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„Není  čas  stavět,“  poznamenal  Patrik  a  proletěl  další  křižovatku  na  červenou.  Už třetí. 

Ručičky  na  starých  náramkových  hodinkách  z druhé  ruky  neúprosně  odkrajovaly  stále  další  

a další minuty. Naštěstí dnes alespoň nebyla v ulicích zácpa. O pořádné zdržení se ale opět postarala 

Slečna č. 2. Přesně takhle se jmenovala její první role, když hned po škole přibyla do ansámblu. Od 

té  doby jí  už nikdo v divadle  jinak neřekl.  Leckdo možná ani  nevěděl,  jak se vlastně  opravdu 

jmenuje. Ale asi každý věděl, jak je na tom s dochvilností. Ani dnes nezklamala, když na ni Patrik 

čekal  před  činžákem,  takže  teď  v autě  příliš  odlehčená  nálada  nepanovala.  

Už  se  těšil,  až  úplně  na  konci  města  přiberou  ještě  Starýho  Járu.  Mimochodem  

– ten získal svůj přívlastek zcela prakticky, aby se snadněji odlišil od svého potomka – Malýho 

Járy. Alespoň tak za chvíli přibude někdo další na Patrikově straně barikády. A taky někdo, kdo 

nebude jen zarytým mlčením demonstrovat ukřivděnost…

Teď ale ještě mířili do centra města. A jak se onen okrsek památek, turistů a kapsářů blížil, 

přibývalo na chodnících po stranách ulice i chodců. Každý z nich někam spěchal. Jejich cesty se 

vždy jen na kratičký okamžik protnou a pak zase navždy vzdálí. Ti lidé se už možná nikdy znovu 

nepotkají…

Patrik ale postupně začal vnímat něco, co ho kdesi v hloubi duše lehce znepokojilo. Mezi 

chodci stále častěji upoutali jeho pozornost jedinci v černých oblečcích a vysokých, těžkých botách. 

Muži  vypadali,  jako  kdyby  je  všechny  vyrobili  v nějaké  továrně  na  drsňáky.  

A všichni zdánlivě mířili jakoby k jednomu jedinému bodu … Užuž chtěl něco poznamenat, když 

vtom  si  všiml  ve  zpětném  zrcátku  své  kolegyně  …  Obloženou  mastičkami,  olejíčky  

a vatičkami ji dnes ráno nepřekvapilo asi nic – kromě vlastní krásy … Patrik se zarazil a těch pár 

slov radši  zase rychle  spolkl.  Jeho oči  se  stočily  na tu  a tam vyčkávající  skupinky policejních 

těžkooděnců. Takže asi zase nějaká plánovaná akce … Ještě, že jedou pryč.

_____________________________

Zatím se prodrali středem města a po široké magistrále už ujížděli směrem k jeho okraji. Na 

poslední křižovatce před přeškrtnutou cedulí zabočili mezi ostré zuby panelového sídliště a za chvíli 

už Patrik zahlédl Starýho Járu. Stál na malém přeplněném parkovišti před domem a nadšeně mával 

–  úplně  stejně  jako  vždy.  Nastoupil  do  auta,  usadil  se  vpředu  vedle  Patrika  a  oba  přátelsky 

pozdravil. Z odpovědi Slečny č. 2 hned vytušil, že v dobrém rozmaru dosavadní osazenstvo vozu 



vážně  není.  Radši  se  na  nic  neptal  a  přemýšlel,  jak  stočit  řeč  na  nějaké  nezávazné  téma.  

S nepříliš  odlehčeným  tématem  jej  ale  za  okamžik  předběhl  Patrik:  „Ve  městě  se  zase  

vyrojili  nějaký  náckové.  Neslyšels‘  o  tom  něco?  Jsem  teď  úplně  mimo  

–  dokola  si  jenom  přeříkávám  a  piluju  ten  zítřejší  text  …  Noviny  jsem  ani  neotevřel…“

„Ale jó,“ opáčil Starej Jára, „od rána to přetřásali v televizi. Všude se tam houfujou. Policajti to 

chtěj‘ mít  pod palcem, tak tam taky vyčkávaj  na každým rohu. Těžko říct,  co k tomu ty kluky 

vede… Možná jsme ani nemuseli jet do Terezína a mohli jsme rozbalit to naše divadýlko tady… 

Ale možná to zas takovej kalibr není, aby to s někým tak hnulo… To by bylo něco jinýho než hrát 

pro nafrněný divadelní kritiky!“ Téhle ironické poznámce se ušklíbli všichni, dokonce i ze zadního 

sedadla se teď ozvalo slabé zachichotání.

Každý z nich se totiž  obával terezínského přijetí.  Hrát výjevy z ghetta pro jeho někdejší 

obyvatele  na  vzpomínkové  akci  desítky  let  poté  –  to  je  opravdu  něco  jiného  než  obyčejné 

představení v divadle. A tak si teď své obavy opět připomněli a na nějaký čas zase úplně ztichli.  

Z města už dávno vyjeli a ubírali se dál vstříc té nejistotě…

_____________________________

Patrik si začal v hlavě znovu rozehrávat svou úlohu. Pořád mu ale něco chybělo… Stále se 

nedokázal vžít do správné atmosféry. Asi bude nejlepší přeříkat si celý text ještě na místě – přímo 

tam, kde se to všechno, o čem mají zítra večer hrát, opravdu stalo … Cítil, že právě to potřebuje… 

Nechat na sebe dýchnout všechnu tu válečnou hrůzu … Právě tak si svou minulou (a zatím jedinou) 

návštěvu Terezína pamatoval. Minulost na něho dýchala na každém rohu. Ještě teď mu naběhla husí 

kůže… Nedokázal si úplně dobře představit, jak se právě tam vybalí se svým představením. Mimo 

bezpečí domovského divadla.  Bez diváků, kteří  (pokud se vůbec představením nechají strhnout) 

všechno zase zapomenou v tramvaji cestou domů …

Taky se obával, že je v tom strachu trochu sám. Pravda – takové lehké svrbění z nejistoty 

cítili  asi všichni … Ale Jára je vážně profesionál, ten zvládne všechno. A Slečna si zase nikdy 

z ničeho  moc  nedělala.  Buď  to  dopadne,  nebo  nedopadne.  Co  se  ale  může  stát?  

– Patrik to ale takhle vnímat určitě nechtěl. Tohle přece není nějaká přihlouplá komedie … Co když 

se to nikoho vůbec nedotkne? K čemu pak bude jejich snažení? Nebo se naopak někoho dotknou až 

příliš? A k tomu všemu se mu neustále vracely ranní výjevy z ulic v centru. Najednou toho bylo 

tolik, že cítil, jako by se mu vše hlavou přelévalo sem a tam …



Na jedné z křižovatek dokonce skoro zapomněl zabočit na správnou silnici. Myšlenky se mu 

rozbíhaly do tisíce směrů.  Snažil  se uklidnit.  Ale většina pokusů byla  marná.  Připadalo mu, že 

s každým metrem, o který se jejich cíl přiblížil, jeho nervozita zase o stupeň vzrostla. Na vedlejším 

sedadle si Jára pobrukoval nějakou otravně vlezlou melodii. Dozadu sice teď neviděl, ale úplně si 

dokázal představit, jak péče o vzhled pokračuje. Teď možná mohl přijít na řadu účes … Jen Patrik  

se  nedokázal  náporu  myšlenek  zbavit.  Pasáže  ze  hry  se  mísily  s bezduchými  informacemi  na 

dopravních  značkách,  vzpomínky střídaly předtuchy … Kolem auta se  v jednotvárných kruzích 

točila pole, lesy, špinavá křoví u silnice … A cíl se stále rychleji přibližova l…

„Hm, tak ten už se k nám asi nevejde,“ suchou poznámkou najednou Starej  Jára narušil 

konverzační  pustinu.  Až v poslední  chvíli  si  Patrik  všiml  stopaře s nepředstavitelnou hromadou 

zavazadel, jak stojí u krajnice a marně vyhlíží někoho, kdo by ho odsud odvezl. Kde se zrovna tady 

vzal? Patrik se ještě zvědavě ohlédl. Ten člověk stál úplně bez hnutí s rukou strnule nataženou do 

silnice. Taky se ohlédl. A ještě pár vteřin se unaveně díval za autem, pomalu mizejícím za blízkým 

obzorem.  Ani  netušil,  že  možná  může  být  nakonec  rád,  že  mu  zrovna  tihle  tři  komedianti 

nezastavili…

___________________________________________________________________________

Matěj Forejt


