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Ukázka z rukopisu:
JOSEF
Tak teda přijedu. Chci se eště jednou dotknout tech míst, kde jsem se narodil a na které
mám hezké vzpomínky. Rád bych si taky prošel ty Stínky, setkal se s někym, kdo zná tu historii
tam, ale hlavně tim Vitínem, nebo pořád Wittinem? Tahle návštěva je jedna z posledních
možností, když ne ta poslední. Tuhle jsem se ráno nemoh ani postavit na nohy, každou chvíli
se mi teď něco přihodí a trvá to už mnohem dýl, než se z toho vyberu. Joseph
…
Cestu k Vitínu ani za ten dlouhý čas Josef nezapomněl. Jakmile s Martinem opustili Hubertus,
bez sebemenšího zaváhání vyrazil mezi domy.
Byl slyšet proud vody, narážející na překážky z větví a kamenů, ozýval se i štěkot psů
z okolních zahrad. Luční potok, na kterém v dětství stavěl hráze, tu a tam pokrýval ledový
škraloup. Právě míjeli budovu školy a Josef řekl:
„Já si pamatuju, když sme tady chodili do školy, tak tu starou bránu do kostela u hřbitova
sme malovali, že sme ji kreslili, a bylo nás ve třídě asi vosumnáct a já vyhrál cenu jako

nejlepší obrázek a zarámovali to a viselo to v chodbě ve starý škole. Taky si pamatuju, že sme
měli takovou soutěž na básničky, na tu trému, kerou sem měl, protože ten, co vyhrál tu soutěž,
musel potom recitovat na takovym shromáždění. Ale je to zajímavý, vzpomínat na všecky ty
děvčata a kluci. A taky na otce, jak von vždycky se spoléhal na toho svýho bratra, učitele, co
se týče našeho školení. Náš otec si nikdy nemyslel, že bysme šli s bráškou do gymnázia ani,
s náma se počítalo, že až skončíme měšťanku, pudeme do ňákýho řemesla. Ta snad nejvyšší
ambice byla, dostat se na poštu, nebo na dráhu. To byl ten strejda, kerej řek, když válka
v pětačtyřicátym roce skončila a vrátili sme se sem, že pudeme dál studovat.“
To už procházeli kolem lesního hřbitova, rozkládajícího se ve svahu proti kostelu, a Josef
dál vyprávěl.
„Ve Vitíně byli samí Němci, já byl ten jedinej Čech. Teda tam narozenej. Ale i tady dole
sme před válkou byli jediný Češi v ulici. Venku sme s klukama mluvili jenom německy. Já
uměl německy dobře. Když sem byl malej, rodiče zrovna neměli čas a dali mě k dědovi, kde
se mluvilo pořád německy. Ale mladší bráška pak byl pořád doma, tam se zase mluvilo jenom
česky, a tak já mluvil spíš německy a bráška česky. Náš barák byl ten poslední a pak bylo asi
sto padesát metrů a les.
To tady mezi timhle hřbitovem a začátkem baráků bylo takový místo, kde pěstoval někdo
stromky, co se dávaj na hřbitov, ty cedry takový, jako svíčky vypadaly. Von je tu sázel a byly
takový, kerý rostly jen na metr, pak ale i dvoumetrový, ty byly vod sebe tak jen půl metru, a
v tom sme si hráli, to byl les pro nás malý kluky, tam sme se honili. Ten, co mu to náleželo,
nebydlel blízko, ale docházel někdy a vyháněl nás pryč.
Ale kolem jenom Němci, jak řikám. A příjemný lidi. Nebyl mezi nima žádnej jinej. K nám
se všecky ty rodiny chovaly slušně.
Babička sem přišla v sedmnácti osmnácti dělat služku do jedný německý rodiny, kde děda
pracoval jako mistr, tak se seznámili. Když přišla, německy neuměla, ale protože žila v tý
německý rodině, tak se rychle naučila. A děda, ten tu už vyrost, ale esli se tu narodil, anebo
sem jeho rodina přišla, když byl eště kluk, to nevim. Ale i von, vod mládí, von pořád jenom
německy.“
Jen co se dostali ven z obce, jako by se Josefovi volněji dýchalo, i mluvil rychleji.
„Málo se to tu změnilo, jak já si to pamatuju z dětství,“ řekl a mávl rukou kolem sebe.
„Tady tomu se řikalo Pferdestein, Koňskej kámen, támhle to byl Lindenhűbel, Lipovej
pahorek, a tady zas Josefsruh, a kousek dál Schweinfang. A tady, až za tema posledníma
domama, byly tůně, ty tu už nejsou, my sme jim řikali malý tůně, ta největší měla asi třicet
metrů krát dvacet metrů, a zrovna na ní bejvala taková stará pramice. Nikdo ji nepoužíval,
byla přivázaná k jedný vrbě, ale polovina stála už ve vodě. Bylo po válce a já měl pořád jen
jedny boty, a to už začal podzim, byla skoro zima, no v létě jsme běhávali buď bosi, anebo
nám švec udělal takový sandály ze dřeva, jen pásky na to dřevo dal, v tom sme chodili do
školy, ale mimo školu sme běhali bosi, tohle ale bylo už někde v listopadu. A my sme si tady
hráli, u tý tůně, a pak tu pramici vytáhli, vodu z ní vylili, a hráli si na válečnou loď. No ale
neměli sme pádla, jen takový klacky, bylo to dost mělký, a jak sme se dostali do středu,
museli to votočit a nějak se dostat zpátky ke břehu, protože voda do toho postupně sákla a
pramice se pomalu nořila. Byl sem v ní s bráškou a eště jeden klouček, kamarád. A nějak sme
ty klacky najednou ztratili, nebo zlomili, a nemohli se dostat ke břehu, a tak sme pádlovali
rukama, ale voda stoupala, a já měl strach, hlavně že se mi ty boty nasáknou, tak abych je
zachránil, sundal sem je a chtěl hodit na břeh, aby zůstaly suchý, a pak hodil, ale nehodil dost
daleko a vony padly do vody.
Jak sme se konečně dostali ke břehu, šel sem domu, bosej. A teď já věděl, že to sou ty
jediný boty, co sem měl. Seděli sme s bráškou na schodech před barákem, přitom matka byla
doma, ale my se báli jít dovnitř, a čekali, až otec příde z práce. Matka pak ale hned viděla, že

nemám boty, a ptala se, kde sou, a já řek, že sem je ztratil, a vona, jak můžeš ztratit boty, dyť
je máš na noze, a to už křičela.
Ale dneska tomu musim rozumět. Boty prostě tady nebyly k dostání, a co teď dělat. Druhý
ráno se mnou otec šel, a já mu ukázal, kde asi sou. Von měl jít do práce, tak byl na to
voblečenej, ale nemoh si ty nohavice vytáhnout dost daleko, na to ta voda byla přece jen
hluboká, tak si na břehu sundal kalhoty, to bylo už za světla, a ty tůně byly přímo u železnice,
co de tady přes ten železnej most, a von ti tam v tech bílejch spodkách, takový krátký bílý
spodky měl, se brodil v tůni, chmatal kolem sebe, až ty boty našel, a tak mě zachránil.
No a potom, u nás doma byl velkej koženej kufr, sám vážil takovejch deset dvacet kilo, a
ta kůže byla silná. Ten kufr ležel na skříni, nikam se necestovalo, jen tam ležel, no a když se
pak ty boty vobnosily, podrážky rozbily, otec se rozhod ten kufr rozřezat. Eště ho vidim, jak
má v ruce kudlu vostrou, jak řeže víko, a pak to nese k ševci, aby nám z toho udělal podrážky.
A já mám dodnes rád boty. A já na ně dohlížim. Když si je sundám, tak hned do nich dám
ty pérka, aby se udržely a čistim je a všechno.“
To už obcházeli starou hájovnu. Bukovou horu teď měli přímo nad sebou, co chvíli na ni
pohlédli a stoupali stále vzhůru, směrem k ní. Josefovi zčervenaly tváře, přestal hovořit. Hlína
pod botami byla stále měkká, zem ale postupně tvrdla, ve stínu stromů se bělaly zbytky
sněhu. A když je pak cesta zavedla do pastvin, objevili na ní dva dlouhé vlysy, ozdobné
pruhy, vytlačené pneumatikami, které se přes ně táhly jak obrovské zipy, na zimu zavírající
zem.
Josef náhle lehce vzdychnul, zastavil, obrátil hlavu a namířil zrak směrem do údolí.
„Támhle na tý skále u řeky stávala kamenná socha svatýho Vojtěcha, ochránce plavců.
Kutschen tomu řikali, Schutzpatron der Schiffer, jen podivej, co z něho zbylo. Hlavu mu
urazili. Dvě stě padesát let tam stál. Řikali, že v tom místě byly nebezpečný víry, že i blesky
tam padaly. Před cestou do Německa mu šífáci házeli mince, aby měli úspěšnou plavbu. A
támhle ty skály, Jeptiška a Mnich, to sou ty dva zamilovaný, kerý k sobě přes řeku nemohli, a
tak jen na sebe pořád hleděli, až z toho zkameněli, aspoň já tak si na to pamatuju, a zůstali
tam jako dvě pískovcový jehly, dvě skály, voddělený touhle naší řekou.“
Voda dole se zdála světlejší, jako by zšedla. Vypadalo to, že je plná dlouhých černých
hadů, zvolna odplouvajících směrem do Německa.
Sotva co potom vkročili mezi stromy, pod podrážkami jim zakřupaly loňské žaludy. Dál už
kráčeli mlčky a stále pomaleji, avšak les se nakonec přece otevřel a před nimi se objevil Vitín.
Už zdálky bylo zřetelné, že před sebou nemají Gruss aus Witin z jediné dochované, nyní
už zažloutlé pohlednice, ten Vitín s bíle nahozenými domy spokojeně stojícími mezi
ovocnými stromy, a svátečně oblečenou rodinku, jdoucí po cestě směrem k nim.
Zastavili před hospodou. Z původního nápisu Gasthaus frohe Aussicht zůstalo zřetelné jen
Gast. Na hosta ale čekalo obvodové zdivo, ostatně všude kolem zbyly jen podezdívky, tu a
tam štítová stěna, a uvnitř nikam nevedoucí schodiště, ostatky kleneb, barevné koláče maleb,
zpola zasypané sklepy.
Josef to ale neviděl. Procházel Vitínem se sklopenýma očima, až se mu do cesty postavil
kámen. Sundal péřovou bundu. Z ruksaku vybalil termosku, otevřel ji a víčko podal
Martinovi. Usedli a mlčeli. Přilétla sojka. Zobákem do stran odhazovala sníh. Vypadalo to, že
se chce dostat k něčemu, co jí chutná. Srkali horký čaj a dívali se na ni.
…
Jakmile odlétla, Josef se rozvyprávěl:
„Když sem začal jezdit pracovně do Německa a mluvil tam s tema vyhnanejma, voni mě
vždycky poznali tim, že sem mluvil tou sudetskou němčinou. A tak se ptali, vodkud sem, a já,
ani nevim proč, jim prostě nechtěl nechat vědět, že sem Čech. Tak sem pokaždý jenom řikal,

že pocházim z Vitína. A pak jednou tam byli ňáký dva doktoři chemie, já s nima dělal několik
tejdnů v laboratoři a samozřejmě mluvil německy, a ty se jednou při svačině zeptali, vy ste ze
Sudet? Jo, řikám. A vodkud? Ze severu, povidám, z Vitína. Voni, tyhlety dva, byli taky
z ňáký vesnice vod hranic, a nařikali si na ty Čechy. Proto sem asi jim nechtěl říct, že sem
Čech, abysme se nedostali do ňáký bitvy v hospodě. Ale taky řikali, že doufají, že se to
rozřeší, ta otázka, hlavně majetku, voni sice vodcházeli jako děti, bylo jim vosm nebo devět
let, ale chtěli, aby ten stát jim dal ňáký přiznání, že je to jejich, že jim to vzali bez práva, a aby
jim nechali nějakej dostup k tomu tady, v Sudetech. Ale jinak nenadávali na Čechy, to jsou
zloději nebo něco, jenom cejtili, že jim Češi neudělali takovej fér dýl. A já se jich ptal: chtěli
byste zpátky? A voni řikali, že zpátky by nešli už, ale chtěj, aby jim ty Češi dali přiznání, že
dělali škodu, a ňákou tu kompenzaci, ňáký ty peníze, nebo tak. Anebo právě ten dostup. Jeden
z nich řikal, že už tu byli na návštěvě a že ta vesnička byla úplně vopuštěná a ten barák, co
jim patřil, se rozpadal, a tak že by jenom chtěli, kdyby bylo možný dát to do pořádku a
používat, třeba přes léto, aby i jeho děti dostaly ňáký spojení s tema Sudetama. Voni přišli do
Německa mladý, tam chodili do školy, a já se jich taky ptal na ty jejich děti, kerý už byly
v univerzitě tenkrát, a voni přiznali, že pro ně to je cizina, že už k tomu žádnej vztah nemaj.
V roce šedesát osm jsem tu byl poprvé. A taky naposled. Já sem do tý doby nemoh dostat
víza. To bylo vždycky takový smutný, když sem byl v Německu a snažil se volat sem, spojení
bylo často přerušený nebo ses prostě skrz nedostal, přitom tak blízko domů. Ale už
v sedmašedesátym se začli ty komunisti trochu jinak chovat, a tak sem si řikal, teď se
pokusim dostat to vízo, a zažádal si. A voni mi řekli, že to vízo nedostanu, protože sem
uprchlík, protože sem vodešel ilegálně a že ta jediná cesta je se zříct československýho
státního občanství. Tak sem se ho teda vzdal a víza mně dali.
Muselo to bejt někde tejden po tom jednadvacátym srpnu šedesát osm. Už ve Frankfurtu
mi řekli, že pražský letiště je uzavřený. Nic nelítalo, všechno spojení přerušený. Přiletěl sem
pak tim vůbec prvnim letadlem, kerý pustili. Bylo nás v něm pět. To český letadlo, který se
zadrželo ve Frankfurtu, i ňáký komunistický funkcionáři se tam nechali a nemohli se dostat
domu, ani pak neletělo. Ten první let byl proto s německou Lufthansou, jen pro nás pět, jednu
ženskou a čtyři chlapy. Museli to bejt ňáký funkcionáři komunistický, protože tenkrát, kdo se
moh dostat na západ.
Pražskej ruzyňskej terminál byl tehdy úplně novej. Venku na letišti stály ruský stihačky,
asi dvanáct, a zvenčí bylo taky vidět, že se tu střílelo, protože ta budova byla úplně nová, a tak
tyhle ďoby od kulometů byly vidět hned. Možná, že ty Rusové, když přišli, si jen tak
zastříleli, aby postrašili, nevim. A uvnitř pak, mezi tou částí, kde sem přicházel vod letadla, a
tou, co se čeká, stála taková velká skleněná stěna, takže ty lidi, co čekali, viděli, jak si
přicházel, a ty si zase moh vidět, když si stál na zavazadla, kdo na tebe čeká. Ale tam nebyl
nikdo, než ten muj bratr, sám.
U celního vokýnka stál ruskej důstojník v uniformě a za nim Čech v civilu. Ty čtyři
funkcionáři prošli, ukázali jen ňákou knížku. A pak já du tam, položim pas a ty papíry
všeljaký. A ten Rus tomu vůbec nerozuměl, díval se na to, ale nechtěl dát vědět, buďto tomu
Čechovi, anebo mně, že tomu nerozumí, jen se pořád tak díval, až pak se votočil k tomu
Čechovi a řiká, něco jako, ty s nim jednej, já musim někam, a vodešel. Teď se na to zase díval
ten Čech a jak se na to tak dívá, řiká, umíte česky? A já na to, že jo. A von povidá, já vás
nemůžu pustit skrz, to musim nejdřív jít do toho vedení, asi víte, co se tady dělo, tak budete
muset počkat. Pak vodešel do ňáký kanceláře a já stál na tý jedný straně, ten muj brácha na
druhý, mluvit sme nemohli, protože to byla taková vopravdu silná skleněná stěna, a tak se na
sebe díváme půl hodiny, tři čtvrtě hodiny a já už si myslel, že mě snad vůbec nepustěj, a ty
dva bráchové budou na sebe pořád dál jen tak koukat přes tu skleněnou stěnu, sedmnáct let se
neviděli, jen dívat se, ale pak přišel ten chlap zpátky a řiká, že v pořádku.

Ta celá budova byla prázdná, jenom dva nebo tři oficiálové v civilu a tři čtyři
v uniformách, ty Rusové, kerý měli pistole. Ale jinak, ani venku, když sme vycházeli, nebyli
žádný stráže, nic. Tak sme s bráškou odtamtud vypadli, ale domu nejeli, zůstali jen v tý
Praze.“
Josef vyndal svačinu, chléb však zas zabalil a vrátil ho do ruksaku.
„Co mi za oceánem dlouho chybělo, byl tenhle náš chleba. Židovskou čtvrť, kde pekli
dobrej, sem našel až po několika měsících. I Němci měli svoje pekárny. No a jak sem to
objevil, kupoval sem si náš chleba, ale předtim musel jíst ten jejich vatovej, úplně nechutnej.
Když sem potom bydlel u Němců, u nich to bylo tak, že vždycky, když sis najmul ňákou
místnost v baráku, v tom poplatku za pokoj byla taky snídaně. No a měli dobrej chleba
s máslem, s marmeládou, i náš typ kávy nebo čaje. Já sem u nich jed dokonce i v sobotu a
v neděli. Ta rodina měla dva kluky, ten samej věk, a ty jejich rodiče taky neuměli anglicky,
tak sem s nima mluvil německy, no a ty vařili po našem, tak já pak byl už spokojenej.
No i ty jejich hospody nebyly jako jsou tady, tam byly hospody, ale úplně jiný. Předně
byly nehezký, takový obyčejný, jednoduchý stoly, všude ty samý, a jenom chlapi v nich.
Tenkrát se eště musely všechny hospody rozdělovat na dvě, v jedný pili muži a v druhý byli
muži se ženama. A bylo jich málo. Ani sis nemoh koupit kořalku. Taková stará prohibice
byla, typickej anglickej názor na všechno. V neděli skoro všechno zavřený, a tak i ty
restaurace. Jenom někerý, ty malý hospůdky, kde byli Němci, ne. Pro mě to bylo dobrý jíst
tam, kde sem bydlel, a nemuset pořád hledat něco, abych se najedl. Vyhovovalo mi bejt u tech
Němců, protože ty vařili, co sem měl rád.
Asi za šest nebo za sedm měsíců pak sem si ušetřil a koupil si kolo. Krásný kolo. Tady ty
kola, co sme na nich jezdili, byly strašný, tam se to všechno blyštilo, mělo to ty brzdy, my
brzdívali tim zpátečným pohybem, ruční brzdy sme neměli tenkrát, ale tyhle měly i lampu,
chromovaný byly. Tak já potom jezdil všude jenom na kole, než sem si koupil první auto,
krásnýho folksvágna, kerýho právě začali prodávat, v tom pětapadesátym roce. Přitom já
neměl řidičskej průkaz a nejezdil, jenom vždycky navečír šel a seděl v něm chvíli, tak to
v něm pěkně vonělo tou novotou, to se mi líbilo moc. Tohle auto bylo to nejlacinější, protože
lidi nechtěli tyhle malý, jenom ty hrozně chudý nebo emigranti, kerý si nemohli dovolit ty
velký, ty ameriky. Němci je tam prodávali.“
Josef vstal, vychrstnul poslední kapky čaje do sněhu, přitom se zadíval na polorozpadlou
zeď.
„Tady v tom Vitíně je to teda jak po náletu… No já mluvil i s tema letcema,
v pětačtyřicátym. Ve městě byla nejdřív ta revoluční garda a když se potom rozváděla, tak
tam přivedli takovej malej pluk Čechů z Anglie. Eště měli ty jejich uniformy a zbraně,
v džípech jezdili, byli tam asi tři měsíce. A taky letci v tech modrejch uniformách. A voni
v hospodě vypravovali hlavně vo tom, jak se tam dávali dohromady s tema anglickejma
děvčatama. Mladý kluci samý. Chodili na tancovačky. Ale taky řikali, že když vyletěli, to
tenkrát nebylo tak přesný, jen se dohadovali, jaký budou ty mraky a nad čim, a často pak bylo
zamračeno, že nevěděli, esli sou nad cílem. Přitom kdyby nehodili ty bomby, na cestu zpátky
by jim nestačilo palivo, to měli vypočítaný, a aby to nepadalo na Francouze, tak je ty
bombarďáky vždycky vyhodily, kde zrovna byly. A padalo to všude, na pole a do lesa, a tam
to pak hořelo. Voni řikali, že když je dali do tech letadel, neměli žádnej rozkaz, jak se maj bít
s tema Nemcema. Všechno se ze začátku dělalo pod českym vedenim a dole u tech stolů tomu
vůbec nerozuměli. Běžte nahoru a dělejte, co můžete, řikali. Nejdřív to pro ně bylo dost těžký,
ani se nestačili naučit anglicky.
No je hodně všeljakejch vzpomínek na tu dobu. Na venkov, k strejdovi matky, sem za
války jezdíval na prázdniny. Já si nepamatuju, že bysme měli doma hlad, jenom chleba byl
tehdy hroznej, ale pomohlo to našim, že mě neživili. Vod roku třicet devět vždycky na celý.
Bráška ale nejdřív zůstával doma. My nemůžeme na malý děti dohlížet, řikali. Zato mě mohli

nechat v baráku a já jim i pomáhal. Dohlížel na husy. Voni vstávali už v pět ráno a mně
nechávali kus chleba, máslo, mlíko, a po snídani sem hnal ty husy na pole, kde se pásly až do
vodpoledne. A večer sme jeli eště sekat jetel, kosou, a pak to vezli skrz ty humna na sekačku,
kde míchali tu zelenou s trávou a slámou, míchanice tomu řikali, takovejma nožema
rozřezávali na malý kousky, kerý šly do košů, a tim krmili ty krávy.
Byla tam hospoda. Taková vopravdu elegantní hospoda. Měl ji na starosti ňákej Žid.
Němci mu ji pak sebrali a přišel tam jeden jejich. Nám dětem předtim nařídili vod nich
vodstupovat. U tý hospody bejvala taková zahrada a já si pamatuju, jak ty jejich malý
holčičky stály u plotu, držely se planěk, a dívaly se na nás. S nima si nehrajte, řikali nám. A
proč, ptali jsme se. A voni, my nechceme, abyste… Ty nový, co přišli po nich, všichni mluvili
česky. Němci ze Sudet to byli, hlásili se jako Němci. Ty jediný lidi, co za nima chodili, byli
ňáký vojáci, sem přicházeli jenom na víkendy. Kousek vodtamtud byl eště takovej malinkej
špinavej židovskej obchůdek, ten pak taky zavřeli. I k Ukrajincum vedle sme chodili. Taky
tam žili, přišli už po první světový válce. A zůstali. Neměli kam jít. Pět rodin v jednom domě.
Peníze neměli. A seděli celou tu dobu na tom místě.
A bráška mi tam nechyběl. Já měl vždycky svoje kamarády, ale tady dole ve vesnici
tenkrát nebyly děti o dva tři roky mladší, a von se proto držel mě, byl takovej vocásek. Nechej
malýho doma, řikali kluci, proč se s tebou táhne. A já řikal, běž domu, sem ho vodehnal, a
von tak stál a koukal na mě smutně, někdy sme ho tolerovali, nebyl ale plnym členem party,
ani na strom nevylez. Hračky sme neměli, jen ze dřeva králíčky nebo koníčky, tehdy nebyly,
dělali sme si ale luky a šípy, chodili do lesa, stříleli sme. Taky sme chodili na ryby. Já měl
vopravdový rybářský háčky, tenkej lněnej provázek a klacek. Žížaly sem na to věšel. Tech
rybiček z tůní se nedalo ani najíst, ale pro mě byla i tak malá ryba úplnej zázrak.
Tam na prázdninách sem měl takovýho kamaráda. Chodili sme česat třešně. Často sme si
taky hráli u vody, tomu místu se řikalo kál, vodili tam koně, aby se vochladili. To byla
špinavá voda. Tam nelezte, řikali nám, ale žáby tam žily a my sme je chytali. Koně se brodili
dokola. Voni neměli vlastní vodu, a tak dole, pod kopcem, udělali takovou pumpovnu, a jeden
člověk, kerej na ni dohlížel, ji pumpoval do ohromně velký věže z cihel a kamenů, až úplně
nahoru.
Jednou za náma přivezli brášku. Šli sme celá tlupa na nádraží, kam sem jindy chodíval i
s mámou, jídlo si vezla domu, plno, otec brambory na podzim, ty se vůbec nemohly dostat.
Spousta lidí s nůšema a košíkama pořád lezla dovnitř a ven. A v tý čekárně stála lahev, na
zemi, bráška ji sebral a ten kamarád mu ji vzal z ruky, voddělal kork a loknul si. Hned bylo
vidět, že mu hoří v krku, chyt se za něj, ani křičet nemoh, vypotácel se ven, říct tem
dospělejm už nedokázal, co se stalo, jeden ajznboňák ho tam pak jen tak držel. Než přišel
doktor, umřel. Kyselina ňáká v tom byla, řek bych…
Jedna ženská, co mě vodtamtud pamatuje, zvala na zemlbród, psala mi. No nepojedu tam.
Už se těšim domu, to víš. Ale jedno ti řeknu. Sem v Americe víc než padesát let, ale žiju, jak
sem se naučil žít, když sem eště byl tady.“
Josef sáhl do náprsní kapsy.
„Na techhle fotkách je vidět, jak rychle stárnu. I když se na sebe dívám v zrcadle každej
den, je to teprve potom, co se dívám na ty fotky, že si uvědomuju, jakej sem už starej dědek.
No a podivej, na tuhle vedle mě. To je moje malá vnučka. Pomalu jí vypadávaj zuby a
narůstaj nový. A já si teď vezmu sebou ty starý housle, to jediný, co tu zbylo po mý rodině, a
dám je do pořádku. A pak budu muset začít od samýho začátku, od dětství sem je neměl
v ruce, pude to pomalu, ale chci bejt na úrovni, kdyby se malá vo to zajímala, abysme si
mohli zahrát spolu.“
(Z novely Anděl odešel)

