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Do Alupky se vypravila malá skupinka tří vozů. Valda sice už na dovolené byl, ale 
zbýval mu ještě týden a tak se rozhodl, že navštíví svou tetičku. Na venkově nebyl 
tak čtyři roky, ale posílal tam nějaké peníze a za celou tu dobu tetičce asi dvakrát 
napsal. Tetička psala častěji, posílala mu přání ke všem dnům, které považovala za 
svátek: ke Dni ozbrojených sil, k Novému roku a jednou, bůhvíproč, dokonce poslala 
přání ke Dni ústavy.

Valda se přichystal na cestu, rozhodl se vyřídit roaming a mobil si vzal s sebou: 
co když mi zavolá? Ačkoli po tom, co se stalo, mi sotva zavolá. Když nad tím uvažo-
val, říkal si v duchu s jakýmsi zlostným odhodláním: „Vem to čert!“

Noc prospal na horním lůžku, vstal před šestou a hodinu strávil v chodbičce va-
gonu, díval se z okna, počítal říčky, rokle, zastávky a cesty, které se půlkruhem stáče-
ly k propadlině lesního pásu. Mlha ještě visela jako mušelín, v trávě se třpytily kap-
ky rosy, na žlutých stráních se černaly duby a dokonce i v zakouřené chodbičce byla 
cítit ta svěžest: prostor bez hranic, citronový svit vycházejícího slunce, jenž teplal na 
očích a chladivý mlžný opar.

Na písčité lysině vršku, ostře se svažujícím k cestě, nehybně seděly na zadních 
tlapkách malé lišky a připomínaly vyřezávané sošky z dětského parku.

Valda na své minutové zastávce seskočil ze stupátka, překročil vedlejší koleje vy-
sypané rezavým štěrkem a po rovince se vydal směrem k přejezdu, pěšinkou vedoucí 
kolem osamoceného přízemního domku pro dělníky, nad jehož střechou se skláně-
ly větve jabloní se světle zelenými plody. Skrze vlahou rosu pronikavě voněla tráva, 
skláněla se k zemi a smáčela obuv. Na břidlicové střeše ležela spadaná raná jablka 
a na jejich shnilých, scvrklých dužinách byly vidět bílé skvrnky. 

Rozjíždějící se vlaková souprava Valdu předjela a vysoko nad jeho hlavou proplu-
la jako kouřový obláček tvář strojvůdce, který se z kabiny motorové lokomotivy díval 
ve směru jízdy vlaku a letmo pohlédl i na něj.

Trojlístek železniční výhybky ležel na zemi ve vlažné, třpytící se trávě; rosou po-
kryté ocelové koleje se leskly jako mokrá pavučina.

Valda přešel na druhou stranu, chvíli šel podél neprostupných křovin, pak zabo-
čil a uviděl zvlněné lány polí, za nimi svahy vzdálených kopců a dále za tím vším se 
ve žlutomodrém oparu svítání rýsovaly sotva rozeznatelné obrysy vysílače.

Nabobtnalý okraj žitného pole, posetý modrými hlavičkami čekanek, lemovala 
černozemními kolejemi cesta, za polem se vynořily vrby, objevily se rozmanité obry-
sy sadů rostoucí s každým krokem, vystoupily trojúhelníky střech a na okrajích tetič-
čina statku se vztyčily dva ohromné, rozložité topoly.

Na dvoře Valda narazil na obrovský kmen vrby ležící přes pěšinku, zpomalil, 
obešel ho a se skloněnou hlavou prošel pod vlhkými větvemi břízy, které visely jako 
lesklé třásně až k zemi. Květy slézů, rostoucích v řadě, zakrývaly malá okénka a na 
všechny strany ukazovaly své drobné zvonečky. Buď ten dům příliš zchátral, nebo 
byly slézy tak vysoké, ale vrchní kvítky sahaly už k samotné střeše.

„Jemináčku, byla tu taková bouřka,“ vysvětlovala ve spěchu tetička. „To ti teda 
povím, jaká byla bouřka. Támhleti dokonce přišli o střechy.“ A mávala rukou někam 
do neznáma.

Valda vybaloval věci, vytahoval z tašky bonbóny, čaj, čokoládu, a přitom stále 
kontroloval němý, zašlý displej telefonu.

„Co je to?“ usmála se nesměle tetička a úkosem se dívala na mobil.
„Takový telefon,“ odpověděl.
„Aha,“ řekla tetička a po chvíli dodala: „Čeveljovovi přece taky mají telefon. Ona 

spojuje hovory. Protože není spojení, teda někdy nebývá. Vedení je poničené.“
Valda se napil čaje a mléka, pak si zdřímnul a spal až do oběda. Když se probudil, 

seděl dlouho na posteli a prohlížel si pokoj. Mezi okenními rámy ležely na hrubém 
modrém papíru suché mouchy. Jeho telefon zhasnul. Tři latinská písmenka, sotva 
viditelná ve vrchním rohu displeje, dávala najevo, že zde není signál. Na stěně mezi 
okny visela velká, fotografiemi olepená zasklená deska. Byli na nich hlavně muži ve 
vojenských uniformách, z toho dva ještě v carské, v pláštích až po paty, s dlouhými 
puškami a nasazenými bodáky; uprostřed byly fotky z válečného období, už potáh-
nuté žlutavou patinou času, vojenské čepice ve tvaru lodičky a světlé kroužky vyzna-
menání na vybledlých dlouhých košilích. I Valda tu byl mezi nimi, ještě ve strohé 
černo-bílé uniformě a v námořnické čapce, na jejímž obvodu byla rozeznatelná pís-
mena „...rnomořské loď...“.

„Jak si tady žijete?“ zachmuřil se najednou Valda.
„Chleba nám vozí,“ řekla tetička, „všechno sem vozí. Dobře si žijeme.“
„A co víno, máš?“ zeptal se nerozhodně.
„I víno mám. Mám tři flašky, schovala jsem je na dobu, až se bude orat. Andrej si 

loni na jaře víno vzal, ale nic nezoral.“
„Myslel jsem pro mě,“ vysvětlil.
„Mám, mám,“ probrala se najednou, vytáhla zpod postele láhev a otřela ji spod-

ním okrajem šatů. „A to budeš pít jen tak, ničím to nezajíš?“
Na hladině vody plavaly ve vědru čtyři březové jehnědy. Valda nabral vodu 

a s malou naběračkou v jedné ruce a sklenicí vodky v druhé vyšel za dům.
Zahrady se v mírném sklonu svažovaly k říčce jako vatované pokrývky. Samotnou 

řeku nebylo skrze vrboví, olše a střemchu vidět, pouze na březích zářily nízké, čers-
tvě uřezané štíhlé pařezy s kulatými oranžovými skvrnami. 

Nebe ztemnělo a šero se rozlilo k vrcholkům stromů. Oves na sousedním poli vlál 
jako olověná šedivá hříva.

O dva domy dál šel slepý klučina podél zarostlých švestek k latríně a rukou se při-
držoval prověšeného lana, nataženého od domu ke staré vrbě. Šel opatrně a po kaž-
dém druhém kroku se zastavil, jako kdyby přičichával k závanům větru. Valda viděl, 
jak si vítr hraje s jeho neostříhanými vlasy a jak mu je na zátylku nadzvedává.

„Vyrostl,“ pomyslel si a podíval se na druhou stranu, směrem k řece.
Vrby se tam zcela prohýbaly, olše se třepetaly a vítr sčesával listoví, jehož chvění 

připomínalo cínově se lesknoucí zčeřenou hladinu.
V dálce u řeky už lilo. Vpravo se z bělavého nebe spouštěl dolů černofialový sloup 

a opíral se o zem jako hlaveň. Valda dopil a postavil se na terasu.
Bouřka se s každou sekundou přibližovala, předcházel jí jakýsi slabý závan chla-

divé svěžesti. Najednou mu přímo nad hlavou zahřmělo, doslova jako by se rozpára-
lo obrovské, pevně natáhnuté plátno. Provázky drobných kapek se viditelně přibližo-
valy stále blíž a blíž, až se nakonec rozpleskly o listí, drobně a zuřivě bubnovaly na 
ruberoid terasy a železnou střechu, topoly u branky pokryl třepetavý závoj a vzduch 

Sousední  země

Anton Utkin
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se spolu s dešťovými kapkami proměnil v hrubou pestrobarevnou látku. Voda sté-
kala ze střechy v souběžných tečkovaných čárách; avšak nyní se tečkování slilo v ne-
přetržitý proud, voda se vmžiku u verandy nahromadila a v kaluži tancovaly těžké 
kapky, které z ní vytlačovaly velikánské bubliny. Stříbřité perličky na angreštových 
keřích působily dojmem, jakoby se po nich rozsypaly úlomky rozdrceného křišťálu.

„A co kostel, už ho postavili?“ zeptal se Valda, vcházel do domu a zíval.
„Kdepak,“ odpověděla tetička, „postavili kříž a oplotili ho.“
„Proč topíš tímhle? Takovým plevelem?” Valda podebral špičkou tenisky hroma-

du proutí a stébel. „Dřevo máš?“
Tetička se zastavila, pohlédla na něj a sedla si na stoličku.
„Víš, dveře do stodoly v zimě tak přimrzly, že jsem je nemohla otevřít.“
„Proč neřekneš Dorofejevně? Pomohla by ti.“
„Představ si, ta celou zimu proležela v Sarajích.“
„Snad nebyla v nemocnici?“
„V nemocnici,“ přikývla tetička, přimhouřila oči a rychle, rozrušeně pokračovala. 

„Vlezli až k ní domů, přijeli na saních, takový bílý kůň...“
„Kdo to byl?“
„To nikdo neví. Ljoňa tam jel, tím směrem, hledal toho koně. Odněkud z Chuto-

rovky, možná,“ nedomluvila a mávla rukou.
Valda našel pilku a dlouho zápasil se zámkem. Nadzvedl petlici, dveře pootevřel 

a škubáním je otevřel úplně, přičemž spodním okrajem sdíral trávu a zrýval fialovou 
zem. Ve stodole našel plno suchých výborných polen. Posadil se na bobek, seříznul 
prkna na dveřích asi o patnáct centimetrů od země a tlusté odřezky hodil do tmy 
stodoly.

„Nene, tady musím pracovat,“ pomyslel si, „dělat něco. Ne jen tak bloumat sem 
a tam.“ Chvíli dělal jedno, pak zase druhé, přestával, prohlížel si otavu, poflakoval 
se po dvoře, pak zalezl mezi angreštové keře, které byly mokré od deště, trhal zele-
né bobule, ostny ho píchaly do rukou a nacpával si pusu tou trpkou kyselostí; pak 
šel na višně, dlaněmi bouchal do kmenů ulepených od smůly a díval se, jak se višně 
svorně, ale nechtíc na větvích zachvívají.

Čas se táhnul nesnesitelně pomalu, ale v dálce mezi stromy už červenavě pro-
svítalo slunce a nebe se na západě pod šedofialovými mraky roztáhlo jako chatrný 
běhoun.

Zaháněli krávy. Ty se po statcích rozcházely s táhlým, naléhavým bučením. Tetič-
čina kravka Večorka těžce našlapovala, jako by táhla náklad, vešla do dvora po úzké 
cestičce a tetička pokaždé, když měla otočit hlavu, tleskala rukama, směšně je rozta-
hovala, držela v jedné ruce prut a laskavě lamentovala: „Vjačork, Vjačork, Vjačork,“ 
cupitala vedle ní a sem tam šlehala krávu přes její strakatý bok, prudce a zlostně, bez 
jakékoliv příčiny.

V noci škrábaly o stěny myši, na světle u oken ještě slabě bzučely a poletovaly po-
slední mouchy a všechno bylo tak jako před mnoha lety.

Ikony byly v rohu, napravo od vchodových dveří, všechny na jednom místě. Valda 
přemýšlel nad tím, že mu kdysi dávno připomínaly postavy ze smutných pohádek.

Valda si vzpomněl, jak tenkrát babička od soumraku do svítání klečela na kole-
nou a několik minut šeptala modlitby jednu za druhou a jemu to připadalo, že tam 
klečela až do samého rána; slova modliteb se přitom podobala zvuku tající vody, kte-
rá si razí cestu pod škraloupem zčernalého sněhu. „Bohorodicepannoradujse...“ On 
se probouzel, rozespale koukal do rohu na babičku a pak zase usínal.

Cítil teplo, klid, strach.

Ještě chvíli se v dusné tmě převaloval, pak si vzal cigarety a šel na dvůr.
Bledě zlatavá koule ztrácejícího se měsíce plula nízko nad řekou, na druhém bře-

hu lenivě štěkali psi a z mlhy vystupoval svah zalitý šedým světlem. Na něm se roz-
plývaly obrysy stromů a nejasně rýsovaly zdi vzdálených stavení, všude voněla vlá-
hou a svěžestí tráva a byl cítit sytě hořký zápach pelyňku.

Valda si vzpomněl, jak se na něj v zimě přilepil na čísi oslavě narozenin v Mosk-
vě jeden opilý student ze čtvrtého ročníku: „Ty seš, podle mě, někde od Moršansku? 
Koupili jsme tam na vesnici dům. Jsme skoro krajani. Budem tam jezdit v létě, znáš 
to. Však znáš Jagodnoje? Ne? Jak to, že neznáš? Vjorda, Remizovo, Rakša,“ vyjme-
novával ten mladík, tázavě se na něj díval a překvapeně tiskl bradu ke krku. Valda si 
ještě vybavil, jak mu během rozhovoru bylo trapně, že skoro neodpovídal, pak začal 
mluvit o něčem jiném a nevěděl, jak se toho mladíka zbavit.

Valda se letmo podíval na pole, jehož namodralý pás se ve tmě bělal, rozhodl se, 
že zítra pokosí a zašel do domu. Usínal a představoval si, jak při práci chroupavě 
sviští kosa, jak padá rosou ztěžklá vojtěška, jak před očima vadnou neohrabané ste-
hy napravo a nalevo uložené trávy, jak se leskne tence vyklepané ostří, jehož mokrou 
čerň olepily odřezky stébel a listí, jakou má kosa hladkou násadu, vyleštěnou drsný-
mi dlaněmi dohněda.

Ráno šel Valda do obchodu. Ze zahrad ho pozorovaly ženy, dlouho a zkoumavě 
jej provázely pohledem, on všem zdvořile pokyvoval a ony mu odpovídaly, ale tyto 
pohledy mu byly nepříjemné, připadal si jaksi cizí a snažil se jít rychleji.

Přes den si pomalu četl Jesenina, díval se, jak se po nebi honí mraky, jak se hrnou 
ke slunci a na tmavomodrém nebi celý den postupně kreslí svůj zářivý chomout.

Anna a Šusticha – tak se jmenovala – podojily a večer přišly k tetičce. Za soumra-
ku se přiloudal větrem ošlehaný Saša, ten z opačného konce vesnice, s žilnatým kr-
kem a ostražitým úsměvem ve vrásčité tváři, na níž se odrážela bělost ohmatané plá-
těné kšiltovky.

„Tak co, krajane, jak to jde,“ zeptal se, „v Moskvě, v hlavním městě?“ a podíval se 
na láhev.

„Normálně,“ odpověděl Valda a nalil jemu i sobě. „Proč se nestaví kostel?“
„A kdo ho postaví?“ ozvala se tetička. „Tak tak, byl tu kostel. I hezká farnost. 

Z Vjordy sem jezdili na svatby, na pohřby... Ještě tvá babička mi vyprávěla, jak vy-
nášeli maminku od otce – toho kněze, co tu byl,“ vysvětlila Valdovi. „Bylo jí sto let, 
možná víc, jak říkala máma, ani chodit už sama nemohla. Odpoledne jí na kopci 
před kostelem roztáhli deku,“ tetička několikrát pohnula rukama a dlaně měla smě-
rem dolů, „seděla tam mezi slézy. Moje máma říkala, že ony, děti, ji šly tam ke kříži 
pozdravit, ale ona už, zdá se, neslyšela, byla hluchá, a tak se jí uklonili a ona, když je 
uviděla, jim taky jen tak kývla.”

„Na tom kopci...“ řekla Anna a rukou ukázala tím směrem.
„Jo, jo,“ přikývla Šusticha a upravovala si sukni.
„Tam, kde se tenkrát zabil Mikuláš.“
„Cože? Co se stalo?“ trhnul sebou Valda.
„Všechno teď dělám sama, i trávu kosím, všechno,“ potvrdila Anna, podepřela si 

rukou tvář a zírala do země.
„Úplně sama,“ přizvukovala tetička jako ozvěna.
Všichni přikývli a zopakovali to.
„Co se stalo?“ zeptal se Valda ještě jednou.
Saša najednou prudce mávnul rukou, ve které držel sklenici, vodka vyšplouchla, 

on zaklel a setřásal vodku z prstů:
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„No co? Jel autem,“ odpovídala jednoduše, „no a převrátilo se, to auto. Teď už 
v něm nikdo nejezdí.“

„Byl opilý?“ 
„Jak jinak?“ odsekla Anna.
Saša seděl nad svou sklenkou, hlasitě vypouštěl dým a díval se úkosem, opile.
„Volant tam přece, hele...“ ozval se a zvedl pěsti. „Ale jinak v pohodě.“
„Teď je na tom stejně jako my,“ řekla Šusticha, která si ho nevšímala a v její intona-

ci Valda slyšel jakousi skrytou, hořkou, ale ne škodolibou radost.
„Přímo z pohřební hostiny jsme jeli s Prudychinem na motorce, ty ho neznáš, to 

je kluk z Alexejevky, rozjeli jsme to na sto deset – strhnout tam volant – museli jsme.“ 
Saša svíral ruce v pěst, jako by držel volant a trochu jimi zatočil doleva. „Na stejném 
místě. Hele,“ ukazoval, „volant. Trochu s ním otočit...“

Saša byl dost opilý, seděl bokem, zhluboka vdechoval kouř, vtahoval přitom tváře 
a rozhovor už neposlouchal.

„Já znám Moskvu,“ skákal jim do řeči. „Znám tu Moskvu. Jezdili jsme tam v kolo-
ně… vozili dřevo... všechno vozili,“ a znovu zvedl ruce: „Tam volant, hele,“ a poněko-
likáté ukazoval úhel, jak bylo třeba otočit tím nešťastným volantem. Pak kvůli něče-
mu odešel, šikovně se sklonil pod vrchní částí zárubně a dlouho se nevracel.

Vzápětí odešel Valda a uviděl ho, jak leží na zemi pod rybízem, s rukama polo-
ženýma pod hlavou jako dítě; v koutku poodkrytých lesklých vlhkých úst se mu při 
chraplavém dýchání tvořila ze slin bublina.

„Nech ho být,“ řekly ženské. „Spokojeně leží, však nezmrzne.“
Pak odcházely domů a jejich bílé šátky se v soumraku bělaly. Saša se probral, mo-

tal se kolem domu, šelestil přitom trávou a klestím, kroutil rozcuchanou hlavou a na-
konec zaklepal na okno.

„Hergot, poflakuje se tady na mol opilý,“ reptala tetička, když vstávala z postele. 
„Ať jde domů. Má dost, tak s pánem bohem! Hej!“ zakřičela, „jdi domů, tam ti dají 
něco na spravení,“ pak se podívala do tmavého kouta, kde ležel Valda, a hlasitě za-
šeptala: „Spi, Valuško, spi... Hergot, poflakuje se tady,“ lehla si, zavřela oči a ještě ně-
kolik minut hubovala a potichu nespokojeně brblala. 

Ráno tetička přebrala v truhle věci, vytáhla sleželý vojenský kabát a zatřepala 
s ním.

„Hele, kabátec. Je tvůj, ne? Tady jsem ho zašila, podívej,“ a zblízka si prohlížela 
látku levého rukávu.

„Hmm,“ ozval se Valda.
„Tam nic takového nenosíte. Možná někdy přijedeš, odpočinout si, nebo tak,“ řek-

la tetička a šourala se zpátky k truhle.
„Budu se pomalu chystat k odjezdu,“ pronesl nečekaně jen tak pro sebe Valda 

a odvrátil obličej.
„A proč?“ zarazila se tetička, přitiskla kabátec na prsa a krátkým pohledem přeje-

la telefon. „Máš nějakou práci, nebo co?“
„Jo,“ odmlčel se. „Práci a tak.“ I on se na telefon podíval, jako by za všechno mohl 

a byl všeho příčinou.  
Pak sledoval tetičku, jak ukládá kabátec zpátky do truhly – už mlčky, poma-

ličku, zabržděně – jak si narovnává záda a jak se její vlněná sukně těžce a smutně 
pohupuje.

„Nebo mám zůstat?“ proletělo mu hlavou.
Na zastávku šli mlčky, i telefon v tašce mlčel a vlaštovky létaly nízko. Ve stejné 

výšce růžověly na večerním nebi mraky.

U vchodu do nádražní budovy stála pokladní a gumovou holínkou našlapovala 
na kolej. Okénko pokladny bylo zevnitř nezúčastněně zakryto tmavou deskou. Valda 
se zeptal na jízdenky.

„Dostanete je támhle,“ řekla pokladní.
„Piloti lítají,“ ozvala se tetička, krátkozrace mžourala na mraky a tiskla si k čelu 

ohnutou dlaň.
Pokladní stáhla nohu z koleje a čelem se otočila na stranu, ze které měl přijet vlak.
„Když piloti, jejich letadla rovně, tak,“ a několikrát máchla rukou, „takhle.“ Ale 

místo na oblohu se koukla za sebe, na semafory.
„Hele, přijede na první,“ řekla.
Valda se taky podíval a zahlédl, jak se na jednom z nich rozsvítila smaragdově ze-

lená tečka. Uplynulo asi deset minut, než přijel vlak, nad kterým se jako prachový vír 
vznášel chomáč dýmu a – což bylo zvláštní – tento hořký zápach předbíhal samotný 
vlak. 

„Zůstaňte tady,“ přikázala průvodčí, odešla zpět do chodbičky a silně práskla 
dveřmi, které se ale nezavřely a pomaličku popolezly zpátky.

Valda stál, díval se z okna na tetičku a Věru a viděl, jak si povídají. Pak si na 
protější stěně všiml jízdního řádu. Byl napsaný propiskou na kostkovaném papí-
ru. „Vjorda, Remizovo, Rakša,“ stálo v něm čitelným písmem. Průvodčí se dívala 
z nástupiště.

„Proč stojíš?“ zeptala se mrzutě a mávla rukou dovnitř vagonu. „Běž si sednout. 
Tam dále.“ 

Byly to dva obyčejné místenkové vagony.
„Ano,“ přemýšlel „odjel jsem brzy,“ ale ulevilo se mu. Vlak se pomalu plazil 

a před malinkými stanicemi ohlašoval táhlým, zádumčivým houkáním svůj příjezd.
Zpoza dělící stěny k Valdovi dolétaly útržky rozhovoru. Neviděl, kdo mluví, ve 

voze bylo prázdno a ticho.
„...všecko jim shořelo. Začali stavět znova... Němci sem nedošli, tak všecko pama-

tuje ještě Žižku...“
Někdo cosi odpovídal, něco zašramotilo, zacinkalo. 
„Bylo to někde tady,“ pomyslel si Valda a vzpomínal na malé lišky.
Na nástupišti v Rjažsku roznášely stařenky ve voskovaných papírových krabicích 

pirožky, v dusnu se tu rozplýval pach uhlí, oleje a zahřátých kolejí. Po asfaltu blou-
mal malý šedivý vousáč v šedém kabátě bez knoflíků. Jeho tvář skoro až k očím po-
krývaly strašidelné štětiny a ještě děsivěji vypadaly hnědé zuby a tmavé díry mezi 
nimi. Několik policistů ho pozorně sledovalo, zatímco on pobíhal po nástupišti 
rychle sem a tam, cik cak od jedné skupinky lidí k druhé, jako potápník. 

„Teď ho seberou,“ posmutněl Valda, ale k jeho překvapení se policisté seskupili 
kolem něj, poslouchali, jak se baví s neznámými ženami, na něco se ptali, přešlapo-
vali, usmívali se a klidně se rozhlíželi kolem.

„Kam máme namířeno, Víťo?“ zeptal se vesele jeden z nich a vyměnil si pohled 
s ostatními.

„Vzal jsem si chleba,“ odpověděl Víťa pronikavým, krákoravým hlasem a ukazoval 
cihlu žitného chleba. Tu držel v široce roztažených špinavých prstech a oběma opále-
nýma rukama si ji tiskl ke kabátu. „Bůh ti žehnej,“ opakoval Víťa, usmíval se a rychle 
se jen v náznaku pokřižoval, když mu dal někdo minci.

„Chleba jste si teda vzal?“ zeptala se tlustá žena v šeříkové halence. „No, bohudí-
ky.“ Vedle ní stála holčička. „Halenka“ ji pevně držela za ruku, a když holčička po-
skakovala, přitahovala si ji ke svému obrovskému břichu, aniž by se na ni dívala.
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Potom stála opodál s policisty, kteří měli všichni do jednoho stejně sešlapané boty 
s přezkami z falešného stříbra; sklonila se ke své holčičce, něco jí pošeptala a ukázala 
na Víťu.

Holčička přišla k Víťovi, postavila se vedle něj, zdola se na něho dívala, natáhla 
k němu pěstičku a čekala, až si jí všimne. Konečně otočil svou strašidelnou huňatou 
hlavu, holčička dosáhla k jeho ruce, dala mu minci a utíkala zpět k dospělým. Její 
babička v šeříkové halence ještě pořád mluvila s policistou a hladila přitom děvčátko 
po hlavě; holčička, opřena o její bok, pozorovala Víťu, jak drží chléb. Policista si sun-
dal čepici a držel ji v ruce. Když ruku otočil, objevil se uvnitř čepice výstřižek z ba-
revného časopisu, na kterém byla žena v plavkách, zalitá jižním sluncem.

Pak prošla malá skupinka cikánů s kartounovými uzly na zádech. Šourali noha-
ma a živě, hlasitě, nesrozumitelně na sebe pokřikovali. Za nimi šly pestře oblečené 
děti a cikánky v dlouhatánských sukních se vzorem pestrobarevného listí, které špi-
navými holými patami plácaly o podrážky svých bílých sandálů. Z vlasů, zatočených 
v uzly, jim trčely levné hřebeny a jehlice, v uších měly dlouhé náušnice. Jedna z nich 
nesla ve snědé ruce trs malinových, červených a žlutých kohoutků. Holčička přestala 
sledovat Víťu a dívala se na lízátka.

Přijel mičurinský příměstský pantograf. Byl vysoký, špinavý a zanedbaný.
Valda seděl ve vagonu naproti Víti. Lidé, vcházející do vozu, si s Víťou povídali, 

dávali mu višně a mince.
Stařičká trhovkyně si bočkem zešikma přisedla k němu na lakovanou lavici. Když 

se přisouvala, zvedla z klína špinavou krabici a sladce pronesla: 
„Viktorku, sněz to, můj milý. Tady v Rjažsku jsem jednomu pánovi prodala pirož-

ky a nevydala mu peníze, padesát kopěječek. Sněz to, Víťo, vždyť co já s tím?  Tady 
máš, Viktorku… Padesát kopěječek.“

Víťa znovu pohotově přikyvoval, hnědými prsty bral opatrně pirožek, který za-
kryl dlaní a držel ho v klíně. Klidný odraz světla slabě zářil na jeho zornicích, když 
pohledem bloudil po polích, vyplňujících zaprášená okna. Mezi cestou a stromy le-
želo na zemi v řadách seno a stály tam křivými tyčemi zatížené pravidelné malin-
ké stohy. Dírami v porostu byla po stranách vidět krajina; černomodré koleje cest ji 
rozdělovaly do pásů a byla posetá roklemi, na jejichž dně se červenaly rozpité kaňky 
lučního kvítí.

Mezi sedadly, na kolenou a pod nohama stály plastové kbelíky se zralými višněmi 
krvavě černého odstínu, košíky s okurkami a batohy plné jablek, nacpané k prasknu-
tí. Naproti Valdovi seděly dvě ženy a pohledem klouzaly po ostatních.

„Koukni, je tu Víťa,“ řekla jedna té druhé. Pak obě zmlkly, beze slova ho po-
zorovaly, jedly přitom slunečnicová semínka a slupky vyplivovaly do novinových 
kornoutů.

Valda si zase bůhví proč připadal v těchto vybledlých polích jako cizinec.
Víťa seděl skoro vedle, naproti přes uličku, a Valda uvažoval, že by mu také něco 

dal, ale neměl drobné a zdálo se mu nevhodné dát mu bankovku.
Asi za půldruhé hodiny se Víťa pustil do pirožků, které vytahoval z útrob svého 

pláště a lámal je na kousíčky. Valda pozoroval bílozelený kousek zelí, který dlouho 
visel na Víťově bradě. 

Někdy Víťa přestával vrtět hlavou: jeho tvář se rozzářila blahem a pohled, upřený 
z okna, se měnil v seriózní a zasněný. Vypadalo to, jako by geniální skladatel zachy-
til zvuk harmonie a pouze tato myšlenka ovládala celou jeho bytost.

Pak prošli kontroloři v čepicích se zeleným lemováním a v rukách drželi nástro-
je, které se podobaly zubařským kleštím. Mladší cestující, chlapci a děvčata, houf-

ně procházeli do dalších vozů. Smáli se, strkali do zad ty před sebou a kontroloři se 
na ně zamračeně dívali. Jeden z nich Víťu pozdravil a do dlaně mu položil rublovou 
minci. Byl to stařičký pán, jenž svýma tmavě šedýma očima a ušima, z nichž jako 
koudel trčely chomáče šedivých chlupů, připomínal vlka.

Ve Valdově tašce něco potichoučku zazvonilo. Když rozepnul zip, uviděl čtvere-
ček zeleného světla, zářícího jako oko netečného čaroděje.

Krajina se za oknem pomalu měnila. Jako trýznivá bouře, visící ve vzduchu, se tu 
objevila předtucha města: u přejezdů stála poslušně v řadách auta, tu a tam se shlu-
kovaly naftou obtěžkané cisterny. Najednou se vedle rozběhly řady dalších kolejí, 
kterých si Valda nevšiml, na výhybce se vagon zatřásl, na každé straně postupně vy-
rostly blockhausy, přízemní skladiště a budky pro raziče. Po tratích začali pobíhat 
lidé v zářivě oranžových vestách.

Přes špinavé okno bylo vidět, jak vysoko na zataženém nebi, skoro nad samotný-
mi šedými domy, pomalu krouží tmavě zelený vrtulník. V sekundovém intervalu se 
od něj jedna za druhou oddělovaly malinké tmavé tečky a padaly kolmo dolů. Zčis-
tajasna se rozzářily jako bílé kopule, pak se roztříštily a letěly k zemi – ladně a neo-
chotně jako první říjnové sněhové vločky. Víťa se díval z jiného okna a Valda bezděč-
ně hleděl stejným směrem.

Vtom se všichni ve voze začali pohybovat, vstali, vzali si své věci a zaplnili uličku.
„Rjazaň, Víťo,“ řekla jakási žena, která se objevila vedle Valdy. „Ďagilevo už bylo, 

vstávej, drahoušku.“
Víťa se na ni podíval, usmál se, přikývl, pak ještě chvíli seděl a nepatrně se pro 

sebe usmíval.
Jako by za hranicemi těchto stěn, vypouklé střechy a tlustých oken na něho če-

kala nesnesitelná, věčná radost. On ji cítil a nespěchal za ní, naplněn slastným 
očekáváním.

1999
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