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1. ÚVOD 

 

Kaž dé ho ž na s jédnou napadné ota žka: „Co po na s 
žu stané?“ Ano, na první m mí sté  jsou to dé ti a to, co do nich snad 
vlož í mé, alé néjsmé-li žna mou osobností  c i VIP, upadnémé ža dvé  
tr i généracé v žapomné ní , tak jako célé  r ady nas ich pr édku . 

„Lidska  sla va, polní  tra va!“ r í ka  klasik, alé mné by moc 
žají malo, o c ém snili moji dé déc kové  a pradé déc kové  c i 
prababic ky. Zda sé jim jéjich sny splnily, anébo žu staly jén jéjich 
touž ébny m pr a ní m? 

Zají maly by mné jéjich la sky i na hody, ktéré  jé pr ivédly 
dohromady a udé laly ž nich pa r, c i dokoncé rodinu. C ému sé divili, 
c ého sé ba li, ža co sé stydé li a na co byli hrdí . Co jé alé réalitou? 
Za žnamy ž matrik o jéjich narožéní ch, sn atcí ch a u mrtí ch. A o ty sé 
žají ma  jén hrstka généalogu , ktér í  vytvor í  svu j rodokmén sahají cí  i 
né kolik sét lét do minulosti, alé když  sé jéj žépta té na toho c i 
onoho pr édka, krom té chto tr í  dat a poc tu dé tí  o nich fakticky nic 
jiné ho néví . 

No a néní  to s koda? Kaž dy  ž ivot jé svy m žpu sobém 
jédinéc ny , néopakovatélny  a žají mavy . Vž dy jé poplatny  dobé , vé 
ktéré  jé prož í va n a ktéra  jéj béžprostr édné  ovlivn ujé. Vé své  první  
knižé: „Tajny  déní k ruské ho légiona r é“ jsém sé pustil sto lét do 
minulosti a nyní  sé žkusí m vra tit skoro o sto padésa t lét. 

Vs ichni sní mé o léps í m ž ivoté ! Alé v tu chví li sé žac nou lidé  
dé lit na dvé  skupiny, a to na ty, co c ékají , ž é s té stí  jim jéjich sny 
splní  samy, což  sé samožr éjmé  ma lokdy stané. No a na ty, co 
žkous éjí  mož né  i némož né , aby své ho cí lé dosa hli. Cí lé a sny nas ich 
hrdinu  byly u mé rné  dobé , vé ktéré  ž ili, a i socia lní mu postavéní , 
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ktéré ho dosa hli, alé vé r té mi, ž é jéjich radost ž dosaž éné ho cí lé 
nébyla o nic méns í  néž li té ch, co né co pr évratné ho vynaléžli, c i 
té ch, ktér í  slož ili své tožna mou opéru, nébo namalovali obdivovany  
obraž. 

Krom opakovany ch cést do archivu  jsém mé l to s té stí , ž é 
jsém sé dlouho a podrobné  vypta val své  maminky na jéjí  rodinu a 
jéjí  minulost. Hnéd mné žaujaly ž ivoty mé ho dé déc ka i pradé déc ka 
Mastné ho. S mojí  maminkou to byly tr i généracé, ktéré  sé narodily 
vé žnaméní  lva a doka žaly sé vžépnout a jí t cí lévé domé  ža svy m 
sném a ž ivotní m cí lém a hlavé  jéj doka žaly dosa hnout! 

 

No a už  jsmé vé druhé  poloviné  dévaténa cté ho stolétí , kdy 
nas i pr édkové  ž ili v rakousko-uhérské m mocna r ství , ktéré mu vla dl 
cí sar  Frantis ék Joséf I. Platilo sé žlatkou, ž Prahy do Kolí na jéždila 
už  25 lét ž éléžna  dra ha, uplynuly již  c tyr i roky od nés ťastné  bitvy u 
Hradcé Kra lové , kdé byla rakousko-uhérska  arma da na hlavu 
poraž éna prusky m vojském a vykrva cély tam tisí cé c ésky ch synu . 
Vojénska  služ ba trvala tr i dlouhé  roky a po takovy ch žtra ta ch, jako 
utrpé la arma da u Hradcé Kra lové , byly odvodní  komisé 
mimor a dné  bénévoléntní , aby doplnily jéjí  stavy novy m „masém“ 
pro pruské  kanony a jéhlovky. 
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2. NÁVRAT Z VOJNY 

 

Bylo dus ic kové  poc así , jémné  prs élo a ž polí  již  fic él studény  
ví tr. Pr idal jsém do kroku, abych sé nérožtr a sl žimou. Mí jél jsém 
s kolu v Za smuka ch, kam jsém pr éd léty chodil, alé ulicé byly 
pra ždné . Poc así , ž é by psa névyhnal, a ja  byl ra d, ž é nikoho 
népotka m. Uniforma, ktérou jsém mé l na sobé , mi již  da vno 
nédé lala ž a dnou para du. 

Z hospody žavoné lo pivo, taba kovy  kour  a né jaka  polé vka? 
Alé mojé kapsa byla pra ždna , té ch pa r kréjcaru , ktéré  jsém u sébé 
mé l, by mné ani nénakrmilo. Téď doléva méži dva rybní c ky a jé 
pr édé mnou kopéc žvany  Vostra k, ktéry  sé dvakra t uhy ba , vž dy 
když  si c lové k myslí , ž é už  budé konc it, sé alé s lapé da l. Kolikra t 
jsém jéj ža své  mla dí  už  vys lapal? Pravda, nikdy jsém nés él sa m a 
ono to v parté  né jak lé pé utí ka . Už  jsém pros él Nésmé ní  a už  
žby valo jén projí t lésém a budu doma. Po tr éch létéch, ktéré  byly 
tak dlouhé , jako bych sé vracél néjmé né  po tr ina cti létéch! 

Vržla branka, Punťa radostí  žakn uc él pr éd svojí  boudou a 
už  jsém byl na chodbé . Sundal jsém promoc ény  kaba t, žabla céné  
boty a smékl jsém c apku. Ano, bylo to jako v my ch snéch a 
pr édstava ch, vytopéna  séknicé, na plotné  pa ra nadžvéda vala 
poklic ky u hrncu . U plotny sta la mojé milovana  maminka, ktéré  sé 
již  žac ala ohy bat ža da. Dva skoky a drž él jsém ji vé své m na ruc í . 
Jak byla drobounka  a kr éhka , ž é jsém sé ba l, abych ji nérožmac kal. 
Vydéchla jén: „Joží fku, tak konéc né !“ 

Hnéd jsém žé sébé vs é svlé kl a dal sus it. Suché  pra dlo bylo 
pr ipravéno v truhlé po tatí nkovi, ktéry  sé tohoto okamž iku k mé  
vélké  lí tosti už  nédož il. Ano, odé dnés ka jsém byl hlavou rodiny ja ! 
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Už  jsém sédé l u stolu, poslouchal maminku a jédl tu néjléps í  
bramborac ku na své té  a dožvé dé l sé, ž é vs udé chybí  chlapi. 
Né ktér í  padli u Hradcé, alé hodné  jich jé na vojné . Zrovna pr éd 
mé sí cém céla  vésnicé vyprova žéla dvana ct mlady ch hochu . Ano, sé 
sla vou a hudbou odcha žéjí  a jako tula ci sé po létéch trousí  domu , 
tak jako ja . 

Po véc ér i jsém padl do postélé a spal jsém célou noc a cély  
dén. Probudil jsém sé žasé na véc ér i, po ní  jsém si vžal taťku v 
klobouk, pla s ť, jého kní r mi narostl na vojné , a s él jsém méži 
chlapy na pivo. Když  jsém otévr él dvér é a vstoupil do mí stnosti, 
vs ichni žtichli a valili na mné oc i. Dokoncé i néjédna brada spadla 
pod otévr éna  u sta dokor a n. Až  když  jsém smékl klobouk a 
poždravil, vs ichni vydéchli, tak jsém byl podobny  své mu 
žésnulé mu otci. 

Vs ichni sé ké mné  hrnuli, ždravili mné a obdivovali mou 
podobu s tatí nkém. A opravdu, v célé  hospodé  byli jén chlapi tak 
nad tr icét. Jén dva postiž éní  hos i, ktéré  asi néodvédli, sédé li tis é v 
rohu u piva. Jédnoho Pa n Bu h požnaménal na dus i a druhé ho na 
té lé. 

Pr isédl jsém si a už  sé hovor toc il kolém ž én a dí vék. Sa m 
jsém jén poslouchal a hnéd první  véc ér jsém sé dožvé dé l vs é, co mi 
maminka némohla c i néchté la pové dé t. Také  jsém odcha žél na 
vojnu s Marií  ž ha jovny v srdí c ku, alé tr i roky byly dlouhou dobou 
pro mné a jés té  déls í  pro ni. Vdala sé do Suchdola, už  pr éd rokém. 

Chlapi si roždé lili vs échny volné  ž ény na dvé  skupiny, mladé  
a vé ts inou chudé  vdovy s maly mi dé tmi na c érné  vdovy a na bí lé  
vdovy dí vky, ktéré  c ékají  na na vrat té ch svy ch voja c ku  nébo 
studéntu  célé  dlouhé  roky. 

 

Sa m jsém byl pr ékvapény , kolik jé tu volny ch ž én a dí vék. 
No a blí ž ila sé posví cénska  ža bava a s ní  i pr éhlí dka, na ktérou 
jsém sé néskutéc né  té s il. Maminka pékla makové  bocha nky na 
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posví cénskou ža bavu a ja  mé l dost c asu néchat si upravit u 
kréjc í ho tatí nku v sva téc ní  oblék, byl mi trochu fést. 

Krom slépic a kra lí ku  jsmé mé li mladou kožic ku, ktéra  
da vala slus nou porci mlé ka, a prasa tko. V na jmu jsmé mé li tr i 
korcé polé na obilí , brambory a žélí . Chudé  to hospoda r ství  
mladé ho chalupní ka, c i domka r é? Alé byl jsém ždravy , na vojné  
jsém jés té  žésí lil a ž a dna  pra cé pro mné nébyla moc té ž ka . 

Vé tr éch chalupa ch, kdé chybé li chlapi, jsém nas tí pal dr í ví  
na célou žimu a oni mi žaplatili v natura lií ch. Vé ts inou dr évém 
nébo séném. Obojé jsmé na žimu potr ébovali, protož é tatí nék, néž  
odés él na vé c nost, né kolik mé sí cu  poléha val a néstac il vs é 
pr ipravit na žimu. Brambor a obilí  jsmé mé li pro na s dva na žimu 
dost, pu da byla plna  séna a domék cély  oblož ény  dr évém. Byl jsém 
spokojény  a žima mohla pr ijí t, jén mi por a d vrtalo v hlavé , proc  
mné maminka poslala k vdové  Otylcé jés té  jédnou? 

Dr í ví  jsém jí  už  nas tí pal, svu j dí l dr éva jsém si od ní  odvéžl, 
a bylo dokoncé kra sné  suché . Když  jsém k ní  vés él do séknicé, 
žalilo mné pr í jémné  téplo, na kamnéch voné la ka va a na stolé byly 
makové  kola c é. Pétroléjka sví tila na jés té  mladou a ž a doucí  ž énu, 
ktéré  jsém si v ža palu pra cé ani por a dné  névs iml, alé chté l jsém 
rychlé doplnit nas é ža soby dr éva na žimu. 

Pr ižna va m, ž é tr i roky céliba tu byly dlouhé , a když  si sédla 
na mu j klí n a ja  sé dotkl jéjí ho pévné ho n adra, už  jsém ji nésl v 
na ruc í  do rožéstlané  postélé. Byli jsmé oba vyhladové lí  po fyžické  
la scé a vža jémné  jsmé sé tén véc ér obdarovali. To alé nébylo vs é. 
Když  jsém sé žac al oblé kat, pr ioblé kla sé také , posadili jsmé sé ké 
stolu a téprvé nyní  jsém pochopil, ž é milova ní  nébyl hlavní  du vod 
mé  na vs té vy. 

Zac ala: „Joséfé, lí bil sés mi jés té  pr éd tí m, néž li jsi odés él na 
vojnu. Dokoncé jsmé spolu né kolikra t tanc ili a ty jsi mné polí bil. 
Alé mé li jsmé oba upito a ja  jsém už  byla vdana . Alé k vé ci, mu j 
nébož tí k manž él mé l pla n, jak si vydé lat béž u vé ru na kra vu nébo 
polé, jén jéj néstac il uskutéc nit. Ja  jako ž éna to némohu žréaližovat 
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sama, alé potr ébuji chlapa, ktéré mu mohu vé r it a ktéry  mné 
néžradí .“ Ja  jsém mlc él, a tak pokrac ovala da lé: 

„Ma m žna mou trhovkyni v Pražé, ktéra  jé ochotna , žvla s té  v 
žimé , platit ža c érstvé  potraviny vélmi slus né  cény. V kaž dé  
chalupé  jé né jaky  pr ébyték a my réspéktivé ty, bys jé mohl na 
c éstné  slovo posbí rat a v Pražé trhovkyni prodat. Roždí l v céna ch 
budé na s , no a ža pa r lét?“ Tí m mi nasadila do hlavy takové ho 
brouka, ž é jsém dokoncé žapomné l na to, jak mi bylo pr éd chví lí  
kra sné . 

Za chví li jsém byl doma, alé dlouhé  hodiny jsém sébou 
ha žél žé strany na stranu a né a né usnout. 

Dali jsmé si c as do koncé roku na rožmys lénou a potom 
bych žkusil žajét s první  va rkou žbož í  do Prahy. 
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3. POSVÍCENÍ 

 

Mé l jsém tr i roky vojny na pr émy s léní , jak sé dostat ž toho 
kolobé hu chudoby domka r u . Stovky hodin na varta ch jsém myslél 
na to, jak si vydé lat né jakou tu žlatku a koupit si vlastní  polé a 
tr éba i kra vu. Obojé pr ina s í  pr ébyték, ktéry  sé da  prodat a ža ktéry  
pr ikoupit dals í  hospoda r ství . Pr i druhé  na vs té vé  jsmé si opé t po 
milova ní  sédli a pr émy s léli, od koho by sé daly ží ska vat pr ébytky 
pravidélné  célou žimu. Jédiné , co jsmé vymysléli, bylo, ž é sé budu 
musét žac í t toc it okolo né kolika bí ly ch vdov, jéjichž  rodiny jim 
s étr í  na vé no. Do posví céní  mi ma  tajna  milénka žjistí , ktéré  by 
byly pro na s néjvy hodné js í , a na tancovac cé sé budu musét 
postarat sa m. 

A byl tu tén slavnostní  dén s mimor a dny m obé dém, po 
ktéré m sé sousédé  navs té vovali, popoví dali si a véc ér s li spoléc né  
na tanéc ní  ža bavu. K na m pr is la r ada stry cu  a tétic ék, poždravit a 
pr iví tat mné v obci po mé m na vratu ž vojny. Tatí nka i nas í  rodinu 
mé li v obci vs ichni ra di. 

K tanci i posléchu na m hra la tanéc ní  kapéla pana uc itélé 
Z éléžné ho ž Vavr incé. Mu j tajny  spojénéc, Oty lié, sé mné pr éd 
ostatní mi stranila. Jén jsmé sé létmo poždravili a ona sé dala do 
hovoru sé dvé ma dí vénkami, což  bylo žnaméní  pro mné. Otylka to 
mé la vs é promys léné . 

Ja  pr is él s maminkou, ktéra  sé posadila méži své  vrstévnicé, 
a ja  jsém si od té  chví lé pr ipadal jako né jaky  pas a vé své m haré mu. 

Jak žac ala hra t mužika, s la c a st dé vc at tanc it vé dvojicí ch, 
takovy  tam byl nédostaték tanéc ní ku . Svobodny ch do tr icéti tam 
bylo jén s ést. 
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S aty mi slus ély a té ch pa r kréjcaru  kréjc í mu ža jéjich 
u pravu sé vyplatilo. Byl jsém po tatí nkovi s tí hly  a vysoky . Na první  
valc í k jsém s él pro svoji milou maminku a pr édvédl jsém sé vs ém 
na polopra ždné m parkétu. Némohl jsém por a d pochopit, kolik 
dí vék ža ty tr i roky dospé lo, a jak rychlé sé žmé nily ž dé tí  v ž a doucí  
ž ény. 

Jén na vysvé tlénou, bí lé  vdovy sé r í kalo dí vka m, ktéré  mé ly 
s né jaky m chlapcém žna most, ktéra  pokrac ovala i v dobé  jého 
népr í tomnosti žpu sobéné  chlapcovy mi studii, nébo vojnou. Tyto 
pa ry snily o spoléc né m ž ivoté  alé us étr it c i spí s é si vydé lat 
dostaték péné ž na samostatny  ž ivot a hospodar éní  trvalo dlouha  
lé ta, což  vé ts ina dí vék c i jéjich rodic u  névydrž éla. Alé pr éstalo sé 
jim r í kat panénko a tradovalo sé o nich, ž é jsou už  pové ts inou ž ény. 

Népamatuji tancovac ku, kdé bych sé tak natancoval jako na 
tomto posví céní . Nakonéc jsém sé k obé ma ožnac ény m dí vka m 
dostal a s obé ma jsém si žatanc il. Byla to dé vc a tka tak 
s éstna ctiléta , samy  rumé néc, alé nakonéc sé obé  rožpoví daly o 
té ch svy ch. Oba na podžim odjéli na vojnu a dí vky sé domní valy, ž é 
ja  jim budu rožumé t, když  ma m tuto tr í létou vojénskou žkus énost 
ža sébou. 

Jén s jédnou sé mi podar ilo dostat ž kola vén a jí t na 
s tamprdlé. Alkohol pu sobil vélmi rychlé a už  jsém byl s Téréžkou 
sa m v pru chodu. Aby jí  nébyla žima, hodil jsém pr és ni svu j kaba t, 
ž vdé c nosti sé ké mné  pr ima c kla, ja  néva hal a už  jsém ji lí bal. Chví li 
sé bra nila a potom mi s éptla do ucha, ž é pu jdé v pondé lí  véc ér 
žapa lit sví c ku na hrob do Vavr incé, abych na ni po césté  poc kal. 

Dlouho po pu lnoci jsmé s li s maminkou domu  a ja  byl žcéla 
str í žlivy . Té ch pa r piv jsém vytancoval. Jén na pu l ucha jsém 
poslouchal maminku, ktéra  mi vypoc í ta vala, co by ktéra  ž dí vék 
dostala vé ném. Maminky svobodny ch dí vék žac aly nahažovat 
udic ky. 

Nédé lní  obé d mné pr ésvé dc il, ž é do toho ma m jí t! Po obé dé  
jsém to vysvé tlil mamincé a ta souhlasila. Cély  ž ivot sé s tatí nkém 
dr éli na ciží m a vy slédék? Na stara  koléna mé li to co na žac a tku 
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své ho snaž éní . Naopak, pomohla mi nají t né kolik maminék, ktéré  
by sé mohly sta t sta ly mi dodavatélkami pr ébytku , jélikož  s étr í  
dcéra m na vé no a potr ébují  hotové  péní žé. 

Pak mné napadl jés té  jédén informac ní  ždroj, pan fara r  ž 
vavr inécké  fary. C asto jsém mu v mla dí  ministroval a mé l mné ra d, 
ž é jsém mu pr i ms i poma hal nad ra méc svy ch povinností . Hnéd v 
pondé lí  jsém jéj navs tí vil s lahví  s í pkové ho ví na a mily  fara r  sé po 
né kolika sklénic ka ch sa m rožpoví dal. 

Nabí dl jsém mu hnéd žé žac a tku, ž é mu ždarma nas tí pu 
dr í ví  na žimu a dostal jsém klí c  od farní ho séní ku s ulož ény m 
dr évém. Pak si žac al sté ž ovat na dé vc ata i chlapcé, ž é nédodrž ují  
désatéro a udrž ují  pr édmanž élské  vžtahy. Sodoma a Gomora byla 
ža kaž dou druhou vé tou a hlavné  mladí  néposlouchají  jého dobr é 
mí né né  rady, aby si hlédali ž ivotní  partnéry mimo rodnou obéc, vé 
ktéré  jsou ža stalétí  poddanství  a ža kažu sté hova ní  ví cé mé né  
vs ichni pr í bužénsky spr í žné ni. 

Zato mné  tato informacé utkvé la v mysli a v budoucnu jsém 
sé jí  r í dil v ža jmu svy ch nénarožény ch dé tí . Alé vénku sé žac alo 
stmí vat a mné pa lil klí c  od farní ho séní ku v rucé. Omluvil jsém sé 
panu fara r i s tí m, ž é žac nu až  ží tra a vybé hl jsém do dés té . Po pa r 
krocí ch jsém byl pod str échou, žkontroloval jsém okolí  a c ékal na 
Téréžku. Do pu l hodiny jsém ji vidé l, jak bé ž í  žé hr bitova, a jén tak 
tak jsém ji chytil ža ruku a vta hl ji dovnitr . Jén kra tcé vykr ikla a už  
jsém jí  u sta pokryl polibky. 

Vykroutila sé mi ž na ruc í  a žac ala mi popisovat svoji la sku, 
ktéra  žac ala o ž ní ch, když  poma hala na statku, a o pé t lét stars í  
Jirka jako syn s afa r é ji pr ésvé dc oval o tom, ž é jé jéjí  povinnost by t 
na né j hodna  a skoro vs é mu dovolit. Sama névé dé la, o c ém hovor í , 
doma jí  nikdo nic nér ékl a ž dé tí  byla doma néjstars í . 

Mnoho jsém ž toho névní mal, jén jsém sé némohl vynadí vat 
na tu jémnou dé tskou tva r ic ku s rumé ncém, kontrastují cí  s 
pr ékra sné  vytvarovany m ž énsky m poprsí m prosví tají cí m žé žcéla 
promoc éné  blu žky, protož é si sundala kaba ték a hodila si jéj pr és 
hlavu a raména. 
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Až  když  jsmé si sédli do séna, na ktéré  jsém hodil svu j 
kaba t, tak jsém žac al vní mat jéjí  pr ékotny  hovor. Némohl jsém 
uvé r it tomu, ž é by byla tak du vé r iva  a skutéc né  si mysléla, ž é musí  
dospé lé mu muž i vé vs ém vyhové t a vé vs ém jéj posléchnout? Za 
chví li už  jsém vé r il vs ému, když  mné prosila, abych to nikomu 
nér í kal, aby sé to tén jéjí  Jir í  nédožvé dé l. Pr i tom si sundala 
promoc énou blu žku a léhla si do von avé ho séna. 

Opé t jsém si žac al pr ipadat jako né jaky  Pas a v haré mu, 
hlava sé mi toc ila jako po lahvi né jaké  silné  kor alky. Por a d mné pr i 
milova ní  hladila po tva r i a dé kovala mi, ž é jsém hladcé oholény  a 
népos kra bu jí  tva r é jako Jir í . Vénku pr éstalo prs ét, Téréžka sé 
oc istila od séna, oblé kla si kaba t, upravila vlasy, vykoukla žé dvér í  
a utí kala do tmy. Ja  s él chvilku po ní  a célou céstu jsém jén a jén 
kroutil hlavou nad tí m, jaky m ža žrakém sé tak rychlé a snadno 
splnily mé  néjtajné js í  érotické  sny ž vojny. 
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