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Tmu pokoje zjemňují jen prstíky světla prodírající se škvírou
pod dveřmi. Jindy by za ten proužek světla byla vděčná, protože
se tmy bojí, ale dnes se na něj zlobí, protože nechce poslouchat zvýšené hlasy rodičů, které se tou škvírou prodírají až do
dětského pokoje. U druhé zdi pochrupuje starší sestra, která se
tmy nebojí a nevzbudí se, ani kdyby jí stříleli u hlavy z kanónu.
Takže nechápe, proč Jaruška stále rozsvěcí lampičku na nočním
stolku. A když u mámy v práci vyhlásili akci „Nesvítí někde
zbytečně?“, máma se i kvůli sestřiným stížnostem nakonec rozhodla, že také Jaruščina lampička žere zbytečně moc elektřiny.
„Šak si už velká holka, co je toto za nápady, bát sa tmy?
Nemáš sa čeho bát, žádná strašidla nejsú, kolikrát ti to mám
povídat,“ řekla, když lampičku, která jí pomáhala usnout bez
strachu z temnoty rohů, ve kterých mohlo být ukryté kdoví co,
nemilosrdně zhasla a nechala ji jejím děsivým představám. Které se teď zhmotňují v čím dál hlasitější hádce v obýváku.
„Tak chodím na schůze, no a co? Protože mňa to zajímá, co
sa děje, a nezajímá mňa, že ty si stále žiješ v té své ulitě a odmítání názorů, které já naopak považuju za důležité… Co to vykládáš za hlúposti, snad ťa to občas nezabije, když si jednú za čas
uděláte s děckama večeřu, si jak z minulého století a vždycky si
9

byl! A ani sis nevšiml, že je dneska rovnoprávnosť a ženské už
nejsú žádné vaše služky…!“ Hlasy se zvyšují, až táta zařve: „Já
sem mosel byt v mládí úplný vůl, že sem si ťa vzál!“
Máma zakřičí: „A já sem mosela byt úplně slepá, že sem si
teho nevšimla!“ a jako obvykle za sebou práskne dveřmi. Ticho
plné napětí se vplížilo i do dětského pokoje a vystoupilo z tmavých rohů, aby ji začalo dusit jako ruka zlého čerta. A Jaruška si
ve své úzké posteli představila, že to není postel, ale bílá rakev,
která se dává malým dětem, ona v ní leží mrtvá, kolem všichni
pláčou a naříkají… Třeba by jim konečně chyběla, nebo by se
jim naopak ulevilo?
„Nedá sa to s ním vydržat, pořád mi vykládá, jak má ženská ostávat doma, starat sa o děcka a domácnost a nestarat sa
o politiku. Že sa mu kvůli temu chlapi v hospodě smějú, tak
mu říkám, tož tam nechoď a nemosíš poslúchat ty hlúpé řeči…“
rozčilovala se máma nedávno v kuchyni a teta se konečně zmohla na slovo.
„Šak tam zasa nechodí tak často, jako tady mnozí jiní, ne?
Co ti na něm vlastně pořád vadí, šak nechlastá, nemlátí ťa, za
ženskýma nelétá, peníze dom nosí, k děckám sa chová pěkně, co
bys ještě chtěla… Iné sú na tom mnohem hůř. Enom si pořád
stěžuješ, podívaj sa na iné rodiny, jak to tam vypadá…“
„Enomže nám to spolu prostě nejde. Šak víš, že sem sa chtěla rozvést už před lety, enomže sem zjistila, že su zase těhotná,
a narodila sa Jaruška, a tak sem ostala. Kam bych šla s tak malým
děckem?“ povzdechla si máma, bohužel dost hlasitě. „Kdyby téj
nebylo, s jedním bych to zvládla, ale se dvúma…“
Jaruška nechtěla poslouchat, jenže dveře do dětského pokoje
byly otevřené, stejně jako dveře do kuchyně a ona byla jako
obvykle potichu, takže obě ženy v kuchyni zapomněly, že je
vůbec doma. Aha, takže oni mě nechtěli, napadlo ji nad úkolem
a udělala kaňku. Vyděsila se, že zase dostane vynadáno, protože
má těch kaněk plné sešity, i když se snaží psát starým plnicím
perem po sestře co nejopatrněji. Najednou nevěděla, co je horší.
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Jestli další kaňka marně drhnutá pijákem a už téměř vyschlým
zmizíkem, nebo to zjištění, že vlastně neměla být a mamka je
kvůli ní teď tak nešťastná. A jak to teda bylo s jejím mladším
bratrem, ten se taky neměl narodit? Ale to by přece kolem něj
všichni tak neběhali a nedávali najevo takovou radost, když řekl
první slovo nebo udělal první krok. To jen já, já to asi všechno pokazila, a proto se naši pořád tak hádají. Tehdy poprvé
ji napadlo, že by bylo lepší, kdyby se vůbec nenarodila anebo
umřela.
Táta zhasl na chodbě, škvíra světla zmizela, stejně jako křik,
jen to napětí se stále drží u zdí a natahuje po ní své pařáty. Leží
v naprosté tmě, postel je pořád tou bílou rakví, kolem ní je
spousta květin, stejně jako byly kolem bílé rakve její spolužačky Ivanky, kterou přejelo auto a celá třída šla na její pohřeb.
Soudružka učitelka si prosadila svou, že se s Ivankou přece
musí všichni rozloučit, a když jsou její rodiče věřící, tak to ani
jinak nejde. I když její mamka pohoršeně kroutila hlavou, že je
do toho kostela vůbec ze školy přivedli. „Do kostela, v dnešní
době, co je toto za nápady?“ syčela potichu tátovi do ucha. Ale
v tom kostele bylo smutno, a přitom tak krásně, někde nad
jejich hlavami dětské hlasy zpívaly hrozně smutnou a přitom
tak krásnou píseň, pak ten pan farář říkal, že nemají být smutní,
protože Ivanka už je na mnohem lepším místě, kde není bolesti, ale radosti, protože Bůh si ji povolal k sobě a ona je určitě
v ráji. Protože je nevinná duše, která se ještě nestihla umazat od
hříchů… A mamka zase kroutila hlavou a šeptala: „Co to ten
velebníček vykládá za hlúposti?“ Jenže tatínek se po ní přísně
podíval, a tak raději zmlkla.Třeba si i mě Bůh povolá, i když
pořádně nevím, kdo to je, protože když jsem se doma zeptala,
tak se mamka rozzlobila a podívala se na tatínka, „Vidíš? To máš
z toho, z toho kostela, já ti to říkala!“
„No a co, že ty nevěříš v Boha, ještě neznamená, že třeba
neexistuje. Co je tom špatného, že sa ptá, je předse v tom věku,
kdy sa děcka ptajú na všecko, ne?“
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Ale raději Jarušce nic nevysvětloval, protože mamka zase
práskla dveřmi a předtím křičela: „Čemu sa divím, právě u tebe,
když si z takovéj rodiny!“ Tatínek jen vzdychl, pohladil ji po
hlavě a odešel. A večer se vrátil s mnohem lepší náladou, jenže
mamka ji měla o to horší.
Takže jak by to bylo, kdybych umřela? Dostala bych se do
toho nebe a jak bych se tam udržela, to bych byla jako letadlo?
A jestli tam odcházejí všichni, jak se tam všichni vejdou? A co
je to vlastně ten Bůh, kterého se mamka asi trochu bojí, když se
o něm nechce bavit a rozčiluje se, když o něm slyší? A proč stále
říká o tatínkově rodině, že jsou divní? Na to se taky nemůžu
zeptat, protože to se zase rozzlobí tatínek, i když ne na mě, ale
pokaždé se po mamce tak divně podívá. Mamka jednou říkala
tetě, když se spolu bavily v kuchyni a myslely, že je neslyším:
„Co chceš, je předse z tej rodiny, ještě že o tom raděj nemluví.“
„No, všeci ti to vymlúvali, že si nemáš brát kopaničářa…,
ale nedala sis poradit, tak to máš a nestěžuj si…“ odsekla teta.
Někdy mám dojem, že je spíš na taťkově straně, akorát se to
mámě bojí říct. Ta ani nevidí ráda, když jedeme s tátou za
babičkou. Jenže já se za ní vždycky tak těším, babička má spoustu zvířat, žije na samotě a je na mě tak hodná. Posledně se taťka
strašně rozzlobil, když mamka říkala, že by babičku měli raději
dát do domova důchodců.
„Jak toto možeš řéct, šak víš, že by právě toto moju matku
zabilo, kdyby ju zavřeli do nějaké té jejich králíkárny, kam sa
chodí akorát umírat. Šak ona to zvládne po svém, tak jako to
tam zvládnú všeci. Prostě jej mosím občas vypomoct, když sú
všici rozutíkaní po světě a jen já su nejblíž.“
„Jasně, tak svojí matce pomáháš, a když já chcu, abys něco
podělal po domě, tak nemáš čas…“ Někdy mi připadá, že těma
dveřma mamka práská tak často, že už dlouho nevydrží a jednou na ni spadnou. Jenže babička je jak z pohádky a kolem
jejího domečku to tak všechno krásně voní i zpívá. A pokaždé
mi ukazuje bylinky, co jí rostou na zahrádce, a já si najednou
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připadala, že každá rostlinka na mě mluví a říká mi, k čemu je,
a když jsem to babičce řekla, tak se jen usmála a pohladila mě
po hlavě. Jenže pak jsem se mamky zeptala, proč my nemáme na zahrádce takové bylinky jako babička, které mluví, proč
máme jenom kytky a zeleninu a mamka se zase zamračila na
taťku. „Vidíš, já ti to říkala! Jaké bylinky, dneska sú předse na
všecko léky, akorát malé nasazuje do hlavy ty své nesmysly…“
A tatínek raději mlčel.
Někdy mám dojem, že co řeknu, tak je špatně, asi by bylo
nejlepší nemluvit vůbec a možná by bylo opravdu lepší, kdybych vůbec nebyla…
Postel je zase bílou rakví, kolem voní spousta květin, v kostele se zpívá a Jaruška je mrtvá. I mamce je líto, že už s nimi není,
a říká si, kdo bude chodit vynášet koš a občas do obchodu…
„Panebože, estli opravdu si,“ sepne ruce a promluví ke stropu pokoje, nad kterým je střecha a nad tou střechou nebe, do
kterého se všichni vejdou.
„Panebože, estli mám být raděj mrtvá, tak ať su, ať mňa
položí do hrobečku a maminka sa može rozvést, když kvůli mně
tenkrát nemohla, a naši sa přestanú hádat…“ Ani neví, proč jí
najednou klouzají slzy z koutků očí a ještě horké se rozpíjejí
na nově povlečeném polštáři, proč je jí najednou tak smutno
a přitom lehce, jako v tom kostele, a ani neví jak, rohy pokoje
přestanou strašit a konečně usne. Takže si pokaždé, když se zase
zpod dveří do tmy dětského pokoje spolu se světlem sápou rozzlobené hlasy rodičů, představuje tu bílou rakev i svůj vlastní
pohřeb a modlí se k někomu, o kom vlastně nic neví, aby si ji
vzal k sobě. Protože pak ji ty hlasy přestanou obalovat strachem
a ona může usnout i na zamokřeném polštáři.
„Ti kluci sú vážně úplně blbí.“ Jana zvedne oči v sloup a pohrdavě
se zašklebí, když pronikavý výkřik dalšího skokana z rozhoupaného lana zavěšeného na silné větvi staré lípy zanikne v gejzíru
studené vody rybníka. Ještě že už budou brzy prázdniny a budou
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tady na hrázi smět sedávat každý večer a nejen o sobotách, stromy
kolem tak krásně šumí a voní, staré lípy jsou ještě plné včel, takže
když si pod ně stoupne, tak znějí jak elektřina v prověšených drátech sloupů vysokého napětí.
„Jaro, ty máš teda nápady, poslúchat, jak bzučíja včely, no
a tak ať bzučíja, hlavně že nás neštípnú,“ zabručí další kamarádka a nakloní se k ostatním rozchichotaným dívkám na dece.
„A to ste slyšely, s kým novým chodí Jura?“
„Néé, povídaj, už má zase jakúsi novú? Já myslela, že je teď
s tú bachratú Marcelú.“
„Prosímťa, s tú byl enom na zábavě, a když sa mu tak sama
cpala, tak co by toho nevyužil, když je tak hlúpá…“
Dívčí kroužek se ještě více semkl, zvědavé hlavy se k sobě
nakloní, až vytvoří strakatou korunu lesklých vlasů. Jaruška
si opravdu přestane všímat včel, rychle se vsune do kroužku
a snaží se jako obvykle dělat, že ji jejich řeči vůbec nezajímají.
Jenže právě toto téma ji zajímá asi nejvíce ze všech řečí, které se
dnes u rybníka vedly.
„Dívaj sa, najednú je zvědavá,“ mrkne na ni jedna, „no
nedělaj, možeš sa tvářit, jak chceš, ale my dobře víme.“
„Co víte?“ zamračí se Jaruška a přísně se podívá na Janu,
ta vylekaně zakroutí hlavou a zašeptá jí do ucha: „Ode mňa to
teda nemajú.“ A jak to teda můžou vědět? Vždyť jen své nejlepší
kamarádce přiznala, že se jí pokaždé rozklepou nohy, když rozezná Jurovu tmavou hlavu s culíkem v hloučku na autobusové
zastávce, a proto jezdí pokaždé tím stejným autobusem, i když
by si mohla občas přispat ve dnech, kdy mají vyučování až od
devíti, a pak ve škole zbytečně hodinu čeká. Jak jí zeslábnou
nohy a po těle se rozběhnou příjemné jehličky i šimrání, když
se na ni Jura jednou za čas usměje a všimne si ji na, pro ni příliš
krátké, cestě do nedalekého města. A jak si na každé zábavě přeje, aby pro ni alespoň jednou přišel na ploužák, jenže kolem něj
je příliš mnoho dívek s úplně stejným přáním a ty jsou mnohem
starší a zkušenější, takže ji přes ně stále nevidí. Ale nějak tuší,
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že jednoho dne pro ni přijde a pak si uvědomí, že ona, Jaruška,
je ta pravá. Pak s ní půjde třeba k rybníku, až bude svítit měsíc
a nikde už nikdo nebude a ona konečně pochopí, co na tom
všem, o čem se svými kamarádkami mluví stále dokola, vlastně
všichni mají. Alespoň tak si to představuje každý večer ve své
posteli, která je pro ni už příliš úzká a rodiče se konečně rozhodli, že jí koupí novou válendu.
Pod hrází se ozve další výkřik a další mokrá chlapecká hlava se vynoří s mohutným prskáním z vody. No jo, Kuba, jak
se po ní zase dívá, jen jednou mu dovolila zůstat s ní u rybníka a pak mu musela utéct, protože jak jí sáhl na prsa, tak si
nenechal vysvětlit, že už to stačilo. Prostě to nebylo ono, a přece
nebude dělat to, co nechce, jenom proto, aby už nebyla jednou
z posledních svých vrstevnic, která to ještě nezkusila. Ona si
raději počká. Počká si, až si jí Jura všimne, i kdyby měla čekat
ještě několik let. Protože ví, že se jí splní i tohle přání. Už si totiž
všimla, že když si něco přeje opravdu usilovně, tak se to nějakým
zázrakem splní. Tak jako si přála, aby se rodiče přestali konečně hádat, a najednou přišla revoluce. Máma přestala chodit na
schůze a táta se jí už přestal smát, jak ta její jediná správná strana
dopadla. Teď ani raději moc nechodí mezi lidi a každý večer vaří
večeře. Pak se zase rozčiloval táta, protože zavřeli všechny zbrojovky kolem a on přišel o práci, takže si Jaruška usilovně přála,
aby si našel nějakou jinou. Nakonec si otevřel dílnu a teď už jen
nadává, že má spoustu práce a papírování, ale ona na něm vidí,
že je vlastně i při tom všem stěžování spokojený.
„Brr, najednúc je jakási zima, poďme dom, už aj ti blbci
přestali skákat a pořád stříkat vodu až na nás. Já už teda idu,“
zvedne se Jana a oprašuje si kalhoty.
„Kampak tak spěcháš, na rande co, na rande?“ smějí se
ostatní, ale zůstanou sedět a koruna z vlasů se změní na korunu
zdvižených rozřehtaných dívčích obličejů.
„To víte,“ pokrčí Jana pyšně rameny, „kdo umí, ten umí, to
enom vy sa pořád bavíte s těma uchama,“ hodí hlavou k hloučku
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oblékajících se kluků pod hrází, až k nim dolehne jejich drkotání
zubů a pak řehot. „Ty vole, to je kosa, až mi z toho zmizel.“
„No, enom si dávaj pozor, abys brzy nechovala.“ Dívčí smích
se odrazil od protějšího břehu a vrací se zpět jako připomínka
všech tajemství, která se před nimi teprve poodkrývají, stejně
jako budoucnost. O které ví jedině to, že je za rok za dva čeká
nějaká práce, pak si najdou muže, pořídí si děti a budou konečně dospělé.
Jana jen pohodí hlavou a zašklebí se: „Nezáviďte!“ Podívá se
na hodinky a vyrazí k vesnici.
„Té máme tak co závidět, šak ten její Mirek je žádná práca a samá zábava, kdoví estli má jen ju, onehdá mi vykládala
Maruna, že…“
Nad hladinu rybníka se vyhoupl kulatý měsíc a dívčí kroužek obestoupí už obtížně rozeznatelné postavy chlapců, z pevně
semknutého chumlu se nenápadně odlepuje jedna dvojice za
druhou a mizí ve tmě. Jaruška si uvědomila, že i ona už má
husí kůži, protože květnové teplé dny končí ještě chladnými
večery, a chce vstát. Jenže nohy ji neposlouchají a s polekaným
výkřikem se skutálí zpátky na deku. Její nohy jsou najednou tak
nepochopitelně slabé a bez života, pokouší se znovu vstát, ale
opět se pod ní podlomí, znovu spadne a bolestivě si narazí bok.
„Co blbneš, Jaro, šak’s nic nepila, nebo jo?“
„Ne, opravdu sem nepila, asi sem si jen přeseděla nohy nebo
co.“ Nechápavě pozoruje končetiny, které jí najednou nepatří,
a když popadne jednu nohu do rukou a pokouší se ji nadzvednout, tak jí zase úplně bezvládně spadne dolů na deku.
„Chceš pomoct?“ nabídne se Kuba, který stojí nad ní.
„Jo, děkuju,“ po nějaké chvíli konečně dokáže nohy ohnout
a postavit se alespoň na kolena a pak se ztěžka, opřená o jeho
silné paže, postaví, ale zakymácí se a nebýt jeho, zase by si
natloukla. Musí se až smát, jak to je vlastně směšné, a přitom
tak divné.
„Není ti něco?“ pozoruje ji starostlivě.
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