předsedou čestného důstojnického soudu. Tomy mi 

zašeptá do ucha: – Cvakla klika, cvakla v pantu, vchází parta buzerantů! 

 - Tak pojďte, pojďte, Holas! pokyne nervózně Stájník hlavnímu protagonistovi dnešního 

děje, ačkoli by tu klidně mohl stát na jeho místě také on, stále vidím kolébající tudor, jak si 

v něm rozdával své milostné číslo s jednou vdanou civilní zaměstnankyní. – A co vy tady? 

všimne si Stájník i nás. – Zmizte! je neúprosný. 

 Zmizet s Tomym, Béďou Volákem a Rotmusem musíme, důstojnického soudu se sice mohou 

zúčastnit vojáci z povolání stejné nebo vyšší hodnosti, než je obviněný, ale zároveň tam 

nesmějí být přítomni ti, kdo jsou obviněnému podřízeni, ať už mají hodnost jakoukoli, 

v lidové armádě se při jmenování do funkcí na hodnosti zas tak moc nehledí.    

 Vystřelíme z chodby u zasedačky pomalu jako kdybychom i my sami provedli něco 

nezákonného nebo mravně nepřípustného. Na Stájníkovi bylo jasně patrné, že je mu záležitost 



s Holasem krajně nepříjemná. Už by měl jeho čestný soud nejraději za sebou, aby nedošlo 

k řetězové reakci. 113. letištní prapor je podle střízlivého odhadu zralý na celý seriál 

takovýchto čestných soudů. Ale kde není žalobce, tam není ani soudce. Stájník se o Holasově 

případu v úzkém kruhu prý vyjádřil spartánsky: Všechno se musí umět!  

 Je to tak, u 113. letištního praporu můžeš všechno, ale nesmí tě při tom chytit! Přitom Stájník 

šoustá svou podřízenou a podřízení ho opodál pozorují, jak dokonce bravurně odhazuje do 

dálky prezervativ, podobně  jako i Cyrano odhazuje svůj širák v dál...  

 Papaláši praporu jsou se Stíhačem určitě předem dohodnuti, jaký ceres Holas dostane. Možná 

to naznačili nebo dokonce projednali i s Vaškem, společně se dohodli na konečném verdiktu, 

a proto se Holas nechal Tomym a Béďou masírovat, ale neřekl nic, myslel si své. 

 Jenže to rčení, že můžeš všechno, ale nesmějí tě při tom chytit, jsme už na vojně slyšeli snad 

tisíckrát. Můžeš zdrhnout z kasáren načerno, ale nikdo tě nesmí lapit! Můžeš se někde zašít, 

ale nikdo tě nesmí objevit! Jako kdyby mezi námi nebyli práskači. Uvědomělí i z obyčejné 

lidské závisti. Nevím, kde se v člověku bere rozhodnutí vzít pero a napsat anonym. Ale někde 

asi ta černá síla je, když se stále objevuje tolik insinuací, indiskrecí a denunciací.  

 Sedneme si na schody do prvního patra a Tomy každému nabídne globusku, což je přece jen 

lepší cigareta než partyzánka. V celé naší budově je klid, jen z horních podlaží se sem tam 

ozve zvuk posouvaných židlí, na nichž sedí dozorčí roty. Ze zasedačky je jako z obrovské 

dálky slyšet Rosákův rozhodný hlas, který s paradoxní monotónností cosi předčítá, nejspíš 

nějaký protokol nebo úvodní slovo. Ničemu nerozumíme, jen konce vět, které Rosák ještě víc 

zdůrazňuje, dávají tušit, oč se jedná. Ale to my víme. Náhle jako by uprostřed věty Rosák 

zmlkne, ani shora se neozve žádný zvuk, my se na sebe podíváme, dál ale kouříme a 

připadáme si jako v nějaké zvukotěsné komoře.  



 - Myslím, že se drží, přeruší klid Tomy. – Doufejme! je mnohem skeptičtější Béďa Polák. – 

Nemůžeš, Tomáši, přece dát jen na to, že Venca zatím neřve! Já raději neříkám nic, myslím si 

své, Holase by v žádném případě nebyla pro armádu škoda, i když musím uznat, že má 

z pekla smůlu. Mě se něco podobného stát nemůže. Myslím zatím, což mě zároveň žere. 

Možná by nebylo nejhorší začít právě s Helenou. Teď je vdovou, takže by nikdo nic nemohl 

říct. Zapomenout na Evu. Všechno poté poměřovat Helenou. Jejími obrovskými prsy a 

pevnými stehny, které asi dokáží pěkně zmáčknout. Kdybych si začal s ní, patřila by určitě 

k mým forming impresions. Pouštím si představivost na špacír, i když zcela zbytečně, na 

Helenu bych se neodvážil vyrazit, předem bych z ní měl vítr. Dlouho si s ní neodváží nic mít 

ani nikdo jiný od našeho praporu. Než se ta kalvárie s Rotterem zapomene. Ačkoli přes 

všechny okolnosti mě teď Helena láká čím dál víc. Něco v ní asi musí být, když se jeden 

poručík kvůli ní zastřelí na poli a jiný se zrovna v téhle chvíli trápí u důstojnického četného 

soudu. Ale to už jsou zase jen mé iracionální úvahy. 

 Kouříme už asi pátou cigaretu, na provizorním popelníku z jedné vykouřené krabičky se vrší 

nedopalky a popel, ubíhajícími minutami jako kdyby zároveň stoupala Holasova naděje, ale 

jaká vlastně naděje pro něho i pro nás, když se najednou ozve jeho hlas, vlastně řev, jaký jsme 

od něho ještě neslyšeli, ačkoli jsme si mysleli, že už jsme s ním snad zažili absolutně všechno. 

Holas najednou zařve: - Tak už toho mám plný zuby! ruplo mu nejspíš v bedně, jak následně 

charakterizovat jeho selhání Tomy. I když Holas už dál v řevu nepokračoval, za pár 

následujících minut se ze zasedačky vyrojí důstojníci a my tři pro jistotu zbaběle zdrháme 

nahoru do druhého patra k naší rotě.    

 Příčinu Holasova výbuchu se dozvídáme bezprostředně po skončení čestného soudu. Po 

přečtení obvinění a Holasově krátké obhajobě dostal jako první otázku od člena důstojnického 

čestného soudu kapitána Rezavého, což prý Holase urazilo předem, Rezavý byl totiž za 

Protektorátu vládním vojákem a navíc šíleně koktal:  - Mmmůžete nnnám sssoudruhu 



ppporučíku, koktal náš náčelník autoparku v nejlepší formě, - kkkolikrát jjjste ttto sss tttou..., 

což už Holas nevydržel, několikrát podvědomě sáhl vedle sebe, jako by chtěl nahmátnout 

obligátní sluchátko telefonu a praštit s ním, ale když nebylo nic po ruce, zařval jedinou větu, 

kterou jsme taky jako osamělou slyšeli srozumitelně celou, načež major Rosák na decentní 

pokyn kapitána Stájníka čestný soud ukončil, aby se mohl poradit a vyhlásit rozsudek.  

 Ortel čestného soudu byl typický, navlas podobný tomu Béďovu kdesi u útvaru na Šumavě: - 

Zbavit poručíka Holase funkce velitele roty a přemístit jej do posádky, kde žije jeho rodina. - 

Abych si tam tedy mohl šoustat s tou svou frigidkou, konstatoval sám poručík Václav Holas. 

A Béďa Volák k tomu ještě přidal:  - Milostnými průsery ke konečnému vyřešení rodinných 

problémů vojáků z povolání. 
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 Ležím na stole v kanceláři a nemohu usnout. Zase toho bylo za celý ten den na mě moc. Ani 

jsem neměl chuť sjet dolů do centra Prahy, kde s Jirkou Makešem bydlíme v ulici Karolíny 

Světlé na vojenské svobodárně. Přestavili ji z jakéhosi starého hotelu nebo z něčeho 

podobného. Je to tam k uzoufání. Standardní žlutý nábytek – postel, noční stolek, stůl, židle, 

skříň. Kdysi bílé záclony a bílá koule visící ze stropu, na dně dole plná mrtvých můr a much. 

Na zašlých parketách světlehnědý buklák plný skvrn od rozlitého alkoholu, ne našeho. Pod 

postelí chuchvalce jakési vaty trousící se z matrací a přikrývek. Podzimní sirovo, žluté světlo 

žárovky, při němž se nedá ani číst. Nefungující rádio i rozhlas po drátě. Zákaz používat 

vařiče, protože někde na jižním Slovensku zrovna kvůli zapnutému a opuštěnému vařiči cosi 

vyhořelo. Taxa padesát korun vrátnému, kdybych si chtěl na pokoj pozvat dámskou návštěvu. 

Možná, že bych chtěl, zatím nemám koho.  



 Eva by sem rozhodně nešla, štítila by se. Za ní domů chodím nerad, rodiče se na mě dívají 

jako na nevítanou návštěvu, i když se je Eva snaží přesvědčit, že mě miluje. Nic se ale 

nezměnilo na tom, že už jsem také důstojníkem, ona totiž z neznámých důvodů byla povýšena 

na kapitánku. Jak je vidět, v armádě je všechno možné. Konečně ministr národní obrany  

Alexej Čepička se stal armádním generálem, stejně jako Karol Bacílek, protože byl jmenován 

ministrem bezpečnosti, nebo jak se to nové ministerstvo vlastně jmenuje. 

 Stůl v kanceláři velitelů čet, který sdílím s Béďou Volákem, je jako každý dřevěný nábytek 

tvrdý, pod hlavou mám srolovaný vojenský plášť, ale je to lepší, než se harcovat hodinu 

autobusem a tramvají dolů a ráno o hodinu dříve vstávat. Zatím je všechno v pořádku, pokud 

nerupne, že tu s Jirkou Makešem čím dál častěji spíme. Holasův malér však určitě přispěje 

k tomu, že si nás u roty budou víc všímat. Alespoň nějakou dobu, než praskne něco jiného. 

Možná i preventivně, abychom jim nepíchali holky a ženský, o kterých si myslí, že na ně jako 

příslušnice štábu mají oficíři na štábu 113. letištního praporu přednostní právo, jakési 

vojenské ius primae noctis. 

 Objektivně bych se asi měl vracet k poručíku Holasovi, ale stále víc myslím na poručíka 

Rottera. I když jsem o celé té tragické události slyšel jen vyprávět, celý ten děj se mi začíná 

dramaticky odehrávat před očima, jako kdybych na tom bramborovém poli byl. Slyšel, jak 

vypíná motorku, pokládá ji do příkopu vedle silnice a jde ke skupince pracujících žen, které 

jedna po druhé otáčejí k němu zvědavě hlavy a přestávají postupně pracovat. Je to jako sled 

krátkých filmových střihů – celek, detail, celek, detail... Ačkoli ten příběh obsahem připomíná 

starořeckou tragédii nebo souboj Oněgin – Lenskij. Vždycky nějak ty osudové chvíle vrcholí, 

jen možná zbraně nebo způsoby sebevraždy, vraždy či vzájemného souboje se mění. 

 Kde se ale v člověku bere to definitivní rozhodnutí se vším skoncovat? A ještě k tomu takhle 

demonstrativně? Přece v tom nemohl rozhodnout jen jeden anonymní dopis? Muselo se toho 

udát rozhodně víc, vztah mezi nimi musel být dávno napjatý, leda by Rotter byl od přírody 



slabingr, ale proč by se potom dal na vojnu? Racionální vědomí mě nutí myslet si, že 

sebevražda je zbabělost. Snaha se všemu vyhnout, uniknout řešení problému. Ty se mají 

skutečně řešit, ne je obcházet. Koneckonců je to převažující mínění autorů literatury, kterou 

čtu, i když spíš té odborné, než beletrie nebo poezie, ty jako by reflektovaly tyto tragédie 

přece jen složitěji a hlavně pravdivěji. Když budu sám k sobě upřímný, tak Rottera svým 

způsobem obdivuju, že měl tuhle odvahu vzít pistoli a před zraky jiných lidí se zastřelit.  

 Sám jsem mockrát nad sebevraždou uvažoval. Zvlášť když jsem se skutečně dostal do 

úzkých. Ale nikdy jsem neměl odvahu se ani pokusit odejít z tohoto světa. Teď si samozřejmě 

myslím, že jsem vždycky udělal dobře, ale zároveň ve mně zůstává výčitka, že jsem se nikdy 

nepokusil o sebevraždu proto, že se mám až příliš rád. Možná bych ani nebyl schopný něco 

podobného nafilmovat, mám bytostný odpor k tomu se zohavit. Nesnáším zranění nebo 

poškození zdraví, které už se nedají nikdy napravit. Třeba když jsem v dětství upadl na 

obrubník chodníku a rozsekl si čelo tak, že mi na něm zůstává doživotně viditelná příčná 

jizva.  

 Od sebevraždy mě neodradila žádná víra, tím méně náboženská, nikdy jsem k ní nebyl veden, 

i když jsem příležitostně poslouchal faráře, když mě jako ateistu nebo bezvěrce nechal sedět 

s ostatními na hodině náboženství. Možná mě zatím před dobrovolným odchodem z tohoto 

světa uchránilo nejen vědomí, že se mám příliš rád, ale že i přes všechny problémy stojí za to 

žít. 

 Rotter byl ale schopný zvednout ke spánku pistoli a zastřelit se. Kde je ta míra, která vede ke 

konečnému rozhodnutí nebýt? Pro Rottera jí mohlo být poznání, že někdo jiný mohl být nebo 

byl s jeho ženou. Nebo už ten akt byl dovršením jiných jeho i vzájemných trablů? Největší 

roli v tom asi skutečně hrála Helena, ačkoli bych se nikdy neodvážil přijímat v podobných 

záležitostech absolutní soudy. Jinak by se byl ale zastřelil sám, neabsolvoval tu cestu, jakousi 

vlastní křížovou, nešel přímo k ní. Tahle sebevražda byla zároveň i pomstou. Musela mu 



něčím strašně ublížit nebo si její křivdu vsugeroval, pokud neměl vůbec malé předpoklady 

snášet těžkosti.  

 Jestli ovšem šlo o pomstu, byla nemilosrdná: Tady se všichni podívejte, kteří tu jste a kteří se 

o tom dozvíte, co mi provedla a k čemu mě donutila!  Padl čelem k zemi přímo k jejím 

nohám, krev ze spánku se začala vsakovat do země. Mohl nejdříve zastřelit ji a potom sebe. 

Byl ten čin humánní kvůli jejich společnému dítěti, nebo perverzní, aby poznamenal její život 

svou sebevraždou? Rozhodl se tak vědomě, nebo spontánně? Kalkuloval, nekalkuloval? Jistě, 

těhle příhod se stalo již tolik, že obecně jsou až banální. Ale vždycky strašné, když se stanou 

někde úplně blízko, a už nemluvím ani o tom, když se člověk stane jejich svědkem nebo je 

člověkem blízkým tomu, kdo takhle opouští tenhle svět. 

 Měl bych si zakázat o tom přemýšlet, vůbec si tuhle epizodu, jakkoli tragickou, jenom 

připomínat. Mám důležitější věci na uvažování. Holasův odchod se musí nějak řešit. Již druhý 

den mě zastaví předseda stranické organizace poručík Starý: - Stájník tě bude chtít pověřit 

velením strážní roty, ale neber to! – Proč? nechápu jeho radu. – Když s tím budeš souhlasit, 

jen mu tím vytrhneš trn z paty. Až někoho získá, klidně ho to té funkce ustaví a ty z toho jen 

budeš mít ostudu! vůbec mu nerozumím, asi je nějaký podstatný rozdíl mezi pověřením a 

řádným ustavením do funkce.  

 – A co mu mám tedy říct? nemusím zrovna dělat úplně blbého, že mi zatím některé 

vědomosti o kádrové a personální práci v armádě unikly. – Jeho návrh odmítni! Řekni mu, že 

buď budeš rotě velet oficiálně, tedy řádně, nebo vůbec ne. Na nějaké pouhé zastupování, že 

nemáš zrovna náladu! víc polopatě mi tu radu už nemohl dát. – Asi ho tím pěkně dožeru! Moc 

mi sice pořád tahle taktika není jasná, ale tuším, že takové odmítnutí může být problematické 

a jen si postavím velitele praporu proti sobě. – Možná tím Stájníka dožereš, připustí Starý, - 

ale zároveň mu dáš pěkně a rovně najevo, že s tebou nemůže je tak lehce manipulovat. – Když 

bude chtít, začínám trochu tu prekérní situaci chápat, - může mi zastupování nařídit, nebo vy 



mi to můžete uložit jako stranický úkol... začínám Starého pro změnu zkoušet já. – Neboj se, 

něco takového se těžko nařizuje a my ti něco takového jako stranický úkol nenařídíme, dává 

mi tím Starý najevo, že útvarová organizace a nejspíš i politická skupina chtějí, abych  byl do 

funkce velitele roty ustaven, ne jí pouze pověřen. 

 Mnohé sice začínám chápat, ale spíš jen ty formální stránky, ale nevím, co za tím vším 

skutečně je. Jen tuším jakési skupinové zájmy. Já se mám jen stát pasivním objektem, na 

kterém si někdo bude měřit síly. Nejde tedy o nijak záviděníhodnou situaci. Nerad se s někým 

paktuji, nejraději jdu za svými cíli sám. Což neznamená, že se od ostatních distancuji, ale 

nerad se s někým spojuji. A zvláště už ne k dosažení nějakých pozic. Raději si vždycky 

počkám, když není jiné řešení. Je mi trapné se sám prosazovat, když mě neprosazují nebo 

nechtějí jiní. Raději dávám najevo nezájem, jako bych podvědomě tušil, že taková taktika je 

možná nejlepší. 

 Ale rada poručíka Starého se mi momentálně zdá rozumná. Tušil jsem, že mohu být po 

odchodu Holase ve hře. A to opravdu je lepší buď hop, nebo trop! Žádná provizória. Jak si 

někdo zvykne, že ze slušnosti nebo ze slabosti přistoupím na každou improvizaci, za chvíli by 

si se mnu podle libosti mávali. Už k vůli tomuhle musím pouhé pověření odmítnout. 

 Kapitán Stájník mi opravdu ještě ten den sdělí svou nabídku, že stejně jako zástupce velitele 

roty musím v nepřítomnosti jejího velitele rotě velet, já mu řeknu svou námitku, která ho 

ovšem nijak nevyvede z míry, jako by ji dokonce čekal, takže mi jen smířlivě a zároveň 

s jistým varováním doporučí: - Ještě si ten můj návrh rozmyslete!  

 Při té rozmluvě jsou i Stájníkovi zástupci. Z nadporučíka Skokana opět táhnou cigarety, 

alkohol a nevyspání, nejspíš je po nějakém flámu, ale celkem přívětivě se na mě usmívá. I 

nadporučík Valchař se usmívá, nemohu ale přehlédnout, že jízlivě. 



 A tak po odchodu do své kanceláře udělám to, co jsem vždycky dělal, když jsem se 

ve vojenském gymnáziu nebo v pěchotním učilišti dostal do problémů – nejdřív si něco čtu 

z Dějin starověkého východu a poté až do skončení pracovní doby počítám, počítám a 

počítám... Dokud mě z té utišující splendid isolation nevytrhne Jirka Makeš: - Měli bychom 

dělat něco s tím naším bydlením! je přece jen praktičtější než já, taky se mu nechce ztrácet čas 

dojížděním do centra Prahy nebo si ničit tělo na kancelářském stole nebo v rozdrbaném 

křesle, navíc prolezlém blechami. – Asi bychom měli, souhlasím, - proč taky platit krvavý 

peníze za svobodárnu třebas někde poblíž Národního divadla, když tam stejně nejezdíme! 

 Rozhodili jsme sítě v místě posádky a nakonec začali raději sami chodit po domech, kde 

podle předběžných informací mohla být naděje. Svitla jen v nouzové kolonii z první 

republiky. V takovém baráčku, který sice stál od třicátých let jen silou vůle, ale měl dokonce i 

patro. Chodilo se tam po uzoučkých venkovních schodech, které jen tak spadnout, takže jsme 

tam s Jirkou chodili raději jednotlivě. Barák spíš připomínal chatu na Sázavě, takže jsme 

bydlení měli vlastně s romantikou. Z balkonu se šlo přímo do celkem slušné místnosti, kde 

byly dvě postele, skříň, malý stoleček s křesílky, stojan na umyvadlo a bubínek, který měl tu 

přednost, že v něm hořelo absolutně všechno. A tohle vše mělo bratru stát každého stovku 

měsíčně, k tomu si ovšem koupit i uhlí, zima totiž byla na krku. 

 Vzali jsme to, i když jsme brzo poznali, že pronájem nebyl jen z čistě pekuniárních důvodů. 

Majitelka toho bizarního nouzového domku totiž měla dvě dcery právě na vdávání. Ty se před 

našimi zraky objevily teprve v momentě, kdy jsme zaplatili nájem až do konce roku, abychom 

v očích domácí nevypadali jako troškaři.   

 Ale pokud jde o její dcery, zase jsme si prohloubili poznání o druhém pohlaví. Alice a 

Růžena, jak se ty holky dost rozdílně jmenovaly, byly dívky snad téměř bez zábran. Určitě by 

se byly hodily do těch prvorepublikových šantánů. Sotva jsme se podvečer nebo večer vrátili 

s Jirkou z kasáren, hned hupky hupky za námi. Už předem připravili v kamnech, jen škrtnout 



sirkou. Brzo bylo v té malé špeluňce jako v ráji. Bavit se ovšem s nimi nebylo zrovna o čem, 

a tak dívky začaly s Člověče, nezlob se! Z počátku nevinně, Jirka si s nimi jen tak pohrával, já 

stále myslel na Evu, i když naše láska vedla odnikud nikam.  

 Jirka při té idiotské hře tu jednu z dcer naší domácí objal, tu druhou políbil na tvář, 

pokračoval i dál, lehce proto brzo zjistil, co která kde má a v jakém stavu. Bylo zřejmé, že 

bychom si s nimi brzy mohli dělat, co budeme chtít, takže jsem byl rád, když se jim Jirka 

věnoval oběma a já jsem mohl zaujmout roli jen takového nestranného pozorovatele. Možná 

bychom si totiž s nimi mohli dělat, co bychom chtěli okamžitě od prvního dne, abych se tedy 

přiznal, mě lákaly taky obě, ale zároveň se mi z podvědomí ozývalo obecné varování, které 

mi často opakoval i otec: - Začni si jen s takovou, kterou by sis mohl vzít.  

 Ta rada byla zároveň i trapná, ačkoli jsem byl svatosvatě přesvědčený, že bych si ani Alici a 

tím méně Růženu, už kvůli tomu jménu, nemohl vzít, což ovšem nemuselo znamenat, že bych 

si s kteroukoliv z nich nemohl něco začít, protože stejně jako by se Eva nikdy nenamáhala 

přijet za mnou na svobodárnu v ulici Karolíny Světlé, tím spíš by se neharcovala do jakési 

kbelské nouzovky bezprostředně před definitivním rozpadnutím. 

 Než jsme ten den usnuli, svěřil jsem se Jirkovi s proudem svého uvažování, ale ten se jen 

smál: - Nemusíme s nimi přece jít tak daleko, můžeme si s nimi jen tak pohrát! mluvil 

v budoucím čase, co již činil v přítomném. 

 Člověče, nezlob se! také den ode dne nabývalo na dramatičnosti. Nikdy bych byl ani ve snu 

netušil, že se taková hra dá hrát o fanty. Konečně, co se tak hrát nedá... Takže jsme se 

konečně jako dobří hráči téhle infantilní hry jednou mohli dočkat toho, o čem se dost často jen 

povídá. Alici i Růženě už chybělo do Eviny podoby přijít shodně jen o dva fanty. A vůbec se 

netvářily, že by se při dalším pokračování hry vzpouzely. Proč taky, když v pokoji bylo slušně 

zatopeno. Spíš jako kdyby na tu svou porážku čekaly, hra nemohla jinak skončit nebo vlastně 

pokračovat, než se někdo z nás natáhne k vypínači a zhasne. Nebo i nezhasne. 



 Kdyby ovšem Jirka Makeš se najednou nezasekl a neřekl: - A konec! Budeme vykupovat! A 

kdyby jako médium neukládal až dětské výkupné. Připravil nám hezké rozčarování. Určitě 

dívkám a bohužel i trochu mně. I když jsme při té hře zároveň něco i silnějšího upili, skončili 

jsme jaksi do prázdna, že když dívky rozpačitě odešly, spíš tedy byly se vší slušností 

vypoklonkovány, hned jsem na Jirku vyjel: - Proč jsi to udělal? – Radiku, promiň! omluvil se.  

– Ale já jsem se znovu  zamiloval, nemohl jsem nic jiného čekat. – Do koho, prosím tě? byl 

jsem zvědavý. – Do mé první lásky ještě z gymnázia. – A co že to? začal jsem být ironický. – 

Náhodou jsem ji tu v Praze potkal, studuje tady druhý rok architekturu. 

 Za několik dní mám příležitost Hanu poznat a poprvé Jirkovi strašně závidět. Ne snad, že 

bych i jindy každému klukovi nebo chlapovi nezáviděl pěknou holku nebo ženskou, ale teď 

jsem to cítil jako fyzickou bolest. Když si na ni i teď vzpomenu nebo si ji vybavím, 

automaticky se mi zkřiví tvář. Ne snad že bych se do ní zamiloval, určitě ne, jenom jako by 

mi v mém vědomí reprezentovala po všech stránkách ženu, jaká má být a se kterou bych mohl 

i chtěl žít. 

 Místo toho kvůli ní začínám trpět i jinak. Jirka si Hanu čím dál častěji vodí do naší mansardy 

v nouzovce a já čím dál častěji spím opět na stole v kanceláři. Až tam s ním spí Hana pořád, a 

tak mi nezbývá než souhlasit, aby se k němu nastěhovala úplně a já si tak musel hledat 

ubytování znovu. Prozatím jako provizorní řešení se uchýlím k poručíkovi Smrčkovi, 

pomocníkovi náčelníka proviantní služby, takovému věčně umolousanému balvanovi, který 

všechny své peníze, drobné i papírové, malých i větších hodnot, nosí v jednom chumlu po 

všech kapsách, a vždycky když se vrátíme do toho našeho privátu, všechny ty pekuniární 

žvance vysype na stůl a ráno je zase do těch kapes ve stejném skupenství nacpe.  

 Nosí však z kuchyně pilotů plno jídla, které nestačí létající personál  zkonzumovat, takže se u 

něj večer i ráno přiživuju a tak zároveň i ušetřím nějaké peníze. Musím totiž zároveň uznat, i 

když je Smrčka přímo ukázkový bordelář, tak rozhodně není lakomec. Nakonec nerozdává ze 



svého. A je-li nějaká privilegovaná kasta v armádě, určitě jsou to piloti, jejichž stravní norma 

je třikrát vyšší než vojáků v základní službě. Taky žít z 1187 Kčs čistého včetně přídavku za 

měnovou reformu, což je náš poručický plat, není zrovna žádný med. 

 Mezitím však, aniž se mě Stájník zeptal, jestli jsem si jeho nabídku rozmyslel, tak sám navrhl 

a velitelství letectva a protivzdušné obrany mě ustavilo do funkce velitele strážní roty, takže 

na tom přece jenom budu o chlup líp. Ve stejný den jsem dostal telegram od Evy, což mě 

vyděsilo. Nebyl jsem zvyklý, aby si někdo takhle se mnou korespondoval. Měl jsem 

z telegramů děs už z domova. Když někdy přišel, obvykle někdo z příbuzných umřel. Eva 

však mi sdělila zcela pragmatickou nabídku: Mám šanci získat lukrativní místo v Košicích. 

Stop. Bylo by tam výhodné místo i pro tebe. Stop. Zároveň mám závazně slíbený byt. Stop. 

Formu našeho vzájemného vztahu bych nechala na Tobě. Stop. Eva.  

 Zrovna jsem se v tu dobu připravoval na semestrální dílčí zkoušku z Dějin starověkého 

východu. Jaksi náhodně se mi připletly pod ruku i Dějiny Číny. Jen tak jsem v nich listoval a 

narazil na pozoruhodnou a pro můj životní styl dost nepřijatelnou čínskou taktiku wu-wej. Jak 

jsem ji pochopil, znamenala existující problém neřešit, prostě ho nechat vyhnít, čímž se 

vlastně za nějaký čas určitým způsobem vyřeší sám. Z našeho evropského aktivistického 

hlediska cosi přímo bizarního. Ale já jsem nevěděl, jak s Evou dál. Byla hezká, chytrá, já však 

měl hrůzu z jejích neznámých motivů. Možná bych se rozhodoval jinak, kdybych zrovna 

neprožíval Rotterovu sebevraždu. I kvůli Evě ji kdosi před lety spáchal. S vysokou mírou 

pravděpodobnosti na ni nenesla vinu. Nikdo není povinen opětovat lásku, stejně jako tuhle 

povinnost nemám k Evě ani já.  

 Důvod byl ale prostší, už jsem ani tak neměl strach, že bych byl v jejím stínu, jen možná by 

se jí někteří lidé divili, větší obavy jsem měl z toho, že by mezi námi neustále probíhal boj o 

dominanci, který by nás oba mohl vyčerpávat, vedl by nejspíš zákonitě k těžko řešitelným 

konfliktům. Možná moje predikce byla až moc katastrofická, ale podvědomí mě určitě 



varovalo. Také v tom možná hrálo roli, že jsem tady poblíž nebo vlastně v samotné Praze 

dostal příležitost, za což jsem byl velení praporu přes všechny výhrady k němu vděčen. Také 

jsme tu dálkově studoval a nechtělo se mi znovu měnit prostředí, nemluvě už o tom 

odstěhovat se až na Slovensko.    
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 Tomy se někde zdržel na letišti a tak jdu sám fasovat náboje do pušek a samopalů pro střelby 

roty. Konečně po dlouhé době nečekám, než něco milostivě dostanu, samotný náčelník 

zbrojní služby nadporučík Brabec dokonce očekává mě. Takže už konečně na mě neplatí, že 

voják čeká, blbne a fasuje. Brabec sedí na jedné bedně od střeliva, krájí si z většího kusu 

uzounké proužky slaniny a přikusuje k tomu střídavě nakládané znojemské okurky a chleba.  

 - Dobrou chuť, soudruhu nadporučíku! popřeji Brabcovi k svačině.  – Dík! Vezmi si taky! 

nabídne mi a začne mi automaticky tykat. Vezmu si ze slušnosti jeden plátek nejspíš 

domácího špeku a okurku, Brabec mi k tomu zároveň ukrojí skrojek patky: - Doufám, že ty 

ještě máš dobré zuby! dává mi tím asi najevo, že on už ne. – To snad mám, potvrdím 

Brabcovi jeho předpoklad, aniž bych tušil, že tím může myslet i něco úplně jiného. – Tak to je 

v pořádku! nezvedne Brabec hlavu. – Jinak bys u stotřináctého praporu nevydržel! spíš než 

zuby má asi na mysli žaludek, který mi teď tím špekem trénuje 

 Okamžitě mi začne pracovat podvědomí, vzpomenu si na Evu, jestli nedělám chybu, když ji 

nadále tak ignoruji, a protože nevím, co teď Brabcovi odpovědět, tak raději mlčím. Taky on se 

odmlčí, jako by se přelaďoval někam jinam, do jiné emocionální polohy. – To jsou věci, co? 



řekne konečně. - To tedy jsou, připustím a instinktivně cítím, že Brabec se asi potřebuje 

někomu vypovídat, - jsou to věci, opakuji jeho větu jen v jiném slovosledu.  

 Brabec se na mě podívá. Je to podsaditý ramenatý chlap. V obličeji je červený až rudý, má 

velké póry na kůži tváře pomalu jako po neštovicích, velký nos, ale rozhodně ne cyranovský, 

ale určitě chlapský. Teď se unaveně usměje: - To bys byl býval nečekal, co? zase nevím, co 

tím přesně myslí, jen si absurdně uvědomuji, že použil plusquamperfektum, zároveň začínám 

mít k němu důvěru, že i já mám chuť být i sdílný. – Taky bych nečekal, že tak rychle udělám 

kariéru na neštěstí někoho jiného... 

 Můj partner v rozhovoru mávne rukou: - Tak jsem svá slova přece nemyslel! Vždycky každej 

jde nahoru jedině proto, když někdo nad ním zkrachuje, onemocní, umře... Tohle je dávnej 

světa běh... A velitel roty přece není žádná hvězdná kariéra. Je to vedle velitele útvaru 

nejhorší a nejzodpovědnější funkce, která v armádě může vůbec bejt! – A taky zbrojní 

náčelník! snažím se jeho slova bagatelizovat. – Bejt zbrojařem je trochu jiná zodpovědnost, 

nenechá se Brabec ve svém přesvědčení zviklat. – Kdepak, velitele roty nebo útvaru bych 

nechtěl dělat nikdy! V týhle funkci nevíš ani minutu, co se kde nepříjemnýho nebo dokonce 

tragickýho může stát... – Nestrašte mě hned na začátku! nemám zrovna pro strach uděláno, 

vlastně jsme s Tomym rotě veleli. - Já tě  nestraším! Vezmi si ještě! posune ke mně špičkou 

nože další plátek slaniny, okurku a kus chleba. – Děkuju, nepřišel jsem vás přece vyjídat! 

odmítnu ze slušnosti. – Jdi prosím tě! odmítne moji poznámku.  

 - Tak se tu Holas moc neohřál... začíná být jasnější, o čem chce Brabec vlastně mluvit. – To 

tedy ne, souhlasím s ním. – I když si myslím, že on na tuhle funkci moc nebyl... – To bych 

tedy rozhodně neřekl, nesouhlasí se mnou Brabec. – Právě naopak si myslím, že on byl pro 

takovou funkci přímo stvořený. Podle mě každý velitel roty musí uvažovat co nejjednodušeji. 

Jak až moc dumá, tak špatně skončí... – Holas nedumal, a přesto špatně skončil, namítnu 

logicky. – To je ovšem něco úplně jinýho, nesouhlasí se mnou Brabec a dokonce na znamená 



nesouhlasu rozhodí ruce do stran. – Co provedl, je mu spíš k ozdobě než k ostudě. Já kdybych 

mohl, tak si to s ní taky rád rozdám, přizná se Brabec, ale přece jen trochu tišším hlasem a 

Helenino jméno ani nevysloví. – A co vám v tom brání? cítím, že se chovám trochu přidrzle. 

– Předně by musela chtít, je Brabec upřímný. – A ona snad nechce? cítím, že už jsem možná 

v jeho očích i trapný. 

 - Znáš přece, jak to je – každá dá, ale ne každýmu a ne vždycky! slyším tuhle větu snad už po 

tisícáté. – Holas to štěstí měl... nevím, jestli se zrovna vyjadřuju správně. – Úplně výjimečně! 

jako kdyby Brabec Holasův úspěch zároveň zlehčoval nebo zpochybňoval. – A proč? nemohu 

se proto nezeptat. – Byl vzácně vytrvalý, nikdo ji asi nechtěl tak, ztiší Brabec opět hlas, - jako 

ji chtěl právě Venca. Jako ten nejvěrnější a nejoddanější pes, což vůbec k jeho figuře 

nesedělo. A to ženská vždycky cení.  

 - Vždycky? mám stále méně rád absolutizace, jako by mi v nich stále něco chybělo do počtu. 

– V tom tedy máš určitě pravdu, připustí. - Každý zobecnění pokulhává, všechno je konec 

konců relativní, pokračuji dál. - I když chlap přece jen musí věřit,  je Brabec přesvědčený, - že 

jednou při tom usilování přijde okamžik, kdy se dočká toho, o čem se mu zatím třeba jen 

zdálo... – Nerozumím vám... zeptám se dost nadbytečně, spíš jen abych ho vybídl pokračovat, 

říct ještě něco dalšího, zajímavějšího, možná i hlubšího. Nadporučík Brabec přimhouří oči, 

jako kdyby na něco vzpomínal. Po chvíli zaváhání sáhne do bedny za sebou, vytáhne z ní 

láhev ruské vodky, oběma nám nalije do skleniček od hořčice a přiťukneme si: 

  - Kdysi po válce, když jsem skončil službu u vládního vojska, přizná se Brabec k něčemu, o 

čem jsem u něho neměl ani potuchy, - mě pozvali na jakousi svatbu. Asi proto, že jsem měl 

auto, což byla a vlastně ještě je vzácnost. Byla tam na tý svatbě taky o mnoho let starší sestra 

nevěsty, takový vzácný kus ženský, na chvíli se Brabec odmlčí, - jak se mi aspoň zdálo, když 

jsem se vrátil z Itálie, kde jsem dlouhý měsíce tvrdnul u strážní roty kdesi v Apeninách, nikde 

ani živáčka, jen jakýsi muniční sklad, ze kterého ani nešlo nic kloudnýho ukrást, odbočí 



Brabec, ale hned tu odbočku zaregistruje, - ale tohle není rozhodující, jen proč jsem byl tak 

vyhládlý po ženských, každý sukni, klínu... Nemohl jsem proto z tý nevěstiny sestry 

odtrhnout oči, i když byla i ode mne o několik let starší, radši jsem odcházel ze svatební 

místnosti, abych na ni pořád nevisel těma svejma vyhládlejma očima. Byla tam sama, spíš 

zamlklá, ale když se konečně usmála, už ani nevím kvůli čemu, všechno jako by v ní zazářilo, 

podívá se na mě Brabec zkoumavě, - já vím, že kecám... Ale to bys musel sám prožít! jako 

kdyby mi teď dokonce vyčítal. – Od jednoho strejdy jsem se tam dozvěděl, že je vdova, tím 

víc mě ovšem přitahovala, čert ví, kde se v člověka v takovém případě tenhle pud bere, mrtvý 

jako by od ženský odtahoval a zároveň k ní vábil... Já ale věděl, že jsem úplně bez šance. 

Pořád seděla vedle nevěsty nebo se bavila s matkou. Vlastně jsem si proto ani žádný naděje 

nedělal. Jen jsem na ni civěl... Samozřejmě něco muselo přijít, jinak bych ti o tom nevyprávěl, 

zbytečně si připouštěl, že snad své vyprávění protahuje, zdá se mi dlouhé. – Kolikrát přece 

takhle čučíme na ženské a nic z toho nevzejde, je to – ovšem jak u koho – tak jedna ku deseti, 

kdy je člověk úspěšnej, tady bych se neodvážil vsadit si vůbec... Ale takhle najednou, kdy 

svatební veselí bylo pěkně v chodu, slíbila sestřenici, že jí uloží dítě spát a na chvíli pohlídá, 

než se o něho postará sousedka.. Bydleli ve vedlejším městečku, jako řidič jsem byl po ruce 

zrovna já, zase náhoda, i když nás tam bylo s auty pět, ale matka tu jízdu šla dojednat se 

mnou, asi jsem se jí zdál nejserióznější, pokud tedy matka nad výběrem řidiče vůbec 

uvažovala. Odjeli jsme a jenom jsme vedli takový ty, jak bych to řekl, manipulační řeči – 

Sedněte si dozadu! Kudy je to nejblíž? Kde mám zahnout? Tří nebo čtyřletá holčička jí usnula 

v náručí. Zastavili jsme před rodinným domkem. Dala mi dítě do náručí, aby mohla 

odemknout. Připadal jsem si v tu chvíli poprvé v životě, jako když už mám rodinu a jdeme 

odněkud z návštěvy domů. Vlastně jsem si v tu dobu takovou idylu asi nejvíc přál, dost na 

cosi podobného myslel, když jsem dlouhé měsíce po nekonečné hodiny obcházel ten idiotský 

sklad v tý Itálii. Navíc jsem měl strach, kdy mě přepadnou nějací partyzáni, kterých končící 



válkou bylo kolem stále víc a víc... Holčička se probudila, ale když ji položila do postýlky, tak 

okamžitě usnula.  Naše poslání, pokud tomu tak můžu říct, tedy skončilo, mohli jsme se 

pomalu vrátit zpátky, ale ten návrat jsem najednou cítil jako strašnou křivdu. Po té cestě jsem 

neměl ani žádnou příležitost. Nevím, co se vlastně se mnou nebo ve mně událo. Vybuchla ve 

mně jakési zoufalá reakce. Tak jsem ji chytil za ramena a nedokázal nic jiného než stále za 

sebou mnohokrát opakovat a stupňovat: Jste krásná! Jste tak krásná! Jste tak strašně krásná! 

Ta má slova asi musela znít opravdově, protože i taková byla. Byl jsem z války zoufalý, že si 

mě snad žádná podobně krásná ženské v životě už ani nevšimne. Ale v ní moje beznadějné 

poklony a lichocení asi něco zlomilo, že jsem ji dostal, jinak mé vítězství ani nemohu označit, 

všechno bylo jen dílem toho okamžiku, kdy se zároveň i všechno slilo dohromady – veselka, 

mé hladové nebo možná dokonce loudivé oči, které na ní pořád visely, dítě, nad kterým jsme 

se skláněli, přítmí pokoje, ale asi i ta má beznaděj, to ji přemohlo, protože tomu nebudeš věřit, 

ale já nevím, proč její přiznání považuju za absolutní pravdu, co mi řekla, že od smrti 

manžela, víc než tři roky, s nikým nic neměla, ani nevím, proč mi tohle musela říct, přiznat, 

jestli tím ospravedlňovala vlastní chování, nejenže se mi vzdala, ale jak milování prožívala, 

možná mě tím chtěla i nějak vyznamenat, nakonec mě ale poprosila, abych její vstřícnost 

považoval za epizodu, která tím  skončila, já její prosbu vzal samozřejmě vážně, ani jsem ji 

jinak vzít nemohl, podívej se na mě a mluvím opravdu o krásné ženské, přestal jsem ho 

najednou chápat. – Ale já bych ti tohle neříkal, kdybyste se nedivili, že Helena a Holas... 

Prostě už to takhle někdy je, v člověku se nevyznáš a ve vztazích mezi dvěma lidmi už vůbec 

ne... Ještě jednou nalil a zvedl se, aby mi vydal náboje.    
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 Jdu po schodech, každá bedýnka má patnáct kilo, teprve když jsem nahoře, tak mi dojde, že 

jsem si mohl a vlastně měl vzít sebou nějakého vojáka, ale pak bych se nedozvěděl, co jsem 

slyšel od Brabce. Možná šlo jen o vzácný okamžik, kdy se rozpovídal nebo se potřeboval 

s tím svým životním zážitkem jenom někomu svěřit. Určitě je Brabec solidní člověk, někteří 

by o podobných příhodách mohli mluvit jako na běžícím pásu. Dozorčí roty vyletí ze židle a 

vezme mi bedničky z rukou. Musím si ho blíž všimnout, není z mé již bývalé čety, ale určitě 

slušný voják, někteří se nehnou, dokud na ně někdo nezařve, což je ale pod mou úroveň. 

Ačkoli teď bych těžko mohl pomoc dozorčího odmítnout, musel bych mu připadat hodně 

směšný. 

 Ve své nové kanceláři si sednu do křesla, poprvé si uvědomím, že žiju v jiném světě, ne jako 

těch předchozích pět let, které jsem prožil mezi vrstevníky se společným osudem, což je jako 

když člověk jí jen z jednoho stromu, mluví jedním jazykem, ačkoli i tehdy se mnou občas 

otevřeně promluvil i někdo mnohem starší a nadřízený, přesto přemýšlím, proč zrovna jako 

první si ke mně našel cestu nadporučík Brabec, nebo já k němu, když jsem byl ochotný ho 

vyslechnout, někdy asi lze jen těžko rozpoznat, kdo ke komu si vyšlapává cestičky, možná 

bych takhle meditoval dál, kdyby se neozval telefon.  

 - Slyším! ozvu se. – Rotný Kamarýt. To jsi ty, Radime? jako kdyby mě stále ještě v telefonu 

nepoznal. – Jo! přisvědčím mu. – Představ si, že dozorčí posádky chytil naše kluky na 

strážnici, jak kromě jednoho všichni chrápou... – Do hajzlu! mám chuť praštit telefonem jako 

Holas, síla nápodoby je strašná, ale přesto se ovládnu. Je jasné, že čím víc budu mít 

podřízených, tím víc malérů budu muset řešit. – Jsi tam? zeptá se Tomy, když jsem se na pár 

vteřin odmlčel. – Jo, jsem, přitakám otráveně. – Hele, Radime, neber ten průser zas tak 

světově, tohle se dělalo ve strážní službě vždycky, že ti, co měli mít hotovost, tak chrápali. – 

Ale Tomy, nepřesvědčuj mě, taky jsem chodil do stráže, ale tahle praxe asi přece v sobě něco 

má, když třetina směny je ve stráži, druhá má na strážnici pohotovost a ta třetí spí... asi tím 



Tomyho unavuju, protože mi s postřehnutelnou znechuceností řekne: - No dobře... – 

Minimálně musíš uznat, že jsou blbci, když se nechají chytit, trochu ze své rigoróznosti 

slevuju, - ačkoli v nějaké vážnější situaci je asi dost blbý, když všichni ve směně jsou 

rozchrápaní a měli by okamžitě zasáhnout. – No dobře... zareaguje Tomy už tónem, který 

nepřipomíná jen znechucení, což mě naštve: - Jak skončí, tak je všechny přiveď ke mně, já je 

roztrhnu jak hady! konečně i já poprvé praštím telefonem, ale jen přesně tak, aby při tom 

nepraskla vidlice a nebyl jsem považován za absolutní kopii svého předchůdce.   

 Ale než si tenhle malér se strážní směnou vyřídím, znovu mi volá Béďa Volák, kterého jsem 

vyslal jako velitele čety do výcviku nováčků, že jsem mu slíbil ho navštívit. Výcviková rota 

praporu nebo jak se ve vojenském slangu říká přijímač, je ubytována v krásném zámku 

v Lysé nad Labem. Vzhledem k tomu, že Béďa  volá už asi posedmé, považuju za povinnost 

za ním jet, nemluvě o tom, že je dobrej parťák. Od autonáčelníka ale nevyrazím nic jiného než 

osmsetpětku tatru, která tam zrovna veze na korbě nějaký intendanční materiál a s ním se 

zároveň svezlo i několik nových absolventů poddůstojnické školy.  

 Je už sychravý podzim, stmívá se, nad poděbradskou silnicí lehce mrholí. Ani si s řidičem 

nevšimneme, že déšť na silnici mrzne. Dokud před námi nějaký bílý wartburg neudělá při 

předjíždění tudora myšku, zachytí o telegrafní sloup, narazí do dalšího osobního automobilu a 

skončí na předku právě toho vozidla, které předjížděl.  

 Šofér mé osmsetpětky je ale jako voják druhého ročníku už dost zkušený, nedupne na brzdy 

jako nějaký vyděšený zoufalec, ale jen se sníženou rychlostí projede mezi havarovanými 

vozidly a vyjedu po mostku mezi příkopy do pole, což bylo prozíravé.  

 Vybíháme z auta, nikomu z postižených se nic nestalo, jen řidič wartburgu, asi čtyřicetiletý 

podplukovník, krvácí v obličeji od řezných ran z rozbitého skla. Posílám jednoho 

poddůstojníka na blízkou protileteckou základnu a druhého do vesnice, aby zavolali 

záchranku a bezpečnost. Zatím do havarovaných vozidel naráží další auto. Pošlu proto na 



každou stranu další dva poddůstojníky, aby varovali přijíždějící vozidla. Nikdo je však 

nerespektuje, považují je spíš za stopaře, a místo aby přibrzdili, většina ještě přidá plyn, takže 

bourají také. Brzy silnice vypadá jako šrotiště Sběrných surovin. Ve škarpě končí i několik 

vojenských vétřiesek na cvičné jízdě. Poddůstojníci, než by se nechali zmrzačit, ze silnice 

raději utečou. 

 Naštěstí přijíždí bez dalších vážnějších karambolů již informovaná policie se dvěma 

pomocníky, kteří mají svítilny, na které řidiči přece jen reagují. Jeden z policistů si zapíše 

naše jména a číslo vozidla, takže můžeme odjet. Když vycouváme z pole a vyjedeme, řidič mi 

bez skrupulí řekne: - Z toho podplukovníka táhla slivovice jako ze sudu! – Nevšiml jsem si 

toho, řeknu popravdě, ale s řidičem o jeho zjištění nepolemizuju, oznámil mi výsledek svého 

pozorování naprosto věcně a přesvědčivě. – Takhle to na silnici vypadá, když si někdo myslí, 

že se mu nic nemůže stát, a takhle to potom dopadne! medituje řidič dál, asi ta havárie kolem 

patnácti až dvaceti vozidel na něho zapůsobila neobyčejně silně. Zase na jeho slova nic 

neřeknu, jen mě celá tahle situace utvrzuje v dřívějším tušení, kam až může vést vědomí 

beztrestnosti. Nemohl jsem si nevšimnout, že nejriskantněji jezdí právě příslušníci 

bezpečnosti a vojáci z povolání. Dříve jsem si myslel, že jejich způsob jízdy nějak souvisí 

s jejich profesí, můj řidič však má jiný dojem a já nejsem daleko od toho jej s ním sdílet.  

 - Nechcete někde zastavit? uvědomuji si, že hromadná havárie mohla s řidičem otřást. – 

Kvůli mně ne, podívá se na mě, - ale ti vzadu, na zlomek vteřiny kývne za sebe, - už budou 

pěkně promrzlí.  

 Zastavíme se proto u první hospody alespoň na čaj a k výcvikové rotě dorazíme zrovna 

v okamžiku, kdy je po večerce. Béďa Volák ale ještě nezalehl a stále nás čeká: - Už jsem si 

myslel, že jste se na té ledovce někde obrátili a zůstali bradama vzhůru, nemá daleko do 

černého humoru. – Jenže máš málem pravdu, povyprávím mu nejdřív naši odyseu. – Nojo, nic 



novýho pod sluncem, sice mě Béďa vyslechne, ale nic ho tak zrovna nezaujme, hned má 

v zásobě několik ještě horších epizod z výcvikového prostoru na Šumavě.  

 - A co jinak? dojde mi, že tu nejsem na výletě, ale jako velitel roty na kontrole. Kdybych 

Voláka nepřerušil, je schopen mi o svých eskapádách vyprávět snad do rána. – S Krutinou je 

tu děsná sranda, rozpovídá se Béďa o veliteli výcvikové roty, který je snad u letectva od jeho 

samotných začátků a má těsně před odchodem do důchodu. – Nebudu ti vyprávět o tom, jak 

vede tenhle leteckej kapitán výcvik, dává Béďa najevo, že je pěšák a o výcviku vojáků 

zabezpečovacích jednotek příslušníky letectva si myslí své, ačkoli udělat z nich pěší bojové 

jednotky by bylo taky nesmyslný, stačí když se naučí zacházet se zbraní a jsou schopni 

zaujmout kolem letiště nebo jiného stanoviště kruhovou obranu a bránit se. Určitě nikde 

nebudou útočit nebo se bránit jako někde na souvislé frontě. Alespoň si tedy myslím. Každá 

válka je tak jiná. Už byla jiná i ta korejská. 

  - Takže o tomhle mluvit nechci, pokračuje Béďa dál. – Ale nedovedeš si představit, jak je 

tenhle už málem vysloužilej fotr ve svý hamižnosti vynalézavej. Včera ráno na konci výcviku 

roztáhl tady na pokraji zdejšího lesa těch našich stopadesát maníků do rojnice a vydal jim 

tenhle asi nejkurióznější rozkaz v dějinách všech i loupeživejch armád: - Směr kóta na 

vrcholu kopce před námi, začal Béďa Krutinu napodobovat. - Pozorujete bedlivě prostor před 

sebou, všechny jedlé houby považujte za třídního nepřítele a zajměte je do chlebníku! 

Nejlepší borci budou mít v neděli mimořádnou vycházku. Vpřed!  

 – V tom je tedy jeho genialita, musím uznat. – Já taky, nikdy v životě jsem tak obrovskou 

hromadu křemenáčů, kozáků, lišek a pravých hřibů neviděl. Ale potom to čištění a krájení! To 

jsem taky nikdy nezažil. Bavili jsme se s tím málem do rána! Pojď se podívat! táhne mě do 

největšího zámeckého sálu, který zdejším pánům sloužil k reprezentaci, k provozování 

nejrůznějších bálů a jiných kratochvílí.   



 V obrovské místnosti je málem úplná tma. A když Béďa naráz rozsvítí všechny křišťálové 

lustry, nejen se ten sál ukáže v celé své feudální kráse, ale zároveň je na podlaze možné vidět 

i stovky stránek Rudého práva s rozkrájenými houbami k usušení. 

  - Teď si představ, líčí mi Béďa dál, - když zejtra bude svítit sluníčko, tak to dozorčí bude 

muset všechno vynýst na terasu a večer samozřejmě zpátky... – Ale zafouká vítr a všechny ty 

houby budete mít v prdeli! varuju ho, když už si něco takového vůbec dovolují. – Přece máme 

spojení s meteorkářkama na letišti, ne? dává mi najevo, že na všechno pamatují. – Nechcete si 

tady založit s Krutinou nějakej houbařskej kolchoz? napadne mě. – Představ si, vole, hned mi 

při tomhle slově připomene Pepíka Čechuru ze žižkárny a z pěchotního učiliště, který byl 

stejně jako Béďa z pražského Žižkova, - že ten Krutina skutečně uvažuje vo tom, že by si tady 

v nějakých sklepech založil žampionárnu... – Možná přehlédl, že je tu už jinej sociálně 

ekonomickej systém, takže si myslí, že může podnikat, začínám být ironický. Béďa asi ale 

intuitivně vycítí, že se dostáváme na nebezpečnou půdu, takže mé komentování radši přeruší: 

- Vidíš tady tu krásu! ukáže na sál!   

 Na čelní stěně sálu je zobrazená jakási středověká bitva a po stranách její fragmenty. Na 

stopě je spodobněn život snad v nebi, jak asi jinak, když se člověk dívá vzhůru k Bohu, který 

je neskonale dobrý. – Podívej se na támhle toho beránka, ukazuje mi Béďa znovu nahoru, - 

támhle trochu víc vlevo, upřesňuje mi jeho polohu, - vlevo tři prsty od lustru, nezapře v sobě 

pěšáka nebo spíš kanonýra. – Vidím, odpovím už skoro nerudně, to zvíře jsem bez jeho 

pomoci spatřil okamžitě, takže v té mé replice zároveň bylo slyšet A co má být?  

 – Tak se na něj dívej a pojď se mnou! táhne mě úzkou uličkou mezi tím houbovým 

masakrem. – Co vidíš? zeptá se mě, když se proplížíme polovinou sálu. – Zdá se mi, jako 

kdyby ten praštěnej beran otáčel hlavu stále za mnou, jako bych tomu úkazu ale nevěřil. – Tak 

to se ti, vole, nezdá, už zase je málem v transu u svýho volování a táhne mě dál z jednoho 

kouta do druhýho a ten beránek boží na mě furt civí, dokonce i zadkem je stále ode mne, dívá 



se na mě z každýho místa s hlavou vpředu. – Nikdo zatím člověče, nepřišel na to, čím to je, je 

tím  Béďa uchvácen jako nějakým středověkým zázrakem. – Jo, ti staří kumštýři byli 

kouzelníci, co? Ne jako ti dnešní mazalové, když ani nepoznáš, co na jejich obrazech je, 

trochu mě tím svým názorem překvapuje, takže se neubráním poznámce: - Pokud se na 

výtvarnej kumšt díváš středověkejma očima, tak určitě! Béďa se na mě podívá, chvíli kroutí 

hlavou, ale nakonec neřekne nic.   

 - Nechceš se podívat na naše nové vojáky? raději se pokouší odvrátit mou pozornost. – Už asi 

spějí, ne? Nerad bych je, Béďo,  budil...  nechce se mi po tom všem, co jsem dneska prožil, 

ještě lézt po světnicích a dívat se na rozespalé vojáky. – Stačí ráno... uvědomuji si, že tu 

budeme muset s řidičem do rána přespat, jenom budu muset zavolat do autoparku, aby se 

nestrachovali o chybějící vozidlo a jeho řidiče, když jsme se měli ještě ten den vrátit. - Jen tak 

pojď nahlédnout! láká mě Béďa dál. – Abys věděl, jak tu máme ubytování našlapaný! otevře 

do jedné ze zámeckých komnat, kde jsou vojenské kovové postele nad sebou ve třech patrech. 

– Když ten nahoře spadne za zem, řeknu, když vyjdeme z místnosti, - tak je na zabití. – 

Některý vojáci se pro jistotu připoutávají opasky ke konstrukcím, suše mi dělí Béďa. – To je 

tak všude? zeptám se, jako kdybych viděl jen nějakou ojedinělou anomálii. – Tak se podívej! 

otevře dveře do další místnosti.  

 Sotva vstoupíme, z posledního patra postele u protějších jako by průchozích dveří sjede 

bleskurychle dolů několik vojáků, kteří byli hlavami namačkáni u škvíry nedoléhajícího 

horního okraje jedné z veřejí. – Co tam ti bažanti vyváděj? zeptám se tiše. Béďa se předem 

zasměje: - Jejich večerní zábava, směje se dál. – Jaká zábava? začínám být zvědavý.  – Bydlí 

tam jeden pilot s novomanželkou... Bývalou stevardkou...Nechceš se taky podívat? láká mě. – 

Nechci! odmítnu vehementně jeho nabídku, ačkoli bych chtěl, ale nemohu se před těmi asi 

třiceti vojáky a navíc nováčky shazovat. Připadá mi i trochu tristní, že tucty párů očí střídavě 



pozorují, jak se pár metrů od nich dva lidé milují. Nejspíš jim to nevadí jen proto, že o tom 

nevědí.  

 - Všichni spát! syknu do tmy. - Ať nikoho už nenapadne vylézt z postele! zahraju si poprvé 

na zlého velitele roty, ačkoli teď ponechávám privilegium jen jednomu z nich, který má tu 

inkriminovanou postel legálně přidělenou, aby tu kouzelnou podívanou sledoval sám, takže se 

přistihuju při pošetilé myšlence nařídit, aby tu škvíru něčím zacpali, ale rychle si tu pitomost 

rozmyslím. – Jen jim to dopřej, jako kdyby Béďa četl mé myšlenky, - alespoň se jim při tý 

představě líp honí fogo. – Snad tágo, opravím ho. - Pokud jim neposlouží jako inspirace 

k masový onanii... nedořeknu, protože mě Béďa přeruší. – Že by se z tebe stal mravokárce? 

logicky mě hned usadí. – Nech je bejt, dokud to nerupne! má asi na mysli, než se ta lascivní 

podívaná prozradí. 

 Ale jak se tu chvíli bezelstně bavíme na chodbě, jako kdybychom ten průser přivolali, vojáci 

si asi ten božský pohled na milující se dvojici dvou krásných mladých lidí nenechali ujít, 

vrátili se možná ještě ve větším počtu na tu proskribovanou postel, protože se najednou ozve 

z té místnosti strašná rána a hned následovaná rachotem zhroucených částí kovových postelí 

na parketovou zámeckou podlahu. 

 - Do prdele! vlétne Béďa do místnosti a já za ním. Když rozsvítíme, několik vojáků se 

vyprošťuje a vylézá ze zkroucených zbytků postelí, ale naštěstí kromě několika utržených 

boulí a modřin se nikomu nic nestalo. – Vy, vy, vy...! ukazuje Béďa na přistižené voyeury. – 

Jestli ty postele nedáte do rána dohromady, při dosavadní převažující toleranci se nyní s nimi 

nemaže, -  tak vám je vojenská správa předepíše k náhradě. – Muselo vás tam lízt na tu postel 

tolik? To jste se, pitomci, nemohli střídat? projevuje po jistém uklidnění i v téhle frapantní 

situaci smysl pro jistou praktičnost, i když připomínající zoologickou zahradu nebo cirkus. – 

A teď, volové, máte definitivně po jednom divadle! odchází Béďa z místnosti pryč a já ho 

následuju. 



 Jeho poslední věta mi však stále zní v uších, i když už jsme znovu na chodbě, jako bych 

pořád nemohl přijít na její skrytý obsah, i když mi najednou napolovic svitne: - Jak to, že mají 

po jednom divadle? zeptám se.  

 Béďa se opět pobaveně zasměje a chytne mě za rukáv: - Tak pojď, veliteli! táhne mě ven ze 

zámku, míříme k jeho levému křídlu a obcházíme je až úplně na druhou stranu. Zadní část 

zámecké budovy je teď v pozdních nočních a podzimních hodinách úplně temná. Jen někde 

uprostřed prosvítá v přízemí přes tabule mléčného skla slabé světlo. Béďa se suverénní 

obeznámeností přivleče odkudsi z temnoty zámeckého parku dvě velké bedny a tiše je postaví 

ke zdi. Vyleze nahoru první a podá mi ruku. Není mi pořád jasné, oč jde, ačkoli nemohu 

netušit, že jde o cosi, co nebude zas tak daleko od toho, co jsem zažil v místnosti nováčků.  

Ale mléčné sklo se mi zdá v prvních vteřinách dokonale neprůhledné. Ale jen dokud mi Béďa 

neukáže sotva dvou nebo třímilimetrové kolečko vyškrabané ve skle. Nejdřív se podívá on, 

mírně mlaskne jak to má asi odkoukané od Tomyho, takže neodolám a podívám se také.  

 Máme štěstí. 

 V jednom boxu se sprchuje asi osmnáctiletá dívka a vedle ní se svléká jen o něco starší. 

Nejspíš holky, které zrovna přišly z denní směny na letišti. Nemohu se od skla odtrhnout, 

ačkoli podvědomě cítím, že bych ani před Béďou neměl dávat najevo svůj enormní zájem o 

tohle divadlo. Ale představení je přitažlivější než mé  vědomí, že jsem jeho nadřízený. Ta 

druhá žena, ve srovnání s první blondýnkou naopak černá, se však svléká neuvěřitelně 

pomalu, že zase ten pohled přenechám Béďovi. – Jo, to je ta ženská, co má tak krásnej černej 

klín! už ji asi za tu dobu dobře zná. – Podívej se! není zase tak posedlej slídil a dává mi 

přednost. – Ta je fakt tedy pěkná! pouští mě ke sklu.  

 Obě si dají na hlavu koupací čepice a začnou po sobě cákat, jako jsme to v žižkárně a v 

učilišti dělali ve sprchách i my, vlastně už i na měšťance, když jsme měli po tělocvičném 

kroužku a dohráli basketbal. Mladší teď na tu starší doráží daleko víc a obě se smějí.  



 - Tak půjdeme, ne? je Béďa asi zvyklý na tuhle podívanou nebo už mu nahé ženské 

nepřipadají ničím zvláštní, možná mě i zkouší. – Okamžik, nedokážu se hned přinutit odejít, 

ale zároveň bych se asi nikomu nepřiznal, že takhle jsem ještě žádnou dívku nebo ženu 

v životě neviděl. A taky čekám, co by se třeba za tím sklem a pod sprchami mohlo dít. Něco 

vím z literatury, i když jen teoreticky. Ale ani prakticky se před mýma očima nic neděje, jen 

jedna druhé myjí postupně záda. Ale ani teď nejsem schopný se od té díry ve skle odlepit. 

Obě nakonec odcházejí ze sprch a třou si ručníky celé tělo do ruda. 

 - To už je opravdu všechno, pojď! směje se Béďa a táhne mě z bedny, už mu pravděpodobně 

došlo, že ještě čekám na něco zvláštního. - Ty holky jsou normální! asi je opravdu dobře zná. 

– Ale tu černou bych chtěl jednou dostat! řekne mi, když se vracíme zpátky. – Od jistý doby 

mám rád ženský, který jsou pěkně chlupatý, svěřuje se mi. – Je to krásný,  když si do nich 

člověk může pěkně zajet jako do nějakýho hedvábí, než se ocitne v něčem ještě hebčím... Asi 

jsem tam na tý Šumavě pěkně zvlčel. Tam jsme ti měli v kuchyně nějakou Maďarku nebo 

cigošku, která se v létě chodila koupat k jednomu takovýmu lesnímu jezírku nahá. Ta ti měla 

děsně černý chlupy, pomalu snad žíněný, nejen až téměř k pupku, ale i mezi kozama, prostě 

něco neuvěřitelnýho, že už člověk stačil odejít, když se na ni třeba jen chvíli díval. 

 - Koukám, Béďo, že ses tam na tý Šumavě pěkně vydováděl! těžko jeho vyprávění neocenit. 

– Už je všechno promlčený... řekne zvláštně, nerad bych se tam ještě někdy vrátil, leda na 

dovolenou. – I tady máte slušnou zábavu, ne? neodpustím si poznámku. – Nemůžeme si 

stěžovat, připustí. – A kolik tu máte dalších divadel? sice provokuju, ale docela rád bych se 

nejen něco dozvěděl, ale třeba i viděl. – Pokud máš na mysli podobný scény, tak cos viděl, je 

zatím všechno! vezme mě přátelsky kolem ramen a přimáčkne si mě tou svou bejčí silou 

k sobě. 

 V té vteřině ještě netuším, jaké divadlo mi můj podřízený velitel čety poručík Bedřich Polák 

chystá k brzké premiéře.    
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Je pátek po půlnoci, z černé oblohy se valí proudy podzimního deště, takového vtíravého a 

bez vůně probouzející se nebo zrající přírody, studeného jak psí čumák, který v krátké době 

promočí i můj montgomerák, který nakonec je jak z promokavého plechu. Než jsem usnul, 

myslel jsme na Evu, taktika, kterou jsem ve vztahu k ní zvolil, byla svinská, ale jen plodem 

toho, že jsem si s ním nevěděl rady.  

  Když už jsem se kvůli tomu protivnému dešti bubnujícímu na parapet okna probudil, musím 

se jít podívat na letiště, jestli ti mí vojáci nechrápou v hotovosti jako posledně. Na bráně 

potkám Tomyho, který také jde na kontrolu. Je rád, když je z pátku na sobotu noční létání, 

hned po jeho skončení může prchat na vlak, aby prý ještě ráno zastihl svou ženu roztouženou 

a rozehřátou v posteli, jen dát kolena od sebe. I teď je Tomy i přes ten podzimní marast ve 

vynikající náladě. Sice mu kape voda z brigadýrky za krk, ale přesto si opět labužnicky 

olizuje rty až někam k nosu, jak je u něho charakteristické, ale ne z nějakých kulinářských 

důvodů, v téhle chvíli se k jeho slastnému rozpoložení určitě přidává i vidina, že za pár hodin 

bude u maminy, jak jí sám říká, ačkoli jí snad není ani dvacet.    

 Kdybych Tomyho těch pár prvních týdnů neznal, mohl bych si myslet, že žije jen jednou 

věcí. Už v pondělí k večeru, tedy na začátku týdne, sice ne příliš vášnivě, ale přesto 

pravidelně říká: - Tak bych si docela rád ještě zapíchal! Je v tom ale jen taková doznívající 

nostalgie po návštěvě domova. V úterý už zní jeho hlas agresivněji: - Hergot, to bych si 

zašoustal! Ve středu by byl schopný mravně ohrozit i naši nedospělou a hluchou uklízečku, 

která však dělá jen na půl úvazku právě do středečního poledne. Ve čtvrtek by si Tomáš troufl 

snad i na našeho tlustého vrátného pana Konečného, který vede nekonečné hovory o tom, jak 



vlastnil tři velké hotely. V pátek během dne neříká Tomy nic, takže ho podezřívám, že 

nevydržel a pomohl si sám nebo se o to postarala příroda.  V sobotu pak, když není noční 

létání, je lepší se Tomymu vyhnout. Třesou se mu ruce, všechno mu z nich vypadává, 

sebemenší střetnutí je pro něj důvodem ke konfliktu, a proto se mu na hony vyhýbají i vojáci, 

se kterými je jinak v kamarádském vztahu. 

 Ale je-li v pátek noční létání, mohou z oblohy padat i trakaře a Tomyho dobrou náladu 

neohrozí. Ani tenhle protivnej déšť, ke kterému se na volné letištní ploše přidal i nepříjemný a 

málem už mrazivý vítr. Vojáci letištní roty jsou nacpáni po skříňových vétřieskách, pokuřují, 

klábosí nebo podřimují, co jiného také mohou dělat, když čekají, jestli noční létání pro složité 

meteorologické podmínky vypukne a nebo ne, i když to dneska vypadá, že s vysokou mírou 

pravděpodobnosti ne, ale zatím nikdo pohotovost k létání nezrušil, a tak málem v letargické 

náladě čekají dál. Podobně tomu je i na naší strážnici, kde jedna směna skutečně je 

v pohotovosti, i když pro změnu strážní, ne kvůli létání, ale na vojácích je vidět, že jsou 

otrávení, někteří listují v novinách a dva hrají šachy.  

 Lezeme poté s Tomášem z jedné véesky do druhé, máme od Jirky Makeše zplnomocnění 

kontrolovat i jeho letištní rotu, vojáci neohrabaně vstávají, jak jsou už proležení a navíc 

většinou v nepřirozených polohách. Nejraději bych jim řekl, aby zůstali klidně ležet nebo 

sedět, ale ono jim trochu pohybu nezaškodí. Nemluvě o tom, když už nás pěšáky sem ministr 

obrany Alexej Čepička poslal, abychom tu udělali pořádek a zlepšili kázeň, nebudeme 

vojákům tolerovat absolutně všechno.          

 - Hergot, vojáci, proč si tu trochu nevyvětráte, máte tu smrad jako v opičárně! začíná 

obligátně Tomy, který nesnáší nepořádek, i když nebazíruje na pitomostech. – Smrádek, ale 

teploučko! dovolí si oponovat desátník Šedivý, který už přesluhuje, protože druhý ročník byl 

okamžitě po skončení dvouleté prezenční služby povolán na šestinedělní cvičení, aby mohl 



proběhnout základní výcvik nováčků a nebyla ohrožena bojeschopnost armády. Jak se tedy 

zdá, armáda se ještě nedostala ze šoku už skončené korejské války. 

 - Šedivej! přiblíží se Tomy až tváří v tvář desátníkovi. – To říkáte vy, poddůstojník, kterej by 

měl jít vždy a všude příkladem? říká polovážně a zároveň poloironicky Tomáš. – Já si 

myslím, soudruhu četaři, že jít dva roky příkladem snad obyčejnému smrtelníkovi stačí, ne? 

začíná Šedivý debatu na nebezpečná téma. – Poddůstojník, Šedivý, musí jít příkladem za 

všech okolností! zřejmě už si Tomy desátníka dobírá. – Já vám v tom, soudruhu četaři, 

milerád dám přednost! asi desátník dobře ví, že Tomáš chce po skončení závazku taky 

z armády zdrhnout, navíc je na něm vidět, že má dost bídnou náladu, a proto bych měl asi do 

debaty zasáhnout, než někdo skutečně řekne něco nepříjemného. – No vidíte, soudruhu 

poručíku, obrátí se Tomy ke mně, i když mi jinak tyká, - takhle vždycky dopadnu, když 

někoho chci o něčem přesvědčit. A co mě zbejvá? postěžuje si nakonec asi kvůli něčemu 

jinému. – To je přece vaše věc, soudruhu četaři, že jste se nechal nalejt! pochopí desátník 

příčinu Tomášových výčitek dřív než já. – Zase musíš mít pravdu, ty parchante! je jasné, že 

jsou spolu v dobrém vztahu. – Na! vytáhne z kapsy krabičku a nabídne mu cigaretu, čehož 

využijí i všichni ostatní vojáci, takže by se brzy ve voze dal vzduch krájet, je tu od 

cigaretového dýmu modro.  

 Tomáš si vytvořil zvláštní vztah k vojákům. Asi proto, že nedávno byl taky prezenčák. Proto 

jeho chování vůči nim je cosi mezi jistou přísností a zároveň popichováním. A vojáci tenhle 

styl berou. Mezi nimi a Tomym jsem nezjistil žádné napětí, o konfliktu ani nemluvě. Když 

Tomáš narazí na něco nepříjemného až nebezpečného, zvyšuje hlas, takže vojáci hned vědí, 

kde jsou hranice toho, co lze a co v žádném případě ne. Tomáš v rotě vládne a působí i na 

vojáky letištní roty v duchu tiché dohody: Když chceš, abych ti něco zajistil, tak se musíš ale 

podle toho chovat. Nebo jinak a konkrétněji: Já tě nejen nebudu buzerovat, ale dokonce ti 



zajistím, aby ses dostal třeba na vycházku nebo na opušťák, ale ty neuděláš nic takovýho, čím 

bys mě dostal do zbytečného průseru!  

 - Prej se budeme učit zpívat, začne Šedivý z úplně jiného konce, což okamžitě všechny 

vojáky probudí z polospánkové letargie a rozesmějí se. - Přesně tak, přisvědčím. - Velitel 

praporu nám vydal rozkaz, abychom u jednotek začali nacvičovat pochodové písně. - Už si 

dokážu představit to gaudium, jako kdyby Šedivý mým slovům nevěřil, - jen ta představa, že 

vojáci letištní nebo strážní roty společně zpívají! rozesměje tou vizí vojáky znovu. - Nevím, 

co je na tom zrovna teď k smíchu, nemohu se neozvat, - jak na vojenském gymnáziu, tak v 

pěchotním učilišti jsme zpívali od rána do večera... Pokud jsme samozřejmě neklusali, musím 

přiznat. - A klusali jsme rok od roku stále častěji, než zpívali...  

 - Jak můžeme zpívat, když se nikdy ani nesejdem pohromadě? Vaše polovina strážní roty je 

ve stráži, řekne mi, - a letištní rota, jak je den dlouhej, je rozházená po různejch koutech 

letiště, má tedy pravdu, budou moci tak zpívat jedině torza rot letištního praporu. - Ale když 

vás tak poslouchám, soudruhu poručíku, tak mě docela mrzí, že o tuhle poslední radost na 

vojně přijdu, vrazí si Šedivý lodičku víc do očí. - Abych nakonec přemejšlel, jestli to nemám 

podepsat! podívá se na Tomyho. - S tebou bychom to tak vyhráli! stáhne mu Tomy čepice 

ještě víc do očí. - Staršinu roty bych snad zvládl, ne? dává tím Tomymu nejspíš najevo, že 

tuhle funkci může snad dělat každej blbec. - Já si zas myslím, že bez dobrýho staršiny může 

rota těžko vegetovat! zapletu se do rozhovoru. - Bez dobrýho jo... souhlasí Šedivý. - Jenže to 

většinou dělají záklaďáci! - To si myslíš, že je důvod, aby tě vzali jako dýzláka? zaskočí ho 

Tomy. - Už stříhám druhej metr a nerad bych jednou tahal další... nemíní Šedivý svůj zájem 

být vojákem z povolání vážně. 

 Vycouvám z véesky, nemá cenu ztrácet podobnými hovory čas, asi v jejich rozhovoru 

přitvrdilo, když se přesto ozvala salva smíchu, který je slyšet i přes plech vozidla. Jdu k věži, 

měl bych se zeptat dispečera, jestli bude létání, aby tu vojáci zbytečně netvrdli. Než dojdu k 



věži řídícího leteckého provozu, tak si svůj záměr rozmyslím. Důstojníci leteckého pluku 

nemají moc rádi, když se jich vojáci od letištního praporu cokoli vyptávají. Jsou tu podle nich 

od toho, aby jim sloužili nebo dokonce posluhovali jako nějaké služky, a ne jim radili. 

 Za hangárem potkám Jirku Makeše, který také vyrazil na noční kontrolu.- Co tu děláš takhle 

málem k ránu? zeptám se Jirky. - Zrovna tak bych se mohl zeptat tebe! nemohl jsem očekávat 

jinou reakci. - Kdyby letištní rotu nerozdělili na dvě, tak jsme sem oba nemuseli chodit! 

zkouším ho. - Jistě, ale taky jen jeden z nás by byl velitelem roty, namítne logicky. - Ty v tom 

vidíš nějakou kariéru? zkouším ho dál. - Kdybych chtěl dělat kariéru, tak se vrátím k 

pozemnímu vojsku, protože tady jsme jako velitelé rot se svým postupem na stropě. - Proč 

myslíš? zaujme mě jeho skepse. - Ty si myslíš, že jsi schopnej dělat velitele letištního praporu 

nebo jeho náčelníka štábu? Tak nanejvýš jeho pomocníka pro bojovou přípravu... 

argumentuje celkem logicky. - Za čas možná taky... - To bys musel opravdu vědět něco víc o 

letectvu... je dál skeptický. - Přece nemusíš postupovat jen po velitelské nebo štábní linii... 

přemýšlím nahlas. - Stát se politrukem nebo jít ke kontrarozvědce? - Nejsou tu jen tyhle 

profese a funkce... - Dělat šifranta nebo mobáka? jmenuje další možnosti. - Snad až udělám 

vysokou, tak si budu třeba moci něco vybrat... - Jako sis mohl vybrat, když jsi vyšel ze 

žižkárny? zná Jirka naši kalvárii. - Tak vidíš! neřekne tu poslední větu naštěstí vítězoslavně. 

 Stojíme proti sobě, z oblohy začne crčet nepříjemný déšť, který se za pár dní začne možná už 

měnit ve sníh, když tu takhle budeme trčet, za chvíli jsme durchundurch, cítím vodu už i na 

zádech, slévá se mi pěkně v tom žlábku nad páteří, aby po dalších pár vteřinách přeskočila 

kostrč a vklouzla do dalšího žlábku. 

 - Jestli tady budem takhle stát, dojde mi, když mi skutečně studená voda proklouzla až dolů, - 

tak počítám, že tu z jara i vyrašíme. Jirku ta má poznámka vytrhne z apatického postávání. 

Oba jsme nakonec na špatné počasí na vojně zvyklí. Co teď prožíváme není nic proti žižkárně 

a hlavně pěchotnímu učilišti. Jednou jsme se stovky metrů v třicetistupňových vedrech plížili 



loukou plnou pelyňku, hodiny leželi v rozčvachtaném blátě, jindy běželi v dešti v plynových 

maskách tři kilometry, abychom v zimě pro změnu v pětadvacetistupňových mrazech stáli jen 

v lodičkách na severním větru ve výcvikovém prostoru. Dodnes mě z toho bolí všechny 

klouby a ostatní kluky nejspíš taky. Navíc mám strach, že se těch bolestí a zkřivujících se 

prstů nejen nezbavím, ale deformace mého těla se bude jen stupňovat. I zrovna teď cítím 

revmatické bolesti. Jirka taky nevypadá nejnadšeněji, asi má nějaké problémy, - Tak pojď! 

zvu Jirku na svobodárnu přímo v našich kasárnách, kam jsem se přestěhoval od poručíka 

Smrčka. - Uvařím ti alespoň čaj, mám pocit, že si potřebuje někomu postěžovat. 

 - Tak povídej! zeptám se Jirky, když si oba hřejeme prokřehlé prsty o rozpálené hrnky. - 

Připadá mi to jako špatnej sen, nezačíná Jirka moc nadějně. - Hana? zeptám se opatrně, i když 

dost najisto. - Přestav si, nakonec se Jirka přece jen rozpovídá, - jdu včera večer po Václaváku 

a náhodou tam potkám jednoho kámoše z gymplu. Dáme se do řeči, o čem jiném než o 

spolužácích, kde kdo je, kam zapadl do zaměstnání nebo kde studuje, najednou mi povídá - 

Víš, že tu studuje na vysoký taky Hana? vzpomněl si asi, že jsme spolu na gymplu chodili. Už 

jsem chtěl říct - Jak bych nevěděl, když bydlí u mě... Ale najednou se zaseknu, neřeknu ani 

slovo, nevím proč, nechám ho pokračovat, jako bych něco nepříjemného tušil. Znáš asi i ty 

tahle tušení stínu...  

 - Je z ní teď náramně pěkná ženská! chválí ji, jako kdybych o jejích přednostech nevěděl, 

takže jsem byl zvědavej, co z něj nakonec, vejtahy, vyleze. Několikrát jsem ji v poslední době 

přefik! řekne jako by o nic nešlo, takže jsem sice byl v ten moment dost ohromenej, ale zas 

tak moc mu nevěřím. Zrovna převčírem u mě byla, pokračuje ten dobytek dál. To už jsem 

ztuhnul, protože Hana tvrdila, že musí narychlo za nemocnou matkou. Ovládnu se tedy, jdu 

domů, Hana sedí za stolem a rýsuje nějakou seminární práci. Nedokážu v sobě tu fámu 

spolknout a tak se jí zeptám přímo: Hele, Hano, ty jsi byla v poslední době častěji s Pavlem? 

Málem ji vypadlo redispero z ruky, jak jí ta má otázka zaskočila, jen se začervenala. Musím 



ale říct, že se na nic nevymlouvala, nic nezatloukala, přiznala se, že všechno je pravda. A 

hned se zvedla, sbalila si věci a během čtvrthodiny byla s omluvou pryč... Takže by ses ke 

mně mohl znovu nastěhovat! neztratil Jirka naštěstí i v téhle tristní situaci smysl pro humor. 

 - Spíš by ses měl ty přestěhovat ke mě, navrhnu mu. - Bydlím zatím sám, než mi sem dají 

nějakého ptáka, pokouším se zdůvodnit svou nabídku. - Tam na tebe bude všechno padat, 

představím si, jak by asi taková věc působila na mě. - A to už nemluvím o tom, že po jejím 

odchodu po tobě vyjedou ty dvě jezule, vzpomenu si na dcery domácí. - Možná máš pravdu, 

jako kdyby nad mou nabídkou vážně přemýšlel. - I do práce bych to měl blíž, a není to tu tak 

nejhroznější, podívá se kolem, i když ani tohle bydlení není zrovna nejpřepychovější. - Můžeš 

si to třeba hned vyzkoušet, ukážu na druhou postel, - jedině ti tu budou chybět ty dcery 

domácí... - Vidím, že na ně nemůžeš zapomenout! konečně se i rozesměje. - Ale radši na ně 

nevzpomínej, nemohly mě a hlavně Hanu vystát. Stejně by nás brzy vystrnadily. - Teď asi ne, 

když se Hana odstěhovala. - Nechceš si to nakonec se mnou vyměnit nebo se tam přece jen 

nastěhovat? Aby ses spolu se mnou přiživil, když se budu mstít ženskýmu plemenu kvůli 

zhrzené lásce? začne, jako kdyby znovu začal mít morbidní náladu. - Radši dík! vzpomenu si 

na Evu. - Jenom ne žádné další experimenty! 

 Sice tohle řeknu, Jirka tu zůstane spát u mě, ale já ne a ne usnout. Svou hodinu jsem už dávno 

přetáhl a to je vždycky nejhorší. Takže mi k ukrácení opravdu zbývají jen ty dvě až příliš 

rychle přítulné kočky. Znovu je vidím, jak sedí při Člověče, nezlob se! Jen v podprsenkách a 

v titěrných kalhotkách. Co scházelo, abych s jednou provedl, co nyní v duchu provádím s 

oběma. Kolikrát jsem takhle dobrovolně vyklidil pole? Pořád mi něco vadilo. U Magdy, že 

jsem věděl, s kým byla poprvé. U Milady, že jsem ji nebyl schopen pořádně poznat. U 

Libušky, že se tahá s flígry a spí u nich na ubikacích v botách, což na mě, nevím proč, 

působilo děsivěji, než kdybych se dozvěděl, že tam spala nahá. U Mariky, že vedle na posteli 

spala sestřenice se svým mužem... 



 Nenaplněná očekávání, trauma, sex jako mystérium, svět neobeznámenosti, nepřekročitelné 

hranice, konejšivé výmluvy. Možná jsem ale nic nezmeškal. Nebýt toho, že ztrácím 

sebedůvěru. Rozchod Jirky s Hanou se mnou otřásl víc, než bych předpokládal. S mou nadějí. 

Nakonec nás čeká jen póvl, který utrhneme někde na sobotních zábavách nebo v pražských 

nočních podnicích, pokud ne přímo na ulici. Možná se ještě můžeme vrátit ke starým láskám. 

Ale s Jirkovou zkušeností jako kdyby se i tahle šance vytratila. Už utekla příliš dlouhá doba se 

někam vracet. Těch let po odchodu z domova je nějak moc, už jsme se jim možná vytratili i z 

podvědomí. Každá už má za sebou kus jiného života, co nás spíš oddaluje, než sbližuje. 

 Než usnu, snad jen tou únavou ze všeho, dojdu k závěru, že v tomhle směru nemá smysl o 

něco cílevědomě usilovat a urychlovat, lepší čekat na náhodu, na štěstí, které možná přijde a 

možná i nepřijde... 

 

12 

 

 Jdu ráno po schodech do druhého patra a prožívám každodenní muka velitelů rot a taky asi 

útvarů, co se zase kde stalo. Při prvním ranním hlášení si v žádném případě nemohu dovolit 

již předem mávnout bezstarostně nebo benevolentně rukou a říct Dobře, dobře, pokračujte! 

jako při některém z dalších hlášení. Když se otáčím v mezipatře a vstupuji na poslední blok 

schodů, kdy služba řve Pozor! všechno vždycky v patře ztichne, stoupám nahoru dál a v 

duchu si říkám, co zase bude, čím mě ti mí vychodňáry překvapí. Dozorčí stojí v pozoru a 

salutuje, aby mi v momentě, kdy vstoupím na poslední schod, vyšel vzorným pořadovým 

krokem vstříc: - Soudruhu poručíku! Dozorčí roty desátník Faltys! Během mé služby se nic 

zvláštního nestalo. Rota při ranním úklidu... závěr hlášení už nevnímám, určitě mi v tom 

okamžiku klesl tep a tlak, dozorčímu možná trochu taky. Už proto, že se zároveň usměje, 



tenhle kluk je mi sympatický, i když nevím, proč se mi zrovna on ze všech vojáků zamlouvá 

nejvíc, je hezký a příjemný, i když už má trochu ochraptělý hlas, jak hodně asi už od dětství 

kouří. 

 Jdu do své kanceláře a podepíšu staršinovi roty ranní hlášení náčelníkovi štábu pro velitele 

praporu. Nyní bych mohl jít zkontrolovat průběh ranního úklidu, ale sednu si raději na židli, 

vzpomenu si, jak mě v žižkárně nebo v učilišti otravovalo, když nás někdo rušil už ráno nebo 

buzeroval při práci na rajónech. Podívám se pro jistotu na program dnešního zaměstnání, 

ačkoli jej předem znám. Služba mě zaměstnává víc, než jsem si původně myslel. Nejen 

časově, ale i intenzitou přemýšlení nad ní. Měl jsem nejspíš zkreslený dojem z činnosti 

velitelů čet a rot na vojenských školách, kde měli ve srovnání se službou u bojových útvarů 

leho, většinu času s námi totiž byli učitelé, na velitele moc vyučovacích předmětů nezbylo. 

 Ve chvílích volna a o sobotách a nedělích sedím samozřejmě nad skripty. Nemám však zatím 

pocit, že by mé studium výrazně převažovalo nad vším ostatním, jak jsem si to naivně 

představoval a chtěl dosáhnout. Marná sláva, když člověk studuje dálkově, musí asi zákonitě 

daleko vážněji přemýšlet nad tím, co dělá, co ho živí, než co bych chtěl dělat. Zvnějšku na 

člověka dorážejí události a měnící se situace s větší intenzitou až agresivitou než je síla vnitřní 

motivace a vůle. Alespoň u mě a v mé situaci. A to už nemluvím o tom, o kolik času a 

intelektuální energie, možná ale někdy jen fantazie, mě připraví uvažování o druhém pohlaví. 

Ale možná bych se tak nemusel trýznit, kdybych pokračoval s Evou. Ale měl bych být rád, že 

mohu studovat, s ní bych zdaleka neměl tolik volného času, jako přece jen nějaký mám nyní. 

 Za okny začal padat sníh. Je začátek prosince, brzo budou Vánoce. Se všemi dívkami, se 

kterými jsem si dosud psal, jsem si dopisovat přestal. Všude se to nějak postupně zadrhlo. Pro 

některé jsem už přestal být bývalým spolužákem nebo klukem, se kterým třeba chodily do 

souboru. Nedával jsem očekávanou naději a tak jsem i tu naději přátelit se dál ztratil. Jsou to 

vždycky spojité nádoby. Ztratil jsem možnost přímého kontaktu. Všude se jen míhám a 



kmitám. Všechno chce čas a ten nemám. Nebo přesněji, věnuji jej něčemu jinému, i když si 

nemyslím, že s výjimkou studia tomu nejdůležitějšímu. Vojenská služba je plná zbytečných 

činností, rituálů, otravného čekání, aby byl člověk někde včas, kvůli čemuž daleko víc času 

ztrácí. Jestli něco armáda potřebuje, tak všechny činnosti zracionalizovat, což by znamenalo 

pořádně jejich výkon propočítat, ale k tomu se nedokážu donutit dokonce ani ve vlastní 

jednotce, nutně se musím seznamovat s věcmi, o kterých nám v učiliště třeba vůbec neřekli 

nebo nedostatečně, čekají mě i první zápočty za pomalu končící semestr. 

 Zalistuji bezděky obrázkovým časopisem, který leží na stole. Zaujme mě fotografie jakési 

dívky. Určitými rysy je někomu podobná. A zas je ta trýzeň tady. Měl bych zavolat svého 

zástupce při vedení politického školení mužstva a říct mu, aby mě v dnešních dvou hodinách 

zastoupil, že musím něco neodkladně zařídit. Ačkoli vím, že bude před vojáky kuňkat, něco 

jim předčítat z nějaké brožury nebo číst články z novin, na co jsou asi zrovna tak zvědaví, 

když jsou ze stráží občtyřiadvacet hodin permanentně nedospalí, co je poznamená nadlouho, 

některé možná na celý život.  

 Takže už vím, že to neudělám,že svého zástupce nezavolám. Možná bych měl alespoň na 

další dvě hodiny střeleb poslat volnou četu jen s Volákem a s Tomym. Ale pak budu celou tu 

dobu trnout strachem, jestli se někomu něco nestalo a já tam nebyl, abych měl nejen malér, 

ale do smrti si vyčítal, že se někdo zmrzačil nebo dokonce zabil. 

 Už je jasné, že žádná holka ze štábu, i když se po cestě ze cvičení tak snažily, za mnou sama 

nepřileze, nepřijde, nezavolá. Když některou z nich potkám, tak se na mě nanejvýš usměje, 

těžko čekat něco víc, musel bych přece za kteroukoliv z ní zajít sám. Jak to dělal trpělivě 

Holas, než skončil na bedně protipěchotních min a ostrých útočných granátů a posléze vůbec. 

Musel bych se před těma holkama víc ukazovat. Třeba se jen zastavit a tlachat. A hned poté 

litovat ztraceného času. Už v těch prvních vteřinách bych byl v napětí, kde už jsem zrovna 

měl být nebo co jsem za tu dobu mohl nastudovat. 



 Helena je stejně teď tabu, těžko si na ni někdo dovolí, a to ne snad jen kvůli tomu Holasovu 

průseru, ale vědomí, že už má jednoho mrtvého na krku. Ačkoli by možná stálo za to si zkusit 

něco se ženskou s takovou zkušeností. Ale to už mě přepadají morbidní myšlenky. Olinu bych 

asi ze všech holek získal nejsnadněji, ale jakého bych asi dosáhl vítězství, když se mi moc 

nelíbí, mám stále dojem, že spodkem a zadkem svého těla trochu připomíná jezevčíka, ačkoli 

bych si tohle nedovolil říct ani nejlepšímu kamarádovi. Lena je ale stále přitažlivější. Chodí si 

tu po štábu jako královna. Namalovaná, se stále vlhkými rty, protože si je neustále vlhčí 

jazykem. Už vím, co s nimi dokáže. Ačkoli jsem jejich dotyk zažil jen jednou, stále cítím 

chuť její rtěnky a slin, která dokáže prolétnout celým tělem. Za Lenou se stále táhne nějaký 

letecký mechanik od našeho dopravního pluku. Takový štíhlý hezounek. Je prý z ní úplně 

ztracený. Kdo by nebyl, stačí jen vidět, její krásné dlouhé nohy, úzký zadek, je vůbec celá 

pěkná. Na spisovně praporu je teď tam s ní nová dívka. Úplně černá, takže mi připomíná Evu. 

Ale zatím jsem neměl příležitost s ní promluvit ani pár slov. 

 Naproti téhle obyčejné spisovně je tajná spisovna. Její náčelnicí je poručice Klíšťová, bývalá 

pilotka, která létala na pajprech. Je vdaná také za pilota. Při velitelských shromážděních 

sedím často vedle ní. Nedokáže se bavit o ničem jiném, než o pořádku v jejich bytě. Jak u 

nich třeba nedávno byli manželovi kamarádi a postříkali při mytí rukou celou stěnu koupelny. 

Proč je vysavač té a té značky lepší než vysavač nějaké jiné značky. Jak dlouho přemýšlí nad 

tím, když dostanou nějaký dar do bytu, jestli jej tam skutečně dát a kam jej umístit. 

 S Jitkou Klíšťovou pracuje na tajné spisovně jako pomocnice a písařka Marie. Skutečně 

tajemná černá holka, která mě ze všech ženských u praporu přitahuje nejvíc, i když mám u ní 

nejmenší šance. Neláká mě snad jen svou zvláštní krásou, jsou tu i hezčí, ale právě tou 

tajemností. Vzrušují mě i černé chloupky, které se jí táhnou na tváři podél uší. Tyhle černé 

holky mě pravděpodobně přitahují víc než blondýnky po seznámení s Evou. I když jsem ve 

vztahu k ní paradoxně zvolil taktiku wu-wej. Marie je ve srovnání se všemi holkami 



nejmlčenlivější. Je ochotná se bavit se mnou jen o literatuře, což mi docela jinak vyhovuje. 

Ačkoli k čemu jsou takové hovory, když se odehrávají u okénka tajné spisovny. Kdy každou 

chvíli si někdo přijde pro tajný spis nebo ho jde odevzdat. Nebo Jitka Marii zavolá, aby něco 

napsala, někam zavolala a podobně. 

 Nebo holky na meteoru, tedy co se starají o počasí. Z poručice Hrachovcové, pokud něco se 

sebou neudělá, bude brzy kulička. Je maličká a stále přibývá. Na malých lidech je každé kilo 

vidět dvakrát. S její kamarádkou Alenou jsem zatím vedl při nočním létání dva 

několikahodinové rozhovory. Je chytrá, rozumná, hezká, i pod uniformou je možné tušit, že 

má sportem vypěstované tělo. Ale muži ji absolutně nezajímají. Myslel jsem si, že je to jenom 

její póza. Nebo taktika, jak si muže držet od těla, a mě konkrétně zbavit nadějí. Ale po těch 

dlouhých povídáních jsem opravdu došel k závěru, že muži jako takoví jsou pro ni vzduch. 

Vnímá je jako lidská individua, se kterými se lze docela slušně bavit, když je tedy prý o čem, 

ale vztáhnout k ní ruku znamená setkat se jen s překvapeným pohledem a dotkne-li se jí muž, 

otřese se odporem. Ale jak jsem si všiml, od osoby vlastního pohlaví ji dotyk nevadí... 

 Zazvoní telefon, doufám, že jsem si tím bezbřehým přemítáním nepřivolal nějakou pohromu. 

Volá náčelník štábu praporu: - Soudruhu poručíku, dostavte se okamžitě k veliteli praporu! 

Nezbývá mi říct než Provedu! Konečně v každé armádě je všechno okamžitě, pokud ne včera. 

Nepříjemný tón náčelníka štábu nevěstí nic dobrého. A od majora Traxlera těžko mohu 

očekávat nějaké konkrétnější varování, abych se alespoň po schodech dolů stačil na cokoli 

mentálně a hlavně psychicky připravit. 

 Vyrazím z kanceláře, dozorčí roty už chce znovu velet Pozor! Ale já jen mávnu rukou, aby si 

svou iniciativu odpustil. Desátník Faltys se na mě jen účastně nebo možná už soustrastně 

podívá: - Zase nějakej průser? zeptá se tiše a decentně, asi je na mně ta tenze vidět. - Nevím... 

pokrčím rameny, ačkoli proč bych měl na podobné otázky odpovídat jednomu z velitelů 



družstev a proč si vůbec dovoluje mi takovou otázku vůbec položit, ale teď nemám náladu, 

chuť a tím méně ani čas se s ním o tom vybavovat. 

 V kanceláři náčelníka štábu, který je vlastně zároveň i jakýmsi předpokojem velitele praporu, 

i když jeho kancelář má i samostatný vchod, se major Traxler jen jízlivě nebo nějak podobně 

usměje. Kdybych se ho teď zeptal, co se děje a co mě za dveřmi čeká, tak mi možná něco 

bližšího řekne nebo alespoň naznačí, ale jeho úsměv mě odradí se zeptat na cokoli. Kapitán 

Stájník sám otevře dveře do kanceláře svého náčelníka štábu, postavím se do pozoru a 

zasalutuji, abych ze sebe vysypal nadrnčené formulace za pět let vojenských škol: - Soudruhu 

kapitáne, velitel strážní roty poručík Vorel. Dostavil jsem se na váš rozkaz! 

 Ale velitel 113. letištního praporu o tohle mé předpisové představení asi nestojí, sotva totiž 

otevřu ústa, tak na mne zlobně štěkne: - Pojďte dál! Ještě mezi dveřmi, aby to slyšeli i v 

kanceláři náčelníka štábu praporu, kde sedí i zástupce náčelníka štábu major Sanytrák a 

pomocník pro bojovou přípravu nadporučík Brož, na mě nepříčetně dál už řve: - Už mám těch 

vašich průserů se ženskými dost! - Mých? ukážu prstem na sebe a pobaveně se i v té napjaté 

situaci dokonce i zasměju, možná mi v podvědomí doznívá mé tak trochu bilanční přemítání o 

mých nepříliš gigantických úspěších se ženami. - Vašich samozřejmě ne! uvědomí si Stájník. 

že se zrovna nevyjádřil nejpřesněji, jeho věta mi umožnila i tenhle druhý výklad, a tak sníží 

instinktivně intenzitu svého hlasu a nejspíš asi zároveň zaregistruje, že se zrovna před ním 

neposadím na prdel, navíc on je ten pravý, aby mi něco vyprávěl o ženských. - To by tak ještě 

scházelo, abyste si začal ještě něco vy! dává mi přece jen najevo svou převahu. - Ono stačí, co 

natropí vaši podřízení! podá mi nějaký úřední papír s podpisem a razítkem, abych si ho 

přečetl. 

 Ach jo, Béďa Volák, stačí mi jen nahlédnout do jakého hlášení a zároveň protokolu. 

Seznámil se na zámku s manželkou nějakého pilota, kteří jsou tam ubytováni, a který měl 

zrovna noční cvičení, ale bylo pro nepříznivé počasí zrušeno, takže přišel domů předčasně. 



Možná to byla právě ta ženská, na kterou jsme se koukali dírkou v zabíleném skle, když se 

tam s další dívkou tehdy sprchovala, a která se Béďovi líbila tak, že ji chtěl dostat a nejspíš se 

mu ten kousek i podařil. Těžko na nich obou ale chtít, napadne mě v duchu, když spolu 

šoustali, aby zároveň pozorovali, jestli se náhodou za okny nemění počasí. Takže to prasklo a 

podvedený pilot prý podle hlášení náčelníka posádky ztropil před sto padesáti bažanty takový 

virvál, že to nemohlo skončit jinak než skandálem. 

 - Tak co tomu říkáte, soudruhu poručíku? cítím, jak se na mě Stájník pase pohledem, jako 

kdybych tím kurevníkem byl já, ačkoliv bych tu dámu, kterou jsem kupodivu už viděl nahou, 

docela vedle sebe v posteli nebo i někde na mezi snesl, teď velitel praporu jen netrpělivě čeká, 

abych mu odpověděl na tuhle jeho stupidní otázku. Měl bych mu odpovědět, a to pokud 

možno celou větou, nejlépe holou, jak mě učili ve všech školách a zvláště v těch vojenských, 

jenže mlčím, nevím, co bych k tomu měl ještě dodat, jen nerozhodně zvednu ramena. 

 - To je výsledek vaší výchovné práce! dovolí si mi ten trotl říct, dokonce na mě ukáže 

napřaženým prstem pravé ruky, jako kdyby mě jím chtěl pro výstrahu propíchnout. Nevím 

proč, možná že mám asi nějakou tragikomickou fantazii, jak se tak na Stájníka dívám, 

najednou se mi při pohledu na něj zase zjevuje kolébající se modrý tudor a rozmazaná postava 

muže, který se náramně podobá jemu, protože to také on byl, jak s bravurou antického 

Diskobola nebo spíš marnivého Dionýsa odhazuje do lesa použitý prezervativ. 

 - Zatím jsem, soudruhu kapitáne, neměl moc příležitostí poručíka Voláka vychovávat, 

odpovídám kupodivu na to, jak mě Stájník nasral, klidně. - Sotva totiž přišel ke mně, tak 

odešel k výcvikové rotě. A ono taky vychovávat podřízeného o několik let staršího... - Já, jde 

ke mně Stájník blíž, - mám dokonce některé své podřízené dvakrát starší, než jsem já! Pokud 

jste si toho tedy, soudruhu poručíku, nevšiml. - Taky jste si je proto nejspíš nevybíral, stejně 

jako jsem si k sobě k rotě nebral poručíka Voláka já, řeknu drze a i trochu lžu, protože mi 

Béďa imponuje. Jen mě teď Volák dožral ani ne tak kvůli tomu svému průseru, ale jak se 



pyšní tím, že se doma s manželkou pokoušejí o potomka a tady se nepokouší o nic jiného, než 

si někde bokem zašoustat. 

 - A taky si své podřízené vybírat nebudete! už ani moc nevnímám, co mi vlastně Stájník říká. 

- Jsme armáda, ne nějaký spolek! řekne opět zvýšeným hlasem. Mám chuť mu namítnout, že 

jsem si toho rozdílu zatím ani nestačil všimnout, ale raději mlčím. Když se na sebe se 

Stájníkem pár vteřin mlčky díváme, nakonec polootráveně řeknu: - Já tam do té Lysé zajedu a 

dám všechno do pořádku! - To bych si vyprosil! je Stájník dál nepříjemný. - Poručíka Voláka 

stáhněte k rotě, dokončete tam výcvik nováčků laskavě sám, když si s tím nedokáží poradit 

vaši podřízení, a pak se u mne oba hlaste, abychom ten případ vyřešili s konečnou platností! 

znějí jeho poslední slova dost výhrůžně, nedává mi tedy žádný prostor pro vlastní iniciativu, 

těžko už na tom budu moci něco změnit, tím spíš Béďův malér nějak urovnat, kdo ví, co 

Stájník s Béďou zamýšlí, když už ho těžko někam může od rodiny převelet, tohle by mu 

nikdo neschválil a nepodepsal.  

 Takže mám dojem, že Béďu čeká ještě krutější osud než poručíka Holase, asi zase potřebujou 

nějakej exemplární trest jako příklad, aby dali nahoře najevo, že se s podobnými jevy dokáží 

vypořádat, i když tím zároveň kamuflují ještě větší průsery vlastní, jako kdyby člověk 

nevěděl, že tady na štábu snad spí pomalu každý s každým. Doufám, že si ministr Čepička 

nemyslel, že budeme zachraňovat i tohle, že pěšáci jsou nějací eunuši. 

 Projdu kolem náčelníka štábu, nejraději bych se na něho ani nepodíval, ale musím si bohužel 

dovolit odejít. - To jsou věci, co? nevydrží major Traxler, aby něco nepoznamenal. - To jsou, 

připustím neochotně. - Soudruhu majore, dovolte mi odejít! nemám chuť se na tohle téma s 

ním bavit. - Jděte! nezbývá Traxlerovi mě propustit, možná měl opravdu ve srovnání se mnou 

zájem si o tom porozprávět. 

 Kdo ví, co si teď o mém chování Traxler myslí, stejně tak Stájník. Možná, že tím víc jsem 

jim svou nevstřícností nepříjemný nebo mě dokonce i nenávidí. Nebo naopak si u nich 



zjednávám respekt. V armádě člověk nikdy neví, na čem vlastně skutečně je. Jdu nahoru k 

rotě a co jsem nechtěl udělat, tak se pro to nakonec rozhodnu, pošlu za sebe na politické 

školení mužstva svého zástupce. Ať si tam koktá, co chce. Ať jim tam třeba čte sportovní 

zprávy, což je ze všeho asi nakonec zajímá nejvíc, většina lidí čte obvykle noviny odzadu, ale 

proč nakonec ne... 

 Tak dobře, Béďovi nestačí si užívat a vyrábět zároveň syna jen doma ve vlastní posteli. Je to 

tedy pěknej pazneht, i když sympatickej. Ale určitě by se pominul, kdyby mu zrovna v 

takovém senzitivně povznášejícím období zahýbala jeho vlastní manželka. Ale na něco 

takového se Béďa určitě neohlíží, ohne každou ženskou, která se mu připlete do cesty a je 

ochotná se nechat oklátit. Bude ho ale škoda, je dobrej komandír, s klukama to nejspíš umí 

daleko líp než já.  

 Nebýt ovšem ženských sukní. Měl se asi narodit do jiný doby a do jiný armády. Třeba té 

napoleonské. Tam by mu všechno prošlo. I možná svést manželku svého spolubojovníka. 

Třeba by ho takový čin i zdobil. My si ale potrpíme na morálku. Alespoň na tu vnější. Jinak 

by se mi stále nekolébal modrý tudor před očima. Ačkoli nejspíš u letectva nic nového pod 

sluncem. Než něco praskne. Tohle už tedy dobře vím. Nejen z literatury, ale i ze života. 

Létání je sakra rizikové řemeslo. Proto přitahuje dobrodružnější povahy. Je zároveň 

povoláním atraktivním. Riziko si zároveň žádá i jiný a silnější zážitek jako kompenzaci. Ženy 

jsou asi ten nejslastnější. Co na tom kdo změní? Pojedu tedy na ten náš krásný zámek, ale 

Béďovi nic neřeknu, jen si ten jeho možná osudový příběh, který s vysokou mírou 

pravděpodobnosti skončí jeho vojenskou kariéru, nechám vyprávět. Kdybych se před ním měl 

tvářit, jako přede mnou exceloval Stájník, asi bych se musel hanbou propadnout. Konečně 

k tomu pro svou lásku odehrávající se na hřbitově italských zajatců nemám ani žádné morální 

právo. 



 - To jsem to pěkně posral, co, veliteli? slyším první Béďovu větu sotva k němu dojdu na 

zámeckém nádvoří, kde už mě trochu zmokle čeká, už jen proto, že zrovna prší. Je to od něho 

upřímné přiznání, jsem rád, že jsem se už při odchodu od velitele praporu rozhodl, že Béďovi 

nebudu nic vyčítat. - Byl to tedy, Radiku, děsnej pech, nabídne mi cigaretu, připálí mi a jdeme 

spolu pomalu do jeho pokoje. - Představ si ta kurevská smůla, když už kluci pozdě večer šli 

spát a my jsme si to s Ilonou příjemně rozdávali, ukáže mi na židli, abych si sedl, - tak začal 

zkurveně padat sníh, takže jim na Hradčanském letišti zrušili noční lítání, ukáže kamsi za sebe 

asi směrem k letišti, - její starej proto přišel domů... - A natrapíroval tě u ní, co? - Kdepak! 

Našel nás tady! ukáže na postel. - A jak našel? jsem překvapený, jak na ně mohl přijít. - V 

tom je právě ten svinskej pech... Přestav si, že podle stop ve sněhu, které vedly od jejich 

vchodu sem k našemu! Neměl vůbec o ničem ani tušení. Tady začal řvát na dozorčího, snad si 

v tom žárliveckym šoku myslel, že jeho stará je na cimře s vojáky. A když ji mezi nimi 

neviděl, tak začal prohlížet jednu světnici za druhou. Některý bažanti si mysleli, že je zas 

nějakej bojovej poplach a tak začali balit plnou polní. Pak si ten cvok vzpomněl, že by tu 

mohl bejt i nějakej velitel a začal se tedy po mně ptát, jak jsem slyšel to jeho pustý řvaní z 

chodby až sem. Hodil jsem něco rychle na sebe, abych se ho pokusil odtud nějak vystrnadit 

nebo odlákat... Taky Ilona se začala rychle oblíkat. Ale sotva jsem, blbec, idiotsky otevřel 

dveře, vrazil ten rozběsněnej trotl sem. A když ji tu uviděl, přestal řvát, jako by se dokonce 

zdálo, že ho ta její přítomnost uklidnila, že snad ještě žije nebo co, nešoustá se záklaďákama, 

ale alespoň s oficírem jako je von, nebo asi jen z toho zjištění ztvrdnul, jak ji viděl 

polooblečenou a podle rozhicovaný tváře rozjetou. Takhle perplex však zůstal jenom dost 

malou chvíli, probral se, šel k ní a zvedl ji majetnicky nahoru sukni, což jsem tedy mezi 

chlapem a ženskou v životě neviděl. Sice si stačila spodní kalhotky natáhnout, ale jak jinak, 

měla je obráceně, jak jsem jí je netrpělivě stahoval a pohodil někam na podlahu. 



 - Kdyby je měla, jak je měla mít, asi by to na věci nic nezměnilo, namítnu věcně, abych taky 

něco řekl. - Vrazil jí dvě facky, přeslechl asi Béďa, co jsem poznamenal, - nejdřív pravičkou 

na levou a hned na pravou tvář, měl jako boxer smysl pro detaily, - byly to tedy strašný facky, 

při kterých člověk někdy i načas ohluchne, zvlášť ženská, takže jsem ji i chuděru nevěrnou 

dost litoval. Vyrazily jí samozřejmě slzy, který se slily s jejími vlasy, jak je měla shrnutý do 

obličeje. Při těch fackách jsem se pohnul, abych jí uchránil před dalšími. On se na mě podíval, 

rychle mě pravděpodobně odhadl, že by neměl šanci a mohl by skončit nadosmrti i s létáním, 

protože jen řekl: - S tebou si to, hajzle, vyřídím jinak! 

 - A taky, Béďo, vyřídil! nemohl jsem mu zapřít, že tedy má průser přímo kolosální. - Byla 

aspoň hezká? opatrně jsem sondoval, o koho šlo. - Vždyť si ji přece viděl! neodpustí si mi 

připomenout naše společné sexuální slídičství, měl jsem si proto raději tu otázku odpustit já. - 

Jinak ale v tý sprše vypadala líp! nevím, proč mi tohle říkal, asi abych mu zas tak nezáviděl. - 

Ale do šoustání byla žhavá. Asi ji ten její starej v tomhle smyslu zrovna moc neopečovává... 

Musel jsem jí pořád držet ruku na puse, jak skučela až řičela, aby jí vojáci při tý jízdě 

neslyšeli, nezdálo se, že by měl Béďa zrovna pro strach a důsledky svého činu uděláno. - 

Celkom slušná vyšívačka, by som povedal, zakončil své vyprávění, vzpomněl si asi zároveň, 

že jsme byli ve vojenských školách se Slováky nebo mezi jeho vyvolenými byly i sem tam 

nějaké Slovenky. 

 - A co vojáci? nemohu se Bédi nezeptat, z čeho mám největší strach pro změnu já. - Jak 

jinak, než že se náramně bavili. Ten blbec dozorčí je nechal klidně čučet ve dveřích. Kdyby 

ten desátnickej trotl byl jen trochu inteligentní, tak toho stejnýho trotla jako je on, odtud 

vyrazil, že u roty nemá co dělat. Vůbec máme nějak blbě vycvičený vojáky, že nedokáží svý 

nadřízený uchránit, má Béďa smysl pro černý humor. 

 - Představ si, že některý pro takový aktivity docela jo, vzpomenu si zase na Stájníka, jak ho 

jeho šofér z dálky hlídal. - Jinak ale pokud máš strach kvůli vojákům, tak tě můžu ubezpečit, 



že jsem v jejich očích hrdina! zbavuje mě Béďa mých obav. - Kouká z toho rozvod? pohodím 

hlavou směrem k hlavní zámecké budově. - Hovno! Hned druhej den jsem je tady z okna 

viděl, jak jdou po nádvoří zavěšení do sebe, dělala na něj zase cukrbliky a on se blahem 

rozplýval, jako kdyby se nic nedělo, asi si na něj v posteli vymyslela něco tak rajcovnýho, co 

ho uklidnilo... 

 - Tak to je dobrý... je přece jenom, alespoň podle mého názoru, nějaká naděje, aby je Béďa 

v armádě zachránil. - Doufejme... není zas tak optimistický on. - Mohl aspoň už pro vlastní 

pověst držet jazyk za zubama, myslím si o tom podvedeném flígrovi. - Asi z něj ten šok 

nestačil hned rychle vyprchat, i když teď toho možná už sám lituje, že si o jeho manželce 

budou vyprávět, jaká je děvka...   I když Ilona trochu píča skutečně je, překvapí mě Béďa 

soudem o ženě, se kterou se ještě včera miloval, že se na něho vyčítavě podívám - Kdyby 

myslela jen o zlomek inteligence víc než slepice, pokračuje Béďa dál, - tak ji, nánu, mohlo 

napadnout, když padal sníh, že podle stop ji u mě může nalízt... Ale chtěj něco takovýho na 

ženský, která ho už cejtí někde hluboko v sobě! je Béďa s druhým pohlavím a motivací 

chování žen rychle vyrovnán. - Příště budu muset zavolat meteorkářům, jaký bude počasí, 

zase se mu vrací černý humor. - Pokud ovšem nějaké mé příště v armádě bude, ocitne se 

rychle zase na zemi. 
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 Jak se dalo čekat, Béďa má jako poručík Holas na krku důstojnický čestný soud. Nevím, 

jestli si v činnosti téhle instituce armáda tak libuje, nebo je oblíbená či nutná jen hlavně u 

letectva. Pokud by v113. letištním praporu pracoval čestný soud s takovou intenzitou jako za 

dobu, kdy jsem k tomuto útvaru přišel, tak do třech let jsou všichni oficíři v civilu. Teď budu 



mít poprvé v životě příležitost tenhle tribunál vidět na vlastní oči a co mě eventuálně čeká, 

kdybych se jednou vyspal s nějakou dívkou nebo spíš ženou, se kterou bych neměl, hlavně 

vdanou. 

 Co ale mohou Béďovi udělat? nanejvýš udělit důtku nebo zastavit na rok postup v hodnosti. 

On už stejně rok na povýšení na nadporučíka čeká. Proti Holasově průšvihu je ten Béďův 

idylka. Žádnej mrtvej, ani žádnej pobitej. V Béďův  prospěch hraje, že nerozvrátil rodinu a 

ani manželství. 

Tohle jsme si ale u strážní roty a většina mladých důstojníků praporu asi jen bláhově mysleli a 

možná důstojnický soud pěkně podcenili. 

 Bylo před Vánocemi, takové nanicovaté počasí, ale už i trochu s příchodem svátků jímavá 

nálada. Vrátil jsem se s nováčky ze základního výcviku v přijímači. Mazáci odešli s mírným 

prodloužením právě o dobu jejich výcviku a s mírným vzruchem do civilu, to ale bylo v 

normálu. 

 Po chodbě velitelství v přízemí naší budovy jde teď ale suita mnohem mohutnější než v 

Holasově případu - velitel 113. letištního praporu, Stíhač jako předseda soudu, dále Valchař, 

Skokan, Traxler, zástupce velitele pro technické věci, zástupce velitele pro týl, předseda 

stranické organizace a předseda svazácké organizace, je tu ale i ZVP pluku, kterému říkají 

Krásný René, a spolu s ním také  někdo z politického oddělení vyšší jednotky, tedy divize, 

který sem neváhal docválat až z Chrudimi, kde slouží můj kamarád z pěchotního učiliště i 

z civilního gymnázia Rosťa Hlaváček, který mi dělal zeď na hřbitově italských zajatců, než na 

to málem sám doplatil. 

 - Ty vado, řekne Béďa, když spatří ten valící se kondukt ze Stájníkovi kanceláře. - Když se 

sejde tolik lidí, to mě přinejmenším veřejně popraví, neopouští ho černý humor. - To mě tedy 

to šoustání s Ilonou přijde pěkně draho. A přitom jsem ji oklátil jen třikrát. - Taky platí, kámo, 



třikrát a dost! řekne Tomy. - Ale seš teď slavnej, takže se musíš držet! ještě stačí dodat. - Jak 

tak koukám, mohou mě teď zachránit jedině všichni svatí, stále Béďu neopouští humor. Asi 

už taky na něj začíná působit náladovka, kterou mu lapiduši vnutili, aby nevybouchl jako 

Holas, ačkoli já si myslím, že Béďa takové povzbuzení nepotřebuje, je silná nátura, jinak by 

ani nemohl tak dobře boxovat. 

 - Tak padejte! houkne na nás Stájník, abychom šli buď do zasedačky nebo odtud zmizeli, ale 

dneska se to týká jen Tomyho, my dva s Rotmusem jdeme dovnitř. Když tak teď se svým 

zástupcem pro věci politické kráčím, tak si najednou uvědomuju, že jeho nikdo nenapomínal, 

jak Béďu vychovával, asi je našemu velitelskému sboru jasné, že je tu u roty na nic, pokud ne 

celá tahle nová vojenská odbornost pracovníků politického aparátu vůbec, leda tak v nějaké 

válce. 

 Když ta zesílená kohorta papalášů zasedne v předsednictvu, hned mezi nás jako mlha padne 

všeobecná stísněnost. Žádné vzájemné dodávání nálady, žádné povzbuzující úsměvy, jen 

samá vážnost a důstojnost pomalu jako při pohřbu. Možná někteří už vědí, že jednání bude 

vážnější, než si kdo kdy myslel. Ale přesto si jako na protest nebo abych si sám dodal větší 

odvahu, sednu mezi holky z meteoru a od spojařek, všechny se na mě podívají, jako by to 

zároveň chtěly ocenit, že jsem se zrovna nepředposral, když u strážní roty máme za poslední 

čtvrt roku dva průsery. 

 O tom, že situace je mnohem vážnější než v Holasově případě, je už jasně zřejmé i z prvních 

Stíhačových slov. Začne u mezinárodní situace, jako by její napjatost  Béďa svým 

cizoložstvím přinejmenším vyhrotil, zvláště pokud jde o sílící revanšismus v Západním 

Německu, když už válka v Koreji skončila. Ani vnitropolitické situaci tím nepomohl, když se 

nějak nemůžeme vzpamatovat ze Stalinovy a Gottwaldovy smrti a z měnové reformy, když 

stále za ni bereme měsíčně dvě stovky jako kompenzaci utrpěné ztráty, ačkoli já jsem neměl 



na výměnu ani ty podělané tři stovky. Hlavní důraz však Stíhač klade na skutečnost, jaký měl 

incident vliv na morální postoje mužstva. 

 - Může takový důstojník jako poručík Volák s dobrým vědomím a hlavně svědomím 

předstoupit znovu před vlastní vojáky, kteří vědí o jeho cizoložném nemorálním chování? 

pokládá si Stíhač s jistým patosem otázku, jako kdyby se učil rétoriku u samotného Cicera 

nebo dokonce Démosthena. Trochu se ale zarazí, když ozvěnou jeho vyčítavého hlasu je mu 

několikanásobné šoupání podrážek nohou o parkety zasedačky, v níž sedíme jako v nějakém 

kině nebo v divadle, kde se podlaha směrem od předsednictva zvyšuje, takže v poslední řadě 

se přítomní málem dotýkají hlavou stropu. 

 Béďa se při Stíhačově zmínce o cizoložství usměje. Téměř do něj vidím, co si teď myslí a v 

duchu říká, že ho ve chvíli, kdy píchal Ilonu, ani ve snu nenapadlo, že páchá něco tak 

vznešeného jako je cizoložství. Možná si dokonce i představoval, kolik asi ženských samotný 

Stíhač, jako kdysi nepřekonatelný frajer, docloumal do postele nebo se s nimi miloval někde v 

koutu hangáru, než mu ochablo pero. 

 Stíhač si Béďova nenucenějšího chování pravděpodobně brzy všimne, a proto zvýší i hlas: - 

Je také vůbec možné a ospravedlnitelné, aby v socialistické armádě sváděl důstojník 

manželku toho druhého, který vykonává ještě náročnější povolání než on sám? - Asi jo, ozve 

se vzadu tiše nadporučík Vodička, náčelník finančního oddělení, který podobné tirády 

bytostně nenávidí. - Položme si otázku i jinak, nenechá se Stíhač vyvést z míry a pokračuje 

dál, - co kdyby onen nadporučík byl v tomto kritickém okamžiku selhání jeho ženy povolán 

ke své jednotce a musel plnit bojový úkol? Kam může vést taková situace? Co všechno se 

může v takové situaci stát? 

 - Spadne... pokračuje v neplánovaném dialogu Vodička a někteří důstojnicí kolem něho už 

nevydrží se nesmát. - Ano, nebojme se to říct, spadne! chytne se té poznámky Stíhač. - 

Spadne, zároveň rozbije drahé moderní letadlo a oslabí bojeschopnost armády i celého 



socialistického tábora! odchyluje se Stíhač od připraveného a jistě i schváleného textu a 

nejspíš tím i zároveň blbne, že se všichni rozesmějí. - A víte kolik takové nejmodernější 

letadlo stojí? nejspíš si Stíhač v řečnických otázkách už libuje. - Moc, strašně moc! už asi 

Vodička nedokáže se svými poznámkami přestat. - Ani si nepřejte vědět, co taková 

nadzvuková mašina stojí, nechá se Stíhač vlákat do diskuse. - A takové hodnoty poručík 

Volák svým lehkomyslným chováním ohrozil! nemůže tomu Stíhač sám věřit. - Pilot přece 

musí vědět, soudruhu majore, kdy může vlézt do mašiny a kdy ne, věcně a už zcela souvisle, 

ne jen jednoslabičnými replikami, namítne Vodička. - Přece byste nevlezl do migu, kdyby 

vám zrovna někdo souložil manželku! použije neobvyklou vazbu, takže se zasedačka neudrží 

smíchy. - Soudruzi! zaklepe kapitán Stájník zlostně tužkou o předsednický stůl. - Nejsme v 

panoptiku, jde o vážnou věc! napomíná nás, ačkoliv podle regulí čestného soudu k tomu nemá 

žádné právo, ale má strach, co se tu před zástupci pluku a vyšší jednotky může ještě odehrát. 

 Všichni přesto ztichneme, nikdo nemá odvahu k nějaké procedurální námitce, co se vůbec 

velitel 113. letištního praporu do průběhu důstojnického čestného soudu plete. A tak se Stíhač 

opět vrátí k připravenému textu: - Je také vůbec možné, aby v socialistické armádě sváděl 

jeden důstojník manželku druhého, který... v sále to opět zahučí. - Jo, pardon, to už jsem četl, 

omluví se Stíhač, který zjevně vypadává z konceptu. - Položme si otázku i jinak... Jo, to už 

jsem taky říkal... 

 Stájník rudne, když snad konečně Stíhač najde pasáž, kde skončil: - Taková stresová situace 

může vést k tomu, že pilot havaruje... Musí se důstojnicí už ovládat, takže Stájník je 

rozzloben na nejvyšší míru. - ... havaruje, opakuje se Stíhač, - může se zabít a zničit 

drahocennou techniku. A všechno jen proto, že jeden důstojník, který nám notabene měl 

pomáhat zvyšovat kázeň u letectva, nezapomene si přisolit proti pěšákům, - nedokáže v sobě 

udusit své nízké choutky a ohrožuje tak nejen morálně politický stav, ale i naši 

obranyschopnost! 



 Béďa se na mě instinktivně podívá, humor už ho pomalu přechází, kam až některé dedukce 

mohou docházet. Jen zakroutím hlavou, jako bych tomu taky nevěřil, ale i takhle vyjádřená 

sympatie ho trochu povzbudí. Když je taková obžaloba, proboha, říkám si v duchu, jaká bude 

poté rozprava. Zvlášť vyleze-li s nějakou potměšilou pikantností nadporučík Rezavý.  

 K všeobecnému překvapení se ale jako první přihlásí kapitán Stájník, aby pravděpodobně 

usměrnil diskusi žádoucím směrem: - Uvažoval jste, soudruhu poručíku, jaký dopad může mít 

vaše milostné dobrodružství na morálně politický stav vám podřízených vojáků, navíc 

nováčků, což může ovlivnit jejich službu po další dva roky? začíná velitel praporu opět 

podrazácky nebezpečně.   

 Předpokládám, že tohle bude pro Béďu dost nepříjemná otázka, ale ten se jí kupodivu zhostí 

lehce:  - Na tohle se zeptejte raději nadporučíka Svitany! připomene Béďa jméno zhrzeného 

manžela. – Jak to? zeptá se překvapeně Stájník. – Ne já, ale on dělal v noci po večerce na 

výcvikové rotě bordel, soudruhu kapitáne! – Především vás, soudruhu poručíku, žádám, 

abyste se alespoň před důstojnickým čestným soudem vyjadřoval slušně! A pokud jde o 

reakci nadporučíka Svitany, tak jeho příčinou jste byl přece vy! – O tom, že za mnou jeho 

manželka chodila, nikdo z vojáků nevěděl, dokonce ani dozorčí roty ne, vždycky jsem ho v tu 

chvíli , kdy za mnou přišla, někam poslal. A stejně tomu tak bylo, když odcházela. – Jak jste 

si organizoval svý techtle mechtle, to přece na věci nic nemění, jen svědčí o vaší 

rafinovanosti, nešetří Stájník Béďu. – Nebudu vás tady přesvědčovat o tom, že jsem touto 

rafinovaností chtěl předejít tomu, abych narušil morálně politický stav vojáků, jak říkáte, 

soudruhu kapitáne, něco takového je pod mou důstojnost, začal Béďa nebezpečně. – V učilišti 

mi ale vtloukali do hlavy, že voják může všechno, jen se mu na to nesmí přijít, podobně jako 

tomu bylo ve starověké Spartě, připomene Béďa, co nám skutečně někteří velitelé říkali, což 

ovšem všechny rozesměje.  



 - Soudruzi! začne se štětit Stíhač. - Jestli takhle svým neuváženým smíchem budete v tak 

vážném případě narušovat jednání a důstojnost našeho čestného soudu, nechám vás vykázat 

ze sálu!  

 - Ale vám se na to vaše zahýbání, soudruhu poručíku, bohužel přišlo! triumfuje Stájník. – 

Opravdu bohužel, soudruhu kapitáne! podívá se Béďa Stájníkovi do očí. – Ve srovnání 

s jinými mám prostě smůlu! navíc se provokativně usměje, což sice Stájníkovi vezme chuť 

ptát se dál, ale Béďovi přitěžuje. 

 - Soudruhu poručíku, ozve se navzdor Stájníkově útočnosti překvapivě mírně  zástupce 

velitele praporu pro zásobování major Vrzáň, - přece nám nechcete namluvit, že nakonec je 

vším vinen manžel té... té.... té..., nemůže Vrzáň najít vhodné slovo. – Ilonky, napoví mu 

Béďa a jméno své milenky řekne co nejněžněji. – I... I..., nezdá se Vrzáňovi ta nápověda 

vhodná, - tak dejme tomu Ilonky, smíří se s tím, když nedokáže přijít na něco vhodnějšího. – 

Někde jsem četl, že nevěrou ženy je především vinen její muž, nenechá Béďa Vrzáně 

domluvit.   

 - Podívejte se, nevydrží mlčet kapitán Stájník, - neoperujte nám tady nějakou pokleslou 

literaturou. Vy jste se s ní seznámil, neoprávněně ji pozval do vojenského ubytovacího 

prostoru a tam ji svedl. Ostatní je vedlejší! Nevím, jak byste se v takové situaci zachoval vy, 

kdyby šlo a vaši manželku! 

 Béďa jen pokrčí rameny. 

 - Soudruhu poručíku! nevzdává se ani major Vrzáň. – Představte si, že by ten důstojník byl 

vaším přítelem, i jemu byste byl schopen podobnou nepříjemnost provést? – Já jsem nikdy 

před tím nadporučíka Svitanu neviděl, nebyl mým přítelem. – Ale představte si, že by byl váš 

přítel, trvá na svém Vrzáň. – Kdybych si měl za každým chlapem představovat svého přítele, 

tak bych se nikdy se žádnou ženskou nevyspal! má Béďa svou svéráznou logiku.  



 - A tak by to nakonec bylo i správné, ne? vezme si slovo Stíhač. - Jste přece ženatý a máte 

být věrný své manželce! Béďa se nadýchne, aby něco určitě provokativního řekl, ale 

předběhne ho očekávaně nadporučík Rezavý: - Mohl byste nám, soudruhu poručíku, začne 

kupodivu bez koktání, - mmmohl byste nám říct, už mu souvislá řeč tak dobře nejde, - 

kokokolikrát jste to to to...? – To není důležité! vstoupí znovu bez přihlášení do diskuse 

Stájník a Stíhač si nedovolí ho napomenout, jak by si neodpustil v jiných případech.  

 – Já jsem si taky, soudruhu nadporučíku, neodpustí si přesto Béďa Rezatému odpovědět, –  

nikdy žádnou statistiku nedělal, protože to zatím nemám zapotřebí, ironizuje odpověď, čímž 

opět auditorium rozesměje. – A jsem rád, že velitel praporu podobné otázky považuje taky za 

bagatelní, jako by si teď Béďa chtěl u Stájníka šplhnout. – Jinak by si soudruh major...,  

nemůže si Béďa vzpomenout na jméno předsedy čestného soudu. – tedy Stíhač, určitě mu tím 

zalichotí, - mohl myslet, když jsem s ní zrovna to... to... to, napodobí Béďa Rezavého, - že by 

mohlo spadnout jedno letadlo! dá své obhajobě další ránu, protože se nemohou nerozesmát 

ani někteří důstojníci v předsednictvu. – Já bych si přece něco takového zjednodušujícího 

nemohl myslet, brání se nepříliš přesvědčivě Stíhač, reaguje trochu ambivalentně, že ho Béďa 

oslovil přezdívkou. 

 - Jááá bych nnnepovažoval svou otázku za bbbagatelní, nenechá se odbýt Rezavý. – Ooono je 

rrrozdíl, kkkdyž ttto ppprovedete jjjednou, nnnebo vvvícekrát, tttakhle ttto sssoudruhu 

ppporučíkovi pppřitěžuje! je tedy Rezavý dneska v nepřekonatelné formě.         

 Béďa se podívá shovívavě na nadporučíka Rezavého a je mu ho líto. Zároveň začne litovat i 

sebe, aby kvůli takové epizodě, kterých mu prošlo bez úhony řada, a situaci, která se kolem ní 

vytvořila, měl nějak vážněji trpět, jak to alespoň atmosféra jednání zatím naznačuje, a proto se 

rozhodl pro emocionálnější přístup:  -  Podívejte se, soudruzi! přejel Béďa očima celé 

předsednictvo. – Já bych byl strašně nerad, kdyby si někdo myslel, že celé jednání znevažuju 

a zlehčuju svůj přestupek. Ale pochopte mě! Já když jsem s tím poprvé v sedmnácti začal, tak 



už jsem bez toho nemohl být. Rodiče mě proto radši poslali na vojnu, jako kdyby vojenské 

povolání něco řešilo, protože mě ženský táhly dál. Začal jsem v dobré víře boxovat, abych 

alespoň něco z té vášně ze sebe vymlátil. Ale sotva jsem vždycky doboxoval, měl jsem na to 

větší chuť než na začátku. Já nemohu za své tělo, když jsem ještě ráno se svou ženou, že bych 

ji potřeboval už v poledne znovu. A přitom armáda mě pořád posílá od čerta k ďáblu. Když 

jsem byl na Šumavě, domů jsem se dostal tak jednou měsíčně. Přitom byt v nedohlednu. Když 

jsem konečně celý šťastný nastoupil sem, hned jsem odmašíroval do Lysé, odkud jsem se 

dostal domů tak jednou za čtrnáct dní. A takhle moje vojenská služba pokračuje dál. Co mám 

dělat, když jsem podle odborné literatury hypersexuální? musel už tím slovem veterány 113. 

letištního praporu, z nichž někteří už se těžko na něco zmohli, pořádně naštvat.  

 - Co jiného než krotit se! nemohl od Stíhače očekávat jinou radu, i když by byl rád věděl, 

kolik ženských se svíjelo pod ním. – Vám se to dobře řekne, oponuje Stíhačovi Béďa, když 

jste pořád v Praze... a raději už nic nedodává, aby si nakonec nemyslel, že už může o 

dobrodružství se ženami jen snít. – Ze mě ale mnich nikdy nebude, hledá Béďa i jiné příklady, 

- ačkoli mniši, dává najevo, že taky zrovna všichni nebyli svatouškové.  

 - Myslím, že se naše rozprava zbytečně odchyluje stále někam jinam, má Stájník tendenci 

jednání důstojnického čestného soudu dirigovat, - rozhodující, soudruhu poručíku, podívá 

se opět na Béďu, - je vliv vašeho chování na morálku mužstva. A o tomto dopadu jste ještě 

nic dostatečně vysvětlujícího neřekl! – Už jsem řekl, že já jsem na rotě žádný virvál neztropil! 

hájí se Béďa dost chabě, možná by bylo nakonec lepší, kdyby se naštval a zeptal se jich, kdo 

ještě nezhřešil, ať hodí kamenem. 

 - Soudruhu poručíku, přihlásím se do diskuse i já, - jak jinak probíhal výcvik nováčků? 

pokusím se Béďovi hodit záchranné lano. – Stíhač ovšem můj trik okamžitě prohlédne: - Vaše 

otázka, soudruhu poručíku, se k projednávanému problému nevztahuje. – Proč by se neměla 

vztahovat? nenechám se jen tak lehce odbýt. – Jestliže je tady někdo obviňován z toho, že 



svým činem narušil morálně politický stav vojáků, tak je třeba takové obvinění stejně jako u 

jiného soudu dokázat! možná diskusi vyostřuji. – Tak tedy odpovězte! obrátí se Stíhač dost 

neochotně na Béďu. – Myslím, že probíhal v souladu s plánem bojové a politické přípravy bez 

problémů, nic zvláštního se nestalo, žádná mimořádná událost, nemyslím si, že můj přestupek 

měl na vojáky negativní vliv... – Já si také jako velitel roty, který tam měl své vojáky, myslím, 

že výcvik nováčků probíhal velmi dobře, řeknu rozhodně a možná i trochu naštvaně, - bylo by 

proto správné sem jako svědka pozvat velitele výcvikové roty kapitána Krutinu od dopravního 

pluku! Já se jenom divím, jak byl připravován tento čestný soud, když dočasný nadřízený 

poručíka Poláka tu není! zároveň se i sichruju, že jsem v tu dobu Béďovi nevelel.  

  - To je zbytečné! odmítne rezolutně můj návrh kapitán Stájník, aniž bych předkládal návrh 

jemu. – Nám přece stačí, že výcvik probíhal bez problémů, což je polehčující okolnost, připojí 

se Stíhač. - A vyprošuji si, aby někdo pochyboval o tom, že tento čestný soud byl připravován 

nedostatečně. –  Ano, soudruhu majore, už se moc neovládám, - začínám být skutečně 

přesvědčený o tom, že tento proces byl připravován až velmi důkladně! cítil jsem, jak to 

kolem mne zašumělo a důstojníci v předsednictvu se po sobě podívali. -  Jakýpak proces, 

soudruhu poručíku? nemohl nereagovat Stíhač. – To si, soudruhu majore, proberte v klidu ve 

svém svědomí! už jsem svou reakci přehnal a Béďovi bohužel nepomohl, asi bych se spíš měl 

chovat servilně. 

 K mému jistému potěšení mě zachrání další stupidní otázkou nadporučík Rezavý: - Mmmohl 

byste, sssoudruhu ppporučíku, blíže vysvětlit, jak to probíhalo, abysme se v tom mmmohli 

lllíp vyznat? je jako obvykle zvědavý na detaily a mezi auditoriem je jeho dotaz přivítán 

sympatickým zašuměním. – Co byste konkrétně chtěl vědět, soudruhu nadporučíku? zeptá se 

s úsměvem Béďa, který je zase v dobré pohodě a je nejspíš nyní ochoten vyprávět cokoli. – 

Tttřeba jak se ssseznámili...? – No jak se asi lidé seznamují, soudruhu nadporučíku? rozhodil 

Béďa rukama. – Nesla z opravny obrovské rádio, protože menší zatím nejsme schopní 



vyrobit, a tak jsem jí s ním pomohl... Až dddo bbbytu? – Až do bytu, soudruhu nadporučíku, 

takový jsem galantní! Přece nechcete, abych jí takovou bednu položil na práh! opět Béďa 

rozesměje publikum. – A hned jste ttto? je ovšem v podněcování smíchu Rezavý lepší. – 

Ttttototo jsme hned ne! Tak dobrej zase nejsem, odpoví Béďa s naprosto vážnou tváří, že 

rozesměje nejen zasedačku, ale i členy a přísedící čestného soudu. Jen Stájník zrudne a 

vztekle se podívá na Stíhače. 

 - Soudruzi, už jsem vás varoval! pochopí Stíhač Stájníkův pohled. – Jestli tak budu muset 

učinit ještě jednou, vyklidím sál a čestný soud bude probíhat za zavřenými dveřmi. – A taky 

prosím o seriózní otázky! obrátí se vyčítavě na nadporučíka Rezavého. – Jjjá se vždycky 

ppptám ssseriózně! rozzlobí se nyní pro změnu Rezavý. – Mmmně nnnikdy nnnikdo v životě 

nevyčítal, že nnněco zzznevažuju! – Tak dobře... nechce si to Stíhač s nikým rozlít a ještě míň 

má chuť polemizovat s Rezavým, musel by si asi vzít mimořádnou dovolenou.  

 - Nevím, jestli je opravdu dobré dopustit, abychom se tu bavili o tom co a jak, kolikrát a 

s kým, začne nadporučík Valchař podporovat Stájníkův přístup. - To přece nikoho z nás 

nezajímá! Rozhodující je kromě rozvracení manželství příslušníka důstojnického sboru vliv 

nepřístojného chování poručíka Poláka na mužstvo. A my přece něco zjištěno máme a ten vliv 

je škodlivý. – A jak jste to zjistili? přeruším Valchaře, aniž bych se přihlásil, ani se neptám 

klidně, ale už vzrušeně. – Soudruhu poručíku! vyjede Valchař proti mě suverénně. – 

Vyslýcháte vy tady mne, nebo je před čestným soudem váš podřízený poručík Volák? 

 Cítím, jak se červenám pěkně mě zpražil. Měl bych mu i v tom rozčilení něco říct, aby mě tu 

nepéroval právě před tímhle a dalšími podřízenými, ale zároveň v ten moment vím, jak mi 

Valchař elegantně odsekne, abych nekritizoval já jeho jako nadřízeného. Neměl bych ale 

mlčet, nemohu nejen čekat, že se mě někdo zastane nebo bude trvat na odpovědi.  

 V tom se ale mýlím, než se totiž proberu, přihlásí se poručík Zámecký z finančního oddělení 

od nadporučíka Vodičky: - Já bych ale taky rád slyšel, začne Zámecký naprosto neutrálně a 



nevzrušeně, - jak je možné, soudruhu nadporučíku, obrátí se na Valchaře, -  zjistit vliv a 

dopad nějakého činu na postoje, jednání a chování někoho jiného nebo ostatních. – To ti 

vojáci pod vlivem takového činu od té doby špatně cvičí? Odmítají plnit rozkazy? Vyhýbají 

se vojenské službě? Utíkají z kasáren? Kradou? Nezdraví nadřízené?  

 - Soudruhu poručíku, přeruší Zámeckého zástupce velitele praporu pro politické věci 

nadporučík Skokan, - vy opravdu své otázky myslíte vážně? Vy nevíte, jak velmi složitou a 

citlivou otázkou je morálně politický stav mužstva? Že se neprojeví hned, ale o dlouho 

později? Třeba až ve válce? Vy si myslíte, že by s takovým důstojníkem by šli vojáci do boje? 

– Právě to od vás, soudruhu nadporučíku, chci slyšet! nedá se Zámecký. – Vysvětlete mi, jak 

přesně zjišťujete morálně politický stav mužstva? je Zámecký neodbytný a na Skokanovi je 

vidět bezradnost, že nebude schopen na takovou otázku odpovědět. 

 - Já si myslím, že by vojáci se mnou do boje šli! kupodivu se ozve sám Béďa Volák a tím 

ZVP i trochu zachrání a sám si svou situaci ztíží. Skokana Béďova obhajoba na chvíli zarazí, 

ale vzápětí se zeptá: - A jak to můžete, soudruhu poručíku, vědět? tváří se Skokan už zase  

vítězoslavně. – A jak vy, soudruhu nadporučíku, můžete vědět, že by nešli? vrátí mu Béďa 

otázku. – Protože k tomu nemáte morální oprávnění! nemohl Skokan asi říct abstraktněji. – 

Nevím, kdo máme jaká oprávnění, ale vždycky, když jsme měli na Šumavě velká cvičení 

včetně spojeneckých, tak mě vojáci nikdy nezklamali a já jsem nikdy nepodrazil je! podívá se 

Béďa Skokanovi do očí, jako by mu chtěl naznačit, že on jedná právě opačně. – Naštěstí vy 

nikdy nebudete arbitrem v tom, kdo má jaká oprávnění! chce mít Skokan poslední slovo. 

Béďa se jen poprvé bolestně usměje, ale už neřekne ani slovo. Já cítím, že rozhodně má 

pravdu on, ale tahle sebenotoričtější pravda mu spíš přitěžuje. Kapitán Stájník se podívá na 

Stíhače, cosi mu naznačí rukou a ten hned oznámí:  - Přerušuji jednání důstojnického čestného 

soudu na deset minut. 



 Je už přinejmenším zajímavé, jak se rozejdeme. Velení 113. letištního praporu s hosty a se 

Stíhačem jde do Stájníkovy kanceláře. Druhou skupinu vytvoří starší náčelníci štábních 

útvarů a členové čestného soudu. Třetí pak my mladší, většinou poručíci s jediným 

nadporučíkem Vodičkou, s námi také Béďa Volák. Většina si zapaluje cigarety, nálada je spíš 

chmurná. Všichni jako by tušili, že jednání je záměrně zinscenované a o verdiktu je předem 

rozhodnuto. 

 - Kurva štelunk, řekne jako první nadporučík Vodička, - nejhorší je, že to místo pro 

obžalovaného může kdykoli obsadit někdo jiný, kdokoli z nás, stačí mít jen smůlu. A jestli by 

tam měl někdo stát především, tak hlavně ti, kdo dneska mají nejvíc těch děsivejch morálních 

hemzů, je zřejmě naštvaný.  

 Zdá se, že je tenhle Vodičkův názor mezi mladými důstojníky všeobecným míněním, takže 

nikdo nepovažuje za potřebné k tomu ještě něco říct.Tomy přinese Béďovi sodovku a ten mu 

jen řekne: - Máš, Tomáši, smůlu, že nemůžeš slyšet, jak by z toho ten Rezatej nejradši udělal 

Šeherezádu, jak je zvědavej na můj bohatej pohlavní život. Ten knecht by nejradši poslouchal 

jen samý sexuální pikantnosti. Já mu náhradou budu muset asi přinýst svou drahocennou 

sbírku pornografickejch fotek! –Ty přines radši nám, Béďo! poprosí Tomy.  

 Uplyne deset i dalších patnáct minut. Už čekáme málem půlhodinu. Většina si zapaluje třetí 

cigaretu, než se konečně otevřou dveře kanceláře velitele 113. letištního praporu a vyvalí se 

z ní znovu ta papalášská suita, takže típáme uspěchaně vajgly a vracíme se do zasedačky. 

 - Soudruzi! zastaví nás velitelským hlasem Stíhač. – Soudruzi, počkejte! valí se k nám. – 

Další jednání bude pokračovat jako uzavřené! sdělí nám nepříjemné rozhodnutí, takže nemůže 

očekávat jinou reakci než zamručení. – Klid! je zjevně rozladěný Stájník. – Rozejděte se na 

svá pracoviště!  



 Reptání se trochu zmírní, Béďa jen pokrčí rameny a jde do zasedačky sám. S tichou 

podporou a se sympatiemi za zády alespoň části důstojníků by mu asi bylo líp. Rozkaz 

velitele praporu jít na vlastní pracoviště jako by však mladší důstojníci neslyšeli. Jdou do 

kanceláře náčelníka finančního oddělení, kde se hned na stole objeví lahve. Za chvilku to tu 

vypadá jako v hospodě čtvrté kategorie. Všude plno skleniček, modrý dým cigaret, vyprávění 

jeden přes druhého. A to až do chvíle než se ve dveřích objeví ZVZ major Vrzáň. Všichni 

ztichneme a visíme mu na rtech. 

 - Návrh na propuštění do zálohy, řekne stručně. 

 - Hajzlové! je schopný zareagovat jen nadporučík Vodička. 

 Za několik dní sedím opět na bedně ve zbrojním skladu proti nadporučíkovi Brabcovi. – Tak 

co, komandýre? zeptá se mě s jistým despektem k tomu oslovení, které nemám rád ani já. – 

Mám to říct jedním slušným slovem? odpovím Brabcovi otázkou. – Radši ne! zbaví mě té 

povinné slušnosti. – Co jsem mohl a co mohu dělat? zeptám se, jako kdybych podvědomě 

tušil, že mi chce něco vyčítat. – Měls možná víc bojovat! řekne mírně. – Copak to vůbec šlo? 

Důstojnický čestný soud prý rozhodl dost jednoznačně. – Nic nikdy není tak jednoznačné. Já 

jsem si myslel, že už tolikrát vypadnu z armády, a přece vesele sloužím dál, řekl ovšem spíš 

smutně. – A to jsem smrděl naftalínem už za Masaryka a Beneše, za Háchy, znovu za Beneše, 

vydržel jsem i za Gottwalda a teď za Tondy Zápotondy, když dá Bůh... – Měl jste prostě 

štěstí, oceňuji sice Brabcovu upřímnost, ale nevím, jestli bych někdy dokázal za tak 

protikladných režimů někomu sloužit. – Jakýpak štěstí, oponuje mi, - jen se vždycky nade 

mnou našel nějakej slušnej člověk, kterej mě podržel nebo se za mě aspoň přimluvil.  

 O takovém přímluvci si myslím své, ale oportunisticky mlčím. Když někdo sloužil za války 

ve vládním vojsku, přisluhoval tím i Adolfu Hitlerovi, a to je pro mě nezvratné. Třebas by to 

byla jen ta strážní služba tady kdesi u nás nebo někde u železničních mostů a tunelů v Itálii. 

Ať se o tom protektorátní vláda s Němci domluvila nebo sami nacisti neměli odvahu poslat 



Čechy na frontu, že by bojovali stejně jako za první světové války, to znamená většinou 

přebíhali a vytvářeli vlastní jednotky, ale touhle službou naši kolaboranti Němcům pomohli 

uvolnit víc vojáků z týlu do bojových jednotek.  

 To je pro mě úplně nabíledni.  

 A kdybychom šli na Sibiř nebo kamsi nás odtransportovali do Patagonie, jak Čechům 

sliboval Heydrich nebo K. H. Frank, oni by nás tam vedli a hlídali, i když by je tam nejspíš 

nechali s námi. Pro takovou vojenskou službu nemám omluvu. 

 Nadporučík Brabec se na mě dívá, je mu s vysokou pravděpodobností zřejmé, že s něčím 

uvnitř sebe usilovně zápasím, takže po chvíli řekne: - Samozřejmě, že na takové mé jednání a 

postoje můžeš mít úplně opačný názor, já ho taky pomalu v něčem měním, ale co můžeš 

vědět, že zrovna ty nezměníš názor. Ne snad na mé počínání, ale na své?  

 Podívám se na hodinky: - Už je dost pozdě, podám Brabcovi  žádanku o střelivo, - musím 

dneska s klukama na střelnici jen já sám! Nadporučík Brabec se beze slova zvedne a postaví 

přede mne dvě připravené bedničky s ostrými náboji do pušky a samopalu. Měl jsem ale asi 

opravdu za Béďu líp a hlavně promyšleněji bojovat. 
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 Béďa na rotě chybí. Nejen jako jediný velitel čety, ale vůbec. I když tu prolétl pomalu jako 

meteor, zůstala po něm ničím nezaplnitelná mezera. Uvědomuji si ji den ze dne stále 

intenzivněji. Uměl se parádně držet při zemi, ale zároveň jako by z něj sršel zvláštní 

optimismus. Rotmus jen sedí v kanceláři a čte Rudé právo. Není mi v podstatě na nic, je tu jen 



do počtu. Nemám odvahu mu svěřit ani politické školení mužstva, i když je politruk. Oni si 

prý dokonce vymohli, aby je nevedli oni, ale v rámci zvyšování politické úrovně právě 

velitelé, což mě dost konsternuje, a to ne proto, že bych vojákům nechtěl něco říct. Když ale 

Rotmuse pošlu mezi vojáky, brzy toho lituju. Spíš než by s nimi slušně promluvil, tak jim 

pořád něco vytýká. Na tohle ho tu nemám, na to stačím sám se staršinou. Vojáci proto 

Rotmuse neberou. Když se spolu občas přátelsky bavíme v kanceláři, nic od Rotmuse 

neslyšíme, než samé stížnosti, a to pomalu na všechno, ale nejvíc, že jeho manželka je 

lednička. Takže je po Holasovi už druhej. Vždycky když v souvislosti s nějakou ženou slyším 

přirovnání k ledničce, zamrazí mě v klíně. 

 - Žádná ženská není úplně frigidní, tvrdí Rotmusovi Tomy, - musíš ji ale umět pěkně 

rozdranžírovat! používá tohle zvláštní slovo, které bych asi těžko definoval, spíš se dranžírují 

třeba husy, to znamená rozporcovávají, ale dovedu si dost dobře představit, co jím Tomy 

myslí, zkrátka umění ženskou rozdělat, nažhavit, rozjet až rozrajcovat a rozběsnit. – Já bych ti 

ji tedy přál! nabízí Rotmus Tomymu svou frigidku, o které jednou dokonce řekl, že je jak Elsa 

Koch. – Tak jí přiveď! Nejlíp tak ve středu a možná ještě ve čtvrtek, potvrzuje Tomy, co o 

něm vím  z vlastního pozorování. Ve středu by přeřízl i tu Elsu Kochovou, ale ve čtvrtek se už 

šetří na manželku. – Proč ve středu? neprojevuje Rotmus ani v tomhle směru zvláštní 

inteligenci. – Ve středu, milý Rotmusi, dívá se Tomy  ZVP naší roty přímo do očí, - bych tvou 

starou rozhicoval tak, že by byla rozpálená jako žehlička. 

 Takhle se tedy bavíme u strážní roty 113. letištního praporu ve volném čase. 

 - Jo, veliteli, vzpomene si Tomy, - já už to mám před těmi svátky nějaký vylízaný... je zase 

zvláštně upřímný. - Málem jsem ti zapomněl říct, že ti dali službu na vánoce i na Silvestra. Vo 

Štědrej den máš sloužit tady u praporu a na Silvestra jako pomocník dozorčího na posádce. – 

To mi říkáš jen tak? cítím, jak se všechno ve mně začíná bouřit. – Ty si snad děláš ze mě 

srandu, Tomy? nechci tomu věřit. – To je asi nějakej omyl! dokážu pochopit, že jako 



svobodný nemusím být na Štědrý večer doma, ale proč ještě na Silvestra? -  Vomyl to tedy 

zrovna není, ubezpečuje mě bohužel Tomy. – Měls mít sice službu jen na Štědrej den, ale 

dokud neodešel Béďa. Ten jako ženatej ji měl mít právě na Silvestra. Takže když Béďa 

vypadl, tak ji šoupli tobě. – To mi říkáš jen tak? jsem už naštvaný i na něho. – Já jsem se taky 

divil, přizná Tomy, - ale dole v rozkaze velitele praporu je to černý na bílým! 

 Vztekle se zvednu ze židle a se stále prohlubujícím se zatemněním mozku jdu dolů do 

spisovny. Po schodech mi dochází, jaké se mnou sehráli ti parchanti divadlo. Nastoupím jako 

mladý poručík k útvaru a hned mi šoupnou službu na oba sváteční dny. Je to lumpárna. A 

Rotmus, který se tu má jako prase v žitě, se bude doma válet s tou svou frigidkou. Zaklepu už 

rozzuřeně na okénko tajné spisovny.   

 - Snad proboha nehoří! stáhne poručice Klíšťová okénko svého úřadu. – Mohl bych vidět 

poslední tajný rozkaz velitele praporu? působím asi na ni dost nerudně. – Nejsou úřední 

hodiny! ukáže Jitka na tabulku na okénku. – To mě nezajímá! dál ve mně stoupá vztek. – Mě 

zase nezajímá vaše zvědavost! řekl jsem si asi svým chováním o takovou odpověď. – Mám 

prý službu na Štědrý den i na Silvestra! řeknu ji důvod, proč jsem tak naštvaný. – To máte! 

řekne mi jako by se nechumelilo. – A proč jste mi něco neřekla? mám už vztek i na ni. – A 

proč bych vám měla něco říkat? nemohl jsem čekat jinou reakci. – Já jsem snad tady od toho, 

abych každýmu vojákovi z povolání hučela do hlavy, kdy má nějakou službu? Máte číst 

rozkazy! má sice pravdu, ale není v ní ani kousek solidarity, takže má štěstí, že je za mříží a 

mimo můj dosah. – Když někoho potká takový svinstvo, tak byste ho přinejmenším měla 

upozornit, vyčtu jí. – Tohle si, soudruhu poručíku, řekněte náčelníkovi štábu praporu, ten 

připravuje veliteli praporu jeho rozkazy a rozděluje služby! dává mi poručice najevo majestát 

svého úřadu. – Taky že tam hned jdu! chci odejít pryč. – Ale abyste neřekl, že vás na nic 

neupozorňuju, křikne na mě, - tak se nezapomeňte zastavit naproti v kanceláři, máte tam 

nějakou obyčejnou poštu! možná jsem se v ní zmýlil, není tak úplně neprůstřelná.  



 Vrazím do obyčejné spisovny: - Mám tady prý nějakou poštu! jsem stále vzteklý. – To máte, 

soudruhu poručíku, i když ani nezaklepete slušně na dveře! s úsměvem a decentně mi vytkne 

Radka, která je v kanceláři sama. – Nemám zrovna náladu na slušný chování! dávám ji najevo 

svou rozladěnost. – Na slušný chování má mít slušný člověk náladu vždycky! má sice pravdu 

i s tím důrazem na jedno slovo, ale ne za téhle situace. – To rád slyším a zrovna nejradši od 

sedmnáctiletých holek! neodpustím si impertinenci. – Pravdu si má člověk dovolit říkat i bez 

ohledu na věk! neurotizuje mě Radka dál. - V takovémhle idiotském útvaru je slušnost 

naprostý přepych, říkám to, co si myslím nejen v téhle chvíli. – Já jsem, soudruhu poručíku, 

nic neslyšela! dává mi flagrantně najevo, jakože mě šanuje. – Doufám, že jste ale slyšela, že 

chci poštu! – To jsem slyšela, ale proč jste tak nazlobený? říká s jistou pobaveností a jde od 

svého stolu ke mně s tužkou v ruce. 

 Stojím u dřevěné přepážky spisovny se sepjatými prsty a položenými na horní desce: - 

Podívejte, začíná mě i ona iritovat, - nemám teď chuť se s někým vybavovat! řeknu jí přímo. 

– Ani se mnou? věří si Radka a sebevědomě vypne prsa. – Bohužel ani s vámi! přesto se na ta 

její prsa podívám, je i jinak pěkná, černovlasá jako Eva, ačkoli vždycky, když potkám dívku 

s tmavými vlasy, tak si vzpomenu na svou zapíranou lásku nebo jak bych to jinak nazval.  

 – To jsem netušila, že jste tak zlý a nejste ochotný mi při pondělku udělat nějakou radost, 

zřejmě má ve srovnání se mnou rozvernou náladu. – Jindy bych vám udělal radost i v pátek, 

ale dneska rozhodně ne! nevím, jak jinak jí dát najevo svou morbidní náladu. – Ale vy přece 

nejste takovej zlej, jak se teď přede mnou předvádíte! snaží se mi tou inkoustovou tužkou 

kreslit na hřbet ruky. – Varuju vás, Radko! podívám se jí nekompromisně do očí. – Mám 

skutečně dneska kurevskou náladu! snažím se jí přesvědčit i tímhle u mě nepříliš často 

používaným slovem. – Dejte mi tu poštu, ať hned vypadnu! – To mi tady ještě nikdo neudělal, 

aby odešel odtud dřív, než chci já! je dál sebejistá, i když musím znovu uznat, že k tomu má 

právo. – Ale já vám to udělám, i kdybyste třeba byla Jana Rybářová! připomenu oblíbenou 



herečku. – A přestaňte si hrát s tou inkoustovkou! Rozhodně nejsem na počmárávání! docela 

mě s tím štve. – Opravdu nejste na počmárávání? asi na ni v tu chvíli žádné varování neplatí, 

je stále rozmarná a maluje mi čárky na kloubech prstů. – Tak dostanu konečně tu poštu? 

zvednu sepjaté ruce a udeřím s nimi prudce o desku přepážky. – Vy se fakt umíte zlobit, 

poručíku! baví ji můj vztek a přejde z malování čárek na mých prstech na kolečka. – Radko, 

pokouším se být přece jen vstřícnější, - opravdu nemám náladu na vaše rozmary! Naposled 

vás varuju, jinak to špatně skončí! znovu se mnou lomcuje vztek. – Nestrašte, Radiku! začne 

mě také oslovovat křestním jménem. – Jak by to mohlo špatně skončit? Ještě vám namaluju 

několik srdíček... pokračuje ve svém zkázonosném díle. – Nejste rád? ještě si svou aktivitu 

pochvaluje. – Nechte toho, Radko, nebo... – Nebo co? přeruší mě. – Jednu dostanete! varuji ji 

teď skutečně vážně. – Jen jednu? rozverně se zasměje a kreslí mi na kůži první srdíčko. 

 V ten zlomek vteřiny se něco ve mně zlomí, poslední kapka jako kdyby už přetekla, je 

silnější než má vůle, kterou jsem se vždycky pyšnil, svým sebeovládáním se, protože jí dám 

strašnou facku. 

 Radce vypadne ta zpropadená tužka z ruky, oči se jí tou ranou zalesknou slzami, překvapeně 

se na mne podívá, ta facka musela a ještě musí krutě bolet, slzy už jí stékají i po tváři. Pomalu 

stejně rychle jako jsem vybuchl i vystřízlivím, hrozně se za své selhání stydím, ale stejně tak 

mám strach, že začne hystericky řvát, že sem jak první vběhne z tajné spisovny poručice 

Klápšťová a s ní i Marie a bude z toho malér. Ve třech měsících tři čestné důstojnické soudy 

s veliteli od strážní roty. Radka si setře z tváře slzy a hřbetem ruky utře i mokrý nos, poté se 

otočí, vezme z přihrádky svazek dopisů a podá mi je. A stále se na mě beze slova dívá, jako 

kdyby tomu stále nevěřila, stalo se jí něco tak neskutečného, možná poprvé v životě dostala 

facku a navíc s plnou silou. 

 - Promiňte! ještě jsem schopen se omluvit. – Ale řekla jste si o to sama! vezmu dopisy a jdu 

pryč. 



 Odcházím z místnosti obyčejné spisovny, ale ten strach jde stále se mnou. Ani ne jako věrný, 

ale spíš slídivý stín. Nehledě na ten šok a následný stres, které jsem si zavinil sám,  přesto 

vzápětí vrazím do kanceláře náčelníka štábu praporu. Snad zároveň v dobré víře, že je nejlepší 

mít všechno zlé hned za sebou, z jedný vody načisto.  

 V kanceláři sedí jen pomocník náčelníka štábu pro bojovou přípravu nadporučík Brož, který 

si zrovna piluje své dlouhé pěstěné nehty a právě si je zálibně prohlíží. – Soudruhu 

nadporučíku, velitel strážní roty poručík Vorel, hlásím se Brožovi, ačkoliv bych možná 

nemusel, nejsem mu podřízený, ale možná mu tím zalichotím, - potřebuju velmi nutně mluvit 

s náčelníkem štábu!  

 Brož se na mě jen krátce podívá a začne si klidně dál pilovat malíček: - Nejste dneska první, 

soudruhu poručíku! nevzrušuje se mou naléhavostí. – A kde je náčelník štábu? pokračuji už 

přidrzle. – Ne vždycky mi můj náčelník hlásí, kam jde! dává mi Brož zase jako mnohokrát 

najevo svou převahu. – A v tomhle případě? nemíním se hned vzdát. – V tomhle případě, 

spočine přece jen pár vteřin zrakem na mě, - mi nic neřekl, nemluví zrovna přesvědčivě. – 

Tak až přijde, soudruhu nadporučíku, je mi jasné, že se teď chovám jako frocek, - tak mu 

laskavě vyřiďte, aby byl od té dobroty a zavolal mi na rotu, proč jsem dostal službu na 

Vánoce a na Silvestra, říkal jsem si, že když už mám jeden průser, proč bych neměl riskovat i 

druhý.      

 Jak je ale patrné, můj dost příkrý tón na Brože kupodivu platí, najednou totiž řekne: - 

Náčelník štábu je u velitele praporu, nechcete mu tu vaši žádost říct laskavě raději sám, 

soudruhu poručíku? přizná pravdu a vrátí mi to příslovce ještě ironičtěji. – Ne, soudruhu 

nadporučíku, nemám čas na někoho čekat, dávám mu najevo, že u strážní roty si těžko mohu 

pilovat nehty, ale zároveň si už počínám jako hazardér. – Jak myslíte, soudruhu poručíku! už 

jeho ironie přerůstá v sarkasmus, jak se mu asi zároveň podařilo vlákat mě do pasti. 



 Přesto se otočím a už bez dovolení odejdu. Sice čekám, že se mě možná nadporučík Brož 

pokusí vrátit, ale dost dobře asi ví, že by ve sporu o jakousi imaginární subordinaci moc 

neuspěl.  

 Po cestě k rotě se ke mně opět vrátí a ozve se strach. A s ním i stud, co jsem barbarského 

provedl. Nikdy jsem na žádnou ženu nevztáhl ruku, ani s holkama jsem se v dětství nikdy 

nepral, navíc na seriózním až obdivném vztahu k druhému pohlaví jsem si přímo zakládal. 

Teď z objektivně nicotných důvodů se všechna moje předsevzetí zhroutila. Přinejhorším bych 

i tyhle dvě služby přežil, nemám k nikomu žádné povinnosti, i když by tomu doma nechtěli 

uvěřit, že jsem jako student na vojenských školách mohl být o vánočních svátcích doma a 

nyní jako důstojník najednou ne. Jestli se ale kvůli tomu maléru dostanu před čestný 

důstojnický soud, raději bych tam stál za nějaké cizoložství nebo pseudoamorálnost jako 

Holas a Volák než za surovost, které jsem se dopustil vůči sedmnáctileté dívce, ať už mě 

jakkoli vypěnila. 

 Mávnu rukou, když mi chce dozorčí roty předat hlášení. Sice vidím, že má na stole 

rozkramařené nějaké jídlo, měl bych ho spérovat, ale jaký by to mělo smysl si vylévat vztek 

na někom, kdo za nic vůbec nemůže. Tahle hluboko jsem ještě neklesl. Ačkoli tohle jsem si 

měl říct, když jsem byl na obyčejné spisovně. Ale Radka udělala všechno pro to, abych se 

snad poprvé v životě choval přímo nepříčetně. Jako by jí sadisticky těšila má zoufalá nálada. 

Dostala tu facku nakonec právem, ale to mě nijak neomlouvá, měl jsem se ovládat. Půjde-li si 

stěžovat, jako že se to dá s vysokou pravděpodobností předpokládat a já svou vinu nezapřu, 

může celý ten incident skončit špatně a pro mě navíc trapně. Neměl jsem k takovému činu 

žádný důvod. Dát facku dívce nebo ženě k tomu nikdy není důvod.  

 Vejdu do své kanceláře a praštím prudce dveřmi tak, že ze zdiva kolem veřejí vypadne 

několik kusů omítky. Instinktivně si vzpomenu na Holase. Snad už ta samotná funkce velitel 

strážní roty letištního praporu sebou zákonitě nese neuroticky zlobné chování.  



 Ve dveřích se okamžitě objeví Tomy: - Kurva, co je to za rány? podívá se nejdříve na zbytky 

omítky na zemi a poté na popraskanou stěnu. – Doufám, žes je nevyrazil i s pantama! – Starej 

se laskavě o sebe! rozčílil mě poprvé i on. – Tak promiň, lorde, omluví se Tomy, - já jsem jen 

zaskočenej, že se ti daří překonávat dokonce Vencu Holase, ten takhle razantně dveřma nikdy 

neprásknul! už je to tedy tady. – Ale abych nezapomněl, zrovna volal náčelník štábu, že ty 

dvě služby jsou samozřejmě vomyl, máš jí jen na Štědrý den! – Vomyl, vomyl! Vezmu štos 

knih, které mám na své stole a praštím s nimi na desku. – Teď mi řeknou omyl, když jsem... 

mám chuť Tomymu říct, co se stalo, ale v posledním okamžiku si tu upřímnost raději 

rozmyslím, bude stačit, až tohle mé selhání praskne. – Hele, komandíre,  vybodni se na ně, 

hlavně že tu službu nemáš a nemusíš se s nimi dál hádat! – To je fakt, uznám jeho argument a 

je možná štěstí, že tu Tomy je, dokáže mě vždycky v kritický okamžik uklidnit, i když 

v tomhle případě jen zčásti. – Na, zapal si a nerozčiluj se! nabídne mi cigaretu, chvilku spolu 

posedíme, takže jsem alespoň na chvíli z toho nejhoršího venku. 

 V noci ale ne a ne usnout, pořád přemýšlím, jak k tomu mohlo dojít. Jak je možné, že jsem se 

neovládl, i když jsem si vždycky tak zakládal na své vůli a na svém ovládání. Pokouším se na 

ten dnešní incident zapomenout, zkouším to si něco přečíst, učit se nebo alespoň něco 

spočítat, ale pořád se nedokážu soustředit a tak si raději lehnu.  

 Než usnu, mám znovu neustále před očima ten zlomek vteřiny, kdy se mi nezvládnutelně 

zvedla pravá ruku a dopadla plnou silou na Radčinu tvář. Její zaslzený obličej. Slzy, které se jí 

slily na obou stranách u kořene nosu. Ten udivený pohled a bezmocný pohyb, jak si je stírá. 

Otáčí se pro hraničku dopisů, kde byl i jeden pro mě od Evy. Vždycky jsem počítal s tím, že 

se mohu dostat do nějakého vážného maléru, ale nikdy bych netušil, že do takového, selžou 

mi pár měsíců po nástupu do velitelské funkce nervy. 

 Rozsvítím znovu světlo a konečně otevřu Evin dopis. Je strašně dlouhý, má několik stran 

popsaných drobným úhledným písmem, jako by je spíš než lékařka psala učitelka obecné 



školy, mě z něho utkví v paměti jen jedna jediná věta: Je mi smutno, už ale vím, že i tvé 

mlčení je odpovědí. 

 Druhý den se naštěstí nic neděje, ani další týden a měsíc. Radka mlčí, nejspíš nikdo se o 

tomhle našem vzájemném incidentu zatím nedozvěděl. Ani ona mi jej nepřipomíná. Jen se od 

té doby ke mně chová až úzkostlivě korektně. Je mi svou mlčenlivostí i tou korektností čím 

dál sympatičtější. Ale ta facka se stala takovou zátěží, kterou asi nikdy nedokážeme překonat.    

 Přehoupne se rok, začne nový, úplně jiný, zvláštní. Sejde se dvacátý sjezd, promluví 

Chruščov, chybí sice burnyje aplodismenty, ale zato se dozvídáme nevídané až neuvěřitelné 

věci. Schůze stíhá schůzi. Odhlasujeme si rezoluci ke svolání mimořádného sjezdu. Jsem z 

toho všeho zmatený. Nenapadne mě nic jiného než se něco dozvědět v Rudém právu. Tam mi 

jeden starý redaktor řekne: Změnila se linie strany? Změnila se od posledního sjezdu? Musím 

odpovědět, že ne. A s tímhle vědomím jdu na další schůzi naší stranické organizace. Přihlásím 

se do diskuse a stejně řečnicky se zeptám: Změnila se od posledního sjezdu linie strany 

k výstavbě socialismu? A sám si odpovídám, že ne. Schůze předchozí rezoluci zamítne. Jen 

poručík Kaucký, pomocník náčelníka štábu pro evidenci a administrativu, tedy jakýsi náš 

personalista, trvá na svém a hlasuje proti nové rezoluci, přeje si nový stranický sjezd. Ale 

neděje se nic. Jen jsem byl kooptován do výboru útvarové organizace.   
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 Provádím ranní prohlídku pořádku na světnicích mužstva. Nikdy své nároky moc 

nepřeháním, jsem pro účelný pořádek a na něm trvám, jinak by vojáci shnili ve špíně, alespoň 

někteří tedy určitě. Tedy nepřeji si žádné česání pěticípých hvězd kartáčem podle šablony na 

přikrývkách, označení čísla útvaru, zařezávání slamníku podle pravoúhlého pravítka, ale 



slušný pořádek jaký má být v každé slušné rodině a všude. Ne vždy se můj přístup 

nadřízeným při jejich občasných kontrolách zamlouvá, ale ani před nimi nehodlám ustupovat.  

 Otevřou se dveře jedné z kontrolovaných světnic a v nich stojí Tomy: - Soudruhu poručíku, 

oslovuje mě před mužstvem vždycky podle předpisu, - máte okamžitě jít k veliteli praporu!  

 Zase cítím ten podivný neklid, napětí, co se mohlo stát, snad si nakonec Radka přece jen šla 

stěžovat. Pořád si nemohu zvyknout na ono vojensky strohé Okamžitě se hlaste! Okamžitě se 

dostavte! dokonce ani v jiných variantách. Vždycky mám pocit, že podobný signál nevěstí nic 

dobrého. 

 Když se ohlásím, kapitán Stájník mi k mému překvapení řekne: - Posaďte se, soudruhu 

poručíku! Tak tohle se mi ještě nikdy nestalo. Stájník na mě vždycky všechno vysypal málem 

a někdy doslova mezi dveřmi. V křeslech kanceláře velitele letištního praporu ještě sedí 

Skokan, Valchař, Traxler a předseda stranické organizace. 

 - Soudruhu poručíku! dívá se mi Stájník nepříjemně přímo do očí. – Z rozkazu velitele 

letectva bude k našemu 113. letištnímu praporu od prvního dubna tohoto roku přidělena četa 

spojařek, z jejíchž příslušnic se postupně budou stávat vojákyně z povolání. Po poradě se 

svými zástupci jsem se rozhodl zařadit tuto četu ke strážní rotě a podřídit ji vašemu velení. – 

Co ale já mám společného se spojaři? děsím se předem. - Vždyť tu přece už jedna spojovací 

četa je, ne? Nebylo by proto lepší z ní udělat rotu! zareaguji sice v první chvíli spontánně, ale 

fakticky racionálně, proč potom rozdělili letištní rotu na dvě a teď zase bude předimenzovaná 

moje rota.  

 - Je to rozkaz, soudruhu poručíku! okamžitě mě Stájník uzemňuje, ale kupodivu pokračuje 

smířlivěji. - A pro to, o čem hovoříte, tedy nevytvářet samostatnou spojovací rotu spojením 

dvou čet máme své vážné důvody, dokonce je ochoten mi něco vysvětlit, i když matně a tudíž 

polovičatě.  



 – Nerozhodovali jsme se lehce, vtahuje z neznámých důvodů do svého rozhodovacího 

procesu i své zástupce, - ale po zralém uvážení jsme dospěli k názoru, že přidělit je k vám je 

nejoptimálnější řešení, mám se co držet, abych se ho nezeptal, proč u přídavného slova 

optimální zbytečně používá třetí stupeň, ale určitě bych Stájníka podobnou poznámkou 

popudil. – Po těch malérech, co jsme se ženskými měli? neodpustím si však tuhle poznámku, 

abych nepřipomněl Holase a Voláka. – S těmito problémy jsme se přece, alespoň doufám, 

zeslabuje Stájník svůj soud, - vypořádali, oba delikventi už mezi námi nejsou, mluví o nich 

jako o trestancích. – Nerad bych měl v budoucnosti na krku podobný malér! předem se 

sichruju. - V tomhle směru máme ve vás, soudruhu poručíku, naprostou důvěru! zvláštně se 

usměje. – Kolik jich vůbec je? zeptám se, ačkoli se dá předpokládat, že jde-li o četu, bude jich 

tak něco mezi dvaceti a třiceti. –  Na počtu přece nezáleží, asi to sám neví, - rozhodující je váš 

morální kredit! zase mi něco chce vsugerovat.  

 Co si ten parchant o mně vlastně myslí? říkám si v duchu. Že jsem impotent nebo snad 

dokonce teplouš? Asi o tom budou brzy přesvědčeni všichni, dokud se na mě něco neprovalí. 

Nebo mě alespoň neuvidí s nějakou ženskou. Už z tohoto idiotského důvodu se budu muset 

s některou z holek vyspat. Nejoptimálněji, zasměju se v duchu, s takovou, která hned všechno 

vykváká. Zároveň aby mi ale neudělala ostudu, nezapomínám ani v takovéto ošemetné situaci, 

že je něco takového pro mě, marná sláva, i prestižní otázkou.  

 - Tak jsem domluveni, soudruhu poručíku! chvíli mě nechává Stájník na pokoji, asi mě 

pozoruje, jak přemýšlím, ještě štěstí, že neví o čem. – Ano, soudruhu kapitáne, zaregistroval 

jsem, že jsme se domluvili! neřeknu asi příliš diplomaticky a hned vstanu. – O detailech se 

ještě dohodněte tady s náčelníkem štábu praporu, řekne Stájník a ukáže na majora Traxlera. – 

A samozřejmě vám stranická organizace a politická skupina budou plně nápomocny při řešení 

aktuelních potíží, nezapomene dodat, kývne směrem ke dvěma politrukům, ale mě spíš 

zazvoní v uších jeho aktuelně, ale nerad bych tou spisovnou češtinou byl nemocný. 



 Už na schodech při návratu k rotě mi docházejí právě ty nešťastné detaily. Vojáci budou 

muset určitě spát na patrech jako při výcviku nováčků na zámku v Lysé nad Labem. A co 

záchody a umývárny? V poschodí jsou jen jedny a ty ještě máme dohromady s letištní rotou. 

Přece ženské nebudou spolu s chlapy chodit na jeden záchod a na jednu umývárnu. I 

kdybychom pro spojařky vyhradili samostatné boxy a eventuálně i čas.  

 - Tak co zas je, komandíre? je zvědavý Tomy, který mě trpělivě a hlavně zvědavě čeká u 

dozorčího roty. – Na to bys nikdy, Tomy, nepřišel... stačím jenom hlesnout. - Zase nějakej 

průser? podívá se mi do obličeje, jak jsem asi z té zprávy mrtvolně bledej. – Řekl bych 

dokonce něco horšího, průser bychom snad vyřešili a měli bychom ho za sebou, ale tady 

z toho kouká celá lavina průserů, bude si teď Tomy myslet, že se snažím tvářit až neskutečně 

tajuplně. – Lavina? chytne se toho jediného slova. – Lavina! opakuju. – Tak v tomhle případě 

v tom mohou bejt jenom ženský, jde Tomy najisto, má neúprosnou logiku. – Trefil ses 

bohužel přesně! musím uznat jeho intuici. – Pokud jsi ovšem o tom předem nevěděl.  

 - Zase někdo něco prošvih? bohužel začíná uvažovat úplně jiným směrem, když jsem mu 

naznačil spíš budoucí potíže. – Nechci tě, Tomy, trápit, nejsem z těch, kdo by zbytečně držel 

rozhodující informace v tajnosti, - dostaneme k naší rotě jakousi školní četu spojařek. – 

Kočky? k mému překvapení si Tomy začne mnout poblíž klína ruce. - Snad nemáš dokonce 

radost? pravděpodobně nesdílí mé obavy. – To tedy asi ve srovnání s tebou mám! Víš, jaký je 

to terno mít na rotě ženský? mám v tu chvíli pocit, že přichází o rozum. – Kolik jich bude? má 

stejnou otázku, jakou jsem položil i veliteli praporu. – Asi třicet... střelím jen tak od boku. – 

To už by mohl bejt slušnej výběr! znovu si Tomy mne ruce. – Nevím, co si od toho slibuješ... 

nemohu se zbavit své skepse. – Mezi třiceti ženskejma se určitě najde alespoň pár pěknejch 

ženskejch. – Pár pro mě a pro tebe? pro změnu se jednoho slova chytnu já. – Nemám strach, 

že by jich nebylo víc, nezapomene si Tomy už obligátně olíznout rty. – A co z toho, Tomy? 

spíš stále myslím na budoucí trable. – Když na některou z nich dostaneme chuť, tak si ji 



pozveme! vidí Tomy situaci tak zjednodušeně, že začnu pochybovat, jestli už nemluví 

ironicky.  

 - Zešílels? podívám se na něho upřeně. – Musíme si je vychovat tak, aby byly povolný jako 

jeptišky v klášteře, zobaly nám z ruky, pokračuje Tomy ve svých představách a nevolí zrovna 

nejlepší přirovnání. – Ty jsi fakt, Tomy, cvok, nejsem stále schopnej rozpoznat, jestli si 

nedělá legraci. – Proč bych měl bejt cvok? Tohle je můj celoživotní sen dostat pod sebe 

takovou hromadu ženskejch, vede si svou dál. – Myslíš si snad, že nám ty dva průsery ještě 

nestačily? Víš, co by znamenal třetí? možná nám Stájník přidělil ty spojařky jen proto, aby mě 

jako dalšího pěšáka zkompromitoval, určitě má on i mnoho ostatních vztek, že nás sem na 

základě bezprostředního ministrova rozkazu poslali, i když možná jen slyším trávu růst.  

 - Kde není žalobce, Radiku, není ani soudce! má Tomy svou logiku. – I zahejbat  se musí 

umět! – U tak užvaněnýho praporu jako je stotřináctej? okamžitě mu namítnu, ačkoli 

například Radka zas tak proradně ukecaná asi není. - Proč jsi tedy něco z tvýho milovnickýho 

umění neporadil Vaškovi Holasovi, když seš tak zkušenej! – Pro pěknou ženskou se strašně 

rád nechám i předčasně propustit do zálohy, začíná mě Tomy děsit. – Jenom půjde o spojení 

příjemného s užitečným. Kdy, hernajs, přijedou? Už se nemůžu dočkat! – Prvního dubna... 

prozradím mu.  – To se snad ani nedožiju... posteskne si. – Hele, Tomy, neblbni i ty, prosím 

tě! Víš, co s tím bude starostí? – Jakýpak starosti? pravděpodobně si Tomy žádné nepřipouští. 

– Mančaft dáme na patra, pro pěkný ženský jsem ochotnej chodit na hajzl a umejvat se do 

prvního patra k autorotě, stejně je jich tam pomalu jako do pauzírovanýho mariáše, a co chceš 

ještě, veliteli, řešit? je Tomy s přípravou hned u konce. – To přece zvládneme jednou rukou! – 

To jsem tedy zvědavej! nesdílím jeho optimismus. – Nech to, šéfe, na mě! nemůže mě asi víc 

ubezpečit. – Rád bych! vlastně mě těší, že má alespoň on z příchodu spojařek k rotě takovou 

radost. – Všechno zařídím, Radiku, ale pod jednou podmínkou, dokonce si předem něco 

zajišťuje. – Jakou, prosím tě? jsem zvědavej, co z něho nakonec vyleze. – Budu mít to ius 



primae noctis! zapamatoval si asi tohle jediné, co jsem tady ze své teď pomalu zapomínané 

latiny kdy řekl. – Doufám, že se kvůli nim nezačneš latinsky i učit... – Pro život mi tahle 

jediná latinská věta už stačí! – Ani se nedivím, že sis zapamatoval tenhle právnickej terminus 

technicus, už se zase chci nějak chytře blejsknout. – Ten výraz je tak krásně pikantní, 

pochvaluje si Tomy 

 Prvního dubna opravdu přijede zelený vojenský autobus, objede pomalu naši budovu a 

zastaví na nástupišti praporu. U vchodu do budovy se snad kromě stráží a dozorčích služeb 

sejde celý 113. letištní prapor. Divím se, že někdo neobjednal posádkovou hudbu. Jako kdyby 

v ten okamžik nikdo neměl co na práci. Holky chudinky tahají plné polní a narvané stanové 

dílce s dalšími jejich věcmi po zemi. První se vzchopí Tomy: - Že byste, pánové, zapomněli 

být elegantní k dámám, chopí se sám jednoho těžkého rance a ovšem si nezapomene pečlivě 

vybrat, komu pomáhá. 

 Sotva spojařky jakžtakž ubytujeme, přijde po několika dnech na kontrolu zástupce velitele 

praporu nadporučík Valchař. Chce vidět, co jsme pro holky udělali, jak jsme se o ně postarali 

a asi hlavně jaký mají na dvou přidělených světnicích pořádek. – Otevřte ten stolek! přikáže 

mi Valchař, jako kdyby to nemohl udělat sám, ale to je vojna. Trhnu za dvířka nočního stolku 

a jako první z něho vypadne balíček dámských vložek. – Moc tomu pořádku nedáte! řekne 

Valchař na chodbě, když prošel obě světnice, ale kromě těch vypadlých vložek se nad ničím 

nepozastavil.  

 – Jsem zastáncem účelného pořádku, soudruhu nadporučíku! dovolím si před zástupcem 

velitele praporu demonstrovat svou osobní teorii vojenského pořádku. – Děláte tam vůbec u 

těch ženských prohlídky? zeptá se Valchař. – Abych řekl pravdu, tak ne, přiznám se. – A 

proč? mohl jsem očekávat tuhle otázku. – Zdá se mi to poněkud trapné, jako by se mi znovu 

objevil před očima balíček s dámskými vložkami, - spoléhám se a věřím zástupkyni velitelky 

jejich čety a neměl jsem zatím důvod jí něco vyčítat. Valchař se zastaví a postaví se přede 



mne: - A moje návštěva se vám taky zdá trapná? asi jsem se ho tou poznámkou dotkl. – 

Zásadně nehodnotím kroky svých nadřízených, vyhnu se diplomaticky odpovědi, aby ho ještě 

víc nepopudil.    

 Ta má reakce byla v jeho očích pravděpodobně drzejší, než kdybych klidně nebo zlostně 

odsekl, že o trapnosti jsem nehovořil já, ale on, vidím totiž, jak má co dělat, aby se ovládl a na 

místě mě nespéroval. Možná už přemýšlí, kde se ve mně bere ta drzost, jestli jsem takovej od 

přírody. Nebo dokonce ví, proč si mohu dovolit s ním jednat rovnoprávněji, než by ode mne 

jako od přímého podřízeného očekával.  

 Valchař očima pečlivě propátrává můj obličej jako nějakými čidly radaru, jeho paměť jako 

obrazovka už určitě zachycuje a jeho mozek analyzuje charakter výrazu mých očí, tváře a rtů. 

Navzdory tomu až přírodozpytnému pohledu Valchař mlčí a já už dobře vím, že takoví 

soupeři nebo nepřátelé jsou nejnebezpečnější, neuspokojí se bezprostředním řevem jako třeba 

Holas a po chvíli už o své vznětlivé reakci neví, ale klidně čekají na svou příležitost, aby 

mohli udeřit.  

 Zatím asi proti mě nic vážnějšího nemají nebo je svou existencí zas tak moc neohrožuji, jen 

jsem tu jako nějaký cizí element, zelený pták mezi těmi nejpřirozeněji modrými, elitou 

armády, i když oni sami dávno k létajícímu personálu nepatří nebo k němu nikdy ani nepatřili. 

Mohou mi samozřejmě kdykoli zkomplikovat život, ale asi takové postupy nejsou naštěstí 

jejich stylem. Čekají na něco zjevnějšího, aby mě donutili, abych se choval tak, jak si oni 

přejí, vyhovuje jim to. 

 V ten okamžik si asociativně vzpomenu, jiný racionální důvod pro to v tu chvíli nenacházím, 

na mého třídního a učitele češtiny v měšťance Tondu Žitného, kterému jsem říkali Komenský, 

což je jistě pro kantora jako přezdívka dobrá vizitka, jak nám interpretoval báseň Karla 

Havlíčka Borovského Král Lávra – Omezenost spojená s mocí znamená krutost. 



  Rok od roku života ve vojenském prostředí jako kdyby pro mě tahle charakteristika byla 

stále aktuálnější a pravdivější. Možná si všechno jenom sám podvědomě i vědomě 

dramatizuji, nic se mi přece zatím neděje. Velmi rychle jsem se stal velitelem roty. Kdo 

z mých kamarádů v Žižkově škole a v Pěchotním učilišti šel takhle rychle nahoru? I když 

nadporučík Brabec říká, že velitel roty není žádná kariéra. Jako kdyby on, dvakrát tak starší, 

svou funkcí zbrojního náčelníka praporu snad udělal větší. Já jsem se sotva dvacetiletý stal 

členem výboru stranické organizace. Takový postup přece nepřichází sám sebou. S tím musejí 

Valchař se Stájníkem počítat. Ačkoli vlastně nemám důvod něco proti nim mít. Nezdá se, že 

by si na mě viditelně zasedli. Pravděpodobně tak jednají se všemi podřízenými, zejména u 

podřízených jednotek. Možná si třeba nejsou zas tak jistí v kramflecích a jednají proto takhle 

zdánlivě suverénně. Třeba tím jen zastírají vlastní těžkosti, problémy, nedostatky a 

opravdovou zkušenost. A já jsem citlivý na všechno, co se nějak dotkne mé cti. Možná až 

přecitlivělý. Jako bych měl nervy obnažené až někde na kůži. Vstřebávám nepříjemná slova 

nejen ušima, ale celým povrchem těla. Cokoli mě zasáhne, hned se mnou uvnitř lomcuje. 

Proto se v životě tak zabývám vůlí a snažím se ovládat. Až bohužel na tu facku, vzpomenu si 

na Radku.  

 Co by asi Valchař dal za to, kdyby tohle věděl? Měl k dispozici Radčinu výpověď. Ale ta až 

umíněně mlčí. Jinak je normálně veselá, ale jak se někde poblíž ní objevím, je stále ke mně 

chladná, i když se chová pořád korektně. Byl bych raději, kdyby mi tu facku vrátila a 

překročili jsme ten náš soukromý Rubikon. Zdá se to ale nemožné. Třeba bych se měl znovu 

omluvit, možná na mou další omluvu dokonce čeká. Ale já už jsem se jí přece ihned poté 

bezprostředně omluvil. Možná si té mé malé Canossy v rozrušení ani nevšimla. Jenže já jsem 

příliš hrdý, abych se omlouval dvakrát. Mohla by ten můj krok považovat za dolézání. Jsem 

pravděpodobně až příliš sebevědomý. Ale raději se spokojím s chladem a korektností, než 

klesnout na kolena.   
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 Je před prázdninami, pijeme, Rotmusovi se podařilo zbavit se na čtrnáct dní manželky, odjela 

na dovolenou k rodičům. Její odjezd ho tak rozradostnil, že překonal svou příslovečnou lakotu 

a koupil tři lahve vína, což je co říct. Tedy na něho. Já mám ale jiné starosti: - Je to až 

neuvěřitelný, řeknu, - už snad popátý urguju u velitele praporu, že u těch ženskejch chybí 

jejich velitelka čety, ta četařka ji přece nemůže zastupovat věčně, i když je dobrá. Stájník 

naposled už přímo přede mnou volal dolů na letectvo, ale ta ženská se tu pořád neobjevuje, 

kdyby se aspoň přijela na ty svý holky podívat...  

 – Asi ji tam někdo píchá, tak si ji dole přidržel, je Tomy vždycky se vším okamžitě hotový, 

má k dispozici vysvětlení, tedy obvykle jedno. – Na co ty pořád nemyslíš! vyčtu Tomymu. – 

A přijdeš snad na jinej a přesvědčivější důvod? je neoblomný. Ačkoli hned usilovně 

přemýšlím, na nějaký rozumnější přijít opravdu nemohu. – Tak vidíš! konstatuje blaženě 

Tomy po chvíli mého mlčení. - Taky na nic přijatelnýho nepřijdeš! Co ti ptáci  uváděj aspoň 

oficiálně? – Nelze ji uvolnit z mimořádných služebních důvodů. – Tak to ji stoprocentně 

někdo voprašuje, na to můžeš dát krk, napije se Tomy, - není urgentnější důvod, než pořádná 

jebačka. – Kecáš! už mě tím Tomy rozčiluje. – Ty tak pořád kecáš! zdůrazním ještě jednou. – 

A o čem mám tedy mluvit? je Tomy stále bezprostřednější. – Mluvit můžeš o čemkoli, ale 

pořád nekecej o tomhle jednom! napiju se a zároveň cítím, jak mi víno stoupá do hlavy. – 

Pořád tě, Tomy, poslouchám, jak plácáš, ale kde nic tu nic! pouštím se do něho. – A co by se 

mělo dít? zeptá se  Rotmus, jako kdyby chtěl Tomyho bránit. 

 - Tak pánové, napadne mne, - zkuste jít s pravdou ven! pokouším se je provokovat. – Když 

tak pořád kecáte, kolik jste tady těch holek skutečně přefikli? Třeba nejdřív ty, obrátím se na 



Rotmuse, - když pořád vo svý ženě mluvíš jako vo ledničce? – Co já? odráží Rotmus mou 

otázku, jako by se ho netýkala. – Já jsem přece nikdy o žádnou jinou neusiloval, nejspíš se 

vymlouvá. – Přece si tady něco s některou nezačnu, když jsem politrukem, brání se jako 

kdyby mu na tom, že je politickým pracovníkem, nějak zvlášť záleželo. – No tak vidíš! 

rozesměju se vítězoslavně. – Tak to máme jednoho! A co ty? obrátím se na Tomáše. – Cha 

cha, to se povedlo, rozesměje se Tomáš, - nejdřív se třeseš jako sulc, abychom se kvůli 

kočkám nedostali znovu do maléru, a teď se mi budeš vysmívat, že jsem tu ani jedný nestřih 

triko! Jsi farizej! – Já že jsem farizej! naštvu se. – Máš kliku, že jsem dobrák, jinak bych ti 

jednu vystřihl sám! kasám se. – To tu tedy, komandíre, ještě nebylo, aby se na nějaký rotě 

popral velitel roty se staršinou! je spíš tou mou výhrůžkou Tomáš potěšený, než aby se urazil. 

– A doufám, že nebude, překonávám kritický okamžik, vezmu Tomyho kolem krku a strčím 

mu do pusy zapálenou cigaretu, jako to nedávno na usmíření nebo na mé uklidnění udělal i 

on:  

 - Ale stejně vám řeknu, začnu být najednou sdílný, - že mezi těma našima spojařkama je tak 

pět šest opravdu hezkejch holek. – Který myslíš? zeptá se Tomy. – Copak je znám jménem? 

Já znám jménem jen tu holku, co zastupuje velitelku čety! – Tak je tedy aspoň popiš! je asi 

Tomy zvědavý, jestli máme stejný vkus. – Třeba ta udělaná blondýna, jak postavou trochu 

připomíná Helenu, vzpomenu si. – Rotmus mlaskne, jako by chtěl napodobit Tomyho: - Tak 

tu bych bral, to by byl šťouch, řekne uznale. – Na tu se dívá celej štáb a slintaj, souhlasí 

Tomy, - tak tu bych taky bral. A co dál? – Pak taková černovlasá, podobný typ jako Marie na 

tajný spisovně, trochu pořád zasněná, vzpomínám dál. – Jo, tý říkají Taťána, okamžitě Tomy 

identifikuje, o koho jde, - s tou ale nic nebude, pořád leží v básničkách, takže nevím, co jí 

zlákalo do armády... – Takový vodpočinutý jsou nakonec nejlepší, poznamená Rotmus. – 

Pokud ovšem z toho vodpočívání nejsou odleželý, už z Tomyho mluví víc alkohol, vlastně už 

z nás všech tří. – A potom taková maličká, s takovým krásným obličejíčkem a ďolíčky ve 



tváři jako andílek, vybavuju si ty hezký holky dál. – Áááá, Květuška Navrátilová, je znovu na 

koni Tomáš. – Je ale obrovský číslo, strašně sebevědomá holka, ta se dokonce chlubí, že než 

odtud vypadne, tak tě dostane! podívá se Tomy na mne. – Mě? jsem nejdřív překvapený, ale 

hned mě ta informace potěší. – Koho jinýho? Ty si snad myslíš, že stejně jako my se teď 

bavíme o nich, nekecaj holky o nás? – A odkud to o tý Navrátilový víš? – Já vím všechno! jak 

je vidět, nechybí sebevědomí ani Tomášovi. – A proč zrovna mě? zaujme mě její zájem. – 

Všechny mrňavý hezký holky maj spadeno na kluky nebo chlapy, o nichž se myslej, že udělaj 

kariéru. – Já a kariéru? zasměju se nepříliš přesvědčivě. – Pravděpodobně si tím chtějí 

odreagovat svůj komplex mrňavosti, přehlédne Tomy mou repliku. – Tak mi sem toho andílka 

pošli! přestávám se kontrolovat. – Pánové, neblbněte! krotí nás Rotmus. – Jsme už pěkně 

vožralí! – Ty nám budeš něco vytýkat! dávám konečně najevo svou antipatii k Rotmusovi. – 

Já s tím ale nechci nic mít! distancuje se od nás Rotmus. – Nikdo tě taky o to nežádá, 

přehlížím jeho varování. – Tomy, skoč pro ni!  

 - Radiku, vy jste fakt padlí na hlavu! osloví mě poprvé křestním jménem Rotmus, když Tomy 

skutečně pro Květušku vyrazí. – Nejsem tak namazanej, jak si myslíš, pokouším se mluvit 

s Rotmusem naprosto normálně. – Jen jsem zvědavej, jak bude reagovat, až jí řeknu, jak to 

s tím povídáním o mně myslí, skutečně zvědavý jsem. – To by sis měl ovšem radši nechat na 

později, až budeš střízlivej! pokouší se mě naposled varovat. – Nejsem opilej, Rotmusi! 

Kolikrát ti to mám opakovat? Nikdy jsem nebyl tak opilej, abych nevěděl, co dělám! jsem o 

tom skutečně přesvědčený. – Až budu úplně střízlivej, tak ztratím odvahu se jí cokoli 

podobnýho zeptat, zdůvodním trochu nelogicky, i když pravdivě. – A jestli se bojíš 

odpovědnosti nebo maléru, tak já si sednu do svý kanceláře, ať ji Tomáš dovede ke mně! 

 Už se začnu zvedat ze židle, když se ale ozve tiché zaklepání na dveře, že musím říct: - Dále! 

– Soudruhu poručíku, svobodnice Navrátilová, přišla jsem na váš rozkaz! ohlásí se, když za 



sebou zavře dveře, za kterými se ještě stačil pobaveně zapitvořit Tomy, za kterým hned 

vypadne i Rotmus.  

 Neřeknu nic, jen se trochu posunu na židli a dívám se na ni. Nejdřív pátravě až podezřívavě, 

ale po pár vteřinách, když se začne červenat, s pobaveným úsměvem. Červená se totiž 

neskutečně krásně. Není asi tak suverénní, jak se snaží a skutečně i vypadá mezi ostatními. 

Teď ani není schopná se zeptat, proč jsem ji zavolal. Jenom se na mě s dokonce docela 

smutným úsměvem dívá. Asi jí došlo, že v tom pozvání je nějaká lumpárna a ona by asi 

nebyla moc ráda, kdyby se stala jejím objektem. Z Tomyho, z ovzduší v kanceláři i určitě taky 

ze mě táhne jako ze sudu. Asi jsem ji ale dostatečně neodhadl, její tváří se mihne i jakýsi 

zlomyslný pohled. 

 To mě opravdu zvedne ze židle a postavím se proti ní: - Tak jsem slyšel, že všude vyprávíte, 

že mě jednou dostanete! asi bych jí za jiných okolností tohle nikdy neřekl. – Všude tohle 

nevyprávím, podívá se mi docela sebejistě do očí, - ale řekla jsem to! – A proč? nenapadne 

mě nic pitomějšího. Květuška se také okamžitě rozesměje: - Proč... To je tedy otázka! nechce 

možná provokovat, ale výsledek její odpovědi je stejný. – Tak mě tu máte! Jsem vám, prosím, 

k dispozici! zmohu se na gesto, ale těžko bych předpokládal, že poslední.  

 Květuška se ke mně přitiskne, cítím její ňadra někde nad břichem, i když si stoupá na špičky, 

rozepnula mi bundu a vsunula ruku za košili: - Tak se, proboha, trochu skloňte! řekne mi, aby 

mě mohla políbit. Naopak se neskloním, ale odtrhnu jí ruce od sebe: - Můžete jít! řeknu jí. 

Ustoupí o krok dozadu: - Já jsem to tušila...  – Co jste tušila? – Že jste srab! vědomě riskuje. – 

Tak si myslete, že jsem srab, ale jděte! – Budu si to myslet a jdu! zapne mi ještě provokativně 

bundu, jak je snad zvyklá likvidovat následky i živelných pohrom, otočí se a vyjde hrdě ze 

dveří.      

 - Tak co? vpadne za mnou Tomy s Rotmusem do kanceláře. – Hovno, a radši taky vypadněte! 

jsem stručný a mám vztek především na sebe. – Snad se tak moc, šéfe, nestalo, přesto mě 



Tomy osloví přátelsky. – Kromě maličkosti, že jsem vůl, přiznám se. – Všichni jsme pitomí, 

konstatuje Tomy, který už asi taky vystřízlivěl.  

 Motám se po cestě na svobodárnu. Je mi bídně. Fyzicky a hlavně psychicky. Jsem opravdu 

idiot. Mohl jsem jí říct, aby šla se mnou. Jistě by si se mnou věděla rady i v tomhle mém 

stavu. Byl by s ní asi krásný večer. I když je agresivní, určitě by nakonec byla sladká. Jak je 

maličká, bylo by z ní jediné klubíčko. Alkohol mi deformuje i fantazii. Zatím mě spíš ovládá 

klubíčko zmatených nervů. Jsem existence, která neví, co chce. Nebo ví, co chce, ale jen 

v něčem. Ne v tom, co se mi v té chvíli nejen najednou, ale už dlouho zdá bytostně 

nejdůležitější. 

 Ta první u 113. letištního praporu se tedy mohla jmenovat Květuška. Ale jmenovat se tak 

nebude. Má na jedné straně hezké jméno, i když bych si býval představoval dost jiné. Ale co 

na tom záleží. Kdo ví, co si teď tahle Květoslava bude o mně myslet. A hlavně co bude 

povídat. Těžko očekávat, že bude z těch, které dokáží držet jazyk za zuby jako Radka. Tahle 

je asi ráda povídavá. Už se tím prozradila. A kdo ví, co si k tomu teď ještě přimyslí. Budu 

plout ve vědomí těch třiceti koček jako úplnej pitomec. A jejich soud bude naprosto 

spravedlivej, pitomec jsem. Nejradši bych teď na svobodárně šel na záchod a všechno 

vyzvracel. Ne snad že by mi bylo špatně od žaludku, ale od duše, chtěl bych se zbavit všeho, 

co se mi zaseklo v paměti, ten trapný pocit. Ale ten jen tak lehce nevyvrhnu. Vůbec se mi 

vždycky špatně zvracelo. Položím se na postel a všechno se najednou se mnou začíná točit 

Zároveň se propadám kamsi dozadu. Propadám se tam, kam možná dávno patřím. 
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 Začíná jeden z posledních letních podvečerů. Je začátek září. Málem jsem si ani nestačil 

uvědomit, že už jsme s Jirkou Makešem u 113. letištního praporu rok. Přes všechny problémy, 

které máme, se dá říct, že jsme asi jako velitelé úspěšní, nikdo nás zas tak nebuzeruje a neměli 

jsme zatím žádnou vážnější mimořádnou událost. Jestli totiž mám nějaké krédo, tak bych byl 

rád, aby se všichni kluci, co pode mnou u roty slouží, vrátili domů zdraví a po dvou letech ne 

zas tak otrávení. Odpoledne jsem si vzal studijní volno, připravoval se na jedinou dílčí 

zkoušku, která mi přelezla přes prázdniny. Ani na studijní výsledky si nemůžu zas tak moc 

stěžovat, ačkoli asi je rozdíl mezi tím, kdybych studoval v denním studiu a ne v dálkovém. 

 Přecházím silnici z kasáren na letiště, chci se podívat, jak se připravuje letištní rota na noční 

létání a navštívit strážnici a alespoň jedno strážní stanoviště mé roty. Jdu okolo starých 

hangárů ještě z doby první republiky a zahnu k intendančnímu skladu, kde jsme vlastně 

s Jirkou začali fakticky sloužit u letectva, když nám tady navlíkli cvičné modré uniformy.  

 Zrovna ve chvíli, kdy si na ten možná životní zážitek vzpomenu, vypotácí se ze dveří 

maličký náčelník výstrojní služby nadporučík Lachoutek. Nechce se mi věřit, že jde o něho. 

Sesune se šikmo se schodů a jen zázrakem sebou nešvihne. Přesto hned statečně pokračuje 

širokým námořnických krokem a s roztaženýma rukama míří k nejbližšímu stromu. Prodírá se 

nízko rozloženým větvemi až se konečně doklopýtá ke kmeni javoru nebo co je to za strom. 

Opře se jednou rukou o kmen a pokouší se nejspíš rozepnout poklopec, ale nějak se mu ten 

záměr nedaří.  

 Nikdy jsem Lachoutka neviděl třeba se jen dotknout alkoholu, takže mě jeho totální opilecký 

stav překvapuje. Vždycky a ve všem byl úzkostlivě opatrný, seriózní, korektní, někdy až 

servilní, ale zároveň uměřeně. I když prošel vládním vojskem, tak byl členem výboru 

útvarové stranické organizace. Hned prý jak se vrátil z Itálie, tak vstoupil do strany. Nikdy 

jsem takové jednání nebyl schopen pochopit, ale naučil jsem se už některé věci respektovat 

nebo alespoň registrovat.  



 Lachoutek stále neúspěšně zápasí s poklopcem a jestli se mu ta operace za pár vteřin 

nepodaří, tak podle toho jak zoufale přešlapuje, brzy si ty knoflíky nebude muset už ani 

rozepínat. Pozoruju ho a nevím si rady, jak bych mu pomohl, i když bych rád. Ale když dám o 

sobě vědět, jen mu tu jeho fyziologicky nutnou aktivitu zkomplikuju. A pomoci mu rozepnout 

poklopec by už bylo povážlivé úplně.  Naštěstí se ve dveřích objeví Lachoutkův podřízený, 

správce  intendančního skladu rotný Pikous. 

 - Co se děje? jdu k Pikousovi a pohodím hlavou směrem k nadporučíkovi Lachoutkovi. – 

V životě jsem tvýho šéfa neviděl u lahve a už vůbec ne tak totálně zcamraného. – Nikdy taky 

nepil, soudruhu poručíku!potvrdí mi Pikous, - proto se i tak rychle ztřískal. Podíváme se oba 

instinktivně na Lachoutka, kterému se konečně podařilo zdolat pár dlouho nepoddajných 

knoflíků a začíná úlevně zkrápět strom.    

 - Co oslavuje? jsem opravdu zvědavý, Lachoutkova opilost je něco totálně nezvyklého. – Co 

oslavuje? zasměje se Pikous. – Na to si musíte, soudruhu poručíku, je rotný až přehnaně 

slušný až úslužný jako Lachoutek, - s námi sednout! Jak vás soudruh nadporučík uvidí, stejně 

vás nepustí, chce si dnes snad připít s každým, trochu mi tu poctu Pikous zkalí, asi taky něco 

upil. – Soudruhu poručíku! konečně si Lachoutek ulevil a klátí se ke mně, když mě poznal. – 

To jsem rád, že jste se taky u mě stavil, pokouší se mě obejmout, ale jen na mě padne, že mi 

málem připomene Květušku, ale ve srovnání s ní se Lachoutek ode mne zase odrazí. 

 Dívám se na něho, je vždycky hodně těžký, když má střízlivý pochopit opilýho, obzvlášť je-li 

málem na mol. Lachoutkovi se sice podařilo zvládnout tisíckrát opakované, i když v opilosti 

nesmírně komplikované pohyby, ale jeho vždy pečlivě vyčištěné a vyžehlené kalhoty nesou 

přece jen stopy jeho sice úporného, ale polozdařeného úsilí. – Soudruhu poručíku! znovu mě 

Lachoutek obejme kolem boků a rozpláče se. - Ani nevíte, jakou jste mi udělal radost, že jste 

přišel! Já jsem byl vždycky přesvědčenej, že jste dobrej člověk, nevím, co mi tím zároveň 

naznačuje. Má teď mokré nejen nohavice, ale od slz i sako. – Pojďte se, prosím vás, soudruhu 



poručíku, se mnou napít! tlačí mě zpátky do dveří, odkud před chvílí vyšel. – Mám noční 

lítání! pokouším se vymluvit. – Přece mi to, soudruhu poručíku, neuděláte! má Lachoutek 

v očích znovu slzy. – Pojďte, soudruhu poručíku! přidává se k němu i Pikous a nahne se ke 

mně. – Soudruh nadporučík totiž dneska oslavuje, že přežil svou smrt! nevydrží mlčet a šeptá 

mi do ucha, aby mi tu novinu nesdělil někdo jiný. 

 Nechám se vlákat do skladu, jsem především zvědavý, i když určitě ne na alkohol, jedna 

zkušenost se svobodnicí Navrátilovou mi stačí. Ve skladu tu sedí sekretářka náčelníka 

výstrojní služby a účetní správce skladu se třemi skladnicemi. Mají ze srolovaných zelených 

vojenských přikrývek vytvořené jakési pijácké ležení s bednou od střeliva jako stolem 

uprostřed. Na stole je neskutečné množství lahví a pití. Proti nim jsme na rotě jen ubozí 

ožralkové. Lachoutek musel pro tuhle zatím pro mne polozáhadnou oslavu obětovat 

přinejmenším měsíční gáži. Tím jsem zvědavější, co se vlastně stalo.  

 Než si stačím sednout, za regály se objeví poručík Smrčka se dvěma ženami z proviantního 

oddělení a za ním se vevalí jejich náčelník nadporučík Bagoun, který svou obezitou i 

dostatečně reprezentuje své jméno: – My jsme tady taky! hlásí poloopilý Bagoun. – Tak proč 

se schováváte? zeptám se. – Ono je sice na jedný straně co oslavovat, ale na druhý... tváří se 

Bagoun ani ne tak tajemně jako spíš trochu zkroušeně, takže ta oslava nebude zrovna 

jednoznačná.  

 – Co se vlastně stalo? už je má zvědavost napjatá málem na maximum. – Nejdřív se s námi 

musíte napít, soudruhu poručíku! nalévá mi a vybízí mě Pikous, jako kdyby měl strach, až se 

dozvím důvod jejich oslav, že si s nimi nepřipiju. – Na zdraví našeho náčelníka! zvedne 

Pikous sklenička a já s ním. – Na zdraví! ťuknu si s Lachoutkem, i když pořád nevím proč. – 

Já jsem tak šťastný, soudruhu poručíku, že jste ke mně přišel! má Lachoutek znovu tendenci 

mě obejmout, jako kdyby ve mně najednou objevil spřízněnou duši. Aby mě někdo nemusel 

pobízet, dopiju sklenici do dna a položím ji na stůl: - Tak co se vlastně stalo? Dozvím se to od 



vás? už ani nejsem tak zvědavý, spíš mě štvou, že se přede mnou chovají jako nějací 

tajnůstkáři.  

 Zatím se ale ve dveřích skladu objeví Tomy s lahví v ruce a s Rotmusem po boku. A hned za 

nimi jde poručík Petrbok, který samozřejmě nikdy při takové příležitosti nemůže chybět. A 

s ním přichází i Lena s kyticí gladiol, takže jde skutečně o něco mimořádného.  

 - Lachoutku, ty naftalíne jeden! objímá Tomy náčelníka výstrojní služby a je už pomalu jako 

on pod parou. – Já věděl, že nás jednou všechny přežiješ! dává znovu najevo, že tu byla nebo 

je ve hře smrt. – Takhle jako ty ještě nikdo z hrobníkovy lopaty nefrnk! Já jsem v tebe a 

v tvou nesmrtelnost vždycky věřil! obejme ho znovu a přinutí, aby se jen před mýma očima 

už potřetí rozplakal. – To jsem rád, Lachoutku, že jsi to přežil, nepřestává Tomy, -  protože 

Pikous by mi těch patnáct párů ztracenejch zimních rukavic nikdy  neodpustil! využívá Tomy 

příležitosti, aby se zbavil dalšího svého restu, což všechny přítomné rozesměje. 

 - To víš, Tomáši, že ti všechno odpouštím! Paní Vodáčková, obrátí se Lachoutek na účetní, - 

připište do toho komisionálního osvědčení o likvidaci prošlého výstrojního materiálu patnáct 

párů rukavic zimních s prsty, pamatuje i Lachoutek v opilosti i přesné označení výstrojních 

součástek, - že je vojáci zničili častými stisky spouště samopalu! vymyslí si zároveň i důvod.   

 - Soudruhu nadporučíku, tady je kytka ode mne a láhev od náčelníka štábu, sáhne Lena do 

tašky, podá láhev Lachoutkovi a políbí ho. – Teprve teď mám plnou radost, že jsem si 

zachránil život, ocení Lachoutek Lenin polibek, zůstane stát uprostřed skladu v jedné ruce 

s kytkou a v druhé s lahví vína a je úplně naměkko: - Proč nepřišel Traxler, ptá se po 

náčelníkovi štábu praporu. – Dneska tady může oslavovat jen plebs, řekne Petrbok, který 

nikdy nezapomíná připomínat svůj dělnický původ, - šéfové si za takové situace oslavovat 

nemohou dovolit. 



 Už to nemohu vydržet a zatáhnu stranou Tomyho:  - Ty vole, Tomy, co se vlastně stalo? – Ty 

tady s nima chlastáš a ty to nevíš? diví se. – Chlastám, ale pořád se nikdo nedostal k tomu, 

aby mi to řekl! – Vždyť je toho celej prapor! – Přece víš, že jsem si vzal odpoledne studijní 

volno, připomenu Tomymu. – Ahá, zasměje Tomy, - Lachoutek měl letět na shromáždění 

intendančních náčelníků, ale přišel pozdě na letiště, takže ho Stájník nejdřív pěkně zjebal a 

slíbil příkladně potrestat. Jenže ten siebel se dostal nad Žilinou do bouřky, prásknul do něj 

blesk a všech třináct intendančních náčelníků na palubě i s celou posádkou odešlo do věčných 

lovišť. Proto se sem nikdo z papalášů neodváží... Je to nakonec pochopitelný...  

 – To teda je, jen tak nevěřícně hlesnu. – Ale že zrovna Lachoutek přišel pozdě, je 

neuvěřitelný, vždycky byl takovej pinklich, akurátní, všechno na kus a na minutu. – A v tom 

je právě ten pech, když vypráví, proč přišel pozdě, že málem žasneš. Od rána se mu prý totiž 

lepila na paty smůla, hotový spiknutí vokolností, na co šáhl, všechno jinak. Zapomněl si doma 

i pyžamo, tak mu dal náčelník štábu auto, aby si pro něj zajel. Vůbec ho nenapadlo, že by si 

takový prádlo mohl půjčit tady ze skladu, ale von už je tak úzkostlivej, že by si něco 

podobnýho nedovolil. Po cestě zpátky z domova tomu autu na polovině cesty upadlo kolo. 

Taxík, jak vždycky za podobnejch okolností, samozřejmě nikde. Tak přemluvil jednoho řidiče 

nákladního auta, ale na Palmovce byla zase zácpa, takže všechno v prdeli, toho siebla nebo 

dakotu stačil spatřit jen ve vzduchu...  

 Tomu tedy říkám štígro. 

 Bleskne mi paradoxně hlavou, že člověk může být a najednou v pár hodinách zase nebýt. U 

letectva zvlášť. Za pár minut nás mohou kvůli něčemu zvednout, někam poletíme a už při 

vzletu můžeme skončit ve věčných lovištích. Sedím teď vedle Leny a přemýšlím o 

pomíjivosti života. Kolem všichni hlučí, oslavují, ale přinejmenším na osmnácti místech 

v republice je smutno. Tolik lidí bylo totiž v tom éru. 



 - Proč nepijete, soudruhu poručíku? zeptá se mě Lena. – To nic, mávnu jen rukou, ačkoli 

bych měl být rád, že mě z těch pochmurných úvah vytrhla. – A taky nemám skleničku! jen 

suše poznamenám. Všudypřítomný a pečlivý Pikous je hned s vyleštěnou sklenicí od hořčice 

u mě a nalévá mi víno. Kdesi jsem nedávno četl, že stejně jako po předcházejících civilizacích 

a generacích zůstaly hliněné nádoby, šperky, mosazné a cínové nádobí a nástroje, po naší 

socialistické generaci padesátých let dvacátého století se dochovají právě jen tyhle skleničky 

od hořčice. Jako znak doby. Kdyby nebyly, přinejmenším bychom neměli z čeho pít.  

Nemluvě o tom, že jsou na hořčici. Vykopou jich po nás tolik, že už je žádné muzeum nebude 

ani chtít. Zvláště podobná historická zařízení poblíž vojenských letišť. 

 Dneska jsi byl a zítra být nemusíš, zakmitá mi znovu v hlavě. Lena má vedle sebe na 

přikrývce položenou černou brašnu, z níž trčí nějaké noty. – Vy se učíte hrát na klavír? 

zeptám se. – Hmmm, odpoví mi nepříliš uctivě, pokud se její reakce vůbec dá považovat za 

odpověď. Navíc jsem nedokázal rozpoznat, jestli je ráda nebo ne.  Tohle citoslovce, jak jsem 

zjistil, nevyjadřuje jen jakési méně jasné nebo zdrženlivé přitakání, ale i pochyby, pohrdání, 

rozpaky a dokonce i podiv. Teď jsem měl pocit, jako kdyby mi tím dávala najevo, že se sice 

učí, ale jen proto, že si to někdo přeje. – A u koho se učíte? nevím, jestli jsem víc zvědavej, 

nebo se jen ptám, aby nestála řeč, navíc Lena je pěkná holka a nádherně líbá, jak jsem zjistil 

na cestě vlakem z Dolního Benešova, když si mě holky ze štábu testovaly při jakési pokleslé 

společenské hře. Lena řekne jméno dost známého hudebního skladatele, což mě překvapí. I to, 

že by si potřeboval přivydělávat tím, že učí hrát na klavír jednu z našich písařek. – Má vilu ve 

vedlejší vesnici, dodá ještě Lena, jako kdyby tím chtěla ještě víc zdůraznit, že jí učí někdo.  

 V hlavě už mám zase tu vtíravou fobii, že teď jsem a zítra být nemusím, což mi kupodivu 

dodává i odvahu: - Vadilo by vám hodně, kdybych vás tam někdy doprovodil? – Naopak, 

docela by mě to potěšilo, usměje se a nezdá se, že by její souhlas měl nějaký ironický podtón. 

– Máte dokonce příležitost i dneska, je překvapivě vstřícná, - mám zrovna hodinu, jinak bych 



přece sebou ty noty nenosila! ukáže na tašku. – Já jsem si myslel, že se chcete jen pochlubit... 

nejsem tedy moc vtipný. – Už toho litujete? má asi pocit, že s tím doprovodem jsem to 

nemyslel vážně. – Čeho? ptám se už zbytečně. – Že byste se ještě dneska objevil se mnou na 

veřejnosti. – Dneska máme noční lítání, musím se podívat na přípravu... – Už jsem slyšela, že 

nejdřív vystrkujete růžky a vždycky potom něco máte, není tedy zrovna dvakrát pokorná. – 

Nevím, od koho máte o mně takový zprávy, ale když chci, tak si čas najdu! asi se cením víc, 

než bych měl. – Právě... Když chcete... tváří se, jako kdyby do mě viděla. – A když k tomu 

má dojít, máte něco neodvolatelného!  

 Netuším, odkud tyhle polopravdivé informace o mně má, neměl jsem zatím zas tak moc času 

si s někým něco domlouvat, navíc jsem se stále ještě nedokázal vypořádat se vztahem k Evě, i 

když jeho pokračování bylo zcela v mých rukou. Ale takhle to bylo i s Dášou a s Miladou, 

nikdy jsem se nedokázal vrátit ke starým láskám, jako kdyby mi vadilo, co po našem 

rozchodu prožívaly.  

 - Kde berete tyhle fámy? nedokážu se nezeptat. – To je moje tajemství! podívá se mi do očí a 

zasměje se. – Kdy budete mít příště hodinu? podařilo se jí mě skutečně vyprovokovat. – 

Určitě už předem budete jako vždy něco mít! je skeptická. – Přesně za týden v tuhle dobu! – 

Tak jsem domluveni? dotknu se prstem hřbetu její dlaně. – Nevím na čem... jako kdyby pro 

změnu teď licitovala ona. – Že vás doprovodím na ten klavír! připadám si pomalu jako 

v nějakém panoptiku. – Už jsem přece řekla, že budu ráda! zdá se, že mi opravdu dává šanci. 

– Tak v kolik? už nechci ustoupit, dneska se mi líbí stále víc.  

 Lena se podívá na hodinky: - Přesně v tuhle dobu! – A kde? musím přiznat, že miluju už 

tenhle domlouvací rituál. – Na přejezdu železniční trati před S., upřesní. – Dobře, souhlasím. 

– Jsem zvědavá, zase zapochybuje, ačkoli nemá důvod se podceňovat. – Proč? dělám zjevně 

hloupého. – Jestli se tomu jako obvykle nevyhnete! asi uvěřila nějaké pomluvě o mně, protože 

nepamatuju, že bych nedodržoval slovo a ani jsem vlastně neměl žádný důvod. – Proč bych se 



měl vyhýbat doprovodu s tak krásnou dámou? začínám jí lichotit. – Poklony vám zatím jdou, 

ale ty prý vám šly vždycky! nejspíš nic neví, jen si se mnou rozehrává svou hru.  

 – Heleďte se, vyruší nás Tomy, - co si tam pořád šuškáte? – Už si nešuškáme! utne Lena 

Tomyho. - Jdu na klavír! pronese rezolutně a hlavně hlasitě. – Zatím sama... řekne tišeji, i tak 

si asi na ni budu muset dát pozor, co nebude vědět, tak bestie nepoví. – To mi, Leničko, přece 

neuděláte? už má Lachoutek zase málem do pláče. – Udělám! řekne Lena sice 

nekompromisně, ale  na Lachoutka se usměje. – Pan profesor by se na mě moc zlobil! dává 

najevo, ke komu chodí, ale nezapomene před odchodem dopít skleničku vína do dna. 

 Na začátek nočního létání se čekalo dvě hodiny. Mezi velitelstvím dopravního pluku a 

velitelstvím letectva byly linky nažhavené. Nadřízený orgán nechával rozhodnutí na veliteli 

pluku, ale i samotný velitel letectva byl spíš pro to, aby se alespoň ten den nelétalo. Velitel 

pluku, i přes to, co se stalo, byl pro létání. Buď prý budou piloti létat za všech okolností, nebo 

budou mít strach. Za téhle situace byl jeho názor dost odvážný. I když veliteli pluku těžko 

někdo mohl havárii letounu dávat za vinu, nakonec k ní došlo v bouřce, další letecká 

katastrofa, ať ze sebeobjektivnějších důvodů, by ho stála kariéru. Proto se stále na rozhodnutí 

čekalo.  

 Prý se na velitelství letectva nekonečně přetřásá otázka, jestli se tedy skutečně připravujeme 

na eventuální válečnou situaci. Po skončení korejské války jako kdyby hrozba války už 

nebyla tak žhavá. V jiné situaci nebyl důvod se na cokoli ohlížet. 

  Zatímco ve válce si na letecké katastrofy piloti přece jen trochu zvyknou, v míru je 

psychický šok z nich silnější. Nakonec Krásného Reného napadlo, aby se zeptali pilotů. Když 

se před ně velitel pluku postavil, nikdo neřekl ne. Těžko říct, jestli zrovna samozřejmě. 

 Kmital jsem s Tomášem mezi maníky až do rána. Alkohol z nás dost rychle vyprchal. Byli 

jsme si vědomi, že kdyby se teď něco stalo z naší viny, je s námi amen. I když u letectva se 



pilo někdy i za letu. V nadzvukových letedlech by se  už ale jednalo o sebevraždu. Přesto 

jsem si na konci létání, když jsem přijal hlášení, že se nikde nic nestalo, dost zhluboka  

oddechl.  
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 Vracím se na svobodárnu a vybavuju si Lenu. Umeju se a lehnu si a znovu ji mám před 

očima. Už na sobě ale tolik šatstva nemá. Několikrát se mi před usnutím vrací ten slastný 

okamžik ve vlaku, když jsem se vraceli z cvičení. Už tenkrát mi mohlo dojít, že o mě stojí. 

Vadilo mi, že někoho má. Ale proč bych se měl ohlížet na to, že někdo s někým chodí? 

Ohlížel se snad kdokoli na mě, když začal mít zájem o nějakou mou partnerku? Ale 

skutečnost jak rychle jsem se s Lenou domluvil, mě začíná trochu odrazovat. Přemýšlím, co 

za jejím dost rychlým a samozřejmým rozhodnutím může být. Zkoumám všechny eventuality. 

Ve vztazích ke druhému pohlaví není dobré mít až příliš divergentní mozek. Ještěže míru 

pravděpodobnosti úspěšnosti nebo neúspěšnosti jednotlivých příčin nelze spočítat. Tím spíš, 

že jich může být hodně a navíc protikladných. Docela mě vábí všechny nějak taxativně 

ohodnotit a spočítat je. Jsem prostě nenapravitelnej. Možná má s tím svým hezounkem, 

technikem dopravního pluku, nějaké trable. Nebo se jí prostě líbím víc já a uvažuju-li o tom 

tímhle způsobem, tak jen proto, že jsem blbec. 

 A s vysokou pravděpodobností určitě, protože už třetí den se kloním k tomu, že se vymluvím. 

Takže bude mít pokud jde o mou váhavost pravdu. Ale můj počínající odmítavý postoj trvá 

jen do okamžiku, než Lenu potkám v přízemí štábu. Stačí, když se ke mně přiblíží se špičkou 

jazyku na horním rtu. Je to bestie. Ale neodolatelná. A je si toho navíc vědomá. A než mě 



přejde, nezapomene do mne píchnout: - Doufám, že vám zatím do té schůzky nic nepřišlo! 

znovu zvedne špičku jazyka k hornímu rtu, ale já jako bych ho cítil úplně někde jinde na svém 

těle. – Doufám, že opravdu do toho nic nepřijde, začínám mít dokonce strach sám. – Tak fajn! 

dotkne se prstem ruky hřbetu mé dlaně stejným způsobem, jako jsem se odvážil já v tom 

intendančním skladu.       

 Lena pokračuje v chůzi po chodbě dál, nedokážu se přinutit se neotočit, a to mám stále o sobě 

vysoké mínění, jakou jsem si vypěstoval vůli. Určitě teď vychyluje boky víc do strany než 

obvykle, protože je přesvědčená, že se dívám. Mám na sebe vztek, že se nedokážu ovládnout. 

Donutím se otočit hlavu zpátky, ale za dvě za tři vteřiny se za ní dívám znovu. Její zadeček 

jako by plul vzduchem. Ke všemu se otočí a vyplázne na mě jazyk, aby mi asi dala najevo, jak 

dobře zná chlapy, že neodolají se na ni a hlavně za ní nepodívat.  

 Mám vztek, ale zároveň se znovu docela smiřuju s představou, že ta první u 113. letištního 

praporu se bude jmenovat Lena. Konečně i to jméno je hezký. Po letech pak budu moci 

vyprávět: Bylo jí sedmnáct, měla nádherný zadek a ještě nádherněji vysouvala jazyk 

k hornímu rtu a vyplazovala jej. A co víc mi jako jednadvacetiletému stačí ke štěstí, když 

v průměru deset hodin denně jsem v kasárnách a dalších šest vysedím nad knihama? 

 Zatím ale schází ještě pět dní, ve kterých stokrát změním rozhodnutí. Mám na ni docela chuť, 

i když bych si nikdy nedokázal představit život s ní. Je až skvostně povrchní, i když ji tím 

možná urážím. Jako ve všech komplikovanějších situacích věřím ve spásu, že mě třeba pošlou 

na nějakou služební cestu nebo povolají na velitelství letectva. Snesl bych i menší průšvih. 

Nebo anginu či chřipku. Ale ten týden je průzračně čistý jako nebe bez mráčku. Nic se neděje, 

nikdo mě nikam neposílá,  jsem zdravý jako řípa, a tak se nemám na co vymluvit. 

Předposlední den zjišťuju, že se vlastně bojím. Schůzka s ní mi připadá jako skok do 

neznáma. Stejně jako při prvním seskoku padákem. Strašně jsem se těšil, mnoho nocí před tím 

si představoval, jak plachtím vzduchem, ale ty minuty a vteřiny než člověk skočí, jsou děsivý. 



Zabalil jsem si opravdu dobře padák? Nepřehlédl instruktor něco nebezpečnýho? Nemám 

zpuchřelý šňůry? Neprotrhne se teď se mnou tak slabounký hedvábí? Neskočí mi někdo za 

krk nebo nepřistane v mém padáku? Neskočím tam někomu já?  

 Naštěstí jsem měl při rozhodování výhodu, že jsem nemohl uhnout. Nejenže za mnou stál 

instruktor, který mě povzbuzoval, ale byl jsem s ním dohodnutý, že kdybych zaváhal nebo se 

dokonce šprajcoval, aby mě bez milosti kopl i do zadku, protože bych tu ostudu asi nepřežil. 

Teď bych asi taky potřeboval tenhle první impuls, než se začnu vznášet na čemsi krásnějším 

než je letět vzduchem. Tedy možná. Snad. Jak se alespoň tvrdí. Zatím jsem však na 

rozhodování sám. 

 Teprve předposlední den mě napadne, co si vlastně vezmu na sebe. Přece nepůjdu 

v uniformě. Armáda mě tedy na civilní oblékání vůbec nepřipravila. Společenská výchova ve 

vojenských školách veškerá žádná. Mám jedny béžové kalhoty, pár košil a světlou sportovní 

bundu. Všechno staré tak tři roky. Koupil jsem si těch pár věcí, když jsem skončil Žižkovu 

školu a měl jsem po prázdninách nastoupit do pěchotního učiliště. Zkusím si ten civilní oblek 

a připadám si v něm směšný. Když se takhle obléknu na cestu k rodičům, tak mi ta komičnost 

ani nepřipadne. Teď stojí proti mně v zrcadle jakýsi neskutečný hastroš. Jak se mi alespoň 

zdá. Možná se vidím kritičtěji, že se mi na schůzku s Lenou nějak podvědomě nechce. 

Vlastně chce a nechce. Možná tu důležitost schůzky s ní zbytečně přeceňuju. Nakonec se s ní 

třeba nedostanu dál než v tom vlaku. Bude si se mnou hrát jako kočka s myší. Mít ze mě 

srandu, aby měla co vyprávět. Jen zkomplikuje mou už dost chatrnou pověst, která se vlastně 

zrodila z ničeho. Pověsti se tedy rodí nejen z něčeho konkrétního, ale i naprosto z ničeho. 

Když pravděpodobně všichni kolem mne mají maléry s druhým pohlavím nebo jim jejich 

milostná dobrodružství šťastně projdou, tak člověk, o kterém se nic neví, je úplně ideálním 

objektem nejrůznějších fám. Minimálně dvojího druhu. A to mě nejvíc žere. Vlastní pohlaví 

mě totiž nikdy nezajímalo, takový vztah mi připadala s připadá děsivě absurdní. Jako cosi z 



jiný planety nebo z káznice s doživotním vězením. Ale pokud jde o to druhý, několikrát denně 

se přesvědčuju, že jsem totálně zdravej. I když jsem ovšem natolik teoreticky vzdělaný, že 

taková každodenní ujišťování se v kritické situaci, když o něco skutečně jde, se mohou ukázat 

jako ošidná. Objektivně je ale situace poměrně jednoduchá, vztahy k druhému pohlaví mi 

komplikuje skutečnost, že mám odpovědnost za příliš mnoho lidí a jejich počet stále narůstá. 

 Nakonec ale stojím u přejezdu železniční trati mezi K. a S.  Navíc jsem překonal sobě vlastní 

lakotu a všechny úspory investoval do nového oblečení. U Šoršové, kam chodívala moje 

maminka, když oblékala sebe i mě. A počínal jsem si tu jako u holiče: Dělejte si se mnou, co 

uznáte za vhodný. Ostříhejte mě, jak si myslíte, že by mi ten účes nejvíc slušel. Oblečte mě, 

abych se mohl objevit před lidma.  

 Takových podivínů je asi mezi obyvateli málo, protože k výběru mé garderoby se postupně 

sešly všechny prodavačky toho dost velkého obchodu. Pravděpodobně  tady opravdu dlouho 

podobného pošetilce neměly. A to jsem měl kdysi před lety docela slušnou Miladinu školu 

v oblékání.Všechno to jako by se však ze mě vytratilo. K mému zděšení se prodavačky 

rozdělily ve svých názorech jak mě obléknout do dvou stále nepřátelštějších táborů. Kmital 

jsem před zrcadlem  postupně ve třech oblecích, protože jedna skupina dokonce doporučovala 

dvě kombinace. Už jsem se ani nenamáhal převlékat se v kabince, jak jsem si na ty 

prodavačky zvykl. Rozhodnout jsem se však musel sám. Nakonec jsem dal na mínění té 

nejhezčí z nich. Poražené se stáhly za látkový závěs. Předtím mi ale stačily naznačit pohledy, 

že pokud jde o oblékání, jsem pitomec. Ale rozhodující bylo, že já sám jsem se sobě líbil, 

protože mě oblékla ta nejhezčí. Dokonce mě doprovodila až před obchod. A já blbec, protože 

jsem myslel na Lenu, nejen jsem neměl odvahu, ale ani mě nenapadlo si domluvit i schůzku 

s ní. Jako by mi tím oblečením nepatřičně narostl hřebínek.    

A s touhle sebedůvěrou jsem stál u železničního přejezdu na konci obce. Několik desítek 

metrů vedle mne startovali a přistávali arabští piloti na patnáctkách migách. Zrovna nejlepší 



pocit jsem neměl. Nedávno tu dva Egypťani přelétli runway a vzali sebou i pár metrů kolejí 

železniční trati. Naštěstí se jim nic nestalo, jen dvě mašiny bylo možný odepsat, byly tak 

dobré je vystavit někde před základní školou či na nějakém venkovském náměstí. Doufám, že 

je plukovník Násir zaplatí. A Lena pořád nejde. I když už moc dobře vím, že na sebevědomé 

ženské se vždycky musí nějakou dobu čekat. Včas na schůzky s milenci přicházejí jen ty 

nemilované, které nechtějí zavdat příčinu k jakékoli hádce, po které může nastat i definitivní 

rozchod. A včas potom ale také prý chodí ty seriózní, které je si dobré vzít, je na ně celý život 

spolehnutí. 

 Dívám se směrem ke K. a nikde živé duše, jen stíhačky řvou k nevydržení. Jednou asi 

ohluchnu, řadu let chodím pomalu denně střílet ze všech druhů pěchotních zbraní a teď ještě 

tohle. - Kam se díváte? zakryje mi někdo zezadu oči. - Tak z téhle strany bych vás tedy 

nečekal, otočím se k Leně. - Radši jsem celou ves obešla, přizná se. - Vy se něčeho bojíte? 

překvapí mě svým jednáním. - Ne! rezolutně moje podezření odmítne. - Dáte na řeči? 

vyslýchám ji dál. - Lepší opravdu je se do nich nedostat, přece jen si chrání pověst, - ale 

pojďte, ať nepřijdu pozdě! rychle se snaží odvést pozornost jinam, nejspíš má strach, aby se 

nedoneslo k tomu jejímu klukovi, že se tahá i s někým jiným. 

 Když tak pospíchá, chytnu ji rázně za ruku a rychle se s ní rozejdu. - Ne, ne! odmítne můj 

pokus a pro jistotu se ještě rozhlédne kolem. - Vy se fakt, Leno, bojíte! - Už jsem řekla, že se 

nebojím! bude mít nejspíš svou osobitou logiku. Bojíte! provokuju ji dál. - Je to snad nějaký 

požitek držet se s někým za ruku málem v poklusu? přidá viditelně do kroku. Chytnu ji znovu 

a pevněji a rozběhnu se. Vydrží běžet jen chvíli: - Vy mě zničíte! zastaví se a lapá po dechu. 

Přitáhnu ji k sobě a chci ji políbit. Zopakovat si ten pocit z vlaku, když šlo jen o hru. Jak 

zareaguje, půjde-li možná o něco víc. - Ne! odmítne můj pokus. - Takže jsem si ověřil, že 

máte strach! zamlouvám nepříliš šťastně svůj první debakl. - Čeho bych se asi měla tak bát? 



zasměje se pobaveně. - Třeba té ztráty pověsti! nepočínám si asi zrovna nejlíp. - Co když 

třeba nechci? naštěstí řekne s rozmarem.  

 Měl jsem ovšem tušit nebo přímo předpokládat, že si Lena se mnou bude pohrávat: - Tak 

tohle mě dost mrzí... zkouším působit na její city. - Pospíchám na hodinu, soudruhu poručíku! 

chytne mě za ruku nyní ona sama a táhne mě kupředu. - Tak to už je, Leno, nadějnější! zjevně 

pookřeju. - Neměl byste si zas tak moc od toho slibovat! pokouší se mě zchladit. - Slibuju si 

všechno! hazarduji. - Neříkejte? spíše ji tím pobavím. - Zatím by něco takového do vás nikdo 

neřekl! otevřeně se tak od ní dozvídám, co o mě koluje a mám proto vztek. 

 Dojdeme do S. Nevím proč, ale stále ještě nevěřím, že Lena chodí k někomu na klavír. Prostě 

se mi k ní taková aktivita nějak dost dobře nehodí. Spíš bych přijal, že třeba navštěvuje nějaký 

taneční kroužek nebo se učí esperanto. Typoval bych ji pro cosi extravagantnějšího. Přesto 

raději mlčím, nedovolím si její zálibu zpochybnit. Možná je pro ni výstřední to, že se učí hrát 

na klavír. Nebo si to přeje její maminka. Také vždycky když jsem měl o něčem ty největší 

pochybnosti, ukázalo se pravdou. A já měl ostudu.  

 - Budu poslouchat pod oknem, jak hrajete, předem se přiznám ke svému záměru. - Něco 

takového vás nesmí ani napadnout! odmítne můj nápad. - Jděte tady dál po té silnici, ukáže 

nalevo, - a procházejte se v té aleji. Já za vámi přijdu! A jestli vás uvidím z okna před 

profesorovým domem, nechci vás ani vidět! Ale vážně! varuje mě opravdu přesvědčivě. - 

Nahnu se k ní, abych ji alespoň letmo políbil, než mi na hodinu zmizí. - Zbláznil jste se? 

nejenže rychle uhne, ale zatváří se dokonce pohoršlivě. - A to mám celých šedesát minut 

vydržet jen tak? zvednu oči k obloze, jako kdyby mi způsobovala kdovíjak těžkou újmu. - Ale 

vydržíte! řekne sebejistě. - Jako vydrželi jiní? chci se dozvědět o ní víc. - Jestli vás to potěší, 

tak jste první, kterému jsem dovolila doprovázet mě sem! nejsem si tak úplně jistý, mluví-li 

pravdu. - Takže si ten doprovod musíte zasloužit! - Jen doprovod? - Tak si zkuste představit, 

co byste chtěl víc... Máte na přání hodinu! otočí se, jde pryč a ani jednou se neotočí. 



 Jdu alejí k V., pod nohama mi šustí topolové listí a z dálky slyším hru na klavír nebo jsem si 

ji jen vsugeroval. Ať už je Lena jakákoli, tak je na svých sedmnáct let přece jen pěkná ženská. 

I přesto že ze sebe dělá víc než je, vytahuje se, přetvařuje, někdy i lže, většinou průhledně, ale 

je v každém případě kočka. Do toho praskotu listí se mi jako už vícekrát vloudí nebo vkrade 

Milan Jariš: Žena je vždycky trochu kočka, dej větší myš a ona počká! Co Leně můžu 

nabídnout? Proč se o mě vůbec zajímá? Z dlouhý chvíle? Je zvědavá, co je za mou prý 

nepřístupnou fasádou? Jak je to opravdu s mou pověstí? Že mám jednou šanci být inženýrem 

a udělat si i doktorát? Ačkoli mě v poslední době matematika spíš opouští a víc láká filozofie 

a historie? Dokonce mě i mrzí, že jsem se nechal odradit vybrat si jako druhý obor 

psychologii. Ale tu prý nakonec stejně alespoň dva semestry budu na filozofii mít... 

 V tu chvíli jsem si vzpomněl, že Lena si ani nevšimla, že mám na sobě nové oblečení. Mé 

kalhoty skvěle drží puky, zelené sako se do tohoto podzimu dost hodí. Ve vojenských školách 

jsme se vždycky se žehlením uniformy dost mordovali. Pokud jde o puky, dávali jsme si 

kalhoty pod slamníky. Málokdo však uměl dobře vyžehlit košili a nemluvím už o saku. Za 

sebou náhle slyším tiché šustění a lehounký klapot vysokých podpatků, které tlumí listí. 

- Zkazil jste mi radost, chtěla jsem vás překvapit! nemohla si myslet, že bych ji neslyšel. - 

Zatím jsem ještě neohluchl, nepřiznám ovšem, že mě to sotva před hodinou napadlo. - Nějak 

brzo jste skončila... - Pan profesor musel zůstat na zkoušce filharmonie, pokouší se mi 

vysvětlit. – Fakt! jen jako by mi mé pochybnosti spíš potvrdila, stejně jako mě vyvedla z 

omylu, že jsem slyšel z dálky cosi hrát. - Jen jsem si chvíli něco přehrávala, jako by mi teď 

trochu četla v mysli, - abych měla na vás víc času! jak je vidět, dokáže příslibem vyvrátit nebo 

alespoň utlumit jakékoli pochybnosti. - Vy nejste rád? určitě čekala pochvalu. - A jak! 

odpovím raději s jemnou ironií. - Ačkoli nevím, na co zrovna vy chcete mít víc času! - 

Nevypadáte moc nadšeně, dokáže Lena ve vhodný okamžik nemluvit přímo k věci. - To se 

vám asi jen zdá, jsem nadšený od samého počátku, přitáhnu ji k sobě, ale ona se okamžitě 



vyprostí: - Nikdy bych netušila, že jste tak agresivní, nejspíš nějak narušuji její představu, 

kterou přebrala od jiných. - A co jste si myslela? stojíme stále proti sobě na cestě. - Že jste 

nesmělý... Asi vás služba u útvaru přece jen trochu změnila. - A proto jste souhlasila, abych 

vás doprovázel? zeptám se, ačkoli mi je jasné, že kvůli tomu ne. - Proto určitě ne! potvrdí mi. 

 - Tak proč? tuším, že si rozehráváme mezi sebou zdánlivě úplně zbytečný dialog. - Musíte to 

vědět? podívá se mi přímo do očí. - Nemusím, ale rád bych... přiznám se.  - Musí k tomu mít 

člověk vždycky nějaké důvody? - Měl by mít! - Vy vždycky víte, proč něco děláte? - Snažím 

se... - Tak já se přiznám, že zas tolik ne, je alespoň upřímná. - Tak vy nevíte, Leno, proč jste 

se mnou, začíná mi být dokonce z mých vlastních otázek trapně. - Ne, řekne bezděčně. - A 

vám to vadí? diví se mi. - Trochu... - Když jste tak cílevědomý a víte vždycky co děláte, tak 

přece stačí, že alespoň vy víte, proč jste se mnou! podcenil jsem ji, je chytřejší, než jsem si 

myslel. - A vy víte, proč jsem s vámi? přesto pokračuju dál. - Nevím, zakroutí nejen hlavou, 

ale i zvedne ramena. - A zajímá vás můj důvod? jsem zvědavý, co mi teď řekne. - Ne! 

překvapí mě ze všeho nejvíc. - S vámi, je tedy, Leno, dost těžký rozhovor, spíše cítím 

porážku. - Opravdu? rozevře co nejvíc oči, jako kdyby byla překvapena. - Vy si jen tak 

hrajete... musím konstatovat. - A na tom je něco špatnýho? usměje se. - A co je na tom 

dobrýho? už se asi ptám donekonečna. - Vy si nerad hrajete? - Už nemám na hraní čas! 

ztrapňuji se rychle dál. - Dneska jste si ale čas udělal! chytí mě za slovo. - Nepřišel jsem, 

abych si hrál, dokonce přehrávám. - Tak teď jsem opravdu zvědavá, proč jste přišel! - Proč 

jsem přišel, proč jsem přišel... podařilo se jí vyvést mě z konceptu. - Tak vidíte! už podruhé 

nebo potřetí se při našem setkání pobaveně rozesměje. 

 Znovu se pokusím přitáhnout si ji k sobě. - Mohl by tu někdo jít! už je jasné, že si mě jenom 

dobírá. - Pan profesor je přece na filharmonii! připomenu jí. - Co kdyby tady ale jel kolem 

autem? - On má auto? - Myslím taxíkem, on často jezdí domů taxíkem... - A co by se stalo, 



kdyby nás spolu viděl? Napadne mě, - Nic by se nestalo, co by se stalo? je vidět, že se mě 

snaží za každou cenu vždycky něčím překvapit. 

- Pojďte tedy! chytí mě za ruku a táhne mě přes hluboký příkop zarostlý kopřivami, lebedou a 

kdo ví čím. - Vezmeme to tady přes to pole! - V těch vašich lodičkách s vysokým podpatkem? 

udivuje mě. 

 Lena už ale stojí na kraji obrovského vojtěškového lánu, sáhne do tašky pro plátěnky a 

přezuje se. To je tedy gól, říkám si v duchu, pěkně mě převezla, jak se na naši schůzku 

perfektně připravila. - Po klavíru chodím vždycky cvičit do tělocvičny, jako by znovu četla v 

mém vědomí a vyvede mě z omylu. Nebo se alespoň snaží. U ní asi člověk nikdy neví. 

 - Co vy všechno neděláte! ocením její aktivitu. - Ale najdu si čas i na jiný věci! špičkuje pro 

změnu ona. -  Na co? zeptám se naivně. - Na co? Na co? Na co? zopakuje mi s hranou 

pohoršlivostí třikrát. - Vy se pořád jen vyptáváte! na co jiného než na neřesti! odpoví si sama 

dost odvážně. - Je ovšem otázka, co rozumíte pod pojmem neřest. - Radiku, osloví mě poprvé 

křestním jménem, absolutně všechno nemravné! nedokážu teď rozpoznat, nakolik si teď 

opravdu dělá legraci. - Už se tedy nebojíte? myslím si, že jsem ji tím doběhl. - Já už ne! 

zakroutí komicky hlavou. - Teď se, miláčku, budete bát... Nebo se budeš bát ty! Neměli 

bychom si při takové příležitosti tykat? napadne ji. 

 Místo odpovědi ji začnu líbat, nač se zbytečně zdržovat s její kladnou odpovědí. V jisté 

situaci nic jiného nepřichází v úvahu. S někým se vášnivě líbat a vykat si? Ten slastný 

okamžik z vlaku se mi vrací dokonce ve znásobené míře. Její jazyk cítím až v klíně a 

okamžitě se ozve varovný signál v mozku. Hezká ambivalence nebo co, náběh k báječné 

schizofrenii. Jenže ten pocit je silnější než chtít si zachovat racionální kontrolu. Slast se šíří 

nejen dolů, ale i do mozku, z mozku do míchy a znovu do celého těla, zvláště jednoho místa. 

Jako by mě chtěla uvnitř rozdrtit, přetlačuje můj jazyk, její zuby narážejí na moje. Přesto si 

uvědomím, že ji rukama držím za boky a rozmýšlím se, jestli je přemístit dozadu nebo 



nahoru. Zkusím nejdřív je jenom posunout, nebouří se, dokonce se sama ke mně přitiskne, 

dodá mi odvahu, že se odvážím sunout ruce výš. Ale kousek po kousku cítím, jak ji můj 

pohyb vzhůru zneklidňuje, když už se málem dostanu tam, kam chci, zarazí mě a odtrhne se 

ode mne:  

 - Nechtěl byste toho najednou moc? stále mi vyká. - Chtěl! nevím, kde se ve mně bere ta 

drzost. - My si přece ale tykáme! jaksi ex post nevyřčeně souhlasím zároveň s výčitkou. - 

Opravdu bys chtěl? v několika vteřinách se přestala zlobit, zvedne tašku ze země a vezme mě 

za ruku: - Půjdeme radši ještě kousek dál! 

 Její smysl pro realitu mě konsternuje. Pořád jako kdyby věděla, kde přesně je, odkud nás 

někdo může vidět nebo nepředpokládaně zaskočit. Myslel jsem si, že je v ní víc spontánnosti, 

ale spíš je z jejího chování patrná ostražitost a z ní vypěstovaná schopnost pohybovat se ve 

vlastním světě obeznámenosti.  

 - Nějak to tu moc dobře znáš! nevydržím nevyjádřit dost netakticky své pochybnosti. - Ty 

nemáš taková místa, kde to dobře znáš? provokuje mě. - Taková ne! znovu nemluvím zrovna 

chytře, protože nevím, co má na mysli. - Škoda! jako kdyby toho litovala. - Proč by mělo být 

něčeho takového škoda? už se asi v jejích očích chovám jako pitomec. - Mohli bychom potom 

chodit tam, kde je to třeba bezpečnější! určitě mě jen tak zkouší, je v tom nenapravitelná, ale 

vlastně by mi mohlo její chování imponovat, určitě tedy s ní není nuda. 

 - Moc ses tedy do přírody nevybavil, podívá se konečně na mé nové oblečení, ale všimne si 

jen maďarů s bílou podezdívkou a křiklavě štráfatých ponožek. - Už začínají mírně vycházet z 

módy, rozhodně mě nešanuje, takže se začervenám, propadám se studem, ale ne proto, že 

jsem dal na radu husy, která se mi tak líbila, naopak, že jsem se jí ještě nezeptal, jaké si k 

tomu oblečení mám vzít boty a taky ponožky. 



 Lena ale rychleji než já na mé oblečení a hlavně obutí zapomene, hodí u nejbližší kupky 

suché vojtěšky tašku s notami a lodičkami na zem a začíná další, tedy vlastně teprve druhá, 

nekonečně dlouhá repríza vlaku s jejíma dlouhýma rukama kolem mého krku a můj již 

opatrnější pohyb rukou nahoru, když jsem se dostatečně nasytil dole, ale sotva se dostanu do 

blízkosti druhé zakázané zóny, rozhodně podle mě většinou žen méně hájenější než ta prvá, 

Lena mě razantně zarazí a chytí za zápěstí: - Ty máš tedy opravdu ruce šátralky! nehraně mi 

vytkne. - Šátralky? slyším to slovo poprvé, i když je mi jeho význam zřejmý a navíc se mi 

zalíbí. - Necudy! použije silnější výraz. - Proč necudy? ptám se naprosto zbytečně. - Chovají 

se jako se celý ty chováš nestydatě! otaxuje mě. - Asi pro podobné šmátrání byly zrozeny! 

mám o rukou, zvláště mužských, asi jiné mínění než Engels v Dialektice přírody. - Myslíš? už 

se jí zase vrátil ten její vyzývavý až trochu i dráždivý tón. - Podívejme se! rozepne mi sako a 

sjede rukama po žebrech až na má prsa. - Dělá ti to dobře? nevím, co mi tím chce naznačit. - 

Docela jo, musím přiznat, protože tohle na mně nikdo zatím nezkoušel. A hned se toho 

snažím využít a pokusím se přesně její pohyby okopírovat na jejím těle, ale skončím jen na 

jejích žebrech, pleskne mě přes hřbety rukou: - Kolikrát tě mám napomínat, miláčku? - Co je 

povoleno tobě, mělo by být tolerováno i mě! skutečně si v tomto případě myslím. - V tom je 

velký rozdíl! usměje se, ale nepříliš přesvědčivě, jako by něco jen předstírala nebo zatajovala. 

- Co je dovoleno pánu, není dovoleno kmánu! poprvé nezareaguje nejšťastněji ani ona, což 

mě nevím proč urazí, navzteká mě a vyprovokuje. 

 Přitáhnu Lenu k sobě, chytím ji trochu divoce za zadek, který tak ráda předvádí na chodbě, 

na ulici, snad všude, až by se chtělo obecně říct na veřejnosti. Ona však kupodivu teď drží 

jako beránek, vsunula ni obličej kamsi pod sako k levému rameni, začala rychleji a hlasitěji 

dýchat, když se tu zastavila u té hromady přeschlé vojtěšky, tak ví asi proč, třebaže mám 

úplně nové oblečení a u té kopky si zároveň připadám jako čeledín, zkusím Lenu pomalu 

položit na záda do té vůně, k mému překvapení se vůbec nebrání, jen vyhlédne pro jistotu 



zpoza mého saka, kam ji pokládám, zapadneme do peřiny přírody, konce stonků mě škrábou 

kdesi v zátylku, ale zas tak moc to nevnímám. 

 Lena se znovu vymaní z úkrytu na mém hrudníku, aby začala tu třetí sladkou, vlastně spíš 

útočnou, dobyvačnou a zároveň poživačnou sérii, snad si konečně nechá na ty své poklady 

sáhnout, nejspíš ale znovu dělám stejnou chybu, že se jen opatrně pokouším, zastaví mě 

málem u samotného cíle, měl jsem si asi počínat agresivněji, takhle se Lena nepoddá, k mému 

překvapení mě ale najednou pustí, natočí se a svlékne si kalhotky:  

 - Chci se s tebou milovat! zašeptá mi do ucha a kalhotky si položí vedle na tašku. - Nebo si 

alespoň trochu pohrát, když nebudeš chtít víc, dává mi vybrat. Úplně mě tím vyvede z 

rovnováhy, mám představu určitého milostného rituálu, který jsem si tisíckrát v duchu 

přehrával, než jsem večer či v noci usnul, svlékla se rychleji, než bych mohl vůbec kdy 

předpokládat. Zůstal jsem u té méně zavazující možnosti, bylo na ní vidět, že moc spokojená 

není, ale všechno mohlo skončit i hůř. 

 - Moc na sebe tedy nenechá sáhnout, tedy myslím na některá místa, nevydržím se druhý den 

opatrně svěřit o Leně Tomymu. - Na kozy, co? okamžitě uhádne Tomy. - Hmmm... A jak jsi 

na to tak rychle přišel? jsem zvědavý. - A víš proč? asi něco ví, co se o Leně povídá. - 

Kdybych vědět, tak bych se tě, Tomy, přece teďka neptal! - Žádný kozy totiž nemá... Co vidíš 

jako dost bujné poprsí, je vespod nějaká pěnová vycpávka nebo co... zbaví mě Tomy iluze. - 

Ale je prej parádní vyšívačka, nedělá drahoty, má to strašně ráda. 

 O tohle poznání jsem bohužel přišel, protože jsem se sám o ně připravil. A dost těžko budu o 

ni usilovat znovu. Pokud by se vůbec se mnou chtěla ještě jednou sejít. Nevím totiž, jak bych 

se k ní choval, když vím, že na jistá místa si jí nesmím dovolit sáhnout, ale zároveň bych 

nesměl dát najevo, že její tajemství mi není neznámé. 
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 Na cestě ke svobodárně potkám četaře Hampla. Mám obrovskou radost, myslím ironicky, 

nemohu ho vystát, ale on vždycky u mě dosáhne svého, je strašně vlezlej, už z něho mám 

pomalu mindrák. Teď jsem ho spatřil pozdě, už se před ním nemohu nikam skrýt nebo se mu 

vyhnout. Je to takovej úlisnej lišák. Když se ke mně blíží, mám pocit čehosi odporně slizkého. 

Určitě zase bude ode mne chtít půjčit svobodárnu, i když ho nemohu donutit, aby mi použité 

prezervativy neházel pod postel. Ale už to je pokrok, původně mi je dával pod polštář nebo do 

nočního stolku, takže jsem je musel odlepovat. Já mu však nedokážu nic odmítnout, má totiž 

vražednou argumentaci: Přece nejseš svině! 

 Nechci tedy bejt svině a tak po každé jeho návštěvě smetám na lopatku pozůstatky jeho 

milostných radostí a je mi na zvracení. Ano, i teď možná nebudu chtít bejt svině, ačkoli mě 

Hampl čím dál víc osobně ohrožuje. Posedl ho fotografický amok a ty svý ženský návštěvy si 

fotografuje. Jak jinak než v Evině prádle, tedy rouše. Jedna stojí vítězoslavně opřená jednou 

nohou o mou postel. Druhá opřená na té posteli o stěnu s nohama roztaženýma do pravého 

úhlu. Třetí na svět vystrkuje nahej zadek. Hampl je přitom tak nehorázně drzej, že si negativy 

nechává vyvolávat a dělat fotografie na fotočetě našeho 113. letištního praporu. Vojáci si 

pochopitelně vyrábějí nespočet dalších kopií, které kdovíkde všude kolují po světě. Což by mi 

samozřejmě nemuselo vadit, kdyby ty nahatý fotografie neměly pozadí. Třeba s mou 

knihovničkou plnou různých filozofických, historických a matematických knih. Těžko tady na 

letišti někdo studuje takovou dost odlišnou kombinaci. 

 Ale i tohle bych snad dokázal někomu vysvětlit. Ale těžko už sérii fotografií nahatý holky v 

pozadí s diplomem s mým jménem, který jsem dostal za vítězství ve střeleckých závodech ze 



samopalu a z jistého rozmaru si zastrčil za sklo té knihovničky. Jistě si teď někdo nad tou 

fotografií může klást otázka, jestli jsem vystřelil víc ran v prvém nebo v druhém případě. 

Když jsem se o téhle jeho neomalenosti dozvěděl, strašně jsem mu vynadal, ale ten samolibej 

idiot se jen smál a klidně pro tuhle inkriminovanou fotku sáhl do kapsy a řekl mi: - Snad mi, 

Radiku, nechceš tvrdit, že by ti tahle holka mohla dělat ostudu!  

 Nedokázal jsem si odpustit se na ten snímek nepodívat a musel jsem uznat, že bych se 

opravdu za ni nemusel stydět. Určitě nemusí jako Lena kamuflovat, že by jí scházela prsa. 

Stála jako i některé předcházející dámy jednou nohou na kokosovém koberci a druhou se 

opírala o pelest mé postele, ruce vítězoslavně nahoře jako nějaká Viktorie, ale hlavně aby ta 

prsa měla co nejvýš. Bohužel, co to bylo platný, když zrovna ve výši jejího chlupatého 

černého klínu zase bylo věnování poručíku Radimu Vorlovi s kresbou samopalu na diplomu. - 

Na! pobavil jsem asi Hampla, když jsem se na tu polopornografickou fotografii díval o pár 

vteřin déle, než by se na slušného pozdního adolescenta slušelo. Jediné, co mě na tomhle 

Hamplovi imponovalo, že taky jako já dálkově studoval vysokou školu, pro změnu strojařinu. 

 - Doufám, že zase nechceš půjčit svobodárnu! raději ho předem odrazuju něco takového 

nehorázného na mně chtít, když už jsem se mu nedokázal vyhnout. - Ne, s tím tě už nechci 

otravovat, něco jsem si splašil jinde! alespoň jednou mě něčím potěší. - Ale stejně tě zrovna 

sháním! nepotěšil mě tedy nadlouho. - Co zase potřebuješ? zeptám se blbě, měl jsem ho 

předem odradit od toho, cokoli ode mne chtít. - Radiku! začíná podlézavě. - Mám problémy 

ve škole... S jednou pitomou zkouškou... S matematikou... snaží se pauzami mezi 

jednotlivými větami zdramatizovat situaci, abych byl povolnější. - Potřebuješ konzultaci? 

nebyl bych schopen nikomu v tomhle směru odmítnout pomoc. - Nějaké rady už mě, Radiku, 

nezachrání... Ten docent je úplnej idiot! Hotovej šílenec! Kromě jednoho matematickýho 

génia všechny ostatní z našeho ročníku z první zkoušky vyrazil, takže jsem se ani nepokoušel 

tam jít a vzdal jsem to předem. - Měls to aspoň zkusit! To nemyslím jako hraběcí radu, ale 



věděl bys, na čem jsi! jsem o tom přesvědčený. - Něco takového nemělo smysl, radši jsem si 

hned přeložil termín na podzim, tedy na příští týden, řekne jako by se nechumelilo. - A to mi 

říkáš teprv teď? mám určitou představu, co na nich teď mohou na strojárně z matematiky 

chtít. - Myslel jsem si, že ten debil dostane rozum, ale polovinu lidí vyrazil ze zkoušky i 

podruhý! je vidět, že Hampl zdaleka není tak svrchovaný, jak se obvykle chová nebo alespoň 

tváří. - Když ses na to přes prázdniny vybodl, tak ti asi nezbejvá si podruhý odložit termín na 

Vánoce a já ti s tou přípravou pomůžu! nemohu říct, že bych tedy byl nadšený. - Já si myslím, 

že i když budeme spolu nad tím sedět denně několik hodin, děsí mě Hampl předem, - že u něj 

přesto nemám žádnou šanci, jak mi spolužáci líčí. - A co chceš tedy dělat? ptám se zase blbě, 

jen se do jeho problémům zaplétám. - Tady na ulici ti to nemohu vysvětlovat, pojď! táhne mě 

do Army. 

 Sedneme si do rohu místnosti, Hampl objedná dva velké rumy a glóbusky, i když sám 

nekouří. Už ta jeho velkorysost mě musí varovat. Ťukneme si, vypijeme skleničky na ex a 

Hampl objedná totéž znovu. Při jeho příslovečném lakomství je mi jasný, že z něj v 

následujících minutách nic dobrého nevyleze. Po třetím rumu přede mne předestře 

nebezpečně krkolomný plán, s jakým ještě za mnou nikdo nikdy nepřišel. 

 Abych totiž za něj na tu zkoušku z matematiky šel já. 

 - Ty ses opravdu zbláznil, seš větší šílenec než ten váš docent! nemohl Hampl čekat jinou 

reakci. - Tohle je, vole, na kriminál! jsem o tom svatosvatě přesvědčený. - Není, neboj se, 

Radiku, tváří se Hampl zase bohorovně, - to nemůže selhat, hraje se mnou velkou a zároveň 

nebezpečnou hru, a ani se mu nedivím, už si přestal věřit, že jinak by vysokou školu dokončil. 

- A co budu dělat, když pozná, že to nejsi ty? idiotsky o tom začnu s Hamplem mluvit, a to 

snad jen proto, že objednal další dva rumy. - Srovnával jsem naše fotografie, jsme si dost 

podobný! přijde s něčím, co by mě nikdy nenapadlo. - Nekecej takový voloviny! musím ho 

odmítnou. - Tak se tedy kohokoli na to zeptej! je neodbytný. - Podívej! vytáhne Hampl svůj 



vysokoškolský index a zároveň i mou fotografii. - Kdes ji vzal? pobouří mě tím. - Zvětšil 

jsem si ji z jedný naší společný fotky! je vidět, že se ten knecht na rozhovor se mnou důkladně 

připravil, ačkoli by bylo zřejmě zdaleka lepší, kdyby podobnou aktivitu vyvinul i v přípravě 

na tu závěrečnou zkoušku z matematiky. - Moc tomu nevěřím, je to strašná partyzánština! 

zmírním po dalším rumu svůj dosud kategorický odpor. Toho Hampl samozřejmě okamžitě 

využije: - Ty jsi přece, Radiku, nikdy nebyl svině! 

 Nejsem svině a tak po pátém velkém rumu slíbím, že si ještě účast na tak šíleně 

dobrodružném podniku rozmyslím. Už tenhle slib Hampl podle výrazu jeho tváře považuje 

málem za totální jeho vítězství. Měl jsem asi vzdorovat déle, aby ho mé eventuální kladné 

rozhodnutí nepřišlo tak lacino, ale brzy bych se asi sám ztřískal, už být vmanévrován do 

takové rozhodně nezáviděníhodné situace asi patřičně lidskej organismus oslabuje. 

 Ta zkouška z matematiky na strojárně pomalu nestála za řeč, ty otázky by určitě zvládl i 

Hampl, kdyby se jen trochu snažil, já jsem proto při nich přímo exceloval, přičemž jsem úplně 

zapomněl, že jsem tu místo úplně někoho jiného, spadl ze mě nejen strach, ale zároveň mě 

opustila i ostražitost, ačkoli se mi pěkně svíral zadek, než jsem se rozhodl vstrčit hlavu do tý 

dost evidentní oprátky. Examinátor stále jen kýval svou holou hlavou a o to víc vousatou 

bradou: - Výborně, výborně, správně! pochvaloval si a nenechával mě nikdy ani na otázku 

dopovědět nebo příklad dopočítat. Pak si vzal index, aby mi napsal známku: - Člověče, proč 

vy, při takových znalostech matematiky, jste si dvakrát nechal odložit zkoušku? kroutil 

hlavou. - Nebyl jsem si úplně jistý, soudruhu docente! podařilo se mi přece jen říct trochu 

zajíkavě, protože nejradši bych už byl za dveřmi. - Vy ale nejste moc dobrý student, začal se 

docent hrabat v Hamplově indexu. 

 Polilo mě strašné horko. Cítil jsem, jak se červenám. V ten kritický okamžik se na mne ten 

zkoušející podíval: - Jste to vůbec vy? Kdybych byl zcela samozřejmě řekl: A kdo bych měl 



být? tak jsem jeho pochybnosti rozptýlil, ale já blbec zůstal úplně štajf. - Můžete mi ukázat 

vaši občanskou legitimaci? napadlo docenta, možná už s podobnými podvody měl zkušenosti. 

 Na tuhle eventualitu jsem zapomněli. Ani mě v ten okamžik nenapadlo, že jsem voják a 

vojenskou legitimaci nemohu nikomu ukazovat, stačilo proto, kdybych vytáhl z kapsy 

důstojnický průkaz a požádal ho, aby pochopil, že se mu s ním nemohu legitimovat. Ale to 

všechno by stejně už bylo na nic, protože docent se najednou zvedl a řekl mi: - Pojďte se 

mnou na děkanát! 

 Věren matce přírodě a taky trochu vojenské výchově jsem se na chodbě rozeběhl a utekl. 

Docent za mnou vyběhl a chvíli i běžel, ale asi bylo pod jeho akademickou důstojnost mě 

pronásledovat nebo za mnou pokřikovat, aby mě chytili jako zloděje, ani by mě nedostihl. 

Nakonec měl v ruce Hamplův index. 

 Když jsem viděl, že mě nikdo nepronásleduje, přešel jsem u vchodu z běhu do rychlé chůze. 

Vrátný stejně zrovna konzumoval svačinu, takže mě ani nezaregistroval, jak byl tím chlebem 

s uzeným zaujatý. Hampl mě čekal před fakultou a nejraději bych mu v ten okamžik dal pár 

facek. Ačkoliv bych je měl dát nejdřív sobě. 

 - Je to v prdeli, co? okamžitě na mně Hampl pozná, že všechno ruplo. Byl jsem sinalý a v 

první chvíli nejsem schopný říct ani slovo. - Moc se ti, Radiku, omlouvám, alespoň na omluvu 

se Hampl zmůže, - kouká z toho pěknej malér, hned sýčkuje. - Radši bych se neviděl, pádím 

rychle od fakulty a on se rychlým krokem rozejde za mnou. - Já taky, uvědomuje si důsledky, 

- vysoká je pro mě navěky v hajzlu! nemůže nic jinýho čekat. - A moje nejspíš taky! nejsem 

zrovna moc optimistický. - On tě někdo poznal? málem se zastaví Hampl. - To by ještě tak 

scházelo, jsem o tom přesvědčený, docent si mě může nanejvýš zapamatovat, ale nikdo jiný si 

mě tam nevšiml, ani vrátný. - Tak se ničeho neboj, já tě neshodím! konečně z něho vypadlo 

něco smysluplného. - To bych prosil! nezmohu se na jinou reakci. 



 - A co se vlastně stalo, myslím konkrétně? zeptá se Hampl, když jsme v bezpečné vzdálenosti 

od školy a čekáme na refýži na tramvaj. - Překvapilo ho, dovedu, že umím... Tedy ty umíš! 

uchechtl jsem se sarkasticky. - A proč sis dvakrát odložil termín zkoušky, když seš tak dobrej, 

vole! Ale to by bejvalo ještě šlo, ale potom se začal hrabat v tvém indexu a bylo mu divný, 

když jsi tak dobrej na matiku, proč neválíš i v jiných předmětech, které jsou daleko lehčí a i 

kantoři nejsou tak nároční, jako je on. A teprve potom ho napadlo, že bys to nemusel bejt ty a 

hnal mě na děkanát! 

 - Neměl jsi bejt tak dobrej! naštěstí tu výčitku neřekl Hampl vážně. 

 - To mi tak teď povídej! stačil jsem ještě říct, než dojela tramvaj a v ní už jsem se s ním o 

tomhle průseru nechtěl bavit, nejradši bych od té chvíle tu kalvárii vymazal navěky z paměti. 

Kdyby ovšem něco takového vůbec šlo. Když je to právě naopak, čím víc na něco chceme 

zapomenout, uvízne nám to v paměti mnohdy asi do smrti. 

 V noci nemohu usnout, je málem k ránu a já pořád probírám chyby, kterých jsem se dopustil. 

První, ta kruciální, že jsem do tak povážlivého podniku s minimální šancí na úspěch vůbec šel 

a jen si potvrdil, že jak jsem v jistých situacích a věcech opatrný, zároveň nemohu existovat 

bez jistého rizika a dobrodružství. Druhou vážnou chybou bylo, že jsem ztratil hlavu. A nejen 

proto, že se ještě nedokážu suverénně chovat ve stresových situacích, ale především jsem na 

některé možnosti nebyl připravený, předem jsme je nepředvídali a nehledali východiska, 

pokud se stanou. Třetím poučením by mělo být, že pro takové lidi jako je Hampl nemá smysl 

se angažovat, ať už jsem v jejich očích svině nebo ne, protože jednou bych mohl být v očích 

podobných individuí geroj a svině u těch slušných. 

 Když konečně přestanu přemítat o svých chybných rozhodnutích a následných reakcích a 

analyzovat je, nezbývá mi než probírat varianty, co všechno se může následně stát. Všechno 

vidím především a stále černě. A to proto, že v první chvíli počítám s jako 

nejpravděpodobnější variantou právě s tou nejhorší - že Hampl začne zpívat. A už z toho, že 



začínám používat tyhle argotové výrazy je zřejmý, že jsem pěkně na dně, psychicky dokonale 

domlácený. Vidím se ve vězení, jak mě vyrazí z armády, vyloučí z vysoké školy a budu mít 

neskonalou ostudu doma, mezi kamarády, příbuznými, známými. Sotva jsem tak 

nezadržitelně úspěšně začal, nastane po takové volovině absolutní pád. Konečně jeden z 

Mannů, už zrovna nevím který, nejspíš Thomas, těžko Heinrich, Klaus nebo Golo, napsal 

román Nezadržitelný vzestup a pád hochštaplera Felixe Krulla. I když ale jsem na sebe pěkně 

naštvaný, rozhodně bych se nikdy neobvinil z nějakého hoštaplerství, něco takového mi bylo, 

je a doufám bude cizí. Spíš mám problémy a maléry proto, že bych byl doposud nerad, aby si 

někdo myslel, že jsem svině, i když už teď vím, jak u koho. 

 Poprvé si ale musím připustit, ať už mé motivy byly sebebohulibější, že jsem podvodník. 

Předtím jsem uvažoval jen v takové poloze nebo rovině, že pomáhám kamarádovi. Jenže 

ptákovi, který si takovou pomoc a vůbec možná ani žádnou jinou nezasloužil. Čekám, jestli je 

jitro moudřejší večera, ale není. Všechny obecné pravdy mi najednou v konkrétních případech 

začínají pokulhávat. Nad slanými rohlíky s máslem a sladkým čajem k snídani se mi poprvé 

zvedá žaludek. Utěšuju se, že snad jen proto, že už přes rok nesnídám nic jinýho. Ve 

vojenských školách jsme přece jen měli pestřejší stravu i ráno. Jak se znám, téhle averze se 

dlouho nezbavím, pokud vůbec. A možnost snídat tady něco jinýho je minimální. Nakonec si 

budu muset kvůli tomuhle maléru připravovat snídani na svobodárně sám, jako to dělají i jiní 

vojáci z povolání. Doufám, že i doma neskončím s třemi slanými rohlíky s máslem a sladkým 

čajem. 

 - Co je s tebou, Radiku? pozná na mně Tomy, že nejsem ve své kůži. - To asi bude tím 

tlakem, nepřijdu na oficíra na pitomější výmluvu. 

 Ale jen proto, že incident na strojní fakultě považuju za tak velký malér, že jsem rozhodnutej 

se s ním nesvěřovat absolutně nikomu. Přinejmenším budu mít jistotu, že pokud by se o něm 



začalo mluvit, nebudu zdrojem té informace já. Nemluvě o tom, že 113. letištní prapor je na 

pomluvy přímo ideálním prostředím. 

 - Neříkej mi, Radiku, že seš už i ty v tvých letech jako rosnička, pochopitelně mé výmluvě 

Tomy nevěří. - Asi už jsem, nezmůžu se na jinou odpověď a odejdu raději z kanceláře 

bloumat po budově, abych si nemusel vyvzpomínat nějaké další a stejně hloupý výmluvy. 

 Ani druhou noc pořádně neusnu, i když jsem možná pár čtvrthodinek přece jen uštrikoval. 

Znovu a znovu probírám příčiny a daleko víc času ovšem věnuju možným důsledkům. Hrozné 

je, že všechno visí jen na Hamplovi, jestli bude nebo nebude mlčet. Nemám ale nějakou 

vážnější záruku mu věřit, Je to knecht a já blázen, že jsem vůbec stál o to se s ním třeba jen 

zastavit na ulici. Vymstila se mi a možná v životě vymstí má tolerance přátelit se v podstatě s 

každým. Jak kdo přišel a zvlášť byl-li schopnej mi zalichotit. Pro vědomí, že nejsem svině, 

jak se mi stále ten Hamplův motiv vrací. 

 Nejsem schopen se v podstatě soustředit na nic, pořád na tu falešnou zkoušku na strojárně 

musím myslet, nedokážu se už toho málem jako fantomu zbavit. I když třeba s někým 

mluvím, něco dělám, snažím se studovat nebo si alespoň něco přečíst, ten obludný přízrak je 

stále tu, všudypřítomný, neúnavný ve své vlezlosti jako Hampl sám. Jestli tohle napětí a 

nejistota budou trvat dlouho, určitě provedu nějakou další neuváženost. Musím vynakládat 

obrovské množství energie, abych se kvůli sebemenší hlouposti nerozčílil a nerozlítil. Už i 

vojáci se na mě dívají zvláštně. I když jsem si jen jejich zdánlivě odlišné pohledy možná tak 

vsugeroval. 

 Dvakrát jsem se sešel s Hamplem a detailně probrali všechna možná nebezpečí. Nechci už 

nic nechat náhodě. Ačkoli jsem psychicky dost grogy, přesto se donutím myslet na všechno. I 

když je to koneckonců dost nesmyslný, všechno opravdu závisí na Hamplovi, kterého 

především musím neustále zpracovávat, aby mlčel. On je taky vlastně absolutním zdrojem 

mých nesnází. Naštěstí je už srozuměný s tím, že odejde z armády. Dokonce už si prý našel 



budoucí zaměstnání. Bude prý topit v kotelně na americký ambasádě. Imperialisti se tedy mají 

na co těšit! 
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 Teprve za devět dní, hlavně ale devět děsivých nocí, asi nejhorších v mém dosavadním 

životě, Hampl zavolá, že dostal doporučený dopis z děkanátu, aby se tam neprodleně dostavil. 

Trnu, proč mi volá telefonem, nejradši bych mu sluchátko v půlce jeho věty položil. Sotva mi 

řekne tuhle napůl špatnou i napůl dobrou zprávu, že se přece jen něco děje, záležitosti se 

pohybují kupředu, tak se mě idiotsky zeptá, jestli tam má jít. Ptá se na věc, kterou jsme 

několikrát probrali a na které jsme se i dohodli. Raději mu proto ostře řeknu, aby za mnou 

přišel. Ale prý nemůže, musí být na baterkárně, zrovna nabíjí baterie do letadel a mají si pro 

ně přijít. 

 Dvě hodiny zase prožívám muka, zabil bych ho, že mi takový informace sděluje telefonem, i 

když jsme si snad desetkrát řekli, že se vždycky raději sejdeme. Ale pro něho asi žádná 

dohoda neplatí, ačkoli oba dobře víme, že telefonické rozhovory jsou odposlouchávány 

spojovacími ústřednami, divoce jednotlivými spojaři a někdy i vojenskou kontrarozvědkou. 

Mohu v tom lítat i proto, že si budeme počínat takhle nehorázně. Hampl potom nemusí na 

škole třeba ani pípnout a dozvědí se to tady v kasárnách i takhle zbytečně. Jen touhle jeho 

neukázněností. Jsem ze všeho už tak unavený, že mám pocit, jako kdybych probíhající děje 

prožíval ve snu. A že se za chvíli probudím a nic z toho nebude pravda. Jen tomu ovšem věřit. 

 Hamplovi trvá další tři dny, než se rozhodne na děkanát jít. Stále váhá, ačkoli nevím proč. 

Musel jsem na něj řvát, aby už přestal spekulovat, že ho zachrání nějaká šťastná náhoda a šel, 

i když vím, že ta návštěva bude pro něj nepříjemná. Poprvé si také uvědomím, že ještě horší 



trauma musí prožívat on. Ale nedá se nic dělat, odkládat jakoukoli nepříjemnou věc nelze 

věčně. 

 Když Hampl konečně vyrazí, prožívám pravděpodobně nejstrašnější den svého života, kdy se 

všechno může zhroutit. Dosavadní usilování bude na nic. Čekám netrpělivě na jeho návrat na 

stanici autobusu. Ty minuty jsou nekonečné. Propadám pomalu panice, že ho zatkli, začal 

vypovídat a brzo si přijdou pro mě. Dokonce se preventivně vzdálím od autobusové zastávky 

a čekám na Hampla několik desítek metrů od ní za kmenem jednoho ze stromů, které tu 

vytvářejí kilometrovou alej mezi letištěm a kasárnami. Jako bych si myslel, že ho povezou v 

želízkách i v autobusu veřejné dopravy. Ale zároveň nedokážu na něho nečekat. Když se 

dívám na přijíždějící a odjíždějící autobusy, jak z něho vystupují a do něho nastupují lidé, 

hlavně vojáci, dá se čekání přece jen líp snést.  

 Čekat na Hampla na svobodárně by bylo několikanásobně krutější. Konečně úplně sám 

z autobusu vypadne Hampl, běžím k němu, sice se usmívá, ale spíš morbidně: - Kurvy! 

nezačíná zrovna nejnadějněji. - Když prej nejsem ochotnej se k ničemu přiznat, tak ten můj 

případ dají bezpečnosti! je to tedy v prdeli, jak už mluví o případu, i když se pomalu nic 

jiného nedalo čekat, ten průser na podobné řešení vypadal už od počátku. - Třeba tou 

bezpečností jenom straší, přesto se ho snažím alespoň trochu utěšit, když vidím, jak vypadá. - 

Mám dojem, že jsem je tou svou verzí dost zaskočil, hodnotí své chování na děkanátu. 

 Ta naše společně vymyšlená verze byla dost slabomyslná, těžko ale najít nějakou takovou, 

která by měla jen třeba mírnou naději na úspěch. Měl tvrdit, že nic neví, dělat překvapeného, 

že ztratil index, takže nemohl přijít ke zkoušce. Oznámil prý ztrátu děkanátu, aby vyřídil 

docentovi omluvu. A kdo bral telefon si nepamatuje, nejspíš se nějaká žena představila jen 

názvem instituce. Takže má dojem, že někdo z lidí, kteří ho nenávidí, mu index ukradl, aby se 

mu pomstil. Má mnoho nepřátel, kteří mu závidí, že studuje na vysoké škole. A že tedy sám 

oznámil bezpečnosti, že mu neznámý pachatel ukradl index. Takže sice výmluva na hlavu, ale 



trochu jí děkanátu alespoň trochu zkalil vodu, že se budou tím muset zabývat možná jinak, 

než původně chtěli, jednoduše ho vyloučit. 

 Zase dny čekání. Nemám sílu ani odjet k rodičům. O dalších schůzce s Lenou ani nemluvě. 

Jen bych se asi u ní ještě víc ztrapnil. Nevím, proč jsem si zrovna vzpomněl na Evu, ta by mě 

možná dokázala uklidnit. Udělal jsem chybu, že jsem s ní neodešel do Košic. Ale možná by se 

mi tam mohlo stát něco ještě horšího. Takže i přes víkend čekám na svobodárně v kasárnách, 

co se bude dít. Má naivita už pomalu hraničí se stupiditou. 

 V noci ze soboty na neděli však za mnou nenadále přijde pomocník dozorčího posádky, že 

jsem prý nejrychleji dosažitelný důstojník 113. letištního praporu, což je ovšem úděl všech 

ubytovaných na svobodárně přímo v kasárnách, mám prý okamžitě odjet s dozorčím posádky 

k železniční trati mezi K. a S., přejeli tam prý jednoho našeho poddůstojníka z povolání. 

Neřekne mi sice koho, ale mě jeho jméno instinktivně napadne, najednou jako bych tu obecně 

špatnou zprávu nejen předem věděl, ale si ji dokonce podvědomě přál. 

 Tím na místě zabitým poddůstojníkem z povolání je skutečně četař Hampl. 

 Dívám se na jeho zohavené tělo a stále tomu nevěřím. Všechno jako by bylo tímhle neštěstím 

smazáno, smeteno ze zemského povrchu. Padá ze mne všechna tíha, ale ještě mohutněji se na 

mne věší jiná. Výčitka svědomí jako kdybych si takový absolutní konec, definitivní vyřešení 

našeho společného incidentu přál. Řekni, že sis jeho smrt přál! říkám si a zároveň vyčítám v 

duchu. Přál! Přál! Přál! Nedokážu si tu jeho smrt přiznat upřímně ani sobě. Korunní svědek 

mé možné životní tragedie navždy zmizel z tohoto světa. Jen musím věřit, že se s tím, kdo za 

něj zaskočil na zkoušce, nikomu nesvěřil. 

 Vyšetřování ukázalo, že v případě smrti četaře Hampla nešlo o sebevraždu, jen si opilý krátil 

cestu z hospody po trati a nezaslechl v dešti a ve větru blížící se lokomotivu. 



 Oficiální vysvětlení Hamplovy smrti mému svědomí moc neulehčí. Nemohu sám sobě 

předstírat, že jsem si v těch probdělých a poloprospalých nocích nepřál, aby ho s těmi jeho 

nápady vzal čert. V následném psychickém traumatu si začínám vyčítat, že jsem vlastně jeho 

smrt přivolal. Dokonce snad mám v sobě nějakou nadpřirozenou sílu, aby se nepříjemné 

události podobně vyřešily v můj prospěch. Je to zjevný nesmysl, ale má psychika byla poprvé 

v životě podrobena takové zátěži. 

 Náročný vojenský výcvik v pěchotním učilišti, sebekrutější hodiny v mrazu nebo v 

červencovém vedru, kilometry propochodované nebo proklusané v plynových maskách, 

neustálé zakopávání vleže s polními lopatkami, dlouhé noční bdění ve strážní službě, tvrdý 

nácvik na spartakiádu na bradlech a na metacích stolech - všechno bylo proti tomu, do čeho 

mě zatáhl Hampl, pokud jde o psychickou zátěž, v podstatě nicotné. 

 A navíc nemám přístav, kde bych zakotvil, kde bych si mohl v klidu léčit rány. Kdybych 

chodil s nějakou dívkou, kterou bych miloval, měl ženu, které bych důvěřoval, snášel bych 

podobné situace rozhodně líp. Ležet vedle někoho a mít možnost mu o svých trablech 

s důvěrou říct, by člověka těch depresí zbavilo nebo se pro něho staly alespoň snesitelnějšími. 

Nevím, kde se ve mně vzala ta anticipace, že společně sdílená postel pomáhá, že se v ní 

snesou i slzy chlapa. 

 Jako kdybych zároveň zapomněl, co mi říkal táta, který mi nikdy nechtěl moc radit, spíš jen 

občas utrousil nějaké moudro: Ženské se nikdy s ničím nesvěřuj! Nevím, proč k takové životní 

pravdě došel. Nikdy se mi nezdálo, že by moje matka něco v jejich vzájemných vztazích 

zneužívala. Ale co člověk může odpozorovat v rodině jako dítě... 

 Mít třeba jen důvěrného a důvěryhodného přítele. Máme asi většina z nás mnoho kamarádů, i 

dobrých, ale nikoho úplně blízkého. Poprvé si uvědomuju, že jsem vlastně po šesti letech v 

armádě osamělým jezdcem. Stále mezi ostatními, mezi lidmi, tedy spíš vojáky, možná u 

mnohých i oblíbený, že nekazím a nezkazím žádnou legraci a nedělám podrazy, ale pořád v 



jisté distanci. Jsem vlastně spíš sám než s jinými. Takový stav je možná docela dobrý, když se 

nic vážnějšího neděje, když chce člověk samostatně něco dokázat, ale není záviděníhodný, 

když se dostane do svízelnější situace. 

 Měsíc po té nešťastné události se náhodou ocitnu v kanceláři náčelníka štábu našeho praporu, 

když major Traxler mimoděk řekne: - Po tom Hamplovi tedy zůstalo hezkejch pár průserů! 

Jedna ženská v jiném stavu. Plno dluhů. Sbírka pornografie... V tom momentě ve mně hrkne, 

co řekne dál, ale on pokračuje, aniž by se mě něco osobně dotýkalo. - Taky na té vysoké, co 

studoval, jenom samej svrab a neštovice! A opět naštěstí bez komentáře, ani se na mě 

nepodívá, kdyby mě snad tím svým povídáním zkoušel. 

 Ani v dalších dnech a týdnech se nic v souvislosti s Hamplem a s jeho tragickou smrtí neděje, 

osobně mi nikdo vztahy s ním nepřipomíná. Nedlouho poté mě znovu vzbudí pomocník 

dozorčího posádky. V Axe se prý utopil další náš poddůstojník z povolání a mám tam zajet ho 

identifikovat. Budeme-li i takhle rychle přicházet o vojáky, nejen rozhodnutím čestného 

soudu, brzy u praporu nezůstane nikdo. 

 Plovárna je auf, zastavili provoz, jen tu museli zůstat všichni zaměstnanci, co byli v tu dobu 

ve službě, a jeden svědek, co utopeného objevil. Poznám, že tím mrtvým je rotný Bém. Lékař 

konstatuje mozkovou mrtvici. Bém skočil z malého můstku do bazénu a už nevyplaval. 

Objevili ho možná za dost dlouhou dobu. Někdo z dalších návštěvníků při plavání do něho 

kopl. Kdybych byl cynik, tak bych řekl, že skončil krásnou smrtí. Už je tu i náš 

kontrarozvědčík. Plavčík je pěkně vyděšený. Takový už starý obtloustlý pán v důchodovém 

věku. Bojí se, abychom na něj něco nehodili. Netváříme se, že bychom si mysleli, že má za 

Bémovu smrt nějakou přímou odpovědnost. Možná si mohl všimnout, že někdo nevyplaval, 

ale to by se nesměl od bazénu ani hnout. Ale i lékař se domnívá, že smrt nastala okamžitě. 

 Sedíme poté ve čtyřech v plavčíkově kabině, čekáme na další vyšetřování kriminálky a 

plavčík zatím začne vyprávět, že něco podobného se tady naposled stalo za války. A to prý 



bylo daleko děsivější, ve vaně tu umřel jeden z pohlavárů pražského gestapa. Všichni 

zaměstnanci se třásli strachem, gestapáci je v první chvíli obvinili z vraždy. Už se cítili 

v pankrácké sekyrárně nebo v koncentračním táboře. Byl to obvyklý trik gestapa předem 

všechny lidi vyděsit, nakonec vyvázli bez trestu. Ale ten strach z té doby jako kdyby se 

přenesl i do současnosti. Přijdou tři pracovníci kriminálky, ale ani ti se netváří nijak 

nepřátelsky. Spíš si počínají rutinně. Plavčíkovi jen vytknou, že on měl objevit utopeného 

jako první, pokud mu vůbec neměl pomoci. 

 Bémova smrt jako kdyby mi poskytla příležitost alespoň na určitou chvíli na Hampla 

zapomenout, na někdejší výčitky svědomí, jako kdyby mi tahle událost vlastně znovu 

psychicky nebo dokonce psychoterapeuticky pomohla. Jako krutá skutečnost, že jedna smrt se 

v mnoha smrtích ztrácí. I fronťáci říkají, že nejhorší je setkat se s prvním padlým, na toho se 

nezapomíná, ty smrti ostatní, pokud nejde o nejbližší kamarády, se už stávají zvykem. 

 Jen si v duchu pověry říkám, že první byl Hampl, druhý Bém, takže kdo bude třetí? Letectvo 

je až neskutečně pověrčivé, snad i proto, že smrt tu může přijít kdykoli a zcela náhodně, 

v letectví stále ještě působí jakési stochastické procesy. Letci navíc se děsí toho, že jak padne 

první letadlo, havaruje brzy druhé a konečně i třetí. Podobně zahyne-li nebo umře jeden, brzy 

přijde i druhá a třetí smrt. 

 Přejdou mé sedmé vojenské Vánoce a druhé, které prožívám jako důstojník, ale stále mám 

pocit, že se smrti kolem sebe nemohu nijak vyhnout. Průběh mé vojenské služby zatím stále 

doprovází dost okolností, abych nezapomínal, že smrt existuje, třeba jen neosobně, ale jsem 

do prostoru jejího působení vtažen. 

 Mám totiž pocit, jako by skutečně ten zákon o třetí tragédii platil. Při lyžařském výcviku 

v horách se zabije jakýsi neznámý voják základní služby z místa naší vojenské posádky. Náš 

113. letištní prapor musí z rozkazu náčelníka posádky zorganizovat jeho vojenský pohřeb a 

ovšem jako v poslední době tradičně velitelem kondolenční čety určí náčelník štábu mě. 



Nedovolí se šprajcnout, že my jako bojový útvar s tím nemáme co dělat, od toho je pražská 

posádka, ale major Traxler mi okamžitě namítne, že my do pražské posádky nepatříme, jsme 

samostatnou posádkou.  

 A tak s desátníkem Faltysem odjíždíme s osmsetpětkou až na druhý konec Prahy, kamsi do 

Vršovic, abychom vyzvedli rakev s vojákovými pozůstatky, jak se mrtvým tělům v úřední 

češtině prapodivně říká. Když přijedeme na železniční nádraží, jeden ajznboňák jde s námi 

otevřít zapečetěný vagón kdesi na odstavné koleji. Otevře posuvná vrata a na plošině leží k 

našemu překvapení rakve dvě. 

 - Mají být skutečně dvě! uklidňuje nás železniční zřízenec a ukáže nám příslušné papíry. 

Vlezeme do vagónu a napětí mě neopouští. Žádná z rakví totiž není označená. I ten dosud 

suverénní železničář bledne. Faltys mi pošeptá: - Seber jednu rakev a zmizneme, stejně ji 

pozůstalí nesmějí otevírat! 

 Kdyby tu neležely ty rakve, tak bych mu určitě sprostě vynadal, teď mě od toho odradila jen 

jakási pieta k mrtvým. A navíc, proč mi začal drze tykat? Že jen zneužívá mou 

nezáviděníhodnou roli? Pokud jsem se v té prekérní situaci nepřeslechl. - Přece něco takového 

nemůžeme udělat, řeknu Faltysovi o něco hlasitěji, když železničář mlčí. Teprve když se na 

něho podívám, tak milostivě řekne: - Obě mrtvoly jsou podle předpisu i podle papírů 

zaletovány v kovových rakvích. Což víme a nijak moc nám zase naši úlohu neulehčuje. 

 - Vy jste se snad zbláznili! tuším, co mi oba chtějí vsugerovat. - Přece si tady nebudeme 

házet korunou, neopouští mě smysl pro černý humor. -  Jako třeba při fotbalovém zápase, na 

které straně mají mančafty začít hrát! nenapadne mě nic příhodnějšího. - Nadzvedněte a 

natočte ty rakve, jestli nejsou někde označeny vespod! nařídím jim už spíš ze zoufalství a oni 

se dokonce s přehnanou ochotou chopí nejdříve první a poté i druhé rakve, zvednou je, já se 

pod ně podívám, ale zbytečně, nikde zase není nic, co by nám pomohlo rakve bezpečně 

identifikovat. 



 Drážní zaměstnanec se znovu podívá do svých lejster: - Tu druhou rakev nám sem šoupli po 

cestě v Turnově! - To je nám teď platný jako těm oběma mrtvejm zimník! spíš než cynicky 

řeknu hořce. - Radiku! osloví mě teď Faltys dokonce křestním jménem. - Podívej se, kolik je 

hodin! natáhne ke mně ruku s hodinkami, jako kdybych neměl svoje. Je mi ale stejně jako 

jemu jasné, že budu-li chtít skutečně věrohodně zjistit, kdo ve které rakvi je, vojákův pohřeb 

se bude muset odložit. A já z vojny až moc dobře vím, že lepší je rozhodnout se blbě než 

vůbec. I když tím znovu riskuju zbytečný oplítačky. 

 - Kdo je v tý druhý rakvi! napadne mě něco smysluplnějšího jako vždycky, když jsem v 

nejhorším. - Nějaká stará bába... vyčte ten ajznbón z růžové průvodky. Jdu k rakvím a přikážu 

Faltysovi: - Chyť to na druhý straně! abychom rakev zvedli. Desátník se na mě nechápavě 

podívá, ale jde. Postupně zvedáme a potěžkáváme obě rakve. Teprve teď mě Faltys a 

pravděpodobně i ten železničář pochopí. První rakev je viditelně těžší, druhá proti ní 

lehoučká, mělo je to oba napadnout hned, když rakve zvedali poprvé, abych se podíval pod 

ně. - Jak byla stará ta ženská? zeptám se pro jistotu zřízence. - Dvaadevadesát, vyčte z papíru. 

- Pak se nemáme o čem bavit! řeknu rozhodně. - Tak bereme tu první, ten kluk rozhodně 

nemohl bejt takovej věchýtek, když byl na výcviku v horách a u výsadkářů, zapochyboval 

bych, kdyby to byl třeba tankista, ti bejvaj některý dost mrňaví, aby se do tanku vůbec vešli, 

trousím svý vojenský pravdy. 

Pošoupneme vybranou rakev ke dveřím, Faltys vyskočí z vagónu a mávne na řidiče 

osmsetpětky. 

 Dovezeme rakev k rodině, matka ji chce nechat otevřít, nenechá si vysvětlit, že uvnitř je ještě 

jedna zaletovaná. Když neuspěje, všimne si Faltyse a začne ho objímat: - Jsi mu tak strašně 

podobný! rozpláče se tak zoufale, že i jinak dost otrlým Faltysem její dojetí zacloumá. 

Stojíme nerozhodně kolem ní, ale nikdo si nedovolí zasáhnout. Teprve po chvíli se otec 

zabitého vojáka marně pokusí manželku od Faltyse odtáhnout. Nakonec ji od něho musíme 



odtrhnout násilím. Stále se totiž musím dívat na hodinky, abychom nic nezmeškali. Naštěstí 

se už nic dalšího katastrofického nestane. Odvelím šťastně i čestnou salvu a spustíme rakev za 

zvuku vojenské hudby do hrobu. 

 Večer za mnou přijde drze desátník Faltys i na svobodárnu: - Vidím, Radiku, že tě v poslední 

době všechno nějak zmáhá! není bohužel daleko od pravdy. A já zase jako v Hamplově 

případě nemám sílu, abych ho vyhodil nebo si alespoň vymínil, aby mi laskavě netykal a 

neoslovoval mě křestním jménem, když jsem mu to nedovolil nebo jsme se na tom společně 

nedohodli. - Heleď, nezlob se na mě, sedne si vedle mě na pelest postele, - ale mám pro tebe 

takovej návrh. Podepiš mi opušťák, volá jeho drzost až do nebe, - a zajedeme k nám do 

Chocně. Máme tam barák, pošlu mámu někam pryč, povyrazíme si, určitě tam nabalíme 

nějaký pěkný kočky, takže snad konečně přijdeš na jiný myšlenky! řekne mi bez obalu. 

 Faltys mě neuvěřitelně štve, ale zároveň něčím přitahuje. Je určitě eminentní sígr, ale prožil 

si v životě svý, jak jsem se díval do jeho papírů. Oba rodiče byli za okupace v koncentračním 

táboře, otec tam zahynul a matce tedy zůstal jen on, takže si ho nejdřív hýčkala a pak už asi na 

něj zase nestačila, takže se jí mírně řečeno vymkl. Ale v žádném případě nebyl nesympatický. 

Nakonec jsem tomu drzounovi proto unaveně slíbil: - Tak jo... 
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 Faltys je z malého východočeského městečka na hlavní trati na Českou Třebovou, takže tu na 

nejfrekventovanější československé železnici pravidelně staví rychlík. Dojdeme k pěknému 

rodinnému domku, lepšímu než mají mí rodiče, nikdo tu ale není. Přesto na stole leží teplá 

večeře. Jako by ji tu někdo před pár vteřinami nebo nanejvýš minutami položil, ještě se z ní 

kouří. Faltysova matka musela před chvílí decentně odejít. Nebo ji k tomu Faltys v dopise pod 



nějakou záminkou donutil. Já bych něčeho podobného schopný nebyl, ani by mě cosi tak 

trapného nenapadlo. 

 Když se najíme, prohlížím si v obývacím pokoji fotografie a nejrůznější diplomy či 

osvědčení Faltysových rodičů. Otec zahynul v Mauthausenu, matka byla několik let v 

Ravensbrücku. Byla to odveta za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Z 

jakýchsi podvědomých motivů si vzpomenu na Hampla. V těch nejkritičtějších dnech jsem si 

přál, aby zmizel z povrchu země. Když skutečně zahynul, bylo mi ho líto, ať už byl jakýkoli. 

Asi se nezměním, vždycky je mi líto kohokoli, kdo se dostal do nějakých těžkostí, a to už 

nemluvím o těch nenapravitelných.  

 Nikdy jsem si vlastně něčí smrt vědomě nepřál. S výjimkou Adolfa Hitlera. Celá léta okupace 

jsme se těšili na den, kdy se jeho velká fotografie v černém rámečku objeví v novinách a po 

zprávě v rozhlasu se ozvou pochmurné německé traumarše. Byla to u mne však jen jakási 

spontánní dětská radost. Když parašutisté vyslaní z Londýna zabili Heydricha, byl jsem malý 

kluk, sotva sedmiletý. Cítil jsem jen strach, který jako by se ve mně odrážel z vyděšených 

obličejů lidí, ale hlavně z plakátů s dlouhými seznamy jmen zastřelených za schvalování 

atentátu na říšského protektora. Ten strach byl strašný. Zvlášť když jsem viděl německé 

vojáky jak v hordě jako středověcí loupežníci nebo lapkové v době moru chodí od domu k 

domu a prohledávají je. 

 - Nač myslíš? zeptá se mě Faltys. - Nemáš ještě hlad nebo na něco chuť? nevím, proč ho 

mohla v téhle chvíli napadnout zrovna tahle otázka. - Mého vzdáleného strýce, bratra babičky 

z matčiny strany, za heydrichiády taky popravili, řeknu, nač jsem skutečně zrovna myslel. - V 

naší čtvrti měli společnou ilegální organizaci komunisté, sokolové i legionáři. - Fakt nemáš 

hlad? zeptá se mě Faltys ještě jednou. - Ani nápad! rozhodně teď na jídlo nemyslím. - Tak 

vyrazíme! dojde mi smysl jeho otázky. 

 A vyrážíme. 



 Faltys má neskutečné množství kamarádů a kamarádek a známých vůbec, snad se tu zná se 

všemi lidmi, alespoň v téhle  v hospodě a na této zábavě. Ani se proto nedivím, že se tak 

dlouho nemůže odtrhnout už od šenku, každý si chce s ním připít a vyptává se, jakou má 

vojnu. - Jakou bych mohl mít vojnu, když je tady můj velitel roty se mnou! chlubí se Faltys, o 

což mu asi taky šlo, když mě pozval k sobě na návštěvu a do hospody, kde se sešla snad 

polovina městečka.  

 Všichni si mě nevěřícně prohlížejí, vypadám mnohem mladší než Faltys, on také je o dva 

roky starší. Ta pozornost je mi ale dost proti srsti: - Přišli jsme se sem ztřískat nebo na 

zábavu? zašeptám Faltysovi, když se pozornost jeho kámošů na okamžik obrátí kamsi jinam. - 

Jestli budeme takhle pokračovat, tak se dál než tady k šenku ani nedostaneme! začínám si to 

opravdu myslet. - Ještě jednou dokola! ukáže Faltys na výčepního, aby se revanšoval a pro 

jistotu hned zaplatí.  

 Když sáhnu taky do náprsní kapsy, hned mě zarazí: - Já jsem tady doma! nezdá se, že by mu 

někdy chyběly peníze, maminka a celé příbuzenstvo se asi o něho dost pečlivě starají. - A 

padla klec! řekne Faltys rezolutně, když si s každým přiťukne a vypijí skleničky do dna. Je 

zajímavé, že všichni ho respektují, má tu mezi ostatními autoritu, i mezi staršími. Má v sobě 

určitě nějakou zvláštní sílu nebo vlastnost ovlivňovat ostatní. 

 V sále je plno, ale Faltys chytne za ruku jednoho z pořadatelů, který nás okamžitě posadí ke 

stolu, kde sedí několik dívek. Číšník přinese láhev a než ji stačí otevřít, jedna z dívek už 

vyláká Faltyse si zatancovat, i ostatní se vytratí, ponejvíc na taneční parket. Začnu tedy z 

dlouhé chvíle upíjet víno sám. Faltys se dlouho nevrací, jako kdyby na mě zapomněl, ale když 

už na něho začnu být naštvaný, tak se objeví u stolu: - Přece tu takhle nebudeš sedět sám jako 

tvrdý Y! vyčte mi. - To víno je náhodnou výborné, tvářím se jako znalec, - určitě lepší než 

tvrdej alkohol! začnu tvrdit, ačkoli je mi to úplně jedno. - Fakt? zasměje se Faltys, sedne si 

vedle mě, setře si z čela pot a nalije si. 



 Nad Faltysem se znovu nahne stejná dívka, která ho už jednou vylákala na parket. Faltys ji 

však stáhne vedle sebe na volnou židli: - Ty bys mě brzo zničila! Mně stačí, když mě na vojně 

prohání tady můj náčelník! nezapomene se znovu pochlubit. - A víš co? Jdi si sednout ke 

svýmu stolu! bez okolků ji vystrnadí, chce mi asi dát najevo, že si s místními holkami může 

dělat, co chce, ale je to škoda, ta dívka byla docela pěkná. - Nechováš se tedy k holkám 

zrovna nejtaktněji, Vladimíre! vyčtu mu. - Ona mě zná, určitě se nenasrala, za chvilku se 

vrátí, je to taková má trvalka... 

 Faltys stále něco povídá, ale já ho poslouchám jen tak na půl ucha, rozhlížím se spíš kolem 

sebe a hned po prvním přehlédnutí přítomných příslušnic druhého pohlaví už vím, kam se 

mám dívat. - Která se ti tady líbí? všimne si Vladimír, že jsem na pár vteřin ustrnul pohledem 

na jednom místě. - Co? snažím se dělat překvapeného. - Žádná... lžu. - Jo, je mi jasný! 

zaregistroval, kam jsem se asi mohl dívat. - Libuška! ukáže zrovna na tu, které jsem si všiml. - 

Já ji sem pozvu! chce se zvednout. - Neblbni, Vláďo! Přece mi nebudeš dělat dohazovače! ne 

snad, že bych něco takového nesnášel, ale nikdy jsem to ani neměl zapotřebí, leda využívat 

ještě na měšťance některou holku, aby ode mne doručila nějaké jiné vzkaz nebo dopis.  

 - To je fakt pěkná holka! dokonce mě Vladimír sám přesvědčuje a znovu se zvedá, takže už 

ho nechám. Jde s ní sám tancovat a když dotancují, přivede ji opravdu jako beránka k našemu 

stolu a zároveň okamžitě od nás odejde. Tohle mi tedy tak scházelo, ať už je Libuška 

sebemilejší holka. Když se vzájemně představíme a řekneme si pár zdvořilostních vět, začne 

naštěstí hrát hudba a mě proto z rozpaků nenapadne nic lepšího než si s ní jít tancovat, co 

jiného na taneční zábavě taky, ačkoli zrovna zvláštní tanečník nejsem, spíš naopak. K mé 

radosti hrají tango, což nejen rozpoznám, ale je to jediný tanec, o kterém se dá říct, že ho jakž 

takž zvládnu. Jinak cholera a gomora, nebo přesněji Sodoma a Gomora. Jak jinak, ve 

vojenských školách v době korejské války nepřicházely taneční v úvahu. I když jsme o to v 

Žižkově škole usilovali. O to víc jsme se ale napochodovali, nacvičili na nářadí, naběhali v 



plynových maskách, načesali hvězdy na slamníky. Libuška naštěstí má pochopení. Snad jí 

stačí, že nemám tendenci padat na zem, šlapat ji na nohy a držím alespoň rytmus. 

 Sedneme si, Vladimír kupodivu po chvilce přijde ke stolu, ale s novou dívku, černovlasou, 

smavější, se zajímavě ušlechtilým výrazem v tváři, kterou představí jako Hedu. Hned poté ale 

znovu kamsi zmizí. Heda mě hned poprosí, abych šel za ním do výčepu, jinak je nebezpečí, že 

ho budu muset nést domů na zádech. - Máte s ním takové špatné zkušenosti? zeptám se. - 

Nemám, ale má tu podezřele moc ještě podezřelejších kamarádů, které dost dlouho neviděl... 

Asi jste ho moc často domů nepouštěl, vyčte mi, jako kdyby si nyní na Vladimíra dělala 

kdovíjaký nárok.  

 - Nezáleží to jenom na mě, Hedo! ani se tak nevymlouvám, jako říkám pravdu, já mám právo 

podepisovat vycházky, opuštění ubytovacího prostoru velitel praporu. - On Vláďa nebyl nikdy 

moc ukázněnej, spíš rozmazlenej, pochopí má slova Heda jinak. - Tím spíš byste pro něho 

měl jít! motivuje mě k tomuto kroku i Vláďovou nejspíš přesnou charakteristikou. - Vy s ním 

chodíte? raději se zeptám předem, jestli ji mám respektovat. - Ne, byla jsem jen do něho 

zamilovaná, než odešel na vojnu, bez odezvy, přizná se zvláštně a Libuška vedle nás, který 

ten náš rozhovor mlčky sleduje, se usměje. 

 Vladimír mě u výčepu, obklopen svými kumpány, obejme kolem krku a radostně přivítá: - To 

jsem rád, Radiku, že nedáváš přednost nějakejm ženskejm před kamarády! Pane vrchní, osloví 

tak výčepního, ještě jednoho myslivce pro mého velitele! - Ta Libuška je ale hezká holka, co? 

nahne se Vláďa ke mně. - Když tu ale budeme takhle vypíjet, tak nám zdrhnou obě nebo nám 

je někdo sbalí! - To si nedovolej! je Vladimír sebejistý. - Ony nebo oni? napadne mě. - Co? 

asi mi Vladimír nerozumí. - Jestli si nás nedovolí opustit ony nebo se nikdo pro ně neodváží 

jít, už nevím, jak bych mu to řekl víc po lopatě. - Tak jim to dopřej, ať si holky zatrdlujou, a 

nám dopřejou tohle! přiťukne si se mnou, když přede mne výčepní položí sklínku s jakýmsi 



likérem, který jsem doposud nikdy nepil, jenom o něm slyšel. - Ty se mi fakt, Radiku, líbíš! 

má nejspíš chuť se teď se mnou bratřit nebo co.  

 - Tak, kámoši, na ex! obrátí se ke svým kamarádům. - Já to dneska balím! jako by v té vteřině 

dostal rozum. - Chlapů jako jste vy denně vidím stovky, ale ženský pomalu žádný! zároveň 

jako kdyby o stoosmdesát stupňů obrátil, i když zas tak úplně nemá pravdu, ženských je u 

letectva stále víc a víc včetně našeho 113. letištního praporu, ačkoli po trapném zážitku se 

svobodnicí Navrátilovou se jim raději vyhýbám. 

 - Hedo, ty zmije! vezme Vláďa svou kamarádku kolem krku a stiskne ji, že málem zaječí. - 

Ty si za mnou poslala policajta! Promiň, Radiku! okamžitě se omluví. - Za to budeš dneska 

v noci pěkně pykat! vyhrožuje jí. - Už se od vás nehnu ani na krok! slibuje. - To známe, 

Vládíčku! provokuje ho Heda. - Ještě mě rádi pošlete k pípě! vyhrožuje. - Ale nejdřív musím 

ze sebe všechno vypotit! vezme Hedu za ruku a jde s ní tancovat, i když už jen v polovině 

skladby. Libuška se usměje, nevím jestli i na mě: - Je to fakt prima kluk, jako by ho chtěla 

přede mnou z neznámých důvodů nebo z pouhé solidarity hájit nebo bránit. - Je na něm ale 

vidět, že je mazánek. Maminka se v něm přímo vidí, Vládíčku sem, Vládíčku tam! Nikoho 

jinýho už nemá... nevykresluje ho tedy zrovna nejpůvabněji, ale jen tím dokresluje jeho 

celkový obraz. - Hřeší na to i na jinou věc, že jsou bohatí, jeho maminka dědila dost velký 

majetek po svých příbuzných, tím vlastně i vysvětluje, proč je Faltys stále při penězích. 

 Libuška to o mém podřízeném desátníkovi Vladimíru Faltysovi říká takovým tichým a 

zároveň chápavým hlasem, že nemám pocit ani pomluvy, ani výčitky, asi k němu má docela 

dobrý vztah, ale nepokouším se dozvědět něco víc, Libuška se mi líbí a podobnými otázkami 

bych si vztah k ní mohl jen pokazit. 

 Jsou málem dvě hodiny po půlnoci, zůstali jsem v tanečním sále téměř do konce zábavy, kdy 

se sál postupně vyprázdnil, mnoho párů se vytratilo a zůstali jen vytrvalci. A hlavně opilci, 



kteří buď zpívají nebo se hádají v šenku, zatímco já jsem stačil úplně vystřízlivět a Vladimír k 

tomu nemá daleko. 

 Co mě nejvíc ale překvapí, bez jakéhokoliv domlouvání jdou dívky směrem domů s námi, 

jako kdyby bydlely někde poblíž. Že jde s námi Heda, jsem schopný posléze trochu pochopit, 

u Libušky méně. Začínám mít nedobrý pocit, že Vladimír Libušku zpracoval, aby šla se 

mnou. Možná ale třeba s ním, nestačil jsem se ještě v jejich vzájemných vztazích vyznat. 

Nebo ho má možná také ráda jako Heda a poslechla ho. Ale třeba jsem si tu myšlenku jen 

vsugeroval, chce jít prostě se mnou. Poslední incidenty s mou psychikou dost zacloumaly. 

Ani k Evě jsem si ale nedokázal vytvořit korektnější vztah. Měl bych už konečně brát věci, 

jaké jsou. I pokud jde o ženy a jejich rozhodování. 

 Faltys usilovně shání po domě něco k jídlu a k pití. Má utkvělou představu, že každou 

návštěvu musí něčím nacpat a napojit, jinak by jako hostitel v jejich očích totálně propadl. 

Maminka samozřejmě nezapomněla a tak můžeme debužírovat. Poprvé v životě jím uherský 

salám. Šunku jsem naposled jedl jako malý kluk ještě za první republiky, než přišli Němci a 

všechno z našich obchodů vyžrali. Jejich  marka měla z rozhodnutí okupantů hodnotu deseti 

korun, i když ve skutečnosti sotva jedné. Ani nevím, proč mě napadají zrovna tyhle asociace. 

Faltysovi se mají dobře, i když si užili své a zůstali jako torzo rodiny jen matka se synem. 

 V podkroví domu jsou dvě místnosti a v obou na peřinách čisté povlaky. Mám rozporné 

pocity, Vláďova maminka se nejspíš stará i o to, aby si užil. Vladimír bez řečí zmizí v jednom 

pokoji s Hedou. Je tedy vlastně rozhodnuto. Přesto se hloupě Libušky zeptám: - Co budeme 

dělat? protože mi svérázné počínání mého už vlastně kamaráda bere dech. - Co bychom 

dělali? Půjdeme si přece taky lehnout! řekne Libuška. Chvíli ji pozoruju, když přijde z 

koupelny, jak si ještě uhlazuje dlouhé světlé vlasy. Otočím se, když se začne svlékat, aby si na 

sebe vzala Vladimírovo pyžamo, které je jí ale dost legračně velké. Napadne mě, co asi řekne 

doma, že klidně zůstává na noc někde jinde. 



 Libuška je stále milá, hodná, sympatická. A než ke mně přilehne do postele, tak předem 

řekne: - Mrzí mě ale, že to dneska nepůjde! A řekne to tak, že jí absolutně věřím. Jsem vůbec 

rád, že s ní tu noc budu. Až mám najednou neodolatelnou chuť jí začít vyprávět, co mě v 

poslední době tak nemilého postihlo. Ačkoli dobře vím, že se k tomu nakonec neodvážím, 

takové jednání by bylo nesmyslné. Těžko by mě i pochopila. Musel bych na to vyprávění mít 

tak tři dny a tři noci. Možná přeháním, ale cítím, že bych dost věcí potřeboval ze sebe 

vyplavit. 

 Chvíli se bavíme o neobyčejnějších věcech, občas se políbíme, tuším, že se jí chce spát, 

chvílemi už usíná až opravdu usne. Za dveřmi slyším kroky, vzrušený šepot a nakonec i hluk. 

Něco se nejspíš stalo. Nedokážu v sobě přemoci jakýsi stále silnější komplex člověka 

odpovědného za jiné a tak co nejtišeji vylezu od Libušky z postele a vyjdu na chodbu. 

 Vladimír klečí odevzdaně na schodech a ručníkem utírá kapky krve na podlaze. Když mě 

uvidí, rozpačitě se na mě podívá, pokrčí rameny a na jeho obvykle převažující svrchované 

reakce se dost smutně až provinile usměje. Dívám se na ty krvavé kapky, Heda je kdesi 

v koupelně v přízemí, slyším, jak tam teče voda. Vladimír dotře i poslední schod a dlaždice ke 

koupelně. Poté nahlédne do koupelny a o něco klidnější jde pomalu po schodech nahoru. - Co 

se stalo? neodpustím se zeptat, ačkoli podvědomě i cosi tuším. - Ani ve snu by mě bylo 

nenapadlo, kroutí hlavou Vladimír, - že Heda je panna... Tedy byla... 
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 Zatím se stalo moc vážných věcí. Z funkce ministra národní obrany odešel Alexej Čepička, 

zeť Klementa Gottwalda, který si vzal jeho dceru Martu, i když měl v tu dobu vážnou 

známost s jakousi poslankyní sociální demokracie, která s ním prý byla dokonce v jiném 



stavu.  Ale dcera předsedy strany a budoucího prezidenta měla asi do budoucnosti větší 

hodnotu. Slyšel jsem Čepičkův odchod i zajímavě komentovat: Hromosvod.  Na někoho prý 

ten úder po dvacátém sjezdu KSSS musel padnout a on se přímo nabízel. Parádní kult. Nebo 

jak říkal Tomy, kult jak noha. I když vojáci si na jeho ministrování v žádném případě nemohli 

stěžovat. Myslím hlavně ti dole. Vymohl pro armádu nadprůměrné podmínky. Až 

přepychové. Rozpočet na armádu činil osmnáct až dvaadvacet procent národního důchodu. A 

v ministerstvu národní obrany pracovalo osm a půl tisíc zaměstnanců. Tím se ovšem i 

snadněji odstraňoval. Půl národa vědělo, že nosí korzet, aby v uniformě vypadal jako 

opravdový generál, a že se před příchodem na veřejnost líčí jako na divadle. I když o divadlo 

dost šlo. Měl ale smůlu, jeho kariéra odcházela zároveň se Stalinem.  

 Co horšího, došlo k maďarským událostem. Byl jsem zrovna s předsedou naší útvarové 

stranické organizace poručíkem Starým na obvodní stranické konferenci. Když předsedající 

oznámil, že sovětská vojska zasáhla proti kontrarevoluci, ozvaly se úlevné výkřiky, potlesk a 

všichni vstali. Ten potlesk byl opravdu spontánní a dlouhotrvající, nestačil však rozptýlit a 

přehlušit rozpaky a strach. Fotografie pověšených a postřílených měli všichni občané denně 

před očima a Maďarsko nebylo daleko. 

 Za několik měsíců mě poručík Starý zastaví na chodbě: - Pojď na chvíli ke mně! Dá mi 

překvapivě přečíst jakýsi dokument velitelství letectva a protivzdušné obrany státu o očistě 

armády. Mají odejít všichni vládní vojáci a také ti, kdo se nějak angažovali za okupace a po 

válce. Už neodejdu, chce, abych mu pomohl napsat všem posudky. Jediné, co pro ně můžeme 

udělat, je jim ty posudky napsat takové, aby se v civilu ještě slušně uplatnili. Rozkaz není ale 

tak jednoznačný, proto se alespoň snažíme zachránit nadporučíka Lachoutka, který už jednou 

přežil svou smrt, a ještě náčelníka protichemického služby kapitána Nového, který se dostal 

k vládnímu vojsku v letech, kdy ještě podle našeho názoru nemohl mít rozum.  



 Kupodivu se jejich záchrana podaří. Téměř stejná je ale situace s těmi, kdo sloužili v armádě 

ještě za první republiky a i za války v těch různých polovojenských a polobezpečnostních 

jednotkách jako třeba dost legrační Civilní a protiletecká služba, jejíž příslušníci nanejvýš 

buzerovali obyvatelstvo kvůli špatnému zatemnění oken nebo je popoháněli při leteckých 

náletech do krytů. 

  Má odejít i nadporučík Brož, který prý v kádrových materiálech zatajil, že jeho tchán dostal 

dvanáct let vězení za podvody při měnové reformě v třiapadesátém. Abych řekl pravdu, moc 

mi Brože líto není, dost nás na rotě buzeroval, i když jsme mu nebyli podřízeni, ale vždycky 

se při různých kontrolách odvolával na pověření náčelníka štábu nebo zástupce velitele 

praporu. Většinou nám ztrpčoval život k vůli pořádku, tedy nepořádku, kritizovat vojenský 

výcvik si nedovolil, protože mu moc nerozuměl a ve strážní rotě byli všichni vojáci vycvičeni 

tak, jak nikdo v historii letectva nepamatoval. 

  S mému překvapení byl mezi těmi, kdo měli odejít, i pomocník náčelníka štábu pro 

mobilizační příprava, kterému jsem říkali Stíhač, a to pro dost bagatelní přestupek, že si 

připsal pár desítek korun na cestovních příkazech, což ovšem jako předseda čestného 

důstojnického soudu dělat neměl a také mu výkon této funkce při rozhodování o jeho odchodu 

proto přitížil.   

 V hektické situaci mnozí z důstojníků mladší poúnorové generace jako by si na čas oddechli, 

cosi jim do té doby ve vypjaté atmosféře po dvacátém sjezdu pořád sedělo v zátylku, zbavili 

se nejistoty i pocitu strachu, co ještě může následovat. V té chvíli jako kdyby nikdo 

nepomyslel na drsnou realitu, že se tím téměř úplně zbavujeme těžko nahraditelných 

odborníků pro zajištění letového provozu, kteří navíc vědomi si své minulosti plnili své 

povinnosti poctivě až horlivě.  

 Propuštěné důstojníky ten nenadálý akt drtivě zasáhne. V první chvíli se s tím dokáže rychle 

vyrovnat jen nadporučík Brabec, ze kterého se za pár dní má stát montér výtahů. A přitom mě 



stále přemlouvá, abychom každodenně chodili střílet a házet granáty, aby tomu svému 

nástupci nemusel předávat moc materiálu. A tak letištní i strážní rota žijí ve střeleckém 

opojení. Denně vystřílíme několik bedniček střeliva, ale Brabcův sklad jako kdyby byl 

nevyčerpatelný. Pro urychlení spotřeby učíme vojáky i pudovou střelbu ze samopalů. Jedna 

dávka z lehkých a těžkých kulometů stíhá druhou. Dokud se někomu náhodně nepodaří 

zvednout dávku přes bezpečnostní val a zasáhnout několik stovek metrů od nás projíždějící 

osobní vlak. 

 Po vyšetřování nemůže nastat nic jiného, jak to na vojně vždycky bývá, že střelnice za 

letištěm je definitivně zrušena.  

 Příště budeme jezdit do výcvikového prostoru kdesi v Brdských lesích. 

 Brabec ale může být spokojený, většinu jeho zásob munice s blížící se dobou konce 

životnosti, se nám podařilo užitečně zlikvidovat. Zbývá mu jen sprovodit ze světa hromadu 

černého prachu, kterému už doba životnosti dokonce prošla. Aby měl konečně od armády a 

letectva a zbraní pokoj, rozhodne se Brabec ten prach  zapálit za valem poblíž budovy 113. 

letištního praporu a přizve si mě k asistenci.  

 Několik minut před zapálením a tedy i před definitivním koncem Brabcovy vojenské kariéry 

mě zavolají k rotě. Po ročních urgencích konečně k rotě nastoupila velitelka spojovací čety 

dívek nadporučice Sochová. Zatím ji totiž stačili dole na velitelství letectva a PVOS povýšit 

do vyšší hodnosti. Anomálie tedy budou u praporu pokračovat. Nataša jako nadporučice bude 

podřízena mně, poručíkovi.   

  Jdu po schodech nahoru k rotě a jsem na ten zázrak zvědavý. I přesto, že Tomy nemluví o 

Sochové, aniž ji viděl, příliš nadšeně. Tomy mě také s Faltysem čekají před kanceláří a 

posunky rukou i v tváři mi naznačují, že za dveřmi je naopak pěkná ženská. Sochová sedí 

v mé kanceláři uvelebena v křesle. A když razantně vstoupím do místnosti, vyletí z křesla a 



překvapeně se hlásí: - Soudruhu poručíku! Nadporučice Sochová, hlásím nástup služby ke 

spojovací četě strážní roty 113. letištního praporu 1. dopravního pluku, vychrlí ze sebe, jak to 

asi má napsáno v kádrovém rozkazu a učila se své zařazení nazpaměť.  

 Když se jí to podaří bezchybně, tak teprve se uměje, jak jí připadá přinejmenším zvláštní se 

hlásit někomu s nižší hodností. Ale já nepohnu ani brvou, i když se mi na první pohled taky 

strašně líbí. Je hezká, sebevědomá a tudíž i klidná, bez afektovanosti, prostě normální. Svým 

chováním mi v tom okamžiku připomene Evu.  

 - Jestli se vám, soudružko nadporučice,  vaše podřízenost zdá čímsi absurdní, nevolím zrovna 

nejvhodnější slovo,  - tak mě jako svobodníkovi žákovi pěchotního učiliště byl na stáži na 

Tureckém vrchu nejen podřízen náčelník katedry zdravotnické taktiky plukovník Darvaš, ale i 

starší učitel generál Megiska. – To jsem netušila, že jste tak dobrý! pro změnu nehne ani 

brvou ona, takže je jasné, že s ní mohou být i potíže. – Já jsem tím nechtěl demonstrovat, jak 

jsem dobrý, ale jaké ještě horší anomálie, než je ta naše, mohou existovat, vyberu si slovo 

ještě horší. 

 - Sedněte si, soudružko nadporučice! pokynu jí. A protože to možná tak i řeknu nebo ona má 

pocit, že na jejím oslovení hodností si nechávám nějak zvlášť záležet, usměje se, ale neřekne 

nic, jenom si sedne, jak jsem jí pokynul. Jsem rád, že si sedá do druhého křesla, protože 

v tom, do kterého si sedám já, jsou blechy, což zjistilo víc lidí. I já jsem dvakrát cítil, že mi 

leze cosi neuvěřitelně dotěrného po břiše a v obou případech jsem blechu chytil. Jednou se mi 

to podařilo dokonce v přítomnosti právě zástupkyně Sochové, takže jsem tu blechu musel 

držet prstech tak dlouho, dokud jsem s ní nevyřídil nějakou záležitost a ona neodešla, abych tu 

blechu zabil. Snažili jsem se s Tomym tenhle dotěrný hmyz nejrůznějšími způsoby z křesla 

dostat, ale nikdy se nám to nepodařilo, blechy nezničila žádná chemikálie ve výzbroji 113. 

letištního praporu a s vysokou mírou pravděpodobnosti by v tom masivním křesle přežily 



atomovou válku.  A protože je minimální naděje, že by nám někdo přidělil křesla nová, 

pěstujeme si tu vlastní blechy dál.  

 - Už jsem si myslel, že snad nikdy nenastoupíte! nezačínám zrovna nejšťastněji, ale jsem 

jejím nečekaným příchodem tak zaskočen, že vlastně nevím, co bych se ji tak mohl zeptat 

jiného, a tak abych to své faux pas zakamufloval, nabídnu jí cigaretu. – Děkuji, já nekouřím! 

odmítne mou nabídku. – Proč vás tam, proboha, tak dlouho drželi? hloupě se ptám dál. – 

K vám se nic nedoneslo? je neuvěřitelně otevřená. – K nám už se doneslo tolik fám! snažím 

se chovat velkoryse. – Tak věřte té nejhorší! doporučí mi Nataša. – Proč té nejhorší? divím se. 

- Ta je obyčejně nejpravdivější! moc mě tedy nešetří. – Neříkejte... vzpomenu si na Tomyho 

verzi. – Já taky věřím těm nejhorším fámám o vás! řekne mi s úsměvem. 

 Její taktika mi začíná být jasná – odrazit co nejrychleji a nejdůsledněji pomluvy, které o ní 

kolují. A zneužívá přitom informace, které se od holek ze spojovací čety dozvěděla o mně, i 

když něco říct by opravdu mohla jen svobodnice Květuška Navrátilová, jenže tím možná hůř 

pro mě, že žádná jiná o mně něco konkrétního vědět nemůže. 

 - To jsem netušil, že o mně mohou kolovat nějaké i dokonce nepříjemné fámy, řeknu co 

nejkorektněji, i když tuším, co se o mně může povídat. – O každém se povídá, i o těch, o 

kterých se neví úplně nic, zvlášť v letectvu, rozšíří svůj poznatek na celou zbraň. – Já jsem ale 

nezačínal u letectva, připomenu. Konečně stále ještě nosím zelenou uniformu, modrou mám 

jen cvičnou, takže to vidí na vlastní oči. – Ale jste u letectva, soudruhu poručíku, i kdybyste 

přišel třeba od cínových vojáčků nebo od těch čínských hliněných, má nejspíš zvláštní způsob 

žertování. – O těch cínových bych něco věděl... dávám najevo, že o těch čínských ne, i když 

jsem studoval dějiny starověkého Východu. – Číňané kdesi v nějaké provincii vykopali celou 

armádu vojáků uplácaných z hlíny... pokouší se mi vysvětlit. – Měli je schované jako my 

blanické rytíře? napadne mne. – Možná... není si příliš jistá. 



 - Takže bychom si mohli říct, soudružko nadporučice, co se o nás povídá, vrátím se 

k původnímu tématu našeho rozhovoru. – Spíš bych navrhla, soudruhu poručíku, něco zcela 

opačného a sice říct si pravdu. Proto vám otevřeně řeknu, proč jsem dole na velitelství 

letectva zůstala tak dlouho. Zamiloval se tam totiž do mě jeden major a myslel si, že když si 

mě tam podrží, tak uspěje. – A uspěl? jsem zvědavý. – Nastoupila jsem k vám! řekne suše 

Nataša. – No tak dobře, já vám věřím, ale co mám upřímného říct já? dávám Nataše najevo, 

že vlastně nemám co přiznávat. – Vy přece nemáte důvod a už vůbec ne povinnost mi něco 

vysvětlovat, naznačuje tím možná Nataša naši vzájemnou podřízenost nebo pomluvy o mně 

považuje za irelevantní nebo bagatelní. – Ale možná jsme nezačali zrovna nejšťastněji, 

pokračuje dál, - i když je dobré, že jsme si to řekli, ale já mám pro vás jiný, daleko lepší 

návrh... 

 Nataša však nestačí tu větu doříct, protože se ozve strašná detonace, za mými zády se začne 

sypat sklo a já instinktivně, jak jsem se snad naučil v pěchotním učilišti nebo napodobil otce 

při bombardování našeho města, vyletím z křesla, strhnu Natašu na zem a zalehnu ji svým 

tělem. Než se stačím uvolnit, ozve se další a ještě silnější rána, zbytky skla z horních tabulí 

okna se nám začnou sypat na záda a vedle na zemi se tříští na kusy. Teprve po druhém 

výbuchu si uvědomím, že nezačala válka, ale... 

  Ale ani to nestačím Nataše říct, do kancelář vtrhnou Tomy s Faltysem, jestli se nám něco 

nestalo, byli jsme na straně výbuchu, Tomy řekne, co jsem si uvědomil i já: - Brabcovi to 

bouchlo! Pardon! oba se zarazí a ustoupí o pár kroků dozadu, když nás vidí s Natašou ležet na 

zemi a já na ní. – To je mi jasný, setřásám v pokleku střepy skla z vlasů a ze zad. – Já jsem 

mu říkal, že nemůže najednou zapalovat tak velkou dávku... Místo aby hořela, tak 

explodovala, možná jim teď ex post připadám chytrej.  

 Faltys s Tomym jako by však moje slova nevnímali, jen zírají, jak je možné, že jsme na zemi, 

já ležím na Nataše a teprve po chvíli decentně vycouvají z kanceláře. – Promiňte! omlouvám 



se jako bych udělal něco nepřístojného. – Tak tohle by vám šlo! neztrácí smysl pro humor, ale 

přesto mě spontánně políbí, stejně jako jsem se já vrhl na ni, abych ji chránil, vstane ze země 

a vyklepává si ze sukně zbytky skla, která na ni spadly nejspíš ze mne, jak jsem se zvedal.  

 Stojíme v kanceláři proti sobě, z jejího výroku jako by v podtextu vyznívalo, že na něco 

naráží, zároveň ji však určitě fascinovalo, jak jsem rychle na ten výbuch zareagoval. – Tak to 

by mi opravdu šlo, začnu ironizovat svou reakci, - asi mám nějaké vlohy pro samaritánské 

skutky. Už od malička jsem se chtěl chovat jako hrdina. Ale spíš jsem se zachoval stejně jako 

můj otec při bombardování za války, přiznám jí, co mi blesklo hlavou o motivech mého 

bezprostředního chování. – Že byste se tedy měl ke mě chovat jako můj tatínek, to snad ne, 

soudruhu poručíku! dokonce lehce zakoketuje. – Ale v každém případě vám děkuju, že na mě 

přímo nepadlo nějaké sklo! má tedy smysl pro ironii. – Doufám, že tak to pochopí i další vaši 

podřízení... – Buďte bez obav! řeknu naprosto přesvědčivě a v tom zlomku vteřiny se mi 

asociativně vybaví kapky krve na schodech v domě Vládi Faltyse.  

 Ale tahle epizoda nemá žádné pokračování. Major Somr, co se do Nataši neopětovaně 

zamiloval, se nevzdává - dosáhne toho, aby po dvou dnech u našeho 113. letištního praporu 

byla Nataša jako nepostradatelná specialistka, jak bylo ve fonu, odvelena zpět na velitelství 

letectva. Jsem zrovna na služební cestě, takže se s ní ani nestačím rozloučit. 

 Tohle se dozvím zrovna v okamžiku návratu, když zároveň zpozoruju, jak nadporučík Brabec 

bezcílně bloumá po praporu, co se s ním po tom  zmasakrování naší kasárenské budovy bude 

dít. Všichni vladaři s výjimkou dvou tolerovaných jsou už v civilu, jen on tu zůstal. Všechna 

okna kasárenské budovy 113. letištního praporu ze severní strany jsou totálně vybitá, jen je 

vojáci očistili od zbytků skla a zaschlého tmelu. Brabec tu kalvárii však bere s černým 

humorem: - Nakonec mě tu budou muset nechat sloužit dál, jinak bych tu škodu do konce 

života nezaplatil. 



 - Hele, Brabčáku, řekne Tomy, který se tu najednou objeví, - za jistej drobnej úplatek 

v podobě pár nábojů do mý dámský pistolky bych měl jistej velkej nápad! tváří se přitom 

nanejvýš důležitě. - Člověče, Tomáši, za mnou pořád někdo chodí s nějakým kolosálním 

nápadem, kterej je jeden blbější než druhej, už předem Tomyho odrazuje. - Jenže já mám, 

bohužel, dobrej nápad! nenechá se Tomy odradit. - To si myslí každej, je už Brabec 

skeptickej, - ale nakonec se jeho pominutí mysli ukáže nerealizovatelný, je nejspíš už těmi 

nápady otrávený. - Jestli mě budeš takhle nasírat, opouští laskavost i Tomyho, - tak ti ten můj 

chytrej nápad neřeknu. - Už jsem jedno ucho! nechá se Brabec konečně zviklat. - Tak hele, 

Brabčáku, jestli to nevíš, tak já mám bráchu, začíná Tomy dost zeširoka. - Tak dobře, máš 

bráchu... už zase je Brabec nevrlý. - S tebou fakt není domluva, lorde! už je podle toho 

Brabcova oslovení nerudnej i Tomy. - Už mlčím až za hrob, slíbí Brabec. - A tenhle můj ještě 

líp povedenej brácha než jsem se povedl  já, je dost slušný zvíře v řetenický sklárně. A zrovna 

v neděli mi povídal, že jim ve fabrice strašně chyběj lidi, aby mohli čestně plnit náročný plány 

druhý pětiletky, stále častěji si takhle Tomy pouští ústa na špacír, - brali by i brigádníky na 

sobotu a na neděli. 

 Vojáků z povolání i v základní službě ochotných brigádničit ve sklárně a pomoci 

nadporučíkovi Brabcovi, aby při očistě armády mohl odejít z jejích řad, se našlo dost. 

Dokonce i těch, kteří chtěli umět sklenařit. Při mizejících řemeslnících se naučit základy 

jakéhokoliv řemesla byl jisté terno. Byli to proto dokonce ochotní udělat za stravu a pivo. A 

tak v krátké době výbuchem černého prachu osleplá okna 113. letištního praporu opět 

prohlédla. I Stájníkovi se nešťastného Brabce zželelo a dal mu na rozloučenou dost slušnou 

finanční odměnu, takže by se mu i jeho poslední a za to největší životní výbuch i trochu 

rentoval. Kdyby ty peníze s námi nepropil. 

 Já zatím čekám, jestli se ozve Nataša, že se sejdeme v Praze, ale stále nic. Jsem prostě nadále 

ukrutně naivní. Pomalu už nevím, o koho bych se u praporu zajímal. Se spojařkami zásadně 



nic mít nechci, mezi nimi se nic neutají, stačí mi ta příhoda s Květuškou Navrátilovou, i když 

je tam dost opravdu pěkných holek, ale většina začíná mít vážné známosti, potřebují se prostě 

rychle dostat po čepec.  

 S Radkou a s Lenou jsem se už taky zkompromitoval dost. Na finančním se sice objevila 

nová dívka, Jana, než jsem se však stačil rozhlédnout, už s ní začal chodit předseda 

plukovního výboru ČSM poručík Němec a cosi se povídá, že se budou dokonce už brát. On se 

tváří dost suverénně, ona na první pohled vypadá jako tichá voda, i když v jistém okamžiku 

dokáže i seknout jako zrádná kočka. Má tak trochu dvě rozdílné části těla, dole dost robustní 

spodek se širší pánví, nahoře je málem jako sušinka, útlá a jen se symbolickými ňadry. 

 Zbývá Marie, jedině Marie, ke které jsem se nedokázal nijak přiblížit a která se při té divoké 

hře na fanty při návratu z vojenského cvičení na Moravě jediná se mnou líbala cudně. Jak se o 

mně povídá, že jsem neprůstřelný, ona o to víc je skutečně tajemná, zvláštní, možná i trochu 

podivínská, ačkoliv bych jí nerad křivdil. Zastavím se proto na tajné spisovně, Jitka je zrovna 

na dovolené, takže se s Marií můžeme bavit, jak dlouho chceme. Má stále ten věčně milý 

úsměv, zároveň smutný, jako kdyby jí v koutcích úst seděla nějaká bolest. Nad horním rtem 

má jako má většina skutečných černovlásek viditelné černé chloupky, čímž dost eroticky 

přitahuje, tedy alespoň mě, i když mám raději blondýnky, ale ne zas tak vyhraněně. Barvou 

vlasů mi Marie stále připomíná Evu. Marie však má měkké rty, se kterými se asi propadá do 

hloubky. Všechno je v ní vůbec takové na první pohled poddajné, plyšové, ztrácející se v 

neznámu. Eva měla přece jen rty trochu agresivnější.I pohyby, když se ke mně blížila. Někdy 

proto dřív, než jsme se začali líbat, jsme o sebe narazili svými zuby.  

 Brzy zjistím, že si Marie dost ráda povídá, i když je mezi námi stěna a bavíme se jen přes 

okénko, což brání jisté intimitě rozhovoru. Ačkoli je to vlastně jedno, je ochotná se bavit o 

čemkoli, ale vždy o něčem mimo, ne o ní, ne o něčem zcela blízkém a konkrétním. A nesnáší 

jakýkoli i zdánlivý pokus o navázání kontaktu, takže v tomhle smyslu vlastně nevím, co si 



mám o ní myslet a jestli by mělo vůbec smysl o ni usilovat. Takže společné téma najdeme 

nakonec jen v literatuře, což jsem na druhé straně rád, nikoho jiného s podobnými zájmy tady 

nenajdu. 

 Něco Marii říkám, ona se zasměje a natáhne před sebe na dřevěnou přepážku nenalakované 

prsty s bílými půlměsíčky, takže znovu neodolám a podržím jí alespoň špičky obou jejích 

prostředníků. - Víte, Marie, jak se jmenují tyhle bílé části prstů? - Vím, stáhne okamžitě ruce 

zpátky, - lunuly. - Mně se ten název moc nelíbí, řeknu, ale těžko bych ten názor vysvětlil, spíš 

jde o pocit. - Mně také ne, kupodivu se mnou souhlasí. - Hezčí by byly lunetky, napadne mne. 

- Jenže... - Já vím, přeruším ji, - lunetky se teď říká nočňátkům. 

 Jak to řeknu, na delší dobu se odmlčí, takže dál musím udržovat rozhovor jenom já: - Díváte 

se ráda na měsíc? pomáhá mi asociace nebo jen podvědomí. - Ano, moc, a hlavně na hvězdy, 

asi i tohle by mohlo být naše téma, jak mluví náhle nadšeně. - A nechtěla byste se někdy dívat 

na hvězdy se mnou? zeptám se spíš rozpustile, abych si sám nepřipadal jako nenapravitelný a 

nepoučitelný nebo kdo ví ještě jaký. - Nejraději se dívám sama, těžko jsem mohl očekávat 

jinou odpověď. - Proč sama? nedokážu se nezeptat. - Příroda na mně vždycky silněji působí, 

když jsem sama, asi na jejím názoru něco bude. - V tom se dost lišíme, přesto nepřiznám, že 

s ní částečně souhlasím. - A víte proč? teprve když tu otázku vyřknu, tak si uvědomím, že 

může mít dvojí výklad. - Já se zároveň i bojím, překvapí mě tou odpovědí. - Vy se bojíte? 

začíná s vděčným tématem pro každého chlapa. - A jak! dokonce jako kdyby se vlastním 

strachem těšila. - A proč se díváte sama na hvězdy, když se bojíte? ptám se už dost absurdně. 

- Je to na jedný straně takovej hezkej strach... Z neznáma a z nekonečna. Ale spíš dost 

ošklivej... Z toho neuvěřitelného studena, jako kdyby se pod dojmem svých slov otřásla 

chladem. - Myslíte si, že vesmír je jen studenej? už cítím, že s Marií se bavíme stále 

abstraktněji. - A jak, i když je krásnej, asi se v ní paradoxně spojuje řada pocitů. - Kašle na 

nás! zareaguji na její slova drsně. - Jak to myslíte? jako bych ji tím připravoval o nějakou 



radost. - Vesmíru je úplně jedno, co se děje s námi! jako kdybych do téhle věty shrnul 

všechny mé dřívější i současné trable. - Každý vidí nebe takové, jaký je sám, má v mnohém 

Marie jistě pravdu. - Možná někdo vidí nebe takové, jaký by chtěl být sám, přesto s ní trochu 

nesouhlasím. - Moc vám nerozumím... - Asi by bylo nejlepší, aby jej viděl tím lepším já, 

hledám co nejlacinější východisko. - Možná máte pravdu... připustí, jako kdyby ji už náš stále 

absurdnější rozhovor unavil. - Když se nechcete se mnou dívat na hvězdy, nechtěla byste 

někdy se mnou jít třeba do kina nebo do divadlo, pokouším se znovu o nemožné. - Ne, to 

nejde, opravdu... dává mi najevo, že nic takového nepřichází v úvahu. - V tom přece nic 

není... Nebo se snad bojíte bratra? narážím na to, že její bratr, který slouží jako letecký 

mechanik u dopravního pluku, ji dost často sleduje, co dělá. - Taky dost, přizná se, neumí asi 

lhát, rozhodně ne tak zkušeně nebo málem profesionálně jako Lena. 

 Než se rozejdeme, udělám ještě ten den osudnou chybu, tedy pro ni, i když v tu chvíli žádné 

nebezpečí necítím. Začnu jí vyprávět o knize Okouzlená duše od Romaina Rollanda, kterou 

jsem právě dočetl. Marie projeví o tohle tlusté dvojsvazkové dílo obrovský zájem a poprosí 

mě, abych jí román půjčil. 

 Když zajdu za Marií další dny, mluví jen okouzleně právě o té Okouzlené duši. Za týden, kdy 

knihu dočetla, mě poprosí, abych jí ten román ještě nechal, začala ho číst podruhé. Já odjedu 

na dovolenou, ačkoli se mi ani moc nechce. Své rodné město nemám moc rád. Železniční 

uzel, rafinérie minerálních olejů, výroba barev a laků, lihovar, cukrovar... Všude samý dým, 

prach, pachy...  

 Raději jezdím za dědou k Vltavě, ale i tam mě po několika dnech zastihne telegram, abych se 

okamžitě dostavil k útvaru. Prožívám několik hodin napětí, co se mohlo stát. U praporu se 

dozvím, že byl vyhlášen bojový poplach a kdesi na jihu Čech probíhá mimořádné vojenské 

cvičení. Polovina roty už tam odcestovala po vlastní ose, tedy automobily, a sice pod velením 

poručíka Rotmuse, tedy žádný důvod k sebeuspokojení.  



 Ležím s bagáží na trávě poblíž jednoho hangáru a čekám až přiletí nějaké letadlo, abych se s 

ním dostal na místo cvičení. Do prvního se nedostanu, přednost dostane skupina kontrolorů 

nebo rozhodčích cvičení z ministerstva národní obrany. 

 Letní odpoledne se pomalu láme k večeru. Na prohřáté zemi je krásně. Uvidím zase Marii, 

která tam také odletěla. Těším se tam a zároveň i tady je mi dobře, kdybych nevěděl, jak je 

nepříjemné přiletět někam pozdě v noci a hledat potmě  někde v terénu svou jednotku. Do 

letadla jsem se mohl klidně vejít, kdyby mě jakýsi ministersky nadutý podplukovník neodbyl, 

že při letu budou mít poradu. Abych asi neprozradil, co bude při cvičení probíhat a oni při tom 

kontrolovat. 

 Skupině vojáků, která se do letadla také nedostala, je to v podstatě jedno. Vojna jim ubíhá 

stejně tady jako tam kdesi na jihu. Někde tady vyštrachali fotbalový míč a pohazují ho po 

sobě, protože si tu na stojánce nedovolí hrát fotbal. Z dálky slyším motor dakoty a rozhlížím 

se po obloze. 

 Vidím! 

 Takhle jsme museli hlásit jako žáci pěchotním učiliště, když nám v terénu něco ukazovali, že 

to skutečně vidíme.  

 Dakota měkce sedne na betonovou přistávací plochu a pomalu přiroluje k nám. Zvednu se 

pomalu z trávy a hodím si plnou polní na ramena. Než dojdu k letadlu, předjede mě náš 

praporní autobus s několika důstojníky. Na předním sedadle vedle řidiče sedí jako velitel vozu 

ZVP dopravního pluku Krásný René. Moc mě zrovna nenaplňuje nadšením, že nejspíš 

poletím s ním. Doufám, že se nebude se mnou během cesty chtít vybavovat. Měl jsem 

představu, že si v letadle někam zalezu a budu si myslet na své. Tedy na ženské. Teď abych se 

před ním kontroloval. 



 K dakotě přistaví schody a i vojáci se zvedají ze země, aby nastoupili. Krásný René však 

vyběhne z autobusu a křikne na ně: - Zůstaňte sedět, poletíte dalším letadlem! Většina vojáků 

klesne bez řečí zase do trávy. Někteří něco neslyšitelně zamumlají, za klobouk by si to Krásný 

René nejspíš nedal. Jdu dál ke schůdkům letadla, nemyslím si, že bych i já tady měl čekat dál. 

  - Vás se to také týká, soudruhu poručíku! vyvede mě z omylu Krásný René. - Už tu, 

soudruhu majore, čekám přes dvě hodiny a mám tam v terénu svou jednotku bez velitelů, 

trochu si zalžu, i když Rotmuse lze za velitelský typ považovat jen těžko. - Když bez vás 

podřízení vydrželi takovou dobu, tak nějakou hodinu ještě vydrží, ne? má Krásný René svou 

logiku. - Vždyť vás zas tak moc není, ukážu na pár důstojníků vystupujících z autobusu, snad 

bych se tam s těmi pár vojáky vešel, zastanu se i vojáků v základní službě. - Nejde přece o to, 

soudruhu poručíku, jestli byste se tam vešel nebo nevešel, o záklaďácích nepovažuje za nutné 

se ani zmínit. - Prostě teď nepoletíte! dává mi Krásný René najevo svou převahu. 

 Už neřeknu ani slovo, ale gesto v tváři zadržet nedokážu. ZVP si té mé grimasy všimne: - 

Vidím, že je vám můj rozkaz nepříjemný, soudruhu poručíku, ale na nepříjemné věci si musíte 

u letectva zvyknout! stále si asi naopak on nezvykl, že jsme sem někteří přišli od pozemního 

vojska nebo přímo z pěchotního učiliště, což pravděpodobně chápe jako potupu letectva. - 

Ano, soudruhu majore, na nepříjemné věci si na vojně musíme zvyknout! reaguji podobně jak 

jsem odkoukal ze sovětských filmů nebo jejich válečné literatury a nehnu přitom ani brvou. - 

To bych prosil! je tou mou replikou Krásný René nejspíš spokojený nebo nechce ani na můj 

plurál reagovat, třeba si ho ani nevšiml. 

 Zůstanu u vojáků a spontánně se zapojím do jejich idiotského pohazování míčem. Letadlo 

odroluje na runway a odstartuje. Kdo ví, jestli a kdy ještě něco přiletí nebo se tohle vrátí. Už 

mi to vlastně začíná být jedno. Jsem naštvaný a to nejen na Krásného Reného. Na letiště 

pomalu sedá měkká letní podvečerní mlha. Lepší by bylo někde u řeky nebo třeba i na nějaké 

zábavě.  



 Když jsem byl v Žižkově  škole a hlavně v pěchotním učilišti, docela rád jsem chodil na 

tancovačky, které se odbývaly v zahradních restauracích nebo na vesnicích přímo v přírodě. 

Nejkrásnější byly v Týně nad Bečvou, přímo pod zříceninou hradu Helfštýna. A nejlíp tam 

bylo, když se právě takhle stmívalo nebo v úplné tmě, kdy na většinou sporá světla doráželo 

plno můr a jiného nočního hmyzu a kolem svatého Jánu tu poletovaly i světlušky. Z parketu 

bylo obvykle pár kroků do lesa. Ten předlouhý hvozd táhnoucí se po nevysokém hřebeni od 

hradu až kamsi do ztracena měl velmi poetické jméno Bedřiška - po dceři Bedřicha Smetany, 

která tu dávno v minulém století o letních prázdninách zemřela na záškrt. 

 Míč odpadl kamsi daleko a nikdo nemá chuť se zvednout a jít pro něj. Čekání unavilo a 

otrávilo i vojáky. Někteří už sáhli do tlumoků, otevírají si masové konzervy a večeří. Stále 

více vojáků si i zapaluje cigarety, jejichž ohníčky už málem srší do tmy. Přesto si proti 

světlům dispečerské věže všimnu, že se odtud odlepila nějaká postava a jde k nám. Když je 

asi třicet metrů od nás, rozpoznám, že se k nám blíží velitel dopravního pluku, a proto se 

zvednu ze země, stejně jako se rychle postaví do pozoru i vojáci. 

 - Soudruzi! Vraťte se ke svým jednotkám, řekne unaveným a ochraptělým hlasem silného 

kuřáka podplukovník. - Dnes už nic nepřiletí! Mezi vojáky ta zpráva zašumí, ale velitel pluku 

na jejich zřejmý nesouhlas nereaguje. Jen překvapivě čeká, až vojáci nastoupí do tvaru a 

odpochodují. Možná si myslí, že jim velím. Naštěstí mezi sebou mají poddůstojníka z 

povolání, který je nechá nastoupit. Je mi divné, že za námi přišel přímo velitel pluku, a 

protože jsem tady jediný důstojník, po odchodu vojáků se odvážím za ním jít, stále ještě stojí 

jako by nepřítomně na místě: - Něco se snad stalo? zeptám se. - Ta mašina, která odtud před 

hodinou startovala, havarovala... moc dobře se mu to neříká. - A stalo se někomu něco? 

zeptám se nejspíš už zbytečně. - Všichni uhořeli... 

 Zatmí se mi před očima, velitel pluku se otočí a jde ode mne bez dalšího slova pryč, nejsem 

schopný mu ani zasalutovat, jen se dívám na jeho shrbenou postavu, jak mizí směrem k věži, 



jako by nesl na zádech všechnu tíhu světa. A ještě než zmizí ve tmě, vzpomenu si na 

Krásného Reného, jak mi hrubě dával najevo svou převahu. 

 Jenže Krásný René mi tím svým svrchovaným a přehlíživým chováním daroval podruhé 

život. 
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 Vrátím se ze cvičení, kam jsem nakonec musel za rotou jet autem, ale nemohu se dostat do 

normálního tempa. Ani se mi málem nechce pokračovat v dovolené. Navíc začaly takové 

zvláštní srpnové deště. Připadám si jako někde na Šumavě, kdy se zatáhne celá obloha a 

nekonečně lije a lije jako z konve, až se v mechu dělají bubliny, prostě jak říkala v takových 

případech moje matka - chčije a chčije. Měl bych toho letargického období využít a učit se, 

abych si udělal trochu fóra, ale nemohu se k tomu přinutit. Na okenní parapet stále vytrvale 

padají tiché kapky deště. Prší už několik dní, ale stále je podivné dusno. Jako někde v tropech 

nebo před bouřkou, která nepřichází, jen tiše prší, na obloze se nezableskne. Čekám, že se 

něco stane, ale nic se neděje. Ale přesto je cosi ve vzduchu a čeká jen na nějaký impuls, 

spouštěcí mechanismus. 

 Náš 113. letištní prapor obstál do katastrofy na cvičení dobře, což je vždycky sice satisfakce, 

ale právě tou mimořádnou událostí poznamenaná. I přesto, že se mluví o špatné pilotáži, ne o 

týlovém zabezpečení, u praporu trvá napětí. Odchodem vladařů a dalších specialistů úroveň 

týlové práce šla bez diskuse dolů. Noví mladí důstojníci, ačkoli většinou šlo o zástupce 

náčelníků, se ještě na šéfovských postech nestačili zapracovat. Jeden strach brzo tedy nahradil 



druhý. Jako by se sice zvýšila politická jistota, ale o to víc se obáváme, aby nám někdo 

nepřišil na triko nějaký vážný odborný nedostatek nebo jsme se ho dokonce i dopustili.  

 Za léta v armádě jsem se už dostatečně přesvědčil, že když se chce něco najít, tak se najde. 

Přinutím se alespoň ze sebe i z podřízených setřást tu letargii hrozící přerůst až v apatii a 

nařídím co nejpřísnější kontrolu zbraní a veškerého materiálu. Když se blíží bouře, nemá a 

nesmí člověk ponechat všechno jen náhodě. Objevíme ovšem plno nedostatků, jejichž většinu 

by při kontrole objevili i jiní. Ale můžeme je s jistým předstihem odstraňovat, než nás k tomu 

nepříjemně donutí někdo z nadřízených. 

 Aktivita, kterou jsem v rotě vyvolal, mě i uklidní, a tak se mohu s klidnějším svědomím 

odebrat i k okénku tajné spisovny za Marií. Od posledního rozhovoru však jako kdyby se nic 

nezměnilo. Stále by se bavila jen o Rollandově Okouzlené duši. Asi bych jí měl ty dvě tlusté 

bichle věnovat, překonat svou jakousi bibliofilskou lakotu, protože je nejen ještě nechce 

vrátit, ale ani já si nemyslím, že bych měl ještě někdy tolik času, abych si ten román-řeku 

znovu přečetl. Ale možná i pro ni by bylo líp, kdybych ji tu knihu vzal. Při rozhovoru má v 

očích zvláštní třpyt, i když nevím, co ji tam nejvíc zaujalo a ovlivnilo. 

 Když se na Marii dívám, mám pocit, jako kdyby se sama v těch posledních měsících objevila 

a že jí k tomu pomohlo právě tohle Rollandovo dílo. Nevím, jestli mám být rád, nebo ne. Co 

však znamená a co s ní udělá ten výraz v jejích očích, je pro mě záhada.  

 Dny jsou stále ještě klidné, zdánlivě se nic neděje, a tak bych v tu chvíli ani netušil, že zrovna 

to, co se teď převaluje v Mariině hlavě, může být a brzy bude jedním proudem v hrozící 

lavině. 

 Tak se spíš začínám v mysli zabývat Natašou, a když se neozývá, dostanu odvahu, vytočím 

číslo a zavolám jí sám. - To jsem ráda, že jste mi zavolal, mám pocit, že mluví upřímně. - Co 

mám dělat, když se neozvete vy sama? mám alespoň výmluvu. - Už jsem volala dvakrát... 



Jednou nikdo celý den telefon nebral a podruhé zvedl sluchátko nějaký zmatený voják, který 

snad nikdy v životě netelefonoval nebo ani telefonní přístroj neviděl. - Vidíte, možná by 

nebylo na škodu, kdybychom do výcviku nováčků zařadili i telefonování... Nechtěla byste je 

tomu učit? napadne mě. - Alespoň bych měla jistotu, že vám někdo předá mou zprávu. - Jakou 

zprávu? jsem zvědavý. - To uvádím jen jako příklad, jinak si nepamatuju, proč jsem vás 

volala, mírně mě zklame. - Byl jsem nejspíš v tu dobu na cvičení, když jste volala. A dneska 

všichni vojáci projdou školením, jak správně telefonovat, rozhodnu se. 

 - Je vidět, že jste muž činu! ocení Nataša mou aktivitu. - Nejsem, zapochybuji sebekriticky 

sám o sobě. - Jak to? je i ona zvědavá. - Kdybych byl muž činu, tak bych vás pozval do kina, 

divadla, výstavu, na koncert, prostě někam... začnu ji zkoušet. - A proč to neuděláte? trochu 

mě zaskočí. - Protože nejsem muž činu! opakuju znovu. - Jste! trvá na svém. - Takže vás 

mohu pozvat? - No to nevím... poprvé slyším, že dokáže mluvit i rozmarně. - Tedy mohu... 

Kam? Kdy? Kde se sejdeme?  

 - Nezdá se vám, že všechno berete nějak tryskem? už si spíš ze mne Nataša utahuje. - Jsem 

přece váš velitel! připomenu ji. - Málem bych zapomněla, baví se  dál. - Teď ale opravdu, 

nasadím vážnější tón, - můžeme se setkat? - Můžeme! souhlasí. - A kam byste šla nejraději? 

nedokážu zatím odhadnout, o co má asi největší zájem. - Volbu nechám na vás! zkouší teď 

spíš ona mne. - A kdy? využívám příležitosti, která se mi možná už nikdy nenaskytne  - I to 

nechám na vás! je si vědomá, že mě asi napíná. - Já bych za vámi běžel třeba hned! 

prozrazuju o mém vztahu k ní víc, než bych chtěl, alespoň takticky. - Raději ne, byla bych 

potom asi  moc domýšlivá! možná si jen hraje na skromnou nebo pokornou. - Já asi nejsem 

zrovna důvod k nějaké domýšlivosti, pro změnu si hraju na skromného chlapce já a vyjádřím 

se o sobě skepticky. 

 - Cosi takového nikdy nemůžete vědět, dává mi naději, - třeba ale ano, vzápětí mě usadí, ale 

mě to dojde až později, protože se zeptám naprosto věcně: - Tak kdy se můžeme sejít? - Třeba 



zítra... Pokud máte čas... řekne sice s jistou váhavostí, ale zase mě neodkazuje kamsi do 

vzdálenějších dnů. - Kdybych čas neměl, jakože ho věčně nemám, tak bych si ho ale rozhodně 

kvůli vám udělal! dávám jí najevo svůj zájem o ni. - A kde? zapomenu se zeptat, kam by 

chtěla jít. - Přijďte si zítra ve čtyři pro mě do práce! řekne také věcně. - To nemyslíte vážně? - 

A co na tom vidíte divného? Ohlásíte se na vrátnici a já si pro vás dojdu! Pokud se nebojíte, 

že vás schůzka se mnou jako podřízenou nekompromituje! mluví se mnou na rovinu.  

 - A proč bych měl s vámi ještě jít na pracoviště, když si pro mě chcete přijít na vrátnici? 

raději bych se vyhnul tomu objevit se v její kanceláři. - Jistě bych mohla sejít jen dolů a mohli 

bychom spolu odejít, ale já bych byla ráda, abyste na vlastní oči viděl, jakou tady tak 

nepostradatelnou práci dělám! skončí ironicky, jako kdyby v ten zlomek vteřiny do její 

kanceláře někdo vešel. 

 Stojím nerozhodně před velitelstvím letectva a protivzdušné obrany státu, než dostanu 

odvahu jít k dozorčímu. Když přijde Nataša, nejsem příliš nadšený tím, že s ní mám jít do její 

kanceláře. Musí mě chytit za ruku a táhnout dlouhou chodbou karlínských kasáren. Když se 

chci vyprostit, nepustí mě. - Co se bojíte? Musím vyzkoušet vaši nervovou soustavu! mohl 

jsem něco takového tušit. Dneska je Nataša dost jiná, rozhodná, až trochu agresivní. Proti nám 

jde skupina důstojníků, chci se znovu vytrhnout z jejího sevření, abych ji nekompromitoval, 

ale Nataša mě drží pevně a ještě k tomu se na mne vyčítavě podívá.  

 Důstojníci se přestanou bavit a dívají se po nás dvou. - Snad nám nechcete, Natašo, dát 

košem? řekne jeden, co si asi myslí a co ho mohlo i napadnout, když se takhle spolu 

objevíme. - Co vy víte? nechává je v nejistotě nebo spíš v jistotě Nataša. - Nestačila by tahle 

zkouška? řeknu Nataše, když důstojníci přejdou. - To je teprve začátek, soudruhu poručíku! 

stiskne mi ruku. – Nestrašte, Natašo! směju se a začínám mít pocit, jako bych byl nad vším, 

což je vždycky nebezpečné, pokud se člověk přestane kontrolovat. 



 A to ještě v tu chvíli netuším, co mi Nataša přichystala dál. Přestávám věřit, že by šlo jen o 

její spontánní reakce nebo náhle mi projevené sympatie. 

 Projdeme zamřížovými dveřmi s velkými zámky do mobilizačního oddělení velitelství 

letectva a PVO a Nataša mě představí jedinému důstojníkovi, který tady sedí. - Soudruhu 

majore, to je můj snoubenec! představí mě Nataša naprosto vážně. V ten moment se mi 

málem podlomí kolena, že se sotva stačím představit: - Soudruhu majore, poručík Vorel! – 

Somr, představí se i on.  

 Tak to je tedy on, sebevědomý chlapík štíhlé postavy s kudrnatými vlasy, může mu být tak 

něco přes třicet, kterému bych tedy těžko mohl normálně konkurovat, takže nevím, proč o něj 

Nataša nestojí a sehrává tady se mnou před ním takové divadlo. 

 - Tady máme taky jednoho Orla, dokonce generála, řekne major Somr. - Jenže já jsme Vorel! 

upozorním ho. - Somr se jen usměje, jako by chtěl říct nebo se dokonce přímo zeptat, jestli je 

Vorel víc než Orel, alespoň mám takový pocit. 

 - Posadíme se ne? ukáže major na židli. 

 Nataša kmitá kolem nás, k mému překvapení se i červená, jako kdybych skutečně byl jejím 

snoubencem a ona mne představovala svému nadřízenému, nebo se stydí za ten podvod, který 

jí díky mé slušnosti nebo čeho, možná i mé pitomosti, lehce vyšel. Vlastně je Nataša pěkná 

zmije, do čeho mě dostala. Až odtud vyjdeme, měl bych jí to hned říct, že je had. Ale když 

budu sám k sobě upřímný, tak mi vlastně zalichotila, že mě tak představila, ačkoli mi unikají 

její motivy, které mohou být složitější, než mě v té chvíli napadá. 

 Zacinknou lžičky a zasyčí voda. Nataša před nás postaví šálky s modrým emblémem letectva 

s kávou a tajemně zmizí. 

 - Máte jednu velkou výhodu, řekne major Somr nečekaně, když za Natašou zaklapnou dveře. 

- Jak to myslíte? zeptám se, i když by pravděpodobně spíš očekával otázku proč? - Jste mladší 



a především jste svobodný, už je mi jasné, že tenhle major si i porážky musí něčím 

objektivním zdůvodnit, i když já stále nic nevím o tom, v čem bych jej přemohl, leda by si 

opravdu myslel, že vztah mezi mnou a Natašou je vážný, ačkoli vlastně ještě nezačal, pokud 

vůbec někdy začne. - Co se dá dělat, pokračuje major dál, - tak já vám ji tam tedy pošlu! 

vysvětlí si mou návštěvu takhle. - A nemusíme se stát kvůli tomu nepřáteli, otevře za sebou 

skříňku a nalije do dvou skleniček vodku. - Tak na zdraví, soudruhu poručíku! zvedne svou 

skleničku. - I když jsme se museli seznámit takhle! nezapomene ještě dodat. 

 To už je zase Nataša mezi dveřmi, nalíčená i rozesmátá: - Snad se, proboha, nedáte do pití! 

To bych docela nerada viděla! říká těžko rozeznatelným tónem, jestli tím chce dát najevo, jak 

mě bude držet u krku nebo jde jen o ironickou poznámku. - Ještě tak jednu a dost! zatváří se 

přece jen tolerantněji, ale přesto je patrné, jako kdyby si na mě dělala kdovíjaký nárok a já 

nemám sílu, jak jsem tím průběhem návštěvy zaskočen, přizemnit ji třeba jen vtipem. 

 Sedíme v Uralu Na Poříčí nad sklenkou červeného vína, hraje tu nějaká ženská kapela a 

docela slušně, dají se poslouchat, i když jsem holky takhle samostatně nikdy ještě hrát 

neviděl. - Tak jsem vám dneska posloužil jako utilitární nástroj, což z hloubi duše nemám rád! 

nemohu začít ničím jiným. - Chtěla jsem vás vyzkoušet, jak se dokážete chovat v náročných 

situacích, nejen se Nataša za své extempore nestydí, ale dokonce ani po mých slovech 

neztrácí náladu. - Děkuju! kývnu hlavou. - Doufám, že jste byla s mým výkonem spokojena. - 

Nečekaně navýsost velmi spokojena, řekne trochu zvláštně. - Po válce šel v kinech film podle 

jakéhosi románu Čapka Choda, vzpomenu si, - myslím se jmenoval Experiment. Ten film 

skončil slovy jednoho z hlavních hrdinů: S lidskou duší se experimentovat nemá a nesmí!  

 - Proboha, vždyť snad o moc nešlo! je stále bohorovná. - Máte snad, Nataško, dojem, že tu 

záležitost dramatizuju? jsem už trochu naštvaný. - Nejen dojem, zasměje se a chytí mě za 

ruku. - Vždyť opravdu o nic nešlo! - Asi šlo, když jste víc než rok nebyla schopná se od 

Somra dostat k nám! nebude si se mnou dělat, co si zamane. 



 -  Měla jsem ho ráda! řekne najednou bezelstně.  

 Strnu, tak tohle jsem asi říkat neměl, jinak bych se nedozvěděl, co jsem teď slyšel a co mi 

může komplikovat potenciální vztah k ní. 

 Když dlouho mlčím, Nataša se zeptá: - Neměla jsem se k tomu přiznávat? - Ne, děkuju za 

upřímnost, přesto je asi vidět, že mě její přiznání mrzí. - Možná byste se, Radiku, teď chtěl 

zeptat, jestli ho mám ještě ráda... jako by mi chtěla napovědět. - Nechtěl! asi ji tím zklamu. 

Nataša mou ruku pustí: - S vámi jsou jen potíže! - S vámi snad ne? reaguji už pravděpodobně 

sprostě.  

 - Mrzí mě to, docela jsem se na schůzku s vámi těšila... Jinak si můžete ovšem myslet, co 

chcete, je sebevědomá. - Nikdy bych byla netušila, že si hned tahle na začátku spolu 

nebudeme rozumět... Asi dělám chybu, že jsem k vám tak upřímná. I když si to nepřejete 

vědět, tak vám přesto řeknu, že už ho nemám ráda. Nemá odvahu se rozhodnout, mohl jsem 

tušit tenhle důvod. - Nemohu mít ráda chlapy, kteří hnusně pomlouvají své ženy, ale když 

přijde na věc, nedokáží se s nimi rozejít... Jestli tohle o sobě vědí, tak ať si nezačínají s někým 

jiným! Víc k tomu asi nemohu dodat... Jen vám tedy děkuju, že jste mě odtud vytáhl. A moc 

se omlouvám, jestli jsem vás tou fintou zaskočila, možná jsme se měli předem domluvit... 

Prostě jsem se asi ve vás mýlila, pokračovala nelogicky. - Jako vy jste se asi mýlil ve mně... 

Ale to už se v životě stává, jako by si teď hrála na moudrou. - Ale fakt vám moc děkuju! - 

Tady je na společnou útratu! položí na stůl bankovku. A nashledanou! 

 Pokouším se k ní vztáhnout ruku, abych ji zadržel a usmířil se s ní, ale ona rezolutně vstane, 

vezme si kabelku a odejde. Jen mohu pozorovat, jak stejně sebevědomě, jak mluvila, tak 

podobně sebejistou až hrdou chůzí odchází. Mrzí mě v první chvíli jen jedno. Když už tedy 

majora Somra nepovažuje za chlapa, proč si s ním vůbec začala, když věděla, že je ženatý. 
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 Nataša sice nastoupí k mé rotě, ale vidíme se jen příležitostně. Nechávám všechno kolem 

spojovací čety v její pravomoci. Konečně její podřízení strážní rotě je pouze formální, že 

někde být zařazena musí, letištní rota má až příliš mnoho úkolů a nechat spojovací četu jako 

samostatnou v podřízenosti velitele praporu se zase nelíbí Stájníkovi. Je to prý pravomocně 

pod jeho rozlišovací úroveň. Ale hlavně se bojí toho, že by musel řešit problémy ženských, 

což mě zas tak problémy nedělá. Taky jich zas tak moc není. Jen jsem zpočátku byl ze 

spojařek tak vyvalený, že stěžovala-li si některá z nich třeba na menstruační potíže, dal jsem jí 

několik dní volno. Teď si podobné záležitosti řeší Nataša a já se spokojuji jenom s tím, že ji 

zvu na pondělní pravidelnou poradu velení roty a že mi při ranním nástupu praporu podá 

krátké hlášení jako ostatní velitelé čet, kterými jsou však po odchodu Bédi Voláka jenom 

poddůstojníci základní služby. O materiální záležitosti spojovací čety se pak bez problémů 

stará staršina roty. 

 Jinak se k sobě s Natašou chováme nanejvýš korektně. Ona okamžitě po příchodu k praporu 

vzbudí pozornost a zájem, ostatně jako každá nová tvář, a navíc ženská a hezká. Je všude 

zvána a žádná pozvání nikdy neodmítá. Tím jsem zároveň odsouzen k tomu, že raději nikam 

nechodím. Vymlouvám se a omlouvám se kvůli studiu, ale pravda je, že bych se prostě 

nedokázal spontánněji bavit tam, kde je ona. Zároveň si uvědomuju, že moje chování je 

nenormální. Jen si tím utvrzuju, že k ní mám pořád nějaký vztah. Naštěstí ona snad ani netuší, 

jestli jsem na podobné praporní sleziny chodil. Ostatní mi sice sem tam připomenou mou 

nepřítomnost a o co jsem třeba pozoruhodného přišel, ale účast na popíjení po kancelářích se 

posuzuje tolerantně, a o tom, že dálkově studuji, u praporu ví snad každý. Naštěstí se tady při 

nejrůznějších oslavách povýšení, jmenování do funkcí, vojenských výročích, narozenin, 



svátků, svateb, křtin a nevím ještě čeho nevytvářejí uzavřené party, snad jen s výjimkou 

vrcholového velení praporu, ale jde o otevřenou společnost, kam má vstup každý. 

 Jen se mi po příchodu Nataši zdá, že těch různých příležitostí k popíjení je stále víc a víc, a to 

i z nejkurióznějších důvodů, a já mám proto stále vlezlejší pocit, že se konají i kvůli ní. 

Nataša je skutečně magnetem a já začínám žárlit, ačkoliv jsem se ji, stejně jako kdysi Evy, 

dobrovolně vzdal. Ale přesto se těm praporním zábavám v popracovní době a stále častěji i 

během ní striktně vyhýbám, aby si nemyslela, že za ní dolézám. A tak mi nakonec nezbývá 

nic jiného, než se zašít na svobodárnu a tam se učit. 

 Ke studiu mám i lepší podmínky, protože po příchodu Nataši přišla i náhrada za Béďu 

Voláka - poručík Václav Sladký. Menší zavalitý důstojník, neskutečně ve všem pomalý a ještě 

víc klidný. Vyučil se sice optikem, ale nechal se zlákat na vojnu. Teď toho lituje a čeká, až 

mu uběhne šestiletý závazek, trojnásobek let za dva roky vojenského učiliště. Ale čeká 

pokorně, bez toho, aby přemýšlel nad tím jak si uspíšit odchod z armády nějakým malérem, 

který by se dal kvalifikovat jako překážka v další činné službě a zároveň ho nezavřeli.  

 Vašek Sladký je jinak pozoruhodný jedinou věcí, kterou mu závidím, a kdybych měl víc 

času, tak bych ho následoval - ve svých pětadvaceti letech se rozhodl učit na klavír. Ale ať už 

je jakýkoli a s vojnou to myslí všelijak, rozhodující je, že je na něho do určité míry 

spolehnutí, i když jeho podprůměrná aktivita je podmíněna pouze skutečností, aby lidem 

kolem sebe nedělal zbytečné potíže. 

 Kdybych měl charakterizovat typickou reakci Vaška Sladkého na jakékoli mé rozhodnutí, 

dalo by se vyjádřit lakonickou větou: Myslím si, že co ode mne chceš, je úplně zbytečné, ale 

trváš-li na tom, tak to pro tebe udělám! Zpočátku mě tenhle typ reakcí a aktivity zarazí, že 

dokonce některý svůj požadavek vezmu zpět, pokud s ním nepřišli mí nadřízení.  



 Ale Vašek Sladký, jak brzo zjistím, tak reaguje vždy a ve všech případech, takže bych mu 

těžko něco vůbec mohl uložit. Výsledkem poté je jakýsi kompromis, že Vaškovi ukládám 

úkoly jen naprosto nezbytné. Ale zároveň mám ještě silnější pocit, že mě při jejich plnění 

nezklame, i když třeba budeme muset zajistit sebevětší pitomost, o které v armádě není nikdy 

nouze, u našeho 113. letištního praporu zvlášť.  

 Takže kdybych ve srovnání s tím měl charakterizovat způsob velení našeho 113. letištního 

praporu, mohl bych pokračovat podobně stručně: Čím menší intelektuální předpoklady a větší 

možnost něco někomu rozkázat, tím větší příležitost pro takové mozky vymýšlet si úplné 

nepředloženosti.  

 Ale to už je úděl povolání, které jsme si vybrali. Nakonec i z Krále Lávry od Karla Havlíčka 

Borovského bylo možné již před víc než stoletím odvodit, že omezenost znamená krutost. 

 Takže pokud mě Vašek Sladký k něčemu přivedl, tak ve mně podpořil smysl pro co 

nejracionálnější myšlení, jednání a vydávání rozkazů a příkazů. Vlastně také není ničím 

novým, že člověka a zejména muže naučila přemýšlet především jejich lenost. Jen lenoch 

přemýšlí, jak by se práci a jakékoli jiné činnosti beztrestně vyhnul, a pokud tomu 

objektivnější důvody brání, tak si ji nějakým vynálezem nebo zlepšovacím návrhem ulehčil. 

 Pokouším se tedy alespoň ostentativně chodit za Marií, aby se informace o mých návštěvách 

u okénka tajné spisovny dostaly k Nataše, abych v ní bona fide vzbudil žárlivost, jako já stále 

víc žárlím na ni. Ale s tajemnou písařkou na tajné spisovně není žádná řeč. Zvláštní třpyt v 

očích se ztratil, nahradil jej symbiotický výraz na jedné straně uspokojení z uskutečnění 

nějaké touhy, na druhé straně strachu z čehosi neznámého, co splnění té tužby přinese. Asi při 

třetí nebo čtvrté návštěvě po Natašině příchodu mi Marie vrátí Rollandovu Okouzlenou duší 

způsobem, kterým mi zjevně naznačí, abych za ní už nechodil, že i má role v její jakési zatím 

těžko identifikovatelné metamorfóze skončila. 



 - Rád bych vám ten román věnoval, když se vám tak líbil, rozhodnu se uskutečnit, nad čím 

jsem se zamýšlel. - Ne, nechci! odmítne můj dar. - Už se k té knížce nikdy nebudu vracet! 

zatváří se nejen odmítavě, ale zároveň i trochu ustrašeně, jako by se bála, že jí snad tu knížku 

budu vnucovat a ona bude muset doma schraňovat cosi, co na ni možná mělo magické účinky. 

- Když nechcete, nedá se nic dělat! těžko mohu reagovat jinak.  

 Marie místo pokračování našeho rozhovoru sáhne na držák okénka: - Moc vám, Radiku, 

děkuju! chce zavřít okénko.- Za co? stačím se ještě zeptat. - Tak vůbec, za všechno, za tu 

knihu... mluví nejistě a v očích má smutek. - Co se stalo? nechová se zrovna nejnormálněji. - 

Co by se stalo, nic se nestalo! stáhla už okénko téměř do poloviny. - Nepovídejte, něco se 

přece muselo stát! nemohla mě v žádném případě přesvědčit. - Mohu vám nějak pomoct? - Ne 

nechci! Nashledanou! nedokáže zadržet slzy, které ji sklouznou po té přitažlivě tajemné 

pihovaté tváři. - Opravdu nepotřebuje v něčem pomoct? Ještě stačím spatřit, jak Marie 

zakroutí hlavou a zabouchne. 

 Možná bych měl znovu zaklepat, ale cokoli dalšího mi připadá zbytečné, jen bych ji 

obtěžoval, stejně nemá zájem, abych ji v čemkoli pomohl, kdo ví, co s ní je, nevypadala 

jenom na špatnou nebo melancholickou náladu. 

 A tak se otočím a jdu od tajné spisovny pryč. 

 - Co tu vyvádíte, proboha? zeptá se s jistým náznakem impertinence Nataša, která stála 

kdovíjak dlouho za mnou a možná i proto Marie tak rázně náš rozhovor ukončila. - Nemáte na 

starosti dost vlastních problémů? odrazím ji stejně nešetrně, ale zároveň ji tím pravděpodobně 

dám najevo, že mezi mnou a Marií je nějaký vztah a navíc možná v jisté krizi. Ale nakonec 

bude-li si cosi podobného myslet, tak je to v pořádku, vždyť jsem cosi takového svými 

návštěvami Marie zamýšlel. A tak přejdu kolem Nataši, jako kdyby byla pro mě vzduch, a 

teprve za hodnou chvíli slyším tiché zaklepání právě na okénko tajné spisovny, kam si nejspíš 

šla pro nějaké šifrovky, protože tajné a přísně tajné spisy jdou jenom přese mne nebo Vaška 



Sladkého, když mě zastupuje, ale podobné spisy strážní rota dostává tak jednou za uherský 

rok. 

 Za pár dní se dozvím, že Nataša se zúčastnila další z četných oslav bez zjevného důvodu a 

příčiny na finančním oddělení, kde je nyní hlavní stan nižších důstojníků. Když prý nálada 

dosáhne patřičné uvolněnější úrovně, nadporučík Vodička se zákonitě po jisté době zeptá na 

něco, na co jsou od jisté doby zvědaví v podstatě všichni: - Natašo, nechci bejt v žádném 

případě dotěrnej, i když si tu mou otázku budete tak vysvětlovat, ale proč jste taková 

netykavka?  

 - Já a netykavka? ohradí se a zároveň rozesměje Nataša, ale zároveň je možné postřehnout, že 

se směje strojeně, nuceně, až příliš dobře si je vědoma toho, že tahle otázka musela přijít, 

když každého, kdo se s ní pokusil o bližší kontakt, poslala do příslušných mezí. - To jen proto, 

že o mě nic nevíte? ještě dodala. - Tak nejste netykavka a my trpíme tím, že nic o vás nevíme, 

není Vodička z těch, kdo by se jen tak lehce nechal odradit.  

 - Máte tedy někoho, pokud nejsem impertinentní? - Jste impertinentní, souhlasí Nataša 

ironicky s Vodičkou, - ale pro klid ve vaší duši nemám nikoho! přesto odpoví. - Hmmm... 

takže... tedy... jako by Vodička zapochyboval o jejích slovech. - Takže nikoho nemám! 

potvrdí mu znovu. - A nechcete mít nebo se vám alespoň někdo nelíbí? už z Vodičky mluví 

víc alkohol. - Nic takového jsem přece neřekla! ohradí se Nataša. - Tak tedy proč? pokračuje 

Vodička ve svých otázkách dál, jako by chtěl, aby mu Nataša nahrála.  

 - Proč by se měla Nataša shlédnout zrovna v někom z nás? vycítí ten pokus svého náčelníka 

jeho zástupce poručík Zámecký. - Podívejte se na sebe, je snad na vás něco tak zrovna 

úchvatnýho? pokračuje Zámecký obecně, aby se Vodičky nedotknul. - Ale zrovna že bychom 

byli úplně tak vošklivý, to snad ne? je si Vodička vědomý, že se ženám líbí. - Záleží snad 

jenom na kráse? neptá se Nataša. - Ovšemže nezáleží, souhlasí Vodička. - Prostě se vám 



nikdo u praporu nezamlouvá, takže padla klec! raději by rozhovor, který vyvolal, hned 

ukončil. 

 K překvapení všech přítomných Nataša pokračuje dál: - To jsem přece neřekla! . A kdo se 

vám tedy líbí? už všichni ztichnou a čekají, jestli Nataša odpoví. - Vy všichni! převeze je. - 

Tak tyhle chytrý odpovědi mám strašně rád, ironicky poznamená Vodička, - je to nakonec 

taky způsob, jak se vyhnout konkrétní odpovědi. - Když nevynechám vás všechny a chcete 

vědět kdo konkrétně, tak asi ten, kdo tu není, což se přiznává vždycky nejlíp, a to je Radim. - 

Jakej Radim? zeptá se několik lidí najednou. - Radik Vorel? hádá poručice Klíšťová. - A kdo 

jiný? potvrdí její dohady. 

 Hned druhý den se rovnou sedm lidí, kteří byli na té pitce, postará o to, abych se tu zvěst 

dozvěděl. Ale zase bych ji neměl brát nijak zvlášť vážně. Je to konstrukce, kterou jsem si 

vytvořil na základě těchto několika sdělení. Ale jak jsou ve skutečnosti pravdivá, je ve 

hvězdách. Co si k tomu někdo přidal, aby mi třeba udělal radost? Ale už ten fakt, že tam 

Nataša něco v tomhle smyslu utrousila, by mi jistou radost dělat mělo. 
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 Sedíme spokojeně s Tomym Kamarýtem a s Vaškem Sladkým ve skříňové vétřiesce a 

klábosíme o všem možném i nemožném, zákonitě nejvíc o ženských,  těžko se také o něčem 

jiném a zajímavějším v armádě dá povídat. Zase nás totiž vyhnali na vojenské cvičení do 

jakýchsi Kotěhůlek. Je dopoledne. Tomy nám vaří na lihovém vařiči kávu. Máme pootevřené 

dveře, za nimi už padá první letošní sníh. Ve vzduchu jsou cítit Vánoce. Většina vojáků z 

povolání také v nastálé přestávce cvičení šmejdí po lese vojenského prostoru a hledají co 

nejpěknější borovičky. Vašek vstane a dá na náš klikový gramofon druhou desku, o kterou se 



od předloňského roku rozrostla rotní diskotéka. Přinesl jsem ji já, zůstala mi ještě ze Žižkovy 

školy po nefungujícím gramofonu. 

 Do zasněžené krajiny se z našeho plechového bungalovu rozléhá stejně jako kdysi před lety 

v Moravské Třebové Půlnoc, do stěn bubnují kapky, jako by to klapaly klapky, černé plyšem 

pobité klapky... Když se ozve refrén písně To je rána, to je ale rána, to je ale rána!... vstoupí 

do otevřených dveří čímsi rozrušený Jirka Makeš: - Pánové, držte se, mám pro vás kolosální 

novinu! Rychle se rozsadíme, abychom se sem všichni vešli, když gramofon znovu opakuje 

To je rána, to je ale rána, to je ale rána, sousedem být takového pána, takového pána, co i v 

noci tluče do piána, tluče do piána! 

 - Tak povídej! řeknu nadrženému Jirkovi. - Tomy, vypni to, prosím tě! Vždyť člověk pomalu 

neslyší ani vlastní slovo! mám už i téhle písně asi po stém opakování plný zuby. - Měli 

bychom si i k té Davaj pakurim, tavaryš maladoj! koupit alespoň třetí desku, navrhuju asi 

také už po sté, - třeba Tipperary nebo tu ubrečenou slovenskou Nečakaj ma už nikdy, dokonce 

zazpívám, - abychom měli světový výběr. 

 - Mluvil jsem teď s předsedou naší partajní organizace Láďou Starým, začne Jirka, - a ten mi 

důvěrně sdělil, že odvolali z funkcí celé velení našeho 113. letištního praporu - Stájníka, 

Prachaře, Traxlera, ZVZ, ZVT a nevím koho ještě, asi třináct lidí... - Třináct lidí je docela 

šťastný číslo, jako by to Tomyho ani nevzrušilo, ale spíš potěšilo, - doufám, že se do něho 

nevejdeme i my a neodvolali taky nás! dokonce ironizuje celou situaci.  

 - O tvou funkci asi tak někdo stojí! řekne Tomymu Vašek Sladký. - Ví se už proč? přeruším 

jejich bagatelní pošťuchování a zeptám se Jirky na to daleko důležitější. - Snad ne proboha 

kvůli tomuhle cvičení, které bylo podle mne úplně k ničemu, neodpustím si vyslovit svůj 

kritický názor. - Nikdo nic neví, nebo nechce říct, ani Jirka nezná příčinu, i když jich podle 

mého názoru bylo určitě víc. - Spíš to ani Starý nechce říct, usoudím, jak ho znám a zvednu 

se. 



 Předseda stranické organizace určitě příčiny musí vědět a já jako člen výboru mám právo se 

ho na ně zeptat a dozvědět se je, a proto jdu za ním. 

 Poručík Starý leží s poručíkem Petrbokem také v jedné ze skříňových vétřiesek na matracích 

a co jiného než popíjejí kávu. - Co se děje, pánové? zeptám se obou příslušníků politické 

skupiny praporu. - Odvolali celé naše načalstvo, už mi Starý řekne spíš otráveně, jak to 

pravděpodobně říká poněkolikáté. - To jsem slyšel! dávám Starému najevo, že sice sděluje 

své informace lidem jako důvěrné, nota bene jinak spolehlivému a důvěryhodnému Jirkovi 

Makešovi, který však není ani členem strany, ale ty se určitě lavinovitě šíří po celém praporu.  

 - Nemá se to zatím nikde říkat, opakuje Starý stejně stereotypně. - Když jsme byli ráno 

pozvaný na velitelství letectva, tak nám mimo jiný vytýkali, že u fangle nikdo neumí držet 

jazyk za zubama, snaží se svá slova nějak argumentovat. - To je tedy novinka! nezbude mi jen 

suše konstatovat. - Ty v tom lítáš taky? jsem zvědavý. - Ne! překvapí má otázka Starého. - 

Proč bych v tom měl lítat? Kroutí hlavou. - Když říkáš celé naše velení... Ty snad mezi ně 

nepatříš? musím ho teď pěkně dožírat. - Mluvil jsem o načalstvu! řekne mi proto naštvaně, 

jako kdyby to slovo označovalo nebo představovalo přesně vymezený okruh lidí. - Slyšel 

jsem, že se jedná o třináct lidí... 

 - To jsi slyšel dobře! začíná být rozladěnější. - Chceš mi to tedy říct nebo ne? pro změnu se 

naštvu i já. - Jak jsem to tak pochopil, co tam nahoře mleli, tak jde nejspíš o takové bilanční 

rozhodnutí velitele letectva, asi patříme k nejhorším letištním praporům, nebo si nemohou 

dovolit, aby prapor, který zabezpečuje dopravní pluk, s nímž lítá plno papalášů, byl tak 

evidentně slabej... přece jenom se Starý rozpovídá, i když spíš přemýšlí nahlas a hlavně 

spekuluje. 

 - No dobře, nezareaguji příliš nadšeně, takže Starý pochopí, že mě tedy moc nepřesvědčil. - 

Ale to ještě přece není důvod k takovým razantním kádrovým opatřením, pokračuji dál, přece 

jen jsem už leccos schopný chápat, prolétne mi hlavou - když dělali čistky nějakou dobu po 



maďarských událostech, tak se ten krok dal pochopit, dostali prostě strach, konečně my taky, 

a tak se rychle zbavovali těch, o kterých si mysleli, že jsou schopní při jakékoli změně režimu 

sloužit každýmu... A potom jsme je museli povolávat zpátky, když jsme málem přestali jako 

letištní prapor fungovat vůbec, vzpomenu si, jaké byly u praporu problémy, navíc i proto, že 

většina vyhozených o návrat už tehdy nestála, měli slušná občanská povolání, 

kvalifikovaných pracovníků byl všude nedostatek. 

 - No dobře, když to chceš tedy slyšet, podívá se Starý po Petrbokovi, který už jistě od něho 

všechno ví i detailněji, - mimo ty velitelské a odborné věci hlavně mluvili o morálně 

politickém stavu velení praporu, o těch jejich známých a méně známých průserech, co nejspíš 

o nich posbírala vojenská kontrarozvědka. Myslím si ale, že spouštěcím nebo urychlujícím 

mechanismem, že to všechno začali tak kvapně řešit, bylo i to, že se stal průser i v naší 

politické skupině... – Že by něco měl poručík Němec? napadne mne v první chvíli, že se může 

týkat jen jeho jako čtvrtého člena politické skupiny, ačkoli u něho bych těžko nějaký problém 

očekával. - Tím by se asi někdo zabýval! vstoupí do našeho rozhovoru s jistým pohrdlivým 

tónem o předsedovi ČSM poručík Petrbok. - Takže... raději to jméno jejich šéfa nevyslovím. - 

Jo, kývne hlavou Starý, - náš šéfík věren svému jménu Skokan si skočil, ale tohle fakt nikomu 

neříkej, nejde jen o něho, a tím prý ojedinělým skokem přivedl do jiného stavu Marii! 

 - Marii? ztuhnu jako kdybych dostal ránu do vazu. - Marii z tajný spisovny? nechci tomu 

věřit, že by vlezla do postele tomu olezlému náčelníkovi politické skupiny, z něhož vždy 

táhne nikotin a málem stejně tak často i tvrdý alkohol, a tak si její jméno pro jistotu ověřuji. - 

Pokud mě paměť neklame, tak jinou Marii u naší fangle nemáme, ujistí mě Starý, že nejde o 

nějaký omyl - Tohle snad není pravda! řeknu snad poprvé v životě tuhle větu opravdu 

tragicky. - My jsme tomu taky nechtěli věřit, připojí se k mým pochybnostem Petrbok. - 

Tohle je neskutečná událost, nejsem schopnej jí uvěřit, sednu si na lehátko vedle Starého a na 

několik dlouhých vteřin oněmím.  



 - Snad tě to, proboha, tak nevzalo? diví se Starý mé reakci na tu jeho děsivou zprávu. - 

Doufám, že jsi do ní nebyl platonicky zamilovanej nebo jsi s ní neměl dokonce něco i ty! pro 

změnu mě nyní zpytuje Starý. - Nezapřu, že mi byla sympatická, přiznám, - ale nanejvýš tak 

byla ochotná se někdy se mnou pár minut bavit u okénka tajné spisovny, řeknu pravdu. - 

Nikdy bych ale opravdu netušil, že ona a Skokan... přesto se mi okamžitě začíná odvíjet v 

hlavě řetěz určitých souvislostí a tušení. 

 - Sejde se k tomu i výbor? zeptám si formálně, abych měl důvod odejít. - Jistě, ale až se 

vrátíme do posádky! nemohl jsem čekat jinou odpověď, - Tady by to nemělo smysl a stejně si 

myslím, že tu tohle cvičení ještě dneska zabalíme! předpokládá Starý.  

 Jdu od Starého a Petrboka do nejbližšího lesa, abych se uklidnil a srovnal si ty informace v 

hlavě. Tak po vladařích a jiných z různých důvodů nevyhovujících oficírů přichází další 

decimace praporu. Teď dokonce i z řad těch, kteří měli třídně politicky posílit armádu. Jsem 

tedy hlavně zvědavej, kdo přijde za ně... 

 Nejvíc mě ale zaskočilo Mariino těhotenství. Starý mi při rozloučení na schůdcích véesky i 

řekl, co se vlastně stalo. Skokan před stranickou konferencí před nějakým pátkem požádal 

Marii, aby zůstala několik večerů po konci zaměstnání v práci a diktoval jí své diskusní 

vystoupení. Při téhle příležitosti ji dostal. Když Marie zjistila, že je těhotná, tak to přiznala 

bratrovi. Ale jenom to, že je v jiném stavu, ne s kým, a zároveň mu řekla, že chce být 

svobodnou matkou. Její bratr z toho byl nejdřív perplex, ale když se z toho šoku probral, tak 

na ni několik dní naléhal, aby mu řekla, kdo ji svedl. Když mu řekla jméno, posedla ho 

zběsilost. Začal se chovat jako žárlivý bratr v nějakém italském filmu. Dohnal tu záležitost až 

na velitelství letectva. - Víš co je ale, Radiku, nejpřekvapivější, řekl mi závěrem Starý, - 

Skokanovi ani tak nevadí, že ho vyrazí z armády, ale že ho Marie ani náznakem nechce, byl 

by ochotnej se kvůli ní i rozvést, ale ona snad přímo programově chce být svobodnou matkou! 



 Ačkoli snad mám stále ještě nějakou fantazii, přesto si jen stěží dokážu představit až doslova 

nesnesitelně nepochopitelné spojení, jakým pro mě je jakýkoli vztah mezi Marií a Skokanem. 

Jak se jenom mohla tak sympatická holka sblížit s tím věčně přiopilým politrukem, ze kterého 

jako z tabákové fabriky táhly laciné cigarety a měl od nevyspání pro flámech neustále červené 

oči jako angorský králík a celkově vypadal jako vyskákaný chocholouš. Tohle by snad mohl 

být příběh do té nejlascivnější operety. Jak jenom mohla? opakuju si v duchu několikrát. A 

ještě pod dojmem Okouzlené duše! Kopnu vztekle do soušky, která se mi zrovna připletla pod 

nohy a kopnu znovu a znovu a ještě zoufale jednou. 

 Nejradši bych opravdu kolem sebe všechno rozkopal. Nedokážu pochopit, jak taková ženská 

jako je Marie, může uvažovat. Co ji mohlo ke Skokanovi táhnout. Pokud ji ve své kanceláři 

při psaní svého vystoupení neubrečel na kolenou se slzami v očích. Nebo ji umlouval, až ji 

umluvil. Co se stalo, mě obrovsky zklamalo. Měkké a poddajné Mariiny rty a Skokan. Právě 

asi že poddajné. Měl jsem ji svým způsobem rád, byla mi sympatická, ale nevím proč, teď 

bych se ji nedokázal ani dotknout. Nejsem zase taková citlivka, ale tohle je na mně moc. 

Nevím, kde se ve mně najednou vzala ta štítivost. V budoucnosti se nebudu moci sblížit se 

ženskou, o které se dozvím, že měla cokoli intimnějšího s nějakým mužem, který by mi byl 

něčím tak nesympatický, až by mi byl odporný. Pořád jako kdybych tomuhle přesmutnému 

příběhu nevěřil. Marie se mu svlékne donaha v kanceláři a nechá se pomilovat na tom jeho 

rozdrbaném a ušpiněném gauči, kterým by pohrdli i obyvatelé místní nouzovky. Co tohle je 

za lásku? Navíc spojenou s touhou mít nemanželské dítě? A právě s ním? Znovu bych do 

všeho nepříčetně kopal. Asi už i proto, že mi Mariino chování do budoucnosti bude ztěžovat 

odhadnout, jak se kterákoli žena, která se mi bude líbit, za určité situace zachová. Třeba 

podobně nebo jinak naprosto nečekavě jako Marie, o které jsem si myslel, že ji přece jen 

trochu znám, že ji chápu, vážím si ji, jak se chová noblesně a byla v mých očích velká? 



 Možná si vztahy mezi pohlavími jen zbytečně romantizuji, dělám si iluze, jsem deformovaný 

právě romantickou literaturou první poloviny devatenáctého století. Nataša se mi líbí, ale 

nedokážu za ní udělat ani ten pověstný krok, i když vím, že si přiblížení k ní mohu dovolit. 

Snad právě proto, že mohu. Chovám se k ní naprosto stejně jako k Evě. Jsem sám sobě trapný. 

Ostražitě se naježím, když zaregistruji i sebemenší aktivitu z druhé strany. Jako kdybychom 

nebyli rovnoprávní. Sedí mi asi v zátylku něco obstarožního, že snažit se o kontakt má právo 

jen chlap. V Natašiných očích musím proto být zákonitě směšný. A budu-li se takhle chovat i 

nadále, budu ještě legračnější a přestane se o mě zajímat nejen ona. 

 Co mohla Nataša udělat víc, než učinila? Před téměř všemi mladými důstojníky praporu se 

přiznala, že mě má ráda nebo přinejmenším jsem jí nějak sympatický. A já jako odpověď na 

tenhle signál jsem se ještě víc stáhnul do ústraní. A pošetile demonstroval vztah k Marii, o 

které se za několik hodin bude vyprávět v celém praporu. Co si asi o mě Nataša pomyslí? 

Nebudu už v jejích očích jen směšný, ale přímo komický. Mohl jsem si ušoupat boty, prostát 

důlek, jak jsem trčel kvůli Marii u okénka tajné spisovny, a ona si nechá udělat nemanželské 

dítě od Skokana! 

  Znovu mám potřebu něco kolem sebe ničit, ale když se vracím k rotě, je mi hlavně  Marie 

líto. Možná nejen romanticky touží po roli svobodné matky, ale zároveň si vytvořila iluzi o 

Skokanovi, že by právě on měl být otcem jejího dítěte, že je v něm něco přitažlivého, o čem 

ostatní nemáme ani potuchy, kdo ale vůbec ví...   
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 Když odcházeli po maďarských událostech vládní vojáci a další důstojníci neodpovídající 

kádrovým kritériím, kteří byli ve své většině na odborných funkcích náčelníků týlových 

služeb, na jejich místo nastoupili obvykle jejich zástupci, povětšinou mladí, sotva dvacetiletí 

poručíci. I namísto odvolaného velení 113. letištního praporu přišli noví lidé, ale ve srovnání s 

předchozí výměnou šlo o takový konglomerát starých důstojníků ještě z první republiky, 

bývalých pilotů, kteří nemohli už z nejrůznějších důvodů létat, a také už noví absolventi 

vojenských vysokých škol. 

 Velitelem 113. letištního praporu se stal podplukovník Vladimír Tintěra, který byl v 

předmnichovské armádě poručíkem. Měl noblesní vystupování, byl to vůbec na první pohled 

svrchovaný pán. Zabezpečení letového provozu týlovými službami perfektně rozuměl. Přesně 

i věděl, co chce nejen od odborných týlových služeb, ale i od letištní roty, strážní roty a 

spojovací čety, a na svých požadavcích trval. Bez zbytečného rozčilování, trpělivě, ale 

neústupně. Nenáviděl nepořádek, plýtvání, ničení materiálu. O jeho představě strážní ostrahy 

letiště mi nikdy nedovolil polemizovat, ale stejně tak se mi nepletl do výcviku a výchovy 

vojáků. O neslužebních věcech se mnou k mému překvapení mluvil naprosto otevřeně, někdy 

jsem se až divil, jakou má ke mně důvěru, když se mi klidně svěřuje se svými i velmi 

delikátními a nebezpečnými názory. Třeba si naprosto přesvědčivě myslel, že naše celkem 

slušná poválečná životní úroveň je založená převážně na tom, že bez skrupulí vyjídáme, co 

nahospodařili kapitalisté. Takový názor byl pro mě šokující. Mrzelo mě, že v něčem možná 

měl určitou pravdu, ale jako by neviděl a nechtěl snad ani vidět, co se například ve dvouletce 

a v pětiletce postavilo nových továren. Byl přesvědčený o tom, že zbytečně plýtváme, brzy 

promrháme základní kapitál a nemůže nic jiného nastat než bída, zaostávání za ostatním 

světem. Myslel si také, že se nevyhneme třetí světové válce. Nesouhlasil jsem s ním, ale svým 

způsobem jsem se mu obdivoval, že má vůbec odvahu se někomu s takovými názory 

svěřovat. Byly minimálně nekonvenční a řada lidí by jeho názory kvalifikovala i přísněji. 



 Do funkce náčelníka štábu letištního praporu nastoupil kapitán Fábera, bývalý pilot, který si 

sebou přinesl přezdívku Spitfire nebo tedy Spitfajr, asi podle typu letadla, na kterém po válce 

létal, a někteří tvrdili, že i jedno pohřbil. Fábera byl přímo ukázkový typ pilota. Kámoš se 

smyslem pro fair play, zbožňovatel žen, alkoholu a mariáše. Při prvním poplachu a vyhlášení 

pohotovosti se na štábu 113. letištního praporu hrál licitovaný mariáš nepřetržitě pětadvacet 

hodin. Pomocník náčelníka štábu pro bojovou přípravu major Benda, který ve funkci nahradil 

nadporučíka Brože, seděl u telefonu a byl ve spojení s velitelstvím letectva, náčelník 

proviantního zásobování kmital mezi kuchyní a štábem, aby nás dostatečně zásobil vybranými 

potravinami, a ostatní hráli ve čtyřech pauzírovaný mariáš, aby si volný hráč mohl odskočit 

nebo něco neodkladného zařídit. 

 - Umíš to hrát? zeptá se mě kapitán Fábera s mariášovými kartami v ruce, když se mu v 

průběhu toho prvního poplachu po jeho nástupu do funkce náčelníka štábu přijdu hlásit, v jaké 

situaci se nachází moje rota. - Samozřejmě, že umím, řeknu dost sebevědomě, - jinak bych 

taky jako pěšák u letectva nevydržel, mírně přeháním. - Ostatně si myslím, přeženu ještě víc, - 

že kdo se nehodlá co nejlíp naučit mariáš, neměl by se stát důstojníkem. - Moje řeč! jsem od 

té chvíle Fáberovi s vysokou mírou pravděpodobnosti sympatický a tím i zároveň jeho člověk. 

- Tak si sedni a ukaž! chce mě nejspíš okamžitě vyzkoušet, jestli nekecám. - Musím být při 

poplachu u roty, soudruhu kapitáne! vymlouvám se. - To jsou jen kecy, vyvede mě Fábera z 

omylu. - Soudruhu majore! obrátí se Fábera na Bendu. - Zavolejte k jeho rotě, ukáže prstem 

na mě, - že poručík Vorel byl dočasně vyřazen z boje. Velení ať se ujme v rámci bojového 

výcviku jeho zástupce, ať vidíme, jak se osvědčí. A je to! obrátí se Fábera ke mně. - A teď 

pěkně ukaž, co je v tobě! 

 Nejsem v mariáši moc velký riskér, snažím se hrát matematicky přesně, co karta optimálně 

umožňuje, čemuž ovšem otrlí mariášníci říkají hrát při zemi. Sice taková hra není na velké 



výhry, ale na výhry jisté, i když malé, a především se člověk při takové hře vyhne velkým 

prohrám. 

 Do funkce zástupce velitele pro věci politické je jmenován major Troup. Při první schůzi 

výboru útvarové organizace vystoupím s dost náročnými a pro mnohé radikálními požadavky 

na zvýšení odbornosti týlových součástí. Major Troup si mě po jednání vezme stranou, vyčte 

mi, že jsem netrpělivý, a když trvám na svém, přednese mi přednášku o dětské nemoci 

levičáctví v komunismu. Musím uznat, že Dějiny VKS/b/ studoval celkem obstojně. Ostatně 

já též. Když však propíjíme jeho zápisné po nástupu k letištnímu praporu a u kamen v 

kanceláři spadne rozpálená roura, Troup ji holýma rukama znovu nasadí. Dlaně a prsty na 

obou rukou má totálně spálené. Démonu alkoholu se 113. letištní prapor tedy ani po výměně 

celého velení nezbaví. 

 Nástup nového velení praporu je sice důležitou změnou, ale zajímavější pro mne je, že 

Nataša je přicházejícím jarem stále krásnější, což nekonstatuji jenom já. Když se někdy 

potkáme, vždycky se na mne usměje, ale to je vše, jinak nic. Nesnažím se u ní vzbudit 

žárlivost a ani ona už se o mně nikde nezmiňuje. Signál, který ke mně vyslala, považovala asi 

za dostačující a možná i konečný. Za to se však znovu ozve major Somr. Nevolá veliteli 

praporu, ale přímo mně. Co bych tomu říkal, kdyby Nataša přešla na pár měsíců zase k němu. 

 - To přece závisí především na ní! nezmohu se na hloupější odpověď. - Tak se ji zeptejte a 

zavolejte mi! využije mé debility, jako kdybych já s konečnou platností mohl rozhodnout o 

Natašině dlouhodobější stáži na velitelství letectva. - Tak dobře... souhlasím nepříliš nadšeně 

a zavolám si Natašu: - Volal major Somr, chce, abyste k němu zase nastoupila! neinterpretuji 

Nataše obsah jeho žádosti přesně. 

 Nataša se na mě překvapivě podívá, v jejích očích je nevyslovená otázka, co tohle zase má 

znamenat. - Řekl jsem mu, že proti tomu nebudu nic mít, závisí na vás, jestli tam chcete... 

řeknu jí, když mlčí sice přesněji, ale ne zas tak úplně. - Možná bych tam měla nastoupit, řekne 



tiše, jen jako kdyby přemýšlela nahlas. - Proč? najednou nezapřu k vlastnímu překvapení 

náznak jakéhosi zoufalství z nebezpečí její ztráty. - Co tady? neřekne sice vyčítavě, ale těžko 

si její pochybovačná slova vyložit jinak, zvlášť když si nevšimla, jak jí nyní dávám zjevně 

najevo, že by mě její odchod mrzel.  

 - Vám se tu snad nelíbí? neptám se zrovna nejchytřeji. - Líbí... neřekne zase ona příliš 

přesvědčivě. - A proč tedy chcete odejít pryč? zdá se mi její odpověď nelogická. - Jen jsem o 

tom uvažovala jako o jedné z možností, potvrdí můj dojem... podívá se mi do očí, - a trochu 

mi přitom vadí, když říkáte, že můj odchod závisí na mně! - A nezáleží? dal bych si nyní 

nejraději facku. - Možná záleží... ani ona mi mé rozhodování neulehčuje. - Tak vidíte! asi by 

si někdo ukroutil hlavu, kdyby nás poslouchal. - Vidím... překoná Nataša jako první absurditu 

našeho rozhovoru. - Člověk by neměl zůstávat tam, kde o něj příliš nestojí, podívá se mi 

znovu do očí, jako kdyby mi chtěla dát najevo, že mě pozoruje, jak zareaguji.  

 - Jak jste na tuhle myšlenku přišla? zatvářím se, jako kdybych její slova chápal obecně, 

netýkala se konkrétní situace. - Normálně, jak jinak... chce mi dát najevo, že mám asi dlouhé 

vedení. - Jak normálně? dochází mi schopnost dál s ní komunikovat. - Když řeknete, že 

odchod dolů do Karlína závisí na mém vlastním rozhodnutí, tak asi o mě příliš nestojíte, 

dedukuje sice logicky, ale stále jako kdyby si v rozhovoru udržovala decentní přístup, ale co 

jiného bych měl od ní čekat i chtít?  

 - Stojím o vás, ani já nerozliším, jestli služebně nebo osobně, - ale nikdy bych nikoho 

nepřemlouval, aby u mně zůstával, když chce odejít... - V tom to právě je, nenechá mě Nataša 

domluvit, - ráda bych sloužila tam, kde si mě váží, kde chtějí, abych zůstala, ne jen chladně 

čekají na mé rozhodnutí... - Kde by vás i dokonce přemlouvali? přeruším ji i já, ačkoli mě 

trochu zaskočilo, když použila příslovce chladně. - Ano, kde by mě i přemlouvali! nenechá 

mě Nataša na pochybách, co si myslí. - I v životě bych chtěla žít jen s tím, kdo mě moc chce, 

ne mi dával najevo, že všechno závisí jen na mně! znenadání začne osobně.  



 - Major Somr vás asi chce moc! řeknu ironicky, ačkoli v kontextu našeho rozhovoru ta slova 

nemohou znít jinak než jako surovost. - Chce mě stále moc, kupodivu se Nataša nenaštve, - 

stále mě moc chtěl, ale nemá odvahu pro to cokoli udělat, jsme už zase u jejího problému. - 

Třeba tu odvahu soudruh major dostane, začnu mluvit jako kdybych vůbec nebyl v tomhle 

rozhovoru i nějak osobně zainteresovaný, - chce to čas, jako všechno osudové, začnu mluvit 

zase nemožně. - Já ale už nemám moc času! překvapí mě Nataša, jako kdyby byla pod 

nějakým tlakem. - Nejste přece zas tak stará! opravdu mě tím trochu pobavila. - Ale u ženy je 

to přece něco jiného, začne mluvit tónem, jako kdyby mě tím obsahem sdělení chtěla 

přesvědčit. - Chci se už usadit, mít děti... podívá se mi do očí už potřetí, jako kdyby se divila, 

že nevím asi nic o tom, jak v ženách tiká biologický čas. 

 Jakou hru já s ní vlastně hraju? Koho jsem si myslel, že mám před sebou? Nataša mě 

najednou zaskočí prostým přáním založit rodinu a mít děti. V téhle mé strohé vojenské 

kanceláři zní její slova jako něco nepatřičného. Ale najednou v tom cítím jakousi nenaplněnou 

odvěkost. Rozhodující roky pro vlastní normální vývoj jako kdyby mi přetrhlo studium na 

vojenských školách a následná služba u útvaru. A že na téhle pravdě trvající od věků do věků 

nic nemění, že oba máme na sobě uniformy a na náramenících důstojnické hodnosti. Když se 

lidé svléknou, jsou bez ohledu na to, co na sobě nosí, hodně stejní. 

 - Asi by potom bylo opravdu lepší, kdybyste tady zůstala, cítím Natašiny oči stále na sobě a 

říkám ta slova konečně s plným vědomím. - I já si to myslím, souhlasí se mnou a jako by 

čekala, že řeknu něco víc. - Věřím, Natašo, že budete mít štěstí a někoho si najdete, kdo vaše 

sny uskuteční, mluvím jako farizej, který si navíc půjčí jeden verš z Wolkerovy básně. - Major 

Somr asi opravdu pro vás neznamená budoucnost, pokračuju trapně dál, když mlčí. 

 Nataše proto nezbývá nic jiného než se zvednout a považovat náš rozhovor za skončený. 

Složil jsem perfektní zkoušku z debility. Vlastní. 



 Když Nataša odejde, je mi jako kdybych snídal hada. Slizkého svíjejícího se plaza. Tím 

hadem jsem já sám. Dělám všechno úspěšně pro to, aby si mě Nataša zprotivila. Že se to za ty 

dlouhé měsíce nestalo, považuji za malý zázrak. Podivuhodný mirákl. Ale nevím, kde se tohle 

mé podivné chování bere. Já vlastně takový ve skutečnosti nejsem. Jen jako kdybych v 

určitých momentech dával přednost jakési experimentální hře, jejíž výsledek mě nakonec 

většinou znechucuje a deprimuje. Hraju tuhle hru, ačkoli mě ženy jednou stránkou své 

existence silně přitahují, ale zároveň tou druhou podvědomě odpuzují. Nejsem schopný vyrůst 

z představy romantické lásky. Platonicky pojaté romantické lásky. Ačkoli o téhle deviantnosti 

vím dávno. Je ale něco ve mně totálně anachronického. Nedokážu-li tuhle zastydlou fázi 

překonat, budu v očích ostatních vypadat čím dál tím infantilněji. 

 Stále si myslím, že příčinou je těch pět let v izolaci vojenských škol, které nám všem 

znemožňovaly vyvíjet se normálně jako generační vrstevníci. Ale možná se jen na tuhle 

příčinu vymlouvám, jsem prostě takový, i kdybych vojákem nikdy nebyl. Druhé pohlaví se mi 

stalo takovým osudovým životním neuralgickým bodem. Snad i pro tu mou na druhé straně 

hyperracionalitu. Ženy jsou pro mě prostě nevypočitatelné. Nedokážu se těšit z toho, že jsou 

zvláštní nebo alespoň jiné. Že člověk od nich může čekat zcela neočekávaná překvapení. 

Nepříjemná, ale často i docela příjemná. Kolikrát se však budu ještě vymlouvat na to, že mě 

zkazila romantická literatura? 

 Život je jinde, rozvíjí se jinak, literatura ho jen těžko dohání. Nebo se nedostanu k takové, 

která je jiná. Jinak by mě nemělo překvapit, že nadporučice letectva touží mít děti. Nemám 

pro to prostě precedens. Teprve když se mi její přání nebo touha zaryjí do mozku, jsem 

schopný ji pochopit alespoň teoreticky. Není jenom matematika, není jen stále pro mě 

přednější filosofie a historie, není jenom armáda a nejsou jen chvilkové známosti. Je tedy taky 

rodina, něco stálejšího, pevnějšího. Nejspíš mi ta pravda nedošla, že jsem až příliš brzo odešel 

z domova. 



 Nemám proto domov, jen několik míst rozesetých po zemi, na které mám hezké vzpomínky. 

A ani jsem vlastně nikdy vážněji nepřemýšlel o tom, že bych chtěl domov, že bych ho 

potřeboval. Zvykl jsem si na vojenský kavalec a teď na svobodárenskou postel, která od něho 

nemá daleko. Ale zároveň nestojím o to vymetat jednu hospodu, kavárnu či vinárnu za 

druhou. Pohltila mě vojenská kariéra a studium, jen segmenty skutečného života, jakkoli 

důležité. Ale na co má člověk čas, když chce dělat alespoň něco pořádně? Univerzalita, 

encyklopedičnost má v moderní době svou odvrácenou tvář v povrchnosti. Možná mám 

podvědomý strach, že mě Nataša svými nároky připraví právě o čas, kterého se mi stále 

nedostává, a toho se bojím. 
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 - Slyším! řeknu, když zvednu telefon. - To snad není pravda, Pavlušo! okamžitě poznám 

svého nejlepšího kamaráda z vojenského gymnázia a z pěchotního učiliště. - Samozřejmě 

jsem to já, Radim Vorel, ubezpečím ho. - Odkud voláš? Snad ne z Prahy? napadne mě 

intuitivně. - To je výborný! Pochopitelně přijeď! Večer někam vyrazíme... Ano, 

devatenáctkou tramvají a poté stodevatenáctkou autobusem... Budu tě čekat na stanici! 

 Pavel Rezek sedí přede mnou, pijeme kávu, nezměnil se, pořád tak černý, ještě černější, 

zvlášť jeho vousy, které mu byly pořád na tváři vidět, ať se při holení dřel, jak se dřel, stále s 

tím měl v učilišti potíže, že není dobře oholený. Stejně tak je stále na kost hubený, málem 

vyzáblý, opět jak jedl, tak jedl, prostě postava na žaludeční vředy, které se dostaví spíš dřív 

než později, jak pravil jeden z našich felčarů v pěšárně. 

 Pavel jako první vytáhne z kapsy fotografie, nejdřív svatební a hned poté rodinné, má už dvě 

děti, kluka a holku, obě černé, nezapřou ho, stejně ovšem jako manželku, která je taky 



černovlasá. - Jste pomalu jako havraní rodina, neodpustím si poznámku. - Spíš jak cigoši, 

zasměje se Pavel. - Rodina mě ale moc neužije! hned poté se pochlubí, že už studuje na 

Vojenské technické akademii. 

 - Jak to děláš? zeptám se. - Co myslíš, děti? zasměje se suše znovu, protože když se ptám, 

stále se dívám na tu společnou fotografii celé jeho rodiny. - Samozřejmě i to! přisvědčím. - 

Děti si děláme s manželkou jaksi automaticky, jako vedlejší produkt naší nezkušenosti, tak 

brzo jsme je neplánovali, ale nakonec jsme rádi, že je máme a jsou zdravé, prozradí víc, než 

by možná měl nebo i chtěl. - Jak všechno stihneš? Vysoká, rodina, dojíždění... zmínil se, že 

bydlí v Prostějově a musí proto z Brna, kde je vojenská škola, každý týden dojíždět. - Ale jde 

to... Naštěstí se situace už trochu změnila... Není korejská válka, opět se usměje, na co se naši 

velitelé vymlouvali, nebo jim nic jiného nezbývalo, když nás nechtěli pustit za brány vojenské 

školy. - Někdy nás dokonce pustí domů i v pátek a můžeme se vrátit v pondělí ráno, zní mi 

tyhle nové podmínky studia na vojenské škole až neskutečně. 

 Okamžitě se mi vybaví rozhovor s Natašou. Uvědomím si, že já bych si podobně jako Pavel 

život zařídit nemohl. On už nemá na starosti stovku lidí jako já, navíc mi teď přifařili i výcvik 

záložáků. Pavel se může věnovat studiu i rodině, já sotva službě a studiu. Možná jsem udělal 

chybu, že jsem začal studovat dálkově. Ale kdo mohl vědět, jak dlouho potrvá, než se po jisté 

praxi dostaneme na vojenskou vysokou školu? Ale tam bych jako na ostatních vojenských 

školách ztratil mnoho času z mého hlediska neúčelnými věcmi. Kolik stovek hodin jsme jen 

strávili nácvikem na vojenské přehlídky a spartakiády! Museli se účastnit desítek různých 

manifestací, prvních májů, veřejných schůzí a nevím ještě čeho! Bylo by to na další maturitu a 

když to spočítám teď tak na další vysokou školu. 

  Armáda při své přeorganizovanosti nemá vůbec smysl pro hodnotu času a jeho využití, 

možná snad v boji, ale ani o tom nejsem příliš přesvědčený. Kdybych čekal na možnost 

studovat na vojenské vysoké škole, musel bych rezignovat na někdejší ambici věnovat se 



matematice teoreticky, což mě naštěstí už opouští, víc času věnuju filosofii a historii, ačkoliv 

bych nerad už z prestižních důvodů studium na matematicko-fyzikální fakultě nedokončil. 

 Do kanceláře po krátkém zaklepání, jak je zvyklý, strčí hlavu Tomy: - Pardon! omluví se. - 

Chtěla by s tebou mluvit na chvíli Nataša, může? zeptá se. Měl bych dát Nataše najevo, že si 

ke mně nemůže chodit, kdy si usmyslí, ale zároveň nevím proč chci, aby ji Pavel viděl. - Co 

chce? zeptám se Tomyho. - Co já můžu vědět? pokrčí Tomy rameny a z výrazu jeho tváře je 

patrné, že opravdu neví. 

 - Tak dobře... řeknu. - Ale maximálně tak na tří minuty! vypadá to, jako kdybych s její 

návštěvou souhlasil milostivě. - Koukám, Radiku, že své podřízené bereš pěkně u huby! 

neodpustí si říct Pavel. - Jinak bych nikam nedošel! jen se spíš před ním předvádím, ke mně 

se dostane každý, kdo se mnou chce mluvit, jsem naopak v tohle směru až příliš tolerantní. - 

Vy tu taky máte ženské? neptá se jako kdyby tím byl překvapený, ale spíš se v tom utvrzoval, 

u letectva nejsou teď ženy kuriozitou. - Četu spojařek, jen mu upřesním. - Na ně bys neměl 

být tak přísný, řekne svým mírným pomalým hlasem Pavel. - Tři minuty na rozhovor! kroutí 

hlavou. - Nejezdíš taky ve volném čase na Václaváku na koni? dovolí si rýpnout. 

 Na několik vteřin nechápavě svraštím čelo, ale rychle mi dojde motiv jeho poznámky. - 

Chceš mi snad připomenout Salabu? trochu mě tím dojal. - Jak jinak? zasměje se. - Pak ti tedy 

pěkně děkuju! mám pocit, že v tomhle případě přehání. 

 Kapitán Salaba byl v pěchotním učilišti učitelem taktické přípravy a i taková zároveň 

negativní legenda. Zakládal si na tom, aby každý žák byl při jeho vyučovacích hodinách, 

většinou v terénu a ve výcvikovém prostoru, perfektně ustrojen a zvláště oholen. Před 

započetím výuky jsme si mohli být jistí, že si osobně prohlédne každého žáka. Když se mu 

ustrojení nebo oholení nezdálo, musel každý okamžitě nedostatek odstranit. Což v případě 

neoholenosti znamenalo běžet do kasáren nebo ve výcvikovém prostoru do provizorního 

baráku nebo do stanu, kde jsme měli své osobní propriety. Salaba na to obvykle dával tři 



minuty, což byl přímo fantasmagorický rozkaz. Proto se stal svou posedlostí oholením a 

časovými limity pověstný. A spolu s těmito obludnostmi také tím, že se projížděl na 

lipnickém náměstí na koni a z této výše rozmlouval s místními slečnami, což ovšem byly 

ochotny podstupovat jen ty nepříliš sebevědomé, řečeno tedy ohleduplně. Pavel samozřejmě 

jeho pošetilostmi pro svou snědou tvář s ještě černějšími vousy trpěl, než si přinesl potvrzení, 

vlastně účtenku, že se bezprostředně před taktickou přípravou nechal oholit u místního holiče. 

 - Soudruhu poručíku, nadporučice Sochová, dovolte mi s vámi promluvit! zachová se Nataša 

přesně podle předpisu. - Prosím, Natašo, poprvé v životě ji oslovím křestním jménem, a to jak 

pod dojmem Pavlovy poznámky, tak mu chci dát najevo bližší vztah k ní, což ovšem Natašu 

překvapí.  

 - Promiňte, Natašo, jako kdyby se mi v té chvíli vyslovování jejího křestního jména zalíbilo, 

konečně se mi líbilo vždycky, ještě dřív, než jsem Natašu poznal, možná podle hrdinky 

Tolstého románu Vojna a mír Nataši Rostovové. Stejně tak se mi líbilo křestní jméno Taťána, 

pro změnu podle hrdinky Puškinova Evžena Oněgina. A Tamara podle Lermontovova 

Démona... Jak jinak, jen samý romantismus. - To je můj nejlepší přítel ze žižkárny a z pěšárny 

poručík Pavel Rezek, představením kamaráda jako kdybychom se k sobě opravdu chovali 

familiárně. - Pavle, to je nadporučice Sochová, velitelka mé spojovací čety, představím i 

Natašu, jako kdybych si myslel, že můj kamarád je tak nahluchlý, že její jméno neslyšel, když 

se sama ohlásila, ale hlavně neopomenu mu připomenout a zdůraznit, že je mi podřízena, i 

když má vyšší hodnost. 

 Nataša se nejdříve podívá na mne, poté na Pavla a znovu na mne. Já si její pohled vysvětlím 

tak, že i tak nechce před mým kamarádem mluvit: - Je to snad jen pro mé uši? zeptám se jí 

proto přímo. - Ani snad ne... neřekne však příliš jistě Nataša. - Tak co tedy? dávám jí na 

vybranou. - Potřebovala bych poslat četařku Navrátilovou do vojenské nemocnice! bezděčně 

mi tak připomene nepříliš hezký zážitek se svobodnicí Navrátilovou, než byla před krátkou 



dobou  přijata za vojákyni z povolání. - Květušku? i tohle křestní jméno se mi líbí, ale asi 

proto, že je v kontrastu s nepřehlédnutelnou agresivitou její nositelky.  

 - Ano, četařku Navrátilovou! jemně mi Nataša dá najevo, že podobným nenuceným 

oslovováním není jako velitelka spojovací čety příliš nakloněna. - Co je s ní? přesto se ptám s 

náznakem důvěrnosti. - Problémy... jen se snaží Nataša naznačit. - Jaké problémy? Před 

poručíkem Rezkem můžete mluvit otevřeně! nepočínám si příliš taktně a možná i takticky, i 

když Pavel Navrátilovou určitě nemůže znát. - Neví, jestli není náhodou v jiném stavu... 

respektuje Nataša mé mínění. - Co je to za formulaci, pozastavím se nad Natašinou informací, 

- neví jestli není náhodou, opakuji její slova. - Jako kdyby jste to neznal, soudruhu poručíku! 

asi jsem tou poznámkou Natašu pobavil, takže se na mně začala tak trochu pást. - Přiznám se, 

že moc ne... říkám sice pravdu, ale tím spíš se asi mohu v jejích očích začít jevit jako pitomec. 

- Ale za to přece já nemohu! pase se na mě pobaveně dál. - Ale o tomhle byste přece měl něco 

vědět! netuším, co mi zrovna teď vyčítá. - Proč bych zrovna měl mít na podobné stavy 

kvalifikaci já? nemusí se bavit naším rozhovorem jen ona. - Nevím, jestli bych vám to tady 

měla říkat... podívá se nejdříve na mne, poté na Pavla a znovu na mě, jak už něco podobného 

předvedla hned po svém příchodu. - Už jsem vám přece řekl, že Pavel je můj nejlepší 

kamarád, tak nevím, proč byste mi to neměla říct, on Květu určitě nezná... podívám se na 

Pavla a ten jen kývne na souhlas. - Tak co je s ní? - Tvrdí, že jestli je v jiném stavu, tak s 

vámi! 

 Zapadnu do křesla jako kdyby mě někdo psychicky i fyzicky porazil, ale hned se postavím na 

nohy: - Vy si snad vymýšlíte, Natašo! málem na ni křičím, protože tohle se mi ještě v životě 

nestalo a ani stát nemohlo. - Jestli si, soudruhu poručíku, někdo vymýšlí, tak jedině ona, 

Květuška, jak vy jí říkáte... - Tak tohle už je, Natašo, na mě moc! daří se jí rozčílit mě doběla. 

- Samozřejmě i vy, soudruhu poručíku, můžete mít o tom svůj názor, dává mi tím 

pravděpodobně najevo, že vůbec nepochybuje o našich intimních vztazích, takže váhám, jestli 



ji nemám vyrazit ze dveří, ale zároveň mě cosi v podvědomí varuje, abych nereagoval 

podobně prchlivě nebo dokonce zkratkovitě jako kdysi s Radkou. 

 Chvíli beze slova stojím uprostřed místnosti, jen si sám uvědomuji, jak se několikrát rychle 

nakloním dopředu a znovu dozadu, lomcuje takhle se mnou vztek, co si ta bestie Navrátilová 

na mě vymyslela, i když mi teď dochází, že jsem ji tenkrát musel jako ženskou šeredně urazit. 

- Víte co, Natašo? konečně se proberu. - Pošlete tu přímo famózní lhářku sem, dávám tím 

Nataše i Pavlovi najevo, že se mnou Květa rozhodně v jiném stavu být nemůže. - Vlastně ne, 

neposílejte ji sem! rozmyslím si svůj první nápad, už jsem přece jednou sem Květušku pozval, 

a jak to dopadlo! Možná mi to bude schopná tvrdit do očí i tady, že ji mám na svědomí a 

nakonec si nebudu vědět rady jak na takovou flagrantní lež přesvědčivě zareagovat. 

 Jenže jakmile si tu myšlenku pozvat tu lhářku sem rozmyslím, abychom se navzájem 

konfrontovali, Nataša i Pavel se na mě dívají stále rozpačitěji, jako kdybych v Květuščině 

těhotenství opravdu měl nebo mohl mít prsty. - Hergot, ženské, pořád si budou jen vymýšlet! 

jdu ke svému stolu a praštím se svazkem sešitů o desku. - Husa ukecaná! jako bych se teď na 

Květu zlobil jen proto, že mě označila za otce. - To bych musel bejt duch svatej! hned tu 

chybu napravuju. - Je to jenom rozmazlenej frocek! řeknu, co si o ni myslím. - Nechám ji 

zavřít za pomlouvání! odhodlám se i ke hrozbám. - Klidně ji, soudružko nadporučice, začnu s 

Natašou zase mluvit oficiálně, jako kdybych ji považoval za komplice Květušky, - pošlete do 

nemocnice, a hned jak se vrátí, tak na ni podám trestní oznámení za pomluvu! nepřestávám 

dál hrozit, straším tím nejhorším, protože ta nehorázná lež mě tedy dorazila, i když musím 

uznat, že si ji proti mě vymyslela perfektně, už teď tuším, že bránit se efektivně nemusí být 

zrovna nejlehčí, a i když to dokážu, určitě mi nějaká skvrna na pověsti zůstane, a to jen proto, 

že jsem blbec. 

 - Jak na to mohla, ta káča, vůbec přijít? pokračuju ve svém monologu. - Jak jí vůbec někdo 

něco takového může věřit? neuvědomuju si v tom okamžiku, že takové tvrzení může Natašu 



urazit. - Dost dlouho se vyprávělo, mluví Nataša pomalu, jako by si nebyla jistá, jestli je 

vhodné to říct, - že si pro Květušku posíláte svého staršinu... nakonec se přece jen rozhodne s 

tím ven. - Víte, jak je to dlouho? vybuchnu. - Dva roky! A v téhle kanceláři byla jen jednou! 

A jen proto, že se kdesi nehorázně vytahovala, že mě dostane! Zeptal jsem se jí tehdy, jestli je 

pravda, co vypráví, a hned poté ji vyrazil! - Jenže se vypráví něco jiného, vede si svou dál 

Nataša, aby mě asi vyprovokovala k nějaké nepředloženosti nebo přesněji k přiznání k 

něčemu neexistujícímu.  

 - Co se vypráví? Co se vypráví? začíná mě pobuřovat i Nataša. - Rozhodující jsou přece 

fakta, ne nějaké pomluvy! jsem o tom svatosvatě přesvědčený. - A proč bych zrovna já s ní 

měl něco mít? položím dost zbytečně spíš jen řečnickou otázku. - A proč ne? k mému 

překvapení řekne Nataša, která se pravděpodobně rozhodla využít nabídnuté náhodné 

příležitosti a jít mi pěkně hluboko pod kůži, takže si ve vzájemném dialogu ani neuvědomuju, 

že je tady s námi i Pavel Rezek. - Proboha, Natašo, vy mi nevěříte? zeptám si spíš prosebně, 

ačkoli bych měl raději s ní vyrazit dveře. - Je to přece hezká žába, bude z ní pěkná ženská... 

zjevně mě teď Nataša provokuje. - A proč mi tyhle banality říkáte? daří se jí mě opravdu 

popudit. - Mě podobné informace zajímají jako život domorodců na Sumatře! nenapadne mě 

pitomější přirovnání. - Hezká, nehezká... Mě nanejvýš může zajímat, jak plní své služební 

povinnosti! Jako ostatně všechny ženské ve vaší četě! dost jsem se rozjel. - Ale s ní jsem nic 

neměl! jako bych už teď přesvědčoval hlavně sebe. - Jestli si tenkrát něco umanula, byla to 

její věc! Vážnější ale je, když mě kvůli svému neúspěchu pomlouvá! A tohle jí jen tak 

nenechám projít! I když se jinak tváří jako nevinné jezule! nedopustím si další soud o ní. - 

Odjeďte, soudružko nadporučice, do nemocnice s ní osobně a až se odtud vrátíte, podejte mi o 

tom hlášení! rozšiřuji své rozhodnutí. - A chci jej písemně! Už nemohu nic nechat náhodě! 



 - Rozumím dobře, soudruhu poručíku, písemně! snaží se Nataša o co nejneutrálnější tón, ale 

je mi jasné, že skrývá i zjevnou ironii. - Ještě něco, soudruhu poručíku? všimne si Nataša, že 

jsem se nad něčím zamyslel. - Ne, už nic, můžete odejít! mávnu pohoršeně rukou. 

 Když se za Natašou zavřou dveře, podíváme se s Pavlem na sebe. - To je co? sednu si znovu 

proti Pavlovi do křesla. - Tak tohle ti upřímně nezávidím! měl možnost pozorovat celou 

záležitost nezaujatě. - Kdybych se jí byl třeba jen někdy dotknul, hergot! uvědomím si znovu 

ten prostý fakt. - Počkej okamžik! rozhodnu si pro poslední krok a vyrazím ze dveří za 

Natašou: - Soudružko nadporučice! zastihnu ji ještě na konci chodby. - Vraťte se ještě na 

chvíli! 

 Než se Nataša ke mně přiblíží, přemýšlím o tom, jestli ji mám vzít znovu do kanceláře nebo k 

Tomymu. Nakonec se rozhodnu a otevřu dveře do prázdné světnice poddůstojníků základní 

služby. - Natašo, zastavím se hned za dveřmi, - měl jsem při našem rozhovoru pocit, že v 

téhle trapné aféře o mně máte pochybné mínění. Nejde mi teď o četařku Navrátilovou, ale 

abyste věřila vy mě! Prostě, co si vymyslela, je nesmysl, naprostý nesmysl! rozhoduji se pro 

zoufalý, ale evidentní argument. - Nemohl jsem ji přivést do jiného stavu, protože nejen s ní 

jsem nikdy nic neměl, ale nikdy se žádnou jinou ženskou. Takhle to prostě je! 

 Když to říkám, tak cítím, že se mi cosi svírá u kořene nosu, že se s takovou věcí někomu 

svěřuji, navíc ženě a mé podřízené, která by mi klidně mohla říct A proč mi to vyprávíte? 

Nataša se mi však dívá do očí, usměje se zvláštním způsobem, jako kdyby mi jím chtěla 

signalizovat Vždyť já to přece věděla! Postaví se na špičky a chce mě políbit na ústa, i když se 

trefí někam na bradu: - Já ti věřím, Radiku! 
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 - Tohle bych nepodceňoval, Radiku! řekne Pavel, když se vrátím. - Myslím si, že si tuhle 

epizodu vyřeší teď samy mezi sebou, věřím svému improvizovanému experimentu tak, že se 

mi dokonce vrátí dobrá nálada. Možná jsem spolu s tím vyřešil nebo začal řešit i jiný 

problém, se kterým jsem si zatím nevěděl dost rady. - Tomu nerozumím... přizná se Pavel. - 

Třeba se mýlím, ale mám nutkavý pocit, že se jedná jen o jejich vzájemnou hru... Prostě 

Květuška jen škádlí Natašku! napadne mě jedna z možných variant. - Před chvílí ses, Radiku, 

aspoň jak jsem viděl, rozčilovat dost krutě! nemohl mít Pavel jiný dojem. - No jo, začnu se 

dokonce tou situací bavit, - jenže ty máš, Pavlušo, smůlu, že jsi neprožil a neviděl, co před pár 

vteřinami já! zatvářím se tajemně. - Jenže ona to na tebe ta Květuška může hodit! nezapůsobí 

na Pavla, co jsem mu naznačil. - Jako třeba nějaká stopařka? napadne mě. - Není snad těch 

případů dost? trvá Pavel na svém. - O víc případech se mluví! mám zase já svůj názor. 

 - Ale co budeš dělat, když na svém tvrzení bude trvat? zkouší mě Pavel dál. - Ne na svém 

tvrzení, ale na svém výmyslu! opravím ho. - Pokud jsi s ní nic neměl, tak tedy na svém 

výmyslu! jako kdyby mezi tím nerozlišoval. - Budu chtít u soudu, aby popsala mý přirození, 

když se mnou něco měla! dokonce se mění má dobrá nálada v euforii. - Z toho přece lehce 

vyklouzne, že byla tma, nebo si toho jako panna v rozrušení nestačila ani všimnout! baví se 

tím asi už i Pavel. - Tak si určitě jako ženská musela všimnout, co jsem měl na sobě, tohle 

přece nemůže žádné ženské ujít, moc dobře o druhém pohlaví vím, že nic přesněji nedokáže 

popsat, než co měl někdo jiný na sobě. 

 - Jen se utěšuj logikou, jako kdyby v těchto souvislostech mohla hrát nějakou vážnější roli, 

teď mě už cílevědomě natahuje na skřipec. - Hele, Pavlušo, už mě poprvé od svého příchodu 

nejlepší kamarád začíná štvát, - jestli jsi přijel kvůli tomu, abys mi tu vytvářel terorovou 

situaci, jak je lehce na základě její výpovědi dokazatelné, že jsem tu holku zbouchl, tak mi to, 

laskavě, řekni přímo! dávám mu taktně najevo, že bych se s ním mohl rozloučit. - To určitě 

ne, když jsem ti zavolal, tak jsem ani netušil, že můžeš mít takové problémy, tváří se, jako 



kdyby tenhle incident byl můj denní chleba, - ale když už se to stalo, tak bych tě rád upozornil 

a zároveň varoval, že není tak úplně jednoduché dokazovat, že jsi nějakou ženu do jiného 

stavu nepřivedl, když tě z toho obviní!  

 - Tys takovou špatnou zkušenost snad měl? zeptám se ho přímo. - Jak jsem ji mohl mít, když 

jsem od měšťanky chodil jen s jednou holkou a tu jsem si i vzal! dává mi najevo, že je jedním 

z těch vzácných případů, kterým se něco tak vzácného v životě podaří. - Ale to snad musí 

dokazovat ona, když mě z něčeho nekalého obviní, ne? vracím se blbec dobrovolně sám k 

nepříjemnému tématu rozhovoru. - Vidím, Radiku, že dost špatně znáš praxi našeho 

soudnictví, opět se snaží mě usvědčit, že snad žiji v nějakém zámku ze skla.  

 - A ty ji znáš snad dobře? zopakuji mu podobnou otázku jako před chvílí, abych si nejspíš 

zase najel na vidle. - Moc ne, ale jedno vím dobře, dává si teď Pavel záležet na tom, aby byl 

přesvědčivý, - že soudy mají zjevný zájem na tom, aby našly tatínky, kteří by platili, aby 

svobodným matkám nemusel platit stát, uvede argument, který se mi skutečně zdá vážný. - 

Ještě jsou tu přece krevní zkoušky, ne? vzpomenu si na další svou možnost záchrany. - Tam 

ovšem můžeš spoléhat jen na závěr, že jako potenciální otec jsi vyloučen. Když ale chybí 

tenhle negativní důkaz, tak ostatní jsou pozitivní. 

 - Pozoruju, Pavlušo, že se vyznáš, trochu mě opravdu začíná zneklidňovat, - ty ses snad už o 

paternalitu soudil? zeptám se i přesto, co mi před chvílí řekl. - Já ne, ale bohužel můj bratr! 

řekne s jistou neochotou, jako bych ho v polemice donutil svěřit se s rodinným problémem. - 

A? visím Pavlovi na rtech. - Jak jinak, než prohrál, i když mi přísahal na vlastní smrt, že s tou 

ženskou snad s jedinou výjimkou, že si na ni sáhl, nikdy nic neměl, jen si prostě umanula, že z 

těch chlapů kolem ní by se nejspíš on mohl o ni i o její dítě materiálně postarat nejlíp. 

 - Ne, tomu nechci věřit, začíná mě taková kauza děsit. - Já samozřejmě mohu spoléhat jenom 

na to, jestli věřím vlastnímu bráchovi, nebo ne, připustí Pavel, když na mně vidí, jak na mě 

ten příběh zaúčinkoval. - Já jsem přesvědčenej, přesto se nenechám úplně poděsit, - že tahle 



moje story skončí do ztracena. Kdo ví, co si holky mezi sebou vyřizují, a kdo se jim hodí, aby 

ho zatáhly do hry, mám opravdu takovou představu. - To bys musel jako já je dva roky třeba 

jen sledovat... Zpočátku si mě utahovaly jako na nudli, skočil jsem jim na každou pitomost. 

Jen co jsem si užil kolem těch jejich ženských problémů! radši jsem mu neuváděl plno 

nejrůznějších detailů. 

 - Já jsem měl taky několik ženských u roty, připomene Pavel, - jejich problémy nemůžeš jen 

tak přehlížet... - Zase mě chceš školit? začínám být nerudný. - Tyhle mý ženský měly vždycky 

všechny problémy vlastně těžký. Tak jsem je pro jistotu hned ten den poslal na gynekologii. 

To bys vůbec musel sloužit u týhle fangle. Tady by se třeba uživil jeden vědec jenom na 

kritické studium toku informací. Jak se informace ponuře roděj, jak se některý ztrácej, hlavně 

se ale mění, že bys tomu ani nevěřil. Když tady velitel praporu řekne, že je něco bílý, tak jeho 

zástupce nebo náčelník štábu praporu pro jistotu řeknou, že to tak úplně bílý zas není, spíš 

trochu šedivý. Na politický skupině, aby je vzhledem k momentální situaci nikdo 

neobviňoval, že něco malují na růžovo, tak radši pouštěj mezi lidi dál, že to je tak fifty-fifty, a 

než se to přes velitele roty, čety a družstva dostane až k poslednímu vojákovi, tak je to pomalu 

černý jako bota. A stejně by se dalo postupovat od černého k bílému! 

 - Ale ty si tady přece taky hraješ svý hry, Radiku! najednou mě Pavel zaskočí tím obviněním. 

- Jaký hry, jak to myslíš? opravdu jsem překvapený. - Třeba s tou Natašou... nezačíná zrovna 

z nejlepšího konce. - Co s Natašou? čekám, co z něho vyleze. - Je na první pohled jasný, že s 

ní přece taky hraješ nějakou podivnou hru! jako kdyby teď do mě viděl a já opravdu trčel v 

nějakém skleněném zámku.. - To máš tak bystrej pozorovací talent nebo jen tak střílíš 

naslepo, abys ze mě něco vytáhl? podezřívám ho. - Obojí, zasměje se Pavel. - Dík za 

upřímnost! nemohu mu nepoděkovat, i když s jistou nevůlí.  

 - Nataša je opravdu moje slabé místo, na kterém si bezpečně ověřuju, jaký jsem pitomec, jako 

bych teď toužil se Pavlovi s tím svěřit, - podobně jako kdysi dávno s Evou... - Co s tou je? 



vzpomene si na mou někdejší lásku i Pavel. - Několikrát se ozvala, ale s ní to bylo vždycky 

tak nějak odněkud nikam, postěžuju si. - Asi jako nyní s touhle Natašou? má buď intuici nebo 

mě chce dožrat. - Eva byla opravdu pěkná ženská, ne? - Nataša snad ne? vyhnu se odpovědi. - 

Jistě, ale já teď nerozumím tvému vztahu k nim... Dříve jsi byl v tomhle směru takový 

průzračnější, usměje se, ale kdybych měl být přesnější, tak spíš uchichtne. 

 - Je to možná smutnější, než by sis myslel. Nějak jsem se v posledních letech změnil. Zvlášť 

v období, kdy jsem nastoupil u praporu a padla na mě odpovědnost za lidi, aby se mi tu nikdo 

při tom téměř každodenním leteckém provozu nezmrzačil nebo dokonce jsme ho nemuseli 

odvážet domů v rakvi... Asi se to nějak zvláštně odrazilo i v mém vztahu k ženským... Dřív 

jsem se asi svému okolí musel jevit jako rafan, a to snad jen proto, že vlastně o nic nešlo, jen 

si prožít ty svý postpubertální romantický a platonický lásky, ze kterých lautr nic nehrozilo, 

jen jsme si je sami dramatizovali. Najednou jsem se však ke každé ženské začal chovat 

ostražitě, aniž bych dostatečně věděl proč, žádná mi nic zlýho neudělala. Ve srovnání s 

minulostí, jako kdybych najednou dostal strach, když některá o mě projevila zájem, čekal i ve 

svém věku, že se budou chovat jako ty příslovečný panenky v koutě. Ani dost dobře nevím, 

jak bych přesně nazval tuhle svou obsedanci, asi feminofobií nebo jak... 

 - Radiku, neval! už asi nebyl Pavel ochotný mě poslouchat dál. - Ale já přece nemám důvod 

se nějak přetvařovat... Prostě mi dělá problémy se k někomu přibližovat, zvlášť k ženám... - K 

holkám to snad šlo líp? má už asi Pavel ze mě legraci. - Jakési reziduum ve mně mne stále 

varuje... - Ty fakt, Radiku, kecáš! je asi Pavel v tomhle směru psychicky někde jinde. - Ačkoli 

musím přiznat, že nějakou ženskou až bytostně potřebuju, ale pro manželství se rozhodnout 

nedokážu, ani pro nějaký dlouhodobější milenecký vztah, mám už předem obavy z toho, jaký 

jsou s tím starosti... Kdybych se měl pokusit vyjádřit mé pocity současnou politickou 

terminologií, pokusím se o černý humor, tak jsem takovej kolísající střední rolník. 

 - Já si spíš myslím, že trumbera! je Pavel asi daleko blíž k pravdě. 



 - Možná i takhle se můj postoj dá charakterizovat. Ale abys mě pochopil, musel bys projít 

skoro tři roky tímhle praporem a historií jeho jistého marasmu. Až budu starší, možná budu 

rád, že jsem touhle životní školou prošel. Jen těch leteckých katastrof, osobních tragédií, 

sebevražd a pokusů o ně, těžkých zranění, lidských selhání... A já v tom zpočátku bez jakékoli 

představy, co se vlastně ode mě očekává. Když se to tak vezme, tak Žižkova škola byla 

vlastně jen obyčejným gymnáziem, jen jsme si jednou týdně zahráli na vojáky, nosili 

uniformy, salutovali, brali jsme žold, starali se o nás a moc nás nepouštěli domů. Učiliště byla 

tvrdá škola, ale zas tak moc nás na faktický výkon funkce, zvláště velitele roty, nepřipravila. 

Psychologie veškerá žádná. Pedagogika jakbysmet. Týlové zabezpečení ani rána... A tak bych 

mohl pokračovat. Ještě štěstí, že jsme jako někteří blázni nešli do A ročníku a v touze být co 

nejrychleji důstojníky si nezkrátili učiliště na rok. Ale možná na tom oni byli stejně jako my... 

Asi jsem byl opravdu myšlenkami někde jinde, když mi ani nepřišlo, že po absolvování 

učiliště a vyřazení budu nejspíš velitelem čety. A k tomu jsem se ještě po učilišti dostal 

náhodně k letectvu, o kterém jsem neměl ánunk absolutně žádný, jen snad, že tam létají 

letadla a mají modré uniformy. O složitosti zabezpečení leteckého provozu, že na jednoho 

pilota maká čtyřicet až padesát nejrůznějších specialistů nebo obyčejných maníků ve strážní 

službě ani nemluvě. 

 - A ty si myslíš, že jsi nějaká výjimka? nechal mě Pavel ze slušnosti dost dlouho vymluvit. - 

Tím jsme přece museli projít všichni, pokud někdo předem nezdrhl do civilu nebo se někam 

neulil jako někteří prominenti dokonce přímo na generální štáb. Já jsem taky začínal u pluku, 

který mi kádrově připadal jako nějaký průchoďák. Většina funkcionářů se málem každoročně 

měnila. Místo leteckých katastrof jsme měli automobilní nebo havárie jiné vojenské techniky. 

Ale copak se na tom něco mění? Asi je to úděl každý současný armády, zvlášť v týhle stále se 

měnící a napjaté době, kdy je jí těžko možný stabilizovat... 



 - Mluvíš jako úvodník Obrany lidu, zareju si pro změnu do něho já. - Máš sice pravdu, ale nic 

na tom nemění, že je to fakt! je o tom přesvědčený. - Zpočátku jsem si myslel, že mi osobní 

tragédie a těžkosti lidí kolem mne zas tak velké starosti nedělají, začnu o tom nejdůležitějším. 

- Díky nim jsem šel i vlastně šel rychle nahoru. Pády jiných se staly prostorem vzestupu pro 

mne, kdybych to tedy měl říct nějak vznešeněji. Proč bych měl litovat vládní vojáky, 

protektorátní hasiče, úředníky protektorátních pracáků, kteří posílali lidi na práci do rajchu, 

oficíry, kteří oklátili každou sukni, která se jim dostala do rukou... Ale s tímhle vším jako 

kdybych byl srozuměný po prvním šoku. Když ale ze sebe člověk setřese strach, rychle ti 

dojde, jak tu ti lidé chybějí. Už třeba jen proto, že byli po těch desítkách let profíci, někteří na 

slovo vzatí, takže jsi se na ně mohl spolehnout. A vůbec proto, že existovali, že byli, nějak sis 

na ně zvykl a sledoval jejich mnohdy klikatý až krkolomný osud, a když odešli, zůstala po 

nich najednou mezera, takové zvláštní vakuum, které nedokázali ti nově příchozí zaplnit, i 

když byli zajímaví jinak, ačkoli člověku stejně nezbývalo nic jiného než si říct, že život jde 

dál... 

 - Asi to bylo historicky nevyhnutelné... 

 Podíval jsem se na Pavla, jak to myslí, a zdálo se mi, že skutečně vážně: - Škoda, že mi 

tenhle komentář říkáš zrovna ty! - Ty si fakt nemyslíš, že je nutný celý důstojnický sbor 

vyměnit? zeptá se mě přímo. - Z hlediska nějakého vyššího principu možná máme pravdu, 

připustil jsem, - ale ti lidé, stejně jako mnozí, se kterými jsme se setkali na vojenských 

školách, když jsem je poznal, začali něco pro mě znamenat, když to řeknu trochu nadneseně, 

stali se součástí mého života, ať už byli někteří pěkně práskaní, ale i zároveň životem 

zpráskaní, pokusím se zároveň o cosi připomínající bonmot, - co je to ale i za vlastní život, že 

ještě dřív, než se k někomu stačíš přiblížit, už ho někam odvelí, přeřadí, propustí, vyhodí nebo 

dokonce skončí v hrobě. 

 - Jsme dynamicky rozvíjející se společností! už mě Pavel zjevně provokuje. 



 - Vidím, že děláš všechno pro to, abys mě parádně rozčílil, jsem s tím ale srozuměný. - 

Vytahuješ na mě tvrzení, se kterými nejsem v obecné rovině schopen polemizovat. Ale já je 

stále silněji vidím v té nejkonkrétnější podobě, která se nám ve škole ztrácela. Vojenská škola 

je, a ty naše skutečně byly, splendid isolation. 

 - Fajn, souhlasí se mnou Pavel, - ale řekni mi, co ti stejně jako v jiné podobě mně opravdu 

chybí? Rychle jsi se stal velitelem roty. Studuješ dálkově vysokou, dokonce dvě fakulty 

najednou, což je i normálně mirákl, použije výraz, který se mi taky líbí. - Máš kolem sebe, jak 

jsem se za tu dobu stačil na vlastní oči přesvědčit, slušnou partu i pěkné ženské, nezapomene 

připomenout. - Co tedy vlastně chceš? tváří se přitom, že se vlastně mám jako prase v žitě.  

 - Vlastně bych neměl chtít nic, co? udělám si závěr z Pavlových soudů sám. Než však stačí 

zareagovat, ozve se zaklepání a ve dveřích Tomy: - Nerad zase ruším, ale máš jít okamžitě k 

veliteli praporu! - Tak vidíš, Pavlušo! jako kdyby mi ten rozkaz potvrdil má slova. -Můžeš si 

tady zatím listovat v těch obrázkových časopisech, ukážu na stolek. - Nevím, proč se tváříš, 

jako kdybys čekal jen malér. - Z devadesáti procent nemůžu čekat nic jinýho! jsem o tom 

podle svých zkušeností přesvědčen. 

 Za čtvrthodinu se od velitele 113. letištního praporu vrátím. - Tak co? odloží Pavel časopisy a 

visí mi zvědavě na rtech. - Zase se stalo cosi neskutečného, nemohu zastřít trochu triumfální 

úsměv. - A zrovna když tu sedíš a došlo k tomu bezprostředně po našem rozhovoru, záměrně 

prodlužuji chvíli, než mu řeknu, co se stalo. – Tak povídej! nechce, abych ho zbytečně 

napínal. - Byl jsem jmenován do funkce pomocníka náčelníka štábu praporu pro bojovou 

přípravu. - Tak vidíš, jakou děláš kariéru! řekne Pavel tónem, jak kdyby ta událost 

potvrzovala jeho slova.  

 - Byli tu ovšem u praporu nejmíň tři oficíři, kteří měli stejné předpoklady jako já, a z nich 

jeden rozhodně lepší než já! jsem schopen kritické sebereflexe. - A proč se něčím takovým 

zabýváš? překvapuje mě Pavlův soud. - Jen ten fakt prostě konstatuji, nemohu říct nic jiného, 



i když si uvědomuji, že si Pavel může myslet cosi o předstírání skromnosti. - Taky odpověď! 

není Pavel moc spokojený s tím, co jsem mu právě řekl. - Jestli si, Pavle, něco myslíš o 

falešné skromnosti, říkám si v duchu, proč bych měl mlčet, - tak když jsem se zeptal 

náčelníka štábu praporu, asi podle tebe ovšem blbě, proč zrovna já, tak mi bez zaváhání řekl, 

že nikdo z nich neumí tak dobře hrát mariáš, jako já! - Tak vidíš, jak se vyplatí mít další 

kvalifikaci! má dneska Pavel nezvykle jízlivý den. - Nepřipadá ti ale taková kádrová politika 

směšná? chtěl bych skutečně rád slyšet jeho odpověď. - Možná se budeš divit, ale nepřipadá. 

Kdybych totiž chtěl mluvit vznešeně, jako se cosi takového někdy daří tobě, tak v odpovědi 

tvého nového šéfa je zároveň cosi jako básnická licence... Nemysli si, že kdyby nebyl 

přesvědčenej o tvejch jinejch kvalitách, zvlášť k výkonu tý funkce, tak by určitě na tvé 

schopnosti hrát dobře mariáš nebazíroval. Jinak bych tě předem litoval, že by tvůj nový šéf 

byl blbec! málokdy Pavel vynášel tak rozhodné soudy. - A vůbec tě varuju před tím, abys bral 

slova lidí, o ženských už ani nemluvě, úplně doslova, měl dneska sklon nejen k jízlivosti, ale i 

chuť poučovat. 

 - A proč bych neměl? nakonec mě přece jen jeho tvrzení zaujme. - Ty ses snad nikdy 

nepřesvědčil o opaku? jako málokdy mi Pavel odpověděl na otázku otázkou. - Spíš stále 

častěji, musím připustit. - Tak tedy co? zvedne ramena. - Že si o tobě lidi budou vyprávět, že 

děláš kariéru kvůli mariáši? Tak jim poraď, ať se tu hru taky naučí! Kdybys totiž někoho 

podrazil, choval se úlisně, podlézal, tak bych neřekl, ale mariáš přece oficíra šlechtí, ne? - 

Vlastně tě, Pavle obdivuju, že můžeš mít po takových zážitcích při návštěvě u mě ještě dobrou 

náladu, napadne mne. - Já mám vždycky dobrou náladu, když se kamarádům daří... Komu se 

to podaří každý rok o stupínek výš? Teď ti určitě dají i návrh na povýšení do vyšší hodnosti. - 

Kdyby mi náčelník štábu neřekl, že ten návrh už je u podpisu velitele praporu, tak bych si 

myslel, že si chceš ze mě dělat legraci.  



 - Nikdy bych si to nyní k vám nedovolil, excelence, už zase má ten lehce ironický tón. - 

Trochu mi ale připadá směšné, pokračuje Pavel dál, - jak medituješ nad svou kariérou. Prostě 

máš třeba i kliku, ale co? Když je ti štěstí nakloněný, tak ber! Příště už třeba nebude a obrátí 

se k tobě zády! - Chceš říct jinými slovy nezadržitelný vzestup a pád? - Třeba, co víš, co se s 

námi kdy stane? začne mluvit i o sobě. 

 - Ve vojenských školách nám naši kariéru malovali v těch nejhezčích barvách, vzpomenu si 

zvláště na Žižkovu školu. - Nakonec jsi se o tom přesvědčil... Stačí na tu kariéru trochu mít a 

hlavně se nedostat do maléru... Myslím takového katastrofálního... nedívá se Pavel na 

vojenskou službu zvlášť složitě. - Na vojně nikdy nevíš, kdy se do takového maléru dostaneš! 

jsem o tom přesvědčený, i když mě zatím větší malér minul, ačkoli jsem měl několikrát 

namále. Šťastně jsem z něho vyvázl. - Ale tos potom neměl jít na vojnu! řekne málem 

bohorovně. - Ty toho zatím nelituješ? nečekám, že mi odpoví kladně. - Zatím rozhodně ne! 

chtěl bych mít taky takovou jistotu. 

  - Já mám někdy pocit ztraceného času... zmíním se o tom, co mi opravdu v armádě vadí. - 

Ale to je asi u většiny profesí... chvíli se zarazí, jako by přemýšlel, jestli mi má říct, co ho 

napadlo. - Ty jsi navíc studijní typ, zaměřený na to víc vědět... Hlavně z knih... moc mě tedy 

nešetří. - Ale možná i zdánlivě ztracený čas má svůj význam, začíná meditovat. - Vychovává 

charakter? Vůli? Vede k sebeovládání? trochu tu pravdu bagatelizuju. - Ty to přece musíš 

vědět líp než já! dává mi najevo, že on je především technický typ. - Já bych ovšem raději ten 

svůj charakter nebo vůli zpevňoval při řešení nějakého věcného problému, než při pořadové 

přípravě! těžko bude se mnou nesouhlasit.  

 - Všechno chce svůj čas! byl Pavel vždycky trochu stoický. - Asi si musíme všechno projít, 

zaplatit jistou daň... asi bych mu těžko v tom odporoval, ale přesto řeknu: - Překvapuje mě 

tvůj stoicismus! - Mě už totiž ve srovnání s tebou, Radime, opustilo vědomí, že musím hledat 

ten příslovečný pevný bod, o který bych se opřel, abych změnil svět, řekne mi asi 



nejpodstatnější, k čemu došel. - Ale tohle vezmi jako mou osobní ambici, nemá to nic 

společného s nějakým obecnějším usilováním, přece jen mírně oslabí své tvrzení. - Ale dříve 

jsme si nic takového nemysleli! sice vzpomenu na minulost, ale teď se od něho a jeho mínění 

nedistancuji. - Takovou představu má asi každá mladá generace! dává mi najevo, že asi už 

dospěl, což se mi nejspíš nikdy nepodaří, navíc bych to považoval za jakousi mentální 

porážku.  

 - Že už bychom nebyli mladí? ohradím se. - To ne! Ale dost rychle asi přicházíme o 

zjednodušené představy a pokud ne, měli bychom se jich co nejrychleji zbavit! mluví sice 

obecně, ale připadá mi tak trochu jako kacíř. - Už nikdy nebudeme moci být tak nadšení, 

nebudeme nakloněni lehce čemukoli uvěřit, usadila se v něm skepse. - V tomhle smyslu mi tu 

trochu chybíš, přiznám se mu. - Hlavně tu mou návštěvu nepřeceňuj, leda jen proto, že si 

zrovna při ní měl další kliku! asi těžko mohl říct něco jinýho.  

 - Ty asi nikdy nepřestaneš být ironický, sice mu vyčtu, i když vím, že jeho ironie vždycky 

byla taková milosrdná. - Vlastně aby ta má návštěva k něčemu byla, podívá se mi do očí, - tak 

jen stačí, aby se ještě teď vrátila ta Nataša, a řekla ti, že je všechno v pořádku... - Vidíš, 

málem bych na to hrozící nebezpečí zapomněl! už jako bych byl opravdu nad ním. - Nějak mi 

ale z toho husí kůže naskočit nechtěla! dělám zas trochu machra. - I přesto bych nikdy cokoli 

podobného nepodceňoval! nemíní Pavel ustoupit.  

 - Ale to bych snad podesáté opakoval, že nemá žádný důvod! trochu mě štve, jako kdyby mi 

Pavel stále nevěřil. - Na pomluvy nejsou nikdy třeba evidentní důkazy, což už věděli staří 

Římané, že se vždycky něco uchytí... Člověk by měl proto ostatním dávat minimální 

příležitost k tomu, aby ho pomlouvali, drží se Pavel stále při zemi. - To bys potom nemohl 

dělat nic! musím logicky namítnout. - Ale proč se vystavovat zbytečně? jako by tušil, že jsem 

přece jen Květě k té pomluvě nějakou příležitost dal. - Já jsem se přesvědčil, že je v těhle 

věcech lepší být přece jen opatrnější... - Být opatrnější zároveň znamená stárnout, namítnu 



mu. - Stárneš, bohužel, bez ohledu na to, jestli jsi opatrnej! má zase svou pravdu. - Jde ale o 

ten pocit, jako kdybych chtěl mít poslední slovo. - Nerad bych ti ho bral, zrovna dnes, když 

jdeš nahoru, má přece jen pravdu a poslední slovo on. 
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 Sotva předám velení roty Vaškovi Sladkému, který o tuhle kariéru vůbec nestojí, a ještě se 

ani nestačím usadit ve funkci pomocníka náčelníka štábu praporu pro bojovou přípravu v 

nové kanceláři, a už začnou u fangle kolovat neuvěřitelné fámy, které z hlediska logiky se 

zdají totálně absurdní. Že totiž náš 113. letištní prapor, který zabezpečuje dost významný 1. 

dopravní pluk, bude přemístěn na východní Slovensko a bude tu zajišťovat školní letecký 

pluk. Ta pověst se mi zdá tak neskutečná, jako když Květuška řekla Nataše, že je se mnou v 

jiném stavu. 

 Ale fáma žije svým vlastním životem dál, plíží se praporem a demoralizuje vojáky z 

povolání. Platí nejen staré české přísloví, že není šprochu, na kterém by nebylo pravdy trochu, 

ale i daleko zákeřnější, že na vojně je všechno možný. Ti panikařící, ale možná předvídavější 

oficíři a dýzláci , si už potajmu hledají místa někde jinde, i když jim asi zároveň nedochází, že 

upláchnout od vojenského útvaru před jeho dislokačním přesunem nebude zrovna jednoduché. 

 Když se na tuhle fámu přímo zeptám svého nadřízeného náčelníka štábu kapitána Fábery, zdá 

se, že ho příliš nevzrušuje: - Alespoň se zase podíváme někam jinam! odpoví mi flegmaticky. 

- Na východní Slovensko? překvapuje mě jeho chladnokrevnost. - Byls tam už někdy? zeptá 

se mě pro změnu klidně on. - Nejdál ve Vysokých Tatrách, přiznám. - Tak vidíš, jako kdyby 

mi tím vyčítal neznalost mé vlasti, - třeba tam bude prima, nevyvádí ho nic z míry, takže 

nabývám dojmu, že k ničemu nedojde, ale přesto s ním diskutuju dál: - Nevím, co by tam 



mohlo být zrovna tak zajímavýho, leda by tam po horách ještě bloudil Nikola Šuhaj loupežník 

nebo se tam zapomněli Světoběžnici a Robinzoni Gézy Včeličky, mám své představy o 

nejzazším konci naší republiky hlavně z literatury. 

 - Dovedeš si představit, Radiku, že tam můžou bejt ještě úplně moderním světem nezkažený 

ženský? dokáže každý rozhovor stočit ke stejnému tématu. - Abysme je zkazili? přistoupím na 

jeho hru. - Ty by sis pro změnu nedal říct nějakou takovou přirozenou vesnickou holku, která 

to má ráda, ale žádnou rafinádu? má své specifické touhy. - Která tím nesleduje nic jinýho než 

si pěkně zašoustat? pomalu mu začínám rozumět, ale zároveň se něco ve mně začíná 

vzpouzet, hergot, co si o mě ten Fábera vlastně myslí, že potřebuju pro změnu nějakou 

přirozenou holku, když já potřebuju vůbec nějakou: - Jenže tahle přirozená holka na vás bude 

brzy chtít, abyste si ji vzal, a bezpodmínečně v kostele, řeknu však něco jiného. 

 - Řekni mi, Radiku, proč ty vždycky hned myslíš na ty absolutně nejhorší eventuality? Ty by 

ses možné dobře uplatnil při předvídání katastrofických událostí a možná i předvídání 

samotného konce světa. Protože pokud jde o tyhle věci, nemůže se nevrátit ke svému tématu, 

- tak já každý ženský hned od samotnýho počátku říkám, že jsem ženatý, a to šťastně, a že v 

žádném případě svou manželku nehodlám opustit. Ještě k tomu ovšem dodávám, že co já ale 

můžu v takovém konkrétním případě dělat, když se mi zrovna ta má nová láska líbí? 

 - A holka hned hodí zpátečku, když jí tohle řeknete, co? zapochybuji o jeho taktice. - Asi by 

ses divil, já s touhle praktikou mám ty nejlepší zkušenosti, holka hned ví, na čem je a nedělá 

si proto žádný iluze, trvá Fábera na svém. - Vám by se ale chtělo od ženy, kdybyste tu třeba v 

Praze zrovna dostal novej byt? pokusím se jeho taktický přístup zpochybnit. - Chtělo, 

nechtělo, to je otázka, promluví pomalu jako Hamlet, ale nikoli váhající, - já jsem vždycky 

především pro změnu! Nepředpokládám taky, že by si mě na tom Slovači chtěli nechat 

navěky na semeno! bere tedy eventuální odvelení jako dočasnou záležitost. - Takže jste tedy 



přesvědčenej, že nás tam do těch chotárů vysídlej, sonduju půdu dál. - To jsem přece neřekl, 

nepotvrdí Fábera tu kolující domněnku, takže zase nevím, na čem vlastně jsem. 

 Když fámy trvají dál, ohlásím se u velitele 113. letištního praporu: - Soudruhu 

podplukovníku, po praporu kolují neověřené informace, že budeme přemístěni na Východní 

Slovensko, začnu formálně. - Na tuto situaci by velení praporu mělo reagovat, aby tyto 

výmysly nedemoralizovaly důstojnický sbor! snažím se být co nejstručnější. - A jak byste 

chtěl reagovat, soudruhu poručíku? jako obvykle mě velitel praporu takhle rychle převeze. - 

Oficiálně nastoupenému praporu oznámit, že jde o výmysly! jsem teď zvědavej, co řekne 

Tintěra. - A co když vás poslechnu a o výmysly se jednat nebude? je diplomatičtější nebo 

možná jen fikanější, než jsem si myslel. 

 - Tak nejste schopen rozptýlit žádnou fámu! nenechávám se odradit. - Nemohu přece 

vystoupit před důstojnický sbor praporu a svým podřízeným říct, že prapor zůstane v této 

posádce! je patrné, že pověstem nechce čelit. - A proč byste to nemohl říct! nepříjemně ho asi 

tlačím do kouta. - Až třeba do skonání světa? dohání věci ad absurdum. - Proč do skonání 

světa, stačí přece pro všem srozumitelnou dobu, nenechávám se odradit. 

 - Máte těch proč, soudruhu poručíku, poměrně dost, uvědomuje si Tintěra mou neústupnost. - 

Abych tedy nemátl vás a nezesměšnil sám sebe, tak já vám řeknu třeba to jedno, podívá se mi 

do očí, jestli mi pravděpodobně může alespoň trochu věřit. - Nepamatujete si, jak ministr 

školství a osvěty Nejedlý i sám prezident Zápotocký vystoupili dva dny před měnovou 

reformou, tedy ve čtvrtek, že se jedná o reakční výmysly a v sobotu ta reforma byla 

vyhlášená? Není to přece zas tak dávno, aby člověku ta událost zapadla do nepaměti, volí 

Tintěra zajímavé slovo. - Takže nechtějte, laskavě, soudruhu poručíku, něco takového na mě, 

nenechává mě ani na chvíli na pochybách, co si myslí. – Už jsem dost starý na to dělat před 

lidmi i před sebou blbce! 



 - Jak bych si něco takového nezapamatoval, soudruhu podplukovníku! nemohu nezareagovat 

na tu nepříjemnou událost před několika lety. - Dodnes přece za tu reformu bereme dvě 

stovky kompenzace, nedokážu mu jeho nepříjemný a zároveň politicky nebezpečný argument 

upřít. - Jenže takové vážné opatření je přece nutné utajit! začnu s velitelem praporu opatrně 

polemizovat. - Stejně asi jako přesun letištního praporu do nové dislokace, soudruhu 

poručíku, aby se to předem nedozvěděly imperialistické rozvědky, nehne sice při těch slovech 

ani brvou, ale jak ho znám, dělá si ze mně legraci, která je ovšem těžko postižitelné.  

 - Chcete tím říct... přemýšlím, jak otřást jeho suverénností,  ale Tintěra mě nenechá domluvit: 

- Nic tím nechci říct, hodlá nejspíš náš rozhovor ukončit, - jen spoléhám na vaši inteligenci! 

udržuje si stále převahu. - Víte přece, soudruhu podplukovníku, že v Praze studuji a mám 

proto eminentní zájem... - Proto asi potom budete muset vyvinout úsilí setrvat v Praze nebo se 

do ní vrátit přímo také eminentní! položí Tintěra ironický důraz na slovo, které jsem použil. - 

Děkuji za upozornění, nemohl mi asi naznačit víc. - Nemáte zač, soudruhu poručíku! A když 

už vám dávám nějaký ty rady, myslel jsem, že skončil, ale on pokračuje dál, - tak bych vám 

zároveň doporučil studovat intenzivně, udělat si takového toho fóra, jak myslím říkají i 

studenti... 

 - Tomu nerozumím, trochu mě zaskočí tím, že se tak zvláštně plete do mého studia. - Mohlo 

by se totiž stát, že vás v podobných případech třeba ustanovím velitelem detašmánu, který na 

místě připraví příchod praporu nebo velitelem jeho přesunu! poprvé zjistím, že má i sklon k 

docela typickému anglickému suchému humoru. - Vy mi tady předkládáte obraz, jako by šlo o 

cosi naprosto jistého, podlehnu té chvilce vzájemné důvěry. - Já jsem jen řekl, co by se v 

podobných situacích mohlo stát... Stejně tak třeba, že do té doby budete mimořádně 

povýšen... hraje si se mnou jako ta příslovečná kočka s myší. - Mimořádně povýšen? nemůže 

mi předhodit nic atraktivnějšího. - Řekl jsem jen, co by se mohlo stát, baví ho asi ta hra se 



mnou stále víc, - v mé pravomoci přece povyšování v důstojnických hodnostech není, já 

nanejvýš mohu takový návrh poslat výš! 

 - Děkuji, nevím jestli... chci jako by ze skromnosti říct, jestli si takovou poctu vůbec 

zasloužím, ale Tintěra mě přeruší: - Tady jste na špatné adrese, musíte se obrátit na kapitána 

Fáberu, ten mi návrh na vaše mimořádné povýšení předložil, tak asi ví, co dělá, tváří se velitel 

praporu jako kdyby o Fáberově iniciativě pochyboval. - Já jsem stejně jako asi vy, soudruhu 

poručíku, na vašem výkonu funkce a činnosti u praporu vůbec nic mimořádného nepostřehl, 

říká sice Tintěra ironicky, ale zároveň se usmívá, určitě si teď uvědomuje, že bych se ho 

klidně mohl zeptat, proč tedy ten navrhl postoupil prostřednictvím letecké týlové divize na 

velitelství letectva dál. 

 Já se ho ale ve vlastním zájmu na něco podobného nikdy nezeptám, stejně ani on mou 

podobnou otázku nepředpokládá. - Děkuju za upřímnost! přesto na jeho ironii zareaguji. - 

Jedno vám přece ale ještě řeknu, asi jsem Tintěru k tomu vybudil, možná jsem měl proto 

raději mlčet, - když jsem totiž ten návrh ještě za váš výkon funkce velitele roty schvaloval, tak 

jsem si jen tak pro sebe říkal, že jste neměl utéct na jednodušší místo ve štábu... - Proč 

myslíte? zarazí mě jeho úvaha. - Myslím si, že i přestože studujete tak kuriózní obory jako je 

filosofie, historie a teoretická matematika, máte předpoklady velet. 

 - Chtěl bych získat zkušenosti i jinde, raději se vyhnu přímé odpovědi, - moc dobře vím, že 

úspěšně velet znamená věnovat se výkonu velitelské funkce absolutně. - Konečně v 

detašmánu si také zavelím, ne? využiji uvolněné chvíle ve vzájemném rozhovoru. - Možná víc 

než si myslíte, ale jenom kvůli tomu vás tam neposílám, podaří se Tintěrovi mě zase napnout: 

- Tím dalším důvodem, je co? zeptám se přímo. 

 - Pravděpodobně bych vás neměl strašit, ale dole mi naznačili, mám na mysli velitelství 

letectva, že se ženatí vojáci z povolání postupně budou vracet zpátky, ale svobodní... - Tam 

zůstanou? zhrozím se. - Nejspíš... nechce mi Tintěra asi nic zastírat. - Takže bych se měl do té 



doby oženit? pochopím tak jeho informaci, pokud se chci vrátit. - Ne, už zase Tintěrovi 

zasvítí polozlomyslně v očích, - spíš byste se tam třeba mohl porozhlédnout, jestli by se vám 

tam líbilo!  

 - Proč by se mi tam mělo líbit? netuším, proč najednou začíná úplně o něčem jiném. - Abyste 

třeba pomohl kapitánovi Fáberovi, když máte chuť zkusit si dělat nějakou dobu na štábu, zase 

začneme mluvit tajemně. - Tomu nerozumím, raději nepředstírám, že něco chápu, když o jeho 

slovech nemám zrovna pražádnou představu. - Jak Fáberu znám, za půl roku tam vystřídá 

všechny trochu jen za něco stojící sukně a bude se chtít vrátit nebo sloužit někde jinde, je 

Tintěra stále sdílnější. - A co já mám s tím společného? vyhnu se jakékoli poznámce o 

známém a zároveň sympatickém Fáberově promiskuitním chování.  

 - Kdybych vás chtěl, soudruhu poručíku, při vaší inteligenci urazit, snaží se Tintěra o co 

nejpřijatelnější tón, - tak byste právě kvůli ní mohl přijít na možnost, že bude-li se vám v tom 

kraji líbit, mohl byste Fáberu nahradit. - Jako náčelník štábu praporu? asi bude má otázka 

připadat Tintěrovi hloupá. - Jak jinak? samozřejmě mu tak připadá. - Já jsem myslel nahradit 

ho pokud jde o ty sukně! říkám si, proč bych Tintěru nemohl převézt jednou i já.  

 - Pokud vím a pokud se něco ke mně doneslo, a toho bylo poměrně hodně, je Tintěra 

upřímný, - tak v tomhle směru nemůžete Fáberovi konkurovat, u praporu vás vnímají čistého 

jako lilie! spíš než bych Tintěru doběhl, tak jsem si sám naběhl. - K výkonu náčelníka štábu 

ovšem nemám předpoklady ani vzdělání, držím se při zemi. - Za ten rok se okoukáte, nějakou 

dobu tu funkci zkusíte vykonávat, a když vám to přece jen půjde, ono se zase tolik opravdu 

schopných mladých lidí do armády nehrne, nedělal si tedy iluze, - tak vás stejně brzy pošlou 

do akademie. - Já přece vysokou školu studuji! znovu mu připomenu, co ví.  

 - No, pokud umím dobře počítat, zároveň dává najevo, že umí, - tak ji zrovna skončíte a mohl 

byste začít další! - Z vysoké na vysokou? divím se. - A proč ne? nepřipadá mu ta možnost 

absurdní. - Když se tady taková příležitost nabízí, proč ji nevyužít? Kolik lidí bude mít na 



začátku šedesátých let takové vzdělání? A co víte, co bude za pár let? Jaká budou ta šedesátá 

léta? znovu mi Tintěra dává najevo, že si o současné době myslí své. - Vy mi nasazujete 

brouka do hlavy, přiznávám, i když moje slova mohou mít víc významů. - Vždycky záleží na 

vás, jakýho brouka si tam nasadit necháte! i on odpoví obecně. - To je fakt, ani já nezareaguji 

jinak. 

  Přesto mě Tintěra na konci rozhovoru přece jen ještě jednou překvapí: - Stejně je zajímavé, 

jak tenhle režim se docela slušně stará o vzdělání, i když tedy jen pro vybrané lidi, jako kdyby 

nevěděl, že čím jsou lidi vzdělanější, tím hůř z nich někdo může dělat blbce! 

 A k tomu už jsem těžko něco mohl říct. 
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 Vyhazujeme z dakoty bagáž na trávu letištní plochy, dostal jsem k dispozici dvanáct maníků, 

celkem slušnou partu, většinou jsem si je vybral od své roty, na mých náramenících cvičné 

modré uniformy se třetí hvězdička svým třpytem odlišuje od dvou ostatních, již léty 

zešedlých. Kapitán Fábera si nenechal ujít příležitost a vyrazil na východ s námi. Celou cestu 

si mě dobíral kvůli Nataše, která se přišla se mnou rozloučit na letiště. 

 - Stejně je to ale, Radiku, krutý, co? nevím, čím Fábera zase začne. - Sotva si tu holku 

zmáknul, tak mizíš v dálavě a bude jí brzo tam oprašovat někdo jinej! nedělá si o ženských asi 

podle svých zkušeností příliš velké iluze, ale zase bych tak neměl dát na Spitfajrovy narážky. 

- Nic si z toho, ale nedělej, tady bude ženskejch, že si s nima nebudeme vědět rady, neztrácí 

optimismus, když dosedáme na travnatou plochu. 

 Sice se směji, ale do smíchu mi moc není. Asi jsem se do Nataši zamiloval. Moc by mi 

ublížila, kdybych se o ní něco špatného dozvěděl. Ale tohle jsou jen ty mý podezřívavý fobie. 



Budeme od sebe sedm set kilometrů vzdušnou čarou. Celou noc nebo celý den rychlíkem. Ale 

dvě hodiny letadlem, což je snesitelnější. 

 Naházíme si věci do osmsetpětky a jedeme do kasáren. Vojáci zatím připravují ubytování a 

my dva s Fáberou navštěvujeme jednoho funkcionáře leteckého školního pluku po druhém, 

jeho velitelem je docela slušnej fronťák. Když máme tyhle oficiality za sebou, sedneme si do 

jedné naší budoucí kanceláře na gauč. Fábera má nohy pohodlně položené na konferenčním 

stolku, zdánlivě odpočívá, ale jeho mozek intenzivně pracuje. První, co se snaží si ujasnit, je 

přesný přehled o vinárnách a kavárnách a hned bezprostředně a hlavně poté o struktuře 

výrobních podniků ve městě a v blízkém okolí, které by byly vhodné, abychom s nimi 

uzavřeli patronát nebo družbu. Velmi rychle se přednostně rozhodne pro místní lihovar. Jeho 

dvoudenní program začíná tedy mít přesné kontury. 

 Dnes podle Fáberova názoru musíme obrazit všechny podniky vhodné pro trávení volného 

času, což v jeho představě znamená, kde se nacházejí místní představitelky něžného pohlaví. 

Zítra, až prý se z toho šoku vzpamatujeme, půjdeme jednat o uzavření patronátu s místním 

lihovarem. Na programu má Fábera i návštěvu vedení místní pravoslavné církve, protože 

podle jeho informací jí stát vyplatil náhradu za jakési nemovitosti ve výši několika miliónů 

korun. Ačkoliv jsem dost dobře nepochopil, k čemu nám mohou být podobné kontakty dobré, 

raději se na detaily neptám, Fábera jistě víc, proč cokoli dělá. 

 Když v pozdním odpoledni vyrazíme, mrzí mě jen jedna věc, že na vycházkové uniformě 

dosud nemám třetí hvězdičku, protože jsem je narychlo před odletem nestačil někde sehnat. 

Sotva vylezeme z autobusu městské dopravy a ujdeme pár kroků k první vinárně, doslova 

strnu.  

 Proti mě jde Eva v krásné modré vycházkové uniformě s kapitánskými výložkami. Je 

zavěšená do výsadkáře také s kapitánskou hodností. V první chvíli nevím, jestli ji mám přejít, 

ignorovat ji, snad i dokonce v jejím zájmu. V rozhodující chvíli ale cítím, že mě Fábera 



loktem upozorňuje, abych si jí nejspíš jako pěkné ženské všiml. Z její přítomnosti jsem tak 

konsternovaný, že opravdu nejsem schopný ani nějak reagovat. I pro Evu je asi taky setkání se 

mnou dilema. A když už tu dvojici málem míjíme, Eva nevydrží, utrhne se od svého partnera, 

rozběhne se ke mně, obejme mě, políbí a stačí mi ještě pošeptat: - Ty hajzlíku, tys mi dal! a 

znovu se vrátí ke svému partnerovi. 

 - Ty, vole, kdo to byl? je Fábera možná překvapenější než já a než mu stačím odpovědět, tak 

se za Evou otočí. - Jedna doktorka, se kterou jsem se kdysi dávno rozešel... nemám zrovna 

chuť se s Fáberou o Evě bavit. - Jak ale k tobě vystřelila! nejspíš ho zaskočila její nenadálá 

reakce, jak se k nám vlastně Eva přeřítila. - Já jsem myslel, že tě snad chce přepadnout a už 

jsem tě chtěl bránit... znovu se otočí dozadu. - To bych ale zatím byl mrtvej, nemohu 

nekonstatovat. - To máš tedy pravdu, už nejsem tak pohotovej, jako jsem bejval, otočí se 

potřetí, - snad se to, proboha, neprojeví i ve vztahu k ženským, má asi největší obavu. 

 Na prešovské letiště se přesune i celý náš 113. letištní prapor. Spitfajr je ve svém živlu a já v 

jeho vleku. On si na mě zvykl a já se nedokážu od něho odpoutat. Budeme-li takhle vegetovat 

několik měsíců, mohu se s vysokoškolským studiem rozloučit. A také s tou vojenskou 

vysokou, která by po těch mých civilních měla následovat. Spitfajr připomíná perpetuum 

mobile. Denně jsme někde, ale nikdy na jednom místě, ale průměrně na pěti. Nikomu se nikde 

nepodaří ho nadlouho zdržet, protože on zas už musí běžet, slíbil i komusi jinému nebo jiným 

návštěvu. Nikdy alespoň obden neopomine navštívit náš patronátní závod, tedy lihovar. - 

Patronátní svazky se musí neustále udržovat při životě, tvrdí pokaždé Spitfajr a touto pravdou 

se i řídí. Ve skutečnosti jen průběžně doplňujeme zásoby alkoholu. 

 Zažívám pocit, co je žít v lihu. Sotva dorazíme do vinárny v hotelu Dukla, kde je náš hlavní 

stan, hned hudba začne hrát Spitfajrovu nejoblíbenější píseň. A hned potom, aby se nejspíš 

neřeklo, zahrají píseň Kendy, budu ti říkat Kendy..., o které Spitfajr hudbě prozradil, že se líbí 

mě. I když většinou nasáváme v lihovaru, jsem přesvědčený, že se svými patnácti stovkami 



měsíčně tak moc dlouho užívat nevydržím. Spitfajr je ovšem v ráži, zrovna teď pozve 

všechny baletky prešovského divadla ke stolu. Naštěstí je jich jenom šest, moc nepijí, ale 

přesto nás čeká nevyhnutelná finanční pohroma. Čekám, kdy si začneme půjčovat od 

kamarádů a budeme do konce života zadlužení. Naštěstí však dlouho s baletkami neposadíme, 

ty nás zvou na recepci jakési místní Mírové rady. 

 Jak zjistím, Mírová rada je složena většinou z kněží. Pokud jsem stačil postřehnout, tak 

evangelických. Na stolech je neskutečné množství jídla a pití. Také oni jako ti pravoslavní 

dostali od státu odškodnění za nějaké znárodněné církevní budovy a polnosti. Ale ve srovnání 

s těmi pravoslavnými jen summa summarum ve statisícových částkách. Asi i jako dík 

Sovětskému svazu. 

 Potkám tu jednoho spolužáka z vojenského gymnázia, který přešel z armády do stranického 

aparátu. Zagituje mě, abychom jim šli pomoci znovuzískávat zemědělce do JRD. Ještě jsme 

nikam nevyrazili a už cítím vidle v zádech. První vlna kolektivizace tu skončila dost bouřlivě 

lidovým povstáním. Jak může dopadnout naše agitace si už nedovedu představit vůbec, 

východňárům totiž nerozumíme málem ani slovo. 

 Ale jak zjistíme, jsou to jinak velmi pohostinní lidé, ještě než dorazíme do jejich domovů, už 

připravují smaženicu a nalévají lavorovicu, což je tak dobré na otravu alkoholem. O 

kolektivizaci se s nimi nebavíme, nejsme s ní stejně schopní pohnout ani o píď, ale určitě 

přispějeme k prohloubení česko-slovenské vzájemnosti. A rolníci tady vědí, že do JRD stejně 

budou muset vstoupit, tak co! 

 Východ mi den ode dne víc připadá jako jedna velká hospoda, v níž se čepuje od rána do 

rána. Navíc se nechám přesvědčit od vojáků základní služby, abych jim dělal velitele 

praporního jazzbandu, který se tu rychle spontánně vytvořil, asi jim připadám z důstojníků 

nejtolerantnější, jak to v nestřežené chvíli jeden z nich řekl, že důstojníci nestojej za moc, ale 

já že jsem z nich nejslušnější, což je i vizitka. 



 Konečně také v souvislosti s touhle potulnou hudbou vím, co je hektický život, úplně ovšem 

cosi jiného, než jsme prožívali v pěchotním učilišti, tam to byl život spíš na doraz. Tady z 

toho taky nic nekouká. Rychle si vybrat nějakou slušnější holku, myslím vzhledem, párkrát si 

s ní zatancovat, vytáhnout ji ven, aby si s ní člověk trochu pohrál, někde s ní zapadnout za 

hospodu, ale raději o kus dál, všude poblíž to páchne močí, jak si tady o přestávkách chodí 

kluci ulevovat, když nechtějí čekat na záchodě, konečně to dělají i holky, ty většinou musí 

vystát víc. Pohrát si s jejich vzácnostmi a zase rychle zpátky do sálu, aby hudebníci 

neprovedli nějakou vylomeninu, hlavně aby je pořád někdo nenapájel. Když je dívka opravdu 

hezká, domluvím si s ní navíc i schůzku, ale nikdy na ni nepřijdu, takže mezi nimi musím mít 

asi pěknou pověst, ale ne že bych nechtěl přijít, ale Spitfajr mi jako vždy něco domluvil právě 

na tu dobu a já mu nemohu odmítnout, prostě pro něho neexistuje, abych někde nebyl, kde je 

on, snad kromě postele. 

 Aby snad toho nebylo málo, kromě funkce pomocníka náčelníka štábu pro bojovou přípravu 

a vlastně i zástupce náčelníka štábu praporu, protože ta funkce není obsazena, velím ještě 

výcvikové rotě nováčků, v níž je sto padesát bažantů. Nevím, jak všechno zvládnu, funkce a 

povinnosti mi zjevně začínají přerůstat přes hlavu. Ozve se i první varovný signál. Staršina 

roty mi po předání hlášení při ranním nástupu jednotky zašeptá: - Radiku, rychle se seber a jdi 

se převléknout! Důvod je jasný, k modré uniformě jsem si vzal civilní červenou kravatu!  

 Něco prostě se sebou budu muset něco dělat, ale Spitfajr už mi zase do konce týdne domluvil 

nejmíň deset věcí, které se na místě nakonec rozrostou dvojnásobně. Jestli takhle budeme 

pokračovat, skončíme přinejmenším před důstojnickým čestným soudem, ale zatím se nic 

neděje, dokonce mám pocit, že tady nejen všichni žijí podobně, ale ještě hůř. 

 V sobotu večer se dopotácím na svobodárnu, Spitfajr někde zůstal, je nezmar, ale já už jsem 

nemohl, jdu po ztichlé chodbě svobodárny, ze záchodu nebo umývárny neslyšně vyjde jedna z 

manželek důstojníků, kteří jsou tu ubytováni, odběhla si jen tak v noční košili, je jako víla, 



nenapadne ji, že by někdo mohl jít tak pozdě domů, před očima se mi zavlní její hýždě, ten 

božský pohled se mnou zacloumá tak, že se musím zastavit a opřít hlavou o stěnu, pod 

světlomodrou košilí už nic nemá, jako kdyby přede mnou šla nahá, i zezadu poznám Albínu, 

už jsem si ji několikrát všiml, její manžel je učitelem létání, rodiče asi věděli, proč jí dali 

takové křestní jméno, má bílé tělo jak doverské skály, i když jsem v Anglii nikdy nebyl, ale 

viděl jsem jejich obrázky, jako alabastr, a jak tak tam na té chodbě nemohoucně stojím opřený 

o tu také bílou stěnu, pošetile mě napadne, že patří-li opálenost ke štíhlému tělu, tak čistočistá 

běloba k plnému. 

 Albína je lehce při těle, ale není tlustá, mohla by sloužit jako vzor plnoštíhlosti, netuší, že 

jsem se za ní zastavil, ani se neohlédne, jde dál do svého pokoje, bílé tělo i přes průhlednou 

modrou látku srší do tmy, a pořád ten houpavý pohyb kyčlí, přepadne mě k vlastními 

překvapení fyzická bolest, takhle nemohu přece žít, tohle je rána mezi oči, aby si člověk 

pomohl sám. Odrazím se od stěny a donutím se dojít na pokoj, padnu na postel a nemám ani 

sílu se svléct a umýt, zavřu oči, ale jsem dál na té chodbě a přede mnou se v nádherných 

křivkách vlní zadek té opravdové ženské. 

 Už sice Albínu vidím jen ve své představě, ale ten dojem je silnější než ve skutečnosti, 

nemusím se vůbec nutit k tomu, abych si ji vybavil, samy od sebe se otvírají její dveře a ona z 

nich vychází, okamžitě se bez rozhlédnutí rozběhne na stranu, kde je můj pokoj, jen na 

okamžik zvolní krok, jako kdyby přece jen zaváhala, a když znovu zrychlí, tak se zděsím, co 

se bude dít dál, až vejde, ale není nic jednoduššího, světlomodrá košile se zvedne nahoru nebo 

ji přímo nechá padnout na zem, jen já tu ležím se svou uspěchaností a přeplněností a k ránu 

pro změnu s děsivou prázdnotou jako žíznivý lazar. 

 Ve sprše a při snídani se dám trochu psychicky i fyzicky do pořádku, než převezmu hlášení, 

desetkrát se pro jistotu podívám na svou kravatu, už v tom je pokrok, taky shlédnu na kalhoty 

a boty, už si zase nevěřím. Zajdu na chvíli za Spitfajrem, ještě není osm a už mi nalévá: - 



Tohle si nesmíš nechat ujít ochutnat, něco skvostného, vařej si to, ti hajzlíci, je pro sebe! 

připomene mi těmi hajzlíky Evu, také já jsem pro ni zůstal jen hajzlíkem, i když mi to ta 

bestie pošeptala do ucha neuvěřitelně něžně. 

  Když Spitfajrovi ten drink pochválím, nalije mi znovu. Děsím se toho, že se tu objeví 

podplukovník Tintěra a zjistí, že už ráno z nás táhne čerstvý alkohol. 

 Vrátím se zpátky na svobodárnu vyčistit si znovu zuby. Jdu po chodbě a znovu je tu Albínin 

přelud. Odejdu za ní na účtárnu, kde pracuje, a nevydržím, abych jí nevyprávěl, jaké útrapy 

mi v proběhlé noci způsobila. Řeknu jí to s naprostou otevřeností a se všemi detaily, i když ji 

neznám. Albínu mé vyznání buď fascinuje nebo jí lichotí. Možná obojí. Když její slovenská 

kolegyně decentně z kanceláře zmizí, zničehonic se začneme kočkovat a nepřeludná Albína 

mi prokousne zápěstí do krve. Mám na ruce otisk jejího chrupu, který mi připomíná scénu z 

Němé barikády, jak při pražském povstání podle otisků zubů na krajíci chleba poznají, že se u 

jedné staré bezzubé Němky skrývá odstřelovač. Zatímco esesáka odhalení stojí život, mě trvá 

týden, než se mi stigma po Albíně zahojí. 

 Ale já už zase kmitám někde jinde. Začnu chodit s jakousi Cilkou vařit do jejich vesnice 

lekvar, což jsou česká švestková povidla. Jako i v jiných případech se toho ze švestek v jiné 

podobě vypije víc, než tedy uvaří v této formě jiné, možná užitečnější. Když ráno ve čtyři 

přijdu domů, mohu vyhodit nejen montgomerák, ale i nové kalhoty, jsou od povidel jedna 

slitina, jak všude kolem z kotle stříkalo. 

 Cilka je skvělá dívka, přemýšlím proto o tom, jestli bych si neměl vzít nějakou Slovenku, 

třeba zrovna ji. Jen ale do chvíle, než s ní začnu mluvit vážněji. - Cili, moc se mi líbíš! vůbec 

nic nepředstírám. - Ty tiež! jsem ochoten jí věřit, když to řekla dokonce trochu zajíkavě. - 

Hned bych si tě vzal! v té chvíli to myslím opravdu. - Ja tiež, ale... už je tu z její strany 

podmínka. - Jaké ale? dost brzy mě zklamala. - Len v kostole! mohl jsem to tušit. - Vyrazili 



by mě z armády! určitě tohle musí vědět. - Potom sa nedá nič robiť... Nemůže se přece navěky 

znemožnit před rodinou. - Škoda... je mi to v té chvíli opravdu líto. 

 Za měsíc za mnou Cilka přijde a řekne: - Vezmem si ťa, ako budeš chcieť! 

 Jenže báječná Cili měla smůlu, ozvala se Nataša, která zůstala se spojovací četou v Praze, 

spojovací ústředny se jen těžko dají odmontovat a odvézt. Obšťastnila mě sice krátkým 

dopisem, ale informovaným. Že se dozvídá to a to a to, a bylo toho dost, a ať si ji nepřeju, že 

si mě podá a do budoucna si na mne došlápne.  

 Kdyby nešlo jen o slova, Nataša se tu na Solisku může objevit kdykoli, náš pendl v podobě 

přežívající odlétané dakoty sem létá každý týden, někdy i vícekrát. Ovšem stejně tak i já bych 

se na sobotu a neděli mohl objevit v Praze. Kdyby mě ovšem Spitfajr totálně nezaměstnával, 

pokud vůbec převážná část těchto aktivit souvisí se zaměstnáním. Jako třeba obstarávání 

výsekového masa z bitunku až někde v Trebišově, kam dostat se autem je horor. Ale maso je 

za babku. 

 Stejně tak nač si zatěžovat hlavu Natašou za dalekými horami a lesy, zatím jde spíš jen u mě 

o chiméru a ona si možná svým dopisem ukracuje dlouhou chvíli. Mezi námi se nestačilo 

vytvořit pomalu nic, zatím jen taková pavučina sympatie. Když se mohla upevnit, zmizel jsem 

na druhý konec republiky. A podlehl onomu přísloví sejde z očí, sejde z mysli. Nataša si však 

přece jen vzpomněla, když se možná jen náhodně od někoho dozvěděla, jak se tu dobrodružně 

adaptujeme na místní poměry. Musel jsem se zasmát především tomu, že Natašin dopis mi 

přivezl Přema Jiránek, spolužák z učiliště, který tu nastoupil jako kontrarozvědčík, chtěl mě 

samozřejmě jako nováček ovládnout podobně jako Spitfajr, ale něco takovýho už ani nebylo z 

fyzických důvodů možný. Jedinou výhodu, kterou Jiránek má, je už taky pomalu vysloužilý 

služební tudor, který by se dal využít, ale zatím nevím na co. Přemovi vadí, že už jsem 

nadporučík, a proto se mě stále vyptává, proč jsem byl mimořádně povýšený. Popravdě říkám, 



že nevím, a to Přemu z neznámých důvodů popuzuje, ale přece mu nebudu vyprávět, že 

rozhodující bylo umět dobře hrát mariáš. 

 Metody Přemovy práce jsou stereotypní, neobejde se totiž bez pravidelných schůzek se 

spolupracovníky, které získal ještě asi jeho předchůdce. Musí se s nimi scházet převážně 

večer, takže dopoledne obvykle vylehává, má pracovní režim pomalu jako číšník nebo 

vyhazovač v nočním podniku. Když si odbude tyhle schůzky, tak většinou sedí v tudoru před 

vchodem do hotelu Dukla a pozoruje kdo tam vchází a kdo odtud vychází. Když ho tak 

jednou před hotelem vidím, tak se neudržím a zeptám se ho, k čemu je takové počínání dobré. 

 - Pojď sem a uvidíš! zatáhne mě Přema do auta. 

 Kecáme, uběhne hodina, dvě, ale nic zrovna pozoruhodného se neděje. Nedokážu si 

představit, že bych takhle mařil čas, ačkoli ho tady mařím někdy ještě idiotštěji. Neměl bych 

však takovou oslí trpělivost tady takhle vysedávat, jako třeba sedí rybář někde u vody, než mu 

zabere nějaká mřenka. - Koukej! drcne do mne Přema, když už já jsem se dávno přestal dívat 

ke vchodu, ale on se konečně dočkal. Do recepce vchází podplukovník Tintěra s maličkou asi 

třicetiletou černovláskou. Když se na ni podívám nejdříve zepředu, poté z profilu a nakonec 

zezadu, jak přichází po chodníku, okamžitě před sebou vidím kněžnu Kitty z Tolstého Vojny 

a míru, i když nikdy nebudu moci veliteli praporu jeho výběr pochválit, teď mu ji mohu jen 

závidět. Tintěra je teď v mých očích formát, prostě frajer, nebojí se objevit na veřejnosti s 

takovou kočkou. 

 - Vidíš, jak se vyplácí trpělivost! chválí se nadšeně Přema. - Nevím, k čemu je ti tohle vědět 

dobrý, dělám ze sebe blbce. - Prostě to o něm vím! tváří se Přema důležitě. - A nač ti taková 

kompromitující informace bude, když už ze sebe dělám blbce, tak korunovaného. - Tohle teď 

ještě nevím, ale ta mozaika o něm se mi začíná pomalu skládat, dokonce při tom svém 

výkladu pracuje rukama. - Jestlipak víš, že jeho manželka je z velkostatkářské rodiny? - To 

nevím, ale za první republiky si důstojník asi nevzal Annu proletářku, napadne mě, i když je 



mi jasné, že budu-li takhle v rozhovoru s Přemou pokračovat, nemusím skončit dobře. - Tak 

vidíš! jako kdybych mu jeho dedukce potvrdil. - A blahopřání k sňatku dostali od sekretariátu 

národně socialistické strany! 

 Už jsem byl málem odhodlanej Přemovi říct, že zcela náhodou můj fotr dostal od téhle strany 

podobný blahopřání taky, i když je větší komunista než on, ale raději si to rozmyslím, ale 

přesto nemlčím: - Tintěra se přece musel ženit před válkou, má dvě pomalu dospělý holky, 

navíc pěkný! dobře jsem je znal z kbelského sídliště. -  Asi tak mohl vědět, že si bere holku, 

která za dvacet let nebude splňovat třídně politická kritéria. - To na věci nic nemění! nenechá 

se Přema zviklat. - Asi to těžko může mít vliv na morálně politický stav vojsk, dovolím si 

ironicky říct, - zrovna asi jako fakt, že jsme ho viděli s pěknou ženskou!  

 - Já bych takový excesy nepodceňoval, má Přema pro své poznatky i hodnotící termíny, - už 

jen fakt, že si vojáci, když si něco vypijou, přes celou hospodu zpívají Dnes zvečera, fouk mi 

ho tam Tintěra! dokonce Přema ten úryvek známé odrhovačky zanotuje. - Jenže tuhle 

písničku, Přemo, zrovna tak zpívali před tím vojáci o Hrazdírovi a Kučerovi, a to jen proto, že 

se jejich jména rýmují, vůbec to nemělo souvislost se ženskými, teď to zpívají nejen o 

Tintěrovi, ale i Fáberovi! už mě mále Přema začal štvát. - Jenže jestli na někoho ta písnička 

opravdu sedí, tak určitě na tvého náčelníka, jen jsem tím Přemovi nahrál, má Fáberu asi z 

nějakých důvodů taky plný zuby. Průhledným vchodem do hotelu je zatím vidět, jak si 

podplukovník Tintěra bere od recepčního klíče, strká mu nějakou bankovku, ten mu vysekne 

hlubokou poklonu, Tintěra vezme černovlásčin kufřík, lehce ji chytí za loket a oba po 

schodech nahoru mizí k pokojům. 

 - To je pták, co? podívá se na mě Přema. - Docela bych byl rád na jeho místě,  tedy s tou 

černovláskou v nějakém pěkném hnízdě, nechci se tvářit pokrytecky. - Já taky, přidá se 

Přema, - jenže jemu tenhle vztah přitěžuje, ta ženská je totiž původem Maďarka a moc se toho 

o ní neví. - A to je taky přitěžující okolnost? zeptám se opět jako pitomec. - Z nějakého 



vyššího principu mravního určitě ne, dobírá si teď Přema zjevně můj studijní obor, i když 

nevím, jestli tu formulaci má z jedné Drdovy povídky v Němé barikádě nebo dokonce někde 

narazil na Kanta. 

 Už ale raději mlčím, je mi ze všeho smutno, na každého se něco ví, určitě i na mně, jen se 

čeká, kdy je potřeba takovou indiskreci vytáhnout. Celej svět se mi zdá najednou prašivej, 

hnusnej, pokryteckej. Začnu myslet na Natašu. Albínu bych možná při jistém úsilí svedl. 

Cilka by si mě vzala a celý život by mi byla věrná. Na schůzku s kteroukoli dívek, se kterou 

se seznámím na zábavě s naším orchestrem, bych se konečně mohl dostavit a s některou začít 

vážně. Ale Nataša začíná představovat pevný bod. Něco chce, především se usadit. A já taky 

už potřebuju někde zakotvit, změnit tenhle zabijácký způsob života, jinak se uchlastám nebo 

přímo otrávím lavorovicou, budu mířit odněkud nikam, jak nás přesun praporu vykolejil, jako 

otroky, když je z Afriky odvlekli do Ameriky.  

 Nejraději bych požádal Přemu, aby mě odvezl na nádraží nebo na letiště, abych okamžitě 

odstartoval za Natašou. Ale předem vím, že se k takovému rozhodnému kroku nikdy 

neodhodlám. A to jen z jednoho prostého důvodu, že jsem těžko definovatelný knecht. Měl 

bych ale konečně v sobě nalézt sílu s tímhle stylem života skončit. Ale hned. Okamžitě. Než 

mě tohle milostiplné odhodlání zase přejde a zapadnu do obvyklého Spitfajrova kolotoče. Je 

nutné skončit se vším definitivně a totálně. Ne jako silný kuřák, který si myslí, že snižováním 

denní dávky cigaret jednou skončí úplně. Naprosto je nutné skončit hned. Sednout si zase 

poctivě ke skriptům a fachčit. Nemohu se takhle donekonečna rozptylovat. Nemám v rezervě 

zas tolik času. 

 - Hergot! podívám se rutinně na hodinky. - Mám večer kontrolu stráží! Můžeš mě, Přemo, 

hodit na letiště? - Samo, je pro Přemu vždycky možné všechno. Přijedeme do kasáren, Přema 

si zase jede za svými povinnosti, já se nejdřív zajdu podívat k rotě, když mě spatří staršina, už 

z dálky na mě volá: - Soudruhu nadporučíku, máte na stole telegram! 



 Jako vždycky při podobných situacích se mi pěkně silně rozbuší srdce, že ho cítím někde až v 

hrdle, telegramy nedostávám zrovna každý den, než roztrhnu blanket, třesou se mi ruce jako 

onanistovi, nejdřív se podívám na podpis, ale ani tím se neuklidním, i když je podepsána 

Nataša: 

PRILETIM V PATEK PENDLEM STOP OBJEDNEJ V HOTELU DO PONDELKA 

DVOULUZKOVY POKOJ STOP NATASA 

 Mám sice radost, ale z toho, že sebou někoho povleče, zrovna moc nadšený nejsem, my snad 

nikdy nebudeme spolu sami. 

 Jdu z kanceláře rovnou na svobodárnu a po několika měsících se opravdu vážně znovu 

pouštím do soustavnějšího studia. Jen tomu telegramu nemohu pořád uvěřit. Každý den do 

pátku ho snad nejmíň desetkrát znovu čtu. Ale nevěřím, že by si ze mě mohla dělat tak 

nehoráznou legraci a nepřiletěla.  

 Dny se vlečou nejpomaleji, jak se mi kdy v životě vlekly. Spitfajrovi předstírám, že mám 

něco se žaludkem. Jiránkovi ovšem taky. Dokonce se před jejich zraky kroutím pomyslnou 

bolestí, že mě přemlouvají, abych šel k doktorovi. S hudbou pošlu staršinu. Albíně a jejím 

pravidelným zubům se vyhýbám. Když přijde na bránu Cilka, nechávám se zapřít. Nutím se 

znovu si zvyknout na kdysi tak dobře až dokonale zaběhlý rytmus práce, i když ten návrat 

není zrovna nejjednodušší.  

 Mé vykolejení pro přemístění praporu bylo hlubší, než jsem si myslel. Ostatně stejné 

symptomy je možné pozorovat i u ostatních, kteří tady zůstali. Ti ale většinou mají naději na 

návrat, já ne. Ten Natašin telegram je jen jakýmsi paprskem naděje, luč světa v ťomnom 

carstve, jak se jmenovala kniha jednoho ruského klasika, jehož jméno jsem už zapomněl. 

Nebo spíš název Dobroljubovova článku o Ostrovského Bouři. Úplně jsem se na ten Natašin 



telegram upnul. Ale paradoxně tím víc ničemu nevěřím. Když jsem se vždycky na něco moc 

těšil, tak jsem se dožil zklamání. Asi mě opouštělo štěstí, že jsem o něj noc nezasloužil. 

  Co jsem třeba udělal pro to, abych si Natašu získal? Kdyby se neozvala, skončila by naše 

známost jako s Evou. Jenom by mi při náhodném setkání jako ona mohla zašeptat Ty hajzlíku! 

Jestli by k tomu měla vůbec důvod, tedy přiletí-li v pátek. 

 Stejně jako kdysi psala Helenka, když jsem končil učiliště, že za mnou přijede na vyřazení a 

vezmeme se. Trčel jsem s nadějí na lipnickém nádraží, dokonce s kytkou v ruce, ale nedočkal 

jsem se. A nikdy ani dalšího jejího dopisu a omluvy. Ani já jsem neměl sílu za ní zajet, 

dozvědět se příčinu třeba jen z pouhé zvědavosti nebo ji jen za její chování vynadat. S 

Natašou si možná prožiju stejný martyrium, proč by najednou za mnou jezdila, aby mě snad 

zachránila ze šikmé plochy, na které jsem se díky Spitfajrovi nebo spíš spiťarovi Fáberovi 

ocitl? Mohl to být jen takový ženský samaritánský impuls, kterého začala litovat v následující 

vteřině, kdy telegram odeslala. Po Nataše jsem ale nikdy netoužil jen jako po ženské. Tím se 

asi jako osobnost stala pro mě daleko složitější záležitostí.  

 Jen třeba ta její věta, že už by taky konečně chtěla mít děti. Ale zase tu byl Somr, kdo ví, co s 

ním všechno měla, nezbavím se podezřívavosti. Nejraději bych si sám jednu vrazil, abych si 

zbytečně nepřipomínal její minulost, stejně jako bych byl rád, aby nepátrala po mojí, ale v 

tomhle jsem asi nenapravitelný, geneze možná není ani tak v romantismu jako někde ve 

feudalismu nebo jako relikt katolicismu, ať si myslím sebevíc, že jsem ateista.  

 Kdy vůbec budu schopný se na tyhle vzájemné vztahy dívat reálně? Měl bych si předem 

zapovědět či přímo zakázat cokoli z Nataši mámit. Možná víc, měl bych jí dat ruku na ústa, 

kdyby se mi ve slabé nebo důvěřivé chvilce chtěla s čímkoli podobným svěřovat. Nechci nic 

slyšet! Natašo, já nechci nic slyšet! 



 A to protože se dobře znám, každé její sebemenší přiznání by mě v duchu tak hryzalo, až by 

se prodralo ven. Jsou ve mně zasuté jakési těžko definovatelné atavismy. Musím je sám v 

sobě zničit, dokud pomalu a jistě nezničí mě. Najednou se ale rozesměju, zas to přece se 

mnou není tak hrozné. Jen si tyhle vztahy příslušně dramatizuju, nikdo naštěstí o tom neví, jen 

já sám. Všichni mě stále považují za úplně normálního, Spitfajr mi dokonce nedávno ve 

sdělné chvilce řekl: - Radiku, ty seš stejně kos, jak to děláš, že na tebe nikdy nic nepraskne? 

má asi hodně zkreslené představy o mých potenciálních avantýrách. - Protože na mě nemá co 

prasknout! řeknu popravdě, i když s ironickým úsměvem. - To je právě ono, zatloukat a 

zatloukat, nic nikomu nepřiznat, ničím se nechvástat, ale přede mnou laskavě neval, to bych tě 

nesměl znát! nepřipustí si, že by se ve mně mohl mýlit. 

 Kapitán Fábera mě ale skutečně nezná, poznal jen moji masku a jak se docela lehce 

seznamuji s dívkami a se ženami. Jaký mám poměrně rychlý start na míč, že bych mohl 

klidně hrát za místní ligový fotbalový mančaft. Tahle moje vlastnost ho dozajista mate, ale 

jinak neví a ani nemůže vědět nic. Jak se mi poté ty vzájemné vztahy rozplývají pod rukama i 

nohama, ztrácejí se do nicoty, nemají zakončení. Ale už v těch prohrách umím chodit, dokážu 

reagovat tak, že vlastně nikdo neví, na čem je, a spíš si myslí, jaký jsem kofr, stejně jako má 

podobné mínění Spitfajr. 

 V pátek jsem na letišti první. Teprve po delší době se začnou ke stojánce trousit další vojáci z 

povolání, kteří letí na sobotu a neděli domů k rodinám. Je tu spolu s nimi i několik vojáků v 

základní službě, kteří dostali za odměnu opušťák. Od Tater fouká studený listopadový vítr, ze 

kterého je již cítit sníh. I vrcholy okolních kopců mají bílý čepec. Brzo přijde opravdová 

zima, první, kterou tu budu muset prožít.  

Každý příchozí se mě okamžitě zeptá: - Ty taky letíš, Radiku? - Ne... nemám chuť se někomu 

svěřovat. - Tak co tu děláš? je neobvyklé, aby se tu v tuhle době někdo placatěl. - Čekám.. 

musím nakonec stejně přiznat. - Na koho? musel jsem čekat podobnou otázku. . Hádej? 



nevím, proč bych se neměl chovat tajemně. - Uvidíme, je jasné, že se brzo prozradí, kdo za 

mnou přiletěl. 

 Už jsou tu na letišti všichni, kdo mají odletět. Většina odlétajících si zapaluje cigarety. Mohli 

čekat ve výpravně, ale raději stojí před hangárem a přitom mrznou. Asi je v duchu žene 

nedočkavost, aby už byli doma. Dívám se k západu, v dobré víře, že temný bod na obzoru 

uvidím jako první. Letadlo už má zpoždění, což není zas tak neobvyklé. Přesto se mně zmocní 

předtucha, už jsem se u letectva lecčeho dočkal. Vzpomenu si na Lachoutka, kde tomu je teď 

konec, zmizel odtud mezi prvními. Radši ať Nataša zůstane doma, než by skončila v 

havarovaném letadle, začnou mě na chvíli přepadat apokalyptické vize. Vybaví se mi Krásný 

René, který má tu pouť už za sebou a kdo na něho vzpomene? 

 - Hergot, co s tím érem je, hodí Spitfajr na zem půlku nedokouřené cigarety a jde k věži. Letí 

také domů za manželkou, přišel mezi posledními a v tom houfu čekajících si mě ani nevšiml. 

 Když se Spitfajr vrátí, konečně mě objeví, jak asi visím na jeho rtech: - Už přeletěli Poprad! 

opustí mě úzkost, ale znovu zapochybuju, že Nataša přiletí. - Co ty tu děláš? nezapomene se 

mě  zeptat i Spitfajr, ale mé odpovědi se nedočká, protože jako první vidí přilétající letadlo: - 

Už letí! řekne sebejistě Spitfajr, jako by tím chtěl dát najevo, že ho jako bývalého pilota  

dobrý zrak ještě neopustil. 

 Nepodařilo se mi tedy spatřit letadlo s Natašou jako první, tak tam určitě nebude. Kdybych 

letadlo na obzoru objevil já, určitě bych měl větší naději. Hergot, jsem už jako pověrčivá 

bába. Dokonce si zapálím druhou cigaretu, ačkoli jinak moc nekouřím, jen takhle příležitostně 

nebo někde ve společnosti. Nataša tam ale přece musí být, jinak by přinejmenším ze slušnosti 

poslala další omluvný a vysvětlující telegram. Přinejmenším proto, abych stornoval 

objednávku hotelu, kde jsem musel zaplatit zálohu. Ozval se ve mně držgrešle, že já vysolím 

tři stovky a Nataša nepřiletí... 



 S kým vůbec přiletí? O tom nemám ani tušení. Když Nataša v letadle není, tak se v tom 

hotelu vyspím s kteroukoliv ženskou, která bude vůbec ochotná tam se mnou jít. I kdybych ji 

měl splašit někde na ulici. Určitě bych ji ale sehnal na zábavě, kde budou hrát kluci. Najednou 

si všimnu, že v zástupu čekajících vojáků z povolání je i Albínin muž. Nejspíš letí navštívit 

rodiče. Albína tu tedy s vysokou mírou pravděpodobnosti zůstává přes sobotu a neděli na 

svobodárně sama.  

 Když se Nataša tady neobjeví, půjdu drze za Albínou, jako jsem si ještě drzeji dovolil jít za ní 

po té děsivé noci do její kanceláře. Vytáhnu ji třeba i násilím do hotelu a zůstaneme tam do 

pondělka do rána. A nevylezeme z postele. I jídlo si necháme donést na pokoj. A celou tu 

dobu bude moci mít Albína na sobě nanejvýš jen tu světlomodrou noční košili, ve které jsem 

ji viděl tu noc na svobodárně, kdy mě její zjev přibil hlavou ke stěně chodby. Ale tu košili si 

bude muset vzít sebou, to si jako jediné vymíním. Nechám se od ní pokousat třeba jako od 

smečky divých vlků. Ale nevím, komu teď vlastně hrozím. Jsem bláhový. Nikdy bych v sobě 

nenašel odvahu na hotel s Albínou jít. Tintěra je jinej chlap, ten bez řečí jde, nepotřebuje se 

tím někde chlubit, ale ani své vedlejší vztahy skrývat, i když z toho může mít nepříjemnosti,  i 

Přema mu asi může bejt klidně ukradenej. 

 Já bych nejen trnul hrůzou zůstat na noc s Albínou v hotelu, ale i v jejím pokoji na 

svobodárně, i kdybych stoprocentně věděl, že její muž odlétl a z Prahy nic nepřiletí. Jsem 

prostě srab. Nepozval bych ji ani k sobě na pokoj. Děsil bych se, že za mnou někdo přijde a já 

bych neměl odvahu neotevřít. Albína by ze mě měla jen legraci. Pokud by vůbec se mnou šla. 

 Konečně i já vidím černý bod na obloze a slyším i vzdálený zvuk dakoty. Blíží se, jako by se 

jí chtělo a nechtělo. Už má svý dávno za sebou. Udělá velký okruh kolem letiště a přistává 

proti větru od východu. Rolování na letištní ploše trvá nekonečně dlouho. A ještě déle, než 

postaví schůdky ke dveřím letadla a než je otevřou. Čas se mi zastavil a k hrůze i vím, že se 

nemůže zastavit nikdy. 



 Buď, anebo.  

 Jako by jakási neviditelná ruka otevře dveře a v nich se objeví jako první a jediná Nataša a 

teprve pár vteřin za ní jen kluci z posádky. Nikdo další nepřiletěl. 

 - Jo, tak tedy takhle to je! otočí se ke mně několik důstojníků a tu větu neřekne nikdo jiný než 

Spitfajr, který mi ještě tiše zašeptá: - Tak to jsem, Radiku, nevěděl, že mi nevěříš! vyčte mi, i 

když nepříliš vážně, že jsem mu o téhle návštěvě neřekl. - Nebyl jsem si zas tak jistý, 

vymluvím se pravdou. - Tak už je mi jasné, proč tě tak bolel ten žaludek, nikdy by mě 

nenapadlo, že bude spojovat dohromady tyhle dvě naprosto vzdálené věci. 

 Všichni vojáci z povolání se hrnou k letadlu, i když vědí, že posádka bude chvíli odpočívat 

v kantýně a občerstvovat se. V polovině cesty se hlouček odlétajících míjí s Natašou a 

postupně se všichni za ní otáčejí, takže mi ten obraz připadá najednou panoptikálně. Vyjdu 

pár kroků Nataše vstříc. 

 - Ahoj, Natašo, vítám tě v našem kraji! nedopustím si začít ironicky. - Ahoj, Radiku, hezký 

pozdrav z Prahy! zareaguje podobně. Měl bych ji možná na uvítanou políbit, ale vidím, jak se 

od letadla na nás stále dívají, a tak se jen zeptám: - Jak to, že jsi přiletěla sama? - Kdo by sem 

asi na neděli letěl? nedojde jí, proč se zrovna tak ptám. - Žes chtěla objednat dvoulůžkový 

pokoj... 

 - Nataša na mě pobaveně vytřeští oči, zasměje se a opře se o mne: - Ty jsi fakt, Radiku, cvok! 

neudrží se. - Proč bych měl bejt cvok? bráním se, i když mi začíná docházet, že cvok v jejích 

očích opravdu jsem. - Nerada se mačkám s někým na jedný posteli... má zajímavé vysvětlení. 

- A s kým? jako kdybych to chtěl definitivně potvrdit, i když trochu alogickou otázkou. - To 

se ještě uvidí, políbí mě na tvář a zavěsí se do mě. 

 



Epilog 

 

 Těch několik měsíců s Natašou bylo opravdu krásných. Po krátké zkušenosti ve funkci 

náčelníka štábu 113. letištního praporu jsem se vrátil do Prahy přechodně vykonávat nižší 

funkci, abych přece jen v klidnějších podmínkách dostudoval. Těšili jsme se, že se v den 

promoce s Natašou vezmeme, abychom spojili obě životní události dohromady.  

 Ale stejně jako Jirka Makeš měl kdysi pech s Hanou, i ke mně se zcela náhodně dostala 

nepříjemná informace, která zároveň i vysvětlovala, proč Nataša tak dlouho nenastupovala k 

mé rotě. Byla s majorem Somrem nejen v jiném stavu, ale i porodila syna. Adoptovala jej její 

starší sestra, která nemohla mít děti, takže ta událost byla naprosto utajena před veřejností, 

vědělo o ní pár lidí.  

 Kdyby ovšem se Somr nerozhodl rozvést a skutečně rozvedl v osudovém okamžiku, kdy se 

Nataša rozhodla pro mě. Somr ve vzteku alespoň začal usilovat o to získat pro sebe syna, 

ačkoli věděl, že nemá absolutní šanci. Ale podařilo se mu zkalit vodu. Mohl jsem žít s 

Natašou a vůbec nevědět, že má dítě. Možná bych tu její životní epizodu překousl, kdyby mi o 

tom řekla. A možná i poté, když jsem se to náhodně dozvěděl. Kdyby Somr nešílel jak idiot. 

Nakonec to ze studu vzdala Nataša sama. Ale se Somrem se už nikdy nechtěla vidět. 

 Když jsem byl úplně na dně, napadlo mě zavolat do Košic, ačkoli jsem si přitom připadal 

jako magor. Evu mi spojili k mému překvapení ihned. Nechtěla věřit, že jí volám. - Nějak se 

mi po tobě zastesklo... řekl jsem ze zoufalství. - Když řekneš, že mě chceš vidět, tak okamžitě 

jdu na letiště nebo na nádraží a jedu za tebou! řekla bez jakéhokoli zaváhání. - Vždyť přece, 

Evo, někoho máš! nemohl jsem přehlédnout jejího partnera, když jsme se náhodou potkali na 

prešovském náměstí. – Ten někdo, je tu zrovna u mě, ale když budeš chtít, rozejdu se s ním! 

opět i po tolika letech nezaváhala, ale v tom okamžiku se přerušilo spojení. Volal jsme ji 



několikrát zoufale znovu, ale ústředna mi hlásila, že volaná linka má stále obsazeno. Teprve k 

půlnoci jsem se Evě dovolal: - Pohádali jsme se, ale podařilo se mi ho vyhodit! cítil jsem z 

jejího hlasu euforii, jako kdybych ji tím i osvobodil. - Takže teď už, Radiku, ti nezbývá než 

souhlasit s tím, abych za tebou přijela! 

 

 


