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Luisa zůstala stát a Markéta vytáhla mobil.
„Já to objednám, chce někdo ještě něco? Udělám nákup. Něco dob-

rýho si uvaříme k obědu.“
Když se na ni dcera podívala, všimla si, že má rozmazané oči.
„Tys brečela, mami?“
„Ne.“
Josef už to nevydržel: „Tak si dej normální, ne? Proč piješ sójový?“
„Normální nepiju, Jsem laktózně citlivá. Ale to bys věděl, kdyby ses 

o nás trochu zajímal.“
„Cože?!“
Luisa si vzdorovitě dala ruce v bok a nechtěně vypadala jako selka 

v oblastní opeře, jako špatná herečka.
„A do tý školy jdu! Žádný rodinný důvody tady nejsou. Teda evi-

dentně ne pro mě.“
„Tak to se pleteš,“ mile se na ni usmál. „Protože z tý školy jsme tě 

odhlásili. Z rodinnejch důvodů.“ Na slově rodinných si dal velice zále-
žet a řekl ho jako v ordinaci logopeda.

Luisa zbledla jako při odběru krve a práskla dveřmi od ledničky.
„Na to nemáš právo! Mami?!“
Dcera utekla po schodech nahoru. Josef chtěl za ní ještě něco zavo-

lat, ale Markéta mu položila ruku na rameno, aby ho uklidnila: „Nech 
ji…“

„Vidíš? Myslí si, že jsem to udělal já. Mám jí říct, žes to byla ty? 
Nebo budeme hrát hru, že jsme se takhle dohodli?“

Chtěl ještě něco dodat, ale v tu chvíli zazvonil domovní zvonek. 
Nechápavě se podíval na hodinky: „Teď?“

Markéta odešla otevřít a za okamžik se vrátila. „Pošta do vlastních 
rukou.“

„To bude asi kvůli tý valný hromadě, ale proč to nepošlou kurýrem?“
Po chvíli si všiml, že Markéta drží ještě jeden dopis. Už zdálky bylo 

vidět, že má černý rámeček a že se bojí mu ho dát. Tak si ho vzal sám 
a přelétl očima ozdobné smuteční lemování. Musel se taky posadit.

„Pája…“

Z hladiny Vltavy startuje labuť, snaží se, ale zoufale jí nejde 
vzlétnout. Josef stojí nehnutě na mostě a pozoruje ji. Když mu 
někdo zavolá, nebere to. Když po něm zamilovaný pár chce, aby je 
vyfotil, nevnímá je. Jen se dívá na bílou labuť, jak se plácá křídly 
na hladině.

V moderní obřadní síni krematoria chyběl jakýkoli náboženský 
symbol nebo náznak naděje posmrtného života. Ani řečník neměl 
vadu řeči, aby tak naposledy nechtěně upozornil na pozemské 
trápení. Všechno bylo obludně sterilní. Celá přední stěna síně 
byla skleněná, s výhledem na hřbitov, takže přece jen se tu a tam 
dal vidět i kříž a na něm Spasitel, ale většinu plochy vyplňoval 
majestátní platan, jenž měl pravděpodobně působit uklidňujícím 
dojmem. Co architekti nedomysleli, byl — život. Tolik se sou-
středili na smrt, že zapomněli, že na hřbitově žijí ptáci. Během 
smuteční řeči tak do stěny narážely sýkorky a vrabčáci a padali 
omráčení nebo mrtví k zemi. Působilo to znepokojivě, ale řečníka 
to nevyvádělo z míry, asi byl na to zvyklý. Nálepky letících ptáků, 
které se dávají na skleněné plochy, se do obřadní síně zkrátka 
nehodily. Možná místo nich by stačilo dát kříže, jenže to bylo 
v dnešní době nekorektní.

Smutečních hostů nebylo mnoho. V první řadě seděla žalem 
zlomená vdova — děti naštěstí neměli — a za ní pár známých a ti-
síc mil vzdálení příbuzní. Řečník dokončoval nějakou oblíbenou 
smuteční strofu od Wolkera, během níž do stěny narazil i docela 
vzácný brhlík tříprstý:

„Smrt je jenom bílá boží muka
na rozcestí, v poli.
Dlouhá cesta utrmácí,
nohy bolí,
oči jako smutní ptáci
na trávník se posadí,
ruce zemi pohladí…“
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Řečník se uklonil rakvi a z dokonale ukrytých repráků zazněla píseň 
Across the Universe od Beatles, ovšem v předělávce slovinské skupiny 
Laibach. Josef věděl, že Laibach měl Pája rád, a vdově tuhle skladbu 
poradil on. V soustrojí cvaklo a rakev pomalu mizela v suterénu, což 
mělo zřejmě symbolizovat pohřeb do země. Těch pár hostů začalo 
kondolovat. Josef byl smutný, ale absurdita pohřbu mu nedovolila uro-
nit jedinou slzu. Tomáš, jeho kolega z práce, zde byl taky, s Pájou se 
znal, i když byl o generaci mladší.

Během poslední písně zašeptal Josefovi: „Prej je prázdná.“
„Co?“
„Nepovolili převoz těla kvůli nějaký infekci.“
Josefa to překvapilo. „To je v prdeli… Proč mi to neřekla?“
„Mně se zdá spíš divný, že skoro nikdo nepřišel, já ho měl docela 

rád.“
„Byl z děcáku,“ prozradil mu Josef, který se s Pájou znal od studií.

Dokud chčiju — žiju! Všichni tam musíme. Ser jak o život, třeba je to napo-
sled! Nevíš dne ani hodiny… kdy dojde hajzlpapír.

Josef četl nápisy na záchodcích hospody, která se nacházela nejblíž 
krematoriu. Smutek a žal dává vždy vzniknout černému humoru a on 
musel ocenit, že některé vzkazy byly i vtipné. Taky mu vlastně přišlo fajn 
zapít Páju obyčejným fernetem nebo pivem a zelenou. Vyšel ven, že si 
zakouří, ale hlavně chtěl být sám s vdovou po Pájovi, která zde už kouřila 
svou elektronickou cigaretu. Přistoupil k ní a objal ji. Znovu se rozplaka-
la. Když křečovité záškuby ramen zeslábly, nabídl jí svou cigaretu.

„Chceš?“
„Ne. Anebo jo. Promiň. Jaký máš?“
„Zuby…“
„Lehký?“
„Vykotlaný, takže asi jo.“
Smutně se zasmála a vytáhla si bílou dutinku nacpanou voňavou 

směsí virginského a tureckého tabáku z krabičky s obrázkem rakovi-
ny úst.

„Proč jsi nezavolala?“
„Já nevím.“
„Třeba by se dalo něco… aspoň ten převoz… nějak pomoct.“
„Ale nedalo.“
„Je tam aspoň konzulát… náš nějakej?“
„Tam ne. Až v Indii.“
Josef se odmlčel, až teď se mu vehnaly slzy do očí. Na cigárku 

před hospodou čtvrté kategorie.
„To je v prdeli… promiň.“
Vdova začala sama od sebe popisovat, jak se to celé seběhlo: 

„Vylezla jsem z vody, už mi byla zima… on že si ještě bude šnor-
chlovat… věděl, že tam jsou proudy, víš, že byl dobrej plavec.“

„Měl nějaký medaile ze střední, říkal.“
„Ale na tom místě jsme byli kvůli mně, že jsem chtěla lepší 

kafe, rozumíš? Kvůli blbýmu kafi!“
Zase se rozplakala a Josef ji musel konejšit.
„Neblbni… za to nemůžeš.“
Podívala se ke vchodu do hospody: „Já už zpátky nejdu. Kromě 

tebe tam skoro nikoho neznám.“
„Nech mě to zaplatit.“
Kývla, típla cigaretu a chystala se odejít. Podal jí papírek s ně-

jakým číslem.
„Počkej ještě! Kdybys potřebovala nějak pomoct s těma paten-

tama, tak mi zavolej, nebo Tomášovi, máme na to nějaký fondy…“
„Dík…“ usmála se, „číslo na vás mám.“
„To je jiný číslo. Na choulostivý věci. Prosím tě, teď nic nepro-

dávej, všichni by tě natáhli. My se ti ozvem, jo?“
Pokrčila rameny a papírek si vzala. Ráda.
Zaplatil příjemně malou útratu (lidi dnes už ani neumí pořád-

ně zapít kolegu!), přivolal auto a vyrazili se ženou domů. Byl zvě-
davý, jakou hudbu Aida vybere. Věděla o pohřbu a určitě i o tom, 
jaké skladby zazněly při obřadu, protože telefon s ní měl propo-
jený 24 hodin denně. Překvapilo ho, že umělá inteligence zvolila 
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skladbu s velmi zvláštní atmosférou z roku 1980 od jazzrockové skupi-
ny Jazz Q, která se sice výborně hodila k uměle osvětlenému nočnímu 
městu, ale jinak si vůbec nepamatoval, že by kdy Jazz Q poslouchal. 
Hudba ho nutila ke vzpomínkám. Přemýšlel, mlčel a čekal. Věděl, že 
rozhovor začne Markéta. Těsně před tím, než promluvila, Aida ztišila 
hudbu.

„Proč jste vlastně tu firmu tenkrát rozdělili?“
„Pája měl ty svoje kvantový teorie, já obyčejný algoritmy. To nedě-

lalo dobrotu. Já chtěl něco tvořit hned, on pořád teoretizoval.“
„No obyčejný zas tak ne, když jsi stvořil,“ rozhodila rukama a tím 

zřejmě myslela Aidu, „tohle všechno.“
Zavrtěl hlavou: „My bysme se na ničem nedohodli, bylo lepší hned 

po škole to rozdělit. A vidíš, nakonec mu to vyšlo a byl takovejhle kou-
sek od Nobelovky.“

Ukázal ve vzduchu míru relativního úspěchu.
„A nezáviděl ti?“
Zasmál se: „On mně? Ty to nechápeš? Ten jeho patent má mnohem 

větší cenu než nějaký řízení aut! Ale využít půjde později, mnohem 
později, až budou běžný kvantový počítače.“

Pokrčila rameny, nechápala, měl pravdu.
„A co teď s tím?“
„Nevím. Chceme to od ní koupit dřív než Izraelci nebo Amíci, Tom 

už na tom maká. Je s ní v kontaktu.“
„Nevolala ti Luisa? Spí u kamarádky.“
Zavrtěl hlavou a ukázal prsty na sebe. „Naše dcera? Mně? Nevolala 

mi sama od sebe snad rok. Počkej, jak se jmenuje ta její kámoška?“
„Schwarzová.“
Josef se zasmál a ona na něj překvapeně pohlédla.
„Co je?“
„A není její táta náhodou doktor?“
„Náhodou je.“
Bublavá čvachtárna od Jazz Q trochu zrychlila a Josef si konečně 

vzpomněl, odkud skladbu zná — z televizního seriálu Bez vědomí.

Aida naopak zpomalila a až za tři vteřiny věděl proč: předjeli 
neosvětleného cyklistu v černém.

„Vidělas? Bez Aidy bych ho přejel.“
Podívala se na něj nevěřícně. Copak si nepamatuje, kdo mu 

vymyslel ten název?
„Beze mě by se to jmenovalo jak? PX50?“
„Promiň, ale ono by to fakt vypadalo blbě, kdybys vedla náš 

marketing. Název se ti poved, já vím. Ale tohle po mně nechtěj.“
Pak už se v autě mlčelo. Aida to ticho nevydržela a pustila árii 

z opery Aida.
„Tos udělal ty?“ usmála se Markéta.
Josef po pravdě zavrtěl hlavou. Poťouchlost Aidě nikdo na-

programovat nemohl, ani to nešlo. Pro umělou inteligenci je 
ironie, sarkasmus a humor nepřekonatelný problém. Dokončit 
neúplnou symfonii konkrétního hudebního skladatele na zákla-
dě fragmentů a náčrtů poslední věty, pomocí analýzy veškerých 
dalších skladeb autora, to se dá stroj naučit. Ale kdyby měla 
analyzovat větu „To se ti opravdu povedlo, ty Einsteine!“, nikdy 
by nepochopila, že význam je přesně opačný, ironický a vyjadřu-
jící intelektuální nadřazenost. Proto vzal árii z Verdiho Aidy jako 
kouzlo nechtěného — použití nejjednoduššího algoritmu: Aida si 
z telefonu ženy přečetla, že často poslouchá Verdiho.

Okamžitě odešel do sprchy, aby ze sebe smyl fantomový pach 
smrti a krematoria. Zvolil masážní program tři, který mu jemně 
masíroval koule, a říkal si, že kdyby scéna ve sprše byla v ně-
jakém stupidním vztahovém filmu a on byl jako hlavní postava 
žena, záběr by vypadal tak, že by se schoulila do sprchového kou-
tu, objala kolena a plakala do stékající vody. Do toho by pustili 
ukňourané Radiohead a proložili pár záběry z minulosti jakoby 
roztřesenou osmičkovou kamerou, jak s Pájou na studentských 
kolejích paří a zakládají firmu. Musel se tomu zasmát a nahlas vy-
pustil ze střev nahromaděný plyn. Nebyl cynik, ale věděl, že smrt 
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k životu patří, že celý život je sčítáním větších a menších rizik a na 
konci dojde k zúčtování. Zároveň si byl jistý, že smrtí na tomto světě 
nic nekončí, naopak — začíná. Tady jsi jen taková housenka a pak, až 
přijde smrt, odumře jen jedna tvoje část, kukla nebo tělo, a z tebe se ko-
nečně stane opravdový motýl, říkala mu babička a jemu se ta dětská 
teologie nesmazatelně vypálila do mozku. Tak jakejpak seš, Pájo? 
Otakárek fenyklovej, nebo lišaj smrtihlav? Jednou se potkáme a ty mi 
to všechno vysvětlíš.

Zatímco se sprchoval, Markéta jako správná matka nevydržela 
a opatrně otevřela Luisin pokoj. Prolistovala nějaké časopisy, jejichž 
názvy jí nic neříkaly, ani jména celebrit uvnitř — první znaky skuteč-
ného stárnutí a generační propasti — pak se podívala na noční stolek, 
kde ležela nějaká starší kniha z antikvariátu. Byla to Teorie o nad-
hodnotě od Karla Marxe, zřejmě dějepis, usoudila s uspokojením. Ve 
stolku našla platíčko hormonální antikoncepce, trochu se zarazila, ale 
hned se zase uklidnila, když zjistila, že byly všechny tabletky až do 
dnešního dne řádně snědeny, žádné drogy ani podezřelé igelitové pyt-
líčky nikde neviděla, ani pach marihuany, který si ještě pamatovala 
ze studií, necítila. Zvětšenina Luisiny fotografie v momentě přeskoku 
parkurové překážky na koni zde stále visela na zdi a spolu s bičíkem, 
parkurovou helmou a jezdeckým sáčkem na ramínku vytvářela dojem 
cílevědomé dívky z vyšší vrstvy. Nic, co by nasvědčovalo nějakému 
průšvihu, nenašla.

„Náhodou je zodpovědná,“ řekla, když už s Josefem leželi v posteli.
„Jako že ty omluvenky má profesionálně zfalšovaný? Dobrá grafi-

ka?“ odpověděl trochu jízlivě, i když na ženu nechtěl být jedovatý.
„Kdovíco všechno řeší.“
„Jo a co? Že má blbýho koně?“
„A učí se! Na stolku má něco z dějáku.“
Odložil knížku a dlouze se na ni podíval. „Prosím tě, řekni rovnou, 

co chceš, nemusíš takhle oklikou.“
Usmála se, protože ji zase prokoukl. Zkusila to tedy jinak: pohladi-

la ho po hlavě. „Aspoň na tejden. Maledivy třeba.“

Vrátil se ke knize.
„Teď to nejde.“
„Nebo Seychely, jak se nám tam líbilo. Že bysme jeli všichni 

víš?“
Na protest zhasl lampičku a neodpověděl. Ale ženy mají kro-

mě smutných pohledů ještě další přesvědčovací metody, takže 
když na sobě ucítil její ruku a potom ústa, byl vlastně rád, že mů-
žou udělat oboustranně příjemný obchod. Už to bylo dlouho, co 
spolu naposled spali, ale jejich těla měla dobrou společnou paměť 
a navzájem se propletla v jednu bytost.

Zdálo se mu, že je kolibřík zavřený ve skleněné krychli, která 
levituje uprostřed rozkvetlého tropického pralesa. Když se chtěl na-
pít sladkého nektaru, narazil do neviditelné stěny a spadl na dno. Už 
skoro neměl sílu létat, ale chuť na květy byla větší, tak se naposledy 
vznesl a zkusil nový směr.

Náraz do stěny tentokrát nepřišel, zato se probudil. Venku 
právě prohrávala s prvními paprsky slunce svou bitvu tma, za-
lézala unavená a vyčerpaná do děr, sklepů a zaprášených koutů 
se zapomenutými hračkami z dětství a lízala si rány, aby zase 
nabrala sílu a večer vrátila světlu úder. Opatrně vstal a potichu 
odešel do koupelny. Mírně se mu točila hlava a měl pocit velké 
žízně. Ani se nemusel ptát doktora Interneta, co to znamená, pro 
jistotu zamkl, změřil si cukr a hned potom si píchl inzulin. Ne-
bylo to sice zrovna, jako když si feťák šlehne heroin, ale placebo 
efekt přišel téměř okamžitě a skutečný pocit úlevy se zvolna 
stupňoval.

Sešel dolů, uvařil si kávu, věděl, že teď už nemá smysl chodit 
spát, měl by rozhozený celý den. Nebylo otázkou jestli — ale kdy 
se podívá do mobilu. Přesněji řečeno, jestli před ranní toaletou, 
nebo na ní. Zvítězila první varianta, protože ještě nebyla jeho 
hodinka. Nejdříve prolétl asijské trhy, žádná výrazná změna. 
Konzervativní, mírně rostoucí Tokio, menší výkyv v Hongkongu, 
ale tam žádná aktiva neměl, Amerika včera uzavírala v zelených 
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a přes noc nepřišel žádný raketový útok, ani nespadlo letadlo. Než 
si zapnul maily, zadal si k řešení pár šachových úloh s ratingem na 
Chess.com, ale protože se nesoustředil na diagonály střelců, spadl 
mu rating na průměrných 1846 bodů, ale mozek mu to nastartovalo 
dostatečně. V mailu byl souhrn očekávaných událostí na dnešní den: 
vyjádření ministerstva dopravy a financí k pojišťovacím aspektům 
autonomního řízení, zvýšení úrokových sazeb v Londýně, kvartální 
výsledky dvou technologických firem v Německu a rozhodnutí o těžbě 
nebo netěžbě lithia v Bolívii. To ho zajímalo nejvíc. Prolhané zpravo-
dajské servery ho nezajímaly, věděl, že se dá koupit jakákoli zpráva. 
Zajímaly ho takové, za které se platilo, aby uveřejněny nebyly, ale ty 
získával jinak.

Vyrazil do práce dřív, kdy zácpy ještě určitě nebudou. Přesto Aida 
vyhodnotila jako nejlepší cestu znovu přes Hanspaulku, takže zase 
stál na červené u reklamy s Jágrem. Zapnul rádio. Chtěl si hudbu chví-
li vybírat sám. Bohužel začaly zprávy. Chtěl to vypnout, ale zbystřil, 
když uslyšel, že „…bylo v noci zadrženo několik desítek anarchistů 
a levicových extremistů. V obsazené vile Helena, známé také jako 
squat Che Guevara, byly nalezeny materiály vyzývající k ozbrojené 
komunistické revoluci…“

Tak to už stačilo, řekl si a vypnul to. Debilové.
V ten okamžik mu zavolala žena, vzal to okamžitě. „Promiň, ne-

chtěl jsem tě budit, jel jsem dřív…“
Ale ještě než to stačil doříct, Markéta zoufale vyhrkla: „Luisa!“
„Co?“ zkoprněl Josef.
Markéta skoro brečela: „Teď mi volala policie. Včera byla v něja-

kým squatu.“
„Cože??? Snad ne v tom.… to si děláš prdel… kde je? Jedu pro ni.“
„Nemusíš, vezou ji oni. Přijeď dřív, prosím tě.“
Podíval se na reklamní panel a jako naschvál tam zase skočila re-

klama na výlet do komunismu. Zažijte padesátá léta na vlastní kůži. 
Pokýval hlavou.

„Dobře, a víš co? Někam pojedem. Bude to překvapení.“

Stál před domem na exkluzivní adrese v Pařížské ulici, kterou si 
přečetl na reklamě, a hledal, jestli má správné číslo vchodu. Pak si 
všiml nové mosazné cedule s logem té cestovní agentury a zazvo-
nil. Ucítil nějaký pohyb nad sebou, vzhlédl a zazubil se do kamery, 
která mu skenovala obličej. Podobný typ používali ve firmě, takže 
věděl, že teď probíhá sběr veřejně dostupných informací o něm. 
Dveře po chvilce cvakly. Na recepci se ho ujala mladá recepční, 
která ho vyzvala, aby se posadil, představil se a uvedl, za kým jde.

„Moje milá, kdo jsem, to už dávno víte, a za kým jdu, do toho 
vám nic není.“

„Ale…“
„To je v pořádku, Renato,“ ozvalo se seshora, „pan Kaarl jde za 

mnou.“
Manažerka v kostýmku, možná majitelka (i když ta by nebyla 

takhle upjatě oblečená, proběhlo mu hlavou), stála na schodech 
a ukazovala rukou, že může jít. Uklonil se trochu šaškovsky.

„Ano, správně, pan Kaarl jde za…“ nechal jí pauzu, aby se 
mohla představit.

„Za paní Pawlowski, těší mě a pojďte nahoru.“
Myslel si, že kanceláře firmy jsou vytvořené z nějakého lu-

xusního butiku, kde dole se prodávalo zboží a v patérku nad 
obchodem bylo místo pro exkluzivní zákazníky, kteří vyžadovali 
soukromí. Překvapilo jej, že cestovka zabírala ještě dalších něko-
lik pater, vlastně celý dům.

„Ve firmě používáme podobné kamery a asi i software, ale 
moje informační stopa není moc hluboká, snažím se mazat, ma-
zat, mazat, co to jde, proto mě zajímá, co vám o mně vyjelo,“ sna-
žil se nabudit důvěrnější dojem stylem vím, jak to děláte, můžeme 
mluvit na rovinu.

„Je pravda, že nic moc. Josef Kaarl, akcionář společnosti Aida 
a dalších, význačný sponzor Filharmonie a Národního divadla, 
majitel několika patentů a… to je asi tak všechno. A taky že stár-
nete.“
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„Jak to myslíte?“ zarazil se.
„Fotka, kterou software našel, je minimálně o deset let mladší. 

Uklízíte dobře, ale ty vousy vám také slušely.“
„Jo tam je tahle fotka! To už je dávno.“
Mezitím vyšli schody a o patro výš potkali známé české herce 

v kostýmech esenbáků ze 70. let, oba v ruce nějaký text. Slušně je 
pozdravil a oni jeho.

„To byl…“
„Ano. Spolupracujeme s těmi nejlepšími.“
„Ale to musí…“
„Ano, je to drahý.“
Jemně mu položila ruku na rameno a nasměrovala ho do své kan-

celáře vybavené kombinací starého i nového, ale hlavně nadčasového 
nábytku, který bude v módě ještě sto let a možná už padesát byl. 
Ikonické židle Arne Jacobsena, labutí křesílka od téhož dánského de-
signéra, pákistánský koberec, který měnil barvy podle dopadu světla, 
příjemně tlumil jeho kroky, když si chtěl prohlédnout obraz od Miku-
láše Medka nad pohovkou od Eamese.

„Medek?“
„Znalec! Dáte si kafe?“
Přikývl.
„Ten obraz ale neznám.“
„Vypadá jako originál, viďte? Zbyl nám po jedné produkci, nebo jak 

ten zájezd nazvat. Medek, Boudník, Kolář… klient chtěl popíjet v se-
dmdesátejch letech s výtvarníky a zažít nějakej ten výslech. Namalo-
val ho jeden student AVU podle… sebe. Vypadá jako Medek, ale není. 
Toho studenta si ale hlídejte.“

Přinesla kafemlejnek z roku 1980 a zachrastila s ním jak s hudeb-
ním nástrojem. Zjihnul: „Takovej měla babička!“

„Tak si ho namelte sám, ať si zavzpomínáte. Proto tu jste, ne? A po-
saďte se u nás.“

Začal mlít a kanceláří se okamžitě rozletěla vůně. „Takže jak to 
funguje? Do Severní Koreje asi nejezdíte, že?“

Posadila se naproti a se smíchem zavrtěla hlavou: „To skuteč-
ně ne. Je to v podstatě taková hra, na kterou je potřeba přistoupit. 
Klienti si zvolí, do jakýho období…“ chtěla pokračovat, ale do 
kanceláře bez klepání vtrhla asistentka.

„Pardon, já nevěděla, že tady někoho máš, můžeš na moment?“
„Dej mi patnáct minut.“
Otočila se zpátky na nového zájemce o zájezd a Josef mlel 

kávu a poslouchal.
„Promiňte, máme teď docela frmol, finišujeme jednu… no, tak-

že ve zkratce: klient si vybere období, třeba padesátý léta nebo 
normalizaci, a my mu uděláme projekt na míru. Asi nejlepší bude, 
když vám ukážu minulej projekt, máme fotky: takže to byl rok 
1978…“

„Už!“
„Co prosím?“
„Namleto.“
Vzala si od něj mlýnek na kafe a začala promítat na obrazov-

ku fotografie z nějaké prezentace.
„Chartisti, proces s Jirousem, nakládačka od SNB, večer kon-

cert Plastiků, pařba s nějakou trávou, druhej den bytové divadlo 
s Havlovou hrou. Výslechy na StB. Samozřejmě rok 1978 je orien-
tační, nelze všechny eventy, které klient chce zažít, smrsknout 
přesně do jednoho roku.“

„To je Roden?“
„Jo. Mezitím děti jeden den ve škole, branná výchova, IPCHO, 

vy si pamatujete, co to bylo, že?!“
Přikývl a vzpomněl si, jak se obalovali do igelitů a s plynovou 

maskou běhali po škole, Pawlowski mezitím promítala další fotky.
„Ženy chtěly mít svůj program, takže sháněly ledvinky na 

večeři, tady je fronta na maso, chlapi si mohli ještě zajít do tako-
výho jako ČKD si něco vysoustružit, dostali prémie… celý je to 
v městečku okresního typu, nebo spíš městysu.“

„Pěkný, a kde přesně to je?“
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Cvakla rychlovarná konvice a manažerka se zvedla, že zaleje turka.
„Něco je postavený, něco původní, takový bejvalý hornický městeč-

ko na Ukrajině nebo v Polsku. Sladíte?“
Usmál se a odmítl cukr.
„Počkejte, tak na Ukrajině, nebo v Polsku?“
Pokrčila rameny: „Nebo v Bělorusku. Někde tam. Není to jedno? 

Mlíko?“
„Bez mlíka i cukru.“
„Ale i tak jsou ceny… no nemůže si to dovolit každej: je tam velkej 

kompars, herci, zázemí… je to v podstatě jako takový větší natáčení, 
ovšem bez kamer a filmovýho štábu… ostatně my jsme taky bývalá 
filmová produkce, jak jste určitě pochopil.“

Kafe bylo hotové a prezentace skončila. Josef byl zvyklý nakupovat 
impulzivně, rychle.

„Musím teda říct, že se mi to strašně líbí!“
Manažerka ho však přerušila a omluvně zvedla ruce: „Bohužel, 

máme plno až do konce roku. Snad v únoru?“
Na Josefovi bylo vidět zklamání: „Aha, tak to je škoda. No a na ko-

lik to vyjde?“
Přepnula prezentaci na souhrnné tabulky. „Záleží na období, čím 

blíž současnosti, tak je cena lepší, takový osmdesátky se dělají docela 
dobře. Pro koho — tedy kolik by vás bylo?“

„Tři: já, žena a dcera. Hlavně dcera. Ta by se potřebovala o komuni-
smu něco naučit.“

Manažerka pochybovačně zavrtěla hlavou: „A nemůžete vzít s se-
bou ještě někoho? Když se to rozloží na víc rodin, tak to není tak 
strašný a sdílenej zážitek je taky mnohem silnější.“

Josef začal být netrpělivý: „No a na kolik teda?“
„Minimálně na dva miliony.“
„A to je cena za co přesně?“
„Za jeden den.“
Chvilku bylo ticho, pak se suše ozval: „Tak to je ovšem dost.“
Pokrčila rameny: „Jsou třeba svatby, který vyjdou na víc.“

Znovu se otevřely dveře a v nich asistentka s prosebným výra-
zem: „Prosím tě, je to urgentní!“

Manažerka se omluvila Josefovi za vyrušení a on blahosklonně 
přikývl, ať si to vyřeší.

„Díky, tak co se děje, že to nepočká?“
Asistentka jako by se bála to říct, pak hlesla: „Ten,“ odkašlala 

si, protože nesměla říkat jméno, „to odvolal.“
Manažerka překvapeně vstala: „Cože? A ví, jaký tam jsou 

sankce?“
„Teď volali, že nemůžou, jestli to nejde posunout.“
„A řeklas jim, že…“
„Jasně, storno zaplatí, s tím jsou srozuměni.“
„Ale my ty herce nemůžeme držet dýl než… Kdy říkali, že by 

mohli?“
„Nevěděj a taky chtěj vědět…“
Včas ji přerušila a omluvně se obrátila na Josefa: „Pardon, mu-

sím něco vyřídit, hned jsem u vás, vytoč mi ho prosím tě!“
Josef zůstal sám. Zvědavost byla silnější než trpělivost, a tak 

se šel porozhlédnout po kanceláři. Na nástěnce visel celý projekt, 
který se právě produkoval. Byly tam fotografie z příprav: městečko, 
které se právě dotvářelo do padesátých let. Viděl jakousi továrnu, 
uranové doly, načrtnuté uniformy esenbáků, soudní místnost připra-
venou na politické procesy, návrhy interiérů bytů, plakáty s budova-
telskými hesly i upozorňující na to, že američtí špioni naslouchají, 
program na celý týden, seznam písní pro rozhlas, pomocí provázků 
zde byly pospojovány vztahy mezi „postavami“, které v zájezdu měly 
„hrát“. Viděl zlé ksichty estébáků, růžolící tlusté obličeje komunis-
tických pohlavárů, dojičky krav v JZD, předsedy, náměstky, horníky, 
svazáky a taky holubice míru připravené na nějakou manifestaci.

Napil se kafe a spokojeně se posadil.
Manažerka se vrátila s omluvným výrazem, Josef mávl rukou, 

jako že to chápe.
„Jestli se náhle uvolnilo místo, tak bych to vzal…“
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Manažerka se zasmála: „To jste hodnej, ale to nejde.“
„No ne, fakt! Já to beru.“
„Vy to nechápete — to byste musel odjet ještě dnes.“
„Dnes?“
„No vždyť vám říkám, že to nejde. Co dnes, v podstatě hned. A nejde 

jen o cenu, musíte podepsat mlčenlivost, my musíme vyrobit nové pasy 
a tak dále a tak dále. To nejsou Seychely all inclusive, pane Kaarle.“

„Pasy?“
„Dostanete jinou identitu. Jak už jsem říkala, je to hra. A v té hře je 

více lidí, kterým to nesmíte zkazit. Oni si taky zaplatili svoje peníze, 
a pokud prozradíte svoji totožnost, platíte celou produkci i za ostatní, 
plus penále za zkaženou hru a oni dostanou peníze zpět. To se samo-
zřejmě týká i všech ostatních vůči vám. V tomhle případě jich není 
tolik a je to tím pádem dražší. Samozřejmě nesmíte pátrat, kdo je he-
rec, kdo zákazník a jakou roli hraje. Kdybych na to dělala reklamu, tak 
bych řekla, že to jsou Padesátky nabušené akcí.“

Josef chvíli v duchu počítal a zvažoval pro a proti. Pak se rozhodl: 
„Dejte mi ty papíry a já to podepíšu.“

Manažerka nic neříkala a asi taky zvažovala. Pak zavolala asistent-
ku. „Renato? Můžeš přinést dvě smlouvy?“

Josef ji opravil: „Tři. Zapomněla jste na dceru, pojede s námi naše 
dcera.“

Manažerka zavrtí hlavou: „To nejde. Tohle jsou padesátý léta a ty 
nejsou pro děti vůbec vhodný. Nemůžete ji někam dát? K babičce tře-
ba? Kolik jí je?“

Asistentka, která přinesla smlouvy, se nesouhlasně podívala na 
manažerku a bylo v tom cítit napětí.

„Ona to zvládne,“ řekl však Josef rozhodně.

„Ona to nezvládne!“
Josef seděl na kufru uprostřed ložnice a snažil se uklidnit ženu, 

která trucovala a seděla k němu obrácená zády na posteli. Podíval se 
na hodinky.

„Za chvíli je tady auto. Je to jen na tejden.“
„Ale co tam zrovna ona bude dělat?“
Zazvonil mu mobil, ztišil zvuk a nechal ho dál vyzvánět.
„Chci, aby viděla, v jakejch sračkách se tady žilo.“
„Já tam klidně pojedu, ale ji do toho netahej.“
Vstal a objal ji. „Je to zaplacený. A pak můžem jet klidně na 

ty Seychely. Všichni. Zařídím tryskáč. A potom lodí třeba na Srí 
Lanku.“

Usmála se: „Ty seš takovej vůl.“
„Uvidíš, že jí to pomůže.“
Konečně vzal telefon: „Ano? Hned jsme dole, ještě balíme. 

Cože? Tak počkejte, ať si dá řidič zatím třeba cigáro, díky.“
Típl telefon. „A až se vrátíme, dáme ji do Anglie na internátní 

školu, jo? Půjdeš se za ní mrknout? Nebo ne, já tam jdu. A zas tak 
neřeš ty hadry, říkali, že stejně dostaneme nějaký kostýmy. Stačí 
spodní prádlo.“

Na keříku před vilou leze plch, roztomilé zvířátko s huňatým oca-
sem a velkýma černýma očima, která sledují pohyblivý oranžový 
bod — cigaretu řidiče dodávky. Z vedlejšího stromu se neslyšně 
zvedne černý stín. Sova pálená o chvilku později zasekne dráp do 
plchova krku a zazní to, jako když zapraská hořící tabák, jako když 
jehla dojede na konec gramofonové desky, jako nepříjemné ticho za 
falešným tónem.

Dodávka je odvezla na malé letiště, kde na ně už čekal vrtulník 
s nastartovanými motory. Josef musel podepsat ještě nějaké pa-
píry, asi pojištění. Manažerka se přijela rozloučit až sem a něco 
Josefovi řvala do ucha. Papíry se málem rozlétly po letišti, ale 
včas je zachytil a dostal obratem čerstvě vyrobené cestovní pasy 
s úžasnou patinou. Nastoupil a vrtulník se za okamžik vznesl, 
jako když Američané vyzvedávali zajatce ve Vietnamu. Žena 
i dcera už měly nasazená sluchátka s interkomem, aby se vevnitř 




