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Připomínají-li postavy, místa 
a děje tohoto románu skutečný svět 

a jeho obyvatele, jde o iluzi.
Umění a pravda: 

dvě zlaté rybky hledící si z oka do oka, 
z akvária do akvária.

Slovo na úvod

Bertold Neuman (1900 –1992) byl úspěšný návrhář automobilů a li-
beňský patriot. V pětadvaceti letech si začal dělat poznámky o svém 
životě s úmyslem, že je jednou, až bude v penzi, přepíše do románu. 
Nikdy je nezbeletrizoval (přestože si byl vědom, že často jsou to spíše 
poznámky odborného rázu než souvislý text), dokonce ani jeho dcera 
Vesna Hanwellová se o to nepokusila, ačkoli otcovy zápisky svědo-
mitě doplňovala a opravovala podle toho, co se jí podařilo zjistit.

Paní Hanwellovou jsem poznal v Londýně. Přišla na českou amba-
sádu na mé autorské čtení, a když oficiální část programu skončila, 
představila se mi dokonalou češtinou jako dcera českých rodičů. Byla 
to dáma energická i melancholická. Vyprávěla mi, jak se na začátku 
druhé světové války dostala s rodiči do Anglie, vystudovala klasic-
kou malbu na Royal College of Art, ale namísto umění se věnovala 
navrhování školních a jiných uniforem i dámské módy. Byla vdovou 
po Simonu Hanwellovi, mecenáši umělců a obchodníkovi s realitami. 

V rozhovoru s paní Hanwellovou jsem pokračoval zbytek ve-
čera. Často, téměř v každé větě, se zmiňovala o svém otci, jako by 
ji k němu stále poutal silný cit, přestože Bertold Neuman byl dávno 
po smrti. Už tehdy mi řekla o těch sešitech. Nebyly to deníky, spíše 
záznamníky událostí, vedené nepravidelně buď v pouhých poznám-
kách, nebo holých větách, často však měly podobu několikastrán-
kových bloků prokazujících jistý literární talent. 

Zůstali jsme v písemném kontaktu. Paní Hanwellová si přečetla 
některé moje práce a asi po roce mě požádala, zda bych se nepoku-
sil zápisky jejího otce upravit a vydat (se změněnými jmény všech 
osob, neboť některé – či jejich potomci – jsou jistě ještě naživu). 
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Ochotně jsem přislíbil, že to můžu alespoň zkusit, protože jsem byl 
zvědavý na texty, o kterých mi vyprávěla a jejichž ukázky mi po-
sílala. Tušila, že ve mně vzbudí zájem, a nemýlila se. Přesto jsem 
tehdy silně pochyboval, že by takový spisek mohl být vydán. Ale po-
zvala mě k sobě na Hempstead, a tak jsem jel.

Sešity byly skutečné, psané jednou modrým, jindy černým in-
koustem, vždycky úhledným, dobře čitelným písmem. Začetl jsem 
se do prvního a jen nerad ho odkládal. Jen co jsem si zvykl na au-
torovo řazení informací, před očima mi ožil svět posledních dnů 
habsburské monarchie, život pražských průmyslových čtvrtí v době 
první republiky a lidí, kteří odtud vzešli a pracovali na rozmachu 
a nezřídka i slávě své doby a svého města. Hořet pro něco mělo tehdy 
smysl, který nikdo nezpochybňoval. Ono PRO, jak jsem pochopil 
ze sporých Neumanových zápisků, bylo cenné a nutné. Už tehdy se 
však formovalo silné PROTI, které, troufám si tvrdit, v české men-
talitě po druhé světové válce a bolševické krádeži státu zvítězilo. Být 
PROTI je pubertální, poraženecké a cynicky snadné. Bertold Neu-
man o tom věděl a napsal své. 

Zběžně jsem prošel všechny sešity a sdělil paní Hanwellové, že 
v této torzovité formě jsou texty jejího otce nevydatelné, ale mám 
chuť je přepsat a pospojovat do celku, který má nějaký jednotící 
smysl; jen mi je musí půjčit s sebou domů. Souhlasila. Odhadoval 
jsem to tak na rok, možná dva roky práce, z textu bylo nutné vypre-
parovat většinu odborných podrobností, kupříkladu číselné vnitřní, 
tj. tovární, nikoli obchodní značení jednotlivých modelů, typů a sé-
rií. Byli jsme domluveni, že román – neboť právě román jsem chtěl 
ze záznamů Bertolda Neumana vymodelovat – jí pošlu ke schvá-
lení a jakýmkoli připomínkám. 

To se však, bohužel, nestalo.
Jakkoli Praga Piccola námětem a faktograficky čerpá z jednoho 

autentického života a skutečných událostí, je to, jak doufám, pouze 
román. Napsal jsem ho tak, aby s ním paní Hanwellová byla spo-
kojená.
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Poznámka k názvu
 

Bertold Neuman nadepisoval své sešity názvem Praga Piccola (a pří-
slušným číslem), nebo Praga piccola. Střídání velkých a malých pís-
men jsem musel sjednotit. Pro název románu jsem zvolil variantu 
Praga Piccola; odkazuje k legendárnímu automobilovému modelu, 
který hrál v Neumanově životě důležitou roli. Vozu se obecně říkalo 
Piccola a spousta lidí to dokonce psala počeštěně, tedy Pikola, přes-
tože oficiální název zněl Praga Piccolo. Tvar Praga piccola, psáno 
s druhým p malým, by doslova znamenal „malá Praha“. Vzhledem 
k místu, kde se životní příběh Bertolda Neumana odehrává, by i tato 
varianta byla vhodná. V podobném duchu jsem zachoval i Neuma-
nův způsob psaní hovorových názvů pro různé další automobily. To-
vární označení jednotlivých modelů a verzí jsem se rozhodl vynechat.
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Jsou staré fotky a jsou staré fotky, vždycky budou, protože už ten-
hle, tenhleten konkrétní okamžik je minulost – teď, kdy si ho uvě-
domujete. Nikdy jich nebude dost. Otec mi ukazoval ty opravdu 
staré, nudné a blednoucí a přidával k nim nesrozumitelný ko-
mentář. Já ukazuju jenom ty novější věci, dobarvuju jejich čer-
nobělost po svém. Ne až dodneška, ale skoro. Skoro na všech je 
Libeň, na těch ostatních ne.

Praha byla daleko, my byli napůl výletní, napůl výrobní zóna. 
Patřili jsme k hlavnímu městu, ale byli jsme jinde. Tak nějak na vý-
chod, za špitálskými poli a ohybem řeky. A měli jsme synagogu. 

Ta synagoga ležela otci v žaludku. Byl „původně z Libně“, jak 
říkával, ale já se narodil v Praze, stejně jako šest let přede mnou 
bratr. Otec pracoval ve Vysočanech, byl konstruktér lokomotiv. 
Denně dojížděl z Prahy do Vysočan, které jsou, stejně jako Li-
beň, pozdně připojenou, ale už pevnou součástí Prahy a byly už 
tehdy, ale tenkrát jsme to tak necítili. Žili jsme jinde: na venkově. 
Akorát že u nás se nepěstovala zelenina, ale vyráběla se spousta 
věcí – třeba stroje na výrobu věcí. 

Ti dva si byli tak podobní. Byli jako bratři, tak si je pamatuju. 
Nebo jako dva tátové. Já se k nim příliš nehodil. A dlouho jsem ne-
zapadal ani do automobilky, která sice nebyla naše, ale jako by byla. 
Otec byl od dvanáctého roku našeho století – ale možná už jede-
náctého – jedním ze zástupců hlavního konstruktéra. Bydleli jsme 
pár let v usedlosti Balabenka, té starší. Bolševici ji zbourali. Je to 
už jedno. Děje se to pořád a dít bude, komunisti neměli na ničení 
monopol, učili se to od jiných, mohl bych vyprávět a taky to dělám.
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Ale já zase mluvím jako dědek, to nechci, nejsem takový. Kdyby 
tuhle dobu popisoval namísto mě Rudi, můj velký bratr, všechno 
by zářilo barvami. Tím chci říct, že bratr by nad zbouranou Ba-
labenkou mávl rukou. Otec ne, ten nesnášel nové věci. Máti ano, 
ta je vítala do vysokého věku. A i když jsem byl v tolika věcech 
po ní, v tomhle vůbec ne. Já se díval víc dozadu nebo alespoň ko-
lem sebe, dopředu málokdy, leda při práci. Myslím, že mi to vyčí-
tali. Kdo dělá auta, musí se dívat jen jedním směrem, říkával otec 
a pokaždé při tom máchl před sebe. V duchu jsem s ním polemi-
zoval: takhle ale člověk nabourá. Žil pouze továrnou, zato máti 
vzhlížela ku Praze. Otec se snažil mít pochopení. Vzpomínám si 
na její obrovský klobouk s péry. Vypadala jako operní pěvkyně 
a chtěla tak vypadat, ale zpívat moc neuměla. Jednou si Rudi po-
steskl, že máti má operu radši než nás.

Před synogogou byl malý park, tam jsem si hrál, stejně jako 
na nábřeží v židovské čtvrti. Praha některé své synagogy bou-
rala, libeňská pořád stála, přestože ji pravidelně oblévala povodeň. 

Máti byla krásná, proto si ji otec vzal a pak i ztratil. Pocházela 
z ušlechtilého, nepříliš významného rodu Hofmannů z Aspern-
burgu, měla obstojné věno a neukojitelnou chuť zpívat na jevišti 
v bohaté róbě před publikem. Prarodiče jí dopřáli hudební vzdě-
lání, ten úkol jim dala ona, a když ho splnili, mohli v klidu zemřít 
na souchotiny; oba, ale dědeček ještě stačil přeleštit kliku na praž-
ské konzervatoři u mistra Dvořáka a teprv poté se odebral na věč-
nost. Na virtuosku však měla slabý hlas. Se sluchem to bylo lepší 
a s penězi ještě lepší, ale tohle se na konzervatoři využít nedalo. 
Milovala hudbu a žila hudbou. Když jí bylo dvacet sedm, byla po-
važována za věčnou starou pannu a beznadějný případ. Provdali 
ji za perspektivního inženýra, konstruktéra, o němž šla zvěst, že 
kreslí necudné lokomotivy, připomínající, jak se říkalo, „pánské 
to ve fázi plodicí připravenosti“. Nad jeho obrázky se červenali 
i muži, ale odborníci měli za to, že právě tenhle proudnicový tvar 
je výsledek správného tvarování všech kupředu se pohybujících 
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strojů. Musí kolem nich hladce proudit vzduch, když se noří do tu-
nelů a plnou parou zas vyjíždějí ven. Na tyto proudnicové tvary 
byl otec odborník na slovo vzatý, posedlý jejich zdokonalováním. 
Kreslil si do notesu, který nosil všude s sebou, a máti tvrdila, že 
pracuje i ve spánku. Osud mu ji přihrál, a tak si ji vzal, na jiné 
ženy neměl čas a považoval je za zbytečné rozptylování. Máti to 
imponovalo a od začátku byla smířená s tím, že práce bude pro 
něho důležitější než ona. Škoda, že jí ta pokora nevydržela. Ale 
možná jsem příliš kritický. To děti bývají, než je dospělost upo-
mene, že ten dalekohled, do něhož hledí, drží obráceně.

Tři sta třicet dní v roce trávil v První českomoravské továrně 
na stroje ve Vysočanech, zbytek s námi v Praze nebo na výletech. 
Pak ale vznikla automobilka v Libni. Nebyla první, přesto se jed-
nalo o senzaci. Od roku devatenáct set devět se jmenovala Praga 
a tři roky nato vedení nabídlo otci plat dokazující, že to s ním 
myslí vážně. Přesto se vzpouzel, od mašin ke spalovacím motůr-
kům na čtyřech kolech se mu nechtělo, navíc musel pro podnik 
nakreslit sérii motorových pluhů, které se měly vyvážet do zahra-
ničí. Ale Praga byla součástí První českomoravské, a tak nakonec 
dostal přestup befelem.

Myslím si, že to měl v Libni rád, jenomže ten návrat cítil jako 
nějakou svoji prohru – jako ústup do provincie (jako by Vysočany 
byly o tolik lepší). Tahle jeho nespokojenost se projevila v tom div-
ném nadávání na Židy, co bydleli ve zdejším ghettu. Dělal tehdy 
ze sebe kdovíjakého katolíka, ale když jsme s máti v neděli vyra-
zili do kostela, ani ho nenapadlo jít s námi; leda o Vánocích a Ve-
likonocích, možná ještě na svatodušní svátky. Když jsem se ho 
na to ptal, vysvětlit to nechtěl. A tak jsem mu odporoval aspoň tou 
Libní: „My nejsme žádná provincie. V Libni je úplně všechno.“

Je v tom kus pravdy, byli jsme město samo o sobě, městský 
stát bez hradeb. Já od devíti let špatně spal. Nejdřív jsem si cho-
dil stěžovat na nespavost do ložnice rodičů, to ještě lehávali 
v jedné posteli. „V deseti letech nemůžeš spát?“ zlobil se otec. 

PICOLA URBAN344.indd   15 24.2.2022   13:05:40



16

„Co mám říkat já? Nespavost se s věkem zhoršuje. Koukej za-
plout, Berte, mysli na někoho hodného a ten ti spánek přinese.“ 
A máti jednou dodala: „Ale v opravdu vysokém věku se ti spá-
nek vrátí. Podívej se na dědečka.“ Dědeček spal patnáct hodin 
denně a pak ve spánku umřel. „Takovou bych chtěla mít smrt,“ 
řekla máti a my s bratrem se pak museli nad dědečkovou rakví 
modlit za spásu jeho duše. 

Když pak začala válka, ta první velká, přes den jsem jezdil v každé  
volné chvíli na kole a v noci, když svítil měsíc, chodil k řece na 
ryby. Zdaleka jsem tam nebyl sám, seděli tam s udicemi libeňští 
kluci, ti z dolní strany kolem zámku mě znali jako továrnického 
a před Hornolibeňáky a pobudy mě vždycky ubránili; kupoval 
jsem si je cukrovím, které jsem kradl doma ve spíži. Naučili mě 
ryby vyvrhovat. Nikdy jsem nechytil jesetera, přestože prý v řece 
byli, ale mřenek, perlínů, mníků a střevlí jsem nalovil bezpočet. 
Když otec ráno ucítil v kuchyni rybu, šel hledat prut. Ne aby mi 
nařezal, ale aby ho vyhodil. Ale to mu nebylo nic platné, v mi-
nutě jsem si dokázal vyrobit jiný, stačilo sejít k řece, kde podél 
břehu rostly lísky a vrby.

Nejdřív to kolem nás šlo pomalu, před válkou se čas vlekl. Pak 
se to spustilo a léta to nemělo konce. Poznal jsem, že se něco mění, 
když se v továrně přestala stavět osobní auta. To, co se vyrábělo 
místo nich, jsem nejprve nedokázal pojmenovat. Až mi někdo vy-
světlil, že to jsou železné součásti pro miny. Začal jsem vídat in-
validy. Tolik beznohých nebo jednonohých mužů v Karlíně nikdo 
nepamatoval, rojili se kolem vojenské nemocnice jako chrobáci 
a ti schopnější – a hlavně ti, co jim chyběla spíš ruka než noha – 
se vydávali až k nám do Libně, kde si v koloniálu kupovali levné 
víno, sedávali v hospodách a za pivo a tabák vykládali, jak přišli 
ke svému neštěstí. 

Zhruba v té době k nám poprvé přivedli na návštěvu Lilianu, 
sestřenici z druhého kolena a dceru Fridricha Flegla, matčina 
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bratrance z Jihlavy. Ani já, ani Rudi jsme o její existenci dopo-
sud neměli tušení. 

„Liliana! Co je to za jméno?“ zasmál jsem se přede všemi, když 
jsem potřásl strýci rukou. Ona, Rudi, strýc, otec i máti se na mě 
krátce podívali, a mě nenapadlo nic lepšího než v tom pokračo-
vat: „To se musí pořád říkat takhle dlouze? Li-li-á-na?“

„Dá se to zkrátit,“ odpověděla dívka a nespouštěla ze mě šedé 
oči, které jako by říkaly: „Nebudeš otravnej, chlapečku, že ne?“ 
Myslel jsem, že se aspoň začervená, ale to jsem se pletl. Věděla, 
jak jsem dotčený její nenadálou přítomností, o níž nevím, co si 
mám myslet, ale nechala to být. Ať se v tom pěkně vykoupám.

„A jak?“ optal jsem se. „Lili? To je hezké. Rudi a Lili. To byste 
mohli chodit za ruce.“

„Hm,“ pokrčila ramínky. „Proč ne?“
Rudi mě kopl do kotníku.
„Anebo Liána?“ nadhodil jsem a nutil se do smíchu. 
Bratr zavrtěl hlavou, pohlédl na otce a na mě. Rodiče odešli 

vedle a nás tam nechali.
„Dokud žila, říkala mi maminka Lilo,“ sdělila mi dívka. „To 

klidně můžeš taky. Tatínek nastupuje k vám do továrny, budu teď 
bydlet hned vedle.“

A mě to trklo. Ten poloviční sirotek, o němž se rodiče párkrát 
zmínili u večeře, byla tahle Lila. 

Samozřejmě vzala Rudiho za ruku a odvedla si ho za dospě-
lými do salonu. Já zůstal u dveří sám a silou vůle zkoušel zchla-
dit si tváře na normální teplotu. 

Strýc Fridrich u nás dvakrát týdně jedl a jednou do měsíce při-
vedl na návštěvu Lilu – nebo bych měl spíš říct, že ona se jenom 
občas uvolila k nám jít –, ale důvodů, proč jsme Fleglovým ký-
ženou náhradní rodinu nevytvořili, bylo víc. Tím hlavním byla 
máti, i když ona sama by to svedla na libeňskou operu. 

Jak už jsem řekl, zpívat moc neuměla, leda sbory, ale každý večer 
si přehrávala na gramofonu nahrávky s velkými ženskými áriemi. 
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Stěžovala si, že opera v Libni je uboze maloměstská a nestačí ani 
na operetu. Čím dál častěji jezdila fiakrem do Prahy, do někte-
rého z hudebních divadel. Bylo jí jedno, zda je české či německé, 
požadovala jen kvalitu hudby a zpěvu. Uši měla ze skla, pod tla-
kem nesprávných tónů jí praskaly. Všiml jsem si, že otec, který 
předtím býval o večerech doma a rád si s ní u vína povídal, za-
čal zůstávat v práci dlouho do noci. I on se v domě nudil, byla to 
nuda bez ní, zatímco její nuda byla s ním. Sledoval jsem, jak jim to 
spolu jde čím dál hůř, ale nešťastný jsem z toho nebyl, naopak. Měl 
jsem volnost, o jaké se jiným čtrnáctiletým klukům ani nesnilo.

Bratr studoval na strojního inženýra a bral kursy ekonomie. Říkalo 
se, že v továrně jednou převezme otcovo místo a půjde ještě výš; 
na post samotného ředitele (ale dopadlo to zcela jinak). Já si malo-
val, že budu dělat hlavního konstruktéra a všechno hezky zůstane 
v rodině, ale Rudi mě vždycky odbyl poznámkou, že mi technické 
předměty nejdou, že jsem po máti, tudíž schopný udělat leda ně-
jakou uměleckou školu nebo, nedejbůh, filosofii. Otec ho mírnil, 
ale viděl jsem na něm, že s ním souhlasí. Přišlo mi to líto o to víc. 
Byl jsem zamilovaný do středního modelu Alfa, a to od roku deva-
tenáct set třináct, od svých třinácti let, kdy jsem pochopil, že zlatá 
střední cesta je právě ta moje. Jednou jsem se před Rudim ke své 
platonické lásce přiznal a on, schválně před otcem, aby ho vypro-
vokoval, řekl: „Berte, na Alfu raději nesahej. Nejenže bys neuměl 
natankovat a už vůbec bys nenastartoval, ale ty bys to auto nedo-
kázal ani správně umýt, aby ti při tom volant nezůstal v ruce.“ Ten-
krát jsem se rozbrečel a Rudi musel jít spát bez večeře, ale hluboko 
v mém motůrku rachotilo podezření, že bratr má pravdu.

Čtvrtého října devatenáct set patnáct, unavený fyzikou a ma-
tematikou, kterými mě úkoloval otec a občas strýc Fridrich (rov-
nice o dvou neznámých a břemena na nakloněné rovině), jsem 
si v půl deváté večer navlékl přes kalhoty a svetr hnědý plátěný 
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overal a v kožených botách nošených na výlety odpochodoval 
do továrny, tam klidně prošel vrátnicí a jako syn Rudolfa Neumana 
byl pozdraven tak uctivě, až mi bylo hanba. Pomocí dvoumetrové 
kovové trubky, coby páky, jsem dotlačil z garáže na tovární dvůr 
odbržděný zelenočervený vůz Praga Alfa 1156 ccm, jeden z „ne-
pojízdných“, které jsme uchránili před povinným odevzdáním 
armádě. Na dvoře jsem rozsvítil čtyři lampy zavěšené mezi ba-
ráky na ocelových lanech a dal se do práce. Ani jeden z hlídačů, 
kteří se přišli podívat, co se děje, se mi v tom nepokusil zabránit. 

Vypil jsem při té noční šichtě litry malinové limonády, jež byla 
v dílnách k dispozici zaměstnancům i zákazníkům. Když začali 
dělníci chodit do práce, měl jsem rozmontovanou polovinu stroje. 
Lampy, blatníky, páky, klakson, volant a sedadla, čelní sklo, re-
zervní kolo i stahovací střechu, mříž chladiče a jeho část, klínový 
řemen, káble a svíčky. Blok motoru jsem neunesl, a tak jsem z něj 
pomocí klíčů pomalu snímal sací ventily a uvolňoval sací po-
trubí, ale nechal ho tam, zato plechy karoserie a nepočítaně šroubů 
a matic jsem z vozu odstrojil, vše leželo kolem kostry s motorem 
dřepícím v plechové vaně a já kousek po kousku rozebíral válce.

Když jsem se mořil s posledními kroužky a pak ojnicí, někdo 
za mými zády zakašlal a já sebou trhl. Uviděl jsem kluka v modré 
haleně a s modrou čepicí naraženou do čela. Byl o něco větší než 
já, měl chytrý obličej a mastnou čelist, začernalou novými vousy. 
V levé ruce držel svačinu, dva nakousané chleby spojené tmavými 
povidly, a pravou rukou si tu nehezkou bradu mnul. Boláky, co 
se mu dělaly kolem úst, měl určitě od těch umouněných rukou. 
Chtěl jsem ho na to upozornit, ale začal mluvit on.

„Mohl bych se zeptat, pane, proč nám to rozebíráte?“ 
„Z důvodů mně vlastních,“ odsekl jsem. „Jak se jmenuješ?“ 
„Bohuslav Masopust, učedník u mistra Roulicha, toho času 

v nástrojárně. Je mi patnáct roků, tak jako vám.“
„Jak víš, kolik mi je?“
„Tady vás zná každej, přece.“
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„A baví tě to? V nástrojárně.“
„A jak. Budu mechanikem. Mistr mě pořád chválí.“
„Aha.“ Něco mě napadlo. „Tykejme si. Já jsem Bert.“
„Bertold?“
„Ano, ale Bertolde mi nikdo neříká.“
„Tak ti děkuju a čest tobě, Berte. Ale měl bys toho nechat, jestli 

chceš něco vědět.“ Ukázal na kovovou spoušť.
„Překáží to někomu?“
„No jeje. Kvůli vám nemůžou vyjet… teda kvůli tobě,“ mávl 

rukou do strany. „Ale hlavně bys to mohl zničit. Viděl jsem, jak 
rveš ty hlavy válců. Tohle se nedá takhle dělat.“

Ohlédl jsem se. Pozorovali mě dva mistři, jeden tlustý a druhý 
s knírem hustším, než nosil filosof Nietzsche. Znal jsem je od vi-
dění. Kývl jsem na ně a oni nadzvedli čepice. Za nimi čekal na vý-
jezd opravený traktor – tříkolový Saunderson s padesátikoňovým 
benzinovým motorem.

Podíval jsem se na své špinavé lesklé ruce, voňavě páchnoucí 
technickým olejem. „Ale já si teď těžko pomůžu, a nepomůžu ani 
jim. Nevěděl jsem, že dneska budete něco tahat ven.“

„To sis asi měl zjistit, než –“
„Prostě jsem si to nezjistil, Bohuslave, je mi líto.“
„Hm… Bohuslav mi nikdo neříká.“
„A jak ti říkají? Bohouš?“
Sešpulil rty, jako by se předem připravil na to, že se mu budu 

smát. „Říkají mi Hejl.“ Pak zapískal Proč bychom se netěšili.
Odkašlal jsem si. „Umíš hezky pískat. A to ti opravdu říkají 

Hejl?“
„Říkají mi: Hejle, podej tohle a přines tamto a skoč nám pro 

pivo. Umím i zpívat. Teda teď už moc ne. Mně to nezpívá ode 
dne, co se mi zlomil hlas.“

„Zpíval jsi v kostele?“
„Ano. Teda dříve. Rodiče jsou moc zbožný. Já se za ně nestydím.“
Zasmál jsem se. „A proč bys měl?“
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„Právě,“ zamračil se Hejl. „Chodil jsem pak do dělnickýho 
spolku Věnceslav – užitý řemesla, čtení vlasteneckejch básní, 
umělecký dovednosti, múzický schopnosti a hlavně zpěv. Vyni-
kal jsem. Dvakrát týdně tam –“

„Podívej, Hejle,“ přerušil jsem ho. „Někdy nám můžeš zazpí-
vat, ano? Až skončí válka a bude nám do zpěvu.“

„Tak jo. Zazpívám, až přestanu mít divnej hlas.“
„Teď běž. Mám tady práci.“ 
„No právě. Váš otec… Tvůj, teda, mě poslal, ať vám s tím píchnu. 

Ti.“
„On tu byl?“ podivil jsem se.
„Když tys byl tak zabranej v tý Alfě, žes o něm neměl páru, 

člověče. A on přišel k nám do dílny a vyvedl všechny ven a my 
na tebe koukali a ty ses pachtil s haubnou.“

„A kdy to bylo?“ Podíval jsem se na hodinky a nemohl uvěřit, 
kam se noc propadla i s kusem jitra.

„Asi tak před dvěma hodinama. No a pak pro mě poslal, že 
za tebou mám jít a pomoct ti dát to zas dohromady.“

„Ale já to chci nejdřív rozebrat.“
„Ano, říkal, že nebudeš chtít poslechnout. Takže to mám s te-

bou nejdřív rozebrat a pak zase dát dohromady. Ale budeme to 
dělat do zítra, na to tě upozorňuju předem.“

„Ale oni s tím nevyjedou,“ ukázal jsem na traktor.
„To nevyjedou ani tak.“
„A nezlobil se? Otec.“
„On se nikdy na nikoho nezlobí.“
„Tak to ho neznáš.“
„Náhodou, on má pochopení, máme ho tady rádi. Celou vaši 

rodinu.“
„Hleďme.“ Cítil jsem, jak rudnu. Už zase.
„No. Povídal, že tě chápe. Pan mistr Roulich taky. Nás taky ne-

baví dělat náklaďáky a traktory pro vojáky. Nějak mi před tvým 
panem otcem uklouzlo, že bych šel Alfu rozebírat s tebou, to je 
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přece zábavnější než kompletovat ty obrovský převodovky, ne? 
A on povídá, ať ti jdu říct, že toho máš nechat, a když nepo-
slechneš – jako že určitě ne –, mám to teda dorasovat s tebou, 
třeba se něco naučíš. Ale potom ji musíme hned znova sestavit.“

„A zvládneš to? Přece jen by to chtělo nějakého tovaryše, ne?“
Hejl se podrbal na mastné bradě, zakoulel očima a posunul 

si čepici do týla. Pak vnořil ruku vyzbrojenou klíčem do mo-
toru, něčím pohnul a pak začal vyndávat ven jednu součást 
za druhou, takovou zručnost jsem mu mohl jen závidět. Hrábl 
do pístu a vykvedlal ojnici, pak druhou a třetí. Bylo zřejmé, že 
teď to půjde mnohem rychleji. Řízení, nádrž, vozová péra, ba-
terie, tlumiče, diferenciál, bubny brzd, převodová skříň, hřídel 
se poroučely ven, i když úplně všechno rozebrat nešlo ani jemu. 

Rozčilovalo mě, jak si při práci hvízdá, ale konečně jsem si 
mohl trochu odpočinout. Záda mě bolela, jako bych v nich měl 
železné šrouby. Občas jsem se porozhlédl po dvoře, jestli někde 
nezahlédnu otce. Ale už se neukázal. 

Auto bylo rozebrané v poledne. Nad pozdním obědem jsem 
usnul, odpoledne a večer jsme Alfu dávali dohromady.

Po druhé ranní vypadal automobil jako před nějakými třiceti 
hodinami. Jenom potřeboval naleštit. Podal jsem Hejlovi ruku. 

„Tak co,“ ušklíbl se, „naučil ses něco?“
Ta otázka mi přišla nemístná, a tak jsem jen odbelhal do vrát-

nice a padl na kožený kavalec; domů bylo přes lán Libně strašně 
daleko. Bolela mě hlava, páteř, ramena, paže a kříž. Spal jsem 
bez hnutí až do rána, a přestože to byl spánek hluboký, po ce-
lou dobu jsem si uvědomoval vůni cikorky. Vrátný si vařil jeden 
kafáč za druhým a kromě lampičky mu na stole svítila i svíčka, 
přilepená voskem k porcelánovému talířku. Když jsem se pro-
budil a ta svíčka pořád ještě hořela, zeptal jsem se, jestli je to 
hromnice zapálená proti účinu blesku. Zavrtěl hlavou a na-
bídl mi hrnek náhražkové kávy. Vysvětlil mi, že se každou ho-
dinu u té svíčky modlí za zdraví císaře pána, který je nemocný, 
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