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1. kapitola
Řemeslo známé jako malířství vyžaduje
představivost i šikovnou ruku… aby mohlo
obyčejným očím ukázat to, co vlastně
neexistuje.
– Cennino d’Andrea Cennini,
Il Libro dell’Arte / Kniha o umění, kapitola I

ofia neměla svému otci za zlé, že svolil, aby se provdala za
Giorgia, ale neuplynul jediný den, kdy by to nevyčítala
sobě.
Každý večer, když manžel přirážel a hekal při tom, představovala si, jak by ho chytila za krk a tiskla a tiskla. Jen by v měsíčním světle vykulil vínem otupělé oči, pak by je vytřeštil, a já
bych mu zarývala palce hloub a hloub pod ohryzek, a až by mu
promodraly rty, neubránila bych se úsměvu. Většinu času se ale
Sofia snažila na něj nemyslet vůbec.
Na výjev Narození Krista, na němž pracovala, dopadal paprsek světla. Sofia zhasla svíčku a zahleděla se na pramínek dýmu,
jak stoupá ve spirálách k podkrovním trámům. Chtěla bych být
kouř – být tak lehoučká, že bych unikla věžním okénkem a nesla
bych se vzduchem do polí, pryč od manžela, pryč ze San Gimignana, pryč z tohohle domu se všemi těmi věčnými povinnostmi,
abych mohla každý den v klidu malovat. Jenomže to je všechno
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jen fantazírování. Však otec se na mě dřív taky co chvíli mračil,
že dávám snění přednost před skutečností.
Vzdychla a na jeden z nejmenších štětečků nabrala kapku
terre-verte. Giorgio jel na lov, takže můžu malovat až do dalšího zvonění. Nepatrnými přesnými pohyby nanášela nazelenalý
pigment pod bradu a na hrdlo Panny Marie, aby vytvořila dojem stínu. Svatá matka si zlehka, jen dvěma prsty, nadzvedala
záhyb roucha. Sofia přidala na jeho okraj maličko olovnaté běloby, aby mu dodala iluzi pohybu, když se Marie zrovna sklání
k děťátku, aby jej zahřála. Jestlipak někdy budu mít sama dítě,
budu poslouchat jeho hlásek, jestlipak se mi při tom někdy
srdce vzedme samou láskou, jak o tom často vykládá švagrová
Caterina.
Doufám, že ne.
Překvapilo ji, když zvony začaly dunět o nonách, ostatně
jako vždycky. Tak, a je to. Jediný kousek dne, vlastně celého
týdne, který za něco stál, je zase pryč. Vstala od stolu a popošla
k úzkému oknu a masírovala si při tom jednou rukou ztuhlé
rameno. Úzkou mezerou mezi nejbližšími dvěma věžemi
bylo vidět vzdálenou zlatozelenou krajinu. San Gimignano se
věžemi jen špičatí – jednou je zkoušela spočítat a bylo to víc než
sedmdesát. Den co den se městečkem rozléhalo bušení kladiv
a vůbec všechen stavební hluk a vzduch býval tak plný prachu,
že když nefoukalo, nebylo někdy na Piazza della Cisterna ani
pořádně vidět z jedné strany na druhou.
„Ženo!“
Sofia zalapala po dechu. To zaznělo, jako kdyby už byl Giorgio vpůli prvního žebříku. Podívala se na ruce. Na jednom prstu
rozmáznutá kapka okru, ta barva je jako parodie na sluneční
světlo, které teď odpoledne proudí do věže. Jestli se Giorgio stihne dostat až sem, sebere mi pigmenty i štětce, zničí i tu malbu.
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Ale ne! Tak hloupý přece není. Ten nevelký obraz Betléma přece
patří mému otci. A dokonce i takový Giorgio ví o malířském
řemesle dost na to, aby respektoval práva patrona. A taky by se
neodvážil otce rozhněvat.
Zato by se určitě postaral, abych se už nikdy k malování ani
nepřiblížila.
Popadla cíp zástěry a stírala barvu z prstu. Nebyla ještě docela
zaschlá, naštěstí. Plivla na něj, otřela, znovu plivla a třela a třela,
dokud se žlutavá šmouha skoro neztratila. Tak, teď už nic nepostřehne, když si nebude moje ruce vysloveně pozorně prohlížet.
Ona se ale naštěstí pozorně nedívá skoro na nic.
„Co tam nahoře kčertu děláš?“ Giorgio mezi slovy ztěžka
oddechoval.
Zatím je to dobré. Podle toho, jak je zadýchaný, nedoleze
dál než do druhého patra, na třetí nemá už vůbec. Je den ze dne
tlustší a tlustší. Onehdy v noci usnul přímo na mně. Kdyby se
mi nepodařilo vzbudit Paulinu, která má slamník u nohou našeho lože, byl by mě zadusil.
„Odpusť, choti!“ zavolala, zatímco si spěšně sundávala zástěru
a druhou rukou uhlazovala vlasy. Díky Bohu, že nemám barvu
nikde na obličeji. Naposledy se ohlédla po malbě. Podařilo se mi
to, je to možná moje nejlepší práce. Řekl by to i otec? Umí být
přísným kritikem.
Přistoupila k otvoru v podlaze, položila nohu na první příčku
a začala opatrně sestupovat. Stihla se dostat až na podestu v prostředním patře, než tam Giorgio vylezl taky a schváceně se svalil
na podlahu. Hned na první pohled bylo jasné, že nebyl na žádném lovu na kance, ani na jinou zvěř; nebyl vůbec nikde venku,
jen zase celý den hrál kostky v putyce a zkoušel štěstí… To je
krev, co má rozmáznuté na bradě? Zase se porval. Kolik florinů
asi prohrál tentokrát? A to ještě slunce ani zdaleka nezapadá.
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„Musíš požádat otce, aby nám pomohl,“ řekl a ztěžka se zvedl
na nohy. Pořád ještě funěl.
„Nevěděla jsem, že potřebujeme pomáhat.“
Giorgio zaťal pěsti a udělal krok k ní. Sofia ucítila pach zvětralého vína a přikryla si rukou nos. Z kůže to ještě slabounce
zavanulo po vaječné tempeře. Ta úleva jí dodala sebevědomí.
Když se Giorgio až doteď nezeptal, co jsem nahoře ve věži pohledávala, tak už to nejspíš ani neudělá. Neumí se soustředit
na víc věcí naráz, proto taky to jeho obchodování se šafránem
krachuje. Bude to velké štěstí, jestli se nám tenhle dům s tak
šikovnou věží podaří udržet déle než do mých jednadvacátých
narozenin.
„Půjdeš za otcem a připomeneš mu, že má k tobě určité závazky, má se o tebe starat.“ Z Giorgiova pláště kapalo bláto a pod
šmouhou zasychající krve na bradě tmavla modřina.
„Jaké závazky, choti? Náležím přece tobě, ne svému otci.“ Jen
doufám, že ten chudák, co dostal od Giorgia pěstí, ho nebude
žalovat. Pokutu, kterou by mu podestà, tedy starosta, za rvačku
pravděpodobně udělil, bychom ani neměli z čeho zaplatit.
Prosmýkla se kolem manžela a začala sestupovat po žebříku
dolů. „Pojď dolů, bude večeře. Kuchař chystá kohoutka.“
„Ve vlastním domě mě nebude nikdo ignorovat!“
„Nekřič tak nahlas. Služebnictvo.“ Od žebříku sešla Sofia do
nižšího patra po venkovním schodišti a přes loggii vstoupila do
ložnice. Zaslechla, jak venku Giorgio zaklel, když cestou za ní
zakopl na posledním schodu.
„Kdy zase půjdeš za otcem?“ zavrčel ve dveřích do místnosti.
Stále oddechoval po té námaze.
„Otec už má několik týdnů plné ruce práce s freskou v domě
Messera Delpina. Na žádné návštěvy nemá čas, a já mám kolem
naší domácnosti taky co dělat.“
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„Já chci, abys zašla za otcem.“ Giorgio se svého chtění uměl
držet, jako když jestřáb zatíná pařáty do svíjející se myši.
Ještě si docela dobře pamatuji, jak se dřív takhle zarputile
dožadoval mě. Několik měsíců otravoval svého otce, aby mému
učinil nabídku. Starý Messer Carelli by dceru malíře – dokonce
ani tak uznávaného, jako je Antonio Barducci – za vhodnou partii nepovažoval, ale Giorgio ho otravoval tak dlouho, až nakonec
radši povolil. Maestro Barducci je pak oba nechal čekat několik
dalších měsíců, než konečně kývl na to, že se se svým jediným
dítětem rozloučí.
Sofia hleděla na Giorgiovy boty olepené špínou z ulice. „Nikoho jsem dnes ráno neviděla v pracovně,“ řekla. „Ty jsi propustil už i písaře? To se mi nezdá moudré.“
„Opovažuješ se mi mluvit do mé práce?“
„Dělám si o tvou práci starost, když ty žádnou nemáš.“ Za
tahle slova později zaplatím. Ale co mám dělat, ten pohled mě
opravdu rozhněval. Otec nemá pocit, že by mi měl platit za
obrazy, které maluji pro jeho patrony, a tak je financování celé
domácnosti, i já sama, závislé jen a jen na Giorgiovi.
„Takhle se mnou mluvit nebudeš!“
„Zakrátko s tebou asi nebudu mluvit vůbec.“ Sofia se k němu
obrátila zády a vyšla otevřenými dveřmi ven na loggii. Lomoz
a pach z ulice pod ní jí připomněl pracovitost jiných obchodníků. Nikdo z nich netráví odpoledne potyčkami v taverně. Jak
se vůbec Giorgio opovažuje takhle hazardovat s našimi životy?
Není o nic lepší než nějaký zloděj. Měli by ho odvést na piazzu a tam ho zmrskat. Představila si, jak kožený bič vysekává
do kůže na zádech krvavou stopu, jak diváci poslouchají jeho
výkřiky a skandují. Běžný trest pro obyčejného karbaníka. Pak
se v duchu pokárala. To mě možná Bůh zkouší, když mi sesílá
takové zlé myšlenky. V záchvěvu pokání se zastavila před schody
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vedoucími na ulici a sklopila hlavu. Myslela na obraz, který právě dokončila, na ty barvy, jasné a blahodárné stejně jako postavy,
které znázorňovaly. Patron otci neváhal zaplatit i za vydatnou
dávku zlatých plátků – snad nejvíc, kolik jsem jich kdy na nějakém obraze použila. Na svatbě, kde bude obraz vystavený, se
budou svatozáře ve světle loučí krásně třpytit.
„Choti!“ Obrátila se k němu tak náhle, že Giorgio ucouvl
a šlápl rovnou do otevřeného pytle suchých cibulek krokusů,
které se rozkutálely v obláčcích prachu po celém balkonu. Za
dva měsíce se budou sázet; sklizeň bude na podzim. Ano, ty zářivě oranžové čnělky z květů, to je šafrán, na kterém stojí naše
živobytí, stejně jako mnoha dalších nejbohatších obyvatel San
Gimignana. Místní tady občas zavtipkují, že gimignanské věže
jsou všechny postavené na tom žlutooranžovém prášku.
„To jsou moje poslední cibulky!“
„Tak jsi je neměl nechat tady jen tak válet a ještě do nich
omylem šlápnout!“
„Já si budu cibule skladovat, kde se mi zlíbí!“ Ta slova od něj
vyzněla tak dětsky, že Sofia málem čekala, že taky zadupe a rozpláče se. „A s otcem promluvit musíš!“
„Ne.“ Udělala rázné gesto rukou. „Radši mi řekni, kdy můžeme čekat pozvání na svatbu dcery Messera Delpina?“
Giorgio si dřepl a začal sbírat rozkutálené cibule zpátky do
pytle. Za chvilku mu už prach z cibulí zakryl místa se zaschlou
krví. Podíval se na Sofii a zamračil se. „Co se staráš o nějakou
svatební hostinu?“
„Bude tam k vidění nová freska od mého otce, zajímala by
mě.“
Giorgio zavrtěl hlavou. „Naše rodina má s Delpinem spor.“
„To je tvoje rodina. Já s Messerem Delpinem žádný spor nemám. Je patronem mého otce.“
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„Tvého otce! Pořád jen tvůj otec sem, tvůj otec tam. Svému
otci už dávno nepatříš.“
„A to bys chtěl, aby za tebe platil tvoje dluhy.“
„Ženská jedna opovážlivá!“ vyletěl Giorgio. „Na žádnou svatbu nepůjdeme a ty promluvíš s otcem.“
„To chceš, abych žadonila o peníze? Zase?“
Giorgiův zrudlý obličej zbrunátněl ještě víc. Sofii bylo jasné,
že se ještě stydí. „Měl jsem různé… ehm, různá vydání. A tvůj
otec vydělává víc, než může utratit. Nikoho jiného než tebe
nemá. Je povinen mi pomoci.“
„To naopak ty máš povinnost uživit svou ženu a domácnost.“
Sofia polkla a tišeji pokračovala: „Choti, přece není v tvém zájmu mého otce urážet.“
„V mém zájmu? Co to má znamenat? N-n-nemůžeš…“
Pocit zadostiučinění ji příjemně pohladil. Giorgio se zakoktává, jen když nemůže získat, co by rád.
„Když nepřijdu na tu svatbu podívat se na odhalení jeho fresky, otce tím urazím. Tak to prostě je.“
„Proč by se měl tvůj otec starat, jestli tam jsi, nebo ne?“
„Protože mě má rád a záleží mu na tom.“
„A já se zase neopovážím urazit svoje příbuzné.“ Giorgio
na okamžik nasadil skoro omluvný výraz, a v Sofii to k jejímu
překvapení vzbudilo špetku soucitu. Přímo před očima se zase
objevoval náznak toho dřív tak hezkého a hrdého muže. Ještě
se pamatovala, jak náruživě mu před čtyřmi lety jako nevěsta
skočila do náruče.
Giorgio k ní přistoupil, objal ji jednou rukou pevně kolem
pasu a druhou přejel po sukních. „Tak už o žádných svatbách
nemluvme.“ Po tváři jí zavanul jeho dech. Odvrátila trochu hlavu od toho puchu, ale z jeho objetí se vymanit nemohla. Když
se za něj vdávala, měla jeho doteky ráda, ráda se na něj usmívala
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a často se spolu smáli. Každý večer spěchali do ložnice a celý svět
kolem mizel, byli jen oni dva. Jenže jak plynuly měsíce a roky,
Giorgio byl čím dál obhroublejší, zlobil se, že se stále nedočkal
syna, a Sofia lezla po žebřících do věže častěji a častěji.
„Musíme se víc modlit k Panně Marii,“ prohlásila. „Možná,
že kdybys mi dal peníze na oltářík Matky Boží?“
Giorgio ji pustil tak prudce, že se zapotácela a musela se opřít
o roubení balkonu. Přes šaty ucítila teplo kamene vyhřátého
sluncem.
„Já žádné nemám. Proto musíš za otcem. On nám pomůže,
když ho požádáš.“
„A když to udělám, obstaráš nám pozvánku na tu svatební
hostinu?“
„Ty si dovoluješ se mnou smlouvat?“
„Já tam prostě musím být.“
„To by stačilo. Postarej se mi radši o večeři.“
Dřevěná podlaha se chvěla, jak Giorgio dupal po schodech
dolů. Kéž by měl dost rozumu v hlavě, aby si dokázal udržet
reputaci a zisky, které mu poskytl jeho otec. Kdyby tak ten obchod převzal Giorgiův mladší bratr Ruberto; ten by na to byl
mnohem šikovnější, dokázal by prodat i vejce slepici.

•
O týden později maestro Antonio Barducci opatrně vytahoval Sofiin obraz z koženého obalu a přidržel si jej na světle. Vzadu v dílně učeň zatloukal hřebíky do podpěry pro nový krucifix. Lem šatů
měla Sofia pokrytý jemnými pilinami. Otec se obvykle na obrazy,
které přinesu, sotva letmo podívá. Tak proč si tenhle prohlíží tak
dlouho? Sofia si tiskla ruce, aby necítila mravenčení v dlaních. Co
když se mu nelíbí ti tři andělé? Patroni ale mají anděly vždycky
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rádi. A pokud jde o Delpinovu věž, která se tyčí v pozadí za jesličkami, snad otec ocení oku libou symetrii její koruny s hranatým
cimbuřím, jak se ostře rýsuje proti jasně modré obloze. A Messera
Delpina takový kompliment také jistě potěší. Čím déle ale čekala,
až se otec vyjádří, tím více vnímala svoje dílo z jeho pohledu. Věž
tak trochu odvádí pozornost od Marie s děťátkem, a oslík s volkem jsou taky možná zbytečně výrazní. Dokonce i ti andělé jsou
jaksi moc v pohybu. Měla jsem nechat nebe prázdné, jak mi říkal
otec, nebo je nanejvýš zaplnit dvěma, třemi řadami nehybných
andělských postav a věž tam nedávat vůbec.
Barducci pomalu vydechl, položil obraz zlehka na stůl a potřásal při tom hlavou.
„Odpusťte, Papa,“ spustila Sofia a hlas se jí maličko zadrhával.
„Myslela jsem, že snad uznáte…“ Jistě, že to neuzná. Nemůžu
si absolutně vybírat, co mám malovat, a už vůbec nemám právo
přidávat na obraz něco, co maestro nebo patron nepožadovali.
Sklonila hlavu, aby zamaskovala slzy, které se jí hrnuly do očí.
Co když teď začne dávat zakázky někomu jinému? Jeden nebo
i dva z jeho učedníků jsou docela slibní, a dokonce i Messer
Delgrasso, otcův první pomocník, je dost šikovný na jednodušší
věci, když mu je někdo předem načrtne. Při představě, že už
možná nikdy nevezme štětec do ruky, se jí vydral z úst nechtěný
vzlyk. Stiskla pevně zuby.
„A co ti mám odpustit?“
„Ten obraz přece. Že jsem si ho namalovala po svém.“
„Ano, to jsi tedy udělala.“ Otec odstoupil a s hlavou nakloněnou na stranu se na ni pozorně díval. „Zadání jsi dostala jasné.“
„A také jsem se podle něj řídila. Povětšinou.“
„Povětšinou.“
„Já jsem si říkala, že se možná nebudete zlobit. Ta věž, víte,
ta je skoro jako věž Messera Delpina.“ Máchla rukou přes obraz
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a pak se podívala otci do tváře. Hleděl na ni dost netečně. „Určitě ho potěší, když ji tam uvidí.“
„Já netuším, co potěší Messera Delpina,“ opáčil otec. „Vím jen,
že v zadání žádná věž nebyla. A o andělích se taky nezmiňoval.“
„Ti tři andělé podporují Pannu Marii. Myslela jsem…“
„Myslela jsi? Já nepotřebuji, abys myslela, dítě. Já tě žádám,
abys používala dovednost, které jsem tě naučil, a to k tomu, abys
malovala, co ti řeknu.“
„Ano, Papa. Omlouvám se.“
„No proto.“
Sofia se dívala na obraz. Není zase tak hrozně zaplněný. Ta věž
slušně vyvažuje betlémskou stáj a ti dva klečící pastýři doplňují
kompozici a dodávají celku příjemnou symetrii.
Papa se prostě mýlí.
„Je mi líto, že vás má práce netěší,“ nadechla se. Otec se na
ni dál upřeně díval. „Ale nemrzí mě, že jsem tam těch pár věcí
přidala.“
„Chceš mi tu vykládat, že to je správné?“
„Nedokážu litovat toho, co jsem učinila.“ Pravým ukazováčkem zachytila nehet levého palce a zatáhla. Když se začal nehet
lámat, soustředila se jen na bolest. To pulsování ji uklidňovalo.
Je o tolik lehčí snášet utrpení, které si způsobím sama.
Tváře skvrnité věkem i barvami se Barduccimu zachvěly,
vrásky na čele prohloubily a oči přimhouřily. Bušení vzadu v dílně ustalo. Ticho Sofii pohltilo, a ona se najednou lekala jeho
prázdnoty. Neměla jsem to říkat. Otec netoleruje vzdor nikomu – a zvlášť ne své bystré dceři. Zkroutila nehet a trhla.
„Papa…“
„Ten obraz se dočká velkého uznání,“ řekl on. „A teď jdi. Nemám celý den jen na to, abych tu obdivoval tvoje dílo.“
Sofia pustila nehet. „Papa?“
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„No co ještě? Musím k Delpinovi do paláce, dokud je ještě
světlo.“
„Promiňte, prosím.“
„To jsi už říkala, i když ti to není natolik líto, abys jen poslušně namalovala obraz, jaký si náš patron přál.“
„Teď jsem se chtěla jen omluvit, že ještě zdržuji, ale Giorgio
potřebuje peníze.“
Řekla to rychle, jako by ta překotnost mohla zakrýt hanbu,
kterou cítila.
„O tom nepochybuji. Slýchám co chvíli, že tvůj manžel tráví
čas s příbuznými starého Ardinghelliho a hraje s nimi kostky,
místo aby se věnoval obchodu. Vdala ses za hlupáka.“
„Vy jste mému sňatku požehnal.“
„A už celé čtyři roky toho lituji. Messer Delpino si přeje smír
mezi Salvuccim a Ardinghellim. Jestli se dozví, že podporuji někoho, kdo má kontakty s Ardinghelliho klanem, nemusel by mi
zaplatit. To pochopíš, až uvidíš tu fresku.“
„Ani nenaznačíte, co na ní je, Papa?“ Při zmínce o otcově fresce odsunula celého Giorgia a jeho požadavky hluboko do kouta
mysli a dychtivě pokročila kupředu. Kdykoli se ho na to zeptám,
jen se usmívá, vrtí hlavou a napíná mě.
„Trpělivost, dcero. Já vím, že to není tvoje silná stránka,
a udělala bys dobře, kdybys na ní víc pracovala – aspoň jako
manželka, když už ne jako malířka. A už žádné řeči o penězích
pro Giorgia. Nehodlám tím urazit svého patrona.“
„Milý Papa, vy přece nepotřebujete Delpina, abyste získával
další zakázky. Vy jste slavný maestro Barducci. Nikdo v San Gimignanu vám není roven.“
„Zase jako vždy, cara mia, tvá logika se nedá vyvracet. Ale
ty to nechápeš. Hladomorem utrpělo i mnoho bohatých rodů.
A všechen obchod tím utrpěl také. Kdyby se Ardinghelliové
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dostali zpátky k moci, vrátíme se zpátky k těm potyčkám mezi
rody, které nás před lety málem zničily. Ty jsi moc mladá, nemůžeš si to pamatovat, ale byla to opravdu zlá doba. Lidé si nechtějí
nechat udělat novou fresku, jen aby se mohli dívat, jak se drolí
při útoku.“
„Nemohu říct nic, co by vámi hnulo, Papa?“ Věděla, že když
bude trucovat, rozhněvá ho ještě víc, a tak se mu kurážně dívala
přímo do očí. „Říká se, že nový podestà nesnáší hazard. Jestli
Giorgia obžaluje, přijdeme o všechno.“
„Je tvou povinností přesvědčit Giorgia, aby toho nechal.
Přece se nechce dočista zruinovat. Měl by projevovat víc úcty
k památce svého otce.“ Messer Barducci se na dceru usmál.
„Tentokrát neustoupím. Ale zařiď si, abys mohla přijít na tu
svatební hostinu. Tvůj obraz budou všichni obdivovat, i přes ty
dodatky.“
„Nebo možná právě kvůli nim?“
Maestro Barducci pohodil hlavou a zasmál se. „To už bys mě
chtěla zahnat příliš daleko, dcero. Ta tvá nestydatost ti jednou
přivodí velké potíže.“
„Jenže Giorgio mi nedá svolení, abych na hostinu šla.“
„Tak to je ještě větší hlupák než za jakého jsem ho považoval.
Messer Delpino je zámožný pán a má velmi účinné kontakty.
Mohl by být Giorgiovi ku prospěchu.“ Maestro Barducci se natáhl po plášti a přehodil si jej přes ramena. „Je mi líto, jestli
odhalení mé fresky i tvého obrazu neuvidíš, ale Giorgio se musí
z té své kaše vyhrabat sám.“
„Ten obraz je k oslavě Pána Boha. Nepotřebuji vidět, jak jej
někdo vychvaluje.“
Barducci popošel k ní a stiskl jí ruce. Sofia sebou nepatrně
škubla, když ucítila tlak na utrženém nehtu, avšak vzápětí se
usmála, jakmile si všimla skvrny temně modré barvy na otcově
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širokém palci. „Já mám ale čím dál naléhavější pocit, že chci,
abys moji fresku viděla.“ Mrkl. „Je to jedna z mým nejlepších
věcí, odpusť mi, Bože, tu pýchu.“
„To vůbec není falešná pýcha, Papa,“ zasmála se Sofia. „Samozřejmě, že je to skvělá freska.“
Maestro Barducci pokrčil rameny, ale růžový nádech ve tvářích svědčil o tom, že se mu dceřina chvála líbí. „Radši už jdi
domů. Ten Giorgiův chlapík se už tváří dost netrpělivě.“ Kývl
hlavou směrem k Niccolovi, který čekal venku před dílnou a otráveně přešlapoval v prachu. Sofia věděla, že nemá cenu se dohadovat. Nechala se od otce políbit na tvář a šla. Ve dveřích jen
pokynula Niccolovi, aby ji následoval.
„Pán říkal, že vás mám přivést domů ještě za světla,“ zmínil
se Niccolò, když scházeli strmou uličkou na Piazza del Duomo.
Vršky všech věží kolem náměstí ještě zlatě zářily v posledních paprscích slunce a kouř ze stovek kuchyní zahušťoval vzduch. Všude po stranách balili obchodníci zboží a odnášeli ho do domů.
Sofia a Niccolò prošli na další prostranství, Piazza della Cisterna,
a z něj odbočili na Via San Giovanni. Jejich dům stál asi v polovině délky ulice, která končila u stejnojmenné brány – Porta San
Giovanni – v nových bytelných městských hradbách.
Giorgio už na ně čekal u dveří. „Tak jaké neseš od otce zprávy?“
„Nemůže pro tebe nic udělat.“
Giorgio jí zastoupil cestu do chodby vedoucí ke kuchyni
v zadním traktu domu. „On tě odmítl?“
„Jak jsem řekla. Mrzí mě to, manželi.“
Tvář se mu zkřivila vzteky a soumrak na ní vykreslil hluboké
stíny. „Tak nemůže, říkáš? No, však on tvůj drahý tatík bude
brzo té své lakoty litovat. Jdi se navečeřet. Já mám ještě ve městě
nějakou práci.“
„Ale už se stmívá. Bude chodit hlídka.“
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„Hlídka moc dobře ví, že si se mnou nemá nic začínat.“ Když
pak ustoupil ke stěně, aby mohla projít, uslyšela, jak mu o zeď
škrtl meč.
„Manželi!“
Těžké dřevěné dveře se zabouchly a ona zůstala v chodbě
sama. Opřela se jednou rukou o zdivo, aby se nezapotácela.
Co když se Giorgio nechá zabít? Bůh mi odpusť, ale přesně za
to bych se klidně i pomodlila.
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