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I

Námûstíãko bylo ãtverhranné, z v˘chodní a západní
strany vroubené podloubím, vhodn˘m tak právû
k tomu, aby se v nûm ãlovûk schoval pfied de‰tûm
nebo opfien˘ o sloup pozoroval starou tramvaj, kte-
rá po uzounk˘ch kolejích, uprostfied námûstí se
bachratû dûlících, kymácivû spûla napfiíã mûstem.
Jih patfiil nûkolika moderním obchodÛm, ale na se-
verní stranû námûstí ãnûla om‰elá, desítkami vûÏi-
ãek zdobená radnice, vtiskující mûstu ráz jakési div-
né, legendami opfiedené minulosti.

Bylo pfied druhou hodinou odpoledne, námûstí
ztichlo a pfied radnicí se zastavila skupina dívek. Vy-
padaly bezradnû.

„No tak já jdu,“ fiekla jedna z nich a neochotnû
vykroãila smûrem k podloubí. ·la s hlavou sklonû-
nou a obãas si rukou pfiihladila hnûdé, nakrátko
ostfiíhané vlasy. S mrzut˘m v˘razem vstoupila do la-
hÛdkáfiského obchodu.

„Pûtkrát deset deka vla‰ského,“ fiekla prodavaãce
a snaÏila se zahlédnout, kudy se holky daly. Nevidû-
la nic.

„A pût okurek,“ povzdechla si.
„Zabalit kaÏdou zvlá‰È?“ usmála se na ni proda-

vaãka, která uÏ zfiejmû znala podobné nákupy.
„Ano, prosím.“
Dívka vy‰la z obchodu, obtíÏena spoustou beztva-

r˘ch, vlhnoucích balíãkÛ, a s námahou si loktem pfii-
drÏovala ‰kolní bra‰nu. Rozhlédla se podloubím. Ni-
kde nikdo. Povzdechla si znovu a popo‰la na roh.
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V boãní ulici, z prÛjezdu u spofiitelny, vykukovaly
známé obliãeje a horlivû na ni k˘valy.

„Je‰tû to za vámi budu nosit, princezny,“ fiekla
nevrle a zaãala nadílku. KaÏdé jeden balíãek se salá-
tem, jeden s okurkou...

Zamífiily do zámecké aleje a usadily se na laviãce
obklopené hust˘m kfiovím.

„Dámy,“ rozhlédla se ta nejmen‰í z nich, „doufám,
Ïe nebudeme ru‰eny.“ S poÏitkem rozbalila papír pro-
máãen˘ majonézou a ponofiila do nûho nos. Ostatní
následovaly jejího pfiíkladu. Na Nata‰u místo na laviã-
ce nezbylo. Nejdfiív jim chtûla fiíct, aÈ si trochu popo-
sednou, ale potom, jako správná hostitelka, pfie‰la na
druhou stranu cesty a usadila se na zpola ztrouchni-
vûlém pafiezu. AspoÀ mám pfies vás pfiehled, milé sleã-
ny. Krasavice zrovna nejste. Libu‰e tlustá jako prasát-
ko, Jifiina hubená jako chrt, Zdena dlouhá jako tyãka.
Jedinû Jana ujde, Janiãka Bledniãka.

„Co budeme dûlat,“ zeptala se a hned se za tu
otázku kousla do jazyka. Zafiekla se pfiece, Ïe se jim
jednou provÏdy pfiestane vnucovat.

„Já musím domÛ,“ autoritativnû prohlásila Jifiina
a zahodila vylízan˘ papír pod laviãku. Nata‰e se zdá-
lo, Ïe pfiitom na holky mrkla lev˘m okem.

„Já taky,“ horlivû pfiik˘vla Jana, „musím pomáhat
mamince.“ V‰echny vûdûly, Ïe Jana mamince nepo-
máhá, Ïe ji maminka na nic nenechá sáhnout, vûdû-
la to i Nata‰a. Kdo lÏe, ten krade, pomyslela si s opo-
vrÏením, ale hned si fiekla, Ïe se nebude rozãilovat.
Je jí pfiece úplnû jedno, co mají holky v plánu, nezá-
leÏí na tom ani za mák. PÛjde domÛ a bude ãíst, ne-
‰la by s nimi, ani kdyby ji prosily.

„Okurky byly bezva,“ ozvala se Zdena, sebrala pa-
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pír, kter˘ Jifiina zahodila, a odnesla ho spofiádanû do
ko‰e. VÏdycky se snaÏila vnést do party klid a mír. Jí
jediné asi nepfiipadá normální, Ïe zba‰tily salát
a mÛÏu jim b˘t ukradená, kdepak holky a vdûãnost.
Zvednou se, jako Ïe jdou domÛ, a za prvním rohem
se zase slezou a budou pokornû ãekat, co si Jifiina vy-
myslela ve své choromyslné hlaviãce!

Staãilo se podívat na Zdeninu provinilou tváfi a vû-
dûla, Ïe to tak opravdu je. Ale proã, povzdechla si.
Jak si je Jifiina mohla tak otoãit kolem prstu? VÏdyÈ
uÏ i Libu‰e, která se dfiív motala pofiád kolem mû, je
bez sebe ‰tûstím, Ïe ji Jifiina pfiibrala do své druÏiny.
Jako by to neudûlala jen proto, aby mi ukázala, Ïe
mÛÏe v‰echno.

A asi opravdu v‰echno mÛÏe, kopla vztekle do
nejbliÏ‰ího kamínku, aÏ si odfiela ‰piãku stfievíce.
Byla by obûtovala je‰tû pÛl kila salátu, jen aby se do-
zvûdûla, do ãeho se dneska chtûjí pustit. Ale dívat
se, jak na sebe pokukují a uchichtávají se, toho mûla
právû dost.

¤ekla jim ahoj co nejsrdeãnûji, byly pfiece neroz-
luãn˘ pûtilístek, pût pfiítelkyÀ na Ïivot a na smrt,
a loudala se k domovu. Nechtûlo se jí tam víc neÏ jin-
dy, protoÏe bylo úter˘ a v úter˘ k nim chodila paní
VaÀková uklízet. UÏ ani doma ãlovûk nemá klid,
bruãela si nespokojenû, kdyÏ zdálky vidûla, Ïe jsou
v‰echna okna dokofián. Vanice fiádí. Pro‰la zahra-
dou, skr˘vajíc se za kefie rybízu. Jestli je její pokoj uÏ
v pofiádku, mohla by tam vlézt oknem a vyhnout se
tak zevrubnému v˘slechu o ‰kole a rodinû.

Proã jsou holky radûji s Libu‰í, s pitomou tlustou
Libu‰í, která se uãí nazpamûÈ celé odstavce z uãeb-
nice, aby byla ve tfiídû první, neÏ se mnou? Ne‰lo jí
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to z hlavy. MoÏná Ïe to Jifiina udûlala jen tak, aby
mû otrávila, ale moÏná taky Ïe ne, uvaÏovala. Snad
opravdu mají v plánu nûco v˘jimeãného, nûco, pfii
ãem mû nemÛÏou potfiebovat. Ale co? Jistû to umlu-
vily, zatímco ona kupovala ten pitom˘ salát jako
daÀ a jako v˘kupné. Princ, napadlo ji, kdyÏ si vzpo-
mnûla, Ïe stály pfied spofiitelnou, odkud byl v˘hled
na boãní kfiídlo zámku, urãitû chtûjí jít za Princem.
Rázem zesmutnûla. Proã by nemohla jít s nimi? VÏdyÈ
na minulé v˘pravû si tak uÏily! A ona mûla nejlep‰í
nápady, kde Prince najít.

Nahlédla oknem do svého pokoje. Bylo uklizeno
a nikde nikdo. Chytla se za fiímsu, vyhoupla se na-
horu a uÏ by vklouzla nepozorovanû dovnitfi, kdyby
nezavadila ta‰kou o lampiãku na noãním stolku. Ne-
uvûfiitelnû to zafiinãelo. Zadoufala, Ïe je paní VaÀ-
ková nûkde na druhém konci bytu, ale to uÏ sly‰ela
její uspûchané kroky. Odevzdanû zÛstala sedût na
okenním rámu.

„Nata‰ko...“
„Jak se máte, paní VaÀková?“ fiekla Nata‰a úplnû

nevinnû.
„Dobfie,“ odpovûdûla jí Ïena upjatû, „dûkuju ti.“

Otoãila se a ode‰la z pokoje.
Urazila se, povzdechla si Nata‰a a trochu ji to za-

mrzelo. NemÛÏe pochopit, Ïe ãlovûk nûkdy potfie-
buje b˘t sám? Ale hned na to zapomnûla, protoÏe
mûla v hlavû jen jedno: zjistit, co dûlají holky. Je to
pod mou úroveÀ, fiíkala si, kdyÏ ‰la do haly k telefo-
nu, je to pod moji úroveÀ a já to neudûlám, ale dob-
fie vûdûla, Ïe to udûlá.

„Dobr˘ den, tady Pleskotová, mohu, prosím, mlu-
vit s Líbou?“
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„Jéje, Nata‰ko, Líba je‰tû nepfii‰la ze ‰koly. Ty uÏ
jsi doma?“

Teì jsem jí to ke v‰emu je‰tû zavafiila, uvûdomila si.
„Asi hrajou volejbal,“ vymyslela si rychle.
„Mám jí nûco vyfiídit?“
„Dûkuju, já zavolám pozdûji.“
„Ale tak já jí fieknu, aby ti zavolala, aÏ pfiijde, ne-

chce‰?“
„Jste stra‰nû hodná, dûkuji vám. A co dûlá va‰e

noha?“
Hned se za tu otázku nenávidûla. VÛbec ji pfiece

nezajímá, co dûlá noha Libu‰iny pfieochotné a upo-
vídané maminky. A je‰tû míÀ stojí o to, aby byla dá-
vána Libu‰i za vzor. „Ta Nata‰ka, ta je tak zdvofiilá,
tak roztomilá. Z té si ber pfiíklad.“ Mûla chuÈ pra‰tit
sluchátkem.

Koneãnû se jí podafiilo rozhovor skonãit.
Holky jsou teda nûkde spolu, teì to bylo nad slunce

jasnûj‰í. Jsou spolu a nûco podnikají. Nûco s Prin-
cem. Nepochybovala uÏ vÛbec, Ïe to je nûco s Princem,
i kdyÏ pro to nemûla Ïádn˘ dÛkaz.

„Na shledanou, paní VaÀková,“ kfiikla v hale, „já
musím je‰tû ven.“

Nikdo jí neodpovûdûl. Pfiibouchla dvefie a v zahra-
dû se ohlédla. Ta dobrá du‰e ji jistû odnûkud pozoru-
je, zamávala proto obûma rukama na pozdrav a vrhla
k oknÛm jeden ze sv˘ch nejlíbeznûj‰ích úsmûvÛ. Snad
si to aspoÀ trochu vyÏehlí. Zaváhala, kter˘m smûrem
se dát.

Jestli holky zÛstaly vûrné obvyklé taktice, tak ãe-
kají tupû pfied zámkem, aÏ Princ vyleze, uvaÏovala.
On vyleze, ony se za ním pustí. Sotva je napadne
nûco chytfiej‰ího. Nejdfiív by teda mûla zjistit, jestli
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tam je‰tû netvrdnou. Potom se mÛÏe rozhodovat
dál. Zalitovala, Ïe si nevzala na stole u otce nûjaké
papíry, kdyby ji náhodou potkaly, mohla by fiíct, Ïe
mu jde nûco vyfiizovat. AspoÀ nákupní ta‰ku mûla
mít v ruce. A co kdybych na nû, napadlo ji najednou,
rovnou uhodila? Mohla bych b˘t trochu smutná,
aby si uvûdomily, jak jsou ke mnû nespravedlivé.
Udûlala jsem jim nûco? Nebyla jsem vÏdycky ta nej-
ochotnûj‰í a nejobûtavûj‰í? NepÛjãovala jsem jim
vûci, fotoaparát, svetry, kabelku, nekupovala jsem
jim salát? A ty potvory stejnû stojí víc o Jifiinu!

Opatrnû obe‰la zámek ulicí kolem biografu a scho-
vala se za pootevfiené dvefie rohového domu. Teì
mûla dobr˘ v˘hled na zámek i na prÛjezd, v kterém
holky obvykle ãekávaly. Potfiebovaly se kr˘t tak, aby je
Princ nemohl zahlédnout z okna, protoÏe jinak by jis-
tû nevy‰el ani na krok. KdyÏ uÏ byl venku, bylo pod
jeho dÛstojnost dát najevo, Ïe pfiítomnost té holãiãí
havûti zaznamenal, a vrátit se, chodil radûji odevzda-
nû s celou tou smeãkou v patách. Mûla bych b˘t ráda,
Ïe u toho nejsem, je to tak nebetyãnû pitomé, uvaÏo-
vala, jako kdyby nám bylo deset. Proã jí to vlastnû není
úplnû jedno, jestli holky nûkde bûhají za Princem?

Nestojí o nû, a o nûj je‰tû míÀ.
Vylezla ze svého úkrytu. Nikde se nic nepohnulo,

bylo jasné, Ïe kofiist uÏ vybûhla a lovci, vlastnû lov-
kynû, se pustili za ní – jestli ov‰em nesedí na stráÀce
za láznûmi a nezívají nudou. Ale kdyÏ uÏ se do toho
jednou pustila, nebude se vzdávat pfiedem. Urãit
aspoÀ pfiibliÏnû cestu, kterou se Princ dal, nebylo
snadné. Rozvrhla si v duchu plán: proãe‰e mûsto po-
déln˘m smûrem. Od zámku nahoru k lázním, kolem
gymnázia, zpût po elektrice aÏ k nádraÏí a zase zpût
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kolem kina aÏ na námûstí a kolmou ulicí k zámku.
Vilová ãtvrÈ mezi gymnáziem a pfiehradou stála roz-
hodnû za uváÏení. Ale nejdfiív centrum.

Postupovala opatrnû a na kaÏdém kroku se roz-
hlédla do pfiilehl˘ch ulic. Nikde nestálo, Ïe Princ
s druÏinou musí bûhat zrovna po tûch hlavních.
U lázní zaváhala, nemá-li pokraãovat je‰tû kus dál
alejí k jezírku, ale zavrhla to. Pfiece nepÛjde Princ
s tou bandou na procházku!

A stoãila své kroky do mûsta.
Musí spoléhat na ‰Èastnou náhodu.
KdyÏ procházela kolem radnice, uvûdomila si, Ïe

kromû holek by ji nemûla zahlédnout také matka.
Urãitû by ji poslala pomáhat paní VaÀkové. Ale po-
dafiilo se jí minout radnici, kde byli otec i matka za-
mûstnáni, bez pohromy, stejnû jako celou hlavní tfií-
du aÏ k nádraÏí a zpût k zámeãku. Po holkách ani
stopy. Po Princi jakbysmet.

Má opravdu zaãít znova?
Není to uÏ pfiepitomé?
Obíhat tu jako pes kolem horké ka‰e?
Holky, kdyÏ se honí za Princem, mají aspoÀ legra-

ci, Jifiina proná‰í vtipnosti a ostatní se úsluÏnû smû-
jí. Proã úsluÏnû, zarazila se, proã si myslí, Ïe se musí
smát úsluÏnû? Jifiina pfiece je vtipná. Je s ní legrace.
Tak se smûjí. A já tu trãím jako tvrdé Y a namlouvám
si, Ïe se smûjí úsluÏnû.

Hluboce znechucena sama sebou, mechanicky za-
mífiila smûrem, kde zaãínal její stopafisk˘ okruh. Podí-
vám se tedy je‰tû k té pfiehradû, rozhodla se, stejnû
bych se doma ukousala nudou. Nudou a netrpûlivos-
tí. Vûnovala tichou vzpomínku úkolÛm na zítra. Na-
konec by se pustila do úvah nad Ïivotem, a sbohem,
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svûte! NauvaÏovala se nad Ïivotem v poslední dobû
aÏaÏ.

KdyÏ stála, trochu zad˘chaná, znovu pfied zám-
kem, podívala se na hodinky. Druh˘ okruh jí trval
hodinu dvacet, to udûlala ta pfiehrada. První stihla
za pûtapadesát minut. Ale mûla toho plné zuby.

Holky jsou jistû dávno doma. Princ se ‰prtá anglic-
ká slovíãka – dokud ho nezaãaly pronásledovat, cho-
dil vûãnû se slovníãkem v ruce a mumlal si – a ona
jako blázen obíhá mûsto. ProtoÏe jen blázen mÛÏe
kvÛli takové hlouposti ztratit celé odpoledne. Co by
vlastnû udûlala, kdyby je objevila? Schovala by se
nûkam a poãkala ti‰e, aÏ pfiejdou. Vûdûla by jen, Ïe
za ním ‰ly, Ïe se na ni vyka‰laly a ‰ly za ním. Ale to
pfiece ví stejnû. Tak co? Je bláznivá a konec! Unave-
nû se vyhoupla na zídku vedoucí k zámku, skrytou
mezi kefii ãerného bezu. Schovala se spí‰ uÏ ze zvy-
ku, nepoãítala, Ïe by se je‰tû mohla s holkama se-
tkat. JenÏe právû v tom okamÏiku – jako naschvál –
usly‰ela dobfie známé hlasy a naskytl se jí pohled, pfii
kterém se málem skulila na zem.

Nûkolik metrÛ od ní probûhl Princ, ruce vraÏené
hluboko v kapsách, lokty tûsnû u tûla – jako by se
bál, Ïe se do nûho nûkdo zavûsí – a závodní rychlo-
stí zmizel v boãních vratech zámku. Za ním následo-
val ufiícen˘, zcela zniãen˘ ãtyfilístek holek. Nata‰a
ani nemusela mít strach, Ïe si jí v‰imnou, ty nevidû-
ly a nesly‰ely...

„Moje pata,“ vzlykla Jana a dfiepla si na obrubu
chodníku.

„Tady nemÛÏe‰ sedût,“ napomenula ji Zdena ne-
‰Èastnû.

„Proã bych tu nemohla sedût?“ odsekla a zula si
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se sykáním pravou botu, opatrnû ohmatávajíc posti-
Ïené místo.

„Já nevím, Ïe ta mládeÏ uÏ dneska nic nevydrÏí,“
u‰klíbla se Jifiina, ale ani ona to nefiekla s patfiiãn˘m
elánem. S obavou se pfiitom zadívala na své nohy,
obuté do sandálÛ z úzk˘ch prouÏkÛ kÛÏe.

„Taky má‰ puch˘fie,“ pok˘vla hlavou Libu‰e.
„Pfií‰tû nám fiekni, vezmem si na to pohorky,“ na-

fiíkala Jana dál.
„Prosím tû, je‰tû tvrì, Ïe to byl mÛj nápad. Kdo

s tím pfii‰el, neví‰?“ Ïasla Jifiina.
Nata‰a v kfioví záfiila. Tahle podívaná stála za ma-

lou procházku po mûstû.
„Mnû se to nikdy nelíbilo, abys vûdûla,“ vedla

svou Jana a vypadala, Ïe se dá co nejdfiív do breku.
„Zdálo se mi to úplnû pitomé.“

„A Ïes nic nefiekla.“
„Copak tobû se dá nûco fiíct? Hned si to bere‰

osobnû.“
„Dobfie,“ urazila se Jifiina, „jen kdyÏ vím, jak se na

to dívá‰.“
„Vidíte, holky, jaká je,“ fÀukala Jana, „podívejte

se, jaká je. V‰ecko svede na mû.“
„Co se vlastnû stalo?“ Ïasla robustní Libu‰e, jedi-

ná, kterou loveck˘ podnik nezniãil. „VÏdyÈ to bylo
docela prima.“

„Já jsem si nev‰imla,“ popotáhla Jana.
„Nejsi ty v turistickém oddíle?“ pfiisadila si Zdena.
„Sleãny jsou choulostivé bytosti,“ usmála se slad-

ce Jifiina, „je‰tû Ïe nepr‰elo, to je opravdu ‰tûstí.
Mûly bychom tu jen dvû cukrové louÏiãky.“ Obrace-
la se v˘hradnû na Libu‰i, jako kdyby ji pasovala na
svou novou spojenkyni.
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„Ale nevím, k ãemu to vlastnû bylo,“ fiekla Zdena
pfiem˘‰livû.

„Proã jsme se tak hnaly?“
„No právû,“ pfiidala se Jana.
„UÏ toho mám dost!“ vy‰tûkla Jifiina. Zapomnûla

na únavu a nabrala vysok˘, nepfiíjemn˘ tón. „KvÛli
komu se to dûlalo? Neví‰ náhodou, kvÛli komu se to
dûlalo?“

Jana se tváfiila zarputile.
„Já jsem jen fiekla, Ïe do zámku se pfiistûhoval

hroznû hezkej kluk a Ïe vypadá stfielenû!“
„Mûsíc od tebe ãlovûk nesly‰el nic jiného. Holky, on

se uãí na ulici anglick˘ slovíãka,“ parodovala Janu,
„holky, on hraje na klavír jak Chopin, holky, on má
urãitû na hlavû dva miliony pût set osmdesát tisíc
kudrlinek...“

„To jsem nefiekla,“ vykfiikla Jana a chvíli to vypa-
dalo, Ïe po Jifiinû hodí botou.

„Fakt, to s tûma kudrlinkama nefiíkala,“ ti‰ila je
Zdena, ne‰Èastná z toho, Ïe Jana sedí bosa na chod-
níku, kfiiãí a lidé se po ní otáãejí.

„Já musím domÛ,“ fiekla Libu‰e otrávenû.
To má‰ za to, Ïes mû zradila, pomyslela si Nata‰a

mstivû.
„Já mûla b˘t dávno doma,“ nabrala Jana znovu

moldánky.
„Holcicko, uÏ ti byjo sest?“ za‰i‰lala na ni vztekle

Jifiina.
Jana uraÏenû vstala, nazula si botu jen na ‰piãku,

a jak nejvzne‰enûji to ‰lo, kulhala pryã.
„MÛÏe‰ fiíct, Ïe jsme byly na pochoìáku,“ zavola-

la za ní Zdena v dobrém úmyslu, Jana se v‰ak ani ne-
ohlédla.
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„Tak jdem, ne,“ k˘vla Libu‰e na Zdenu. Bydlely
stejn˘m smûrem.

„Ahoj,“ fiekla Zdena rozpaãitû. Nezdálo se jí asi
docela správné teì Jifiinu opustit.

„Nechce‰ pÛjãit ten pfiíroìák?“
Nata‰a vidûla, jak se Jifiinû zablesklo v oãích. Ona

potfiebuje soucit. Od nûjaké kuÀky Zdeniãky.
„Dûkuji, má drahá, nepotfiebuji,“ odsekla pov˘‰e-

nû a odcházela s v˘razem, kter˘ docela jasnû vyja-
dfioval my‰lenku, Ïe v‰echny velké osobnosti zÛstá-
vají nepochopeny.

Po chvíli vylezla Nata‰a ze svého úkrytu. Pochech-
távala se nahlas. Zdena byla bájeãná, kdyÏ s tou
soustrastnou tváfií nabídla Jifiinû pfiíroìák. A fÀukal-
ka Janiãka je‰tû lep‰í. Kdo by fiekl, Ïe to tak krásnû
dopadne? Dovedla si pfiedstavit, jak to v‰echno bylo.
Princ mûl zfiejmû toho slídûní aÏ po krk a rozhodl se
dát holkám za vyuãenou. KdyÏ se za ním pustily,
pfiedvedl jim mal˘ maratonek. Holky nechtûly ustou-
pit, a tak se podívaly hezk˘ kousek za mûsto. Musí
vytáhnout z Libu‰e, kam aÏ s nimi bûÏel.

Princ se svou druÏinou trénují bûh vytrvalosti.
Princ si na to ov‰em vzal pofiádné boty a holky

mûly sandálky. Jana dokonce dneska nové, uÏ ráno
si nafiíkala, Ïe ji trochu dfiou. A napûchované aktov-
ky v ruce. Líp si to na nû vymyslet nemohl.

Nata‰a s pocitem hlubokého uspokojení kráãela
k domovu. Teì se hned omluví Vanici a bude jí
ochotnû vykládat romány o v‰em moÏném a ne-
moÏném, jen aby si ji udobfiila. Mûla bezvadnou ná-
ladu ke konání dobr˘ch skutkÛ.
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II

NeÏ se dostala domÛ, bylo skoro ‰est. Jen otevfiela
dvefie, vzpomnûla si, snad jí to pfiipomnûl matãin
ãern˘ kabát na vû‰áku, Ïe má jít veãer s rodiãi do
divadla. Jak to mohla pustit z hlavy? Jifiina tam
bude taky, ta si nedá ujít Ïádnou premiéru, ma-
minka ji vÏdycky propa‰uje na nûjaké neobsazené
místo. Mít matku uvadûãku v divadle bylo prima,
rozhodnû mnohem lep‰í neÏ mít matku na národ-
ním v˘boru.

„Prosím tû, kde se courá‰?“ Matãin hlas znûl dost
nevlídnû. Vy‰la z kuchynû v tmav˘ch ‰atech, uÏ oble-
ãená na veãer, bílá zástûrka se jí na bocích smû‰nû
kroutila.

„Mami, vypadá‰ pfiímo skvostnû,“ vydechla Nata-
‰a s obdivem. Nûkdy to pomáhalo, ale dnes zfiejmû
nebyl na lichotky ãas.

„Má‰ pfiipravené ‰aty?“ zeptala se pfiísnû.
Radûji pfiik˘vla, i kdyÏ si nebyla pfiíli‰ jista. Jestli jí

je paní VaÀková náhodou nevyÏehlila, budou pûknû
zmaãkané. Ale dalo se pfiedpokládat, Ïe je ta dobrá
du‰e „náhodou“ vyÏehlila, zvlá‰È kdyÏ je Nata‰a „ná-
hodou“ nechala pfiehozené pfies Ïidli.

„Tak mi pojì pomoct.“
„Táta pfiijde na veãefii domÛ?“ zeptala se s nadû-

jí, kdyÏ vidûla umnû pfiipravenou obloÏenou mísu.
„No, doufám, doufám. MÛÏe‰ nakrájet chleba.

A víc, budeme mít hosta.“
„Kdopak to bude?“ zeptala se a nacpala si do

pusy plátek salámu, kter˘ se uÏ neve‰el na podnos.
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Odpovûdi se nedoãkala. To bude asi vypeãená ná-
v‰tûva, pomyslela si.

„Prosím tû, bûÏ se rad‰i obléct,“ fiekla matka, kdyÏ
si v‰imla fiady ‰i‰at˘ch krajícÛ, která pfied Nata‰ou
pomalu narÛstala. „Kdo se nesrovná s chlebem, ne-
srovná se s lidmi.“

PoloÏila nÛÏ a zatváfiila se uraÏenû. „Vnucovat se
nebudu, ani mû nenapadne,“ fiekla nahlas, ale aÏ za
zavfien˘mi dvefimi svého pokoje. Vytáhla ze skfiínû
peãlivû vyÏehlené ‰aty a ‰la do koupelny. Nálada
dûlat dobré skutky byla tatam, spí‰ mûla chuÈ pro-
vést nûco zakázaného. Svlékla se a posypala si ra-
mena a tváfie matãin˘m francouzsk˘m pudrem. Ale
neuspokojilo ji to, v krabiãce ho vÛbec neubylo. Mu-
sela by se tím namouãnit celá. A to zas ví o nûãem
lep‰ím.

Potichu vykoukla z koupelny. Matka pfiecházela
mezi kuchyní a jídelnou, cinkala pfiíbory, zfiejmû pro-
stírala stÛl. V hale na stolku leÏela její kabelka z kro-
kod˘lí kÛÏe. Nata‰a vûdûla, Ïe na stolek z kuchynû
není vidût, rychle se zula a bosa se k nûmu plíÏila.
Cinkání teì bylo vzdálenûj‰í, matka asi zavfiela dve-
fie. Stanula u stolku a bázlivû ta‰ku otevfiela. Peníze
jsou jediná zbraÀ, kterou mám proti Jifiinû, opakova-
la si nûkolikrát, aby si dodala odvahy. V kabelce bylo
volnû pohozeno pár desetikorun, z penûÏenky vyku-
koval hfibet pfieloÏené stovky. Zaváhala, protoÏe
zvuky z kuchynû utichly, ale pak pfiece penûÏenku
otevfiela. Stokoruny tu byly tfii, dvû správnû zasunu-
té do nejvût‰ího oddûlení a jedna, ta pfieloÏená, jen
tak nedbale zastrãená mezi drobné. Nata‰a ji scho-
vala do dlanû, zavfiela penûÏenku, vsunula ji dovnitfi,
zaklapla kabelku a mÏikem byla v koupelnû. Heslo

19

Pût holek, Trest 2014  14.7.2014  11.50  Stránka 19



dne ãíslo jedna: Vûcmi nepfiíjemn˘mi se nezab˘vat!,
napomenula se a natáhla si pfies hlavu ‰aty z modré-
ho hedvábí.

Je‰tû loni vym˘‰lela Heslo dne ãíslo jedna kaÏdé
ráno, napsala ho na papír a pfiipíchla nad postel. Po-
tom to jednou prozradila holkám a ty ji s tím tak
dlouho otravovaly, aÏ ji otrávily úplnû. Heslo dne
ãíslo jedna zÛstalo jen jako zaklínadlo pro tûÏké
chvíle. A jedna taková teì právû pfii‰la. AÈ se toãila
pfied zrcadlem sebevíc, zapomenout na stokorunu,
uloÏenou v kapsiãce, se jí nepodafiilo.

„Krást taky není normální,“ fiekla nahlas, kdyÏ si
pfiipomnûla své odpolední obavy. „A mluvit sama
pro sebe uÏ vÛbec ne.“ Vy‰la do haly, tentokrát vÛ-
bec ne plíÏivû, a zamífiila ke stolku s kabelkou.

„Nejsem jenom blázen, ale taky pitomá,“ ‰eptala,
kdyÏ tam strkala stokorunu.

„Úplnû pitomá,“ dodala a vrátila se ze dvefií po-
koje, pfiitaÏená ke kabelce jako magnetem. AspoÀ
teda desetikorunu. Ty nezná‰ cenu penûz, fiekl jí
jednou otec. Dneska by ji snad pochválil. Ale nebyla
si tím úplnû jista.

Heslo dne ãíslo jedna, pfiipomnûla si, vûcmi nepfií-
jemn˘mi se nezab˘vat!

Teì uÏ se jí to podafiilo. Deset korun asi netíÏí tak
jako sto, uvaÏovala, zatímco hledala punãochy, kte-
ré by nemûly oko, nebo kdyÏ uÏ, tak aspoÀ na ne-
nápadném místû. Do pokoje ve‰la matka.

„Najíme se, kdyÏ nejdou,“ fiekla lhostejnû, ale Na-
ta‰a vidûla, Ïe ji to mrzí.

„Kdo mûl pfiijít?“ opakovala otázku, na kterou
nedostala odpovûì v kuchyni.

„Nûjak˘ otcÛv kolega, nezná‰,“ neochotnû fiekla
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matka a celá se rozzáfiila, kdyÏ sly‰ela otvírání dvefií.
Nata‰a za ní vy‰la do haly. Tohohle hosta opravdu
neznala, ale kupodivu, hned jí byl sympatick˘. Celou
veãefii co moÏná nenápadnû pozorovala jeho tváfi,
sloÏenou ze sam˘ch drobn˘ch záhybÛ. Vypadá, jako
by se pofiád usmíval, ‰ibal, a rozhodla se, Ïe mu tak
bude fiíkat. Zapamatovala si sice jeho jméno, ale fií-
kat lidem vymy‰lenû bylo mnohem zajímavûj‰í. Na-
pfiíklad jméno Libu‰e mohla mít spousta holek, ale
Tlust˘na byla jen jedna. Zrovna jako Vanice nebo Ja-
niãka Bledniãka.

Jestlipak s námi ·ibal pÛjde do divadla, uvaÏova-
la. Podle jeho obleãení se dalo soudit, Ïe ano. Otec
uÏ otvíral druhou lahev vína. Nûjak si ·ibala pfied-
cházíme, copak od nûho asi chceme, hádala v duchu
a usmívala se pfiitom jako dobfie vychovaná mladá
dívka. ·ibal byl vlastnû takov˘ ‰majda, mohla by mu
fiíkat ·majda, kdyby mu uÏ nefiíkala ·ibal, táta je
proti nûmu úpln˘ elegán, takÏe musí b˘t moc vlivná
osobnost, Ïe se matka tak namáhá. Neposlouchala,
co se povídá, a hrála si svou oblíbenou hru „copak
ty asi se‰“. Pfiijel jsi sem na sluÏební cestu nebo na
revizi? Sedí‰ asi na nûjakém ministerstvu a my tû pro
jistotu krmíme a bereme do divadla, ãlovûk nikdy
neví, fiíkává matka. Najednou si uvûdomila, Ïe na ni
·ibal mluví.

„Musím tû s ním seznámit,“ fiekl.
Co mi tyká, najeÏila se, co mi má co tykat? A s k˘m

mû chce seznámit? Neplete si mû s nûk˘m?
„Hm,“ odpovûdûla neurãitû a vyhnula se matãinu

pohledu. Brzo ale zalitovala, Ïe nedávala lep‰í po-
zor, protoÏe ·ibal pokraãoval v líãení své rodiny
a povídal nûco o manÏelce historiãce, která má dát
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do pofiádku zámeck˘ archiv. Chvíli jí to trvalo, neÏ si
v‰echno dala dohromady. Jana pfiece fiíkala, Ïe Prin-
cova matka bude v zámku pracovat! Upustila vidliã-
ku na zem a tentokrát se uÏ matãinu pohledu ne-
staãila vyhnout. Byl mnohem víc neÏ nespokojen˘,
ale to teì zcela bledlo pfied nov˘m objevem.

Princ a ·ibal.
Pfiedstava, jak bude zítra holkám líãit, Ïe u nich

byl na veãefii PrincÛv otec, ji zalila nesmírnou blaÏe-
ností. Koneãnû si rodiãe pfiivedli nûkoho pofiádné-
ho! Hofiela touhou dozvûdût se od nûj co moÏná
nejvíc podrobností, jenÏe uÏ se zvedali, musela dou-
fat, Ïe se k tomu dostane v divadle. I kdyÏ v divadle
mûla je‰tû jiné zájmy, o kter˘ch rodiãe nesmûli nic
ani tu‰it.

Jsi pitomá jako v‰echny, fiekla matka, bûhat za
herci! Holky hromadnû zboÏÀovaly barytona Jefiába
pavího – jmenoval se jinak, ale Nata‰a ho obdafiila
tímto jménem, které náhodou objevila pod obráz-
kem v Ïivoãichopisu. Zpûvák vypadal zrovna tak na-
ãep˘fienû a mûl zrovna tak dlouhé nohy. Dûlaly si
ãárky, kolikrát ho která sly‰ela zpívat. Jana vedla
v Carmen, vidûla Escamilla osmnáctkrát, Nata‰a
drÏela primát v Aidû, jedenadvacetkrát, ale v souãtu
je v‰echny daleko pfievy‰ovala Jifiina. Spatfiila Jefiá-
ba pavího celkem ‰estaosmdesátkrát, Ïádná si ne-
mohla dûlat nadûje, Ïe by ji dohonila. Mûla ov‰em
ulehãené podmínky, viz maminka uvadûãka. Zvlá‰t-
ní bylo, Ïe právû Zdena, která se chtûla stát zpûvaã-
kou, zÛstávala v rekordech pozadu. Nata‰a ji pode-
zírala, Ïe s takov˘m závodûním nesouhlasí, a vÛbec
se jí nedivila. Jí samotné se barytonista nelíbil, ta
smû‰ná ‰o‰olka vlasÛ a nohy jako hÛlky, jenÏe se to
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nikdy neodváÏila fiíct nahlas. A nikdy se taky nepfii-
znala ke svému tajnému idolu, basistovi Brunìovi.
Pfiezdívka vypadala neváÏnû, ale byla jen v˘razem
Nata‰iny svrchované nûhy k tomu sametovému hla-
su. A dneska byla premiéra EvÏena Onûgina. Jefiáb
zpíval Onûgina, to se nedalo nic dûlat, ale Gremin je
pfiece taky krásná role, fiíkala si, kdyÏ vstupovali do
vestibulu divadla a Jefiábovo jméno záfiilo vstfiíc vel-
k˘mi písmeny. DNES!

„Máme tu bájeãného barytona,“ pronesla k ·iba-
lovi, dÛleÏitû a dospûle, „ale to není vÛbec nic proti
basistovi. Basista je svûtov˘. Divím se, Ïe ho neanga-
Ïovalo Národní.“

·ibal se podivnû usmál. Nepfiehnala jsem to trochu,
zarazila se Nata‰a. Neuhádl hned, Ïe mám k Brunìo-
vi jiné vztahy neÏ jen ãistû umûlecké? ·ibal je ·ibal,
a proto heslo dne ãíslo jedna: Na ·ibala pozor!

„Chodíte hodnû do divadla?“ obrátil se teì ·ibal
k matce.

„My ani ne, ale Nata‰a je tam peãená vafiená,“
odpovûdûla, nic nedbajíc na dcefiino úporné nazna-
ãování, aby o tom pomlãela.

„Je to teì móda mezi mládeÏí, zboÏÀovat herce,“
fiekl ·ibal jak˘msi nosov˘m pfiízvukem, jako kdyby
ho poslouchalo celé divadlo. Îe on je ·ibal odborník
pfies mládeÏ, napadlo ji. Její otec byl odborník pfies
lidské vztahy, aãkoli by si kaÏd˘ myslel, Ïe musí b˘t
odborník pfies byty, kdyÏ ho jmenovali pfiedsedou
bytového odboru.

Ale pfiedná‰el v‰ude o lidsk˘ch vztazích a v bytû
neumûl zatlouct ani hfiebík. A ·ibal tedy asi podle
toho tónu, jak fiekl „mládeÏ“, bude odborník pfies
vztahy mezi mládeÏí. Otec takhle fiíkával „ãlovûk“.
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Usadili se v lóÏi a Nata‰a si ·ibala je‰tû jednou po-
fiádnû prohlédla. UÏ se jí nezdál tak bezv˘hradnû
sympatick˘, spí‰ trochu – hledala vhodné slovo – po-
Èouchl˘. Na‰tûstí jí nezabral nejlep‰í místo v lóÏi, to
blízko u jevi‰tû, uvidí Brunìovi pfiímo do tváfie. A do
krku. Otvíral nûkdy trochu moc pusu, ale to se mu-
selo pfiehlédnout. ·koda Ïe Gremin pfiijde aÏ v po-
sledním jednání.

O pfiestávkách nakukovala Nata‰a ráda do orchest-
ru a hádala, o ãem si muzikanti povídají, tu‰ila, Ïe to
nemá s hudbou nic spoleãného, ale dneska na to
byla pfiíli‰ netrpûlivá. A musela se taky kr˘t pfied ·i-
balem, tváfiit se lhostejnû a nedávat najevo Ïádn˘
zájem.

Koneãnû zhasli a zaãali.
Já pí‰i vám, co mohu více... Jednou to recitovala

na ‰kolní besídce a v‰ichni ji chválili. Jifiina si ov‰em
neodpustila poznámku, Ïe by chválili kaÏdého, kdo
by mûl matku na ‰kolském referátû. JenÏe matka
tam vÛbec nebyla pfies ‰kolu, ale pfies kulturu, na to
milá Jifiinka zapomnûla. Milá Jifiinka vÛbec s oblibou
tvrdila, Ïe kaÏd˘ má v‰echno z protekce – kromû ní,
samozfiejmû.

Pak byla hlavní pfiestávka a rodiãe ji pustili ven,
dalo by se tomu taky fiíct vyhodili, a tak se vydala
hledat Jifiinu. Byla zvûdavá, jak se bude po tom od-
poledním grandiózním úspûchu tváfiit. Objevila ji
v prvním patfie, stála nedaleko bufetu a vypadala
skoro opu‰tûnû, dokonce zfiejmû mûla radost, Ïe ji
vidí.

„Je to senzaãní, viì!“ rozzáfiila se Nata‰a a ptala
se v duchu, jestli vlastnû Jifiinû nekfiivdí.

„Myslí‰?“ protáhla Jifiina váhavû a nasadila od-
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bornick˘ v˘raz. „Kraus podal jen svÛj standardní v˘-
kon a Kovalská je pod v‰i kritiku. Ty její v˘‰ky! Jako
kdyby se ‰krtila.“

Nekfiivdím jí, otrávila se Nata‰a. KdyÏ takhle opa-
kuje, co pochytila od matky, která to zas opakuje po
hercích, je zvlá‰È nesnesitelná. Pomluví i Jefiába, Je-
fiáb se obãansk˘m jménem jmenoval Kraus, jen aby
se mohla vytahovat.

„Nechce‰ limonádu?“ zeptala se Nata‰a a hned se
na sebe zlobila.

Proã jí je‰tû nûco nabízí?
„Tfieba,“ pfiik˘vla Jifiina milostivû. Nata‰a podala

prodavaãce desetikorunu, kterou odpoledne tak
tûÏce získala. Holky si myslí, Ïe spí doma na zlaté po-
steli a k snídani má ãokoládu s pûti ‰lehaãkov˘mi
dorty. Kdyby tak vûdûly... Ale pfiesto se vrátila k Jifii-
nû se Ïlutou bublinkovou vodou a sáãkem ofií‰kÛ.

„Kde sedí‰?“ namáhala se.
„V lóÏi ne,“ odsekla jí Jifiina, „tam se normální

smrtelníci nedostanou.“
„Prosím tû,“ divila se Nata‰a, kterou nenapadlo,

Ïe by nûkdo mohl pokládat sezení v lóÏi za zvlá‰tní
v˘hodu, „vÏdyÈ v lóÏi musí‰ sedût nakfiivo jako Ïí-
Ïala.“

SpoluÏaãka se protivnû zasmála.
„Îe tedy nedají národnímu v˘boru druhou ga-

lerii.“
„Vem si je‰tû,“ pfiistrãila jí Nata‰a sáãek s ofií‰ky.

Nenapadla ji Ïádná odpovûì, neÏ Ïe na druhé gale-
rii je mizernû vidût. JenÏe nûkdo tam sedût musí,
snad má Jifiina pravdu.

„Mûlo by se to stfiídat,“ fiekla. „Jednou nahofie,
jednou dole.“
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Jifiina se místo odpovûdi jen u‰klíbla. Mnû nic ne-
namluví‰, fiíkal její pohled.

„Tak co se dûje v zákulisí?“ zeptal se ·ibal, kdyÏ se
vrátila k rodiãÛm.

„V zákulisí?“ divila se, „jak to mám vûdût? Tam se
nesmí.“

„Taková podnikavá dívka, jako jsi ty, pfiece nezná
zákazy,“ pokraãoval ·ibal poÈouchle dál.

„To tedy nezná,“ pfiisadil si otec, „ale za herci
nám snad nebûhá.“ ·ibal zmlkl, asi si myslel svoje
o otcovû pozorovatelském umûní.

„Byla jsem se napít,“ fiekla Nata‰a rychle, nesná-
‰ela, kdyÏ dospûlí mlãeli a dívali se na ni. V ruce maã-
kala sáãek s ofií‰ky.

„Nemá nûkdo chuÈ?“
Vzali si v‰ichni, i otec, aãkoliv nejdfiíve poznamenal,

Ïe ofií‰ky lezou do zubÛ. Jestlipak je napadne, aby mi
je zaplatili, uvaÏovala. Sotva. KaÏd˘ ji jen vykofiisÈuje.
A trochu se zaãervenala, kdyÏ si vzpomnûla na kro-
kod˘lí kabelku. Musí to brát jako daÀ z pfiíjmÛ.

A potom uÏ zapomnûla na v‰echno, v napjatém
oãekávání, kdy se na scénû objeví Brunìa. KdyÏ ko-
neãnû ve‰el a rozezpíval se na plné kolo, sesula se bla-
Ïenû do Ïidle a poslouchala s pfiivfien˘ma oãima, ne-
starajíc se o to, jestli ji ·ibal pozoruje. Je nádhern˘,
‰eptala si, nádhern˘, nádhern˘. Na niãem mi nezáleÏí,
kdyÏ ho vidím a sly‰ím. Ani na holkách, ani na Jifiinû.

„Nevypadni z lóÏe,“ upozorÀovala ji matka, kdyÏ
se tleskalo.

„Já dám pozor,“ odsekla Nata‰a.
Tak vida, ·ibalovy poznámky nesou ovoce. Nako-

nec mû nebudou chtít pou‰tût do divadla. Ale co,
stejnû nejsou nikdy veãer doma a nemÛÏou mû kon-
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trolovat. Brunìovi pfiinesli na jevi‰tû obrovskou ky-
tici Ïlut˘ch karafiátÛ. To bych chtûla vûdût, kdo mu
je vûnoval, povzdechla si, Ïenat˘ pfiece není, a pak
dostala nápad. Po‰le mu taky kytku, na první reprí-
zu mu po‰le kytku a k ní pfiiloÏí originální vyznání,
hned na místû si ho vymyslela. Ve volném ver‰i.

Zámûna úloh.
Kde zÛstal Onûgin,
kdyÏ Gremina jen
vidí TaÈána?

Nepodepí‰e se, jen pfiidá znaãku. Znaãku nebo hes-
lo. A pod tím heslem se mu ãas od ãasu pfiipomene. Tu
kyticí, tu básní. AÏ bude Brunìa napjat˘ jako luk, dá
se mu poznat. A kdyÏ ji nebude chtít? Tak umfie, jest-
li ji nebude chtít, tak umfie a bude ho chodit stra‰it!

A ·ibala taky. Ostatní si ho mohou pfiedcházet se-
bevíc, ona by ho nejradûji chodila stra‰it. Aby ne-
koukal tak moudfie. Aby se netváfiil tak chápavû.
Chudák ten jeho kluk. Chudák Princ.

·la domÛ sama a automaticky zaboãila do ulice
vedoucí k zámku.

V obytném kfiídle záfiilo jedno okno, vidûla holou,
stínidlem nezakrytou Ïárovku. Tak svítí nûkdo, kdo
je‰tû nemûl ãas se pofiádnû zabydlet. Princ. Anebo
jeho matka, dodala stfiízlivû. Sebrala ze zemû hrst
‰tûrku, ale okno bylo pfiíli‰ vysoko. Na‰tûstí, usmála
se sama pro sebe a pokraãovala v cestû k domovu.
Pomalu pou‰tûla kamínky z dlanû, jako by za sebou
nechávala stopu, a ti‰e si pobroukávala árii o tom,
Ïe „láska kvete v kaÏdém vûku“. Snad ani není pro
Brunìu moc mladá.
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III

Nata‰a si ze tfií témat pro slohovou práci vybrala
„MÛj oblíben˘ spisovatel“ a dlouze se rozepsala
o Lvu Nikolajeviãi Tolstém, protoÏe právû doãetla
Annu Kareninu. Projevuje zájmy nad svÛj vûk, fiekne
o ní tfiídní na rodiãovském sdruÏení, a to je to nej-
krásnûj‰í, co se mÛÏe fiíct. Anna Karenina je urãitû
zájem nad mÛj vûk, usmála se blaÏenû a opravila
chybu ve slovû objev. Objev nebo obûv, zauvaÏova-
la znova a napsala si obû varianty vedle sebe. Urãitû
objev, ale pro jistotu se zeptá Zdeny. Pfiisunula jí pi-
ják s obûvem i objevem a sousedka bez rozm˘‰lení
zatrhla objev. Na gramatiku byla Zdena dobrá, ale
sloh jí ne‰el vÛbec. Nata‰a vidûla, jak se zrovna potí.

„UkaÏ, já ti nûco pfiibásním,“ za‰eptala nad lavicí
a Zdena jí vdûãnû pfiisunula papír, pokryt˘ spoustou
zpola pfie‰krtan˘ch vût.

„Na‰e mûsto má ãtyfiicet tisíc obyvatel, vût‰inou
dûlníkÛ a pracující inteligence,“ lu‰tila Zdeniny kli-
kyháky. Povzdechla si. Zaãátek pfiímo vynikající.
„Hlavní obÏivu nacházejí na‰i obyvatelé ve skláfi-
sk˘ch a textilních továrnách, kde pracují.“ Co by
tam dûlali jiného? „Z jejich zruãn˘ch rukou vychá-
zejí v˘robky, které slouÏí ke cti na‰emu prÛmyslu,
vyváÏejí se i do zahraniãí. Na‰e mûsto je krajské,
a proto v nûm sídlí mnoho úfiadÛ. Krajsk˘ národní
v˘bor, místní národní v˘bor, okresní národní v˘bor.
Odtud se fiídí záleÏitosti na‰eho kraje, okresu a mûs-
ta. Ve mûstû je nûkolik biografÛ (ãtyfii), divadlo,
knihovna, koncertní síÀ, dvû muzea, jedno dûlnic-
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kého hnutí, druhé umûlecké a z pravûku, a jiná kul-
turní zafiízení.“

„Má‰ to jako popis k mapû,“ neodpustila si.
„Pleskotová, nebavit se,“ napomenul ji uãitel

a popo‰el blíÏ k jejich lavici. Zdena zbledla strachy.
Nata‰a rychle obrátila papír a zaãala psát. „Mûsto
má velmi v˘hodnou polohu, z jedné strany posaze-
né v horách, z druhé strany otevfiené do roviny,
takÏe je zde mnoho pfiíleÏitostí k rekreaci. Koupá-
ní a turistika v létû, lyÏování a sáÀkování v zimû, to
jsou asi tak nejoblíbenûj‰í sporty v na‰em mûstû.
Kulturní vyÏití je neménû bohaté. Divadlo s ãino-
herním a operním souborem pfiipravuje obyvate-
lÛm jen ten nejhodnotnûj‰í program z dûl na‰í
i svûtové klasiky, doplnûn˘ nejlep‰ími díly souãas-
nosti.“ Tahle vûta jí uvízla v hlavû z divadelního pro-
gramu, ale to snad nikdo nepozná. „Bohat˘ v˘bûr
koncertÛ, v˘stav, filmÛ, pfiedná‰ek a jin˘ch kul-
turních pfiíleÏitostí dává na‰im pracujícím pocit, Ïe
mohou Ïít stejnû zajímavû a v‰estrannû jako tfieba
obyvatelé hlavního mûsta. K tomu navíc vûdí, Ïe
Ïijí tam, kde je jejich práce nejvíc potfieba. Ráno
mÛÏeme vidût, jak z domu vycházejí odpoãatí lidé
s radostnou náladou do nového dne a k nov˘m
pracovním úkolÛm, odpoledne je pak potkáváme
rozzáfiené touhou pfiíjemnû strávit ãas zaslouÏené-
ho odpoãinku. Îivot v na‰em mûstû plyne na první
pohled jednotvárnû, ale kolik radostí se skr˘vá pod
zdánlivû ‰edû plynoucím tokem v‰edních dnÛ!“ Na
okraj pfiipsala poznámku: „Tím zaãni a k ãíslu ãty-
fiicet tisíc obyvatel napi‰, Ïe má kaÏd˘ jin˘ osud
a v‰echny jsou, pfies chvilkové starosti, radostné.“
Hodina se blíÏila ke konci, na vzletn˘ závûr uÏ ne-
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zb˘val ãas, opatrnû vrátila papír Zdenû a ta se hor-
livû pustila do opisování.

„Tak ti dûkuju,“ ulehãenû si vzdychla, kdyÏ se za
ãe‰tináfiem zavfiely dvefie.

Nata‰a mávla velkoryse rukou.
„To nic. Oplatí‰ mi to ve fyzice.“ Chvíli váhala, neÏ

vyslovila tu fyziku. Od Zdeny bylo marné chtít v nû-
kterém pfiedmûtu pomoc, v‰echny jí dûlaly stejné
potíÏe.

„Co jste psaly?“ pfiiblíÏila se k nim Libu‰e s dÛleÏi-
tou tváfií. Pro ni byla kaÏdá kompozice událost. „Já
Na‰e mûsto.“

„Já taky,“ vzdychla si Zdena, „bylo to stra‰né.
Kdyby mû nezachránila Nata‰a...“

„Není nad spolupráci,“ u‰klíbla se Jifiina, která pfii
kaÏdé pfiíleÏitosti dávala najevo, jak ji ‰kolní záleÏi-
tosti nudí. Ale Nata‰a by se vsadila, Ïe se pfiipravuje
tfiikrát víc, neÏ je ochotna pfiiznat.

„Já myslím, Ïe to Na‰e mûsto je nejlep‰í,“ drÏela
se svého Libu‰e. „Dalo se tam napsat v‰echno.“

„Nata‰a se jistû neopominula bl˘sknout literární-
mi znalostmi,“ ozvala se Jana. „Pu‰kina ona zná-
jet,“ pfiidala se s nad‰ením Jifiina.

„Náhodou nevím, proã bych mûla psát Pu‰kina.“
„Já jen, Ïe jsi pr˘ vãera vypadla z lóÏe do orchest-

ru,“ pfiebrala téma Jana.
Nata‰a mûla chuÈ se jí líbeznû zeptat, jestli nekul-

há. Ale bylo by to zbyteãné.
„Co zas máte?“ fiekla jen otrávenû.
Jak to ta Jifiina dûlá, Ïe jí v‰echno dopadne dob-

fie, lámala si hlavu. Vãera se na ni Jana nechtûla
ani podívat a dneska uÏ jsou zase jako dvû hrdliã-
ky. Asi jsem ten vãerej‰í zbyteãn˘ maraton pfiece-
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nila. Holky se z toho vyspaly a dneska jim to pfii-
padá jako úÏasné dobrodruÏství. Je‰tû Ïe mám
v záloze ·ibala.

„No, Pleskotová...“
Uãitel matematiky stál nad ní a oãekával odpo-

vûì. Kdyby tak jen tu‰ila, na co se ptal. Zdena nûco
drmolila mezi zuby, ale nebylo jí rozumût.

„PromiÀte, nedávala jsem pozor,“ fiekla zkrou‰e-
nû a zadívala se Starci do oãí. Stafiec nebyla její pfie-
zdívka, tak fiíkala matykáfii celá tfiída. Odhadovali,
Ïe je mu nejmíÀ sto let. „Ty to aspoÀ pfiizná‰,“ od-
vrátil se od ní a sklapl not˘sek. To jí tedy zas jednou
vy‰lo. Vidûla, jak se Jifiina naklonila k Janû a nûco jí
‰eptá.

„Tak nám to poví Matyá‰ová,“ obrátil se uãitel na
Jifiinu, „kdyÏ má tolik fieãí.“

Nata‰a ani nepocítila zadostiuãinûní, vûdûla, Ïe se
to nakonec stejnû obrátí proti ní. Holky si nedaly vy-
mluvit, Ïe má protekci, a kdyÏ se mluvilo o tom, kdo
pÛjde kam na ‰kolu, musela hezky mlãet. Ty snad
strach mít nemusí‰, utfiela ji jednou Jifiina. A v tom-
hle s ní v‰echny souhlasily. Îe má skoro samé v˘bor-
né, aãkoliv na uãení ka‰le, toho si nev‰ímaly. Ostat-
nû, podle nich to byla zas jen protekce.

„Mám tu uÏ tfietí minus, Matyá‰ová,“ fiekl Stafiec,
„ví‰, co to znamená?“

Pfiik˘vla, ale moc zkrou‰enû nevypadala.
„Aby ses potom nedivila,“ maloval si k jejímu jmé-

nu kulatou pûtku.
Jifiina usedla s vítûzn˘m pohledem. Vidíte, jak se

kaÏdému mûfií jinou mírou?
Snad na tom nûco je, vzdychla si Nata‰a ne‰Èastnû,

musím se na to mámy zeptat. Ale pfii nejlep‰í vÛli si
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ji nedovedla pfiedstavit, jak pfiemlouvá uãitele, aby
dávali její dcefii lep‰í známky. V poledne v‰echny
svornû scházely po schodech do ‰kolní jídelny. âe-
kala dychtivû na vhodnou chvíli, aby náleÏitû uplat-
nila svou bombastickou zprávu, ale Jifiina líãila vãe-
rej‰í pfiedstavení Onûgina a nebyla ochotna ji pustit
ke slovu.

„Já nemûla vãera na divadlo my‰lenky,“ fiekla ne-
dbale, kdyÏ se jí soucitná Zdena zeptala, jak jí se to
líbilo. „Dozvûdûla jsem se nûco zvlá‰tního...“

V‰echny teì ãekají, Ïe jsem nûjak pfii‰la na ten
vãerej‰í dálkov˘ pochod a otluãu jim to o jejich spa-
nilé ãumáãky, ‰klíbila se v duchu. Omyl, sleãny.

„Pamatujete si, jak jsme jednou stopovaly toho klu-
ka ze zámku?“ fiekla a náleÏitû vychutnávala napûtí.

„A co má b˘t?“ vy‰tûkla Jifiina.
„Byl u nás na veãefii jeho otec.“
Lhostejnû se rozhlédla, jako by jí vÛbec nezáleÏe-

lo na ohlasu té zprávy, a nacpala si do pusy kus
masa. Mohla b˘t spokojená. Holky doslova ztuhly,
i PivoÀka. Ani ta to nezvládla. Nata‰a klidnû pfieÏvy-
kovala. AÈ se ptají, jestli se chtûjí nûco dozvûdût.

„Ten mrÀav˘ dûda, co ‰el s váma?“ vyhrkla ko-
neãnû Jana.

Nata‰a se trochu za ·ibala urazila, ale pfiik˘vla.
Kdepak je asi Jana vidûla?
„Jak se jmenuje?“
„Ten dûda?“
„Ne, Princ.“
Jifiina zaka‰lala. Taková zvûdavost podle ní zfiej-

mû nebyla dÛstojná. Ale Jana jí zase jednou vypovû-
dûla poslu‰nost.

„¤ekni mi, jak se jmenuje!“ Ïadonila netrpûlivû.
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„Petr, Petr Tich˘.“
„Oni se sem pfiistûhovali?“ naléhala Jana dál.
„Ale kdepak. Budou tu jen pÛl roku.“
Zase se odmlãela. Tohle byla koneãnû situace, kte-

rá jí vyhovovala. Teì se py‰ná Janiãka ochotnû pla-
zila v prachu.

„A co tu dûlají?“
„Ten Tich˘ je nûjaké moc velké zvífie, má tu tajné

poslání.“
Na tomhle si dala zvlá‰È záleÏet a pozorovala, jak˘

úãinek to má na Jifiinu. Také Jana se na ni podívala
s obavou!

„No co,“ pochopila Jifiina, Ïe musí nûco fiíct. „Dûti
si své rodiãe vût‰inou nevybírají.“

Nata‰a se kousla do pusy. Vûdûla, Ïe to „vût‰inou“
bylo urãeno jí. Jako kdyby si ona rodiãe vybrala!

„Víc uÏ neví‰?“ ledabyle se zeptala Jana.
Tak vida, najednou uÏ zase byla jen informaãní

kanceláfi. V˘sadní postavení zmizelo.
„Princova matka pofiádá zámeck˘ archiv, proto je

tam ubytovali. Princ tu dochodí tenhle ‰kolní rok.“
„TakÏe za chvíli zase zmizí,“ zhodnotila situaci Li-

bu‰e, „to aby ses snad ani nenamáhala.“
„Ví‰, co se mÛÏe stát za pÛl roku?“ fiekla Jana za-

snûnû.
„Zvlá‰tû kdyÏ ho bude‰ honit kolem pfiehrady,“

neodpustila si poznámku Zdena.
Jifiina v˘straÏnû zaka‰lala, ale Nata‰a velkomyslnû

dûlala, Ïe to pfieslechla.
„Kolik mu je?“
Nemohla pfiipustit, Ïe zrovna tahle dÛleÏitá okol-

nost jí zÛstala utajena, a svûfiila se proto svému od-
hadu.
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„Bylo mu ‰estnáct.“
„To teda vypadá star‰í.“
„Do které tfiídy chodí?“ zajímala se najednou Jifii-

na, jako by vycítila slabinu v Nata‰in˘ch informa-
cích.

„PfiedloÏit vysvûdãení bys nechtûla? Copak jsem
ho mohla vysl˘chat?“ ohradila se dotãenû. „Bylo by
to asi nápadné.“

„Pfii tro‰e chytrosti jde v‰echno,“ pouãila ji Jifiina
povznesenû. „âekala bych, Ïe zjistí‰ aspoÀ základní
fakta.“

Nata‰a mlãela. Byla blázen, kdyÏ doufala, Ïe hol-
ky ocení její objev. Skoro litovala, Ïe jim ·ibalovu ro-
dinu vydala napospas. Jana hned zaãala dûlat plány.

„Odpoledne smûr zámecká galerie, okouknout
matinku. Archiv je vedle. Pfii tro‰e ‰tûstí...,“ zasnila se.

„Ty s námi ov‰em nemÛÏe‰, kdyÏ tû znají,“ roz-
hodn˘m tónem fiekla Jifiina, „mohlo by se v‰echno
provalit. Zatím potfiebujem zÛstat v tajemném ‰eru.“

„To by mû taky napadlo,“ tváfiila se Nata‰a lho-
stejnû, ale Ïaludek se jí sevfiel. VÏdycky se najde zpÛ-
sob, jak ji vystrnadit. PivoÀka si ho vÏdycky najde.
V‰ak já jim je‰tû ukáÏu, u‰klíbla se bezmocnû. VÛbec
nevûdûla, co by jim mohla ukázat. A v tom okamÏi-
ku ji náhle napadlo, a divila se, Ïe na to nepfii‰la
dfiív, jak jim nádhernû vypálí rybník.

„Odpoledne máme tûlocvik,“ namítla Libu‰e.
Jana se zamraãila, nehodlala se dát odradit nûja-

k˘mi hloup˘mi pfiekáÏkami. „Tak po tûlocviku!“
„Ba ne, zítra to bude lep‰í,“ rezolutnû rozhodla

Jifiina, jako by ji chtûla potrestat za neposlu‰nost.
A ukázat, kdo je tu pánem! JenÏe dneska jsi mi, milá
Jifiinko, pfii‰la právû do noty, libovala si Nata‰a, pro-
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toÏe já potfiebuju ãas. Musím b˘t ìábelsky lstivá, an-
dûlsky opatrná a nadlidsky chytrá. Pak bude vítûz-
ství moje.

A s pfiesvûdãením, Ïe pfiísloví, kdo do tebe kame-
nem, ty do nûho chlebem, je úplnû nanic, sebrala ze
stolu ‰pinavé talífie a odnesla je k okénku. Nikdo ne-
smí zpozorovat, Ïe zmûnila taktiku.
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IV

Vûdûla dobfie, Ïe to nebude tak jednoduché, jak se
na první pohled zdá. Tatíãek je‰tû není syn, a i kdyÏ
tatíãek fiekl, Ïe ji se synem seznámí, kdoví jestli na to
hned zas nezapomnûl. Mûla bych se pokusit vnuk-
nout matce my‰lenku, aby je pozvala, uvaÏovala Na-
ta‰a. Jsou tady cizí, jistû je potû‰í trocha rodinného
tepla. Princ musí b˘t hroznû opu‰tûn˘, já bych ne-
chtûla takhle na pÛl roku zmûnit pÛsobi‰tû ani za-
nic. Zamyslela se nad tím. Vlastnû proã ne? Mohla
bych ãekat, Ïe mû tam potká nûco nového, nezná-
mého, krásného...

JenÏe Prince zatím potkalo jen to, Ïe za ním lítá
parta potrhl˘ch dûcek.

Mûla by toho vyuÏít a pÛsobit na nûj vzne‰enû, ta-
jemnû a pfiedev‰ím dospûle. K tomu se ale rodinná
náv‰tûva vÛbec nehodí. Posadili by je vedle sebe
jako dva vdoleãky a se shovívav˘m úsmûvem by ãe-
kali, co si budou fiíkat.

Túdle!
Na to se musí jinak!
A po tûlocviku, kdyÏ ‰ly holky domÛ, se vydala

k zámku.
„Barokní malífiství v âechách“ se jmenovala v˘sta-

va, kterou tam asi pfied t˘dnem otevfieli. Na v˘stavu
mÛÏe jít kaÏd˘, na tom není nic nápadného. Na‰tûs-
tí se v zámku vyznala, byla tam nûkolikrát s matkou
a dobfie si pamatovala, Ïe z poslední místnosti gale-
rie vedou úzké schody do chodby, kterou se zatáãí
k hlavnímu sálu. Obytné kfiídlo leÏelo nûkde vzadu.
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Koupila si za korunu lístek a chodbami, které byly
ovû‰ené smutn˘mi, tmav˘mi obrazy, spûchala smû-
rem k vnitfiním prostorám zámku. Kdykoliv se s nû-
k˘m potkala, na‰tûstí v tuhle chvíli neprojevova-
lo o barokní malífiství v âechách zájem víc neÏ pût
penzistÛ, zahloubala se rychle do nejbliÏ‰ího obra-
zu. Doufala, Ïe vypadá jako studentka zajímající se
o malífiství, a napadlo ji, aby tuhle roli hrála i pfied
Princem. Jestli na to ov‰em staãí její chabé vûdo-
mosti z hodin kreslení. âlovûk má b˘t vzdûlanûj‰í,
povzdechla si a opatrnû nakoukla do dal‰ích dvefií.
Byla stále ve stfiehu, jako by se Princ mohl vynofiit za
kaÏd˘m sloupem, aãkoliv nebylo moc pravdûpodob-
né, Ïe tráví svÛj ãas právû tady. Také se odnikud ne-
vynofiil, nechal ji dojít aÏ na konec galerie, napnu-
tou strachem, Ïe spojovací schodi‰tû bude zamãené.

Na prahu poslední místnosti se zklamanû zastavila.
V místech, kde mûla b˘t malá, tapetami skoro za-

krytá dvífika, visel obrovsk˘ obraz jakéhosi prkenné-
ho ‰lechtice, trochu pfiipomínajícího barytona Jefiá-
ba. Otrávenû popo‰la k obrazu.

To toho panáka nemohli ‰oupnout jinam? Nebo si
to ‰patnû pamatuje a vchod byl nûkde jinde? Na-
jednou zpozornûla. Pod lev˘m dolním rohem zla-
ceného rámu se r˘soval jak˘si v˘stupek. Pokud si
mohla vzpomenout, tak ty dvefie nemûly kliku, ale
právû takovouhle vûc, na kterou se muselo ‰láp-
nout. Opatrnû se rozhlédla. NejbliÏ‰í z umûnímilov-
n˘ch dûdeãkÛ hekal asi o tfii sály dál. Odhodlanû
zmáãkla knoflík a jako v pohádce se pfied ní otevfie-
la dvífika, zpola zakrytá obrazem.

Sehnula se a proklouzla do tajemného ‰era,
v nûmÏ se tyãily schody jak do vûÏe dûda V‰evûda.
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Zaváhala. Bylo tu tenkrát tak pfiíkré schodi‰tû? Ne-
mûla by se radûji vrátit? V kaÏdém zámku mÛÏe b˘t
nûjaké tajemství: bílá paní, bezhlav˘ rytífi, zpustlík
pradûdeãek, duch nepoctivého kastelána... Na ze‰e-
fiel˘ch schodech zapraskalo a Nata‰a se polekanû
otoãila.

Stojí mi ten Princ za to?
Ustoupila radûji zpátky ke vchodu, aby si zajistila

rychl˘ ústup. Ale co to? Marnû ohmatávala stûnu,
pod prsty cítila jen slabou r˘hu v místech, kde do ní
dvífika zapadla. Po nûjakém knoflíku ani památky.
S hrÛzou pochopila, Ïe tajemn˘ vchod se buì otvírá
z jedné strany, nebo má nûjak˘ záhadn˘ mechanis-
mus, na kter˘ tfieba nikdy nepfiijde. V prvním zdû‰ení
zabu‰ila na zeì. Usly‰í ji nûkdo? Ale v galerii se nic
nepohnulo, v‰ude bylo ticho a pusto, jen schody pras-
kaly, jako by po nich kdosi neviditeln˘ ti‰e sestupoval.

Nata‰a se nadechla.
Dozadu nemÛÏe, musí vpfied.
Opatrnû, na‰lapujíc jen na ‰piãky, se vydala po

schodech vzhÛru. Slabounce to tam páchlo plesnivi-
nou a svûtlá místa na stûnách naznaãovala, Ïe kdysi
tahle chodba nemusela b˘t tak opu‰tûná. Vyhlédla
mal˘m okénkem ven. Pohled na pokojnou zámec-
kou zahradu se znám˘mi pû‰inkami a zákoutími ji
uklidnil. Heslo dne ãíslo jedna: Nepodléhat panice.
V situacích, kdy se nedalo dûlat nic jiného, projevo-
vala nezvyklou srdnatost. Pfiece to tady v‰echno
zná, desetkrát to prolezla a na Ïádné stra‰idlo ne-
narazila. Proã by se s ním mûla setkat zrovna dnes,
kdyÏ je‰tû ke v‰emu do pÛlnoci zb˘vá asi sedm ho-
din. A bez báznû stiskla ozdobnou kliku na horním
konci chodby. Teì, nebo nikdy.
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Velk˘ sál, do kterého ve‰la, sk˘tal obraz bídy
a zpusto‰ení. V‰echen nábytek byl natlaãen do jed-
noho rohu místnosti a jen velmi nedbale zakryt
plachtou. Tu a tam ãnûla z hromady osamûlá noha
Ïidle ãi stolu. Okna byla zaslepená ‰pínou. Ze sálu
vedly dvoje dvefie, kaÏdé na jinou stranu. TûÏké roz-
hodování. Nahmatala v kapse korunu, poloÏila ji na
dlaÀ a vyhodila do v˘‰ky. Panna vpravo, orel vlevo,
zamumlala, kdyÏ mince padala. Orel, jde se tedy
vlevo. Klika slabû zavrzala a v tom okamÏiku Nata‰a
strnula. Zaslechla docela zfietelnû nûãí kroky.

Milimetr po milimetru posunovala kfiídlo dvefií, aÏ
se utvofiila úzká mezera, kterou mohla nahlédnout
do sousední místnosti. Nejprve se objevily jen mat-
né obrazce parket, a kdyÏ se odváÏila zvût‰it svÛj
rozhled je‰tû o kousek, spatfiila vysoké, bohatû zdo-
bené zrcadlo a pfied ním – ó hrÛza – kdosi stál. V Na-
ta‰inû zorném úhlu se pohybovala jen jeho pravá
ruka a pravá noha. Polekanû couvla, pamûtliva zná-
mého fyzikálního zákona: vidím-li nûkoho v zrcadle,
vidí i on mû.

S klikou stále stisknutou, aby nevrzala, sledovala
uzounkou ‰kvírkou plochu zrcadla, ve které se nyní
odráÏela jen skvrnitá zeì. Zjevení zmizelo. Pak se
kdesi v hloubi místnosti ozvalo tajemné hara‰ení,
nûco upadlo s rachotem na zem a kdosi dupal. Má-
lem uÏ dvefie strachy pfiibouchla, ale zvûdavost zví-
tûzila. Za okamÏik se v zrcadle objevila postava, za-
halená fiasnat˘m plá‰tûm, hlavu skrytou v pfiílbû se
spu‰tûn˘m hledím. Postava uãinila nûkolik veleb-
n˘ch gest a posunula si kulat˘ ‰tít na bfii‰e. Zfiejmá
marnivost záhadného zakuklence Nata‰u uklidnila.
Odkdy se stra‰idla zhlíÏejí v zrcadle? Nehledû na to,
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Ïe tfiásnû na jeho plá‰ti nápadnû pfiipomínaly dolní
lem záclon. Teì zakuklenec uchopil jakousi zbraÀ,
Nata‰a ji nazvala ku‰í, ale jistá si moc nebyla, a za-
mífiil do rohu místnosti. JenÏe ve v˘hledu pfiekáÏelo
spu‰tûné hledí, a tak po marném pokusu s ním po-
hnout uchopil pfiílbu a s opatrn˘m natfiásáním z ní
vytáhl svou docela pozemskou hlavu.

Nata‰a pfiekvapením vydechla. Se smrtelnû váÏ-
nou tváfií zaujímal pfied zrcadlem postoj stfiedovû-
kého bojovníka – jejich Princ.

Ta pfiezdívka mu teda sedí, pomyslela si  a potla-
ãila nutkání vyprsknout smíchy. Kdo by to byl fiekl,
Ïe je takov˘ ‰a‰ek? Sám dobr˘ osud jí seslal tuto pfií-
leÏitost, nic lep‰ího by nevymyslela. Dal‰í plán se
nabízel úplnû sám, potfiebovala k nûmu je patfiiãné
rekvizity. Nechodila nadarmo do divadelního krouÏ-
ku! Ti‰e se doplíÏila k hromadû starého nábytku
a vylovila kus silnû prodûravûlé vy‰ívané pokr˘vky.
Co ale se ‰kolní ta‰kou? Ke stfiedovûku se pfiíli‰ ne-
hodila a vracet se pro ni, to by jí mohlo zkazit dÛ-
stojn˘ odchod. Otevfiela okno a vyklonila se. ·tûstí
mi pfieje, zaplesala, kdyÏ uvidûla dole husté hou‰-
tí, a bez dal‰ích rozpakÛ vyhodila ta‰ku z okna. Ko-
neãnû volná! PÛvabnû se zahalila do nazelenalého
ubrusu, nebo co to bylo, a nasadila v˘raz tak vzne-
‰en˘, Ïe by kaÏdá královna zbledla závistí. Prudk˘m
trhnutím otevfiela dvefie a ve‰la. ReÏie dokonalá,
ocenila se, kdyÏ vidûla PrincÛv obliãej.

„Mé díky, bohat˘fii, za va‰í úcty jev,
nuÏ posly‰te mou vÛli, jeÏ kouzlí lásky smûv.
Já vfiel˘ch citÛ dÛkaz si Ïádám mal˘ jen
a srdcem toho zdafiím, kdo vykoná ãin ten.“
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Pateticky deklamovala a samotnou ji pfiekvapilo,
Ïe si tu básniãku je‰tû pamatuje.

„Hle! Jak tam ku západu zeì srázovitá pní!
Jen orla odváÏného let ukloní se k ní,
neb úzk˘, hladk˘ hfieben tam vede, k vrcholu,
kde hrozí odváÏlivci smrt v skalném podolu.
NeÏ taková-li láska je va‰e plamenná,
sv˘m dokaÏte mi ãinem, jak jsem já váÏená!
Kdo na tu skálu vjede, tfiikrát se otoãí,
ten blaÏen kochat bude se v mojí náruãi...“

Ocenila, Ïe vyslechl bez mrknutí celou litanii, zdá-
la se jí pfiece jen trochu dlouhá. Ale asi se potfiebo-
val vzpamatovat. PfiiblíÏila se odváÏnû aÏ na dva
kroky a upírala na nûj planoucí – aspoÀ doufala –
oko. Tak teì se nûjak projev, Princátko, má‰ moÏ-
nost. Já uÏ udûlala dost.

Princ zaváhal a malou chvíli vypadal bezradnû.
Sama si nedovedla pfiedstavit, jak by mohl v té pi-
tomé hfie pokraãovat, ale doufala, Ïe on nûco vy-
myslí. Tfieba poklekne a nechá se pasovat na rytí-
fie. JenÏe místo toho Princ odhodil ku‰i, strhl ze
sebe záclonu, která mu stejnû kryla jen pfiední ãást
tûla, a zatváfiil se tak, jako se tváfií dospûlí, kdyÏ
chtûjí dûtem naznaãit, Ïe uÏ toho skotaãení bylo
dost.

„Tady zkou‰í ochotníci?“ fiekl.
„Taky jsem si to myslela, kdyÏ jsem vás vidûla,“

u‰klíbla se Nata‰a. „Ochotníci, nebo tich˘ blázen.
Rad‰i jsem se pojistila,“ ledabyle se vybalila z vy‰íva-
ného pfiehozu. „Co kdybyste byl ‰ílen˘?“

„A nejsem?“ fiekl hlubokomyslnû.
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„To jsme v‰ichni,“ odpovûdûla je‰tû o nûco hlu-
bokomyslnûji.

„V tomhle mûstû asi zvlá‰È,“ vzdychl Princ a Nata-
‰a uvaÏovala, jestli má své mûsto hájit.

„Pardon, nechtûl jsem se dotknout niãí hrdosti,
jestli sem patfiíte,“ opravil se, „ale je to díra.“

„Já nepatfiím nikam,“ prohlásila Nata‰a, protoÏe
dostala nov˘ nápad.

„Jak to, nikam?“
„Tak, nikam.“
„A kde bydlíte?“
„Tady.“
„Chcete fiíct, Ïe bydlíte tady v zámku?“
„Ov‰em.“
„Ale tady pfiece bydlím já!“
„Ano. Tady bydlíte vy, s matkou a otcem. Potom

je‰tû správce. Sám.“
S uspokojením pozorovala, Ïe Princ jen stûÏí udr-

Ïuje svÛj suverénní postoj.
„A vy jste nûjaká správcova pfiíbuzná,“ mávl ru-

kou, jako by mu to bylo docela jasné.
„Vypadám na to?“
Správce byl ohromn˘ hromotluk, kter˘ po rodi-

ãích zdûdil vzácnû nepfiiléhavé jméno Biãík. Princ
musel uznat, Ïe mu ho Nata‰a v niãem nepfiipo-
míná.

„Tak si budem hrát na schovávanou,“ fiekl lho-
stejnû.

„NezáleÏí na tom, kdo co je, ale jak˘ je,“ zadekla-
movala.

„Fakt tady bydlíte?“ zeptal se Princ trochu proti
své vÛli.

„Fakt.“
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„Pak tu máte pûkn˘ binec.“
„Trosky rodinného jmûní,“ fiekla posmutnûle. „Ale

co záleÏí na majetku?“
„A to jste tu pofiád?“
Nata‰a zhluboka vzdechla a pfiik˘vla. Princ se za-

dumal.
„A do ‰koly nechodíte?“ zeptal se posléze nedÛ-

vûfiivû.
„Máte pfiíli‰ prozaickou du‰i, tajemství jin˘ch svû-

tÛ pro vás zÛstanou navÏdy uzavfiena,“ pokárala ho
a pfiem˘‰lela, jestli to uÏ nepfiehání. Musí pamato-
vat na zadní koleãka a vãas zmizet. VyuÏila Princovo
zaváhání, couvala k nejbliÏ‰ím dvefiím, vybûhla ven,
zabouchla a s úlevou zjistila, Ïe je v zámku klíã. Princ
marnû lomcoval klikou. Chvíli se motala ve spleti ja-
k˘chsi chodeb, plna strachu, Ïe se srazí s Princem
nebo s Biãíkem – na stra‰idla uÏ zapomnûla – aÏ ko-
neãnû celá u‰tvaná objevila hlavní schodi‰tû. Vrata
byla dokofián a správce nikde.

„Zachránûna!“ za‰eptala a teprve teì zpozorova-
la, jak bláznivû jí tluãe srdce.

Dneska mi tedy ‰tûstí pfiálo, oddechla si a vydala
se hledat nebohou ta‰ku.

Leã pfiekvapením je‰tû nebyl konec.
Poznala sice okno, z kterého ta‰ku vyhodila, ne-

chala ho pro jistotu otevfiené, ale kdyÏ se‰la z cestiã-
ky a rozhrnula kfioví, sedûl na zemi Princ a klidnû se
prohraboval v jejích se‰itech.

„Vidím, Ïe vám taky zÛstávají nûkterá tajemství
uzavfiena,“ pokyvoval hlavou nad ãtyfikou z fyziky.

Co teì?
„Nata‰a Pleskotová, osmá B,“ slabikoval ‰títek na

se‰itû, aniÏ se uráãil na ohromenou Nata‰u aspoÀ
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podívat. „Duchové mají Ïákovské kníÏky? To jsem
nevûdûl.“

„Teì to víte!“ Nata‰a chytla aktovku a marnû se
pokou‰ela mu ji vzít.

„Mû nesmírnû zajímá v‰echno z onoho svûta,“
fiekl Princ a vysypal obsah ta‰ky na trávník. ·títivû
odsunul ulepen˘ sáãek se zbytky bonbonÛ a se za-
líbením se pfiebíral ve sbírce tuÏek, gum, ply‰ov˘ch
figurek, pomaãkan˘ch fotografií a jin˘ch zbyteã-
ností, dfiíve ukryt˘ch pod hromadou uãebnic. Nata-
‰a zrudla.

„Nejste trochu drz˘?“
Princ udûlal ten nejslad‰í obliãej, kter˘ mûl v zá-

sobû.
„Já? ¤ekl bych, Ïe tohle mûsto je plné tûch nejdr-

zej‰ích individuí z celého tábora míru.“
Nata‰a se zarazila. Snad si jí, proboha, tenkrát

kdyÏ za ním poprvé ‰ly, nev‰iml. Nemohla potfiebo-
vat, aby ji dával dohromady s ostatníma holkama.

„Nemám ráda vetfielce v mém zámku,“ fiekla dÛ-
stojnû a s jistou dávkou smutku. Pfiitom ho pátravû
pozorovala. Poznal ji? Nepoznal?

„Zámek patfií státu, pokud vím. Jestli to ov‰em be-
rete tak, Ïe v‰echno je nás v‰ech...,“ pokrãil rameny.

„Stát ten zámek nepostavil.“
„A vy ano?“
„Zámek vybudovali pánové z Olbramovic,“ shá-

nûla v hlavû trosky historick˘ch vûdomostí. „Jsem
poslední svého rodu. Ti Pleskotovi mû adoptovali,
kdyÏ mi byly tfii mûsíce.“

Rychle hrnula vûci zpût do ta‰ky. Byla si uÏ skoro
jistá, Ïe o jejím spojení s holkama nemá nejmen‰í tu-
‰ení.
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„Nemusíte tomu vûfiit, kdyÏ nechcete. Obvykle se
tím nechlubíme.“ Ten such˘ tón Prince trochu zviklal.

„Ale nebydlíte tady,“ ujistil se.
„Ne, nebydlím. Modrá krev, to dneska neletí.“
Kdesi ãetla, Ïe u muÏÛ se má útoãit na jejich rytífi-

skost, a teprve teì pochopila, co tím autor myslel.
„Nepovíte to na mû?“ fiekla prosebnû a s úlevou

zapnula pfiezku na ta‰ce.
„Co bych komu vykládal.“
„Dûkuji,“ za‰eptala a zmizela v kfiovinách dfiív,

neÏ ji mohl zadrÏet.
Nedopadlo to pfiesnû tak, jak si pfiedstavovala.

S tou básní to asi pfiehnala, kdoví, jestli nevypadala
pfiipitomûle, a s aktovkou to taky mohla udûlat ‰i-
kovnûji. Ale zas to napravila. Modrá krev, na nûco
takového by se Jifiina urãitû nezmohla.

A teprve na námûstí, daleko od zámku i od Prin-
ce, ji napadla otázka, co bude dál. S Princem se se-
známila, to ano, jenÏe ne tak, aby o tom mohla vy-
pravovat holkám. Aby o tom vÛbec mohla nûkomu
vypravovat. Bylo to tedy k nûãemu? Ach, co ãlovûk
ví, k ãemu co je, rozhodla se nakonec a s povzde-
chem si pfiehodila ta‰ku do druhé ruky. Hned jak pfii-
jde, musí z ní vyházet v‰echny ty nesmysly. AspoÀ Ïe
tam nemûla plesnivou svaãinu!
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V

Doma jako obvykle nebyl nikdo. Vytáhla z ledniãky
zbytky vãerej‰í hostiny, nahrnula je na talífi a odnes-
la do pokoje. Samota mûla své v˘hody. Mohli jste
jíst vleÏe, ãíst si pfii tom a je‰tû poslouchat rádio.
Mohli jste salám zakusovat rozinkami, na chleba se
sádlem sypat cukr a zapíjet v‰echno hustou malino-
vou ‰Èávou. Ty se má‰, fiekla jí jednou Libu‰e, kdyÏ
k ní náhodou veãer pfii‰la a uvidûla pfiipravené záso-
by. Ty se teda má‰. U nich se k veãefii vafiila v˘Ïivná
domácí jídla a v‰ichni sedûli spofiádanû kolem stolu.

Ale zase si není s k˘m popovídat, povzdechla si ve
svém prázdném pokoji. Proã mû aspoÀ neobdafiili
nûjak˘m tím sourozencem, kdyÏ uÏ vedou takov˘-
hle Ïivot. Se závistí si vzpomnûla na Jifiinu. Jifiina má
v‰echno, i star‰ího bratra. Nemusí zoufale uvaÏovat,
jestli má, nebo nemá zavolat Libu‰i, Tlust˘nu, Libu‰i
Blbu‰i, která ji tak ohavnû zradila. JenÏe lep‰í Libu-
‰e neÏ nic.

Medov˘m hlasem ji pozvala na náv‰tûvu. AÈ se za-
stydí, Ïe zradila pfiítelkyni, pfií‰tû to snad neudûlá.
Zvlá‰È kdyÏ se pfiesvûdãila na vlastní kÛÏi, jak jsou Pi-
voÀãiny podniky zbrklé a neuváÏené.

Libu‰e se ‰la zeptat matky, jestli mÛÏe jít. Doved-
la si pfiedstavit tu odpovûì: samozfiejmû, k Nata‰-
ce vÏdycky. Povzdechla si. Nata‰ka je ta nejslu‰nûj‰í
a nejspofiádanûj‰í dívka, která se zamlouvá v‰em ro-
diãÛm. Nata‰ka musí b˘t zázrak, kdyÏ to dokáÏe pfii
té v˘chovû, které se jí dostává, nebo spí‰ pfii té „ne-
v˘chovû“, Nata‰ka by mûla b˘t chuligánka, která cho-
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dí za ‰kolu a nemyje si krk. A Nata‰ka zatím jen kra-
de. Zachechtala se kysele, ale zároveÀ si uvûdomila,
Ïe bude muset sehnat nûjaké peníze, aby mûla na
salát a na kytku pro Brunìu. Po‰le mu ji hned, jak
skonãí s holkama, umiÀovala si pevnû. Neubûhlo ani
deset minut a Libu‰e klepala na okno. Ta sebou mu-
sela hodit, u‰klíbla se Nata‰a, asi ji popohání ‰patné
svûdomí. Osladila jí ho bonbony z obrovské krabice,
kterou minul˘ t˘den nûkdo vûnoval matce. Matka
bonbony nejedla kvÛli linii. Libu‰e z nich ale taky moc
nemûla, aãkoliv jindy by se za ãokoládou utloukla,
nervóznû poposedávala a vypadala, Ïe má na srdci
nûco zvlá‰È tíÏivého. Nata‰a si nacpala plnou pusu
ofií‰kového nugátu a klidnû Ïv˘kala. Rozhodla se, Ïe
si nedá ujít v˘hodu první rány.

„Tak jak jste se vãera probûhly?“
Libu‰e zalapala po dechu.
„Ty o tom ví‰?“ dostala ze sebe koneãnû.
„Jo. Já o tom vím.“
Libu‰e zufiivû mrkala víãky s fiídk˘mi, bled˘mi fia-

sami a uvaÏovala.
„Zdena,“ rozhodla se koneãnû, „to ti mohla fiíct

jedinû Zdena. Jifiina to nebyla a Jana taky ne. Proã
by ti to Jana fiíkala? Jedinû Zdena.“

„Zdena to nebyla. Ruku na to.“
„Tak pfiece Jana?“ V rozãilení upustila nakousnu-

t˘ bonbon. „VáÏnû Jana?“
Nata‰a se usmívala. Tajemnû. S pfievahou.
„Ani Jana to nebyla,“ fiekla.
„Nûkdo nás tedy vidûl?“ napadla Libu‰i nová moÏ-

nost.
„Ne.“
„Tak jsem ti to prozradila asi já. V hypnóze!“
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„Zapomíná‰, Ïe pfii tom byl je‰tû nûkdo.“
Libu‰e hned nepochopila.
„Já, Jifiina, Jana, Zdena...,“ poãítala na prstech.

Potom se zarazila. „Ty to ví‰ od nûj?“
Nata‰a pokrãila rameny a dál hledala v bonbonié-

fie koÀakovou ‰piãku. Mlãela.
„Tomu nevûfiím,“ zamraãila se Libu‰e, ale mûla

pfiímo napsáno na nose, Ïe uvûfiila.
„Já tû nenutím.“
„Kde ses s ním seznámila? Pfies rodiãe?“
„To je zase moje tajemství. Ty ses s tím marato-

nem taky nepochlubila.“
Libu‰e sklonila provinile hlavu. „Já vím. Ale to Ji-

fiina. Musela jsem pfiísahat, Ïe to nikomu nepovím.
Myslela jsem, Ïe tobû se to samozfiejmû fiekne. Pak
jsem teprv zjistila...“

Nata‰a máchla velkomyslnû rukou.
„SmaÏme to.“
„Jifiina tû nenávidí,“ spiklenecky za‰eptala Li-

bu‰e.
V Nata‰e hrklo. Tfieba se teì koneãnû nûco doví.
„Prosím tû,“ fiekla odmítavû, „to jsou fieãi. Proã by

mû nenávidûla?“
„Nenávidí tû,“ trvala na svém Libu‰e a je‰tû více

ztlumila hlas.
„Já zavfiu, kdyÏ tû to tak ru‰í,“ vstala Nata‰a a ‰la

k oknu. Kupodivu se i jí najednou chtûlo ‰eptat.
„Ona ti hroznû závidí,“ dÛleÏitû a teì nahlas pro-

nesla Libu‰e. „MÛÏe se zbláznit, jak ti závidí.“
„Prosím tû, co mi závidí?“ zasmála se Nata‰a a di-

vila se, jak to zní pfii‰krcenû. „Co mi mÛÏe závidût?“
„V‰echno. V‰echno ti závidí.“
Z dÛraznosti, s kterou to fiekla, pochopila, Ïe Li-
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bu‰e ji sice odsuzuje, protoÏe závist je o‰klivá, ale
úplnû chápe. „Co je to v‰echno?“

Libu‰e stra‰nû zavzdychala, dala si tfii bonbony,
zabalené ve staniolu, do kapsy a udivenû zavrtûla
hlavou.

„Je to snad rozdíl, jak Ïije‰ ty a jak Ïije ona, ne?“
fiekla pomalu. „Má Jifiina takov˘hle pokoj?“

Nata‰a chvíli mlãela. Jifiina nemûla svÛj pokoj a Li-
bu‰e taky nemûla svÛj pokoj.

„Chce‰ fiíct, Ïe mû nenávidí, protoÏe mám vlastní
pokoj? Taková Jifiina není,“ odpovûdûla nepfiesvûd-
ãivû.

Libu‰e se chytfie zasmála.
„Jasnû, nejde jen o ten pokoj. Má‰ prostû v‰ech-

no, naã si vzpomene‰. Boty, svetry, peníze, zve‰
nás... Ví‰, co o tobû fiekla, kdyÏ jsi pfiitáhla z domo-
va asi pÛl kila ‰unky? ¤ekla, holky, koukejte, roste
nám nová burÏoazie. To ví‰, ze sebe to nemá.“

„A odkud to má?“ co nejklidnûji se zeptala Nata-
‰a a cítila, jak v ní v‰echno trne. Tu ‰unku tenkrát
ukradla a musela se k tomu pfiiznat, protoÏe by se to
bylo svedlo na Vanici.

„Odkud to má! No ty jsi dobrá, z domova samo-
zfiejmû.“

TakÏe Jifiinina matka mû nepovaÏuje za tu nejvy-
chovanûj‰í, usmála se Nata‰a. AspoÀ nûkdo. Najed-
nou by ji tû‰ilo, kdyby se nad ní v‰ichni o‰klíbali.
Opravdu, snad by mûla zaãít chodit ‰pinavá a roz-
trhaná.

„A to v‰echno je‰tû nic není,“ s jakousi ‰patnû ta-
jenou rozko‰í pokraãovala Libu‰e. „Hlavnû tû nená-
vidí kvÛli va‰im. Îe má‰ vydláÏdûnou cestu. Zrovna
tak to fiekla. Nata‰a, ta má cestu vydláÏdûnou.“
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Mlãela. Pfiemáhala v sobû chuÈ fiíct Libu‰i, aby se
sebrala a co nejrychleji mazala pryã.

„Îe by sis z toho nûco dûlala, vÏdyÈ je úplnû blbá,“
tû‰ila ji Libu‰e a ti‰e se radovala.

„Kdo?“
„No Jifiina.“
„Tak proã se s ní kamarádí‰?“
„Já? Já se kamarádím s tebou.“
„To vidím. Ví‰ co, bûÏ domÛ. Já na tebe nemám

náladu.“
Vidûla, jak Libu‰e zrudla. Tak to je druhá, která

mû bude nenávidût, ale aÈ. KdyÏ jsem ta nová bur-
Ïoazie, mÛÏu si porouãet. Otevfiela pfied Libu‰í dve-
fie. „Sbohem.“

Ta uraÏenû vstala.
„Jak chce‰. Ale já jsem to s tebou myslela dobfie.“
Neodpovûdûla. Libu‰e pfie‰lapovala chvíli mezi

dvefimi. „Já jsem si to váÏnû nevymyslela,“ fiekla ne-
‰Èastnû.

Nata‰a se trochu zastydûla.
„PromiÀ, bolí mû hlava.“
Matka se taky vymlouvala na bolení hlavy, kdyÏ jí

nebo otci fiekla ve zlosti nûco o‰klivého.
„Já jsem tu‰ila, Ïe ti není dobfie,“ oddychla si Libu-

‰e. „Nemûly jsme se pou‰tût do takov˘ch pitom˘ch
fieãí.“

„Ví‰, jak mi na Jifiinû záleÏí?“ zasmála se Nata‰a
a cvrnkla se do nosu. „Takhle.“

„Taky to nemá‰ zapotfiebí,“ souhlasila Libu‰e hor-
livû.

Ov‰em, nová burÏoazie nemá zapotfiebí zahazo-
vat se s deklasovan˘mi Ïivly.

„Já uÏ teda pÛjdu, kdyÏ tû bolí ta hlava.“
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„Klidnû tu zÛstaÀ, jestli chce‰.“
Libu‰e nûkolikrát pfie‰lápla na místû.
„Poví‰ mi, jak ses seznámila s Princem?“
„Chce‰ mít ãerstvé zprávy pro Jifiinu?“
Ale Libu‰e vykulila oãi s protivnû upfiímn˘m v˘ra-

zem.
„Ode mne se nikdo nedoví ani slovo,“ du‰ovala se.
Ta holka je k neuraÏení!, povzdechla si. Stra‰nû

si pfiála, aby milá Tlust˘na uÏ byla za horama. Je‰-
tû pofiád stály v otevfien˘ch dvefiích dívãího po-
koje.

V hale se náhle rozsvítilo a zvenãí ve‰el Nata‰in
otec se ·ibalem.

„Á, na‰e princezna,“ fiekl ·ibal a pfiátelsky na ni
k˘vl.

Zarazila se. Je moÏné, Ïe by uÏ v‰echno vûdûl
a naráÏel oslovením na „modrou krev“?

ZpÛsobnû se uklonila.
„Dobr˘ veãer.“
„Ahoj,“ pfiistoupil k ní otec a políbil ji na ãelo.
„Jak se má‰, Libu‰ko?“ zeptal se zdvofiile a Nata‰a

si spokojenû pomyslela, Ïe její otec má vychování.
Libu‰e se celou dobu culila jak pûtiletá a teì se za-

hihÀala nahlas.
„Dobfie, hehe.“
Zato ty se chovat neumí‰, holka, u‰klíbla se a táh-

la Libu‰i zpátky.
„Ví‰, kdo to byl?“ fiekla py‰nû.
„Kdo?“
Jak mÛÏe mít tohle stvofiení vyznamenání, divila

se Nata‰a nad její pootevfienou pusou.
„Ten, co mi fiekl princezno,“ vysvûtlovala netrpû-

livû.
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„Nevím.“
„A nic tû nenapadlo?“
BodejÈ by napadlo. Do téhle makoviãky nápad

hned tak nezabloudí. A kdyÏ, tak tam v temnotû
a pustinû zabloudí.

„PrincÛv otec.“
„PrincÛv otec?“
Snad to donese holkám, zadoufala Nata‰a, snad

jim to Libu‰e Blbu‰e bude vypravovat. Kdysi jí taky
fiíkala Lívaneãník, protoÏe na jejím obliãeji by se lí-
vancÛ usmaÏilo aspoÀ osm.

„Není Princovi vÛbec podobn˘,“ fiekla Libu‰e Blbu-
‰e Lívaneãník.

TûÏko by se na‰el nûkdo, kdo by si byl nepodob-
nûj‰í neÏ ti dva, souhlasila v duchu Nata‰a.

„To jen na první pohled,“ fiekla ale nahlas, „kdyÏ
se na nûj podívá‰ dobfie, pfiijde‰ na spoustu úplnû
totoÏn˘ch rysÛ.“ Jsem blbá, nafiíkala nad sebou,
jsem úplnû blbá. Kdy uÏ s tím vytahováním pfiesta-
nu? Za chvíli budu tvrdit, Ïe máme v podkroví zlat˘
kolovrat, ptáka Ohniváka a tfii zlaté vlasy dûda V‰e-
vûda. Jsem úplnû blbá.

„Vlastnû jsem Prince ani pofiádnû nevidûla,“ sou-
hlasila nápadnû rychle Libu‰e. „Nemûla jsem ãas si
ho pofiádnû prohlédnout v tom trysku.“

SnaÏivû se zasmála.
Ale pofiád nejsem tak blbá jako ty, za‰eptala si Na-

ta‰a.
„Bude‰ mi ho muset ukázat,“ pokraãovala Libu‰e

dál. „Maminka fiíkala...“
Teprv to, jak se zarazila, ji upozornilo.
„Co fiíkala maminka?“ zeptala se ti‰e.
„Maminka na tebe vÛbec trpí,“ drmolila Libu‰e.
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„Maminka tû má ráda. A fiíká o tvé mamince, Ïe je
moc hezká a inteligentní.“

Oddychla si, spokojená, Ïe to má za sebou. Nata-
‰a na ni zírala a pevnû doufala, Ïe se jí to jen zdá. Li-
bu‰e byla Blbu‰e Lívaneãník, ale nepfii‰la za ní jen
proto, Ïe jí to rodiãe nafiídili, Ïe jí fiekli, s tou si to ne-
smí‰ rozházet... Tomu nemohla vûfiit.

„Nechce‰ pÛjãit nûco ke ãtení?“ zeptala se mûkce.
„Tfieba.“
Obû se tváfiily, Ïe je v‰echno v pofiádku. Libu‰e uÏ

zas mûla svÛj obvykl˘, trochu neteãn˘ v˘raz. Vybra-
la si z knihovny kníÏku a louãila se.

„Nemûj strach, ode mne se Jifiina nedozví ani slo-
vo,“ uji‰Èovala ji je‰tû ve dvefiích. Podaly si ruce jako
ty nejlep‰í pfiítelkynû. Zajímalo by mû, jestli pobûÏí‰
za Jifiinou hned, nebo jestli to vydrÏí‰ do rána, po-
vzdechla si Nata‰a.

„Líbo, poãkej,“ zavolala ji zpátky.
„Co je?“
„Musím ti fiíct nûco dÛleÏitého.“
Libu‰e si dychtivû odhrnula vlasy z u‰í, jako by

chtûla líp sly‰et.
„Táta má taky svÛj pokoj,“ za‰eptala jí Nata‰a

a prudce vystrãila zmatenou dívku ven. Je‰tû mûla
chuÈ ji kopnout do kotníku, ale neudûlala to.

Libu‰e vlastnû za nic nemohla.
MÛÏu si za v‰echno sama, vzdychla rozmrzele, ne-

chtûla jsem pfiece o setkání s Princem mluvit. Proã
jsem to nedodrÏela? VÏdyÈ je docela moÏné, Ïe mû
holky nemají rády právû kvÛli tomu vûãnému vyta-
hování. Jifiina tû nenávidí, Ïe má‰ vydláÏdûnou ces-
tu, sly‰ela Libu‰in hlas. Ona ti hroznû závidí. Má‰
v‰echno, naã si vzpomene‰... Je to tak? Má v‰ecko,
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naã si vzpomene? Má tfieba pofiád doma mámu jako
Libu‰e? Má star‰ího bratra jako Jifiina? Má obdiv ho-
lek, jako má ona? A kdyby obdiv, má aspoÀ jednu
jedinou kamarádku, opravdovou kamarádku?

Potom sly‰ela matku a ‰la za ní do kuchynû.
„Ahoj.“
„Najedla ses?“
„Najedla. Táta má náv‰tûvu.“
„Já vím.“
Dívala se, jak si maÏe chleba.
„Copak je?“ v‰imla si matka jejího upfieného po-

hledu.
„Nic.“
„Ve ‰kole v‰echno v pofiádku?“
„Jo.“
„Mami...“ Zaváhala.
Matka polekanû postavila lahev s mlékem. Zfiejmû

znûl její tón pfiíli‰ váÏnû.
„Co se stalo?“
„Ale vÛbec nic. Chtûla jsem se jen zeptat... MÛÏe

táta, kdyÏ chce, pfiidûlit nûkomu byt?“
„Jak to myslí‰?“ oddychla si matka.
„No nûkomu, kdo ho potfiebuje, ale není v pofiad-

níku.“
„KaÏd˘, kdo potfiebuje byt, je v pofiadníku.“
„Úplnû kaÏd˘?“
Vidûla, Ïe matka zaváhala.
„Já myslím, Ïe kaÏd˘. Zeptej se tatínka, jestli dû-

lají nûjaké v˘jimky.“
„A kdyÏ nûkdo není...,“ znovu zaváhala nad v˘ra-

zem, kter˘ ãasto sl˘chávala, „kdyÏ nûkdo není po-
tfiebn˘ pro spoleãnost, tak se taky mÛÏe dostat do
pofiadníku?“
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„Prosím tû, ty má‰ otázky. Byty se pfiidûlují spra-
vedlivû, to si mÛÏe‰ b˘t jistá. Dfiív se tam dûlaly nû-
jaké techtle mechtle, proto tam dali tatínka.“

„A teì se pfiidûlují spravedlivû?“
„Nepochybuji o tom.“
„My máme hodnû velk˘ byt, viì?“
„Máme takov˘ byt, jak˘ potfiebujeme.“
Bylo vidût, Ïe se matka trochu zlobí, nebo Ïe jí to

aspoÀ není pfiíjemné.
„Ale v‰ichni je‰tû nemají takov˘ byt, jak˘ potfie-

bují?“
„To snad nejde najednou.“
„Ale my ho máme.“
„Taky nûco pro tenhle stát dûláme, tvÛj otec a já,

nemyslí‰?“
„A jste nová burÏoazie?“
Nepamatovala se, kdy se na ni matka naposled

takhle podívala. Jako na nepfiítele ve vlastních fia-
dách, napadlo ji.

„Kdes to sly‰ela?“
Nata‰a se zatvrdila.
„Buì diskutujeme, nebo mû vysl˘chá‰,“ fiekla.
„Kdes to sly‰ela, prosím tû?“ opakovala matka

a pfiejela si unavenû rukou po obliãeji. „Jako by to-
ho ãlovûk nemûl za cel˘ den dost.“

„PromiÀ,“ urazila se Nata‰a a otoãila se ke dvefiím.
Byla si jistá, Ïe ji matka zavolá zpût a v‰echno jí vy-
svûtlí, Ïe ji nenechá takhle odejít. Pomalu, strnule
kráãela halou. Zeptala se pfiece jen, jestli jsou nová
burÏoazie. Myslela, Ïe se tomu spolu zasmûjou. Jako
by toho ãlovûk nemûl za cel˘ den dost. Ona toho má
taky dost. Je to moÏné, Ïe ji opravdu nezavolá zpát-
ky? Ve‰la do svého pokoje a ãekala. Nezavolala ji, ale
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urãitû za ní pfiijde. Nemûla zrovna náladu, neuvûdo-
mila si hned, jak mi na tom záleÏí, Ïe se neptám jen
tak, fiíkala si Nata‰a a stála za dvefimi, naslouchajíc
zvukÛm zvenãí. Teì matka vy‰la z kuchynû, zhasla
a zabouchla za sebou, teì prochází halou, její kroky
se pfiibliÏují, uÏ zb˘vá jen pár metrÛ, snad dva tfii. Na-
ta‰a ustoupila k oknu, aby to nevypadalo, Ïe ãeká,
otoãila se, odhrnula záclonu a zadívala se ven, ale
v okamÏiku, kdy matka mûla vejít do pokoje, sly‰ela
zfietelnû klapnout dvefie pracovny. A nic. Ticho. Sklo
ji zastudilo na ãele. Proã breãím, proã, co se mi dûje?
Seznámila jsem se s Princem, pfietrumfla jsem Jifiinu,
ohromila jsem Libu‰i, v‰echno je v pofiádku. Mám to-
lik vûcí, které mi v‰ichni závidí, mám svÛj pokoj... Tak
proã breãím?!
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VI

Druh˘ den ráno, jen si sedla do lavice a podívala se
na Zdenu, jí bylo jasné, Ïe holky v‰echno vûdí! Moh-
la si veãer desetkrát fiíkat, Ïe Libu‰i kfiivdí, Ïe to tak
není, staãil jedin˘ Zdenin pohled – v‰e jasno. Ta se
tedy pfietvafiovat neumûla. O hlavní pfiestávce se
spoleãnû procházely po chodbû, tak jako vÏdycky,
vypadalo to, Ïe se nic nedûje, mluvilo se o docela
obyãejn˘ch vûcech, ale Nata‰a dobfie cítila ten mi-
kroskop, pod kter˘m ji zkoumají. Nemohla fiíct, Ïe
by jí to bylo nepfiíjemné. Trochu jsem vám vypálila
rybník, sleãny, usmívala se a hned vzápûtí si vynada-
la, Ïe je pitomû nafoukaná. Kdyby aspoÀ bylo na co!
Taková ubohost! Vãera veãer, po Libu‰inû náv‰tûvû,
si svatosvatû pfiedsevzala, Ïe v‰eho nechá, za Prin-
cem uÏ nepÛjde a na holky se vyka‰le, mÛÏe docela
dobfie existovat sama. Nikoho nepotfiebuje.

JenÏe to bych nesmûla b˘t já, vzdychla si, kdyÏ se
pfiistihla, jak se snaÏí nenápadnû zjistit, co mají hol-
ky odpoledne v úmyslu; uÏ jsem v tom zase aÏ po
krk. A Ïe je dneska první repríza Onûgina a Ïe jsem
chtûla poslat Brunìovi kytku, to jsem pustila z hla-
vy úplnû. A pfiece si byla jistá, Ïe jí na tom záleÏí
mnohem víc, nebo aspoÀ stejnû, opravila se, jako na
té záleÏitosti s Princem. TotiÏ, opravila se je‰tû jed-
nou, na Princovi jí nezáleÏí vÛbec, ten kluk jí mÛÏe
b˘t takhle, ale takhle ukraden˘, záleÏí jí na holkách.
Vlastnû ani ne tak na holkách, to zas nebylo pfiesné,
ani na Jifiinû ne, spí‰ snad na tom, aby jim ukázala,
Ïe jí kfiivdí, Ïe není jiná neÏ ony, Ïe nemá jin˘ Ïivot...
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Zarazila se. Jestli jim chce zrovna tohle dokázat, ne-
jde na to z opaãného konce? Mûla by dûlat v‰echno
stejnû, kdyÏ chce b˘t stejná, to je pfiece logické
a musí to b˘t jasné i pûtiletému dítûti.

JenÏe holky mû nenechají, abych dûlala v‰echno
stejnû s nimi, vzdychla si, v tom byl ten kámen úra-
zu. Nenechají, dokud jim nedokáÏu, Ïe mezi nû pat-
fiím. A právû proto mû musí zaãít obdivovat a váÏit
si mû. TakÏe nula od nuly pojde a já odpoledne hez-
ky naklu‰u do zámku.

V galerii se na ni paní u pokladny usmála a po-
chválila ji, Ïe má takov˘ zájem o umûní. Zaãervenala
se. Bylo by krásné, kdyby sem ‰la podruhé opravdu
jen kvÛli obrazÛm. Zatím nechce jít hlavním vcho-
dem, aby ji tam Princ náhodou nepotkal. Takhle si
aspoÀ mohl myslet, Ïe zná tajnou podzemní chodbu,
poslední z rodu Olbramovicova.

„Dneska sem od nás pfiijde asi víc dûvãat, nevidû-
la jste je?“

Paní zavrtûla hlavou.
„Kdepak mladá dûvãátka, ta mají jiné zájmy. Kro-

mû v˘jimek, ov‰em.“
A zase se tak chápavû usmála, jako kdyby ji vy-

znamenávala. Kdybyste vûdûla, kdybyste vûdûla,
u‰klíbla se Nata‰a, tak byste mluvila jinak. Îádná
umûnímilovná dceru‰ka z dobré rodiny. Omyl. Jo,
a taky kradu. Je‰tû ke v‰emu kradu. Kdo lÏe, ten kra-
de. U mû se dá fiíct: kdo krade, ten lÏe. Jednou budu
muset ukrást nûco vefiejnû, abych jim v‰em dokáza-
la, Ïe nejsem slu‰nû vychovaná!

Otrávenû se plíÏila sály, pfiipravena kr˘t se kaÏ-
d˘m okamÏikem pfied zákefinou holãiãí smeãkou.
Kdoví, tfieba sem vlezly oknem, u Jifiiny bylo moÏné
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v‰echno. Ale vypadalo to, Ïe na frontû vládne pfií-
mûfií, zámeck˘ park ti‰e ozafiovalo slabé jarní slunce
a barokní obrazy pfiezíravû shlíÏely na její plahoãe-
ní. Nata‰e se náhle chtûlo jen tak se tu procházet,
dívat se, na nic nemyslet, o nic se nesnaÏit... Udûlej
to, ‰eptalo jí nûco, vyka‰li se na v‰echno, nech to
plavat. Pohlédla vzhÛru a pfiekvapenû se zastavila.
Z obrazu mezi okny na ni právû v tom okamÏiku
uliãnicky mrkl lev˘m okem vzne‰en˘ ‰lechtic, zpola
skryt˘ v záplavû bíl˘ch krajek. NeÏ staãila pfiistou-
pit blíÏ, upadl uÏ zase do své pfiezíravé lhostejnos-
ti. Marnû ãekala, bude-li se ten pokyn opakovat.
Ov‰em, proã by na mne mûl mrkat padesátkrát, zlo-
bila se, moudrému napovûz, hloupého trkni! Pomys-
lela jsem si, Ïe bych mûla nechat v‰echno plavat,
a on na mne mrkl, Ïe to tak je. Co bych je‰tû chtûla?
On pfiece musí za v‰echna ta století vûdût, na ãem
záleÏí.

Náhle se kdesi vpfiedu ozvaly kroky. No ov‰em,
právû teì sem musí nûkdo vlézt! Ustoupila za skfiíÀ,
stojící v rohu. Nechtûla odejít z téhle sínû a nechtû-
la se o ni také s nik˘m dûlit. Poãká si. Má ãasu dost.
Kroky se opatrnû, skoro slídivû pfiibliÏovaly. Zpozor-
nûla. Tohle nejsou kroky ãlovûka, kter˘ si prohlíÏí
obrazy! Pfies místnost pfiebûhnou rychle, nezdrÏují
se otáãením, natoÏ odboãkami ke stûnám, ale jak se
blíÏí ke dvefiím, stanou se pomal˘mi, váhav˘mi, vy-
hlíÏejí...

Takhle by na‰lapovaly holky, kdyby sem ‰ly pát-
rat.

Vtiskla se do kouta za skfiíÀ tak, aby mûla voln˘
prÛhled na dvefie, kter˘mi musel záhadn˘ náv‰tûv-
ník vejít. Kroky se náhle zastavily v sousední míst-
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nosti a hodnou chvíli se neoz˘valy. Napadlo ji, Ïe by
to snad mohl b˘t zlodûj, a zaradovala se. UÏ se vi-
dûla, jak místní noviny pfiiná‰ejí její fotografii: Zá-
sluhou rychlého, stateãného zásahu umûnímilovné
Nata‰i P. byl odhalen a na místû zne‰kodnûn zlodûj
obrazÛ mezinárodního formátu. V jeho bytû a pfii-
lehl˘ch skr˘‰ích byla nalezena umûlecká díla, po kte-
r˘ch léta marnû pátrá policie v‰ech kontinentÛ...

TakÏe bych se tam mûla jít podívat, dodala stfiízli-
vû, nebo ten mezinárodní formát sbalí obraz a bude
pryã. Pohnula se, ale v té chvíli se zároveÀ ozvaly
lehké, skoro dûtské kroky, a v mezefie mezi okrajem
skfiínû a stûnou se objevila vylekaná tváfi, kterou Na-
ta‰a velice dobfie znala. TakÏe Janiãka jedná na svou
vlastní pûst, zaradovala se, Janiãka Bledniãka vypo-
vûdûla poslu‰nost. ZatouÏila, aby Jifiina mohla vidût
ty vykulené oãi své nejvûrnûj‰í poddané. Ta by se di-
vila! Jana se plíÏila do dal‰ího sálu a Nata‰u napad-
lo, Ïe právû teì má skvûlou pfiíleÏitost nad Jifiinou
zvítûzit. Kdyby ji dala dohromady s Princem, Jana
z vdûãnosti za to... Co za to? Co by mohla od Jany
chtít? Aby nechala Jifiinu a kamarádila se s ní? O to
pfiece nestojí, nechce dal‰í roztrÏení party, naopak.
A stejnû by si Jany nemohla váÏit, kdyby takhle klid-
nû kvÛli klukovi hodila Jifiinu pfies palubu. Jana ta-
ková nebyla. Nebyla fale‰ná. Nata‰a si mohla deset-
krát namlouvat, Ïe kamarádí s Jifiinou jen kvÛli
nûjak˘m v˘hodám, v hloubi du‰e dobfie vûdûla, Ïe je
to jinak. Jana dûlala prostû vÏdycky to, na co mûla
chuÈ, a to se nûjak s fale‰ností nesluãovalo. Byla
pfiesn˘ opak Libu‰e, která zas dûlala jen to, co po-
kládala za uÏiteãné, aÈ se jí do toho chtûlo, nebo ne-
chtûlo. A já musím mít Libu‰i a Jifiina má Janu, po-
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