Za hranicí všedních dnů

Napsal: Lud k Zlesák

Motto:

„Vojna - kdo nepozná, neuv í.
A kdo pozná, nikdy nezapomene.“

Úvod
Když mi bylo dvacet let, po dvou letech večerní školy, kdy jsem si d lal maturitu, m l
jsem nastoupit na dvouletou základní vojenskou službu.
V té dob jsem cht l být velký spisovatel. Naučil jsem se psát na stroji.
Čtrnáct dnů p ed nástupem na vojnu jsem na kuf íkovém psacím stroji p epsal oba dva
díly Černých baronů od pana Švandrlíka. Díky tomu jsem se naučil a zdokonalil v
psaní na stroji všemi deseti.
Za dobu základní dvouleté vojenské služby jsem pro svou schopnost psát na stroji
všemi deseti, byl pozván na štáb, kde jsem p episoval různé zprávy, a také jsem m l
možnost jednou, možná dvakrát týdn , chodit na poštu, ven do civilu.
D lal jsem si záznamy z toho, co jsem prožil a z toho, co jsme s klukama z roty zažili,
s tím, že jednou tyto záznamy – prožitky vydám.
Posílal jsem útržky ze zápisníků, formou dopisů, domů a doma jsem si je t ídil.
T i roky po vojn jsem doma zážitky p epsal na mechanickém psacím stroji. Jsou to
prožitky dle skutečných událostí.
Původn jsem tuto knihu necht l nikdy vydat!!!
Současn s knihou vychází i písničky od kluků z jediné kazety, kterou se mi poda ilo
zachránit.

Základní vojenská služba vykonána v letech 1986-1988.

Tuto knihu v nuji svému kámošovi z vojny Luboru Tyliščákovi,
kulturistovi a prima chlapovi.
In memoriam

Tuto knihu v nuji svému veliteli roty z Liberce Karlu Jirouškovi, prima
chlapovi, který m nikdy nepodrazil.
In memoriam
Tuto knihu p edevším v nuji mým kámošům z vojny, s kterými jsem n co zažil,
a to n co nelze popsat slovy, a tak alespo slabou út chou budiž to, že jim p ipomenu,
co jsme spolu zažili.
Subjektivní názor jednoho z Vás, kluci.

Klidné čtení.

Lud k

Všem, co jsou proti válce a vojn .

P.S.: Jména v knize jsou zm n ná, situace se staly tak, jak jsou zachyceny, mým
pohledem.

Ješt jednou na úvod a potom už budou jenom vzpomínky:
Ahoj kamarádi z vojny a vy všichni ostatní,
v t chto dnech je již moje kniha o tom, co jsme spolu zažili, my, dvacetiletí kluci,
b hem dvouleté základní služby, p ed 32 lety, kdy jsme narukovali na jeden útvar na
okraj Prahy, vytišt na a p ipravena ke čtení. Práv vychází. V tento den, kdy se to
objevuje i na F.
Je to autobiografická vzpomínka na dobu, kdy nám, dvacetiletým klukům v kasárnách
nebylo lehce, a kdy nás naše tehdejší socialistická vlast „dobrovoln “ donutila,
abychom pro ni zadarmo dva roky sloužili a ud lala z nás „chlapy.“
To obrovské číslo na krku – milion – a každý z t ch, co tam už byli déle, nám to
nechávali sežrat, ty bezesné noci, bendžovačky, sahary, bufety, nástupy, v lese se t ese,
hnusné zelené hadry, ta obrovská touha jít domů, to, jak jsme spolu drželi pohromad
a íkali si: „My to vydržíme!“ a p itom cht li jít domů, my všichni jsme cht li jít
domů, nikdo tam necht l být, nikdo. Sesbíráni ze všech koutů Československa a nikdo
tam necht l být, nikdo ...
Otev el jsem tak po t iceti letech Pando inu sk í ku, to, co leželo kdesi vzadu na dn
mého sv domí a myšlení, to, co jsem si posílal týden po týdnu, m síc po m síci domů
v dopisech mám , aby m snad náhodou nezav eli a p epsal v p tadvaceti letech na
mechanickém psacím stroji, to je nyní venku.
Nevím, jestli to je dob e, znovu jsem p es rok, p episoval op t pomalu den po dni,
týden po týdnu, m síc po m síci „to všechno, co se tam d lo a já to stále vidím,“ ale
jsem rád, že je to už za mnou.
Ješt bych cht l zdůraznit: pro nás staré, pro naše mladé, a i pro ty „gumy,“ zkrátka
pro všechny, co tam byli, pokud mi napíšete na můj e-mail: zlesak@zlesak.cz nebo na
adresu: Perlová 236/13, Liberec 2, 460 01 a uvedete svoje jméno a adresu, p ípadn i
p ipomenete situačku, je kniha zadarmo. Mladé prosím, a mi uvedou jméno svého
starého, n jak se mi to stále motá, t eba s kým byli na pokoji nebo podobn .
Jinak www.zlesak.cz. telefon: +420 724 293 417.
Písničky nazpívali Jirka a Petr v té nelehké dob , a díky tomu, že moje kazeta se jako
jediná dochovala (musím se neskromn pochválit), jsou zachrán ny. A chci íci ješt
n co k t m písničkám:
Jirko, Pet e – je to dobrá muzika a je z ní cítit srdíčko, moc touhy a moc prožitků, co
tam byly s námi, jsou to písničky a atmosféra nás všech, ty písničky nás spojovaly a
my jsme to v d li a cítili. Ty písničky nás držely pohromad a myslím si, že i nyní
drží. Jsou to naše myšlenky, naše prožitky, co jste kluci nazpívali.

Bez t ch písniček by moje kniha nebyla tím, čím je, a když jsem si tenkrát ty písničky
na kazetu nechal zkopírovat, ješt jsem netušil, jak to všechno jednou dopadne, ale
v d l jsem, že vyjde s t mi písničkami. To jsem Vám cht l íci.
Všichni za jednoho, jeden za všechny. Jde to ven.
Často si tyto písničky p ehrávám a je v nich n co, co m vždy vrátí n kam, odkud se
nedá dostat bez prožitku a bez emocí té doby, bez toho, že bych mohl zapomenout. Na
písničky i na Vás, kluci. To nelze.
Vydávám 300 kusů, p ece jenom si myslím, že by si tuto knihu n kdo mohl p ečíst.
Je to psané v ich form s dopln ním mých snů a pocitů. (Moje chytrá manželka to
doladila, dala tomu formu, díky jí, sám bych to asi nezvládl, protože takhle napsanou
knížku, jak sama tvrdí, ješt od nikoho nečetla, a že je to dost dobrá čtená ka, i
s oddůvodn ním, že ji honím a m la mi „ten blábol“ nechat tak, jak jsem to napsal a
hodit na hlavu.) Díky, Jitko, za konečnou úpravu mých vzpomínek, pocta t ší).
Je možné, že kniha na Vás bude působit trochu pochmurným dojmem, možná ji n kdo
nestráví, jiní ji odmítnou, ale doufám, že aspo n kte í z Vás si p ipomenou své dva
roky na vojn .
Jak ekl jeden z nás, Pavel: „My jsme vlastn žádnou vojnu nezažili, můj známý, co
byl u tankánů, se z toho málem zbláznil ...“
... a ješt jednu v tu si nedovedu odpustit: Nejlepší číslo na vojn je za „0“.
A ješt jednou, kluci, až budete moji knihu číst, je to opravdu subjektivní pohled
jednoho z Vás, popsal jsem pocity nás mladých, nás starých – nic jsem si nep idal a
neubral – tak, jak jsem to prožil já a jak jsme to prožili my.
A vzpome te, prosím, v klidu a poko e na ty, co tu už nejsou s námi a na vojn
nechali svůj mladý život – na vojína Culka, na našeho kámoše kulturistu Slováka
Luboše Tyliščáka – který zem el v padesáti letech, a také na našeho velitele, kterého
jsme občas nemuseli – na Karla Jirouška, p ezdívaného Kozel, který zem el na
rakovinu hrtanu a celkovou sepsi organismu ve svých 57 letech, a taky na Jardu
Golán , který to asi nemá jednoduché, víc o tom nechci mluvit a nechci v štit … čas
je proti nám.
Pokora v tom čase a poznání. Váš Lud k.

Pro ty, co tu dobu nezažili, jenom podotýkám, že to byla společnost, která nás do t ch
kasáren nahnala, a my jsme se snažili jenom – p ežít. N kterým se to, bohužel,
nepoda ilo.
Knížko a písničky – neumírejte a ud lejte svou práci, kterou musíte vykonat v tom
našem lidském červím čase, v čase poznání. Je to rozkaz!!!
Konečn urovnáno.

Brazílie, Nová Ves u Chrastavy.
To ti p eje stvo itel Lud k.
LP 1. prosince 2018

P ikládám nezbytnou ukázku a odkaz na stránky kde je upoutávka. Fotka, cédéčka,
p ebal knihy je odte na F. a www.zlesak.cz
P.S. Tohle blbé úvodní povídání na F. jsem si p ipravoval, no snad miliónkrát ............
a tak se, snad zbytečn ptám, proč jsme tady, když stejn chcípneme?? Proč?? Proč??
... nemohu si pomoci, jsme jako hv zdy, v širém vesmíru. N které letí dlouho, vzhůru
a zá í, n které jiné padnou hned, nejsou vid t, bloudí a bloudí a bloudí. A my
smrtelníci smrtelní, tomu nerozumíme.
.. „velký duchu a stvo iteli všeho života, bojovník mí í k tob p ímo a rychle jako šíp
vyst elený ke slunci, p ijmi ho ...“
(z filmu „Poslední Mohykán“)
P.M.

Jo, Lud k Zlesák alias Luboš Cipísek

Pod kování:
D kuji p edevším sám sob , že jsem našel n kde vzadu na dn své duše a sv domí, tu
sílu a moc tohle napsat, p epsat a dostat do sv ta.
Dále d kuji:
Všem klukům z vojny za dobu, kdy jsme spolu byli a za to, co nám bylo dop áno
prožít a my prožili.
Ned kuji společnosti, která nám toto umožnila.
Dále d kuji:
Své manželce Jitce, která celou knihu p ečetla, opravila chyby, doladila text tak, aby
to k n čemu bylo a paraleln se mnou i pasáže, kde jsem zakopával a tápal.
Moje pod kování dále pat í:
Ing. Jan Pokorné a paní Angelice Votočkové – za pomoc p i p ekladech do
slovenštiny.
Dále chci pod kovat Ing. Otto Adammetzovi za p ehrání a vypálení písniček na
cédéčko a za návrh obálky mé knihy.

Vysvětlivky:
absíci – absolventi civilní vysoké školy, chodili na vojnu na rok
Arma – vojenská prodejna, kde si mohli vojáci koupit jídlo
ASUT – Armádní sout ž um lecké tvo ivosti
bagr – označení pro lžíci, kterou m li výsadu jíst jenom mazáci, mladí museli jíst
p íborem
bažant – označení pro mladého vojáka, první rok na vojn
bělorus – bagr, n co jako UPCčko
bendžování – kartáčování podlah kartáči, jako mladí rukama, potom na holích,
bidlo – označení pro postel mladého nad postelí mazáka
BOPO – vojenská pohotovost, drželi jsme ji, v p ípad bojového poplachu jsme byli
nuceni nastoupit do „války“
BoRo – bojové rozd lení – držela se stálá vojenská pohotovost
bratislavské hrady – označení pro vojenskou sk í ku, kterou mazák obrátil vzhůru
nohama po vzoru Bratislavského hradu se čty mi v žičkami, týkalo se to i velkých
sk íní
bufet – jídlo pro mazáka p ipravené bažantem
buzerák – prostor, kde se cvičilo anebo se shromaž ovaly jednotky p i vyhlašování
různých akcí
céeska – celodenní služba
civilní rok – rok, kdy jdou vojáci do civilu
ČVO – číslo vojenské odbornosti
dévéťák – na 24 hodin zvolený zástupce útvaru, společn se svým zástupcem –
půlkou, bránili naši vlast, kdyby se n co stalo, vyhlašovali bojový poplach, hlídali
kasárna a vojáky atd.
dovolenka – právo vojáka jednou za rok na 10 dnů jet domů
dozorčí – zpravidla zástupce, a to poddůstojník, společn s pomocníkem služba na 24
hodin, pod ízen dévé ákovi, vyhlašoval poplachy, nástupy spojek atd.
gumácká vojna – vojna podle ádů
gumovat – chovat se jako voják z povolání, tj. rozkazovat druhým
gumy – označení pro vojáky z povolání, další p ezdívka – lampasáci
HD – hospodá ský den, den, kdy se uklízelo, jinak také hádéčko
humusáky – n co jako tepláky pod kalhoty nebo spodky, m ly hn dou barvu

kanady – vojenské boty, mladí vojáci je museli mít uvázané napevno, jako sta í je
nosili t eba do k íže či jinak
KDP – plechová krabice s jídlem, byly tam sušenky, čokoláda, konzerva, jinak také
kádéčko
KMS – kabelové m ící st edisko
kontráš – člen vojenské kontrarozv dky, n co jako policajt v civilu, m l na starosti
ostrahu armády a sledoval bezpečnost na vojn
Kotva, posádka – zde sídlila posádková správa, která jakožto hlídka chytala vojáky a
za „ústrojovou nekáze ,“ v tšinou vymyšlenou, jim psala poznámky do vycházkových
knížek, na základ kterých potom vojáci dostávali tresty, takže se jim rad ji zdaleka
vyhýbali. Nechat „se chytit“ to byl průser pro každého zákla áka
K K – krátkodobý idičský kurz
kyslík – absolvent vojenské st ední školy
lapiduch – označení pro zdravotníka
lodička – vojenská čepice, mladí vojáci ji museli mít nabroušenou, tj. staženou, starší
ji nosili roztaženou
magnetky – sešitová ada brakové literatury (p evážn detektivní a špionážní), která
vycházela mezi lety 1965–1992, prodávala se v trafikách, celkem vyšlo asi 337 svazků
malá polní – označení pro povinnou výstroj vojáka, obsah: dva díly ešusu, p íbor
v plát ném sáčku, ut rka, hygienické pot eby (souprava na holení, mýdlo, kartáček a
zubní pasta), ručník, dva ustrojovací emínky, KDP a zhruba 400 g chleba, jinak též
bobka
mazácká vojna – vojna podle p ání starších vojáků
mazák – starší vojín, který byl na vojn již delší dobu zpravidla rok a víc, další
p ezdívka – starý kus
mazlák – p i úklidu na rot se používaly prost edky, aby bylo více p ny
milioná i – mladí, kte í čerstv nastoupili na vojnu, m li to za mnoho dní do civilu,
takzvan za milion, další p ezdívky – klofáci, ptáci, draci, nešťastníci
nadupat – pozdrav vyšší šarži, kdy se zdravilo pravicí a dupalo se po ádkovým
krokem
oko – 1) trest 21 dní v zení
– 2) hlídka, kterou staví mazáci, když d lají n co, u čeho je nesmí chytit gumy
opušťák – možnost opustit posádku, zpravidla tak na 2-3 dny, tj. od pátku do ned le,
u nás výjimečn
pádlo – ohnutá zadní část kabátu strčená zezadu za opasek
páskování – pasování bažanta na půlročáka spojené s „výhodami,“ viz text

péeška – škola pro vojáky, ze kterých potom byli svobodníci a další poddůstojníci
pětimet i – vojáci, kte í si to dovedli za ídit, a z různých důvodů byli na vojn jen 5
m síců místo 24
peťoši – označení pro pracující vojáky, pracovn technický prapor
pévéeska – politicko výchovná sv tnice, společenská místnost
poddůstojníci – v tšinou naši sta í s hodností svobodník, desátník
podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major a výše – m li zlaté hv zdičky a
byli nad azeni t m, co m li st íbrné, byli to absolventi vysokých škol, kdežto poš áci
m li jenom st ední školu
politruk – vedoucí důstojník povinné politické p ípravy pod vedením KSČ, z ruského
„političeskij rukovodit l“
po adovka – vojenské cvičení
p ijímač – základní m síční školení nováčků, než šli na roty (pakárna nejv tšího
kalibru)
PŠM – politické školení družstva
rajóny – prostory, kde se uklízelo, tj. chodba, umývárka, čistírna na kanady, záchody,
sprchy
regál – označení pro postel mazáka
ROT – rota oprav techniky („rota organizovaného teroru“)
rotný, rotmistr, nadrotmistr – takzvaní poš áci, m li st íbrné hv zdy a byli
pod ízení t m, co m li zlaté
RTZ – rota technického zabezpečení
rozdílko – na stanovišti rozdílení služeb zpravidla p i 24hodinových službách
sahara – pití pro starého p ipravené mladým
sapík, kulomet – p ezdívka pro samopal
soudruh, soudružka – označení za socialismu povinné pro každého vojáka (nejen) i
jeho nad ízeného
suprák – starý starých, co to má za málo do civilu
svobodník – hodnost vyšší o jednu šarži nežli vojín
šikana, šikan – když starý nutí mladého d lat n co, co on nechce, tvrdé zacházení
včetn psychického a fyzického týrání, jinak též sajgon
tapiko – vyšívaný kobereček
Tesko – objekt, kde sídlily t i roty – první, druhá a t etí, ubytovna pro vojáky a
kancelá e poddůstojníků a důstojníků
UAZ – velká ruská vojenská auta, byly na nich radiostanice a další vojenské vybavení

úbéčko – telefon na stole dozorčího, kterým se vyhlašovaly poplachy a svozy spojek,
p ímé spojení mezí dévé ákem a rotou
ÚDA – Úst ední dům armády, hlavní vojenské velitelství v Praze
ÚVN, ÚVNka – Úst ední vojenská nemocnice
večerka – noční klid od 22.00 do 6.00 hodin
velká polní – označení pro povinnou výstroj vojáka, brala se na cvičení – tlumok,
kabát vz.60, souprava prádla – pohotovostní balíček (košile, trenýrky, tílko, kapesník,
letní ponožky, zimní ponožky, ručník, ut rka), univerzální p ikrývka vz. 67 (nebo
vln ná p ikrývka), konzervovaná dávka potravin, chléb, s jedním dílem jídelního
nádobí, čistící prost edky na obuv, šicí prost edky, jinak též vopka
venkovní rajony – prostory kolem budov (trávníky, cesty atd.), které se uklízely
vycházka – možnost opustit posádku, zpravidla v dob od 18.00 do 22.00 hodin,
podle hodnosti možno svobodník o hodinu déle, p i dosažení titulu vzorný voják také
o hodinu déle
výkoňák – výkonný praporčík, velel celé rot , zpravidla s hodností svobodník a výše,
rozhodoval, kdo bude mít kdy jakou službu, kdo půjde na vycházky atd.
VZ, Vézetka – ošet ovna
ZAS sklad – zásobovací sklad
ZOT – záznam o odm nách a trestech vojáka
žabáky – skákání ve d epu, jinak též kačáky
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Ve vagonu rozd leném uličkou na dv části sedí lidé. Z míjejících obrazů je vid t
pouze tmu a matn se vyno ující stíny, op t se propadající do hlubiny temnoty. Tu a
tam zableskne se v dálce sv tlo.
Lidé stojí na perónu, ješt je brzo.
Vagon se plní. Lidé si sedají a ani jedna čtve ice sedadel obrácená k sob prázdná
není.
Do pološera svítí matn žluté sv tlo ze starých žárovek a ve vagonu je klid, pouze
rytmické kolébání vlaku a dun ní pražců, po kterých vlak velkou rychlostí projíždí,
může vytrhnout cestující ze spánku, pokud usnuli.
Čtve ice mladých kluků nespí. Nemůže usnout. Budík nás vytáhl rozespalé z teplých
pe in našich domovů a myslí projela fráze: „Tak dneska naposled!“
První ve zmatku, druhý malátn , t etí rozespale, čtvrtý s rozvahou jsme vklouzli do
šatů p ehozených p es židli, usrkli čaje a pojedli chleba, který nám maminky
p ipravily k snídani.
Mnohde to bylo jediné sv tlo v dom po ránu svítící, jinde zá í další, druhé
s podobným osudem.
Naposledy jsme ulehli na postel, pustili kaze áky a poslouchali muziku. Ušet ili jsme
si poslední tóny vzrušující t lo. Vedle v kuchyni maminky p ipravují svačiny a
ukládají je do sáčků a do tašek.
… „Tak už poj ,“ ozve se hlas a ty jdeš, navlékneš se do kalhot, do bot a bundy,
zhluboka se nadechneš, nemáš náladu n co íkat, klíče pov síš na v šák s pocitem, že
se sem už dlouho nevrátíš.
Pocit, ten strašný pocit, t sužuje od mládí. Máš ho na očích a stále si íkáš PROČ?
Proč tam musím? Kdo si to vymyslel? A proč na tak dlouho? Vojna – není vyhnutí, a
ty to víš. Je to to poslední, co t d lí od dosp losti.
Doma ti nadávali, že neudržuješ po ádek, že zbytečn utrácíš peníze za cetky, že
hodn piješ a užíváš si s d včaty, která st ídáš jednu za druhou. A hlavn – nechceš
pracovat, flákáš se.
Počkej, oni ti dají na vojn do t la.
„Oni z tebe ud lají chlapa,“ íká ti babička, když jí nechceš pomáhat a ty cítíš v jejích
slovech tíhu budoucnosti.
„Na vojn budeš muset mít všechny v ci srovnané a budeš pot ebovat znát zašívat
knoflíky a ponožky,“ povídá matka, chce, aby ses to naučil už nyní.
„Pot ebuješ vojnu jako sůl,“ dodá otec od novin a myslí si, že bys už konečn m l
zmoud et a nechat blbovin.

2

A ty? Mávneš rukou a myslíš si své. Vojna! Dva roky! No a co? Jiní to vydrželi, já to
vydržím taky! Co na tom?
A potom bude hotovo. Budu mít za sebou vše, čím musím projít, abych byl dosp lý,
aby m druzí brali. A už nebudu muset nic. Nebudu se muset učit, nikoho poslouchat.
Budu vyd lávat peníze a budu pánem svého času.
Už jenom vojna a celý život leží p ed tebou. Na zábavách sis nic neužil. I když ses
snažil, aby tvé zábavy byly co nejlepší, občas se ti stalo, že jsi narazil na dívku a ta se
t zeptala: „Máš po vojn ?“ A ty, pokud jsi necht l lhát, musel jsi íci: „NEMÁM.“
Anebo: „Na podzim rukuju.“
Cítil jsi, jak se čas blíží. Poslední mejdan, rozlučka s kamarády a s p ítelkyn mi.
Naposledy se rozhlídneš. Je ti smutno, šílen smutno, že musíš pryč, pryč od rodičů, u
kterých jsi po ád byl. Pryč od holky, kterou jsi miloval a doopravdy jsi ji m l rád.
N kte í si zvykali na internát na partu. Mají to lepší než ty? Co ty víš? Jsi samotá a
v žádné part jsi nebyl.
„Tak poj , Luboši,“ ekne otec a p ivolá výtah. Neseš si tašku s nezbytnými v cmi,
v kapsičce malé šití, kilo, psací pot eby, neseš si to, co ti jiní ekli, aby sis vzal.
Co vím o vojn ? Kamarádi mi toho moc ne ekli. Že musím mít v ci srovnané p esn
do komínků, že čistili boty i zespod, poslouchali staré, co si vytrp li. N co ti ekl otec,
ale kdo ví, jaké podmínky budou tam, kam jedeš? Jaké to tam bude?
Snažíš se vybavit si ten pocit. Snažíš se p edstavit kasárny, a výsledek? Zjevují se ti
velké šedé budovy, ostnatý drát, zelená, nákladní auta a kluci jako jsi ty. Jsou o rok, o
dva starší, ve vojenských stejnokrojích. Do poslední chvíle sis jich nevšímal, vojáků
procházejících kolem tebe – a hodnosti na náramenících? Kdo to je kapitán? Major?
Zlatá hv zdička anebo st íbrná? Bylo ti to fuk. Víš jenom to, že na vojn existují
rozdíly. Otec m l dv pecky. Víš, že to byl desátník, velitel družstva – a čím budeš ty
na vojn ? Nemáš p edstavu, a sám, aniž si to p iznáváš, máš z ní strach. Do poslední
chvíle sis užíval, nemyslel na to, do poslední chvíle – dál už to nejde. Musí být
začátek, a ty dnes na začátku stojíš a čas t nutí, abys šel. Ty musíš jít a dob e to víš.
Víš, že když nepůjdeš, zav ou t , a to ty nechceš. Je to tvoje povinnost. Da vlasti,
která t vychovala, a a je jakákoliv, ty musíš jít a splnit ji, podobn jako mnozí jiní
p ed tebou a po tob . Tak jdi!
Vycházíš z domu do nerozb esklého dne. Svítí lampy a ty si p ipadáš jako ve snu. Jdeš
na nádraží a naposledy se loučíš s rodiči.
Maminka pláče, kapesníčkem si utírá oči, otec nedává znát pohnutí, stiskne ti ruku a
ekne: „Drž se a napiš, jak se ti vede. To vydržíš. Já to vydržel taky.“
A ty st ží zadržuješ slzy a víš – víš jenom to, že vydržíš. Na nádraží ses setkal
s kamarády. Jede vás víc. N kdo p ináší kytaru, hraje se a zpívá. Trochu t to
roztesknilo. Loučíš se se známými, nasedáš do vlaku. Vyjíždí.
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Zamáváš a zav eš okno.
Sedíš ve vlaku a p emýšlíš, co t čeká. Nevíš, do čeho jedeš, ty to nevíš, a to je dob e.
Protože kdybys to v d l, ud lal bys hodn pro to, abys nemusel na dva roky na
vojnu…
Ve vlaku jsme se sešli čty i. Ani jsme se nemuseli hledat. Čty i kluci, z toho t i se
znali ješt z civilu. Dva spolu chodili na stejnou školu. Ten t etí po roce p estoupil.
Dal p ednost jiným radovánkám. Ten čtvrtý znal toho, co po roce p estoupil, a tak
jsme se dali do eči.
„Jé, nazdar!“ vyk ikl p ekvapen Igor Harant, když uvid l svého spolužáka ze školy.
„Kam jedeš?“
„Do Prahy.“
„Nekecej, a k jakému útvaru? Nejedeš náhodou k vojenskému útvaru 64 00?“
„Jedu.“
„No, to je príma, tak pojedeme spolu.“
„Paráda!“ Neznateln jsem se usmál. V tom okamžiku mi je vše jedno. Vojenský útvar
64 00 nebo 32 55, co na tom záleží?
Nádraží stojí černé ve tm a okolo chodí lidé a hledají prázdné místo. Okno
rozsvíceného vagonu zá í do tmy a siluety lidí se míjejí vevnit i zvenku.
Potom se objevil Radek Jonáš. Ano, tak jako my, nev il, že nás potká. Shledání je
nanejvýš radostné.
„Kam jedete kluci?“ zeptal se kudrnatou hlavou.
ekli jsme mu to.
„64 00?“ Podíval se. „Vždy já tam jedu taky,“ usmály se oči.
Čtvrtý do party se objevil Daniel Rak.
„Nazdar, Danieli!“ zvolali oba radostn .
„Ty jedeš taky?!“
„Jo.“
„A kam?“
„P esn tam, co vy.“
„Nekecej, vole!“
Setkání op t radostné.
„Kluci, my jedeme spolu,“ prohodil Igor. „Čty i tankisté a pes.“
„A kde máš toho psa?“ zašklebil se Radek.
„No, kde? On se n jaký najde.“
„To jo,“ p isv dčil jsem, „na vojn bude tolik psů, až t to bude mrzet.“
„Nepůjdeme si sednout do vagonu?“ nadhodil n kdo.
„Ješt je brzo,“ namítl druhý.
„Abychom m li kde sed t.“

4

„Tak si tam dáme tašky a je to!“
„To je hlavní v c.“
Ud lali jsme tak a vyšli naposledy p ed vlak, rozloučit se s rodiči, kte í setkání
kamarádů p ihlíželi s trochou povzbudivého zájmu v očích.
„Vy se znáte?“ zeptala se maminka Daniela Raka.
„Jo, chodili jsme spolu do školy.“
„Tak vidíš, hochu, nebudeš tam sám, alespo do začátku budeš n koho znát.“
„No jo, mami, vždy jo,“ myslel stejn na n co jiného.
Hodiny odkrajují čas a p iblížila se doba odjezdu. Dosedl jsem jakoby s námahou na
sedadlo, když jsem p edtím zamával rodičům. Tašku, co jsem p edtím položil na
místo, jsem zdvihl a dal nad hlavu do sí ky pro zavazadla. Neurčit jsem se podíval do
okna, do černé tmy a obrátil t lo ke kamarádům ve vagonu.
Znal jsem je všechny.
Je to až s podivem, že se všichni známe. Sice nikoli dlouhou dobu, ale všichni čty i,
jak tady sedíme, jsme se spolu učili dva roky na večerní škole. Radek po prvním roce
školu nechal a odešel, ale i tak jsem byl rád, že tam pojede, budu mít kámoše. Do te
ani nevím, proč toho Radek nechal. Na konci prvního ročníku mu hrozila p tka
z ruštiny, a i když nem l učitelku takovou, jakou by si p ál, p ece jen ho necht la
potopit. M l zabrat, a to Radek neum l a hlavn – našel si známost a na školu se
vykašlal.
Sedí ve vagonu naproti mn a já si s ním nemám pomalu o čem povídat. Igor sedí
naproti a kouká do tmy. Je zamyšlen. Ve škole mu šla elektrika, na ni je machr. M l jít
na vejšku. Já být v jeho kůži, asi bych to zkusil, ale on ne. Na co také? Práce ho baví,
t i tisíce má čistého, to já m l n co málo p es polovinu té p kné sumy a musel vyžít.
A vedle Daniel, vytáhlá postava s brýlemi, v čn mu padají z nosu dolů a v čn si je
p i mluv postrkuje ukazováčkem pravé ruky, a p itom se zašklebí. Na začátku z n ho
m li ve t íd švandu, časem jsem ho začal chápal. Vypadá sice trochu jako tukan,
nicmén i on umí. Vyzná se v počítačích a sbírá staré zbran , o kterých toho zná
požehnan .
„Tak naposledy domů?“ vydechl Igor.
Koukl jsem na hodinky: „Za šest hodin tam budeme.“
„Ješt to jde,“ ohradil se Daniel.
„Ten první den bude nejhorší,“ pokračoval Igor. „První noc.“
„To vydržíme,“ p idal se Radek. „Nebude to legrace, ale vydržíme to. Za chvíli se
budeme vracet domů, uvidíte.“
„Ty máš optimismus,“ vydechl Igor.
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„Nevzdychej, dva roky nejsou nekonečné.“
„Je to p kn dlouhá doba,“ ekl jsem, „a každý se za ni zm ní,“ dodal jsem ješt .
„Tak, ty se určit nezm níš,“ zasmál se Daniel.
„Budeš zticha?“ ok ikl jsem ho.
„Ty, zas jo,“ Radek se usmíval.
Venku začalo svítat. Nenápadn , polehoučku. Černá tma se zdvihá a vlak vjíždí do
nového dne. Naposledy. Poslední den v civilu.
„Posledních p t hodin,“ pronesl jsem do ticha.
Mezitím jsme upadli všichni do polospánku. P emýšleli jsme anebo cht li celou vojnu
zaspat, ale nešlo to. P ed očima se nám míhaly scénky z televize, ze života, z filmu a
my p emýšleli, jaké to tam tak bude.
„Doma m čeká holka,“ vzpomn l si Radek.
„Myslíš, že vydrží?“
„Nevím,“ odpov d l Radek.
„Já bych necht l mít holku doma, až budu na vojn . Musel bych na ni myslet a trápit
se. To si rad ji počkám.“
„Ta nevydrží,“ mínil jsem.
„Já se rad ji se svou holkou rozešel,“ povídá Igor.
„Jak dlouho jsi ji znal?“ se zájmem se k n mu obrátil Daniel.
„T i m síce.“
„A kde jste se seznámili? Chodils p ece do školy,“ namítl Daniel.
„Na diskotéce v Imperialu.“
„Pohádali jste se?“
„Ne, ale nem lo by to cenu. To rad ji, a si d lá, co chce. Já nechci být žádné
zavázaný. Po vojn se uvidí, co dál.“
„No, p íjemné to není,“ p idal jsem se. „Mít doma p ív šek.“
„Co to plácáš?“ zasáhl Radek. „Víš ty, jak je to hezký? Chodit s holkou? Ty tvary!“
zašátral rukama ve vzduchu.
Daniel p ikyvuje: „Jo, to mi bude taky chyb t.“
„Ale myslím, že na m počká.“
„Já se radši ožeru než myslet na holky,“ podotkl jsem. „Co do vojny? Na co si d lat
potíže a starosti? A eknu ti, já osobn se na holky necítím, abych se t eba ženil, na to
mám dost času i po vojn , pak si užiji.“
„To já zase né,“ Radek se prom nil. „Já ji mám rád a pokud vydrží, vezmu si ji.“
„Jak myslíš, ona nevydrží,“ nenechal se p esv dčit Radek a zahloubal se sám do sebe.
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„Kluci, co si p ipoušt t starosti,“ promluvil jsem, „ten poslední týden p ed vojnou byl
nejhorší,“ (jako bych už na vojn byl) „snažil jsem se na vše zapomenout.“
„Já taky,“ p idávali se kluci jeden za druhým.
Radek sm r hovoru p etočil: „Celý týden jsem se motal v lihu.“
„Já taky,“ p izvukuje Daniel. „Chlastal jsem, až jsem pak nemohl.“
„To já mohl po ád. Koupili jsme pivo a vodku.“
„Vodka! Fuj!“ oklepal jsem se. „Pivo ješt , ale vodku nikdy.“
„Mn taky nechutná,“ Igor zakroutil hlavou. „Pivo snesu,“ povídá, „ale stačí do toho
štamprdle vodky a t i dny ji cejtím. Jednou jsme byli s kámošem, m li jsme p t piv a
dobrý a potom, sedl si k nám jeden chlápek a objednal vodku, a abych si dal a furt m
nutil, a tak já ji vypil a pak jsem blil jako alík.“
„To je nejhorší svinstvo, míchat to.“
„To ano.“
„Jenže musíš být zvyklý. Jak nejsi zvyklý, nic nevydržíš.“
„Zvyklý. Zvyklý. To je otázka, co můžu, a když to nejde, tak to nejde.“
„Ale moc toho nevypiješ.“
„Moc ne. Taky netrénuju.“
„Že vás to baví,“ Daniel vytahuje svačinu. „Dostal jsem n jaký hlad.“
P idal jsem se k hladovému kamarádovi i Igor následuje jeho p íkladu. V tšinou ízky
s chlebem, kloužou pomalu do krku, t žko se polykají, p i jídle nejvíce myslíme na
domov, na vojnu a krize se op t prohlubuje.
Radek má chleba se salámem. S chutí jí.
Každý chce zapomenout a vlak je každou minutou blíž. Každou minutu o jeden
kilometr.
„Už abychom byli doma!“ povzdechnul si Daniel a kouše do chleba.
Cesta ubývá a na konci p ichází to, co muselo p ijít. Praha. První známka blížícího se
velkom sta, více domů, více hluku, aut a smogu. P ibývá vozidel a lidí. Nádraží.
Veliké a rozpláclé se širokým úsm vem. P ivítá nás do své náruče. Lokomotiva
zahouká a pomalu dojíždí k nástupišti. Lidé se hrnou z kupéček.
Jeden p es druhého, pospíchají do práce, ke známým, za nákupem.
My nepospícháme.
Zdvihneme lín tašky ze sedačky, skáčeme ze schůdků, malátn p ekonáváme krátkou
vzdálenost, d lící nás od stupátka vlaku a čtvercovou dlažbou rušného nádraží.
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Čekal jsem, že nás hned u nástupišt n kdo chytne, my naskáčeme do nákla áku a
odvezou nás do kasáren, tak, jak jsem to vid l jednou doma. Na nádraží tenkrát stála
auta vojáků a vojáci se smáli a hledali nováčky.
Zatím nikoho nevidím. V hluku lidí mizejících v prostorné hale není vid t vojáky,
alespo zatím.
S t mi utíkajícími osobami se vzdaluje i civil a vojna je blíž a blíž.
„Půjdeme si n kam sednout?“ ptá se Radek.
„Kam? Já nikam nepůjdu!“ na to Igor.
„Já také nemám chu ,“ povídá Daniel.
„Ani já ne. Půjdu rovnou tam. Kam chodit? Vždy je to jedno,“ dodal jsem.
Na kraji kolejišt , v místech, kde skončilo nástupišt a začíná hala, stojí vojáci.
P icházím blíž a vidím t i tabule.
„Jé, támhleten je náš,“ ukazuje Daniel prstem na bílou tabulku, na které je silnými
písmeny vytlačeno: „Vojenský útvar 64 00.“ Zárove vidím další dv tabulky s jinými
čísly, kolem kterých se shromaž ují další hloučky mladých kluků. U tabulky
s označením jejich útvaru stojí t i vojáci.
Na hlavách placaté čepice a na náramenících pro nás nic ne íkající označení. Stoupli
jsme si, mezi nohy či vedle položili tašky na zem a bavíme se, hlavy u sebe. Usilovn
se snažíme zapamatovat si tvá e stojících vojáků z povolání a kluků, kte í postupn
p icházejí a p idávají se k nám do chumlu. Ostatn není jich mnoho, a p esto na
v tšinu z nich v kasárnách zapomeneme, a až pozd ji se nám budou zdát tvá e
znám jší a vzpomenem si. Dojmů nás čeká tento den ješt mnoho.
Stojíme a koukáme. K vlakům se trousí lidé. Občas se objevuje n jaký ožralý mladý
kluk a komíhá se pryč. Zmizí v průchodu a za malý krátký okamžik se touž trasou
vydá vojenská hlídka. S troškou záblesku v očích se podívá na budoucí vojíny. Sm jí
se v duchu anebo litují? Kdo ví, do duše není nikomu vid t. V tvá i se nezračí nic,
anebo p ece jenom n co? Ironický úsm v? Pošklebek? Soucit? Hlídka jde dál, má své
starosti.
Kluci stojí, kou í, mocn tahají dým z cigarety.
„Poslední civilní cigareta,“ pronese jeden z nich, menší blon áček s delšími vlasy.
Ostatní se podivn usm jí.
„Ješt ne,“ odpovídá mu hlas, „ješt dám nejmén dv . Musím toho využít, než se
dostanu tam dovnit .“
Stojíme t i hodiny a nic se ned je. Strašná nuda, nicmén nervozita je v tší a ta
veškeré čekání p eklene. Nohy i tak bolí a vše se zdá zbytečné. Jeden z vojáků odešel
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a zase se vrátil. Uplynulo dalších deset minut a na peron se vyhrnuli další mladí lidé.
P ibylo šest nových kluků a stojí se a nic se ned je.
Po dvaceti minutách p išel n jaký voják. „Tak jedeme!“ ekl nám.
„Už jste tady?“ zeptal se jeden z vojáků, kte í stáli u nás a k nám pravil: „Tak poj te.“
A my šli. V nepravidelném tvaru jdeme p ed nádražní halu prost edním východem a
tam stojí autobus. Z dálky je vid t kulička, malý, silný vojáček s fotoaparátem. Prcek
a tlustý, a jak nás uvid l, zažbrblal cosi, co nebylo slyšet a hned nás začal fotit.
Z chumlu mu n kdo ekl, a toho nechá, že to stejn není k ničemu, a on mu na to
odpov d l: „Ješt budete rádi vid t, jak jste vypadali, když jste sem rukovali.“ Mačkal
spouš a fotil a fotil.
My mezitím nastoupili do autobusu. Byl z poloviny plný a každý se usadil, kam cht l.
Malý voják dofotil a vlezl za námi. V autobusu z principu zmáčkl n kolikrát spouš a
my byli zv čn ni. Autobus se zav el a vyjeli jsme. Vojáci shromážd ni okolo
podobných tabulek stáli dál a čekali. Autobus šveholil. Občas n kdo n co ekl a druzí
se smáli.
Já se nesmál. Padalo to všechno na m , p íliš mnoho stejných osudů m rozla ovalo.
Jedu do kolektivu a budu si muset zvyknout a otrkat se. M l jsem strach ze všeho a
nálada chyb la. Nev d l jsem, co bude. Než jsem odešel na vojnu, otec mi poradil, a
neblbnu a nepokouším se zabít, a kdyby n co, a napíšu domů a on, otec, zjedná
nápravu.
Doufám, že vojna taková nebude, a trošku se bojím. Z mazáků mám strach a ostatní na
tom jsou obdobn .
Autobus projíždí ulicemi, staví na k ižovatkách a kluci obdivn vyk ikují, když vidí
p kný bourák či holku. Na jedné z k ižovatek autobus zabočuje k autobusovému
nádraží, kde hned vedle je východ z metra. Zde se otáčí a zůstává stát. Jeden ze
zelených ekl, abychom si, pokud možno, co máme, sn dli a nenosili do kasáren
alkohol. Kdo ho prý má, a ho vypije tady.
N kde vzadu se objevila flaška a začal klokot. Další zelený vyšel p ed autobus s tím
tlustým vojákem a zmizeli ve vestibulu nádraží. idič nelenil a zmizel taky. Chvíli jim
to trvalo, než se znovu objevili.
Hrstka vojáků se op t o pár jedinců rozrostla.
Podobn jako ostatní jsem začal jíst svačinu. Vedle na sedadle sed l Igor, a i on jedl
svou skývu chleba. Mlčky jsme kousali do p íd lu z domova a nemluvili. Dojedl jsem
svačinu a vytáhl jablko. Koukl jsem se na kula oučké tvá ičky kula oučkého plodu a
s rozkoší se zakousl do dužiny ovoce. P estože jsem se rozhlížel na všechny strany,
nepoznával jsem nikoho, s kým budu možná další dva dlouhé roky žít, snášet dobro a
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zlo a koukat po holkách, pít pivo. Ze všech, co se mnou sed li v autobuse, jsem si
zapamatoval práv a jen toho blon áka, který pronesl eč s cigaretou, a teprve pozd ji
z fotografií jsem poznal kluky, kte í rukovali, stáli se mnou u nádraží a jeli autobusem.
Blon ák se na m nepamatoval.
Nastoupili jsme, autobus nastartoval a zavezl nás dál. Tentokrát cesta trvala zhruba
dvacet minut. Autobus se vzdaloval od centra, vyjeli jsme do kopce a na dálnici a
zdálo se, že pojedeme pryč. Začala se objevovat krajinka. Na poslední okamžik
autobus zabočil do p ilehlé ulice mezi domy a protáhl se jí, odbočil a p ibrzdil. „A
jsme tady!“ vyk ikl n kdo vzadu a my ostatní spat ili kasárenskou bránu.
Voják se š ůrami otev el a autobus zajel dovnit . Po pravé stran minul p ekážkovou
dráhu.
„Tady nás budou honit,“ p idal se další a ti, co byli dál, natahovali krky, aby lépe
vid li. Po levé stran budovy autobus zastavil.
Vystoupili jsme. ekli nám, že máme p ejít do podlouhlé budovy a posadit se v jedné
místnosti na stoličky, co d íve sloužily jako sedačky u jídelních stolů. Bývalá
kuchyn , jak nám bylo pozd ji ečeno, v místnosti kamna s malým okýnkem, p ímo
p ed zraky stožár. Vysoká v ž a na ní n co jako antény, pomalována bílými a
červenými pruhy.
Vešel voják. „Kdo chce párek a čaj, tak si může vzít.“
V tšina se zvedla, pár z nás zůstalo sed t.
K párku dávali oplatku. Tu jsem si vzal. Sed li jsme za stoly a jedli.
2.
Vešel starší muž v zeleném, na náramenících orámované žluté hv zdičky. N kte í
šeptali: „To je podplukovník.“
Nikdo se nezvedl, sed li jsme a koukali na muže, který se shovívav usmál a jakmile
jsme se trošku ztišili, ekl: „Tak vidím, že se vás sešlo dost. Vítám vás v našem
útvaru, ke kterému jste byli vysláni svými vojenskými správami, abyste si odsloužili
dva roky základní vojenské služby. Náš útvar pat í mezi ty nejlepší a držíme titul
„Vzorný vojenský útvar.“ Jak jste si mohli všimnout, hodn se zde pracuje a vás
čekají o mnoho lepší podmínky nežli vaše p edchůdce. Ti tu m li všechno rozkopané,
vypadalo to tu jako jedno velké staveništ , kdežto te už to jde. Postavili jsme nové
Tesko, a i silnice jsou vyasfaltované. P ed půl rokem se tady vojáci prodírali napůl
bahnem, nyní je to lepší. O stravu a oblečení budete mít postaráno. Nejd íve vás vojáci
ost íhají, potom půjdete p ed p ijímací komisi, vykoupete se a půjdete na pokoje, kde
si vás p evezmou poddůstojníci, a ti už vám ukážou, co a jak a pomohou srovnat
sk ínky, takže,“ zvýšil hlas „nemusíte mít o nic starost. Na našem útvaru není šikana,
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a kdyby p ece jenom došlo k projevům staromazáctví, obra te se na své velitele a ti už
v c vy ídí. To je tak vše. Chce se ješt n kdo na n co zeptat?“
Nikdo se nezeptal. Sed li jsme jako pecky, jen v rohu p i kamnech se n kdo zasmál.
Poddůstojník odešel a dve e zůstaly doko án.
„Tak na to st íhání, poj te,“ začali vybírat jednoho po druhém.
Zatím p išel další voják. Byl vyšší, v ruce držel papír. Psal jména.
„Je zde n kdo z nich?“
Četl jména. „Jo, až zavolá dalšího na st íhání, tak půjdete vy!“
Shodou náhod, anebo spíše skryté logiky, p ečetl i Igorovo a Radkovo jméno. Kluci
vstali a aniž v d li, co je čeká, zmizeli ve dve ích. Jeden za druhým jdou budoucí
vojáci na st íhání a op t se vracejí bez h ívy zp t.
Tam jdou s hustou kšticí vlasů a p icházejí jednotn ost íhaní. První vzbudil
obrovskou vlnu smíchu. Sahal si na lebku a nev il hmatu, že je n co takového možné,
že jen nízký kobereček na hlav je pozůstatek jeho kdysi vlnitých a nakade ených
kaštanových vlasů.
Mladí vojáci odcházejí na st íhání a neost íhaných ubývá. Venku je ješt pom rn
teplo a dovnit čas od času probleskne slunce.
Prohodil jsem slovo s Danielem, jinak mlčím a sleduju d ní kolem. Daniel vyšel na
st íhání d íve než já, p estože jsme vstali zárove .
„Jeden stačí,“ ozval se ze dve í holič a já si sedl. Cht l jsem mít tuto proceduru za
sebou, jenomže pokaždé, když jsem m l chu se zvednout, zvedl se n kdo jiný a já
op t zplna dosedl na rozviklanou stoličku. A tak jsem sed l a využívaje této p ednosti,
neznateln jsem se kýval ze strany na stranu.
Proti mn p es desku stolu sed l blon ák v džísce, se st íbrnými obroučkami brýlí. Ze
svého ročního pohledu karatisty, což už je dávno pryč, jsem p emýšlel, jestli bych ho
p epral. Mínil jsem, že asi ne, teprve pozd ji jsem p išel na to, že první pohled není
rozhodující. Stále jsem sed l na židličce, kýval t lem nebo nohama, ruce držel na
okraji. Cht l a necht l jsem, zdržoval a protahoval dobu, kdy budu muset vstát a
nechat shodit zbytek krásných vlasů, ozdoby civilu.
V místnosti pracovalo p t nebo šest holičů, a už to vypadalo, že i na m bude ada.
Místnost se pomalu ale jist vyprazd ovala.
Půjdu mezi posledními, utvrzoval jsem se v názoru, a v okamžiku, kdy zbývalo málo a
já se užuž cht l zvednout, uslyšel jsem hluk a do místnosti p išla další várka
budoucích vojáků. Za hluku a rachotu si sedali, jak je napadlo a já zůstal zase vzadu.
Op t se objevil podplukovník. „... vítám vás na našem útvaru, ke kterému jste byli
vysláni, abyste zde odsloužili dva roky základní vojenské služby ...“
Kousek ode mn se posadila skupinka Slováků. Sedli si do kouta, vzdáleni co nejdále
od dve í. Jeden z nich, zdál se velký a frajer, pohodil vzpurn svou načesanou hlavou.
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Vlasy m l delší, sčesané vep edu na patku a načesané dozadu. Blon áka a toho kluka
s patkou, jediné dva jsem si pamatoval a zbytek mi unikl.
Nepamatoval jsem si ani dve e, barvu, výšku, ani hlasy. Jo, ješt jednoho
zapamatoval, a to díky obrovské h ív kudrnatých vlasů. Za takové vlasy by
nemusela styd t žádná dívka. Na st íhání šel okamžik p ede mnou a pak kulil oči,
to s ním ud lali. Dostal jednotnou délku jako my všichni, snad abychom si nem li
závid t.

si
se
co
co

Musel jsem poposednout blíže ke dve ím, abych se dostal ven z jídelny a stejn mi to
trvalo dalších nejmén patnáct minut. A pak m ost íhali. Odepsal jsem se a odevzdal
vlasy, i když jsem se v civilu st íhal a vlasy nakrátko ost íhané se mi zdály dostačující.
Venku možná, tady neusp ly a dostaly tu správnou, vojenskou míru.
A ost íhaní vojáci postávali na chodb , p es kterou chodili vojáci jeden za druhým,
stáli zde a povídali si. Opírali se o ze a mlčeli. N kdo se smál, jiný mlčel, další m l
chu dozv d t se, co je čeká.
Dovnit vešli dva vojáci. Bavili se. Sta í mazáci. Koukalo jim z bot, že zde nejsou
poprvé. Jeden m l ruku v kapse. Vešel n jaký velitel v placaté čepici.
„Bacha, jde ti velitel!“ ekl mu n kdo, protože dotyčný držel v druhé ruce cigaretu.
Také ji hned típl, ale než vytáhl ruku z kapsy, velitel ho vid l. Voják se staví do
pozoru a zdraví.
„Šuma, prečo máte ruky vo vreckách?“ spustil.
„Zapomn l jsem.“
„No, ja tiež zabudnem a naparím vám pár ostrých, čo vy na to?“
„Né, to ne.“
Velitel stiskl rty. „No dobre, a čo tu Šuma vlastne robíte?“
„Já jsem šel jen tak okolo, a tak jsem se stavil.“
„Jáj, tak vy ste sa zastavili, tak počúvajte, pokia hne nezmiznete, tak uvidíte.“
„Už jdu,“ voják zmizel ve dve ích. Po kachlíčkové chodb se nesl zvuk kanad.
M li jsme pár okamžiků na to, abychom se shromáždili.
Velitel nás odvedl z jedné budovy a v botách jsme vešli do druhé. Budovy následovaly
v t sném sousedství a proti sob zde stály čty i, vždy dv a dv naproti. Zmizeli jsme
v jedné z nich. Ocitli jsme se v černé chodb , a než jsme se stačili rozkoukat, byli
jsme v místnosti. U stolu zde sed lo n kolik lidí, vesm s vojáků z povolání. Chodili
od jednoho ke druhému a zapisovali si data.
Budova, do níž jsme vešli, budila robustní a hromotný dojem. M la strašn vysoký
strop, ve výšce čty metrů, tak, jak tomu bývá u starých poválečných domů, elektrika
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tažená na omítce, široké schodišt , silné st ny a chladné dlaždice pod nohama.
Místnost ohromná a na strop vid t široké p eklady skoro p ipomínající protitankový
kryt. Okna velká, dvojitá, ale slunce jimi proniká pomalu, a stejn nestačí proh át
v čn studené st ny, a proto je i uvnit zima, a v lét či v zim .
Všechny čty i budovy od pohledu budí zdání, že čas se tu zastavil. Staré vypínače a
zá ivková t lesa, stará kamna uprost ed pokoje, staré linoleum, zaprášené nást nky s
výsledky aktivit, a i ti lidé, co je p ijímají, budí dojem sešlosti a tíhy na ramenou.
Nejd íve evidence:
Jsi tím, čím skutečn jsi?
Dále porovnávání dat:
Víš opravdu to, co máš zapsáno v papírech? Ano? Rodiče jsou tvoji? P íslušnost?
idičský průkaz? Tady bude malý zádrhel. Shodou okolností sedí p ede mnou velitel,
co vypoklonkoval vojáka.
„Luboš Cipísek?“
„Ano.“
„Vy ste tu zaradený na funkciu vodiča.“
Bojácn jsem polkl.
„Ale máte zlý zrak.“
„Ano.“
„A tak ste zaradený na funkciu spojára.“
Prošel jsem kolotočem a vypadl na chodbu. Co cht li v d t, napsané mají, pravdiv ,
vše souhlasí, nikde žádný zádrhel.
Já sice, pravda, nechci jít na vojenskou školu, nicmén ono se uvidí, časem určit
zm ním názor a armád pomůžu.
Ti, kterým skončila prohlídka, čekají na chodb . Velitel nás vede na opačný konec
chodby, kde je místnost s podobn vysokým stropem. Zde se odevzdávají v ci a
p ijímají nové. Lepší, vojenské. Musíme napsat poštovní poukázku na balík a naházet
oblečení do pytle. Dostanem nové. Jsem donucen odevzdat svůj starý, osv dčený od v
i s trenkami a obléci se do zelených trenýrek, bílého trička, modrých tepláků a tenisek,
o kterých se dá s klidným srdcem prohlásit, že jsou velké, stejn tak jako trenky a
polovina dalších v cí.
Vojáci od nás prádlo vybrali a prádlo i p ijímají.
Jeden mi pomáhá vypl ovat průvodku a píše adresu na pytel. (Průvodku psal dvakrát,
a ješt ji zvoral, byl skoro holohlavý, zato však šel brzo do civilu, nasluhoval a m l
velmi malé číslo, a to, jak jsem poznal, je na vojn mnohem důležit jší než velitel než
veškeré zákazy a p íkazy. Číslo je o mnoho více než to, čím m doposavad kdokoliv
krmil a já začal poznávat vojnu takovou, jaká je, i když v okamžiku, kdy jsem posílal
domů balík, jsem o tom nem l ješt žádné potuchy. Na takové v ci se p ichází déle a
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za mnohem trpčích a drastičt jších zkušeností, a nikoliv tady v šedivé budov p i
rozdávání v cí.) Jenomže shodou okolností v té šedivé budov jsem na to p išel taky a
domů putoval seznam mých civilních v cí a pod napsaným jménem byl tento soupis:
Kalhoty – bunda – košile – triko – ponožky – trenky – boty.
A mezi tím p ipsaná taška, kterou jsem si cht l nechat a vzít s sebou na pokoj. Nešlo
to a já se musel pod ídit a tašku odevzdat.
Odevzdal jsem v ci, vycouval, p evlíkal se a zárove uvol oval místo pro další.
Na chodb jsem poté dokončil oblékání ponožek, trika a tepláků, protáhl tkaničky oky.
„Tak poj te,“ znova se objevil poručík a odvezl nás do dalšího baráku, kde sídlí jedna
z rot, ostatn nápis jasn íká, o kterou rotu jde: ROT-KMS.
Prošli jsme dlouhou chodbou až na samý konec a hromadn se m li osprchovat. Voda
tekla napůl ledová a mnozí klepali kosu. Vraceli jsme se zp t do budovy naproti té,
kde jsme se byli p ihlásit a vyfasovali kanady.
M l jsem št stí. Dostal jsem kanady jen o chlup v tší, ale byli i tací, jejichž kanady
byly neúm rn veliké – a jiné tlačily. Ty si potom m li mezi sebou vym nit, jak komu
sedly. Ono nic jiného nezbývalo, pon vadž více kanad nebylo a nikdo nám jiné nedá.
Musí se chodit v tom, co je. Vyfasovali jsme i spacáky, vojenské šaty a jiné zbytečné
nezbytnosti.
Následoval pochod do první budovy a o patro výš.
Kamenné schody budovy zvučí pod našimi kroky. Na chodb se objevují vojáci
s peckami a čtou naše jména. Mám určené místo na pokoji po pravé stran chodby a
po chvíli hledání jsem objevil i svou postel, je uprost ed pokoje mezi n kolika dalšími
postelemi, v uličce má noční stolek. Ulička je široká nedostatečn . Její ší ka je vlastn
daná ší kou nočního stolku, p ičemž na jedné stran je jedna postel a na druhé stran
druhá. Nad nimi jsou potom postele další, takzvaná bidla. Stolky jsou t i nad sebou, u
každé postele a tam, kde se nevejdou, jsou bokem. Místnost na to, kolik pojmula
postelí, vypadá neuv iteln mr av . Je zde dvacet dva postelí a všechny obsazeny.
V rohu u dve í stojí kamna, vymetená a čistá. Nikde ani smítko. Na posteli hromada
v cí.
„N jak si to srovnej, oni ti už kamarádi poradí, co kam dát.“
Chopil jsem se díla. Bral jsem v c za v cí a rovnal je, alespo jsem se o to snažil.
Kluci v civilu mi dali n kolik rad, co si vzít s sebou. Vzal jsem si zámky, šití, peníze
jsem m l, ale ramínko, o tom nikdo nic ne ekl.
Holení jsem narovnal ve sk í ce nahoru do šuplíčku společn s kartáčkem na zuby.
Ramínko? Kde ho vzít? Tak n jak jsem naskládal v ci do sk ín a kašlal na to.
Voják, který m četl na seznamu, byl vyšší postavy a na náramenících jednu st íbrnou
pecku. Pozd ji jsem p išel na to, že se jedná o svobodníka. Hodnosti, to bylo to samé
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jako s ramínkem. Nikdo mi o nich nic ne ekl. Koukal jsem na hodnosti, ale kdo mohl
v d t, že je tu musím znát všechny? Časem, v praktickém život , jsem p išel na to, co
je jaká hodnost.
Na veče i jsme nešli.
Kluci vytáhli zásoby, co nesn dli anebo neodevzdali, zašustily sušenky.
Já držel hladovku. Den se zdál krátký. Hned tu byl večer a první signál.
„Večerka!“
Všichni ulehli. Svobodníci zalehli s námi. První den utekl.
Každý si p ál, aby utekl a on také zmizel velmi rychle.
Spal jsem poprvé ve spacáku a p emýšlel o civilu. Jenom chvíli a krátce.
… Stačilo se podívat z okna. Tam na prot jší stran stojí paneláky, ješt se blýskají
novotou a rozsvícenými okny, do kasáren koukají lidé žijící normálním životem, kte í
mají své starosti a procházejí svou každodenní rutinou.
Pro n se čas nezastavil, pro n ne, protože oni nebyli ze svého života vytrženi. Jedou
si svou cestou. Bu to si už tuto dlouhou dvouletou p estávku užili, což je v tšina
mužů anebo ji nikdy nepoznali, ti š astn jší plus naprostá v tšina žen.
Pocit, kdy je člov k malý, i když pevn na zemi stojící mladý člov k, vytržen
z rodného hnízda, není slastný a opojný jako víno, je naopak ho ký a trpký jako pivo,
jenomže po pivu se alespo člov k opije, ale tady se opít nemůže. Je to nemožné,
stejn jako utéci. Utečeš jednou, chytnou t , utečeš podruhé, a pokud neuznají za
blázna, stát má paragrafy. Pot etí bys utekl z lochu, a tam ty nechceš být, a je vojna
sebekrut jší a sebehorší. To rad ji do nemocnice, ale mrzačit se?
Jeden chlápek na stráži se cht l ulít z vojny, p iložil si samopal k noze a st elil. I když
ho p evezli hned do nemocnice, zem el. Z jedné strany nohy m l malou dírku a
z druhé vyrvaný kus masa. Dostal otravu. Stojí to za to? Nebo spolknout rozpůlenou
žiletku. Kluci, co to ud lali a vyoperovali jim ji, po prohlášení, že jakmile je propustí,
spolknou ji znova, šli domů. (Asi bych n co takového neud lal a neud lal jsem a
nakonec vydržel. P ečkal tu celou dlouhou vojnu, a bylo mi všelijak, a ne vždy tak, jak
by býti m lo.)
První den je pryč. Utekl jako neposedný beránek na obloze hon ný v trem …
3.
„Budíčéék!!“ ozvalo se od dozorčího stolu.
V tu chvíli jsme jeden p es druhého začali vyskakovat z postelí. Naráz se otevíraly
sk í ky a rovnaly spacáky, každý n jak jinak, pon vadž to ješt nikdo po ádn
neum l.
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Moje sk í ka byla až dole, a dalo mi dosti práce, než jsem ji otev el a vyndal z ní
požadované v ci. Na pokoji došlo k ohromnému zmatku. V uličce, jejíž ší e byla
ohraničená ší í sk í ky, se tísnili čty i lidé. Dva na postelích naho e si našt stí skládali
nejd íve spacáky, a díky tomu mohli zbylí dva v uličce trošku svobodn ji dýchat.
Vytáhl jsem zpod spacáku klíče, které jsem si zde večer uložil a snažil se rukama
proplést mezi nohama svého souseda z prot jšího lůžka, protože ten stál u své sk í ky,
a práv si nandával trenýrky, zatímco nad ním se snažil další otev ít sk í ku.
„Počkej p ece, ne?“ ok ikl m ten, co si nandával trenýrky.
„Jak mám počkat, když nemám čas?“
„Ale jedeme si, vojáci! Jedeme! Jste pomalí. Nestíháte!“ zn l hlas vedoucího ložnice.
„Jenom chvilku.“
„Tak, jde se!“
„Žádné vybavování a kmitn te si! Podívejte se na m , vstal jsem stejn jako vy a už
jsem oblečený.“
Soused z ho ejšího lůžka počkal a kamarád si navlékl trenýrky. Mn se poda ilo
otev ít sk í ku, zámek povolil a z p iv ených dví ek jsem vytahal spodní prádlo a
ponožky.
„Ty taky nemůžeš chvilku počkat?!“ obo il se na m kluk a trenýrky si vyhrnul do
pot ebné výšky.
„Když je málo času.“
„P íprava na rozcvičku!“ zní na chodb hlas.
„Tak si posp šte vojáci. Posp šte si. Je p íprava na rozcvičku. To znamená, že byste
se m li oblíknout a vyrazit na chodbu.“
Sroloval jsem si pyžamo, natáhl velké tepláky a silné ponožky, které jsem si večer
n kam dal a ráno je hledal, nev d l jsem, kde jsou, než jsem je našel pod
podhlavníkem.
V uličce jsme se tísnili, a navíc sem dolů skočil i můj soused, který vyb hl z uličky a
zamí il ke sk í ce, již m l jakožto jediný z uličky umíst nou pod oknem p ímo naproti
dve ím.
„Nástup na rozcvičku!!“ rozhlásil chodbou hlas dozorčího.
„Ale jedůůů! Rychléé! Nestiháte!“ k ičeli poddůstojníci i z jiných pokojů. Chodili a
povzbuzovali nás. Ti lepší nováčci byli p ipraveni.
„Tak, a kdo je hotový, ven p ed budovu!“
Uposlechli jsme a vyrazili z pokojů.
Vybíháme z budovy, n kte í šli ješt na záchod, a poté po schodišti dolů do p ízemí
p es otev ené dve e p ed cihlovou krychli na vyasfaltovaný plac. Zde zaujímáme
rozestupy a začínáme cvičit. Na ranním čerstvém studeném vzduchu cvičí čty i pokoje
a osm velitelů družstev stojí vedle a p ihlížejí. Vždy jeden, nanejvýš dva p edcvičují a
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zbytek nás pozoruje, obchází a kontroluje, jestli cvičíme poctiv . Tak p išly na adu
kliky, d epy, kliky a zas! Kluci p i klicích padají, pomalu se sbírají a d lají, že už
nemůžou anebo skutečn nemohli, jako jeden tlustý voják, kterého poddůstojníci
nutili, a se snaží a ud lá alespo deset po ádných, což se jim nepoda ilo, nebo
neud lal po ádn ani dva, natož deset. Nakonec nás vytahuje jeden poddůstojník na
b h. Vypadá vcelku dob e. Usmívá se potuteln a je samá srandička. Srandista, jak
můžeme vid t.
„Tak, vojáci,“ zamnul si ruce, „a te si dáme na rozb hnutí pár koleček. Tak za
mnou!“
A b ží se. Pár koleček spočívá v ob hnutí tak ka celého útvaru se vším možným
dohromady a v návratu na budovu. Byl jsem kdesi v polovin . Držel jsem se
uprost ed, a to ve všem, tak, jak mi poradili starší, co už na vojn byli.
Poddůstojníci se smáli, m li radost, že jsme ptáci, a že jsme pár dnů na vojn , že si
užijem, budeme muset mít v ci srovnané v komíncích a čisté tenisky vespod.
Zástup nováčků se nahrnul do budovy.
„Tak, vojáci! Pomalu a každý schod vyskáčete, tak jako já!“ zak ičel malý svobodník
a s lehkostí až obdivuhodnou vyskákal v žabákách schody až k dozorčímu stolku.
„Tak, a nyní vy všichni – a neojebávat!“ A tak lezeme po schodech, vzdycháme, jsme
zpocení a naho e si sedáme na posteli, n kte í odemykají sk í ky a vytahují ručníky
na umytí zpocených t l.
„Ale vojáci! Co to vidím, vojáci? Jak to, že sedíte na postelích? Vy nevíte, že ve
vojenských ádech se píše, že voják nesmí sed t na posteli? Co?“
Kluci ani nešpitli a vstali.
„Tak, a už se to víckrát neopakuje, jasné?!“
Nic.
„Cože? Neslyším odpov !“
„Jasné.“
„ íká se, provedu!“
„Provedu.“
„No…,“ vysoký svobodník se trošku zamračil, a poté popadl ručník a šel se mýt a už
tu je další povel. Nestačil jsem ani zamknout si sk í ku a: „… nááástup na osobní
hygienůůů!“
Když jsem vytáhl ručník, pastu a kartáček ze sk í ky, vyb hl jsem na chodbu, a v té
chvíli n kdo zak ičel: „P íprava na rajóny!“ a poddůstojníci na chodb nás hned
vraceli zp t. Stihli jsme, nestihli, vracíme se zp t uložit v ci osobní hygieny do
sk í ky, obléknout se, p eb hnout po chodb na druhou stranu k velkým sk íním,
stojícím zde jedna vedle druhé, a zatímco jedni z nás sk í ky otevírali a snažili se
navléknout se do určených maskáčů, druzí se mezi nimi protahovali, strkali do nich a

17

tvo ili neuspo ádané chumle. Kdosi nadával, nešel mu otev ít zámek. Jiný nemohl
sehnat v ci a další nem l místo na oblékání.
„Nástup na rajon!!“ Op t nestíháme.
Na chodb se vyskytla bendža a kýble.
„Ale jedu si!“ Výkonný praporčík vytahuje navíc kbelík s mýdlem a kluci si jdou pro
hadry, pro vodu a kartáči se snaží dát podlahu do náležitého stavu.
„P íprava na snídani!“
To znamenalo konec úklidu, a co možná nejrychleji dot ít podlahu a p ipravit si
p íbory.
„Nástup na snídani!“ A op t nestíháme. Konečn jsme vyb hli p ed budovu a srovnali
se. Každý musel vytáhnout p íbor, ut rku, bílý sáček a ukázat, že je má. Teprve po
kontrole p íborů se vykročilo k jídeln .
„Držte aspo krok! Slyšíte ?!“ vrčeli velitelé družstev.
„Levá! Pravá! Raz! Dva! Raz! Dva!“ Tak se šlo.
Do jídelny chceme jít najednou.
„Zpátky! Kam jdete?!“
„No,“ jeden cht l naznačit, „dovnit , ne?“
„Co? Jakýpak dovnit ? Na pravý zástup se chodí!“
Šlo se na pravý zástup.
Po snídani je nástup a rozchod do zam stnání.
(Pobyt začal sobotou, a proto bylo pom rn klidn . První víkend prob hl nezvykle
klidn a rychle oproti dalším týdnům.)
V devatenáct hodin t icet minut nás vyhnali na povinné sledování Televizních novin.
Sed li jsme na židličkách v prostorné místnosti odborn nazývané politicko výchovná
sv tnice čili pévéeska a koukali jsme. Ono, jít na vojnu v pátek odpoledne, je na
bednu.
Na pévéesce se za malý okamžik objevili i zbylí velitelé družstev.
„Ztiš to, prosím t ,“ ekl ten jeden druhému.
Ten p istoupil k televizi a ztlumil zvuk.
„Tak, vojáci, tak už víte, že jste na vojn !“
Ozval se smích.
„No, já bych se nesmál. N kte í z vás si to patrn ješt neuv domili a nechovají se
podle toho. Uv domte si, že tohle je úpln jiný režim, než na který byli n kte í z vás
zvyklí z domova. Tady se musí poslouchat. Podívejte se, nám by to bylo jedno, my
bychom vás klidn nechali, a si d láte, co chcete, a pro nás by to bylo také lepší, ale
když vy ud láte n jaký nepo ádek nebo proh ešek, tak to odnese kdo? No velitelé
družstva, a já, protože my jsme za vás zodpov dní a máme se o vás starat. To vykání,
jak už jste si tady všimli, to jsme si také nevymysleli, to už tak stojí v základních
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ádech, a jestli mi n kdo nev í, já mu je klidn můžu půjčit. Mám je u sebe
v kancelá i, takovou malou červenou knížečku, kdo chce, může do ní nahlédnout.
Takže, aby bylo mezi námi jasno.
Jo, ješt tohle, dob e víte nebo jste alespo slyšeli, že na vojn existují dva druhy
vojny – mazácká a gumácká, a je na vás, pro jaký druh vojny se rozhodnete, jestli pro
mazáckou anebo pro gumáckou.“
„Mazáckou,“ ozval se n kdo. „To je jasné.“
„Mazáckou,“ p itakávali druzí.
„No dob e, nechte m promluvit, a vám vysv tlím, jaké to má výhody a nevýhody.
Takže, pokud byste cht li mazáckou vojnu, bude to znamenat, že na vás budeme mít
v tší nároky, co se týká úklidu, že vás budeme víc dusit, ale zase po půl roce budete
vypáskovaní a dostanete úlevy. Abych vám ekl, ono na tomhle útvaru se rukuje
jednou za rok, a to znamená, že budete celý rok mladí – po ád.“
„My jsme si taky museli vytrp t,“ skočil mu do ečí malý svobodník.
„Jasn . A my taky,“ pokračuje výko ák. „Celý rok jsme makali, a nyní, když jsme
sta í, tak te bychom m li d lat to, co jsme d lali? No uznejte sami, až vy budete
sta í, taky nebudete chtít nic d lat, né? Tak ten rok se to dá vydržet, né?“ Neurčité
pokyvování hlavami se zavlnilo houfem.
„No, a p ece nebudete chtít, abyste uklízeli podlahu a zametali, čistili si kanady, a tak
podobn . Budete si chtít užít, ne? No, a gumácká vojna znamená, že my vám n co
ekneme, a vy to neud láte, tak co ud láme my? Jednoduše vás dáme do hlášení, že
jste nesplnili svůj úkol a velitel roty vám dá důtku, a jakmile budete mít důtku, už se
nedostanete na žádný opuš ák do konce vojny, a to p ece nechcete?“
Na okamžik zmlkl.
„Tak vidíte, co je pro vás lepší? Vyberte si bu mazáckou anebo gumáckou vojnu,
nám je to jedno, důsledky si ponesete sami, a to vám povídám, bacha na to, že se mezi
váma vyskytne n jaký bonzák, tak to slíznete všichni. Jeden za všechny, všichni za
jednoho, to si pište!“ Tím skončil.
Šuškali jsme si mezi sebou. Mazácká nebo gumácká? Vidina domova, vidina
minulosti, jasn že mazácká!
„Kdo nechce mazáckou vojnu?“ ozval se hlas ze st edu našich t l.
Ticho. Nikdo se neozval.
„Chceme mazáckou!“
Výko ák pokrčil rameny. Vypadal, jako by mu to bylo zcela lhostejné. „Pus
televizi.“
Druhý starý p idává zvuk, poddůstojníci opoušt jí místnost.
Kluci se začínají bavit. N kdo neví, co to mazácká a gumácká vojna je, stále to
nechápe. Nikdo nezm ní nic na tom, že v tšina je pro mazáckou.
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„Tak, co vy na to?“ vyk ikl n kdo.
Mohl si to dovolit, na pévéesce nikdo ze starých nebyl.
„Mazáckou, ne?“ Shodou okolností to je jeden z mého pokoje. Jasn . Budeme makat a
potom se budeme mít dob e.“
„Tak dob e, chlapi a nezapome te na to, aby nikoho z nás nenapadlo pokazit to,
abychom se z toho pak neposrali.“
Otevírají se dve e, ečník utichá.
Po televizkách jsou dv hodiny volna. Ve dvacet dva hodin je nástup na rajony a
uklízí se do půl jedenácté, kdy se všichni oblékáme do tepláků a u nást nky se jmény
stojí výkonný praporčík a čte jména. ve je na ob chodby podle abecedy, tak jak
jsme se azeni.
„Vojín Albert!“
„Zde!“
„Vojín Brepták!“
„Zde!“
„Vojín Davídek!“
„Zde!“
„Jakoubek!“
„Zde!“
„Kolá !“
Ticho.
„Je tady n kde vojín Kolá ?“
Ticho.
„Tak ozve se Kolá ?“ hlas výko áka je nabitý zlostí.
„Zde!“
„Cože? Vy se neumíte ozvat?“ p idává se další poddůstojník stojící blíže
k dotyčnému. „Vy se neumíte ozvat, když vás n kdo čte? Co?“
„Já jsem neslyšel.“
„Jak to, že jste neslyšel, když ostatní slyšeli?“
„Nech toho, prosím t ,“ obrátil se na n ho další starý. „Půjč, já budu číst.“ Vyst ídali
se a čtení vojáčků-prvoročáků, rozmíst ných na obou stranách dlouhé, vysoké a
chladné chodby pokračuje až k tomu poslednímu.
Po večerní kontrole stavů následuje kontrola upravenosti sk í ky, kontrola p edevším
srovnaných v cí. Kdo, co, jak má složeno a nástup na večerní hygienu.
Nahrnuli jsme se na umývárnu. U jednoho umyvadla se tísní dva až t i vojáci a za
nimi stojí další, a ti čekají na p ísun vody, a protože teplá neteče, tak alespo tu
studenou, spláchnout z t la celodenní pot, a čas letí rychle. Alespo nohy si myjeme,
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ty smrdí nejvíce, dvakrát nahrnout vodu na obličej a p et ít ústa kartáčkem na zuby a
oholit narůstající strništ . Puch, rozlévající se po umývárce, je k nevydržení.
„Vy prasata!“ k ičí od stolku dozorčí, „to si neumíte otev ít okno?“
Jeden pohotov leze a okno otevírá. Za p t minut zní p íprava na večerku. Na
pokojích máme pyžama.
„A trenky dolů, né, abyste, vy prasata, spali v trenkách!“ varuje svobodník.
N kdo si chce lehnout do postele.
„Kam sp cháte? Zatím je pouze p íprava na večerku, ješt není večerka.“
Dotyčný, kterému to platí, vylézá a staví se k posteli.
„Do postele se leze na doby. Víte, jak se to d lá?“
Nev d li jsme pochopiteln .
„Tak já vám to ukážu.“ Svobodník p istoupil k posteli, chytl se rukama za kovové
šprincle, prostrčil nohy úzkým okýnkem mezi nimi a ud lal pozpátku kotoul na
posteli.
„Vidíte, vojáci? Ale vy to musíte ud lat na doby, tak se p ipravte!“
Kluci fun li. „To snad ani není možné, to nedokážeme.“ Jenomže živý obraz
svobodníka Pavla, vysokého dvoumetrového chlapa siln jší postavy, jasn dokazoval,
že to jde.
„Ale dokážete. Nebojte se, když jsem to dokázal já, tak to dokážete taky!“
Kluci mají průpovídky.
„Tak! Raz!“
Snažíme se na povel prostrčit nohy mezi tyčkami postele.
„Dva!“
T etina provádí kotoul dozadu.
„T i!“
Rychle do spacáku a zapnout. V tšina z nás je u postelí a všelijak se snaží dostat p es
m íže.
„Vy jste neschopáci, to snad není možné. Tak neprostrkávejte nohy mezi a ud lejte
kotoul a do spacáku.“
Poslechneme. Rychle do spacáku.
„No, tak asi takhle, ale bylo to nejednotné, a tak znova a ješt jednou!“
Vylezli jsme, postavili se k postelím, nahoru natahovali ruce, ti, co spí naho e, dole se
krčili ti, kte í spí dole.
„Takže, ješt jednou. P ipravte se a raz! Dva! T i!“
Vrzání postelí, smích, kopání, šustot spacáků, hlomoz hlasů.
„No, to už bylo lepší. Tak, a po ádn zapnout až ke krku, abyste nám, vojáci,
nenastydli. Jasné? Už si n kte í z vás st žovali, že nemůžou, jsou prý unavení a asi
nemocní. Takže po ádn zapnout, jasné?“
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„Jasné.“
„No, to jsem rád!“
„Večerka!“ zní podruhé povel od dozorčího stolu.
„Tak spát!“ Velitel pokoje zhasl sv tlo.
„Dobrou noc, vojáci!“
„Dobrou.“
„Cože? Vy nevíte, co máte íkat?!“
Kluci ztichli.
„Dobrou noc, vojáci!“
„Dobrou noc ... pane mazáku.“
„Správn , a ješt jednou, aby to v d li všichni. Dobrou noc, vojáci!“
Na což odpov d l pokoj: „Dobrou noc, pane mazáku!!“
Zavírají se dve e.
„Tak pánové, a máme za sebou první noc,“ povídá vojín Pet íček. „Jeden den za náma
a ješt sedm set dvacet dev t dnů. To je vyhlídka.“
„To máš pravdu, to je síla.“
„Mn z toho hrábne …“
Otevírají se dve e, objevil se svobodník, otevírá stolek, hledá n co a odchází.
„Ješt sedm set dvacet dev t dnů v téhle pakárn . Já to nevydržím!“
Svobodník se objevuje znova a jde spát. Hovor je u konce. Dnes je sobota a večerka je
v jedenáct hodin, jinak se chodí spát v deset. Jako nováčci jsme nestačili zaregistrovat
tuto zm nu, a podobn tak i mnoho dalších v cí, které nás teprve čekají.
4.
Ned le se zdá býti klidn jší nežli sobota. Vstává se v sedm hodin a rozcvička není.
Společn se jde do jídelny pro vánočku. Fronta se kroutí nahoru po schodech a venku
na schodech. Zbylé roty starých procházejí kolem nás. Proti nám, nováčkům, jich je
pom rn málo, alespo malé chumle trousící se pro ranní p íd l, tomu nasv dčují.
Kašlou na zástupy levý a pravý, nic jim nebrání, jdou bez ohlédnutí a p edbíhají
mladé.
„Jé, ptáci, neš astníci,“ poušt jí si n kte í ze starých ústa naplno.
„Milioná i,“ sm je se druhý.
„Ješt sto p t vánoček, to je číslo, co?“ podotkl z východu z jídelny další starý.
Sto p t vánoček, p kné.
Na pokojích je vcelku po ádek, máme volno, sedíme na zemi a píšem dopisy, n kte í
vzpomínají a baví se mezi sebou.
„Napište dopis, jak jste dojeli,“ radí sta í a my tak činíme.
Sedám si do uličky mezi postele a píšu napůl čitelným písmem dopis domů.
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Ahoj mami a tati, dojel jsem v po ádku do kasáren. ekli nám, že vojenskou p ísahu
budeme mít prvního listopadu v sobotu na Letenské pláni. Kdyby se to změnilo, napíši
vám.
Pozdravujte babičku a sestru. Není to tady tak strašný. Ahoj, Luboš.
Dopsal jsem dopis a usmál se, n jak to vydržím. Tolik jsem m l do vojny plánů, učil
se cizí jazyk, sportoval, četl knížky, a nyní abych vše pustil k vod . Vždy za celý den
jsem našel pro sebe slabé dv hodinky času, a to je ned le. Co ve všední den? Na tohle
jsem nedovedl odpov d t a p edstavit si už vůbec ne. Spoustu abych vypustil, plány,
cvičení a kdo ví, co ješt . Je ned le, je klid, ale na jak dlouhou dobu? Každou chvíli se
mohou otev ít dve e, a n kdo, t eba dozorčí či jiný starý, m vytáhne na úklid chodby
či rajonů. Už aby byl za mnou alespo tenhleten p ijímač. Mít za sebou m síc, zatím
jsou pryč akorát slabé dva dny. V civilu bych byl na chalup , v sobotu si šel na
zábavu, na disko, mezi kamarády a holky anebo do hospůdky či do kina nebo koukal
na televizi a myslel na n co úpln jiného. Kdykoliv bych šel kamkoliv a nikoho bych
se na nic neptal. Tady jsem cht l jenom, ono cht l, musel, vynést kýbl a každý hned,
kam jdeš a jak dlouho tam budeš? P ij hned, a aby t nenapadlo utéci. V dí ti tam
venku, jak dlouhé a nudné jsou dva dny odpočinku na vojn ? Mít p ed sebou sedm set
dvacet osm dnů a čekat. Ale už to není sedm set t icet. Dopsal jsem dopis, aby ti
venku nem li starosti a mohli klidn spát.
5.
Pond lní ráno začalo obdobn jako sobotní první den. Ješt , než zazn l povel budíčku
od dozorčího stolku, n kte í z nováčků už jsou vzhůru. V pokoji, kam dovnit začíná
pronikat denní sv tlo, začíná být rušno.
Dva vojáci odešli na záchod, jeden si oblékl trenky a ponožky, pyžamo pečliv
srovnal do sk í ky. Vržou dví ka dalšího nočního stolku. Začínáme se probouzet,
jeden za druhým a tiše se šeptá.
Svobodník Pavel se probudil: „Bu te zticha!“ otočil se na posteli. „Jak to, že
vstáváte?“ Kouká na vojáka v trenkách. „Proč se oblíkáte? Vždy ješt není budíček!“
„No když, já bych ráno nestačil, a tak jsem se začal strojit, abych …“
„No, to nemyslíte vážn ?!“ obo il se velitel ložnice na vojáka.
Na pokoji spí ješt jeden velitel. Je to Slovák a moc toho nenamluví. Vlastn jsme ho
vid li jenom krátkou chvíli, protože v sobotu a v ned li m l vycházku.
„Ako sa to voláte?“ vzbudil se.
„Pet íček.“
„A čo? Poručík? A lebo generál?“
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„Ne. Vojín.“
„No tak sa predstavujte celou hodnos ou. Ste na vojne. A teraz si vemte na seba
pyžamo a idete si ahnú !“
„No jo.“
„Čože? Máte nejaký problém?“
„Ale né, já jsem jenom cht l íci, že…“
„Bu te sticha vojak. To nikoho nezaujíma, čo ste chceli poveda . Desátník vam
hovorí, že si vemete pyžamo a pojdete si ahnú a stiha budete, to mi verte. Zamerím
sa na vas, môžete sa spolehnú .“
Kluci na postelích ani nedutali. Rozhostilo se ticho. Svobodník a desátník leží proti
sob , p es uličku na dolních postelích.
Probudil jsem se hlukem a vyslechl, co bylo kamarádovi vytýkáno. Také jsem m l
p ipravené fígle, jak si urychlit p ípravu na t locvik, protože v sobotu jsem nestíhal a
nyní m popadl strach, aby se to neopakovalo a n kdo si toho nevšiml. Večer jsem si
strčil trenky pod podhlavník a tiše te pro n natahoval ruku. Nahmatal jsem ponožky,
také sem včera ukryté, a pomalu, nenápadn , a hlavn tiše je začal navlékat na nohy.
Ve spacáku to vypadalo, jako když mám průst el b icha. Spacák zapnutý až k hlav ,
pomáhal jsem si ob ma rukama. Hmátl jsem pro trenky a po chvíli zápasení se
pyžamové kalhoty dostaly do výše kolen, odkud jsem je p ece jen z t la sundal.
Obdobným, ale opačným způsobem jsem dostával na t lo zelené trencle. Na ponožky
mi stačila jedna ruka. Šly nasadit o poznání lépe. Včera byl zmatek. První večerní
kontrola se neobešla bez p ipomínek. Sehnal jsem si ramínko za tak ka výrobní cenu
dvaceti korun od výkonného praporčíka, a to jsem mohl být rád, že mi je dal tak levn ,
protože jinak bych absolutn nestíhal. Mít na jednom ramínku veškeré kabáty, kalhoty
maskáčové i t iašedesátkové, to není žádná legrace.
P ed každým jídlem, snídaní, ob dem, veče í, p ed a po sundávat a znovu navlíkat a
háček praskal pod tíhou a zdržoval jsem sám sebe i ty druhé. V uličce i tak bylo t sno.
Chyb l mi také zámek. První den jsem m l půjčený. Malý čínský zámek, p i otevírání
jsem musel být opatrný, zadrhával se. Tento nový m stál t icet korun a nezadrhával.
Mám konečn klid. Dnes jsem se probudil d íve. Zmítán psychickým nátlakem a
obavou, abych stíhal, probudil jsem se d íve a nyní slastn vychutnával poslední
okamžik, než se chodbou ozve to odporné protáhlé slovo: budíčééék! Jsem
v polospánku, a abych nezapomn l, projíždím si v mysli v ci tak, jak je mám
srovnány.
Takže, v malém šuplíčku naho e osobní pot eby, kapesníky, kartáček na zuby, pastu.
Vyfasovali jsme pudr na zásyp, barbus na holení, mýdlo – zde to bylo vcelku jasné.
Dole, v ho ejší části poscho ové sk í ky pečliv srovnaný ručník s ut rkou a pyžamo
na jedné stran , odd lené kartáčem od tepláků na stran druhé, Vzadu, zastrčenou p ed
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zraky ostatních, igelitovou tašku s nemnoha v cmi, které se nevešly nahoru. Úpln
dole tenisky, a pozd ji jsem si na druhou stranu musel p endat tepláky, aby sk í ka
byla opravdu podle vojenských p edpisů, tak jak má být. Ve velké sk íni mám v tší
zmatek. Na jednom ramínku visí t iašedesátky, pracovní a všední od v vojáků,
skládající se z kalhot a saka a na druhém t iašedesátkové kongo, kabát a kalhoty.
Kalhoty mi jsou velké a mám je na kšandách. V komínku srovnané v ci, počínaje
košilemi, bílou od vrchu, zelenou, trička bílá, spodky, masku. V ci mají ezat a já
marn hledám ideální tvar pro p esn vyrovnané v ci. Jaksi to nejde. Až dole
humusáky a kabátec. První kontrole sk í ka unikla, nebo v polovin večerní kontroly
p išel velitel se š ůrami a kontrola nebyla dokončena.
Nad každou sk í kou stály postavené kanady a dole v samostatn uzamčené části
sk í ky se tísnila velká polní a pod ní malá polní, anebo za ní, jak se vešla, a jak kdo
cht l, společn s chemikou.
Na poznání jeden druhého jsme m li čas, jen když sta í opustili pokoje, sed li na
pévéesce, kde koukali na televizi anebo na pokoji poddůstojníků či se vypa ili jinam a
my mladí mohli mluvit a nikdo nás nevyrušoval. Utvo ily se hloučky a navzájem jsme
si sd lovali zážitky z civilu. Sed li jsme v uličkách mezi postelemi, nebo na postelích
sed t bylo zakázáno, ale nám to ani nevadilo. Sednout si značilo mít klid, klid byl
jednou ze složek, kterou jsme pot ebovali. Klídek, pokecat si, vyzpovídat se, napsat
dopisy, zap emýšlet o civilu a o holkách. Poddůstojníci začali vyžadovat, aby
pokaždé, když p ijdou na pokoj, n kdo vstal a za val: „Končit, pozor!“ Načež oni
ekli: „Pohov, volno!“ Na každém pokoji leželi dva poddůstojníci a další čty i na
pokoji společném vedle dozorčího stolku.
Z ned le na pond lí už sloužil jeden z mladých jako pomocník dozorčího na rot .
Mysleli jsme, že do této funkce nebudeme vybíraní, že je to záležitost pouze našich
velitelů, ale to jsme se zmýlili. Pomocníkem se stal Šindela, trošku potrhlý voják a
službu zvládl. U stolku ostatn nem l nic jiného na práci než stát, koukat, vyhlašovat
podle denního ádu budíček, snídani, hodiny, kde je vojenská p íprava, ob d, veče i a
brát telefon. Navíc musel dávat pozor, jestli nejde n kdo z vojáků z povolání a zdravit
je. Zpravidla neuklízel, to jsme obstarali my, zatímco dozorčí vedle odpočíval na
místnosti starých. On dozorčí stolek byl p ímo na rán . Z jedné strany kamenné
schodišt a chodba, z druhé chodba a pokoje, kde sídlili p es den vojáci z povolání. Z
p ízemí táhla zima od schodů a shora smrad ze záchodů. Umývárna byla zav ená.
Mezi záchody a umývárnou byl zbrojní sklad. Pomocník stál, málokdy si sedl, sed l,
pokud ho n který ze starých neupozornil, že má stát, že pomocník ve služb nesmí
sed t. Takže vstal a stál a stál.
A z celé budovy je zima nejv tší na chodb , kde nejsou kamna.
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Podzim jen pomalu ustupuje zim , je to podzim vlahý a teplý.
„Budu zde mít kamarády?“ zamyslel jsem se a snažil si vzpomenout z vypráv ní
druhých a podle tvá í, kdo kde leží.
Tak vpravo u okna leží po obaný voják, jmenuje se Jarda. Je n kde z Harrachova, a to
je kousek od jeho bydlišt . Vytahuje se, kolik m l v civilu holek, a že hrál závodn
fotbal. Nad ním leží menší kluk. V civilu byl traktorista. Když mluví, tak pomalu,
takže budí dojem, jako když p emýšlí. Je nevelkého vzrůstu. Štíhlé t lo, hladké vlasy.
To jsou kluci, kte í spí p ímo u okna. Následuje ulička a dv čtve ice postelí, po každé
stran zdi. P es uličku dole leží také traktorista, kluk, který má vymodelovanou čelist
p ímo na masku a t lo zbrunátn lé kily. Má perfektn vymodelovaný obličej. Nemohl
jsem si pomoci, obličej kluka m l tvary vojenské masky. Sám nosím brýle a jsem
st edn velký a st edn silný, s pomalu narůstajícím b íškem. V mládí jsem sportoval,
jenomže od té doby uplynulo mnoho vody, a nikde to není vid t. Nade mnou leží
Pavel. Jméno mi utkv lo natrvalo v mysli, protože jsem byl nucen ho čas od času
požádat o malou službičku, a navíc jsme sousedé. Kdo leží vedle Pavla na posteli jsem
si nepamatoval, zato své dva sousedy na prot jší stran uličky jsem znal velmi dob e,
nebo jsem s nimi p icházel do občasných konfliktů, kvůli již zmín ným sk í kám či
jiným drobnostem. Dole leží Honza Kolá . Jméno jsem si snadno zapamatoval, nebo
bylo shodné se jménem mého kamaráda z práce. Povahov m l Honza sklon být
nervózní a také to dával náležit najevo. Nad ním ležel Pavel Borovský. Také on m l
lehce zapamatovatelné jméno.
On a Honza se znali částečn z civilu, a jejich maminky se znaly velice dob e. Však
také ihned hodili eč a vzrušen debatovali o společných zájmech. Pokud se nemýlím,
jejich otcové spolu také kdysi vojančili. Oba m hned po p íchodu na pokoj požádali,
jestli bych si nemohl s nimi vym nit sk í ky, že oni by si je dali nahoru, Honza úpln
nahoru, Pavel pod n j a já dolů, mám prý to tak lepší. Bylo mi to jedno, a tak jsem
souhlasil. Nezn lo to sice dosti rozumn , nicmén já byl na n co salámista. Z druhé
strany je postel a bidlo a hned vedle kamna a u kamen nást nka. V kamnech se netopí
a na nást nce je jmenný seznam p íslušníků pokoje, vojenská p ísaha a ády. ádů a
p edpisů je zde hodn , zato za ízení v pokoji poskrovnu. Vlastn mimo postelí a
nočních stolků jenom kamna a zá ivková t lesa. Dole leží Luboš, můj jmenovec,
hodný kluk a kli as, dá se s ním mluvit. Hn dé rovné vlasy a hn dé oči. Nad ním spí
Lá a. S ním se dá také mluvit. Osazenstvo pokoje vypadá schopn .
Na druhé stran p es uličku u okna leží dole kluk od Karlových Varů. V civilu byl
kucha em, a kdo ví, co bude d lat zde, u spoja ského útvaru. Možná spoja e, možná
mechanika. Nad ním leží Slovák, jeden z mála. Je jich na pokoji poskrovnu, pouze
čty i zde jsou. Jeden z nich ukazoval fotky. Cvičí kulturistiku, a na každé je zachycena
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jiná partie jeho cvičeného t la. P kné fotky. Krom již zmín ného Slováka cvičil
kulturistiku také Pet íček, jenomže ten má tendenci se spíše vytahovat nežli n co
ukazovat. Alespo mají spolu o čem mluvit. Baví se všichni, pokud je čas, to
p edevším. Takže nad kulturistou leží další Slovák, takový skrček, malý a hubený
s dlouhým nosem. Teprve pozd ji jsem se dozv d li, že se ženil, protože mu vlastn
nic jiného nezbývalo. Rodiče zem eli p i autonehod a on pot eboval lásku a n hu, což
se není čemu divit. Kdo by to v takové chvíli nepot eboval? Ona je to nejv tší
pakárna, když n kdo zem e – a rodiče, to je snad to nejhorší. V tu chvíli, a ani si to
nelze p edstavit, musí být každému šílen , hrozn , beznad jn . Rad ji nepoznat pocity
s tím spojené. Hrozná rána, to samoz ejm . Onen pocit, pocit, že má člov k n koho na
druhém b ehu eky, ve které plave, dokáže člov ku dodat síly, aby eku p ekonal, ale
pokud je sám a ví, že druhý b eh je pustý a drsný, sílu to v zárodku ubíjí a ničí. Celé
dny čekáš na milý pohled a na dopis, ve kterém je h ejivé slovo, a ty víš, že na tebe
n kdo myslí – tam, a najednou dotyčný zem e. To je ta nejv tší prasárna na vojn .
Vojna, alespo si to v tšina myslí, bude zabíračka na fyzičku, a p itom je to zcela jiné.
Jedná se o psychickou zát ž mnohonásobn p evyšující jakékoliv fyzické vyp tí.
Ovšem, co může v d t člov k, pokud je druhý den na vojn ? Všechny slasti a strasti
vojenského života ho teprve čekají. Vše, co má prožít, ho teprve potká a takových
obyčejných dnů prožije bezpočet. ... sedm set t icet je po ádné číslo a počítat jeden
den po druhém s p estávkou dvaceti čty hodin je stejn tak vysilující.
Vzpomínek je na vojn dost. Ten Slovák prý se ženil, aby na vojn n koho m l. Na
vojn to údajn nesou hů e ženatí. Mohl zůstat sám a milovat n koho, na kom mu
záleží.
Jist , svatba je určitá záruka kvalitního vztahu, ovšem to samo o sob k udržení lásky
nestačí. Ona je zde také druhá stránka s atku, a být otcem … jaksi vždy nejde. Otec?
A v osmnácti letech? To bych si dal. Táhne mi na jedenadvacátý rok života a na
rodinný život se necítím, a v osmnácti už vůbec ne. Je to jeho v c. M l to špatný.
Vcelku se dá i poslouchat, pokud nemluví p íliš rychle a člov k nemusí íkat: „Co?
Cože? Nerozumím ti!“ A podobn .
Vedle na posteli leží další Slovák a dole jeden od Plzn . Heavy metalista. Ukazoval
fotky, co mu kluci poslali z posledního flámu. Je na nich zachycen ješt s dlouhými
vlasy a v roztrhané, omalované džísce, s flaškou piva v ruce, jak objímá kamarády
podobn vyhlížející.
Však také Honza vypráv l, jak se často rubou s jinými skupinami, a nejenom s nimi, i
mezi sebou. Ono také není divu, pokud se nalijí pivem a začnou se hádat o složení a
výb ru rockových skupin. Pohyboval se ve společnosti, kde pivo je b žný chleba, a
když nebylo pivo, jak sám ekl, tam si kluci píchali všelijaké to svinstvo, aby jim
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z toho bylo dob e. Prost , neštítili se ničeho. On se sice také pohyboval na okraji, ale
kamarádi ho k tomu svedli.
Pod jednou st echou v jednom účesu, zvaném na ježka nebo dohola, jsme všichni
stejní. Zelený mundůr, oholená hlava, vyholené vousy, jednotné p íbory, krok a
postele. Jenom myšlení máme každý jiné, svoje. V myšlenkách jsme normální, a
každý tam, kam pat íme. Metalista u svých vlasáčů, pankáč v houfu podobn
okrášlených lidí, inteligent v kroužku chytrých hlav, model u modelek a d lník na
fuškách.
Poslední čty i postele jsou obsazeny t emi lidmi. Dole spí Pet íček, naho e poslední
Slovák. Pet íček je frajer. Ze začátku se vytahoval, že je nejstarší a potom ukazuje
fotku holky. P kná baba. Prý vdaná panička s dít tem, a on s ní chodí za zády
manželíka, který o ničem neví. No budiž. Vedle Pet íčka leží desátník. Klidný Slovák,
pokud se neožere, anebo nedostane vztek. Jeden z klidných, kte í na útvaru jsou. A
t ch klidných Slováků je na našem útvaru málo.
Nad svobodníkem spí Šimon. Tichý kluk, vášnivý ku ák. Pomůže každému, kdo se na
n ho obrátí. Svobodník Pavel ho hodn honí, protože se mu zdá pomalý, a tak ho
neustále zam stnává. To je po ád n co kvůli po ádku na pokoji, po ádku v nočním
stolku, ve sk í ce i na chodb , a vůbec.
V tom se ozývá: „Budíčéék!!“ Skáčeme z postelí a začíná ranní kolotoč až do snídan .
6.
Pokud p ed malou chvilkou bylo ticho, nyní už to neplatí. Budovou zní hukot
vstávajících vojáků. Chv ní a hukot vyvolaly desítky nohou a otevíraných sk ín k.
Každý se snažil, co nejrychleji být ustrojen a vyrazit ven z pokoje, aby se dostal na
záchod, než tam bude fronta.
Spacák jsem sklidil hned. Zato mi dalo práci, než jsem se dostal ke sk ínce, kde se
mezitím usídlil Borovský a hrabal se nad mou sk í kou v té své. Také Honza
z prot jší strany se snažil sbalit si spacák. Pavel, ležící nade mnou, m spoušt nýma
nohama kopl do hlavy, ale než jsem stačil vyk iknout vztekem, ozvalo se: „Promi .“
Na dův rnosti nebyl čas. Konečn se mi poda ilo dostat se ke sk í ce, otev ít ji,
vyndat si tepláky a tenisky a znova ji zav ít. Vyb hl jsem p ed místnost a už slyšel:
„Nástup na rozcvičku!“
Nedá se nic d lat. Musím! Zab hl jsem p i cest na záchod. Ze čty záchodů fungují
pouze t i. Čtvrtý nemá mísu, je zde pouze trubka p ímo dolů do p ízemí, ucpaná
papírem. Splachovadlo chybí také.
Žlábek je plný. Jeden vedle druhého ulehčují vojáci svým p epln ným močovým
m chý ům. Kanálek p etéká. Nemá kam odtékat. Je ucpaný a lehce se plní. Po
stranách se tvo í p na. Vým šků p ibývá, ale to nikoho nezajímá. Ráno je jediná
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šance, jak si ulevit, a hlavn nebýt na rozcvičce vyrušen okolními vlivy, kterých je i
beztak dost. Rychle se vyčůrat. Honem na schodišt a p ed budovou se za adit na
místo, kde je možné alespo trošičku se skrýt v davu. Dneska jsem jeden z posledních.
Marn hledám Daniela. Dostal se na jiný pokoj, a tak vzájemné p íležitosti se vid t,
ubylo. Ze t í krátkých a zárove nabitých dnů jsme setkali všeho všudy dvakrát, a
pokaždé to bylo pouze setkání letmé. P i t etí p íležitosti Daniel cosi kutil u sk í ky, a
tak prohozených slov bylo opravdu minimáln .
Zbytek vojáků dob hl na prostranství. Je zima a na rozcvičce je na ízena jednotná
ústroj, a to teplákové kalhoty. Stojíme jeden vedle druhého, tísníme se vedle budov a
klepeme kosu.
Je pološero. Utápíme se v davu, a snad jediný, kdo vyniká, je holohlavý voják.
Jmenuje se Miloš Janák a proti nám je o dva roky starší. Když jsme čekali u
ošet ovny, kde m la být provedena preventivní kontrola moči a prohlídka, uvid l
skupinku mladých n jaký starší a divil se, jak to, že ho ost íhali dohola. Když p išel
blíž k nám, poznal pravdu.
Noc nem la dostatek času ustoupit a na obloze se honí mraky. Kdesi naho e fouká vítr
a my můžem být rádi, že nefouká i u zem , to bychom asi zmrzli, už tak je hrozná
zima.
„Br! To je zima!“ ozývají se výk iky. Na tohle nejsme zvyklí. Také jsme o víkendu
mohli spát do sedmi a probuzení v pond lí nepat í mezi probuzení p íjemná. Dnes
začíná zelený týden, první vojenský týden.
Rozcvičky se ujal hranatý svobodník. Pochází odkudsi z Moravy. Začal cvičit a zdálo
se, že jeho sestava nebude tak obtížná. Mává se rukama, a vypadá to, že dnes nebude
rozcvička tak namáhavá, ale to se zm ní. Za pár minut se začalo cvičit jinak. Raz, dva
a p išly d epy. T icet d epů a potom kliky, a na počítání. Svobodníci chodili kolem,
vali a kontrolovali, jestli cvičíme a neflákáme se. Kliky končí.
„Ty si ud lej ješt dvacet navíc,“ ukazuje jeden z poddůstojníků na tlustého vojáka,
protože nestíhá, ostatn jako obvykle, a tomu nezbylo než se o to pokusit.
S p emáháním jich ud lal st ží deset. P išly sklapovačky a po nich znova do d epu a
ruce p ed t lo a hranatý svobodník, pozd ji dostal p ezdívku Kame , pravil: „Tak a
skačeme, skačeme,“ a my skákali a skákali.
Mnozí nemohli, p estali skákat a natahovali nohy, p edklán li t lo a rukama si sahali
na namáhané cévy a kolena.
Poddůstojnici pouští hrůzu a my znova jdem do d epu a op t skáčeme. Každý m l
dost, ale také každý v d l, že musí vydržet. Na záv r p išlo velké kolečko kolem
útvaru. Není to nic p íjemného. Cesta, kterou se b ží, je rozmoklá a blátivá. V tšina se
snaží b žet co nejrychleji a vyrovnat se t m vep edu. Navíc každou chvíli má končit
rozcvička, a kdo se chce opláchnout studenou vodou, musí stíhat. Starý, co b ží
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vep edu, závodn trénoval a tempo vyvíjí značn vysoké. B ží se po blát a p es úzké
prkno, ležící nap íč výkopu, což tempo značn zpomaluje. Znovu se b ží k budov a
domníváme se, že nyní už bude konec. Není. Zastavujem se na prostranství a
pokračujeme v klicích a poslední klikuje deset navíc. Po klikách nastává skutečný
konec a všichni b žíme po schodech na pokoje.
„Zujte si tenisky, máte je zasrané, až to není hezké!“ k ičí dozorčí a my poslechnem a
do pokojů jdeme bosi.
„P íprava na rajony!“ A všichni v místnosti ven, a to i ti, co nedob hli.
„Sakra!“ zaklel jsem, nicmén se vrátil zp t. Rychle jsem na t lo hodil tričko, zamkl
sk í ku a b žím na chodbu. Oblékám se do kalhot, košile a bundy, vzor šedesát t i.
Košili, maskáčové kalhoty, vršek, opasek a kanady. Na rajóny stíhám. Ono to vlastn
šlo. Vždycky to jde.
Na levé chodb je deset vojáků, z toho čty i mají bendžo, jeden či dva hadry a jeden
obhospoda uje kýbl. Kdosi z poddůstojníků vyst íkal na chodbu mazlák, vylili vodu, a
tak se bendžuje a rychle stírá. Všichni ve d epu. P itom je neustále slyšet:
„Nestíháme!“ Na snídani se kontroluje p íbor a ut rka. Kdo nemá, poklusem na
chodbu a sehnat. Vycházíme v tvaru a je provedena kontrola počtu.
„Pozor!“ zavelí velitel ložnice a už se jde. P ed jídelnou se jde na pravý zástup, p es
prost ední a naposledy levý. Na chodb se čeká a kolem procházejí sta í z jednotek.
Každý nás p edbíhá. Op t je slyšet smutné konstatování ptáci, draci, a podobn .
My mladí jen stojíme a jsme rádi, že po nás nikdo nechce, abychom n co d lali.
Snídan je v poklusu. To, co je dneska na talí i, za moc nestojí. Čaj, jakási nechutná
pomazánka, čtvereček másla a t i rohlíky.
Sta í mazáci sedí u jednoho stolu, a to u stolu nejblíže k výdeji, zatímco my
obsazujem porůznu stoly od kraje opačného. Jídelna má velikost prostorné haly,
z obou stran je osv tlena velikými, vysokými okny a bílým stropem, kde až naho e
svítí dv ady zá ivek, bílé st ny a žluté kachličky. Strop je ve výšce šesti metrů a
délka p tkrát taková. Stoly jsou u sebe ve t ech adách, vždy dva a dva, a podle toho
také p íslušný počet židliček, zpravidla osm, pokud si vojáci nep idají n které navíc.
U mladých je to vyloučeno, ale sta í tak činí bez obav a p ekážek. První sousta mizí
v ústech bažantů. Od starých se lišíme zcela evidentn podle perfektního zást ihu, na
pevno utažených kanad a opasku a hlavn bojácné, neot epané tvá e. Ani nenamítáme
cokoliv, když n kdo ze svobodníků zvolá pevným hlasem: „Vztyk! Odchod!“
Stoly se zdvíhají a vojáci odcházejí.
„Snad se mohu v klidu najíst, né?“ prohlásil n kdo, neznající mazáckou vojnu.
„Cožé?“
„Ty drakůů!!“
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„Jedůůů!“ ozvalo se ze všech stran, a tak, aby netrhal partu a nebyl sám, odloučen od
všech, se zdvihl a odchází. Do kapsy strčil rohlíky, narychlo vypil čaj a za adil se
mezi ostatní.
„Drací, jedůů!“
Doprovázel nás k ik starých v jídeln .
Postupn se adíme do zástupu a čekáme na velitele, v klidu dojídající naho e
v jídeln .
Ráno se zdá být chladné. Na východ se rýsuje vycházející slunce. Vypadá to na
p kný den. Kaštany p i cest ukazují holé ruce. V tšina listí je dole na zemi. Den se
probouzí. Rozb esk trvá o kapánek déle a my máme okamžik času zhluboka ho
vychutnat. Pára jde od úst a na kalužích se tvo í slabé škraloupy ledu.
Jenom jsme stáli a byli rádi, že po nás nikdo nic nechce, abychom pracovali, a tak
podobn . Snídan prob hla rychlostí blesku. To, co nám dnes dali, beztak za mnoho
nestálo. Čaj a škvarková pomazánka s máslem není labužnické jídlo pro v tšinu z nás.
Venku se adíme rovnou do trojstupů. Jídelnu necháváme po levé stran . Po pravé je
velké staveništ a ada stromů. Kdesi daleko p ed námi, zachumláno do mraků, práv
vychází šedivé, umazané slunce. Po obloze táhnou mraky.
„Bude pršet,“ poznamenal jeden z bažantíků v neustále se vlnícím trojstupu.
„Ticho tam!“ ok ikl ho velitel. „Ve tvaru se nemluví!“ A točí se k nám zády. Pod
povoleným opaskem je vzadu velké pádlo.
„Tak, jste všichni?“
„Pozóóór! Pochodem vchóóód. Raz! Dva! Raz! Dva!“ Dali jsme se do pochodu.
„Tvrdší krok!“ Dupot trochu zesílil.
„Ješt , že je dneska PŠM,“ promluvil n kdo.
„Bude pršet.“
V tvrdém pochodování zanikly hlasy.
Dodupává se a až p ed budovou se zastavuje a po zástupech, jeden za druhým
vcházíme dovnit .
„Dod lejte po ádek na pokojích!“ ve dozorčí. „Je tam mrdnik!“
Uklidili jsme p íbory do sk ín k a vlítli na pokoje. N kte í z nás našli na postelích
rozházené spacáky. Na pokoj p išel Pavel, velitel družstva.
„Tohle není správn ustlaný spacák. Podívejte se semhle,“ ukázal na jeden perfektn
složený hned na okraji místnosti. „Naposledy vám to ukážu, ale pak, a to každý zná,
nebo si je budete rovnat v osobním volnu!“ Rozhodil na posteli jeden ze zmuchlaných
spacáků. V tší částí jej dal vespod, ohnul nadbytečnou část, p ehnul na polovinu,
posunul spacák, aby sed l okrajem s postelí a p ipojil druhou část. Napnul hrany a
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složil spacák na jednu t etinu, na druhou a ješt na polovinu. Stojíme kolem a
koukáme. Pavel uhladil hrany a znova napnul.
„Ták, vidíte?“
„Hm,“ pokyvujeme v okruhu hlavami.
„Te si to ustel znova!“ Rozházel spacák a dotyčný, v tomto p ípad Honza se pustil
znova do skládání.
Spacák, to bylo dlouho jediné, co jsem um l po ádn složit. Se sk í kou to bylo horší,
n kte í, i ti, jimž spacák zůstal na míst , si jej rozhodili a začali skládat znova.
„A nyní mi ukažte sk í ky!“ rozkázal a p išel k tomu nejbližšímu. „No, to snad né? Ty
si d láš ze m legraci? Co je tohle?“ Sáhl dovnit a vytáhl špinavé ponožky. „Ty
nevíš, kam pat í?“
„Ne.“
„Já jsem ti to ne íkal?“
Bažantík pokrčil rameny.
„No ekni, že né.“
Vešel desátník.
„Koukej, co jsem mu našel.“
„Fuj! Fusky, ty nevieš, kde ich máš ma ? Vo ve kej po nej.“
„Hm,“ bažantík pokýval hlavou.
„Nech ich tam už máš!“
„A rychle!“ dodal Pavel.
Na další prohlídku mu ráno bohudík nezbyl čas, nebo z chodby ohlásil dozorčí:
„Nástup na ranní kontrolu!“
A Pavel hned: „Tak jedu! Rychle, a už jste venku!“
Kdo byl na pokoji, vyb hl ven a ze schodů dolů. Kdosi tam zavadil o výkonného
praporčíka.
„Nemůžeš dávat pozor?!“
„Promi te,“ zadrmolil dotyčný. „Já necht l.“
„Co necht l? Co mi to tady vykládáš? Jméno!“
„Tibor Hasák.“
„Generál?“
„Né,“ pousmál se.
„Tady není nic k smíchu,“ zah m l praporčík.
Okolo procházeli vojíni a brali schody, aby p išli včas.
„Vojín Tibor Hasák.“
„No proto! Odpoledne se u m budete hlásit,“ ekl a pokračoval v chůzi po schodech
nahoru.
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„Do prdele!“ ulevil si voják a seb hl za ostatními. Venku se škatulkovala družstva.
Jsem ve druhé rot a Daniela vidím ve t etí. Rukou jsem ho pozdravil a usmál se. On
mi podobn odpov d l.
„Kde je Igor a Radek? Nevíš?“
„Jsou na péešce. Včera odjeli.“
„Fakt?“
„Jo.“
„Nebavte se!“ ok ikl nás jeden z velitelů. „Stůjte v pozoru!“
Otočil jsem se dop edu. Stál jsem v pozoru a p emýšlel, proč si nevybrali na péešku i
m . P edpoklady jsem pro to m l, nebo jsem si ud lal školu, mám maturitu, tak proč
ne? Mazácké vojny jsem se bál a na péešku cht l jít, i otec byl na péešce. Dosáhl
hodnosti četa e nebo desátníka nebo co to vlastn m l, ale na tom nezáleží. P evýším
ho? Budu mít vyšší hodnost? Leda, kdybych si ud lal vejšku. Ale kde to je? Kde?
Kde je vejška? Možná jsem m l jít na ni hned, po škole, ve chvíli, kdy jsem maturoval
a v d l toho dost. O hodn více nežli budu v d t po dvou letech.
Jenomže já cht l mít nejd íve vojnu za sebou. I když mi zabere dva roky. Kdysi n kdo
ekl, že mén znamená n kdy i více. A zm na pro m byla vždycky život. Tady to
bylo poprvé, o čem jsem to íci nemohl. Zm na! Jenomže vždy zm na částečná. Být
doma a ud lat zm nu v tom, že jsem t eba začal cvičit a snažil se cvičit celý den,
anebo se začít učit a učit se piln a usilovn nebo, a to jsem sám pocítil, začít chodit
na večerku a muset zm nit celý dosavadní život. Jenomže vždy jsem vycházel ze
stejného prost edí. Tady poprvé jsem se dostal úpln jinam. Co d lat? Já se učit cht l.
V d l jsem stoprocentn , že na vojnu půjdu. Doufal jsem, že půjdu na p t metrů, do
poslední chvíle jsem tomu v il, jenomže potom všechno padlo. Jako domek z karet.
Zhroutil se jediným kopnutím. Ono kopnutí jsou iluze. Iluze o snadn jším život , a je
dob e, že jsem dostal na frak. Sice ješt nevím, jaké to vše bude. Jediné, co jsem zjistil
bylo, že na útvar se rukuje jednou za rok, a tomu jsem byl rád. Rok sice budu d ít, ale
potom budu mít klid a hlavn čas, čas na učení a pro sebe. Nemůžu momentáln íci,
co pro m zm na znamená, nebo jsem v d l, že prvního půl roku to nebude ale vůbec
snadné, o tom jsem nepochyboval, nicmén potom čas využiju, a to po ádn !
Jaké mají asi pocity ostatní? Pochmurné. Určit . Stojíme na začátku vojny a nevíme,
co nás čeká, a to je nejhorší. Uvidíme, co nám tato zm na p inese.
Stojí se v pozoru. P ichází výkonný praporčík. Za adil se k nám. Mezitím se objevil
velitel p ijímače – kapitán a poručíci. Každý se za adil k jednomu družstvu.
Ozvalo se: „Končít! Pozóóór!“ Jeden z poručíků nadupal ke kapitánovi. Podal mu
hlášení.
„Nazdar, soudruzi!“
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„Zdar, soudruhu kapitáne! Majore!“ Ve sborovém evu bylo slyšet ojedin lé hlasy
neznající hodnosti.
„Pohov!“ zavelel, načež spustil svou eč. Nev novali jsme mu pozornost. Bylo to
fádní a jednotvárné. Kapitán vyzdvihl význam armády a její p ítomnost. Potom jenom
dodal, že dnes je PŠM a všechny roty se odeberou na učebny, kde bude probíhat
výuka. Zdůraznil dodržování p estávek, s čímž se obrátil p edevším na velitele
družstev a potom jim p edal velení a kamsi odešel.
Našemu družstvu, tedy čet , velel Slovák.
„Tak počúvajte,“ povídá. „Teraz sa prestrojte a cho te dole do učebne a …,“ koukl na
hodinky. „Tak za desa minút abyste tam boli … hej Pavol?“
„Ano.“
„Dobre, družstvo pozor! Na váš povel, Pavol.“
„Zprava zástup vchod!“
Šli jsme do budovy a nejd íve v chodb zuli kanady a dali si je nad sk ín , potom na
pokoj, kde jsme si vzali tužky a odešli dolů, do p ízemí na učebnu. Byla zamčená, a
tak jsme čekali chvíli venku, než se sehnal klíč a teprve pak vešli dovnit . V učebn je
zima a t žký vzduch. P edevším zima. Jedná se o malou místnůstku s vysokým
stropem, vysokými okny, lavice vždy po dvou u sebe namačkány, v ad za sebou.
Jeden konec u zdi, druhý konec dva kroky od opačné zdi, takže mezi nimi zůstala
pouze malá ulička. Vzadu na stolcích dálnopisy a nást nky k nim. Vep edu tabule a
stůl se židlí pro p ednášejícího. Usadili jsme se a čekali, až p ijde poručík. Uplynulo
deset minut, než se objevil.
„Končit, pozor!“ vzadu se ozval poddůstojník, zatímco ostatní vstávali a za hukotu
odsouvaných židliček se stav li do pozoru.
„Pohov, vo no,“ poručík si položil metodické pomůcky a sešity na stůl.
„Pavol, po te sem.“
Zezadu p išel svobodník Pavel „…a rozdajte to.“
Svobodník rozdal sešity a my si nadepsali: Vševojsková p íprava. Dostali jsme ješt
jeden sešit na politickou informaci.
Poručík začal povídat. Nejd íve o významu armády, potom p ešel hned na téma, jestli
nechce n kdo z nás jít na vojenskou školu a stručn se zmínil o nebezpečí, které pro
nás p edstavuje Severoatlantický pakt NATO. Mezitím, co povídal, rukama si hrál
s tužkou, st ídav koukal do sešitu a na nás a n která svá slova zdůraz oval pohyby
rukou a mimikou v obličeji, což jak jsme pozd ji poznali, byla jeho oblíbená, a
k n mu náležející vlastnost. Takže, jak si tak hrál s tužkou a vypráv l, utekla první
hodina.
„P estávka!“ p ed dve e k nám dolehl hlas dozorčího od stolku.
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Poručík pohlédl na hodinky „Á, prestávočka. Takže: Pozóóór!“ povstal a my s ním.
„Na prestávku rozchod!“
Vyhrnuli jsme se ze t ídy. Ku áci šli ven p ed budovu, kde byl z ízen ku ácký koutek
a do plechové krabice na rantlíku odklepávali spálený tabák a nedopalky. Část zůstala
ve t íd a prohlížela si nást nky a mašinky za lavicemi vzadu, jiní vyšli na chodbu,
další si odskočili na pokoj. Za p t minut val dozorčí op t nástup na hodinu, my se
shromáždili uvnit a výuka pokračovala.
Tentokrát jsme si vzali sešity a začali do nich psát probíranou látku. P itom nás
poručík upozornil, že co máme v sešitu, budeme muset znát, a že od p íští hodiny
začne známkovat a zkoušet probranou látku, a aby na to velitelé dohlídli, s touto
prosbou se obrátil na n , zatímco si soudruzi poddůstojníci vzadu kreslili srandičky a
jeden spal, t etí mu slovn slíbil, že na nás dohlídne, abychom vše znali. Tak uplynula
druhá a potom t etí hodina. Sed li jsme v lavicích, snažili se ho poslouchat, ani
nedutali, on vykládal poznámky ze sešitu, napůl je četl a napůl dedukoval ze své hlavy
a frajt i vzadu to m li všechno na salámu a ned lali vůbec nic.
Poslední dv hodiny p ed ob dem byla politická informace na pévéesce, tedy dv
hodiny PŠM a do sešitu, který jsme dostali, jsme na první stránku napsali vojenskou
p ísahu a hned na druhou vojenské hodnosti, které poddůstojníci kreslili na tabuli.
Pévéeska byla veliká místnost, dvaapůlkrát v tší než vojenský pokoj, na podlaze
parkety, v rohu vzadu kamna, v druhém rohu stolní fotbal, čty i okna, nást nky po
st nách, uprost ed jedné ze st n, blíže ke dve ím, p enosná tabule a o kus dál televize,
zatímco naproti ve st n zely dva otvory a za st nou se skrývala komůrka, kde se
promítalo. Občas, pokud byl tedy film. Stoličky a stoly ledabyle ve t ech adách a
židličky tuhle jsou, támhle zase ne, prost jak je kdo dal, položil anebo odsunul, tak se
povalovaly.
Vojáci sed li za stoly na skláp cích židličkách a s hlavami sklon nými k papíru,
čmárali verše písn a svobodníci tvrdili, že se ji budem muset naučit, a mimo to prý
ješt osm dalších.
Kde to sebrali, nevím, protože tenkrát m lo vše velké oči a dodnes víc, než tu jednu
písničku neumím. Píse začínala takhle n jak: „P es spáleništ , p es krvavé eky, pluk
za plukem jde neochv jn dál, na naší stran srdce práva v ky, jdem vp ed jak čas, jak
pomsty hrozný val …“
„Okolo Frýdku cestička“ je prý písnička zakázaná a ani pop vek „Sama královna
ceduličku psala,“ jaksi vojenští páni v lásce nemají. Na to jsme p išli až déle. Takže
jsme zůstali pouze u Spáleništ .
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Okny ven se dalo koukat p ímo do oken prot jšího baráku. Pévéeska je v prvním
pat e, a za ní betonová ze vinoucí se kolem útvaru jako had, nebrání ve výhledu
s ozdobou – ostnatým drátem.
Občas se v prot jším okn objevila tlustší, stará žena.
„Á, Jolanka je venku,“ ekl jeden z velitelů.
„Jolanka?“ zazn lo se smíchem. Všichni jsme hned vykoukli, kdože to ta Jolanka
vlastn je.
„Za tou chodili naši sta í.“ Teprve potom se každý rozchechtal a pokaždé, když jsme
sed li na pévéesce a n kdo vid l Jolanku, jak kouká z okna nebo je na balkón , hned:
„Kluci, Jolanka je venku!“ Byla z toho pochopiteln legrace a každý se šklebil. Ono
smíchu na vojn v kolektivu je dost, i když dva roky ho moc nep idají. Voják je zde
zav ený po dlouhou dobu s ohromným číslem na krku a smích se sem, mezi ty velké
studené zdi jaksi nehodí, ale v t chto kasárnách ztvrdlých ády a p edpisy, je toho
tolik komického, že se kdekdo neudržel a smál se potom každičké hovadince, i když
smát by se, logicky vzato, nem l.
Krom domu je vid t plechovou kůlnu na uhlí a výsypníky. Vedle stojí budova
výstrojního skladu, zabírající výhled do půlky pévéesky. P i p iblížení k oknu mohl
voják zahlédnout za budovou nov postavené paneláky, vzbuzující silný pocit civilu a
táhnoucí se v ad do nekonečna.
V dálce vysoké domy sout ží v délce s betonovou zdí, táhnoucí se podél domů a
odd lenými pouze nep íliš širokým chodníkem a silnicí, po které občas p ejede
pravidelná linka autobusu. Vedle dostavují nový obchodní dům a z prot jší strany se
na kasárna sm jí bíle p ek ižovaná, čerstv zasklená okna. V ulici t sn vedle kasáren
probíhá zlom ve staré a nové výstavb . Staré domy končí u výsypníků, následuje nový
obcho ák a potom už jen vysoké paneláky, nahušt né, jak jen to jde, do výšky i do
ší ky. Staré domy mají v tšinou dv patra, nicmén i zde se pracuje, nebo v podkroví
se p ebudovávají staré nevyužité prostory na byty, a i p i íjnovém, pom rn vlahém a
studeném sluníčku si majitelé zvelebují svá hnízdečka, v tšinou do půli rozestav ná.
Podél kasárenské zdi kdysi dávno n kdo vysadil topoly. Rostou v ad , a nikdo je
zatím neskácel, což je divné.
Na pévéesce jsme shromážd ni všichni. Skončí hodina a je p íprava na ob d.
Velitel zavelí: „Pohov! Volno! Zpívat!“ A tak zpíváme. Nov se cvičí píse „P es
spáleništ ,“ kterou jsme se dneska začali učit, ale je to slabé, vždy ji nikdo nezná, a
tak ekl, a toho rad ji necháme a my jsme rádi.
V jídeln se opakovala p edešlá situace. Op t nás všichni p edb hli a my stáli na
schodech a čekali, až na nás dojde ada, až všichni dojedí. Prost pro každého jsme
byli klofáci. U stolu to není lepší.
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V jídeln situace vypadá zhruba tak, že na jedné stran sedí sta í, na druhé p ijímač.
Pozd ji se tento rozdíl prohloubil ješt více. Kdosi na nás zavolal, že jsme milioná i a
vztyk a odchod. Povely, které jsme skutečn zanedlouho na to dostali.
Po ob d je okamžik pauza. Dopadá to tak, že n kte í jdou uklízet kolem výsypníků
uhlí, dnes p ivezené a druhá část uklízí pokoj, protože, jak ekl svobodník Pavel, na
pokoji je velký hnůj a musí se to dát do po ádku, a hned. Což se také neodkladn
provedlo. Celý pokoj se ádn zametl a vykolečkoval, dvakrát. Což, o to, pohled je to
hezký. Krásná kolečka po parketách, jenomže za chvíli je zašlapáno a může se mazat
znova.
P ed rozkazem – v denním ádu je dennodenn v šestnáct hodin – jsme se sesedli na
pévéesce, kde jsme se m li učit básničku a p ísahu a hodnosti. Jak kdo. Byli tací, že
celou dobu jako pom rn hodn dob dalších, proflákali, jiní si dopisovali nebo kreslili
do sešitu. Málokdo se opravdu učil. Ono to v takové situaci nebylo dost dob e možné.
V tšinou se píší dopisy.
O rozkaze se p ečetlo, kdo dostal dopis a kdo pochvaly, pop ípad trest, jenomže co
pam sahá, po dobu p ijímače nebyl ud len ani jeden. Jmenovaní vypochodovali pro
dopisy a pak se op t za adili. Každý s dychtivostí čekal, jestli mu dopis p ijde. Dnes
došly jen dva, a o to v tší bylo nap tí. Pozd ji, když styk s civilem začal fungovat jako
most z pekla do ráje, i finanční kanály začaly oživovat a chodily i balíky.
Rozkaz četl výkonný praporčík, n kdy se stalo, že velitelé čet na rozkaz nep išli. Do
veče e šla další parta makat na uhlí – byla to d ina, ale výsypníky (což znamenalo
sesbírat smetí, plechovky, a tak kolem), to byla pohoda. Kdo byl určen k jejich čišt ní,
mohl být rád, nebo na pokojích jsme se nemohli po ádn narovnat, hned nás kdekdo
honil, abychom makali a nebylo ani chvilky, p i níž by si člov k mohl odpočinout.
Druhá parta na uhlí se p evlékla do tepláků a pustila se do zbytku velké hromady mezi
plechovými vraty kůlny, do které uhlí házeli. Ona to nebyla kůlna v pravém slova
smyslu. Plechová, sva ená kostra nese na st eše plechové desky, které p i v tru
rachtají, narážejí jedna na druhou a všelijak vržou. St ny jsou jimi také sešroubovány
a v jednom rohu n kdo plech odloupl a ven se tudy neustále sype uhelný prach.
Krom toho, do celé kůlny táhne všemi sm ry, a ani jako úkryt p ed v trem to tu za
mnoho nestojí, i když sem kluci rádi chodí dovnit pokecat a zapálit si, t eba jen na
chvíli, na pár minut, kdy utekli bd lým strážcům a v klidu kou í cigaretu za cigaretou
v podivném klidu, který se může každým okamžikem prom nit ve znovu neutuchající
pohyb, tak tlumený sebou samým, a k velkému p emáhání a zatínání rtů.
Pokaždé, kdykoli jsem vyšel nahoru, na výsypníky, vynést koš, vždy jsem zůstal stát
na plošin vysoko nad okolní tvrdou zemí a koukal do stmívajícího se dne, do oken
rozsvícených porůznu v panelácích, do h ejivých domovů, tak podivn

37

p ipomínajících ten můj. Výsypníky tvo í dv velké nádoby. Leze se k nim po
schůdkách s tím, že svrchu se sype svinstvo a smetí a dole vždy, pokud jsou
výsypníky napln ny, p ijede auto, tatrovka, odpad do ní vysypou a výsypníky se
můžou plnit znova.
Pozd ji se plní, ale výsypníky nikdo nevyprazd uje, takže se bordel hází všude kolem,
dolů do jámy, kam m la najížd t vozidla, i vedle, a vždy to n kdo odstrkal a musel
odklidit. S klesající teplotou to je čím dál tím lepší. V zim se zde klepe p t bažantů a
zmrzlé odpadky hází lopatou na korbu nákladního auta, co stojí poblíž. Letos je krutá
zima. íjen se sice vyznačoval oteplením, avšak o to více chladu p išlo potom. Bylo to
n co zvláštního, stát naho e na výsypníku s košem, dívat se ven do civilu a p emýšlet
o tom, jak se ti tu nelíbí, jak t to všechno točí, poci ovat chu utéci. Šlo by to. Jist ,
že by to šlo, jenomže, kdo by tu cht l potom být déle? Utéci a dostat, by by jenom t i
m síce navíc? Nebo jít do v zení? O to nestál nikdo. B hem n kolika málo dnů se
celý sv t scvrkl do neskutečn malého prostoru.
Člov k nemohl nikam. Nyní ani na krok. Pendloval zde mezi barákem, kde bydlel a
kuchyní, občas si vyšel k výsypníkům, a to bylo vše.
Vysypal jsem koš. Stmívalo se. V tomto ročním období nezvykle rychle. Sešel jsem
dolů po kovových schůdcích, p eb hl v pantoflích rozblácenou zem a vlítl s košem na
pokoj. Dob e jsem se rozhlédl, než jsem vešel.
„Soudruhu svobodníku, vojín Cipísek, dovolte mi za adit se!“
„Špatn !“ vyprskl hlas.
Koukám a nechápu.
„Jak to?“
„Co? Jak to? Nevidíte desátníka?“
Á, zacht lo se mi íci. Ovládl jsem se a svou výzvu opakoval znova, tentokráte pro
desátníka, hodnostn vyššího.
„Soudruhu desátníku, vojín Cipísek, dovolte mi za adit se.“
„Jo.“
Dávám koš na své místo. V místnosti je zima. V kamnech je zakázáno topit a noci
začínají býti studené. Nic p íjemného. Posadil jsem se ke sk í ce, kterou jsem d íve
odemkl. Klíče jsem nosil jako mnoho dalších neustále p i sob . Vytáhl jsem pyžamo a
začal ho rovnat. Z neforemných balíčků jsem se snažil docílit co nejhezčích tvarů.
Konečným výsledkem desetiminutové snahy byly jakéž takéž obdélníky, nepravideln
stlačené do sebe. To kluci m zfanfrn li, nebo rovnali prádlo ostošest. Bylo k půl
desáté, když velitel projevil zájem, že se na sk í ky podívá. Místnost je do t etiny plná
lidí a já sedím hned zkraje. Otev el sk ínku, načež za stručných p ipomínek celá
vylet la.
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„Tohle je upravená sk í ka? Co?“
„Když já to ješt neumím.“
„Jak to, že to neumíte?“
„Nejde mi to.“
„Jo, vám to nejde?“ Vylet lo pyžamo.
„To snad né?“ pomyslil jsem si a bylo mi najednou do breku. St ží jsem se ovládl p i
pohledu na vylítanou celou sk í ku, kus po kuse.
„Nekoukejte na m jako vrahoun a srovnejte si ji po ádn !“ rozkázal velitel a šel
zkontrolovat ostatní, a ti nedopadli lépe. Co sk í ka, to letadlo.
Se zatnutými zuby jsem narovnal vše zp t. „Tak na co to mám rovnat?“ pomyslil
jsem si, „když mi to stejn vždycky vyletí? Seru na to! Nechám to jen tak, aby se
ne eklo a nijak se s tím mazlit nebudu!“ Tímhle heslem jsme se ídili pozd ji, a to
tém vždycky, pokud večerní kontroly neskončily.
„Ty tenisky si jd te po ádn vydrhnout,“ rozkázal velitel, „máte je nehezky
zahumusené!“
Vypadli jsme ven. Tam u kbelíku s vodou stálo n kolik kluků a tenisky drhli. P idali
jsme se k nim a zanedlouho nás op t p ibylo, a tak se vytvo ily v tší a menší hloučky
a všichni si drhli tenisky, aby byly, pokud možno bílé a kanady zase, pokud možno
černé a lesklé a dole na podrážce, aby nebyl ani kamínek, prost aby byly takovéhle.
Jenomže nebyly. Naho e stál u schodů svobodník, jeden z velitelů družstev, malý a
oprásklý, neustále k ičel a kdekoho kritizoval, kanady bral do ruky a prohlížel a hned
je zase házel dolů po schodech.
„To je humus! To snad né? Takovéhle kanady!“
Lítaly shora dolů. Sem tam občas n kdo prošel, jenomže t ch bylo málo. Hodiny se
neúprosn vlekly. P estože jsem si myslel, že už je půl deváté, zapomn l jsem na
televizky. Nebylo ani půl osmé. Ve chvíli, kdy hlásil dozorčí p ípravu na televizky,
museli jsme všichni nahoru a dívat se, takže mnohým kanady prošly s tím, že si je bu
po televizkách očistí, anebo ti chyt ejší na to kašlali a nečistili je vůbec. Na televizky
musel bez rozdílu každý. Nebylo vyhnutí. Ono po náročném dnu to je p íjemná zm n
a zdálo se, že televizky prob hnou klidn , jenomže neprob hly, protože se kdosi
z velitelů najednou zeptal:
„Jméno redaktora?“
„Nevím.“ Nápov da nefungovala.
„Jak to, že nevíš? Ty nedáváš pozor? Zůstaneš stát!
Sálem to slab šveholilo. Jako na povel jsme všichni zmlkli a očima hltali jméno
redaktora, mezitím dalšího, nebo prvý už zmizel, hltali jsme kameru a jiné poznávací
body, na kterých nás mohli velitelé nachytat. Dva t i nev d li, ostatní neusp li, ale i
oni se po chvíli chytli a mohli si sednout. P kný pohled. Všechny hlavy, jedna
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k nerozeznání od druhé, tak ka dohola ost íhané, v jednotné barv tepláků a
obdobných bund.
Na pokoji velel svobodník Pavel. Poradil nám, abychom v kanadách nosili silné
ponožky, de facto po ád. Prý kvůli puchý ům. Silné ponožky zabrání také pocení
nohou, a z toho důvodu jsou i lepší.
B hem televizek m l výkonný praporčík eč. Vysv tloval, jak to na vojn chodí.
„To víte, jednou jste mladí, a tak musíte makat. To poznáte sami, až budete sta í, rok
jste makali a te si chcete taky trochu žít…“ Poté zm nil téma rozhovoru, a po chvíli
na n j op t navázal, „… ekn te sami, jestli chcete vojnu mazáckou anebo gumáckou,
takhle si to, když n co ud láte, rozbendžujete, ale jinak byste dostávali důtky a nikdo
z vás by se domů na opušták nedostal, a to jist žádný z vás nechce? Nebo snad jo?“
Necht l nikdo. Teprve časem jsme p išli na to, že na tomhle útvaru je to s opuš áky
nanic, moc jich není a domů se člov k často nepodívá. Ze začátku nás to štvalo,
nicmén postupem doby se s tím každý, podle svého, dokázal vyrovnat. Kdo si to
zdůvodnil, mohl být klidný. Televizky skončily a nab hlo se na rajóny. Ty
pokračovaly až do večerní kontroly v dev t hodin t icet minut.
Najíždí se na po ádek a znovu je p na a znovu je mazlák. Postupem času tohleto vše
jaksi ztrácí na významu. Ze začátku p ijímače je všeho hodn , bendž i hadrů i kýblů.
Jak dny jdou, bendž ubývá a stále víc a víc lidí stojí. Na chodbu jich nab hlo deset,
z toho dva t i bendžovali, zbytek stál a nem l do čeho rýpnout. Ub hl večer a je tu
večerní kontrola.
„Všichni ke sk í kám!“
„Večerní kontrolááá!“
U dozorčího stolku, kolem kterého p ebíháme z pokoje na chodbu, pokud chceme ke
svým sk íním, visí tabule se jmény. Ješt se neznáme, a tak co chvíli zde n kdo
očumuje a p edčítá si jména pro sebe. Krom Daniela tu nikoho neznám, napadlo m ,
když jsem si tak jednou seznam prohlížel. Ostatní na tom jsou podobn . Dva hloučky
známých z jednoho m sta anebo kraje a víc jich není.
Večerní kontrola dnes probíhá tvrd ji nežli včera. Svobodníci čtou jména.
„Cipísek!“
„Zde!“
„Davídek!“
„Zde!“
„Harant!“
„Zde!“
„Slandáč!“
Ticho.
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„Slandááááč?!“
Zase nic.
„Tak je tu n kde Slandááč?“
Konečn se n kde vzadu, z rušného kouta ozvalo: „Zdééé!“
„Jak to, že se neumíš ozvat? Neslyšels své jménóóó? Cóó!!“ Poddůstojnici k ičí do
ochrapt ní.
„Neslyšel, vážn jsem neslyšel.“
„Nehádej se s ním, to nemá cenu,“ p istupuje k n mu druhý.
„Do prdele!“
Výkonnému praporčíkovi se svíralo hrdlo a odkašlal si. „Já už nemůžu číst. Vyst ídej
m .“
Op t se st ídá a čtení pokračuje. Čtení jmen a k ik anebo pomlky a znovu čtení a
znovu: „Zdééé!“
Poté následuje prohlídka sk íní. Otev eli je mazáci, chodí kolem, vždy každý velitel
ložnice si hlídá svoje vojáky, kouká na komínky. Dopadlo to tak, že let la trička a
košile ven. Pavel je na tohle obzvláš pes.
„Tohle jsou srovnané komínky?“
Prohlížel jednu sk í ku za druhou a v ci opatrn , jako by je necht l poškodit a
ušpinit, jednu po druhé za malý růžek nadzvedává a rozklepává. To ud lal všem. Po
večerní kontrole v ci rychle rovnáme dovnit a jdem se umýt. Letíme! Dali jsme si na
čas, kterého opravdu zrovna moc není.
U postelí čekáme do za p t minut deset, dokud není p íprava na večerku, do té doby
nesmíme rozhazovat spacák a sednout si na postel – to už vůbec ne. Sedí se vždy na
zemi. Zárove si musíme všichni stoupnout k posteli. Na postel, jak nám bylo již
ukázáno, lezeme tak, že se stavíme zády k posteli, rukama se chytáme p íček,
spouštíme se za ruce, nohy protáheme malým okénkem a rychle, abychom stíhali.
„Znovu!“ št kl Pavel.
„To nebylo jednotné. Na t i doby. Raz! Dva! T i!“
S velkým šustotem a kmitočtem se nám to konečn poda ilo.
„A zapnout každý ke krku!“ Chodí mezi námi a kontroluje, jestli je konec spacáku
zapnut u hlavy, v p ípad , že nikoliv, tak zip hned dopíná.
„Večerkáá!“ zazní z chodby. Pavel zhasl. V televizi b ží zrovna n jaký film. Pavel se
vypa il. Pokoj osi el.
„Tak pánové, další den za náma,“ povídá Pet íček a je slyšet, jak si rozepíná spacák.
„To je otrava,“ prohodí soused vedle, „to je na ojeb, zapínat si spacák až ke krku.“
„Abys prej nenastyd,“ p idal další.
„No jo, pánové,“ začal zas Pet íček, „cht jí nám ud lat vojnu, to je jasný.“
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„A zkoušej, co v nás je,“ dodal znovu soused.
„To máš pravdu, ale m to už p estává bavit, asi s nima p kn zatočím,“ ozval se
Honza Kolá .
„Jak, prosím t ?“
„Jednoduše, bacha, že na m šáhne, rozmlátím mu hubu!“
Ostatní mlčí.
„Proti nim nic nezmůžeš.“
„No, to bych se divil. Když budeme táhnout všichni za jeden provaz, nic s náma
nesvedou.“
„Ticho, sp te,“ ozval se n kdo, ale je ok iknut.
„Jakýpak sp te,“ op t vzpurn prohodil Pet íček. „Te je jediná chvilka, kdy máme
trochu klidu, zítra zas nebudeme v d t, kde nám hlava stojí.“
„To máš pravdu,“ p izvukovali ostatní.
V tom n kdo vešel. Zacinkaly š ůry. Dozorčí.
„Tak tady nebude ticho? Je po večerce. Bacha na to, že vás uslyším mluvit, tak
uvidíte.“ Dve e bouchly a kroky odcházejí chodbou.
„Tak to vidíte,“ prohodil znovu ten n kdo. „M li jste být ticho, te to schytáte.“
„Ále, nic neschytáme, nem j strach, hochu.“
„Radši sp te,“ dodal jiný.
Nikomu se ten večer povídat zrovna necht lo a v pokoji zavládlo ticho až do rána.
7.
Úterní večer. Budíček. Rozcvička. Snídan . Ranní nástup.
„Důvod neoholenosti vojáka?“ probudilo m ze sn ní. P ede mnou ob jednoho stojí
poddůstojník a kouká na vojína, co je neoholen.
„Já jsem to ráno nestihl,“ zabrmlal.
„Jak to, nestihl? Voják musí stíhat. B ž se oholit, rychle,“ koukl na hodinky. „Máš na
to dv minuty!“
Dotyčný vybíhá z tvaru a metelí do budovy.
Velitel prohlížel všechny. Dva nebo t i poslal za ním.
V druhých dvou četách provád jí poddůstojníci to samé.
„Jak to, že nemáš zapnutý knoflík?“ znovu se ozývá kousek ode m . Poddůstojník
ukazuje na rozepnutou kapsu vzadu na kalhotech.
„P íšt , a je zapnutá!“
Každý se hned rukou kontroluje, jestli má vše zapnuto.
Velitelé chodí mezi adami, vojáci stojí ve čty stupu. Každá rota má čty i družstva.
M má v družstvu n jaký Čech. Napůl salámista. Zapsal si naše jména, aby si nás lépe
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zapamatoval, zkontroloval upravenost, strčil zápisník do zadní kapsy a postavil se
p ed nás. Velitelé se mezi sebou baví. Občas n kdo na n co poukázal. Jeden si musel
p evázat kanady a byl upozorn n na to, že tak si to vázat nesmí.
„Supračinky, co?“ klidn dotyčnému povídá velitel. „P evaž si to, a p íšt , a už to u
tebe nevidím.“
Dotyčný si kanady p evázal. Asi je v civilu nosil jedin tak, na volno a ve shybu tiše
bručel nesouhlasem.
„Povídal jsi n co?“ k ikl velitel.
„Já?“ vzhlédl. „Ne!“
„No proto. Posp š si!“
Vojín dokončil zavazování.
„Ukáž? No, už je to lepší,“ povídá. „Bacha na ty supračinky!“
Pak odešel kontrolovat dalšího. Začínají se trousit velitelé čet, vojáci z povolání a
kontrola je ukončena. Čeká se na velitele p ijímače. P ichází a sd luje program dne. Je
po adovka, alespo si to mezi sebou šuškali ti, co se podívali v pat e na nást nku. Visí
zde týdenní program a seznam činností, co kdy bude a podobn . De facto stále nic
neumíme, a tak se musíme učit. Kam dát v ci ve sk í ce a ve velké sk íni už bychom
m li znát, obsah velké polní a malé polní také, jen s pochodováním to není slavné.
Jeden dupe na paty, druhý na špičky, t etí nedupe.
„Tak, vojáci,“ zm il si nás velitel družstva. Je po nástupu a každá četa se rozd lila do
družstev po devíti, desíti lidech a každému velí jeden poddůstojník.
„Zkusíme si pochodový tvar,“ ukázal, jak správn našlapovat a jak provést obrat.
Vojáci stojí na vyasfaltovaném placu vedle budovy, íjnové sluníčko z podivuhodn
čisté azurové oblohy svítí p ímo do našich vyholených tvá í a člov k je v tu chvíli
schopen zapomenout na vše.
Asfalt včera dod lávali pe oši. P edtím zde byl hrubý povrch. Všechny cesty dostávají
nový povrch a po stranách se objevují obrubníky. Nepo ádek po stranách mizí a je
srovnáván do úhledné linky.
Sluníčko svítí, vítr nefouká a nové kanady nejsou dostatečn rozchozené.
„Vlevo vbok!“ velí poddůstojník. „Vpravo vbok! Čelem vzad!“
Polovina lidí se otočí na druhou stranu.
„Zp t!“ zní povel. Otáčíme se za levou rukou.
„Nevíš, kde máš levou ruku? No, ty?“
„Vím.“
„No, tak!“
Podobn cvičí i další družstva. Nejd íve na míst , potom za pohybu. Z prot jších
paneláků sem kouká civil, bezostyšn a drze, patrn nikomu nevadí, že by mohl
prozradit vojenské tajemství. Uvnit v kasárnách nic tajného není. Asi.
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„Pochodém vchod!“ znovu velí velitel družstva a my se jakž tak dáváme do kupy a
šlapem beton. Nohy bolí a nechce se nám. Po hodin následuje p timinutová
p estávka.
Máme na t le maskáče, čepici, kanady. P i vyhlášení p estávky jsme sebou švihli
vedle na trávu a blažen oddychovali. V tšinou se p t minut protáhlo. Nikomu, ani
velitelům se necht lo stát p ed námi a cvičit takové tukany. Každý cvičí jinak.
Nestejn rychle a nesouzvučn duní kanady na doby, ráz a dva, p i obratech i
pochodu. Jaký pochod! Ze m po ádný voják nebude. Honza na to má, šlape po ádn ,
natahuje nohu a dopadá na celé chodidlo, pochodování mu jde. Pet íček je v jiném
družstvu. S námi v družstvu je ješt Borovák, pochoduje také všelijak. Je to výkv t, ta
armáda. Daniela není vid t. Až p ed ob dem jsem ho zahlédl. Daniel má na nohou
polobotky a sm je se svým širokým, p ihlouplým výrazem. Celý obličej zá í zpod
velkých, kulatých brýlí, které mu stále popojížd jí na nose dolů a on je prstem vrací
zp t ke ko enu nosu.
„Nemůžu pochodovat,“ íká. „Mám jednu nohu kratší.“
„Jak to?“ ptám se.
„No, už na škole, ty sis toho nikdy nevšim?“
„Všim, tý tvý chůze, ale nikdy m nenapadlo, že ji máš kratší.“
„To proto, že jsem ji m l zlomenou a dokto i mi ji zkurvili. Blb mi srostla.“
„A o kolik ji máš kratší?“
„O šest centimetrů.“
„Tak, to je dost.“
„No, to bych ek, že je to dost. Aspo si vymůžu n jaké výhody.“
„Hm.“
Je nástup na ob d a dav nás od sebe odtrhává. Stavíme se každý do jiné čety,
p ipravíme p íbor v ruce k prohlídce a na povel: „Četo, pochodem vchod!“
vykračujeme všichni levou nohou a na další pokyn spouštíme píse : „P es
spáleništ …“
K ob du jsou knedlíky a maso. Proz eteln jsem si stoupnul do pravého zástupu. Ten
v tšinou chodí prvý. Tak jdu dnes i já a budu se moci v klidu najíst. Bagry jíst
nesmíme. Je to jakási mazácká výsada, jako ostatn mnoho dalších, jiných v cí, které
nám p ipadají nepodstatné a n kdy i na hlavu postavené. Tak t eba i bagr, tedy lžíce.
Prý s ním nesmíme jíst druhé jídlo. Naše číslo je dost malé na to, abychom s ním
mohli jíst. N komu to vadí. Nimrá se v jídle, drží nůž i vidličku jak dva kmeny a
neodborn , a hlavn neprakticky jezdí napíchnutými knedlíky po talí i.
Polívka je nudlová. Dostáváme plnou úzkých provázků. Zase jsem se jednou, trochu,
po ádn najedl. Co jsem tady, mám v jednom kuse hlad. Kapsy narvané chlebem, a
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chleba jednou je a podruhé není, pon vadž p ed námi chodí jíst pétépáci a moc nám
ho zrovna nezbude.
Dneska je polovina týdne a já marn vyhlížím a nemohu se dočkat konce týdne.
Alespo ned le. Chci dopsat dopisy a poslat je domů a babičce. íkala, a hodn
odepisuji. Ne, babičku nechci ztratit. Je už stará a nemocná. Je jí p es p tasedmdesát a
nevím, jak bych tuto ránu p enesl.
… Vzpomínám na poslední rozloučení. Stál jsem venku, naposledy, a íkal své
poslední sbohem.
Babička íkala: „Tak už jdi, tý.“
A já: „Tak ahoj, babi, napíšu, neboj, určit .“ A babička se najednou rozbrečela a já
stál dál a cítil vnit ek sev ený pocitem nepoznané úzkosti.
„Jdi už! Tak jdi!“ Brečí a brečí.
Nic ne íkám. Je mi mizern . V tu chvíli mám vztek. Na všechno. Na stát, na vojáky,
na lidi, že si neumí za ídit mír, a že musí po ád zbrojit, furt se tahat o prachy a o
území. Já v tu chvíli cht l tolik zůstat, ale nešlo to, a jak jsem odcházel od své
babičky, cítil jsem, jak se vzdaluji od mládí. Tenkrát na cest , mládí ustupovalo
dozadu a na jeho místo se tlačila zkouška, velká a zat žkávající. Zkouška, co m la
rozhodnout, jestli se ze m stane chlap. Jsem to ale blbec.
On by se ze m stal i tak, sice za značn delší dobu, to jsem pochopil až na vojn , kde
psychický vývoj jako by dostal nohy a zrychlil ...
Nechápu, proč p i jídle na to musím myslit. Vidím blbosti. Nepodstatné blbosti. D lají
člov ka, aniž to sám poznává.
Mn vidlička a nůž nevadí. Ani kanady zavázané na pevno, jak oni íkají. Na co
k ížem anebo do téčka? Fraje inky. Když fraje it, tak jinak, n co po ádn ud lat, n co
dokázat, ale výst elky? Pádlo na zádech? Na co? To je fraje ina, a já ji d lat nebudu, já
ne. Stejn jako lodička, i když tady hraje roli určité číselné a vn jší rozlišování. My ji
musíme mít nabroušenou, a oni ne. Všelijak ji mají srolovanou a zmuchlanou pod
nárameníky. Zatím jsme m li lodičky na sob jenom jednou, v ned li, takže mi to
nevadí.
„Druhá četo, vztyk! Odchod!“ zazní od stolu velitelů.
„Nebolo poču ?“
Lamentuje se, nicmén všichni vstávají a odnášejí nedojedená jídla. Dnes stíhám,
vyplatí se nám jíst nejd íve druhé jídlo a teprve potom polívku. I sta í tak jedí. Oni to
prý také tak d lali.
Venku se op t rovnáme. P ímo do vzorného troj adu a čekáme na velitele, kte í op eni
o zábradlí, nečinn p ihlížejí našemu houfování.
„Tak d lejte!“
„Jste všichni?!“
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„Tak, jdeme! Četo pozor!“ A už se šlape. Po ob d se pochopiteln pokračuje ve
výcviku až do rozkazu. Rozkaz je v šestnáct hodin a potom se rozdávají dopisy.
Dopisů je podstatn více. Vojáci vystupují po adovým krokem čili se o po adový krok
snaží a staví se do ady. Tak jim je dali a oni jdou zp t, do tvaru. S klukama se
začínáme poznávat. Celkem se dá íci, shodneme se. Na pokoji se vytvá í dobrá parta.
Je chvíle klidu, a tak sedíme na zemi. Ti, co dostali dopisy, si je čtou. Prost je trochu
volnosti, čtou se noviny, uko ist né na pévéesce anebo druhým.
Hltá se každičká zpráva, nebo to, co se zde člov k dozví, je zlomek toho, co se ve
sv t stalo.
Je vyhlášena p íprava na veče i. Všichni se strojíme. U sk ín k je zase nával a člov k
nemůže ani natáhnout ruku. Sk ín jsou místy po obou stranách chodby, a pokud stojí
dva zády, nelze se mezi nimi bez ž uchnutí protáhnout. Je z toho pochopiteln plno
k iku a nadávání.
K veče i jsou zapékané brambory a do misky zelí. Jde to, jen ty brambory by mohly
být teplejší. Je z nich cítit chlad jako ze psího čumáku.
Po veče i hned každý najíždí na kanady. Počasí je odpoledne a k večeru stále hezké,
noc bude teplá, a až k ránu p ijde zima. Vzadu na obloze se rýsují lehké mlhoviny a
jsou p íliš daleko. Vojáci mají fůru jiných starostí. Hlavn ty kanady a tenisky.
Na schodech mezi budovami stojí anebo klečí vojáci a leští si kanady, myjí je zespod
kartáčem a čistí, jak jen to nejlépe jde. Nejd íve kanady anebo tenisky, to je jedno.
Nakonec to vychází nastejno. Oboje musí být hotovo a oboje je dob e zkontrolováno.
Čistíme si boty, pár lidí kou í, ostatní bu potichu nebo nahlas hovo í mezi sebou ve
skupinkách. Jsou zde v rozmezí dvou let. Nejstarší je bez vlasů, ale ne bez p íčiny.
Prod lal nemoc a nemá na hlav ani jeden vlas, nemá ani obočí a asi nemá ani jeden
chlup na t le. Je nám ho líto. Je nejstarší, o rok starší nežli ti, co dod lávali nástavbu
na večerních školách. Ve dvaceti jedna jít na vojnu je opravdu pozd . Jsou tací, které
vezmou i déle. Doma kluci tvrdili, že vojnu je nejlepší mít co nejd íve za sebou. Zdá
se to být jedno. V tšina kluků si dva roky odkroutí a jde domů, a d íve nebo pozd ji?
Je lepší momentáln být doma. Te ! Hned! Časová k ivka současnosti je ale neustále
posunována dop edu, a tak slovo TE ! má význam pouze relativní, z hlediska již
ečené časové závislosti a každý si na TE ! počká.
Čistím kanady zespodu, drhnu je kartáčem jako ostatní a vzpomínám na první dojem.
Útvar jsem si neum l p edstavit. Snažil jsem se, nicmén moje sny byly tak naivní, že
se ihned p i prvním průjezdu autobusem branou zhroutily. U ošet ovny je kousek
civilu. Tráva není povadlá, je zelená, místy syt , sluníčko svítí a my čekáme na
skupinu p ed námi. Jakmile odchází, vcházíme my, jdeme p es doktora, bere moč a
takové sarapatičky.
Je krásné vlézt n kam poprvé. Poprvé do útvaru, poprvé na ošet ovnu.
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Stále člov k doufal, tohle nemůže být pravda, to je klam. Celé prost edí, kde stráví
dva roky. Celé, to vše, je tu jiné. Jiným způsobem je jiné. A tvá e? Jednoduše jeden
k nerozeznání od druhého. Vidíš t etího, zapomeneš na prvního. Je to on? Není to on?
Holohlavý se dá zapamatovat dob e. Liší se od nás už jenom tím, že nemá vlasy.
Časem se z nás stávají dob í kamarádi.
U čišt ní kanad člov k neví, kdo jeho kamarád bude a kdo ne. Vnit ní pnutí se p enáší
od jednoho na druhého a vzájemn prostupuje všemi. Jsi co okamžik napnutý, co
chvíli navztekaný. Rozbil bys hubu spolunocležníkovi, klukovi se stejným číslem,
kvůli úplné prkotin , a v tu chvíli by ti to ani nevadilo. Nevadily by ti následky, nic.
Jsi vynervovaný a vzpurn donucený doslova držet hubu, protože jakmile št kneš,
hned p es ni dostaneš, a to po ádn .
Včera mi Pavel vyházel poprvé sk í ku a já m l na kahánku. Div jsem se nerozbrečel
a na zlomek sekundy zauvažoval, jestli mu nemám rozmlátit hubu. Pak to p ešlo.
Srovnal jsem prádlo do sk í ky a na krátkou dobu vše utichlo. Má cenu vůbec
p emýšlet? Asi ne. Beru čisté tenisky a kanady vylešt né do matn lesknoucí st íb ité
barvy. Nesu je po schodišti nahoru.
„Počkej! Ukaž mi ty kanady!“ zaráží m jeden z poddůstojníků. Má vytáhlý ksicht a
p ipomíná vlčáka svou hlavou a do špičata postavenýma ušima.
„Tak tomuhle ty íkáš vyčišt né kanady? Co?“
Frrr! Letí dolů. Začíná kontrolovat dalšímu, co je za mnou a já si je jdu znovu čistit.
8.
Blíží se konec týdne. Už začal. Ráno nás vyhnali na rozcvičku. Klepali jsme kosu,
nebo se p es noc ochladilo. K ránu se nedalo bez klepání v posteli vydržet. Zima do
místnosti leze po celou noc otev eným oknem a teprve k ránu ho ten, co ležel nejblíž,
p ibouchl. V noci bylo slyšet padat déš . Malé kapky bubnují na plech a vytvá ejí
nepravidelný orchestr. Tisíce drobných kapiček vy ukávají rytmickou hru, p i níž se
dá usnout a po ránu se probudit táhnoucím chladem. Pršet p estalo a na místo toho
začalo slab mžít. Obloha nasadila šedou šálu, alespo tak je vid t z okna pokoje.
Patrn není velká zima, nebo dévé ák na ídil ústroj do půl pasu na cvičení. Tepláky
jsou k ničemu, na t lo táhne svrchu, zespodu ne. Slab mží, sta í mají i vršek, a cvičí
se kliky, d epy a kačáky. Potom se objevuje dévé ák a všichni jsme si oddychli.
P echází se na lehčí cviky a poddůstojníci jsou nuceni se svléci do půl t la a cvičit
také. Neochotn stahují svá trika. Následuje b h. Op t se do čela staví dobrý b žec,
jeden ze dvou poddůstojníků, kte í mají dv pecky. Ze začátku se nechal slyšet, že prý
d íve b hal závodn . Táhne štafetu. Vojáci vybíhají na asfalt. Probíhají po zablácené
cest , promoklejší a kluzčí nežli včera, takže se musí dívat pod nohy, aby nespadli
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nebo se do n jaké té louže nesklouzli. P edek štafety se trhá a chuml natahuje. Mnozí
nestíhali. Dob hlo se p ed budovou a zde se doráží kliky.
Jeden koukl na hodinky.
„Vždy je už půl sedmé. Má být konec!“ Tím strhl pár dalších, ti také pohlédli na
hodinky.
„Už by m l být konec.“
„Rozcvička má trvat do t iceti sedmi a už je t icet osm.“
„Cože?!“ za val Vlk, svým typickým hlasem, částečn vyk ičeným a částečn
vypitým.
„Jedůůů a bleskem!“
Vyrazili jsme za ním a b želi druhé kolo. Dobíháme a je už dávno t i čtvrt pryč.
„P íprava na osobní hygienůůů!“
P i otev ení malé sk í ky je už „p íprava na rajónnýýý,“ a tak se tentokrát jdeme
strojit bez opláchnutí. Není to nic p íjemného. Den začíná p kn .
Po ranním rozd lení, p i n mž následuje odklus n kterých, o nichž si poddůstojnící
mysleli, že jsou neoholeni, se po dvou až p ti minutách vracejí zp t a hlásí spln ní
rozkazu.
„Alane, máš p nu za ušima,“ upozornil jsem kámoše v ad .
„To je práv dob e,“ potočil se. „Vždycky si ráno namažu trochu p ny a je vid t, že
jsem se jako ráno holil, a vidíš, mám pokoj.“
„Hm.“
Zatím ostatní lítají sem a tam a pokoj jim nedají.
„Asi máš pravdu,“ zamyslil jsem se. (Já se chodil holit vždy, když ne večer, tak ráno
na sucho a m l klid.)
B hem dne se nestalo nic neobvyklého. Zm na p išla až večer. Odpoledne prodával
starý na pokoji krabici sušenek a oplatek, večer p išel tentýž starý ze samostatné roty,
p ičemž k nám normáln žádný jiný starý než ti, co jsou určeni, chodit nem l, vybral
si deset vojáků podle jejich svobodné vůle, kte í si cht jí n co koupit v Arm a odešel
s nimi.
Mimo n ho se na rot objevil starý, který to m l už „za pár“ a dozorčí zrovna
nadupával n jakému veliteli, načež ten reagoval okamžit a schovával se na pokoji, a
aby hlídali, kdyby šel na pokoj. Našt stí pro n ho nešel a on posléze odešel pryč.
Co bych d lal v Arm ? Zůstal jsem na pokoji ješt s Vojtou. P íjmení jsem si
nepamatoval. Jenomže, kdo by tady íkal kamarádovi z pokoje celým p íjmením? To
za prvé, a za druhé je to Slovák a mluví, i když to není p esný výraz, výstižn jší je,
„že hutorí, tak rýchlo, že mu nie je ani rozumie .“ Na pokoji je nejmladší. N co málo
p es osmnáct let.
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Teprve zde na vojn jsem poznal tak trochu rozdíly mezi tím a oním. Kdo byl ze
Slovenska, tak byl čobol, kdo z Čech, tak švéd a kdo z Moravy, tak pauzák. Na pokoji
se o tom moc nemluvilo, ale pozd ji na rotách se to stalo jednou z nadávek, a ne
zrovna lichotivých.
V televizi b ží hra. Z našeho pokoje si každý d lá, co chce a v tšina je mimo místnost.
Op t jsem zde zbyl já a Vojt ch a pak svobodník Pavel. Ten ležel na regále a spal.
Vtom dovnit p išel jeden z dosluhujících supráků. Musel mít v hlav , páchlo mu
z huby a kou il cigaretu ležérním stylem. N co brmlal, smál se a pak p išel k nám.
„Ukaž mi sk í ku,“ obrátil se na Vojt cha.
Ten ji otev el.
„Tak, tomuhle ty íkáš srovnaná sk í ka?“ Vytáhl tepláky a rozhodil. Vytáhl kecky
vyhodil, košili a taky vyhodil. Pak vytáhl vršek a vysypal na podlahu.
Vojt ch na n ho koukal: „Nié, to čo robíš? To predsa…“
Suprák pokračoval v práci.
„Nech to tam.“
Suprák, popadl sk í ku a obrátil ji na zem. Vojt ch stál a nev d l, co počít. Mezitím
p išel do místnosti ješt jeden.
Jen vid l spouš , už se chechtal. Jako blbeček.
„Já ti pomůžu,“ hned p išel k vedle stojícímu nočnímu stolku a jediným obratem ruky
ho povalil na zem.
„Te ty,“ ukázal na m . „kde máš sk í ku?“
„Tady,“ ukázal jsem a hrdlo se mi sev elo.
Odstrčil m , popadl sk í ky dole a odtrhl všechny t i. Sk í ky se s rachotem sesunuly.
Jdu a stavím je zp t. Situace se trochu uklidnila a Vojt ch natahoval a rovnal si v ci.
„No, prečo si to urobil? Prečo? Čo som ti spravil?“
Také já m l na krajičku. Svobodník Pavel se probudil. Chodil po sv tnici a snažil se
supráka usm rnit.
„Ale, co brečíš?“ povídá Vojt chovi. „Víš, co my jsme zkusili od svých starých? Ty si
to neumíš ani p edstavit. Vy tady máte veget. Párkrát vám n kdo vyháže sk í ku, ale
co jinak? Nic! A my? My m li venku v ci po ád a nikdo nikde nebyl, na koho bychom
se mohli obrátit, kdežto s váma tu po ád n kdo je. Můžete být ješt rádi, draci. Tady
máte veget. Mn , když starej n co ekl, tak jsem musel jít a ud lat to. Éch…“ Mávl
rukou. „Jste t aso itky, nic nevydržíte, oni vám na rotách dají do trika, však si
užijete!“ Potom odešel.
Druhý také zmizel a po chvíli se objevil znova. Co v místnosti nebyl, znovu jsme
s Vojtou dali do kupy stolky a všechno srovnali. O jeho činnosti nebylo pochyb. D lal
bratislavské hrady vedle na pokojích a znovu p išel na náš. Zase se chechtal a hrc!
Jeden sloupec sk ín k jde dolů a vzáp tí i další.
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Svobodník Pavel je mezitím pryč. Odskočil si na televizi a v ten moment, kdy je
v místnosti on sám s námi dv ma, já začal vážn uvažovat, co by se stalo, jestliže bych
mu ji napálil. Opravdu, co kdybych se začal s tím klukem prát? P epral bych ho?
V duchu m napadlo levačkou ho praštit do brady, kopnout do b icha, uplatnit n co ze
svého d ív jšího karate, proč ne? P emítal jsem o tom, jak ho zbít a náramn m to
uklidnilo. P edtím jsem se div net ásl a nyní jsem cítil nebývalý vnit ní klid a určité
sebeuspokojení nad sebou samým, už jenom tím, že jsem se v duchu rozhodl postavit
se proti n čemu, proti n komu, kdo m momentáln trápí a sužuje.
Tenkrát jsem se ho ani nedotkl.
Situace pominula. Odešel, zmizel na chvíli z mého život. P ijímač trvá m síc. M síc
na hlavu postaveného života, tak náhlého a rychlého. V této rychlosti je i n co, co tuto
dobu činí nesmrtelnou a já vím, že na ni nikdy nezapomenu. Uteklo to tak rychle.
Kluci p išli z Army a Honza, jakmile otev el noční stolek, začal mudrovat, kdo mu
v n m ud lal takový binec.
ekl jsem mu, jak vše bylo a on zklidnil.
Večer probíhá klidn a zcela p irozen . Vylítaly velké sk ín a pár poddůstojníků
m lo vy vané hlasivky. Večer sledují televizi. U okna na chodb je postavena hlídka.
Kdo to je? N kdo mladý z našeho pokoje.
Pet íček šel na ošet ovnu, prý ho bolí záda. Odešel a zůstal tam dlouhých čtrnáct dnů.
Jožo, který cvičil také v civilu kulturistiku, na n j nadával „Má chorý chrbát a pritom
cvičil v civile kulturistiku. Boha, ja vytlačím 100 kilo, nie to ko čo on a chrbát ma
nebolí.“
Pozd ji „vytlačil“ mnohem více. Pat il mezi ten typ lidí, kte í se dokážou ve sportu
vyžívat. Hltal dychtiv veškeré sportovní zprávy a neustále m l k tomu či onomu
sportovci p ipomínky. Kulturistice rozum l, alespo se tak tvá il, a podle sportovních
knížek a zkušeností dalších si vymyslel sestavu a cvičil, cvičil a cvičil. V očích se mu
skrýval šelmovský výraz a celému obličeji vévodil zahnutý orlí nos a p edsunutá ostrá
brada. V p ijímači uvažoval, že si dá nos srovnat, ale pozd ji od tohoto zám ru
ustoupil a zůstal p i starém, tak, jak ho život vymodeloval. Také se cht l dostat na
vejšku. P ed vojnou mu to nevyšlo a tady dostal nabídku na vojenskou školu
veterinární. Dlouho zvažoval a p emýšlel, až si to rozmyslel a zůstal rad ji dva roky
na vojn . Jožo, jako jediný z našeho pokoje, v noval sportu čas závodn p ed vojnou.
Vlastn ješt jeden se v noval sportu aktivn . Hrál fotbal. M l být ve stejné posádce
jako já. On m l být idič a já radiodálnopisec a v družstvu jsme m li být pod veselým
desátníkem. To nás sblížilo. Postavou menší, sn dá tvá a matn lesklé černé vlasy, do
toho v obličeji umíst ný malý špičatý nosík nahoru čnící. Rád se vytahoval, dost toho
namluvil o fotbalu, o holkách, o kamarádech, jak hrál a trénoval.
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„Tak proč jsi nešel do Dukly?“ začal jeden z rozhovorů.
„M l jsem jít, ale popletli to.“
„Co popletli?“ znovu se optal kluk, co spal pod ním.
„Víš, m l jsem všechno vyjednané a od ČSTV taky íkali, že tam půjdu, jenomže
v Hradci na óvéesce mn p endali kartu, a já místo k tamtomu útvaru šel sem.“
„Vždy to máš jedno, ne?“
„No, člov če,“ zamyslel se, „nemám. Tam bych mohl sportovat, chodit na fotbal
v sobotu a v ned li, kdežto tady to bude horší.“
„A b hals p ed vojnou?“
„Tý, no a jéje!“ otočil se a ze stolku vyštrachal fotku. „Koukni,“ ukázal mu ji.
Na fotce byl zachycen, jak b ží po schodech nahoru.
„Tohle byl poslední závod t i dny p ed vojnou. Tam jsem byl t etí. Sto sedmdesát t i
schodů a p knejch stoupaček, to jsem si dal.“
„Že se ti cht lo.“
„No, to víš, m to bavilo, vždycky si vyb hnout, takhle do lesa, za barák nebo v zim
na b žky, kolem tebe les, takový klid a ten vzdoušek…“
„No, to máš pravdu, v lese je to v zim hezký.“
Tak takový byl Jarda.
Byli tam n kte í, co si vyskakovali, Pet íčka nepočítaje, ale to v nich d ímala skrytá
vlastnost z civilu, p edvád t se a ukazovat. Tady nebylo p ed kým, vytahování je
bráno jako n co vybočujícího z ady a poddůstojníci se postarají o to, aby se každý
výst ední jedinec hned uklidnil.
Pátek je první den, kdy n komu p išel balík. Z našeho pokoje ho dostali dva. Balíky
jsou u výko áka ve skladu a odpoledne po rozkaze si nechává výkonný praporčík
vojáky zavolat. Už na chodb ve: „Kdo dostal balík! A jde do méé kancelá ééé!
Zkontrolujeme, jestli v n m není alkohol!“
Sbíhají se poddůstojnici a dotyčný š astlivec. Ono, š astlivec se nedá íci zcela
jednoznačn , protože, a to za okamžik poznají sami ti, kdo dostali balík, to byl vlastn
chudák, nebo mu toho samotnému moc nezbylo. K balíku se první nahrnuli
poddůstojníci.
Za dve mi prosakují hlasy: „…a hlavn buchty.“
„A ízek.“
Mladí vycházejí ven, v balíku sotva polovinu. Uvnit nechali část buchet, ízek, n jaké
to jablko, a i sušenku. Dopisy a peníze zbyly dotyčnému vždy a také další v ci, co mu
z domova poslali.
A na pokoji? První m l balík Šimon, co spal hned u kraje. Stačil zachránit dv
sušenky a čokoládu, možná jablko. Na zbytek se vrhli ostatní. Buchty zmizely v jejich

51

hladových útrobách a jablka zrovna tak. Jablka! Doma dvakrát, t ikrát denn , ne-li
více, a tady na vojn úplná vzácnost. Vždy se kvůli jablkům málem porvali, jak se
každý snažil uko istit co nejvíce, aby si potom v klidu p kn pochutnal. Po takovém
náletu zbyl na posteli za sedm sekund jenom obal a papír se špagátem. Občas shnilé
jablko a načaté sušenky. Druhý balík dopadá obdobn . Š ůry a papír.
9.
Tak touhle žranicí začal hezký víkend. To jsme pocítili sami. Sta í to mají za t i sta
padesát a my p i odchodu na snídani musíme jezdit. P edvádíme t iapůly, ruce jakoby
položeny na idítka, nakopáváme motor a za rachotu výfuků s velkým drnčením
dbum, dbum, dbum jsme se rozjeli a zastavili až p ed jídelnou. Každý z toho má
legraci a sm je se.
K smíchu to nebylo, spíše k pláči. A důstojníci také trestali jakýkoliv projev šikany
anebo nehezkého chování a my to m li hlásit.
„Ste povinní“, povídal politruk p i politické informaci, kde rozebíral vztahy mezi
druhoročáky a prvoročáky, „ste povinní nahlási akýko vek prejav nečestného
správania voči vám, hej súdruhovia? Čoko vek sa vám bude zda nekamarátske,
nesúdržné, ihned nahláste. Prídete za mnou a ja to vyriešim a viníkov potrestám.
Hej?“
V tšinou jsme si ešili problémy sami, i když p ece se našel jeden, dodnes se neví kdo,
a ten, patrn veden svým pudem pro to, co je a není správné, ten jeden musel n komu
íci, patrn politrukovi, protože p es n j m li druhoročáci tehdy nep íjemnost, tak tedy
ten n kdo ekl, že na rozcvičce d láme žabáky, a že nás to moc vysiluje. První reakce
je okamžitá. Žabáky jsou zakázány a kliky jenom omezen a už v sobotu se to
projevuje tím, že se na nás p išel podívat službu mající dévé ák a p i cvičení je
kontroluje. Není jednoduché určit, který dévé ák to je, zdají se stejní, p ísní a důstojní
v uniformách, bez rozdílu. Musí cvičit sta í a rádi nejsou. Štve je to a nadávají. To je
vše, co mohou p ed vojákem z povolání.
Heslo starých, jedna z pouček, kterou jim bušili do hlavy, zn la, že: „Na vojn je
nejv tší hodnost mazák,“ a svým způsobem m li pravdu. Strach a pocit, kdy opravdu
musím, dokáže mnohem více nežli jakákoliv výchova klidnou a pokojnou cestou.
Když jsme tedy sed li na učebn , a jsme rozbírali na čas samopal anebo se drtili
učivo, výsledek – pokud nás p ezkoušel voják z povolání – byl a bude ten, že a už
látku ovládám anebo neovládám, ohodnotí m známkou, jenomže jestliže ekl mazák,
tohle bude tehdy a tehdy hotové a tys na n j hodil salám, pak následovaly represálie.
Bu sis to šel rozbendžovat anebo ses to musel naučit, d el t po večerce a tys byl
nucen, nucen (pon vadž nic jiného ti nezbývalo) se to naučit.
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10.
V sobotu na snídani je pokaždé chleba, a tak to zůstává po celé dva roky. Každou
sobotu chleba, snad jen jednou se stala výjimka, která potvrdila pravidlo. Chleba,
chleba, chleba. Cpeme si chlebem kapsy, je hlad. Jedí všichni. T lo p ed týdnem
zvyklé jísti všelijak, si musí zvykat na p esn ohraničená období, a to na snídani
v sedm hodin, ob d ve dv odpoledne a veče i v osmnáct hodin.
Doma sis vzal, cos cht l a kdy cht l. Tady to nejde, a tak mnozí žijí z Army a
z občasného balíčku anebo z chleba, co sebrali v jídeln do kapes.
Tou dobou jsem hodn jedl patky. Patku jsem posolil a šup s ní do úst. Nejlepší jsou
z m kkého chleba, ten zde není často, v tšinou ho sice p ivezli čerstvý, ale chleba dva
dny ležel dole ve skladu, než se fasovalo, nežli vychladl, a teprve poté jsi ho dostal na
pult v jídeln . Kucha i ho dávali do velkých d ev ných necek. Vešlo se ho sem
obrovské množství. Náš útvar p icházel poslední a chleba nebyl. To ze začátku.
Pozd ji o chleba nikdo nestál a pokaždé zbyl.
V sobotu po snídani se pravideln provádí úklid pokojů, budovy a venkovních rajonů.
Rozd lili nás po skupinkách a my začali pracovat, kde nám ekli.
Nejv tší klid a zašívárna je tam, kde nikdo z poddůstojníků není. Jedním z míst se
stávají výsypníky. Kluci se tu p i vynášení košů zastavují, a kdo kou í, čas na cigaretu
si vždycky ud lá, a kdo ne, alespo chvíli postojí a kouká do civilu a jen tak do v tru.
O hospodá ském dni se maká po ád. De facto se jede, i když je všude čisto. Po ádn se
vybendžoval pokoj, p evlékla se prost radla a spacáky, p edtím jedna parta vyklepala
matračky, jiní čistili záchod. Prost se pracuje v celé budov . Záchody jsou nejv tší
humus. Na týden dop edu visí na chodb soupis, kdy má jaký pokoj ráno na starosti
záchody, a ty v čn ucpané není p íjemné čistit, ani žlábek, po ránu plný splašků, není
lepší. Musí se vždycky n kdo ob tovat.
Já bych to nedokázal. Pozd ji jsem ze zásad sice pon kud slevil, nicmén v p ijímači
sahat do hoven – brrr!!! to by m nutili jen st ží.
Hádéčko pokračuje plným proudem a nepo ádku neubývá.
Kontrola hospodá ského dne, podle rozpisu od t inácti do patnácti hodin t iceti,
probíhala vícemén formáln . Velitelé družstev zkontrolovali rajóny a sem tam se
n co dod lalo anebo uklidilo. Zatímco p ed hodinou v budov vládl chaos a zmatek –
nyní kupodivu je všude čisto a po ádek. Ovšem jen krátce. Po ob d se začíná
nepo ádek rozmáhat znovu a výsledkem toho všeho jsou večerní rajóny, kdy se
podobn jako ráno benžuje celá chodba, uklízejí pokoje, pévéeska, umývárna, no
prost všechno.
P edtím p išel jeden z našich budoucích starých, a že kdo chce jít do Army, může.
Shromáždilo se zhruba patnáct lidí, čekáme na chodb , narovnáni od poloviny schodů
níže.
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„Tak kolik vás je?“
Jeden nás spočítal.
„Osmnáct!“
„Dobrá, tak poj te!“
P edb hl nás a my šli až ke štábu, naproti už stály pootev ené dve e d ev ných
p ízemních baráčků táhnoucích se kamsi dozadu. Mezi baráčky vyasfaltované
h iš átko s uzav enou zadní st nou. Mimod k se vyno ila vzpomínka na první den,
kdy jsme do jednoho p ízemního baráčku, blíže k ošet ovn , nastoupili na povinnou
hygienickou očistu. Tentokrát jdeme dozadu, k druhému baráku. Nápis roty zá í do
tmy. P es zá ivku jsou nast íkána t i písmena: RTZ.
Vyšlápli jsme čty i schůdky a ocitli se v Arm pro vojáky. Za náma se vytvo ila
dlouhá fronta, tém ke dve ím. Arma sama je jediná místnost. Okno, stůl, lednice,
dv sk ínky se sušenkama a stůl se dv ma židlemi.
Máme chu na n co dobrého, a strava je n co, na co si člov k jen tak nemůže
zvyknout. Donekonečna se opakují knedlíky, brambory, kolínka, t stoviny, chleba,
žádné vitamíny anebo málo a sladké už vůbec ne. Proto každý brousí pohledem na
vystavené čokolády a tyčinky, kupuje a kupuje. Po šesti, po desíti kusech, a není čemu
se divit. P i odchodu je Arma prázdná. Tak se mnohokrát stalo a Arma zůstává
vybrakována. Zmizela sušená mléka, tvarohy, jablka, pasty na zuby, bonbóny,
čokoláda, sušenky, bu ty, nanuky, zkrátka vše, co dotyčný arma sehnal a dodal na
pult. Jablka tehdy natrhali idiči venku na silnici a prodávali nám je z Army, a my byli
rádi, že máme alespo n co. Civil se zdál krásný, leč vzdalující se sen a mnozí z nás
už v prvopočátku zapochybovali, jestli se vůbec dostanou domů.
Pochopiteln , že tato myšlenka je postavena na hlavu. Jiné prost edí, jiné myšlenky.
Vyprázdnili jsme Armu a vraceli se zp t. Den rychle utekl a nastala ned le.
11.
Ráno se nemusí cvičit a celý den jsme m li pro sebe. Chci íci, m li jsme mít. Dva ze
starých dostali vycházku. Oblékli se do vycházkového, a ten jeden, Vlčák, chodil po
pokojích a v ruce čepici.
„Tak vojáci, p isp jte starému kusovi na vycházku. Pen z je málo a on nemá ani p tku
a chce si zajít na pivo.“ Zacinkal s kloboukem. „Vidíte, vaši kamarádi z vedlejších
pokojů také p isp li.“
V tšina podv dom cítila strach a v tšinou každý dal bu korunu, dvojku nebo
drobáky. V čepici ležela desetikoruna.
„No nemusíte, to není šikana,“ povídá „kdo dá, ten dá, kdo nedá, ten nedá, poznáte
sami, co to je na vojn nemít peníze.“ Odešel a my si oddychli. Kdy odešel p esn , to
jsme nev d li. Jeho návrat jsme však zaregistrovali všichni. Vrátil se nalitý jako d lo,
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a už na chodb vyvád l. val, nadával, lezl na pokoje, lomcoval s bidly, shodil nám
malé sk í ky a my vylezli a znovu je stav li. Ve dvanáct hodin uznal za vhodné jít do
postele a my mohli nerušen spát do rána. V ned li večer je studená veče e.
Dostáváme p íd ly sýra, rybičky v konzerv , jablko a n kdy i sušenky a chleba. Krajíc
si musel každý u íznout sám. Kdo p išel k d lení pozd , mohl se jenom dívat. Sta í
zabrali pro sebe dva bochníky a n kdy i sušenky, a my se o tom ani nedozv d li.
12.
Mohlo být t i čtvrt na dev t a já se pomalu psychicky p ipravoval na rajóny, na tu
dobu, kdy není žádné volno a člov k musí bu makat anebo se šikovn zašívat. V té
dob zrovna výkonný praporčík nad n čím nadával a vzáp tí se rozneslo celou
chodbou: „Umí tady n kdo z vás psát na stroji? Je tady n kdo písa ? Nebo má n kdo
ekonomku?“
Uslyšel jsem to a vzpomn l si na otcova slova, jak íkal: „Jestli budeš mít na vojn
p íležitost, tak ji využij. Psát na stroji umíš a na vojn pot ebují takové jako ty, tam se
píše všelijakých kravinek spousta.
„Já!!“ vyk ikl jsem na chodb u pokoje, kde jsem výzvu uslyšel a rychlým krokem
jsem se vydal ke kancelá i výkonného praporčíka.
„Ty, jo?“ ukázal na dve e. „Tak poj sem, nejd íve si t vyzkouším.“
Zamrazilo m v zádech a na okamžik se kmitl pocit, jaký má dít p ed dosp lým, žák
p ed učitelem. Ono se mi to skutečn tak zdálo, a už to bylo ve školce, škole, učení
anebo tady na vojn , vždy jsem m l takový divný pocit, že v každém p ípad tu je
n kdo starší, n kdo, o kom si myslím, že je už dosp lý, tak, jak tomu bylo ve školce,
ve škole a v učení, ale pokaždé, kdy jsem dorostl do toho obdivovaného v ku, už mi to
ani nep ipadlo. Najednou mi bylo patnáct, osmnáct, dvacet let a já se cítil, no, necítil
jsem se na takového, za jakého jsem považoval ty starší, takže i zde v kanclu
výko áka m lehce mrazí v b iše.
„Tady máš noviny,“ podává mi páteční výtisk „a napiš n co, t eba, já nevím, začni
tady odsu .“
Sedám ke stroji. Má ho na malém stolku, bokem ke zdi. Je to vyložen malý kamrlík a
místa zde není moc, akorát tak na jeden stůl, sk í , okno, telefon, pár židlí, to vše a
pochopiteln psací stroj. Sedám k n mu.
„Ty máš ekonomku?“ zeptal se m druhý poddůstojník v místnosti.
„Ne, ale naučil jsem se to.“
„Jó, naučil a jak píšeš?“
„Dv st čty icet úhozů za minutu.“
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„Dv st čty icet? No, to chci vid t,“ prohlásil nev ícn a stojíc u mého stolu, čeká,
až začnu.
„Prosím t , neznervóz uj ho,“ povídá výko ák. „A tady n co napíše. A nemusím to
psát sám.“
Mám lehkou trému. Na stroji jsem nepsal m síc. P ed vojnou moc chuti do psaní
zrovna nebylo, i když jsem si p edtím p epsal Černé barony a dostal tím základní
školu nejenom, co se týče psaní na stroji, nýbrž i co se týká základních poznatků o
vojn . Tato škola se velice dob e hodí.
Stroj je nový, stolní typ a nese n meckou značku, a já na n m nikdy nepsal. Má malé
plošky kláves a smekají se mi prsty z klávesnice, takže rychlost dv st čty icet úhozů
za minutu, kterou jsem p ed vojnou dokázal, se ztenčila tak na stovku, nicmén i
p esto anebo práv proto, že na stroji nikdo jiný psát neum l a moje rychlost je i tak
sv tová, by v textu mnou psaném jsou chyby, se v tu chvíli za napsaná písmenka
stydím.
„No, dobrý.“
„Vždy tam má chyby,“ zaprotestoval druhý poddůstojník.
„Chyby tam má, ale furt je to lepší, nežli píši já.“
„Nejsem rozepsaný,“ bránil jsem se. „Dlouho jsem nepsal, až se rozepíši, bude to
lepší.“
„No jasn , jasn , tak se podívej, co od tebe pot ebuji,“ vytáhl velkou, podlouhlou roli
papíru. Jedná se o plán na p íští týden. „Zítra to má být hotové, chápeš?“
P ikývl jsem, a nechápal. Jednalo se o plán činnosti našeho p ijímače a já m l co d lat.
Pustil jsem se s chutí do práce, i když jsem pochopiteln vůbec nev d l, o co jde.
Výko ák si sedl ke mn , diktoval mi a odtrhával napsané. Na ádku vedle sebe
vyskakovaly ze stroje tyto údaje: Datum, vedle čas, pak do sloupku jednotku a už to
jelo, název dne, politická informace, potom ob d, dále po adovka, vedle kompas,
veče e, osobní volno, rajóny, večerní kontrola a totéž se opakuje v úterý a ve st edu,
prost po celý týden. On se bláhov domníval, že to stihnu, jenomže k desáté hodin
plán hotový není. Poslal m spát a druhý den ráno místo rozcvičky jsem pokračoval,
pochopiteln , že jsem nestíhal. M lo to i druhou stranu mince. Nemusel jsem se
zúčastnit večerní kontroly a ani ranního cvičení.
Ona má každá práce kladnou i zápornou stránku. Cítil jsem se š asten. Byl jsem rád,
že jsem se uplatnil a konečn ukážu, co ve mn je. íkal jsem si to a nepochyboval o
svých vlohách, nepochyboval, že se mi poda í prosadit se práv v psaní na stroji a
p ehnan mi myslí táhly myšlenky na mé skv lé vyhlídky, nebo jsem si p edstavoval,
jak budu sed t n kde v kanclu a psát na stroji, a to bude moje jediná práce. U p ijímací
komise sice poručík íkal: „Pôvodne ste boli zaradený na funkciu vodiča, no kvôli
obmedzeniu ste boli preradený na funkciu spojára,“ a já stačil akorát pokývat hlavou,
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víc mi moje milá hlavička nebrala. A trvalo jí dost dlouho, nežli si všechny informace
srovnala.
Vždy já se domníval … ne, sem se to nehodí, i když… proč nepov d t svůj p íb h
naivního hocha, p íb h nehodící se obsahem do vojenského života, nebo se odehrál
v civilu, nicmén p íb h, jehož dalekosáhlé důsledky nakonec způsobily, že jsem tam,
kde jsem.
…Ten p íb h může nést název „Zklamané nad je,“ nebo „Promarn ná p íležitost,“ ale
nejlépe ho vystihuje p ísloví „Chytrému napov z!“
Tak tedy – chytrému napov z! Jsem typ, co si napovídat nechá, a pokud se mi rady
hodí, p ijímám je. Už d íve jsem začal uvažovat o tom, jak sehnat byt. Můj pohled na
bydlení mladého muže se nelišil od požadavků jiných, nicmén moje fantazie, jak
toho dosáhnout, vždy vymýšlela nové a nové cesty, a tak jsem postupn probral
možnosti od společného soužití s rodiči v jednom domku, p es koupi družstevního
bytu, což je drahé a já peníze nem l, po p ípadné nast hování ke staršímu občanovi, s
možností pozd ji p ijít levn k dekretu – to nevyšlo, jelikož žádného vhodného starého
člov ka jsem nenašel. Zkusil jsem to tedy u mladých lidí. Zde celá situace vypadala
jednoduše – zdánliv . I tady byl ale háček. Ten byt nebyl zrovna velký. Dva pokoje
s kuchyní, do kuchyn se vcházelo hned z chodby, záchod o poschodí níž, sprchový
kout a malý balkonek, kam údajn zatékalo. Nebyl to byt komfortní a moderní. Mn
stačil. Voda se oh ívala v boileru, akumulační kamna byla nainstalována. Tak co víc?
Rodina, mladá rodina, m li dv d ti, sedmiletou sv tlovlásku, velice roztomilou
holčičku, co se špatn učila a působila tím starosti p edevším matce, která z ní byla na
v tvi, a malého Pavlíčka, v čn poskakujícího p i rytmu diska. V domácnosti
figuroval i manžel. Oba se snášeli, on, pravda, pil, a i ona m la své malé šrámy
z d ív jška. M la dv d ti, ale smůla byla v tom, že její první manžel, i když vyd lával
peníze, moc pil. Nezávid l jsem jí, protože druhý manžel pil zrovna tak. P esto vše, a
myslím to zcela up ímn , jim to doma klapalo. Co neklapalo byly sousedské vztahy.
Dům na kraji m sta pat il Okresnímu podniku bytového hospodá ství a žily zde čty i
rodiny. Dole v p ízemí bydlel syn, naho e m l matku, naproti matce p es chodbu
bydlela dcera a n kde mezi nimi žila tato mladá rodinka. V byt , o který jsem stál.
Mladá rodina m la zažádáno o v tší byt a tento by se uvolnil. Jelikož k jeho získání
stačilo jen napsat se na dekret, jednalo by se o v c zcela snadnou. Celá záležitost
uvízla práv na tom, že jsem m l p ed vojnou a nedostatek času a majitelka váhala,
jestli m k sob napsat či nenapsat, a navíc manželovi chlapi v hospod nakukali, že
mu dolejzám za manželkou (no, tak tohle p ejdeme), prost se to táhlo, a po čase
z toho sešlo. Dcera té ženy, co bydlela taky v dom , cht la v tší byt, a ten m la také
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dostat, a tím odpadla i snaha o jakousi vzájemnou sousedskou mstu a byt komukoliv
jinému p edat, jako t eba mn .
Dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo, vojna se p iblížila a můj senzační plán na
získání bytu se rozplynul jako mráčky na obloze a zůstala zde holá otázka, co dál, ke
které p ibyla ješt jedna nad je.
Onu nad ji p edstavoval činžovní dům se t emi rodinami a šancí, že za padesát tisíc
bych ho mohl mít. Zůstávala pouze nejistota, kdy se byt uvolní, a potom i otázka
nájemníků, a já, kvůli zjišt ní všech skutečností, lítal za právníkem a ptal se lidí.
Už tenkrát začal otec propagovat politiku t ikrát. Vše spočívalo v jednoduché tezi.
Otec prohlašoval: „Pokud chceš n co ud lat, do n čeho se pustit, musíš se zeptat
nejmén t í lidí, a teprve potom, po porovnání názorů, se sám rozhodnout.“
Výsledkem názoru t í, pokud beru v úvahu otce, známého a známého otce, mn však
neznámého, bylo t ikrát NE. Ti t i mi tvrdili, že vzít si barák s nájemníkama na triko je
velká zát ž.
Totéž mi poradil i právník se slovy: „Kupovat dům s nájemníky je velká zodpov dnost
p ed zákonem. Ne, to bych neriskoval.“
P estože jsem m l chu jim odporovat a vyvrátit jejich tvrzení názorem: „Máte
v podstat pravdu, ovšem já to uvažuji ud lat tak a tak,“ neud lal jsem to a čekal.
Akce se odsunula, pochopiteln , kvůli vojn . Dny let ly jako zblázn né.
A vojna? Totéž.
Na uč áku jsem se začal zabývat budoucí vojnou jako b emenem, jehož tíhu stojí za to
zmírnit a rozmýšlel se mezi vejškou a p ti metry. Necht l jsem jít na vysokou školu
hned. Shodou náhod jsem jako vedoucí na pionýrském tábo e potkal dívenku, co znala
jednoho editele n jakých staveb, a ten jí ekl, že pokud bude chtít n jakému vojákovi
za ídit vojnu, a mu zavolá. Dala mi jeho telefonní číslo a já volal a za izoval a
všechno se zdálo tak blízké, na dosah ruky, p t m síců vojny. Jiní se tlučou na vojn
dva roky, a ty tam budeš jenom p t m síců! Ušet íš peníze a čas. P emýšlel jsem o
knize, ležela mi v hlav p kn dlouho kniha, kterou napíšu a potom na p ední stran
nechám vytisknout, tak jak to d lají jiní: „Tuto knihu v nuji člov ku, který mi ušet il
devatenáct m síců života.“
Krásná slova a cíl ležel na dosah. A výsledek?
Na p t m síců jsem v il ješt na vojn , v dob , kdy jsem m l za sebou dva m síce.
Doufal jsem a tato nad je m p enášela p es bolesti, bylo to moje fluidum, držící m
nad vodou. Bohužel – nebyla to pravda. Dotyčný editel ne ekl dotyčnému člov ku,
aby za ídil dotyčnou v c, a tak se vlastn stalo, že lajdáctví, za které byli odpov dni
určití lidé, způsobilo, že jsem se na zkrácenou vojenskou službu nedostal. V té dob se
hodn mluvilo o dodržování závazků vůči druhým, a že práv nesv domitost a
lajdáckost bychom m li z naší společnosti vymýtit.
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Takhle tedy skončila krátká epizoda mého života. Nepatrná nad je ležela na dn
mozku a já ji živil vlastní nad jí a tyto dv nad je mi pomáhaly p ečkat nejhorší.
Probrání se nebylo jednoduché. Z nejhoršího jsem se dostal a na vojn zam nil jednu
nad ji za druhou, jednu radost za druhou. Stejn jako p i nad ji na vojnu p tim síční,
radoval jsem se i z toho, že využiju psaní na stroji …
Den pokračoval v plném proudu a já nemohl p ipustit sn ní, to nešlo, musel jsem se
zabývat p ítomností a p ítomnost značí kasárna a kasárna značí poslušnost a já se tak
snažil být poslušný a zachovat si inkognito, aby m nikdo zbytečn neotravoval a já
m l klid na své zájmy.
Také na psaní deníku, vždy jsem m l za sebou p t let psaní poznámek a najednou
toho mám nechat? Ne, to nejde, a tak píšu dál. Zm nil jsem formát a místo velikosti
A4 použil malého notýsku, odborn nazývaného vojenskou hantýrkou bonzblok.
„Končit! Pozor!“
V poklidu píšu ádky do deníku, obraceje se polovinou t la k postav . Pocucával jsem
v ústech tužku a podobn jako ostatní mladí jsem se snažil využít chvilku odpoledního
klidu k napsání pár ádků. Píšou se dopisy, myslí se na civil.
Do pokoje vešel výkonný praporčík.
„Končit, pozor!“ vyk ikl n kdo, kdo si výko áka jako první všimnul.
Kluci se zvedají.
„Dob e. Pohov, volno.“ Otočil se k Pavlovi ležícímu na posteli a n co si začali
povídat.
M l jsem dopsaný dopis babičce. Co napsat z vojny domů? Uvažoval jsem. Co napsat,
abych neprozradil vojenské tajemství? A vím n jaké? Beseda s kontrášem prob hla a
jsme tudíž upozorn ni na to, co d lat máme a nemáme. Bavit se s cizinci a navazovat
náhodné známosti s chlápky v hospodách, bavit se a vypráv t o tom, jaké to tu je …
aby se snad náhodou nepoškodil zájem našeho státu, psát, kolik nás tu je a kolik jaké
máme zbran … jak se jmenují velitelé a jak probíhá naše výuka ... co vlastn smím?
Ahoj babi, píši ti poprvé z vojny.
Dojel jsem dob e a jsem zde už týden. Za tuto dobu se pomalu snažím si zvyknout.
Každý den máme plno práce. Točíme se od rána do večera, ale i tak se dá vyšet it
chvíle času. Spí nás na pokoji dvacet dva kluků a jídlo máme t ikrát denně. Mazáky na
pokoji nemáme (vzpomn l jsem si, že práv z tohohle m la babička strach, abych
nebyl šikanován). Jsou v jiné budově a po dobu p ijímače s námi do styku nep ijdou.
Až se u tebe objeví rodiče, tak jim nech p ečíst tento dopis. P ísahu budu mít prvního
listopadu na Letenské pláni a asi od dvou hodin odpoledne budeme mít první vycházku
do jedenácti hodin a v neděli bude prý také, a to od rána a večer jen do osmi hodin.
Jídlo jde a občas si něco koupíme v Armě. Vy i sest e, ať Ti pomáhá a neodmlouvá.
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Abych nezapomněl, až za mnou na p ísahu p ijedete, pot eboval bych jeden malý
zámek, tričko pod košili, zelené, ještě jedno holení, strojek. Zatím ahoj. Všechny
pozdravuji, Luboš.
Dole jsem dopsal malými písmeny: „Odepište mi.“
Malá slova, a p esto se za nimi skrývá tolik nad je.
Znovu jsem se uvelebil na posteli a vytáhl ze sk í ky notýsek. M l červené desky a
listy čtvercového papíru. Na p edních stránkách leželo zaznamenáno n kolik málo
vojenských dnů.
Výko ák o n čem rozpráv l se svobodníkem Pavlem. Kluci si rovnali v ci a já se
pustil do psaní dne dalšího.
Mezitím se výko ák zdvihl a už cht l odejít, když se tak jedním okem podíval na
bažantíky, co vlastn na pokoji vytvá ejí za hodnoty, a jestli nepot ebují zam stnat a
uvid l, jak si n co píšu do sešitku.
„Píšeš dopis?“ zeptal se m .
„No … tak n jak.“
„Do notýsku? Ukaž!“
Lehce jsem zbledl, najednou jsem začal tušit, že tohleto psaní jen tak neuzav u.
S velkou neochotou jsem mu podstrčil zápisník. Ten ho vzal a jen se tak začetl do
stránek.
„Co to píšeš?“
„No, já jsem psal v civilu každý den, co jsem jako prožil, a tak i tady jsem cht l psát
… ale nepíšu tam nic, čím bych vyzrazoval n jaké tajemství.“
„Ale to je trestné. To musím nahlásit. Za to půjdeš do basy … víš, že je to porušování
vojenských ádů?“
„Ale já …“ zachv l jsem se.
V zení? Basa? To je průser. Nemám mu ten zápisník vytrhnout z ruky a rad ji zničit?
Nebo chceš jít do basy?
„No, to musím ukázat starým,“ odešel ke dve ím. „Zabavuju a ješt uvidím, co z toho
bude.“ To bude na kriminál, Cipísku! To je na basu jak emen!
Dve e bouchly. Svobodník Pavel zmizel za ním.
„No, to sis to p kn zava il,“ ozvalo se od kluků, co sed li na pokoji a poslouchali.
„Sakra,“ zaklel jsem „to mi tak ješt scházelo!“ Najednou mi bylo nanic. Proč tady
jsem? Jaký má tohle všechno význam?
Služba hlásí nástup na rajony. Jdu uklízet, ale nemám na nic myšlenky.
„Vojín Cipísek‘!“ ozývá se od kanclu výko áka.
„Je konec,“ pomyslel jsem si. Šel jsem do kanclu a za adil se. N jak jsem odemlel ta
slova a stál a čekal, co bude dál.
„Tak Cipísku, podívejte se,“ začal výko ák.
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V místnosti je kupodivu sám. „Ukázal jsem to starým, a protože vám nechceme kazit
celou vojnu, tak jsme se rozhodli, že ten váš bonzblok zničíme, spálíme ho, aby se o
n m nikdo nedozv d l, ale to vám povídám, ode dneška se na vás zam ím a budete
kmitat jako hadr na holi a bacha, že ne!“
„Ano. Provedu,“ mumlal jsem.
„Netva te se jako bych vás cht l zabít!“
Hm. Stopy úsm vu ve vlasech.
„A te jd te.“
„Soudruhu svobodníku, vojín Cipísek!“
„No dob e, dob e, už a jste pryč!“
Dostal jsem se na chodbu a oddechl si. Sláva, p ežil jsem to, ulevil jsem si
v nevýslovné radosti. Na chodb jsem ješt nev il, zdali je to možné. Takové št stí
v nešt stí – a já se z toho dostal jen taktak!
13.
Každé pond lí má nádech volnosti. Do ob da je PŠM a my můžeme sed t za stolem a
nic ned lat, jen poslouchat. Dostali jsme sešity a učebnice a b hem výkladu si píšeme
poznámky a zárove i dopisy. Ty píše každý. Stane se, že je poddůstojníci vidí, trošku
zahrozí, zahubují a mávnou rukou. Jsou rádi, že nás nemusejí hlídat a trčet na
pévéesce s námi, a rad ji se jdou zašít na pokoje.
Psát vždy znamenalo na okamžik se p iblížit k slastným okamžikům života kdesi
venku, tam, kde mozek musí vzpomínat, aby si p ipomn l dobu, co byla.
Pavel psal holce. Rudé rty a smyslná ústa, černé oči a černé, dlouhé vlasy.
Drahá Irenko, … stálo v záhlaví dopisu a pokračoval, … už to tu nemůžu bez tebe
vydržet. Dny jsou jeden jako druhý a mně je smutno. Většinou nemám moc času. Píšu
ti na pévéésce, máme politickou p ípravu a mně vyzbyla chvíle času ti napsat. Ani
nevíš, jak se mi po tobě stýská. Pamatuješ na naši poslední schůzku? Stále si myslím a
opakuji si tvá slova, že vydržíš, vybavuji si oči, ústa, tvoje spalující a teplé doteky.
Zlíbal bych tě, kdybys tady byla a těším se na p ísahu, až p ijedeš za mnou. Máme ji
na Letenské pláni a od dvou hodin odpoledne vycházku. Nemůžu se dočkat, až tě
uvidím a sev u v náručí ...
„Co to tam píšete?“ ozval se hlas a Pavlovi nezbylo než schovat dopis a dopsat ho
n kdy jindy. Vždy – co je to dopis? Malé poselství, kterým otevíráme své srdce.
Snažíme se pot šit a íci co nejvíce o sob , o svých citech, p emýšlení, poselství.
Dennodenn po rozkaze je čteno, kdo dostane dopis. Pokaždé se ozve š astné
vojákovo: „Zde!“ A dotyčný vypochoduje z tvaru, za adí se do ady obš astn ných a
čeká. P ečtou se všechna jména, výko ák rozdá dopisy, načež dodá: „Za a te se!“
Odzdraví on, odzdraví vojáci a napochodují zp t do tvaru.
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Op t p ichází hláška od poddůstojníků. Prý n kdo bonzoval a na nástupu k nám
promlouvá výko ák: „N kdo z vás si st žoval, že si prý musíte čistit tenisky
barbusem.“
Ticho.
„No, my jsme si mysleli, jak vám to pomůže, jak je budete mít bílé a čisté, a vy jste to
nepochopili. Je to vaše škoda,“ pokrčil rameny, „vždy si to d láte sami. Ale co vám
budu íkat! Ode dneška, koho uvidím čistit si tenisky barbusem, dostane ode m
důtku!“
Tím to skončilo. Večer p i matném sv tle dvou lamp, p ivázaných na výčn lku
budovy a matn osv tlujících plochu pod sebou, stojíme v pantoflích a teplákách u
kýblů a čistíme kanady a tenisky.
Kluci rozmýšlejí, kdo to mohl být. Taková blbost. Vždy se d jí horší v ci, a dotyčný
nabonzuje takovou kravinu. Poprvé n kdo nabonzoval, že d láme žabáky, budiž, a
nyní? Že si čistíme tenisky barbusem. Vůbec nám tím nepomohl. Každý se cítí
poškozený. Barbusem špína poušt la velice snadno a tenisky se jen leskly.
„To musel bejt p knej idiot,“ jsme v kolektivu nastejno.
„Když nebudeme bonzovat, budeme se mít lepší,“ opakoval n kdo slova starých.
... když nebudeme bonzovat … ale co je to platné, pokud v takovém kolektivu jeden
nebo dva nedrží jazyk za zubama a bonzují? Je tohle čestné? Cht jí nás vydusit po
mazácku. Ale dá se tomuhle, co nám zatím provád jí, íkat mazáctví? Šikana? Vždy
oni to m li horší, mnohem horší, m li p ijímač na Bilíči, kde odpoledne zůstávala
pouze noční hlídka, složená ze dvou poš áků, zav eni bez sv tla v betonovém bunkru,
a mimo to nikdo široko daleko. Ani lidé, ani velitelé, byli vydání napospas starým, a ti
toho dokázali náležit využít, a my? Brečíme p i pár klicích a st žujeme si na barbus.
Vždy nebýt nedávno vydaného rozkazu ministra RMNO č. 13, který konkrétn
ukázal cestu k potírání šikany a zavedl nadsazené tresty, trp li bychom tak jako oni.
Mazáctví se ztrácí. Nedávno starý povídal, že s mladými veliteli, kte í p išli na náš
útvar ze škol, p išly i nové zvyky a ty se budou snažit uplat ovat ve své práci a jednou
ze zásad je i velitelský p ístup k potírání šikanu. Kde jsou doby, kdy velitelé jeden
jako druhý byli salámisti? Kdy p ehlíželi proh ešky starých vůči mladým? Nenávratn
pryč. V samotném šikanu nespočívá p ece mazácká vojna. Ta má své zásady, zvyky,
krásné okamžiky a mazák sám nemůže být označován za šikanistu. Často dokáže
podat pomocnou ruku, poradit a pomoci v nouzi. Ví, co to je bolest ze ztracené lásky,
ze zrušeného opuš áku, ví, jak chutná rána pod pás a oči podlité alkoholem.
Do kasáren p icházejí postupn , tak jako do škol d ti, doslova a do písmene mladíci,
jejichž duševní a t lesný vývoj je zpožd n, a na tom má vinu i společnost, nebo
buduje internáty a vychovává současnou mládež v duchu určitých tradic, ke kterým
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mladí nemají vztah. Vychovává a sklízí plody práce. Otázka vztahu voják – velitel se
vyhrotila. Prý kdysi oba dva byli kamarádi na život a na smrt.
Nevím, pohádkám nev ím, už jsem z nich vyrostl. Také jsem slyšel, prý šikan
v armád neexistoval – nep eslechl jsem se náhodou?
To je konec. Vlastn je konec – konec dne. Nachýlil se k záv ru a slovo večerka zní
jako vysvobození.
„Tak, na doby!“ opakuje slova velitel.
Chytáme se p íček.
„Raz! Dva! T i!“
Stíháme.
„A spát.“ Jde ven. Na okamžik se vrací. Ne, není to on. Je to velitel z mého družstva.
„Tak co, umíte už písničku?“
„Jakou písničku?“
„Ne.“
Vchází Pavel.
„Jak to, že jsi je nenaučil písničku?“
„Co? Jo! Vojáci, naučíme se písničku. Poslouchejte!“ a spustil:
„Zapadá sluníčko za Ruzyňskou horu
další den v prdeli díky pánubohu
další den v prdeli
na další čekáme,
snad se tě, civile,
snad se tě dočkáme.
My, havrani umazaní
bu me pěkně zticha
táta mazák odpočívá,
civil na něj dýchá
a jak na něj dýchá?
Frúúúú a číslo.“
Kdosi vyprskl ve smích. Na pokoji je tma.
„Te po mn !“
Vojáci se poušt jí do prvních slok písn .
„No, a všichni.“
Opakujem píse a sm jeme se. Stačí t i opakování a umíme ji. Sta í nám p ejí dobrou
noc.
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„Dobrou noc, vojáci!“
Odpov dí jim je jednotný hlas všech členů pokoje: „Dobrou noc, páni mazáci!“
Okamžik ticha, neodbytný šepot. A my dostali do duše další mazácký dar. Pet íčkův
hlas zní na ošet ovn a je nahrazen pochopiteln jiným.
14.
Nový den. M l jsem št stí. Vzbudil jsem se pár minut p ed budíčkem, pod
podhlavníkem si vzal trenýrky a ponožky a začal provád t složitou operaci. Brýle
jsem nechával ve stolku anebo je strkal s pouzdrem mezi podhlavník a matraci. Na
stolku jsem se je obával nechávat, po občasných nočních návšt vách obveselených
starých. Stačilo jedno bum a brýle by byly nadrc. Podobn i klíče jsme nesm li
nechávat v zámku. Po ádkumilovní sta í je rádi zabavovali a zvyšovali tak psychický
stres nás, nováčků.
P i zvolání ranního povelu mám tak trošičku náskok, který využiju ke klidnému
opláchnutí obličeje a ulevení si na záchod .
Tentokráte je zm na. Žádná kasárna. Jde se ven do p írody. Na tabuli je napsáno:
„Bojová p ipravenost Šárka.“
„Co tam budeme d lat?“
„Nevím.“
„Nevíš?“
„Nevím.“
Neví nikdo. Po nástupu a po krátké politické informaci na pévéesce nám začíná být
jasné, co se bude dít.
Rozkaz zní, vzít si malé polní, masky a vyrážíme do nádherné p írodní scenérie Šárky.
P echázíme p es silnici a mí íme cestou mezi stromy, cestou v půli strán a jdeme a
jdeme, až docházíme na k ižovatku polních cest. Po žádné dál nejdeme. Na rohu stojí
d ev ný domeček za ízený coby odpočivadlo, a p ímo proti n mu mezi ke i
prošlápnutá zkratka. Pro nás to znamená hrbol. Dolů, nahoru a p ed námi se
rozprost el pohled na nádhernou krajinku Šárky se zalesn nou a neposkvrn nou
p írodou. P ed námi n jaký blbec postavil p ekážkovou dráhu s mílovými
vzdálenostmi, a my víme, co nás čeká. První došli a čekají na ostatní. Na prostranství
se shromaž ují t i roty, jedna vedle druhé, s maskami a malými polními na zádech.
V c je jednoduchá. V půlkruhu p ed námi zdolat b h po lavičce, vylézt p es hrazdu,
skákat po špalcích, vyšplhat na tyč, zdolat d ev nou p ekážku, p erovnat polena,
dob hnout do cíle. Ono se to ekne, zdolat pár p ekážek, jenomže v kanadách, na které
nejsme zvyklí a s v čn se rozvírajícími plášti a poskakujícími bobkami to není zrovna
jednouché. B h probíhá na čas. Jeden za druhým b žíme v rozmezí jedné minuty, a i
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s touto časovou mezerou se srocujeme. Nejhorší je situace u tyče. Zde stojí jeden
z poddůstojníků a nutí nás šplhat.
Zpocený na celém t le jsem vyšplhal pár metrů a sjel dolů, ale poddůstojník cht l výš.
Znovu jsem se pov sil na tyč a zoufale p itisknut se snažil znova vyšplhat. Sjely mi
ruce. Tyč m definitivn zlomila. P ibíhal další, a tak poddůstojník ekl: „B ž dál!“
P ede mnou se objevila d ev ná hrazda. Jak jsem ji podlízal, praštil jsem se do hlavy a
p i podávání polen se divže nesvalil. Dob hl jsem v norm . Pouze čty i kluci dob hli
pozd ji, a museli dráhu absolvovat znovu. M li čas na háku, a tak se prob hli ješt
jednou.
Původn jsme se m li plazit v maskách, také na čas. Našt stí bez časové složky, i tak
je plazení p ískokem odporn obtížné. Blíží se t ináctá hodina a my se pakujeme a na
rozkaz velitele jdeme zp t.
Začínáme si zvykat na stereotyp. Dny p i jednotvárné práci ubíhají jinak nežli v civilu,
rychleji, pokud člov k kmitá. P íští den bude na programu po adovka a velitelé
zkoušejí písničku, ústavu, hodnosti a – jak jsme se dozv d li – ve čtvrtek čili zítra
nám mají p edávat samopaly. To m zajímalo, domníval jsem se, že vojáci st ílejí ze
samopalu po ád, na cvičení i na st elnicích. Cvičení v útvaru zm nilo obsah a my
nacvičujeme vystupování z tvaru a po adovou chůzi a p ebírání samopalu.
„Vojíne, ty a ty,“ povídá Pavel na dokreslení stavu. „P edávám vám zbra , inventurní
číslo t eba padesát sedm čty i sta osmdesát dva, zbra je nenabita a zajišt na.“ A to se
trénuje do zblbnutí, po adový krok a p ijímání a odevzdávání zbran .
Jednalo se o n co, co m lo mít nádech určité slavnostní podoby. Dopadlo to jinak.
V život je určitý odstup od zbraní a lidé jich neradi používají, pochopiteln , až na
výjimky, které zbran živí anebo pomocí zbraní dobývají mocenské cíle. Pro m ,
člov ka dvacátého století, jsou zbran krajn nesympatické.
Ani vojenská letadla ani tanky, na ničem z toho nelpí mé kultivované oko. Ješt tak
staré galéry nebo šavle, ty bych toleroval (ale dostat šavlí p es záda to asi není moc
p íjemné pro vlastníka zad, to už je lepší kulka). Člov k si nevybere. Naučili jsme se
p ijímat zbra a zítra nám budou slavnostn p id leny.
15.
Na druhý den jsme samopaly dostali. Pamatuji se, v tu chvíli jsem si p ipadal ohromn
důležitý a myslel si, cože nemám v rukou. Pozd ji pocit vyprchal a nahradila ho snaha
vše vojenské mít nenávratn za sebou. Jenomže já stojím na kraji a celá vojna je p ede
mnou a d j a čas dvouleté vojenské služby se bude odvíjet jako klubko p íze, kdy
v k esle sedí sta enka a háčkuje. Co oko, to jeden den a t ch ok musí být sedm set
t icet, aby ses dostal domů a než uplete jedno oko, bude trvat dvacet čty i hodin. Což

65

pochopiteln nemůže být bráno doslova a do detailu. Část času prospíme, jak na
vojn , tak i doma, a je i volný čas a zam stnání, kdy se začíná. Nám na zašívání
nezbývá čas. Dá se íci, že kdo umí, umí a najdou se i tací, co s tím dokážou
obdivuhodné v ci.
V p ijímači je velitel družstva na jiném pokoji, a ten ulejváky trestá tím způsobem, že
je za provin ní zamyká na prázdný záchod, kde ud luje podle provin ní hodinu, dv ,
t i, jednomu i sedm hodin a dotyčný zde musel být zav ený a čekat, až doba pomine.
Na druhé stran – aspo m l klid. Dnešek je vůbec záživný den. P estala téci voda. Už
od začátku jsme se sprchovali studenou a aspo večer se ošplouchli. Nyní i to padlo.
Prádlo nám výko ák nevym uje a my pomalu začínáme zapáchat. Voda vše
dramatizuje a p iost uje rozpory. Zítra prý budeme brát svůj první žold, a to sto dvacet
korun československých. (Rozkutálely se b hem chvíle.)
Peníze, pivo a ženy, to jsou t i v ci, které voják nejvíce postrádá, ale ze všeho nejvíc
SVOBODU.
Probuzení do pátku, posledního dne p ed víkendem, není radostné. Ráno to jde a já
stíhám. Stíhají i ostatní. To není problém, po čase se vžít do režimu, ve kterém se
nacházíme. Dokáže to každý. Horší je, že neteče voda. N kde pe oši kopali a p ekopli
potrubí, a pro nás to znamená být odkázáni nejen t ikrát denn na pravidelnou stravu,
nýbrž i t ikrát denn na pravidelné pití a nejhorší je ráno. Za rozb esku, kdy vstaneme
a máme sucho v ústech a nemůžeme mluvit. Pochopiteln , díky tomuhle se omezilo i
mytí podlahy. Už není všude plno vody. Jenže, co může být horšího, než když máme
žíze a p es den se nemůžeme napít, jak chceme. Vedle Teska, kde sídlí t i roty,
p istavili cisternu, nicmén ranní problém s vodou se tím nevy ešil. Máme sucho
v ústech a člov ku je ráno všelijak. Je mu malátn , a podobn začíná dnešní den. Je
malátný a ospalý. Dupeme venku na h išti a posloucháme p íkazy velitelů. Počasí
obrátilo. Budeme mít za sebou polovinu p ijímače a je sychravo. Sluneční paprsky
zpola ustoupily sychravému počasí a na nás je, abychom se oblékali tepleji. Je
vyhlášeno nošení pláš ů. Na maskáčích to jsou konga. Jsou delší a nosí se na maskáče.
Pod kongem je kabátec, kde na levé stran máme vojenskou knížku a šití a zrcátko.
Kontroluje se všechno a po ád dokola omíláme ústavu, článek a p ísahu. Dnes není
dobrý den. Pochodujeme venku. Musíme nacvičovat na p ísahu, abychom ukázali, co
všechno jsme se za m síc naučili. Dnes jsou vybíráni vojáci do družstva. Vybírá se to
tak, aby z nás byl p kný a p esný čtverec. Osmdesát nebo devadesát. Asi dvanáct nás
p ebývá. Nemůžou za to. Jsem mezi nimi i já.
„Á, Ruzy ský výb r,“ hih ají se ostatní a název nám zůstává. Jsme prost Ruzy ský
výb r, výkv t celé jednotky.
Pochodovat neumím a jsem ve výb ru. Hrozn m to štve. Ten pocit, kdy nebudu na
p ísaze a nebudu s klukama pochodovat, m šílen vytáčí. Do posledního okamžiku
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doufám, že budu do velkého balíku za azený a snažím se dupat, snažím se pochodovat
a vypadat tak, jak jen to jde nejlépe. Neda í se. Jsem z vojny úpln vedle a leze mi to
na mozek. Je mi do breku. Nebudu na p ísaze! V tu chvíli myslím na holky, na matku,
kdy v posledním dopise píše, že na p ísaze určit bude, a že se t ší, až m zde uvidí.
Nevím, na co se chce matka t šit, jestliže na p ísaze nebudu. No co, íkám si, možná,
že m zp t do velkého balíku vezmou. N kdo onemocní, a tak je nad je, že se do
balíku dostanu. Jsme zde samý výkv t. Daniel je v malém balíku také, i když on moc
nepochoduje, má od doktora vyb hanou lehkou obuv a v tšinou stojí vedle a kouká a
sm je se nám svým širokým úsm vem. Ve výb ru je Vojta Brepták, tlouštík,
pochodovat neumí, váhav se kolíbá a je mu vše fuk. Je zde Krakonoš, jediný kluk, co
se nemusí holit, protože chytl na obličeji plíse a maže se mastí. Je tu i Petr Ma ar,
obličejem pat ící nerozlučn sem do malého balíku. Prost paráda. Výkv t. Jeden
kluk, neznám ho jménem, je z jiné čety, točí, stejn rozlad n jako já. Na p ísaze bude
také jeho d vče a jeho to mrzí, podobn jako m . Jsme proti t m, co mají d vče,
v určité výhod . Nebudeme p ed svou holkou zesm šn ni.
Zatímco velký balík pochoduje mezi budovami, z jedné strany p es h iš átko, na
druhou stranu, až kam to nejdále jde, protože potom je roh a ohyb, a zde se obrací, my
cvičíme samostatn a potom na vzdálenost čty kroků, jednou za nimi a podruhé p ed
nimi. Tak se balík otáčí jednou p i sm ru tam a podruhé zpátky. Kanady duní po
betonu. Jsou t žké a my si na n nikdy nezvykneme. Nohy bolí a tvo í se puchý e.
Nejvíce p i pochodování. Cvičíme se sapíky. Pokaždé je máme podepsat do Knihy
výdeje zbraní, a po cvičení vyčistit. Dnes je čišt ní zbraní vícemén formalita. Ze
zbraní se nest ílelo, a jak nám íkají velitelé, ostré st elby nás zatím čekají a nejhů
vypadá samopal po slepých nábojích. To prý se musí čistit p kn dlouho, nežli je
vnit ek vyčišt n, a to nás potká jindy. Dnes sedíme p i čišt ní zbraní na pévéesce a
ledabyle hadrem p ejíždíme části. Nikdo z nás samopal ješt nečistil, a tak ani po ádn
nevíme, kde je prach. Vstát a íci, že sapík je vyčišt ný, to nemá cenu. První šel ukázat
samopal jeden Slovák, a za okamžik se s ním vracel zp t. Je lepší samopal nést
v dob , kdy nás velitelé honí. Nás, tím míním poslední t etinu nucenou samopaly
odevzdat. Stejn jsem p istihnut Pavlem, který malíčkem zajede do drážky.
„Tohle je čistý samopal?“ vytáhl malíček úpln černý, „co?“
Nestačil jsem ani pohlédnout a ud lat znud ný a nechápavý výraz. Mázl m černotou
p es tvá a ostatní se rozesmáli.
Trochu jsem ucukl. Tohle si p ece nenechám líbit!
„Na, a vyčistit!“
Odcházím, černotu stírám kapesníkem a dočiš uju samopal. Využívám napjaté
atmosféry a sapík se mi da í propašovat na místo ve skladu. Ve zbrojním skladu
máme šest sk íní a úzký prostor mezi nimi. Pouští nás do n ho po dvou.
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Čistíme i zásobníky. Stane se, že n komu vylítne pružina, když odsune západku a
pružina je rychlejší nežli ruka.
„Poslední odevzdáát zbran ééé!“ k ičí hlas na chodb .
Zbran jsou odevzdány a my jdeme na ob d. Dnes jsou kolínka s gulášem a chleba
k polívce je nedostatek. Nadáváme. Sám cítím hlad. Je to otrava stát v jídeln na
schodech a čekat, až se sta í ze všech rot najedí, ale co můžeme d lat? Nikdo ani
necekne a jen koukáme a ve skrytu duše odhadujeme, kdo bude čí mladej. Na jídlo
moc času není. Podle pravidel máme jíst zhruba patnáct minut, a zatímco čekáme,
minuty rychle ubíhají. Dneska máme dostat výplatu.
Po ob d p ichází výko áci od rot, ke kterým budeme p i azeni. Já se dovídám, že si
mám jít pro prachy od svého výko áka.
„B ž si pro peníze.“
„Kam?“ vyhrknu. Sedím mezi postelemi a takzvan se zašívám. Vyskakuji.
Na opačném pokoji otvírám dve e a jdu po chodb . V pokoji na posteli, hned za
dve mi leží na posteli silnej kluk. Leží na pravém boku a p ed ním papíry.
„Ty jsi?“ ukáže prstem na m .
„Luboš Cipísek.“
„Jo, tak ty jdeš k nám. Podepiš to,“ ukazuje mi na list, v n mž je v tšina jmen
podepsána.
Podepisuji a dostávám sto dvacet korun. Peníze dávám do pen ženky a p emítám, co
za n koupím. To ješt nevím, že v tšinu pen z utratím za sladké a za pití. Je po ob d
a bude rozkaz. Konečn chvíle klidu. Pokud je volno, sedíme na pokoji na podlaze,
protože na posteli sed t nesmíme. Sedíme a jen tak kecáme, anebo píšeme dopisy,
čteme si noviny, co komu p ijde pod ruku. Takových chvil je málo. V tšinou nás
naženou na akce a času ubývá.
Dnešní večer bude špatný. Cítím to ve vzduchu. Sta í dostali za nás sprda. Prý není
po ádek na pokojích. Je t sn p ed rozkazem. Rozkaz probíhá v klidu, ale večer to
začalo. Na chodb vylili vodu (už zase teče) a mazlák, na pokojích se pastuje a
kolečkuje, umývárka a záchod samá voda. Bendža šustí a barákem se nese hukot. Kdo
se nachomýtne, musí makat.
Sta í postavili hlídky. Jeden vždy hlídá vzadu na chodb u okna, a pokud je v budov
n jaké mecheche, hlídá druhý dole a t etí na prot jší stran chodby. Dnes podle
rozmíst ní hlídek je jasné, že k n čemu podobnému dojde.
Vše začíná po veče i. Vracíme se zp t na rotu, zastavujeme p ed budovou a vcházíme
dovnit na pravý zástup. P evlékáme se u sk ín k na chodb a rychlejší hned vycházejí
ven a čistí kanady. Jsem na pokoji a dopisuji dopis.
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Drazí rodiče,
První dopis jsem trochu odflákl a nevěděl jsem po ádně, co mám napsat.
P ijímač není tak strašný. Snaží se nás honit, ale čas se dá ušet it. Jeden dopis jsem
napsal babičce a zapomněl jsem uvést, jak byste se mohli dostat na útvar k nám, ke
mně… Pustil jsem se do popisu cesty… Po p ijímači budeme mít vycházku do
jedenácti hodin a v neděli bude taky, ale to jsem už napsal babičce. Napsal jsem jí
toho více, takže si její dopis taky p ečtěte. Kdyby se něco změnilo, napíši.
Mazáky tady na budově nemáme. V p ijímači s nimi do styku moc nep ijdeme, a tak
zde šikanování je minimální. Je zde dost vysokých šarží a od nás byli velitelé
potrestáni za to, že bažanti uklízeli v jejich pokoji. Pot eboval bych ještě nějaký obálky
a známky, až p ijedete a nůž, zavírací. A p ivezte mi nějaké ovoce. Uteče to jako voda.
Zdraví vás Luboš.
P.S. Ještě jsem zapomněl, mami, jestli jsi mi dala svázat knížku. Díky.
Pavel vchází do dve í.
„Končit, pozor!“ velí automaticky jeden z nás.
„Pohov, volno!“
Znovu sedáme. Je nás zde jenom šest. Pavel si lehá na regál a mlčí. V pokoji šveholí
hlasy. P ichází Pet íček. Po týdnu je propušt n z ošet ovny. Jde, svobodníka nevidí.
„Co je?“
„Tam!“ ukazuje mu prstem Janko.
„Co? Cože?“ povídá nahlas. Ohlíží se. „Á, ták!“ Vrací se ke dve ím.
„Soudruhu svobodníku, vojín Pet íček, dovolte mi za adit se.“
Odchází od dve í k posteli.
„Nó, Pet íčku, trvalo vám to n jak dlouho.“
„No, jó.“
„Co? Cože?!“
„Né, já jenom íkám, že jsem vás nevid l.“
„Tak nevid l jó? Máte se lépe dívat!“
„Jó.“
„ íká se ano!“
Pet íček obrací oči v sloup. „Ano.“
„A netva te se u toho tak!“
Pet íček si myslí svoje. Pavel leží na regálu. „A víte co, Pet íčku?“ sedá si. „Ukažte mi
svou sk í ku.“ Jde k jeho posteli.
Pet íček ji otvírá a my tiše sedíme a ani nedutáme.
„To snad né? Tohle, že je upravená sk í ka?“ vytahuje zmuchlané ponožky, pyžamo,
tepláky. Vytahuje vršek. „A co je tohle? Co?!“
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Pet íček mlčí.
„Cožé?!“
„Když já jsem byl nemocný a nestačil jsem si to srovnat.“
„Hm,“ Pavel bere vrchní část sk í ky a otáčí ji na posteli. Sype se z ní humus. Pet íček
n co zabručí.
„Cože? Co íkáte, vojáku?“
„Já …“ Pet íček otvírá ústa.
„Držte hubu, vojáku!“
Mlčí.
„Jste oprásklé jméno, mohlo by vás to mrzet. Složte si to!“
Pet íček se dává do skládání.
„Ukažte mi svoje sk í ky,“ ekne nám ostatním, otvírá jednu sk í ku za druhou a
obrací obsahy. Všude se mu n co nelíbí. Jednou to jsou zmuchlané ponožky, podruhé
špatn složená trička, pyžamo. Pokaždé si n co najde. Do pokoje p ichází Jožo.
Venku si čistil tenisky a p išel k večerní kontrole jako slepý k houslím.
„Súdruh svobodník, vojak Lubovský, dovolte mi zaradi sa,“ hutorí a nese si tenisky
ke sk í ce.
„Ukažte mi to, vojáku.“
Ukazuje.
„Tohle jsou vyčišt né tenisky?“ poukazuje na kamínek v podrážce.
„No, ja som to čistil…“
„To m nezajímá.“ Jde k oknu.
„Otev ete okno.“
Mladý otevírá okno.
„Venku je tma a ja som …“
Frrrr! Tenisky letí ven. Nejd íve levá a za ní pravá. Jožo se od azuje a vybíhá p ed
budovu najít si je. Podobný osud potkává další troje. Vytrácím se na chodbu a pryč. Je
lepší být mimo pokoj. Čistím si kanady, dávám v tší množství krému, vrstvu nelze
dob e rozet ít. Pomalu mažu kanady. Není kam pospíchat. Čekám do půl osmé.
„P íprava na Televizní noviny!“
Na tento povel v tšina odnáší kanady nahoru. Když jim je svobodník prohlíží a tvrdí,
že nejsou čisté, vymlouvají se, že nestihli a po televizkách je dočistí. O novinách
sedíme a ani nedutáme. Netrvá dlouho a podél zdi se stav jí velitelé. Hlavní p íčinou
je dévé ák, jenž navštívil budovu. Sta í postojí. Po p ti minutách dozorčí odchází a
ve zprávách práv b ží pohled na Nízké Tatry.
„Ty!“ ukáže výko ák prstem na jednoho. „Jméno redaktora?“
„Já?“ ohlíží se vojín vedle určeného vojína.
„Né, ty né, ten vedle tebe.“
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Dotyčný povstává.
„Nó? Nevíš?“
„Ne.“
„A neumíš se p edstavit?“
Dotyčný hlásí jméno.
„Tak ty nevíš?“
„Ne. Nevím.“
„Tak zůsta stát, až si vzpomeneš.“
Stojí. Hra se jmény pokračuje. Ani po novinách není klid. Alespo na našem pokoji
ne. Jak je to na druhých, to lze t žko určit, protože každý pokoj má jiný režim.
P íprava na rajóny je vyhlášena o deset minut d íve a my bendžujeme pokoj, chodbu,
záchody, umývárku. Večerní kontrola probíhá i na pokoji. Pavel kouká do sk ín k a
vytahuje tenisky. Leckomu letí, pon vadž jsou špinavé. Je t i čtvrt na deset pryč a
situace se uklid uje. To ješt nevím, že Vlk je na vycházce. Zase. Po vyhlášení
večerky slyšíme na schodišti k ik. Plech duní po schodech. Patrn jedna ze sk íní letí
dolů. K ik zesílil. Dotyčný nakoukl do našeho pokoje.
„Poplách! Poplách!!! ve. „Spíte vojáci?“ Vchází do pokoje. Kolíbá se k prot jšímu
bidlu. „Co?!“
Krčíme se pod spacáky, zapnutí až po uši a d láme, že spíme. K jednomu naho e se
naklání.
„Spíš? Spíš?“ Voják n co huhlá.
„Tak ty nespíš?“ Bere cíp spacáku a trhne. Mladé jméno letí dolů.
Lekl jsem se. Nestalo se mu nic? Nevypadá to. Sbírá se ze zem .
„Nech toho,“ nabádá ho Pavel.
Vlk d lá bordel dál. Bourá dva komínky sk ín k. S rachotem se ítí k zemi.
„Tak si je srovnejte!!“ za val Pavel.
Dotyční skáčou z postelí a rovnají si sk í ky. Vlk odchází a už se našt stí nevrací.
Nespíme klidn . Pokračuje v úklidu na ostatních pokojích. Nemůžeme zaspat, a když
už usínáme, je pozd na spánek. Slyšíme ho ádit na jiných pokojích, na chodb , ale
bez spánku to tady nejde. Spánek je velice důležitý. Prožíváme stresy a bez spánku se
nedokážeme obejít. Večer necháváme otev ená okna na pokyn Pavla. Ráno je kosa.
Probouzím se chladem. Poslední t i dny jsou rána mrazivá a my netopíme, a kdo ví,
kdy budeme.
16.
Ráno je pro m radostn jší. Výko ák volá po chodb , kdo chce jít shrabovat listí p ed
kasárnama na chodníku. Hlásím se a se t emi jsem vybrán. Strojíme se bez rozcvičky
do maskáčů a jdem s koš aty a s Pavlem, určeným jako velitel skupiny, p ed kasárna.
Procházíme branou a já jsem poprvé po šestnácti dnech za zdí.
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Je to pro m n co neuv itelného. Venku. Po dlouhé dob venku. Jdem podél zdi až
kamsi dozadu a p icházíme do míst, kde se starý plot schází s novým, v místech, kde
roste zdí utiskovaná t eše a jsou vid t výsypníky.
Pavel podotýká, že se tudy nosí alkohol do kasáren. Je to prý jedna z cest.
T sn u stromu začínáme. Meteme rychle, spadaného listí je dost a fouká vítr. Stromy
jsou podél zdi rozesety v ad , od samotného plotu odd leny chodníčkem a z druhé
strany silnicí. Pod nimi je zelený pruh zvadlé trávy, a na ten meteme suché a scvrklé
listí. Na stromech trocha listí zůstává, ale v tšina je dole na tráv anebo na chodníku a
my meteme a meteme. Snažíme se. Práce jde rychle, ale p esto úsek není krátký. Pavel
kouká na hodinky a pohání nás k rychlejšímu templu.
Na rotu p icházíme za p t minut sedm, a to na poslední chvíli. Rota stojí venku a adí
se ke snídani. Skočíme si na chodbu pro p íbory a společn odcházíme. Levá dva,
pravá dva. Za hodinu poté je hospodá ský den v plném proudu. Jsou vybráni vojáci na
sb r listí. Jsem mezi nimi. Tentokráte je práce více. Vyhrabáváme listí z travnaté
plochy, dáváme do popelnic a vynášíme p es ze a do výsypníků. Práce je t žká na
fyzičku. Popelnice samy o sob váží. Dva lidé p itáhnou popelnici ke zdi, jeden ji
zvedne a dá dv ma druhým na opačné stran , a ti ji musí dopravit do výsypníku a po
p íkrých schůdkách nahoru, kde se sype obsah. Za dopoledne se jedna nádoba
výsypníku zcela zaplnila. Ruce bolí a t lo zpívá utahanou písničku. Dneska máme
št stí. Dévé ák povolil topit v kamnech, a tak na pokoji chystají kluci d evo na zátop a
uhlí v uhláku. Pavel jim asistuje, a ohe ne a ne se rozho et. Po pokoji lítají kotouče
kou e. Konečn v kamnech chytlo, a okna musíme otev ít. Takže než se ohe
v kamnech rozho í a místnost vyv trá, je zima. Kolem osmi hodin večer, a to musím
podotknout, je plech svrchu na kamnech rudý a koleno dostává žhavou barvu,
postupn až ke komínu ve zdi. Pepa, nejblíže ležící kluk, je určen topičem. Chrlí do
útrob kamen lopatky uhlí. Výsledkem je nesnesitelné palermo a teplo se pouští ven do
chodby. P esto svobodník Pavel, ležící nohama ke kamnům, div neklepe kosu. Do
místnosti vcházíme rychle a rychle za sebou zavíráme dve e. Rozdíl teplot je večer
velice patrný, nebo vytopit studené chodby trvá pom rn dlouho a na chodb teplo
není ani v lét . V dev t hodin se musí kamna vybrat. Na ízení dévé áka a p edpisů,
pon vadž po večerce nesmí být v kamnech žhavé uhlí. Na ízení kvůli vzniku požáru.
Pepík vybírá kamna. V okruhu dvou metrů nedokáže člov k vydržet. P i zapalování
kamen jakýsi chytrák otev el naho e poklop, vylet l plamen a olízl nást nku
s rozvrhem dne.
Pepík nabírá žhavé uhlíky, dává do uhláku, uhlák drží na tyči a vynáší ven.
„Pozóóóóŕ!“ k ičí v dob , kdy jiní bendžují schody a chodbu.
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Z uhlí se kou í a je zamo ena chodba. Se žhavým uhlím mí í k výsypníkům, kde obsah
p evrací a za okamžik je zp t a opakuje totéž s druhou várkou, i se t etí. Kamna dnes
splnila svůj účel, až na to, že v místnosti se nedá dýchat. Pavel na izuje na deset minut
vyv trat, ale tím se nic nem ní. P i večerce kontroluje zapnutost nás všech a odchází
na televizi.
Pepík je na tom nejhů e. Leží vedle kamen a společn se sousedem pod sebou musí
být zapnuti až ke krku. Sk í ky mají od žáru na bocích pokroucené. A nejen oni, my
všichni.
„Zapn te se až ke krku, abyste nenastydli!“ to jsou slova svobodníka Pavla. Dve e za
ním zapadají a všichni povolují spacáky. Pepík spí nejblíže ke kamnům, a p itom
naho e na bidle, kde je tepleji nežli dole. Kluci u okna pokaždé tabuli otev ou,
jenomže jim je akorát a jsou nejdále od kamen, kdežto Pepík je ve spacáku zpocený
jako myš. Za půl hodiny p ichází Pavel znovu a p ímo k n mu a kontroluje ho.
Pochopiteln je rozepnut, a proto Pavel nahmatává zip a je slyšet zvuk zipu jedoucího
vzhůru.
Pepík protestuje: „Mn je teplo!“
„Žádný teplo. Voják musí být zapnut, aby nenastydl.“
Okolní vojáci se tiše sm jí. Pepovi do smíchu není. V noci spí stejn rozepnutý a není
se čemu divit, vždy kdo by dokázal spát zapnutý. Je sobota a my máme druhý týden
za sebou. Blížíme se do poloviny a vojna je stále neznámá pevnina.
Sedm set čtrnáct je číslo na smyčku. Asi na takovou smyčku, která visí na strop ,
podél n hož procházíme do kuchyn na jídlo, jenže my dost dob e nechápeme slova
velitelů o čísle, i o tom, že máme číslo akorát tak na to si to hodit.
17.
Začíná nový den. Denní režim se stává návykem a jeho zvládnutí vícemén záležitostí
našich jednotlivých vlastností. Ti schopn jší se více zašívají, jiní práci odbývají, a ti se
smyslem pro po ádek a čistotu holt musí pracovat. V tšinou, pochopiteln , když se
pracuje a je na daný úsek práce málo lidí, nap íklad na úklid listí, makají všichni,
jenomže, kde to jde, se zašíváme.
V p ijímači jsou dva p timet i. Je to nep edstavitelné, pokud si člov k uv domí, že by
mohl jít p tkrát d íve z vojny domů. Chytá vztek p i pomyšlení, že já se tady budu
ojebávat a oni si n kde na zábav užívat. V tšinou to bývají kluci, co podepsali
šachtu, uran nebo je jejich podnik vykoupil, i když t ch je málo. Holt, n kdo má št stí,
vždy Jarda vykládal o klucích, co šli do Dukly, a o režimu, který tam je neskonale
snazší a kluci mají možnost chodit na fotbal v sobotu i v ned li.
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Jinde, u pe ošů, je režim také trochu jiný. Kluci si zde vyd lají peníze, sice ne hodn ,
ale za dva roky jim to p t až šest tisíc hodí a mají alespo na oblečení do začátku.
Naši dva p timet i jsou sta í. Nejd íve si osmnáct m síců odpracovali a te jsou na p t
m síců na vojn . Jsou ost íháni jako my, a i stejn kmitají. Sta í ned lají rozdíly.
Pomalu se zažívá stereotyp a my si začínáme všímat ostatních velitelů a zapisovat si
jejich chování do mysli.
Tak nap íklad můj budoucí velitel Petr. Je s ním legrace. Jako jeden ze dvou má
hodnost desátníka a musím íci, že umí, a jde o pochodování, o ády anebo o
náročnost. Dovede napodobit hlasy jiných. Lu ka Soboty, sportovního redaktora,
Filipovského v podob Fantomase a jiné. Vymýšlí si všelijaké srandičky, n kdy až
lezoucí druhým krkem a s jemnou ironií dokáže i druhého poškádlit.
Svobodník Pavel se mi nejd íve jevil jako p ísný a náročný. To bylo první dva dny.
Potom se zdálo, že to bude prima kluk a velitel, ale te si myslím, či spíše jsem o tom
pln p esv dčen, a jeho chování tomu nasv dčuje, že mi vůbec nesedí. Mluva, ksicht,
chování, prost všechno.
Desátník Stano, Slovák odn kud z východu, je v tšinou klidný. Umí si brouknout,
nicmén svou p ítomnost na pokoji neprosazuje tak vehementn .
Můj velitel družstva, dodnes nevím, jak se jmenuje jménem, p íjmení mi bude znít
v uších po ád, je odkudsi z Moravy a je spíše salámista. Chce po nás jen tolik, aby
sám nedostával za nás sprda. Nemohu si na n ho st žovat. Výko ák, a to o n m íkají
i sta í, je zarytý komunista. Jako mladý m l průser s chlastem a pamatuji, jak o tom
jednou na pévéesce povídal, že se dostal do basy kvůli alkoholu a ani nev d l proč.
Jenomže jeho chování, jednání a nadutost způsobují, že ho nemá rád nikdo. A s tím
alkoholem ho práskl patrn jeho ročník. Vyskakoval si, a tímhle ho potopili. Dostal
dvacet jeden den „oko“ a nem l prý čas ani na odvolání. Ve v zení to není p íjemné.
íkal: „Cely jsou malé a musí se zde makat, jídlo nic moc a postele jsou skládací,
večer se p inesou, ráno zase odnesou, a když je klid, musíte tam stát, půl metru ode
zdi a nemůžete se o ni op ít zády ani si sednout a okýnkem ve dve ích t po ád sleduje
strážný. Cely jsou studené.“ Jenomže si z toho ponaučení nevzal. Neustále si
vymýšlel všelijaké nesmysly, pozd ji i s alkoholem, takže ono na tom n co je.
S ním z roty je zde ješt jeden svobodník, silný Moravák, robustní postavy. Má černé
vlasy, dá se s ním vyjít také.
Já s ním do styku nep išel a ani mi v hlav neutkv l.
Vlk nad lá ze starých nejv tší rozruch.
Ješt zde je jeden svobodník. Je malý a hrozn uk ičený. Takový sk ítek – a co si
dovoluje. Ze začátku je to s ním nesnesitelné. V tomto týdnu ho nachytal velitel
družstva, voják z povolání, když nutil vojína klikovat za dopis, a dostal za to
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sedmičku. Hlupák, zapomn l si postavit ke dve ím na pokoji hlídku, a není se čemu
divit, že i po zásluze vyfásnul flastr. Odhodlal jsem se napsat další dopis babičce.
Ahoj babi,
Díky za dopis, který jsi mi poslala a za peníze, které mi došly dva dny potom také, ale
už mi žádné neposílej. Sama máš málo korun a nechci, aby sis kvůli mně odtrhávala
od úst.
Tady máme jídlo t ikrát denně a na měsíc sto korun vždy dostanu. Hlavně, aby doma a
u tebe všechno klapalo. Já to tady nějak p ečkám. Je zde práce od rána až do večera a
dny zde rychleji utíkají. Sest e vy i , ať ti pomáhá a neodmlouvá a sama se
nep etahuj, ať nemá táta ještě více starostí.
Až za mnou p ijedou naši, tak jim dej s sebou nějaká dobrá jablka, zde je zeleniny
málo. Akorát hermelín jsem měl již několikrát a dětskou výživu, ta je zde také v hojném
počtu. Ještě bych ti chtěl p ipomenout, abys mi vyst ihovala z novin právní poradnu,
ádky důvěry a povídku, abych až p ijdu, si mohl něco p ečíst.
To je tak asi všechno.
Pozdravuj ode mě ostatní a peníze už žádné neposílej. Vím, že mi chceš p ilepšit, ale
nemohl bych to p ijmout.
Ahoj Luboš.
18.
P íští den, v pond lí, probíhajícím za všeobecného ruchu v celé budov , jsem se
málem st etl s jedním klukem.
Už nevím, o co se jednalo. Snad jsem se procházel kolem a on n co vyžblekl, začal
jsem bu já nebo on. Typickým, mírn protáhlým obličejem s odstínem lehké šedi,
černými uhlovými vlasy a náb hem černých teček vousů pod nosem, které jsme si
museli holit až na kůži, chováním a tvrdou odhodlaností poprat se, pokud bude chtít,
vyza ující mu z očí, to vše m utvrzovalo v tom, že je grázl. Ale nebyl. V tu chvíli na
chodb jsme se divže nepoprali a jakékoliv další setkání s ním, bylo z mé strany
sledováno s velkou pozorností. To jsem nev d l, že točí, protože je na dn , ale brzo
jsem to také pochopil.
To brzo nastalo v pond lí večer na výsypníkách. Vynášel jsem koš a on stál u kůlny a
kou il. Nad m stem leželo pološero a v blízkých panelácích blikala jedna za druhým
rozsv cující se sv tla. Tma kolem stačila, aby obrazy lidí a budov splývaly v jeden
jediný obraz. Tráva na zemi není vid t a obrazy zapadají jeden do druhého. Jdu
s plným košem, jak mi Pavel p ikázal. Jdu a klepu se zimou. Vyb hl jsem jen tak
v teplákách a pantoflích bez ponožek a nyní toho lituji. Našt stí, první nápor zimy je
za mnou a chlad polevuje. Projdu uličkou mezi plechovou boudou a barákem, a
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najednou vidím, n kdo zde je. Ze tmy svítí pouze červený bod cigarety. Zarážím se.
N jaký starý. Nic ne íká a já vyskakuji i s košem na metr vysoký rantl a po železných
schůdkách šlapu nahoru. Výsypníky jsou plné. Jedna jímka úpln a druhá tém .
Na chvíli se zastavím. Te teprve vidím, je to on. Kouká na paneláky a kou í. Mlčí.
Stojím a koukám též.
Člov k na ten jediný pohled čeká celý den. Od rána do večera, aby m l okamžik času
a mohl se kouknout ven do civilu. Kouká a zárove uvol uje myšlenky. Je v tom
určitá souhra. Ty koukáš ven, na lidi, na sv telné body v oknech, jedno po druhém se
rozsv cují, te zrovna bliklo jedno sv tlo ve t etím pat e nejbližšího domu. Koukáš na
n , registruješ je a vzpomínáš na domov. Jsi n kde jinde. Je to podobné, jako když
čteš knihu. D j knížky ti vytvá í jinou rovinu života, nežli je skutečnost a vzbuzuje
dojem, že o t ch pár hodin, po které čteš knihu, jsi na vojn kratší dobu.
„Mn z toho tady mrdne,“ povídá z ničeho nic. „Já to už tady nevydržím.“
Určit má stejné myšlenky jako já. Myslí na civil.
„Ale vydržíš,“ pravím „proč bys to nem l vydržet? Vydrželi to všichni, vydržíš to
taky,“ ut šuji ho.
Ut šuji, a p ece i já pot ebuji út chu.
Marn pátrám, co o n m vím. Je starší o rok. To už íkali kluci. Šel na vejšku a po
roce jí nechal. M l na ni, prý, ale nechal ji.
„Nevydržím,“ popotáhl cigaretu a rudý bod na zlomek minuty zasvítil do tmy.
„Ty nevíš, jak mi je.“
Ne. Tak to jsem nev d l.
A vzáp tí pokračuje: „Víš, já byl v civilu zvyklý na volnost, a te mám být tady
zav ený mezi čty ma st nama a nikam se nemůžu hnout.“
Mlčím.
„To se prost nedá vydržet. D lal jsem na mnoha místech, ale tohle tady prost
nevydržím. Mám chu si to tady n kde hodit, a jednou to asi ud lám.“
P ejel mi mráz po zádech. „Co blázníš,“ snažím se ho p im t k logické úvaze.
„Né, opravdu,“ kouká na m .
Nyní teprve chápu. Být zav ený na jednom míst .
„A podzim, to je moje nejkrásn jší období, a já musím trčet tady. Sakra! A p itom
úpln zbytečn . Já, kterej nenávidím války, jsem voják a šaškuju tady.“
„No, to já taky.“
Na okamžik se odmlčel.
„Když se tak rozmýšlím nad svým životem, vím, že stál za hovno. Já byl v civilu
hroznej d vka a chlastal jsem. T eba taková Kamila. P kná holka, d lala u nás
v obcho áku, v dámským. Chodil jsem s ní patnáct dní, pak jsem ji opíchal a pustil
k vod . Anebo Lenka, ješt jí nebylo ani osmnáct. Zamilovala se do m a já jsem ji
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ožral, dostal ji do postele a pak vykop. Brečela, ale já ji m l v píči. Nebo Leona. S tou
jsem to vydržel nejdýl. Chlastal jsem jak hovado a ona po mn cht la vždy, abych
toho nechal, potom ode m odešla. Ožrat se, opíchat babu a kopnout do prdele.“
Zn lo to jako výpov a já se neodvážil cokoliv dodat.
„Vím, že jsem si jich neum l vážit. Potom p išla Dana. Taky dobrá holka. Chodili
jsme spolu skoro celý rok. Chodili,“ vzdychl si. „Dneska mi napsala dopis. Prý na m
nebude čekat. Zdá se jí to dlouho, dva roky, a já si ji cht l vzít. Je všechno pryč,“
povzdechl si, „všechno.“
„A co rodiče a práce, ne íkej, že t nic netáhne k domovu,“ ve skrytu duše jsem dostal
starost, aby si to opravdu nehodil.
„Rodiče. Prosím t ! Naši se rozvedli a matka má jinýho, tam vůbec nechodím a otec
má zase spoustu práce. D lá editele.“
Vzpomn l jsem si, už nevím, kdo to íkal, že on prý d lal vychovatele.
„Má plno starostí. Je to velká fabrika a má pod sebou dost lidí, a nyní mu to tam
neklape.“
„Co jsi vůbec d lal v civilu?“ skáču mu do eči.
„Já? Prosím t , já toho d lal. Po škole jsem chvíli makal v pivova e, ve mlýn , pak
vychovatele a zkusil jsem vejšku. Cht l jsem jít na ni hned po škole, ale nevzali m ,
tak jsem to zkusil znovu, a nakonec se na ni vykašlal. Nebavilo m to tam. Bylo to
úpln n co jiného, nežli jsem já cht l d lat. Chápeš? Tak jsem se na to vykašlal a šel
pryč.“
„Tys toho teda prošel dost,“ kroutím hlavou „to já vyst ídal p ed vojnou dv
zam stnání a myslel si, co jsem vše neprožil, nicmén proti tob to je o hodn mí .“
„No, a k čemu mi to je?!“ Pichlavé oči a tupý výraz.
„Jak k čemu?“ nechápu.
„No, co mi to je platný.“
„Já ti nerozumím.“
„No, tak vidíš. Je to na hovno.“ Op t se odmlčel.
„Dalo ti to n co, ne?“
„Abych ti ekl pravdu, já nikde nevydržím dlouho. Chci být volný rozumíš? Já byl
zvyklý cestovat, a né být na jednom míst . Aspo vidíš, jaké to pro m je.“
„To jo.“
Znovu zadýmal z cigarety. V panelácích poblikávají sv tla.
…V tom okamžiku myslí na domov daleko odtud. Já na domov myslím také. Na co je
vojna? Jsme tu do počtu. Hlídáme, ani nevíme co, a stejn z nás dob í vojáci nikdy
nebudou. P ipadá mi to, že jedna strana straší druhou p evahou. Vyvažují se navzájem
a ukazují b icha ov nčená raketami, tanky, lod mi a lidmi. „Já mám tuhle p evahu,“
ukáže jeden na levé k ídlo, kde je o pár hlavic více. „Já zas tuhle,“ ukáže druhý na
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pravé k ídlo, kde jsou tanky. „A už nemáš,“ vyk ikne zlostn prvý a doplní tanky. „A
ty taky ne!“ vyk ikne druhý a doplní st ely. „A já mám mezikontinentální rakety na
pevnin ,“ vytáhne prvý kulové eso. „A já mám mezikontinentální st ely na
ponorkách,“ p ebíjí druhý srdcovým esem. A takhle to jde všechno dokola. P ebíjejí se
karty, budují pozice, kryty, vyvíjejí nové zbran a n kde mezi tím je ČLOV K.
P imáčknutý pancí em tanku, napůl v zákopu, nad hlavou st ely a letadla, pod sebou
ponorky.
Člov k zcela zbytečný.
Zbran si mohou útočit proti sob . Ten kus malého živého JÁ úpln vypadl ze hry.
Hra, ve které už nejde o člov ka, nýbrž o ideologii a o množství a sílu zbraní. Zbran
se staví proti zbraním. Testují se jedna p es druhou, a člov k, v očích strach, je hlídá a
duní. Nechávám se nést myšlenkami. Pravdivými myšlenkami. Pro m jsou pravdivé.
Pro m , který vidí železnou mašinérii zespodu, z vnit ku útrob. Nu což, půjdu ...
„Já jdu,“ povídám „zase to schytám, kde jsem tak dlouho.“
„Hm, tak jdi. Však ono ti z toho taky hrábne.“
Automaticky se zašklebím. „Čau.“
„Čau.“
Jdu s košem zp t a cestou uvažuji o n m, nicmén v budov musím p epnout závity na
to, jak dnes večer p ežít. To je momentáln p edn jší.
Tak uteklo pond lí. P ísaha se blíží závratným tempem.
Babička posílá balík. Rozd luju ho na pokoji, musím ho rozd lit. Je to morální
povinnost vůči kamarádům, kte í cht jí, i poddůstojníci uždibnou kus, takže zbývá
sotva p tina.
Co p tina. Jablka pryč, buchta pryč, med, co mi poslala babička – pryč – a zbylo pár
sušenek.
I tak jsem za n sta ence vd čný.
Výko ák m na práci občas pot ebuje. Bez stroje se neobejde, a já píšu na stroji a
dostávám za to od n j pochvalu. Za p ijímač celkem dv , a to je více než kdokoli jiný.
Daniel si dál vegetí s nošením lehké obuvi a půjde na jinou rotu, takže se nebudem ani
moci stýkat.
Sta í nás dusí, a my odoláváme. Pomalu začínáme rozlišovat hodnosti a poznáváme
život v kasínu.
Večer nám sta í provád jí p kné p ekvapení. Náhodou, bylo to o televizkách, jsem
sed l a psal na stroji plán. Práce je nad hlavu. Na televizky se mi jít nechce. Sta í si
n co šuškají a já poznal, že jejich zájmem jsou kanady. Zaslechl jsem, jak se rozhodli
vyházet kanady na hromadu. Jdu ke sk íni a kanady, ty svoje, si schovávám do útrob
plechové obludy. Sedám do kanclu a pokračuji v psaní. P esto mnou projíždí menší
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vlna strachu. Co když se to provalí. Z místnosti je slyšet hukot. Sta í n kolik dnů
p edtím íkali, jak jim jejich sta í vyházeli kanady na hromadu a nemohli je rozpoznat.
My jsme chyt ejší. Hned po televizkách b žíme na jednu z uvoln ných místností, kde
kanady leží na hromad . Prostor je vyklizen, pouze kolem st n jsou sk ín stáhnuté
sem z chodby, kde nebylo k hnutí. Uprost ed je hromada kanad.
Jenomže m li smůlu. V tšina má kanady podepsané, a tak je hned nacházejí. Jeden
stojí v hromad a čte jména. Ostatní jsou v půlkruhu a postupn dostává každý ty dv
kanady, co mu právem náleží. Pouze p t, možná šest lidí kanady podepsané nemá, či
jenom označené čárkou nebo jiným symbolem. Netrvá dlouho a není tu ani jedna. Dva
kluci se dohadují.
Výko ák jde po chodb a točí: „To snad né, oni je mají podepsaný!“
Holt prost mají smůlu.
Tento týden se vrací další mladý z ošet ovny. Když šli p ed n kolika dny Pavel se
Standou z vycházky do kasína, vid li neš astníka na ošet ovn , jak kouká na televizi a
na pokoji ztropili hrozný binec, protože oni se mohli na televizi dívat až po půl roce, a
nás to samé čeká patrn taky, nebo nyní to máme bez. Ani jeden film, jenom
televizky. Sice nám dvakrát promítají z kamery, zásluhou Pavla, který má promítačský
kurz. Film ale sm jí sledovat pouze n kte í, takže je to jedno. Musíme to vydržet.
Velitelé nám íkají o vojn na rotách. Bude horší, a toho jsme si v domi i my, nebo
tady máme starých p t a na rot p ipadne na každého jeden.
P estože vím, co se po mn chce, nedovedu si po ádn život u jednotky p edstavit. Asi
si to maluji a skutečnost bude jiná. Ono ani slovo malovat není výstižné, vezmu-li
v potaz, že užívám-li černou a hn dou barvu, je kresba značn zšedlá. Číslo klesá.
Sta í nám o svém čísle íkají, že je humus a my se ptáme sami sebe, co ješt cht jí?
Vždy jsou na vojn rok. Rok mají za sebou. M li by být rádi a oni nadávají. Ne, tak
tohle nepochopíme, uvidíme za rok, až budeme v jejich kůži, jestli si na jejich pocity
vzpomeneme, a potom budeme moci posoudit, co íkali oni, a co budeme íkat my.
Každý jim, pochopiteln , jejich číslo závidí. T i sta t icet p t je o polovinu mén , než
máme my. Doufám, že se tohoto čísla také dočkáme, i když ... je to humus.
19.
P ekulilo se pond lí na úterý a my se dozvídáme o plánovaném výletu n kam na
samotu, kde máme získat v terénu základní poznatky o st elb , chemice, zakopávání a
plížení. Máme st ílet se slepými náboji a sta í, alespo podle vypráv ní, tvrdí, že po
slepých nábojích je samopal nejčern jší a nejhů e se čistí. Dneska to mají za t i sta
t icet t i, a to znamená letecký den.
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Myslím, že večer prob hne náročná kontrola. Na nástupišti p ed budovou velitel
vyhlásil sout ž ložnic v čistot a ve znalostech z PŠM. Kdo vyhraje, pojede se podívat
na Lenku Filipovou, a druhá polovina čety (protože se jedná o sout ž čet) půjde do
cirkusu. Dneska se snažíme a dopadáme v počtu bodů mezi t etí a první četou. Všichni
chceme jít do m sta. P ed p ísahou se t žko kdy dostaneme za bránu. Pokoj se musí
celý den blýskat.
Dnes dopoledne se mi stala nep íjemnost.
Máme taktiku na učebn a já si cht l vzít z malé sk í ky sešit. Zámek mám půjčený od
Daniela. Dal mi horší, sám jiný nem l a jemu scházel. P i zasouvání klíče otvírám
pomalu a vždy dávám pozor. Tentokrát asi ne. Odemkl jsem moc rychle a klíč zůstal
v zámku trčet. Na pokoji jsem sám a kroutím klíčem tak dlouho, dokud se neobjeví ve
dve ích Pavel.
„Co tady d láš?“
„Nemůžu otev ít zámek,“ hlesnu, „asi ho budu muset upilovat.“
„Ukaž,‘ skloní se a zkouší vrtat s klíčem. „Máš pravdu,“ vstane. „Tak víš co, jdi na
hodinu, která už začala, a pak s tím n co ud láme.“
Jdu a točím. Nevím, čím to je, prost každá maličkost vyvád jící m ze zab hnutých
kolejí, m prost točí a já jsem mimo.
Jdu na učebnu. Poručík, námi p ezdívaný Chaotik, zde ješt není. P ichází chvíli za
mnou a začíná další hodina.
Po hodin mi dává Pavel klíče.
„D kuju,“ vylet lo ze m a já si p ipadal jak p ed otcem.
„P íšt si dávej pozor,“ ekne jen a odchází. Netvá í se ani trochu namyšlen , a to se
mi u n ho líbí. Je na nás pes, ale chápe lidské trápení. Den probíhá bez v tších zm n.
20.
Ve st edu po snídani odjíždíme na st elby. Kluci stopili noviny, nevím odkud, a ty
postupn kolují autobusem. Nádhera, sed t v autobuse a koukat z okna na domy, na
lidi, šlapající svůj osud po vyasfaltovaných chodníčcích, na auta, pole, hory, louky,
eky, a hlavn na holky. Když na n koukáš, p epadají t myšlenky, že až jednou
p ijdeš do civilu, budeš se jim více v novat. Více, nikoliv jako p ed vojnou.
Chceme je všichni a baví nás, koukat na p kné postavy a nohy, prsa, vlasy, tvá e.
Koukáš a hodnotíš – každopádn však lituješ. Mrzí t , že nejsi venku a zákonit
rozvíjíš v mysli, co bys doma d lal, kam chodil a co pil.
Autobus vše kolem míjí jako stín. Projíždíme ulicemi a objevují se nové obrazy, nové
domy a kilometry pásů asfaltu a d včata mizí, mizí domy a místo nich se vyno ují
pole, po polích lesy, po lesích pole, po polích domy a odbočka na odstavné parkovišt ,
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kde autobus zastavuje a otevírá dve e. Vystupujeme do mrazivého zimního dopoledne
a jdeme po blátivé cest do lesů a je nám zima, p íšerná zima.
Objekt v Bilíči je vid t zdálky. Vůbec to první, co vidíme, jsou antény na sloupech
roztodivného tvaru. Blíže k nám je pole a na poli také stožáry a natažené dráty od
jednoho stožáru ke druhému. Další, co vidíme, je bunkr. Velký, dominantní úkryt
v poli a opodál dv budovy. Sta í mají pravdu. Bilíč je o samot a nikde nikdo.
P edstava, že jsme m li mít p ijímač práv v t chto místech, není p íliš vábná.
Autobus p ijíždí p ed bránu. Čekáme a vjíždíme dovnit . Na otáčení je málo místa.
Cesta není dlouhá. Autobus se obrací a zacouvá podél domu. P ed námi je budova
s jídelnou (dali nám v ní čaj), za námi brána, po pravé stran h išt a na n m ovce. Ani
nechceme v it. Ovce a jedno jehn . Vyjeven na nás koukají tupými hlavami,
myslíce asi, cože za významné hosty je to p išlo navštívit, sklán jí hlavy a žerou dál
trávu. Nemáme mnoho času na rozhlížení. adí nás do balíků a jdeme p es bránu a
s polními sestupujeme do malého údolí.
Je utopené mezi stromy a budí dojem zastrčeného kouta n kde na konci sv ta. D lí
nás na t i skupiny.
Pohledem se dá zjistit, kde se bude st ílet ze samopalů, kde zakopávat, a kde navlíkat
chemika. Vše je p ipraveno. Naše četa jde nejd íve ke st elbám. Dostáváme odborný
výklad.
Myslím spíš na to, jak odsud zmizet a uvažuji, že st elby jsou ta nejlepší p íležitost. Po
nich se budeme zakopávat, a nakonec p ijdou masky. Tímto zjišt ním nejsem ani za
mák nadšen. To rad ji a jdou v ci od nejobtížn jšího k nejjednoduššímu. Nejdou.
Dostáváme deset nábojů. Slepých pochopiteln . Nabíjíme je do zásobníku, strkáme
do samopalu, podle p edpisů zaléháme a dávku vyst elujeme do strán . Pokud tohle
d lá každá nová generace vojáků, myslím si, tak musí být celá strá prosycena náboji.
Vzáp tí se rozhlížím. Nábojnice lítají prázdné kolem a se strání to nebude asi tak
horké.
St ílíme všichni. Jednomu se zasekl sapík. Velitel náboj uvolnil a st ílí se dál. To trvá
hodinu. Po šedesátiminutové disciplín se p esouváme do míst, kde se další četa
zakopávala, zatímco my st íleli. Pokukovali jsme, jak se to d lá. Skupinka si b hem
zakopávání musí navlíknout masky a s malou polní na zádech, se samopalem a s touto
p ít ží na obličeji pokračovat v hloubení jámy pro ležícího st elce. Chemik jim hází do
k oví d lobuchy a pouští čmoudíka.
T etí skupinka stojí v maskách a chemik se na nich vyžívá a pouští dýmovnice a
plyny, červený, zelený a modrý a kolem t askají d lobuchy, prost paráda, pro
náhodného diváka určit . Pro nás to je spíše smutná demonstrace toho, co prožijeme.
Zakopávání vše potvrdilo. Také jsme si nasazovali masky. Našt stí jen na deset minut.

81

S velkou polní na zádech a se samopalem, který, cituji našeho kapitána: „Musí mít
správný voják stále u sebe.“ A my je m li na t le, hozené p es rameno, klimbaly se
nám na zádech, padaly p es hlavu (to, jak jsme se nahýbali) a my se vztekali.
Blíží se poledne, vysvitlo sluníčko a člov k je hned spokojen jší. Jak málo stačí ke
chvilkové spokojenosti, jak málo. Okop pro ležícího st elce máme tém hotový.
Hromada hlíny a drnů je zep edu. Uprost ed malá mezírka pro samopal, místo pro
složení t la, a hlavn po ádn zamaskovat, aby nebyl vid n. Stejn je to nesmysl.
V praxi to ani nejde, maskovat se na dn rokle, a p itom hned vedle jsou chatky. Být
tady na Bilíči musí být veget, tedy pro staré a pro mladé také. P išel poručík,
zkontroloval kryty, oznámkoval a my se p esunuli ke t etímu a poslednímu stanovišti,
a to k oblékání masek a pláš ů. Vše se vyvíjí p esn tak, jak jsme vid li p ed námi.
Stojíme v maskách a kombinézách a oni na nás poušt jí dým. Utahujeme si masky co
nejvíce, což je pochopitelné a ke konci nemůžeme vydržet. Od utažených masek bolí
náhle hlava a po jejich sundání t eští. S radostí shazujeme plášt a balíme.
S Bilíčem se nevidíme naposledy. Pojedeme sem na brigádu poprvé už tuto sobotu,
kdy budeme vypomáhat s pracemi na bunkru, dominujícímu širokému okolí.
A znovu jedeme celičkou Prahou a koukáme po holkách. Je to lidské a vše, co je
lidské, není ostudné, jak íká jeden z velikánů. P emýšlím-li o jeho slovech, je ostudná
pouze válka, a vojna – ta není p ív tivá. Chci, aby cesta autobusem trvala v čn .
Netrvá.
P ijíždíme do útvaru na ob d, a protože je jídlo za pár minut, je nutno sebou hodit, po
ob d na pévéésku a čistit zbran .
Je to otrava a op t vít zí slastný pocit, kdy je zbra uložena v bezpečí zbrojního
skladu a na n jaké ty st elby se může zapomenout. Ne na dlouho. Za týden, za dva
máme jet na st elnici a st ílet naostro.
V budov hučí jako v úlu a já hledám p íhodný okamžik, kde se zašít. Neda í se a
makám až do veče e a po veče i do kontroly.
Vlastn makáme všichni, protože ... ale vezmu to od začátku. K útvaru jsou p i azeni
čty i vojáci z jiného útvaru. Jsou v p ijímači a další čty i m síce do b ezna a teprve
potom odejdou. Jsou zde n co jako v poddůstojnické škole. Dostávají zabíračku, tak
jako my.
Jednoho, který nebyl z Pavlova pokoje a nevím, kdy to začalo, ale najednou sta í
začali hledat.
„Kde je?“ ve výko ák. „Tak koukn te se po n m, ne?“
Kluci se rozbíhají po chodb , na záchod, na pokoje.
„Není tam,“ hlásí první.
„Jak to, že tam není?“
„T eba šel do Army,“ namítne další z dobrovolníků, který ho hledal.
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„Aha,“ jenomže výko ákovi se to nechce líbit. Zvedá telefon a volá do Army.
„Není, jo? Dob e, díky.“
„Tak co?“
„Snad je n kde zašitý.“
Práskne sluchátkem.
„Tak, vojáci!“k ičí znova. „Všeho necháte a ihned hledat vojína Sekecu. N kde tady
musí být. Doufám, že si to nehodil.“
Sta í už o tom v dí. Hledáme Sekecu. N kte í z nás jdou na výsypníky. Díváme se na
pokoje a nikde nikdo.
„Nástup na televizky!“ hlásí dozorčí.
„Kde může být?“ divíme se.
„Určit utekl,“ nesou se budovou hlasy.
„Počkej, až ho chytí, tak ho zav ou a bude na vojn ješt dýl než my.“
„Proč by ho m li zavírat?“ povídá další. „Ud lá ze sebe pitomce a pustí ho, uvidíte.“
„Tak nástup na ty televizky!“ je slyšet ev a my jdeme.
„Sekeca! Vojín Sekeca!“
Dozorčí nás nahání na pévééesku. „Kdo jste ho vid l naposledy?“ stojí zachmu en u
dve í.
My sedíme. Televize ztišena na minimum, jde jen obraz.
Jeden se p ihlásil. „Ve čtvrt na osm, možná mohlo být sedm.“
„A kde?“
„Na pokoji.“
Hlásí se druhý: „Já taky na pokoji.“
„A víc nikdo?“
Mlčíme.
„Ksakru, tohleto je vážná v c!“
Nikdo nic neví. Sekeca patrn utekl, to je nám jasné.
Po pévéesce se ší í zkazky, že je vadný, prý to hraje, aby se dostal domů, nebaví ho to
a chce to nahrát na hlavu. Mladý ušatý svobodník íká, že mu na pokoji povídal, aby
nesed l na posteli a jemu to hlava nebrala.
Výko ák p emýšlí: „Kdo byl jeho nejlepší kamarád?“
Nikdo se nehlásí.
„Tak, kdo spal vedle n ho? Kdo s ním aspo trochu kamarádil?“
Konečn se n kdo zvedl.
„Tak poj se mnou!“ Vychází z pévéesky a my sedíme a čekáme. Sta í jsou všichni
pryč. Po dvaceti minutách se v místnosti objevuje výko ák znova.
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„Tak poslouchejte,“ v hlasu je vážný. „Kdyby se vás n kdo ptal, kdy se ztratil, a jestli
se provád la kontrola, tak jim eknete, že až do Televizních novin zde byl. Jasné?“ Je
rozčilený a skoro ve.
„Jinak se z toho tady všichni posereme, protože to není žádná sranda, jestli n kdo
uteče. D íve anebo pozd ji ho chytnou a půjde sed t, a jestli se zjistí, že utekl dve mi,
tak to odnese dozorčí roty, jasné?“
Kýváme hlavou na souhlas.
„Takže – p išli jsme na to, že chybí p i nástupu na Televizní noviny, kdy se d lala
kontrola stavů a nikdo z nás ho nevid l, že by odcházel dve mi. Jasné?“
Znova kýváme.
Výko ák odchází a práskne dve mi.
Út k vojáka je nahlášen, dva se strojí a jdou se svobodníkem prohledávat okolí, zda
nenajdou stopu. Podv dom mí í ke zdi. Po deseti minutách p icházejí na rotu.
V místnosti, kde končí stará ze a začíná nová, je zablácená ápota, jak tudy n kdo
lezl. Tím je to jasné. Pro nás to končí. Z kasáren vyjíždí auto k nádraží. Je možnost, že
bude chtít ujet vlakem, a zrovna v tu dobu mu má vlak domů jet, a podle slov jeho
nejlepšího kamaráda tak cht l učinit.
Dnešní večer je jasný, bez obláčků a noc potažená černým sametem. Kdo ví, co m l
Sekeca na mysli, když hled l nahoru na oblohu a hodinku p ed dobrovolným
opušt ním kasáren kou il u výsypníků, hled l ven, na civil, do oken paneláků, tak jako
hled li jiní. On svůj zám r uskutečnil, a nejde o to, jestli je vadný nebo ne. V tu chvíli,
v ten okamžik, zvít zila nad ním volnost, svoboda, a té se nemohl ubránit. Dostal
vyšší rozkaz a šel, aniž v d l, co d lá a neuv domil si v tu chvíli, anebo si ani necht l
uv domit, že za út k z kasáren jsou vysoké pálky, i rok a výše, že může dostat
podmínku na celou vojnu. Hrál to na hlavu.
Ve dvacet jedna hodin dvacet minut dochází na útvar zpráva: Sekeca je zadržen. Po
hodin toulání zše elou Prahou se p ihlásil na Ve ejné bezpečnosti, kde p íslušníkům
ekl, odkud je.
Nevíme, co si od toho sliboval. Demonstrovat svou umín nost vnit ní silou?
Prý cht l, aby ho dopravili domů.
My nevíme, do mozku Sekeci nevidíme.
Spát šel na ošet ovnu, prý se o n j báli, že n koho zabije, než ho dokto i vyšet í.
To je první a poslední út k za celý rok. Út k, který ve svém jád e ani nebyl út kem,
snad jen n mým výk ikem nad ztracenou svobodou.
A dozvuk celého p ípadu? Jak dopadl Sekeca?
Pustili ho domů, s hlavou mu to vyšlo, dostal odklad na dva roky a kluci se mu smáli,
prý bude našim mladým d lat draka.
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B hem roku došla na útvar jedna z t ch zpráviček, které se vyno í, na chvíli
zablesknou a oživí jednotvárnou diskuzi nočního vojenského nebe, aby vzáp tí
pohasly a zapadly v zapomn ní. Ta zpráva íkala, že Sekeca dostal modrou knížku,
takže se mu to p ece jenom poda ilo, vyšplouchnout s vojnou. Jednomu z mála, a je
nás tu dost.
Ahoj drazí rodiče,
Odepisuji na dopis a zároveň chci doplnit některá data. Napsal jsem vám ještě jeden
dopis a p išel patrně po odeslání vašeho. Mimo věcí bych pot eboval ještě malou
lžičku, jednu propisku, dvě zubní pasty, ramínko.
Doufám, že jste doma v po ádku.
S p ísahou je to stejné. Bude na Letenské pláni a mělo by vám p ijít také pozvání od
útvaru. P ísaha bude od devíti t iceti hodin. Jinak se potom uvidí. Když tak, ve čtrnáct
hodin p ed kasárnama a do té doby, budeme mít v kasárnách oběd, snad to budu mít
vy ízený.
Píšeš, co mi máte p ivézt. Prosím tě – jablka, ty buchty také rád ochutnám, česnek by
mi také bodl a pak kus masa a čokoládu, může jich být více. Tady moc p íležitostí ke
koupi není, když je Arma skoro prázdná a vycházky nemáme. Ale to se časem poddá.
Za adresou je ještě číslo „L“ – to je p ímo naše jednotka, tak tam písmeno pište, aby
nedošlo k omylu. Babička mi poslala nějaké peníze, ale ekněte jí, ať mi už žádné
neposílá, protože sama má málo, raději nechť věnuje pozornost sama sobě.
Vojnu jsem nepodepsal, nemusíš mít strach. A zatím slasti vojenské snáším docela
obstojně. Na p ísahu p ije te, když tak všichni t i, a ještě bych vás chtěl o něco
požádat. Vemte s sebou pár desetikorun a dvacetikorun. Tak za dvě stě korun. Mám
zde dvě kila a nemám si je kde rozměnit. Vyměním vám je.
Doufám, že to klape doma i beze mě.
Otec již dal do mého pokoje zá ivku? A prkno? Odepište.
Zatím ahoj. Luboš.
Celý večer je plný vzruchu, to ale neznamená, že nepracujeme.
Maká se.
Jsem pov en velitelem ložnice vybrat popel z kamen. Blíží se devátá hodina, a podle
p edpisu to znamená kamna bez popelu. Uhláky, lifrované uhlím, žárem až zčervenaly
a červený, sytý a rudý žár neúprosn pokračuje kolenem trubky ke zdi. Topí se
ostošest a p i p íchodu z chodby sotva popadneme dech, když vcházíme. Žhavý popel
házím lopatkou do uhláku. Kamna jsou rozžhavena a st ží vydržím. V dosahu jednoho
metru se u kamen nedá dýchat.
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Já musím. Opatrn , a hlavn rychle, vybírám žhavý popel a hned – šup do uhláku.
Všechen se sem nevejde. Z uhláku se čoudí.
Beru tyč a s uhlákem na tyči za hlasitého: „Pozóóóór!!!“, vyrážím ven k výsypníkům a
zde ho obracím do louže. První várka pokoj nezačoudila. Druhá už ano, protože voda
z louže natekla do uhláku, na vodu p ichází žhavé uhlí a na pokoji se nedá vydržet a
znovu se v trá a znovu je zima.
Večerní kontrola je vysvobození. Nutn pot ebuji spánek, a tak psychicky vyčerpán
usínám.
21.
St eda je sychravá a počasí se horší. Je více a více zima, p echází se na zimní provoz,
a my také. Nosíme konga a brzo p ibude i šála a rukavice. Dopoledne jsme na
pévéesce. Určený topič už topí. Je zdravotnická p ednáška. P ichází doktor. Je
suverénní, má brýle, ale nemá kantorskou povahu. Vykládá nám páté p es deváté a ani
nečeká, až si poznatky zapíšeme. Píšeme si vše a je i snaha vše se naučit. V tšinou
zůstává jenom u snahy.
Máme p estávku.
Mám zprávu ve vojenské knížce, že budu idič, i když jím nebudu. Můj budoucí
velitel družstva jde sjednat nápravu. Bere si moji knížku. Já ale mám být
radiodálnopisec.
Raduju se, že umím psát na stroji a už v duchu si p edstavuji, jaké dosáhnu
výkonnostní t ídy a kolik budu mít opuš áků, o kolik hodin delší vycházky a podobné
výhody– nesmysly.
V místnosti zůstali jen sta í. Pokračuje volné zam stnání a my sedíme, občas n kdo
n co vysv tlí, píšeme si písničku a op t je klid. Sedí tu všichni. Má p ijít návšt va –
major a mít p ednášku.
Moravák pouští rádio. Hrají písničku.
„Po te si zatancova ,“ ukáže na dva a vytáhne je na parket. „No tancujte,“ zahýbe
zadkem.
My se sm jeme.
Vytáhne další t i. Hudba k ičí z reproduktoru a vojáci se kroutí a ukazují, jak tancují
v civilu. Je to k smíchu. Sm jeme se, a p itom si všichni p ejeme, aby nás nevytáhl.
Daniela vytáhl: „Ty, po !“
Tomu je to jedno. Hodí pár pohybů do rytmu. Písnička dohrála a místo rychlé
nastoupila pomalá. Tančí tu ješt jeden kluk. Cht jí si jít sednout.
„No a teraz poma šie.“
Nechce se jim, nicmén se k sob pomalu p ibližují a drží se jak s holkou, tancují u
sebe. Chvíli. Je to blbý. Trapný.
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„No dobre, dobre.“
Všichni se sm jí.
„Další.“
Sedají si. Do toho p ichází můj starý. Podává mi knížku a stoupá si ke zdi.
P t vojáků tancuje disko. Netančí dlouho, dv –t i minuty a do dve í vchází jeden
z velitelů čet.
Moravák vypíná rádio.
„Poj te sem,“ odvede si vojáky bokem a volá i velitele, kte í zde jsou.
Průser. Další průser a další rozruch. Velitelé se vytáčejí. Tančící pochopiteln
necht li, íkají, že tancovali jen tak, od sebe. Pro staré nevypadá situace zrovna
růžov . Op t si jednou nepostavili oko. Takhle to chodí, zábava, a jak končí.
„Ty, jo! Jak se jmenuješ?“
„Já?“ ptám se.
„Jo, ty. Ud lej mi saharku, jo?“
„Co mám ud lat?“
„No, n co na pití, víš?“
„Jo,“ kývu hlavou.
N co k pití, n co k pití, namáhám se, ale co? A kde vzít flašku? Na pokoji žádná není.
Vzpomn l jsem si na souseda, který jednu flašku od limonády ukrývá pod postelí u
stolku. Hbit p iskočím a beru si ji. Na umývárce ji plním vodou a dávám si záležet na
tom, aby voda byla studená. Nesu ji zp t.
„Tady,“ povídám a podávám ji svobodníkovi.
Ten ji vezme, koukne na ni, upije a povídá: „Co to je, ty darebáku?“
„No, voda.“
„Voda? Ale Cipísku, to nemyslíš vážn ? Ty jsi mi p inesl vodu?“
„No, já nic jiného nemám.“
„Ale to mn ne íkej, kamarádi p ece mají, ne? Tak n co najdeš, né?“
„Já mám, svobodníku,“ škrábne si Jarda.
„No vidíš, Cipísku, stačí se zeptat – a je to.“
Jarda p ináší vitacit a sype ho do lahve. Sype trochu, p ičemž v tší část je na zemi.
„Ale to je málo, p idej.“
„Když já tam mám už málo.“
„To nevadí, jen p idej, koupíš si novej a p idržuj to po ádn , tu flašku.“
V sáčku toho moc není a Jarda ho má prázdný.
„No vidíš,“ svobodník zá í. „Tak se mi to líbí. Poj sem, dám ti mazáckou pochvalu.
Nastavuje ruku a mladý voják na ruku pokládá hlavu. Mazák mu začne brnkat na ucho
a voják íká: „Brum, brum, brum, sloužím starým psům!“
„No vidíš, jak ti to jde. Nyní to můžeš zamést,“ vychází z pokoje.
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„To jsi mi pomohl,“ povídám.
Jarda krčí rameny.
Večer se opakuje n co podobného. P ece jen si sta í myslí, v určitém smyslu, že do
basy nepůjdou a v rádiu letí nová písnička od Petera Nagye „Láska je tu s nami,
po me s ou“ a vypadá na nový šlágr. Píse má fantastické doby na bubnování bum,
bum, prásk, bum, bum, prásk a nás sta í večer nahán jí na chodbu ke sk í kám a vou,
a zpíváme.
„Vojáci, a všichni a po ádn a rychle! Jedu!“k ičí n kdo ze starých.
Rádio je dáno na chodbu, na dozorčí stolek, naplno pušt né, jedno oko k jednomu
oknu, druhé oko k druhému a t etí dolů ke dve ím.
Sta í stojí a vou a bum, bum, prásk, noha, noha, ruka – plné tlesknutí dlan .
Tleskáme rukama a nohama do sk í ky a veme slova písn „Láska je tu s nami.“
Budova je nalad na na jednotnou frekvenci, ost e prorážející tmu a duní patro, duní
okno, dve e, vou vojáci a ve rádio a chodba je plná hluku.
Kadekto súťaží o rýchlejší úder
Zbitý a bez lásky ťažko niekto zmúdrel
Povoľťe myšlienky zovreté do pastí
Láska je tu s vami, bu te s ňou
Láska je tu s nami, bu me s ňou
Láska je tu s vami, budťe s ňou
Chce se nás dotknúť
Kadekto hovorí, je to zlé a vie čím
Láska však vraví, že niet sa z čoho liečiť
Povoľte myšlienky zovreté do pastí
Láska je tu s vami bu te s ňou
Láska je tu s nami, bu me s ňou
Láska je tu s vami, budťe s ňou
Chce se nás dotknúť
Ve láska nenosí nikdy žiaden nápis
rozdá sa pre všetkých s tým sa darmo trápiš
povoľte myšlienky zovreté do pastí.
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Láska je tu s vami bu te s ňou
Láska je tu s nami, bu me s ňou
Láska je tu s vámi, budťe s ňou
Chce se nás dotknúť
Bum. Bum. Prásk.
Bum. Bum. Prásk.
Jeden z nápadů starých, co jim vyšel. Nejv tší lotr v p ijímači nem l ani jeden
škraloup a můj starý se jednou nachomejtl u šikanu a dostal podmínku. V podmínce
chodil do služeb jako dozorčí, ale to jen díky tomu, že m l na pévéesce nejvyšší
hodnost desátníka, ovšem chodit do služeb v podmínce není nejlepší, to jsme poznali
dále sami na sob .
Kouzlo služeb i vyst ízliv ní.
Dnes se nám o službách nezdá a nemáme na službu ani pomyšlení.
Vlk šel na vycházku, zase jednou, a pravideln se vracel ožralý. Tak je tomu i dnes.
Úderem desáté hodiny, kdy na rot má být bohovský klid, p ichází on. Slyšíme ho
p es dve e na chodb . ve tam, patrn na pomocníka. Netrvá dlouho a je i u nás.
„Spíte?“ ve.
„Tak spíte?“
N kdo se ozval: „Ne!“
„NE? Tak vy nespíte? Důvod, že nespíte? Je po večerce, né?“
Sotva se motá. Jde do uličky a lítají sk í ky. D lá z nich bratislavské hrady, nožičkami
je staví nahoru.
„Tak si ty sk í ky srovnejte!“ k ičí velitel ložnice zachumlaný do spacáku.
Vyskakujeme z postelí a sk í ky rovnáme. Netrvá dlouho a letí znovu. Mezitím je na
jiném pokoji a sk í ky lítají op t.
Na pokojích se vytvá í dobrá parta a je nám trochu líto, že se po jednom m síci
společného žití rozejdeme na roty po celém útvaru. Bohužel to jinak nejde. Jsme velká
parta, a o vojenském kolektivu se hodn píše. O tom, jak dobrý kolektiv jednotlivce
povznese, horší potopí, vyloučí ze svého st edu, a tak podobn . Náš kolektiv se
nestačil stmelit. Trvá to déle, podle m , nežli se kolektiv dá dohromady, ale nutnost
makat, bok po boku vykonávat práci a společn trp t, nás ohromn sbližuje a
p ekonává časovou bariéru úzkosti, což je jinak vždy lepší. My to máme horší. Sta í se
znají a my se teprve stmelujeme. Není tudíž divu, že zpráva o Vlkov chování a
vyhazování sk ín k na cizích pokojích, zatímco na vlastním si udržuje po ádek, nás
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točí. Ned lá to sám a nám stejn nezbývá než držet hubu. Probíhá sout ž v čistot na
pokojích a vít zové mají jít za odm nu na koncert.
Budeme mít smůlu. Podle výsledků je vid t – budeme druzí.
Točí nás to, ale ekn te, co můžeme d lat? Sta í hodnotí každý papírek na zemi,
nenatažené prost radlo anebo spacák, co není srovnaný a postih je z ejmý, a to body
dolů. Jednotlivec za to nemůže. Za to může celá rota, pokud nedovede udržet po ádek
p edtím ud laný. S tím se nedá nic d lat.
V duchu to člov ka štve, musíme vydržet. Vlk ádí do dvanácti a teprve dnes jdeme
spát. Dnes, a to mají být st elby.
Opravdu m zajímá, kolik nast ílím. Kulomet budu držet poprvé v ruce a studenou
stravu, co máme dostat na celý den, mnohdy nelze jíst. Vyhládne nám a promrzneme.
Nezbývá, nežli vydržet a íkat si: „P íští týden v sobotu je p ísaha.“ Blíží se rychle a
titul Starší ptáci z p ijímače jist není k zahození.
Na sn ní o civilu mi nezbývá čas. Budí m známé: „Budíčéééék!“
22.
Cesta se klikatí lesem. Není až tak moc dlouhá, jak se na první pohled zdá, a my jsme
rádi, když se p ed námi objevuje budova a p írodní p eliv zeminy. Stojíme. Jsme na
míst . Nejde se nám zrovna p íjemn . Na zádech velkou polní, p es rameno masku, za
opaskem sumku – prázdnou, bodák a sapík p es záda. Krom toho, že se dostáváme
k samotnému st ílení, máme zkoušení masek a b h s nimi v délce dvaceti metrů po
cest zp t a obratem na místo, odkud startujeme. Není to jednoduché.
Já mám brýle se značnými dioptriemi, takže v masce nevidím tém nic. Mlhavo.
Postavy se p ede mnou míhají a já b žím poslední.
Zpocení jsme všichni. Zpocení, naslintáno do masek a propocené košile. Chvíle na
vydýchání spojená se zimním chladem není též zrovna moc p íjemná. Konečn se
dočkáme a jdeme st ílet. Staví nás do ady po p ti a četa postává kousek za místem,
odkud první četa st ílí do terčů a poté do figurín.
Jeden m l obzvlášt št stí. D ev ná podložka, kde se leží, je umíst na p t metrů od
druhé d ev né podložky. Jsou to de facto kmeny, aby st ely nešly moc vysoko. Sta í
nám vypráv jí o jednom z nich, Bršla se jmenuje. Byl u st eleb, mí il a trefil vždy
jenom prkno. Tím nejspodn jším se prost ílel, takže proto visí jenom na kousku. Dnes
se to také jednomu stane a sklízí všeobecný posm ch. Není se čemu divit. St ely
odštipují t ísky z klády. Musí to být p kné pecky, z necelých p ti metrů.
D evo slouží k ochran p ed vysokými zbloudilci.
Poručík Chaotik se čty mi členy svého sboru zaujal pozice podél st elnice, po svazích
odvrácených od st elby a po odst ílení se vracejí zdrávi na základnu. My st ílíme po
p ti na terč a po odst ílení i na figurínu.
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Zaléháme na pokyn, nabíjíme na pokyn, st ílíme na pokyn a na pokyn b žíme
k terčům, abychom už nikoliv na pokyn zjistili, kolik kdo nast ílel. Nic moc.
Zjiš uji svou st ízlivou p edstavu o st elb a očima hledám zásahy na kraji terče. Tady
šestka, druhá, jedna sedmička a zbytek úpln mimo.
A poklusem zp t, protože terče jsou dobrých pár metrů vp edu.
St ílení na figuríny je lepší. Jsou t i dávky a jedna mi jde dolů. Klaní se jako královna
p emožitelům, mrška, a za okamžik je znova naho e, nemá dost. adíme se do
p tistupu a odcházíme najednou. Za zásypem je vybaleno občerstvení. Chci íci
studený ob d – hermelín a p esnídávka. Chleba je rozkrájen na spravedlivé kousky
podle toho, kdo jak stíhá se ke chlebu p imotat. Hlad ovšem zažehnán není. Kručí nám
v b ichách po celý dlouhý den, i pak v kasárnách.
Je zima. Spadla první jinovatka, možná i druhá a oblečení nás nezah ívá.
Myslím, že všichni uvítali okamžik, kdy mohli sednout do autobusu a jet zp t do
kasáren. V autobuse je p ece jenom tepleji a teplo je základ. Koukám z okna. Cesta se
míhá p ed očima, ukolébává člov ka k monotónnímu pokyvování hlavou.
K jednotvárnému hukotu motoru b žícímu naplno se p idává i spánek. Více než
polovina pochrupává, nicmén pohled z okna je nade vše.
… Možná, až tudy jednou pojedu a krajina se mi bude zdát známá, až budu uvažovat,
jestli jsem tady n kdy nebyl anebo tudy nejel a budu se p esv dčovat, že to opravdu
nebylo, anebo bylo, kdo ví, až budu uvažovat, jestli si mozek pamatuje i jiné
informace z jiné doby, pak si možná vzpomenu na vojnu. Možná. I když, domnívám
se, že to nebude tento p ípad.
Na vojnu se nedá zapomenout, a sedí člov k v autobuse, nebo na strážní hlídce nebo
n kde jinde. Jsem na vojn , jsem zelený a pamatuji si. Dote jsem rozlišoval dobu,
než jsem ukončil školu, než jsem se vyučil, než jsem začal vyd lávat peníze. Nyní za
tím vším bude Čínská ze a já budu íkat: „To bylo p ed vojnou, to bylo po vojn .“
To bylo po vojn ! Až uplyne ohromný milión dní, snad si to p ece jenom jednou
eknu, kdo ví, kdo ví …
Krajina za oknem je rozmazaná. Vjíždíme do tmavšího úseku. P ipomíná zrnící
obrazovku. Blik. Obraz je op t čistý. S utíkajícími kilometry je vzdálenost kratší a
kratší. Poznávám Prahu, poznávám ulice, kasárna a klid bude až po večerce. Doba,
kdy může člov k zapnout myšlení na plné obrátky a uvažovat, co bude dnes a co zítra.
Je pátek. Je víkend, ale to je jedno, na vojn jsou všechny dny pracovní. To íkám pro
toho, kdo to ješt neví.
23.
V ned li nám slíbili sta í náročnou večerní prohlídku. Nemůže být uskutečn ná,
protože na rotu p ichází jeden z poručíků a odchází p ímo do kancelá e.
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„Tak čt te jména,“ povídá Stanovi výko ák. Ten n co p ečte, na zbytek se vykašle,
není to zapot ebí. Náhle p ib hne oko ode dve í a povídá „N kdo sem jde. N jaký
voják.“
„Cože? A kto?“
„Nevím.“
„No ty si ale …“
„Opravdu nevím.“
„Zara sa!“
Za azuje se. Stojíme u sk í ky. Ješt nedávno tu nebylo k hnutí. Pak to n koho
napadlo a odstranil část sk ín k z jedné strany a dal je do místnosti uvoln né p i
odchodu budoucích péešká ů. Voln ji se oblékáme a je více místa.
„Poš ák, ty …“ tiše povídá Stano, n co se mu nezdá.
Poš ák jde nahoru a poplašený pomocník, mladý, mu dává hlášení.
„Dob e, dob e,“ odpovídá poš ák. „Kde máte dozorčího?“
„Je asi ... na záchod .“
„Tak mi ho zavolejte.“
Pomocník nahlíží na záchod, a to už n kdo starému ekl, že p išel poš ák a starý
vylezl z pokoje.
„Jak to, že nejste u stolku, dozorčí?“ Na vojákovi z povolání je vid t, že pil. Očka se
mu lesknou a sliní si jazykem rty.
„No, co? Byl jsem na pokoji.“
„Tohle si odskáčete, nevíte, že máte být u stolku?“
„Blbec jeden,“ myslí si starý.
„Ale,“ mávne rukou a jde zas na pokoj.
„Soudruhu desátníku, ud lejte ješt jednou večerní kontrolu.“
„Večerná kontro a už bola provedena.“
„To m nezajímá. Ud lejte ješt jednou, o co vás žádám.“
„Večerná kontrola bola provedena a žádná alšia už nebude.“
„Jak to, že neposloucháte vyšší šarži?“
Stano se obrátil a jde uličkou ke kanclu, kde sedí poručík.
„Ja sa nenecham jebat od nejakého zapíčeného poš áka.“
„Co jste íkal, soudruhu desátníku?“
Otevírají se dve e a je slyšet hlasitý protest. Ve dve ích se objevuje postava poručíka.
Vycházejí oba.
„No tak,“ povídá poručík, „co se tady d je?“
„Nechce m poslechnout,“ mumlá poš ák.
„Večerná kontrola už bola provedena,“ povídá op t Stano.
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„Poj ke mn !“ íká poručík rotnému. Ten nereaguje, a až p i lehkém sev ení ruky se
neochotn , nechápav podvoluje a oba mizí v kancelá i.
„Poš ák vypíčený,“ nadává Stano a s nenávistí kouká za zavírající se klikou kanclu.
„Vidíte, vojaci? Taký vyjebaný poš ák, o rok mladší než vy. Za chví u vám bude robit
pakáre . Ešte poznáte, čo to je za pakáre !“
„Je o rok mladší než my,“ nese se šeptem po chodb .
„Rozchod na pokoje!“
Rozcházíme se.
Voda op t neteče. Prý ji p es víkend zapojí. V it se jim nedá.
Ráno m sužuje žíze .
Voda neteče, nekape, ranní hrníček čaje je vypit, a p esto je hrdlo stažené. Umývárka
je velká. Na každé stran čty i umyvadla a nad nimi visí bojler.
„Nemáš co d lat?“ zastavuje m dozorčí na chodb . Je p ed polednem a já si
pot eboval vzít tužku a poté se zašít. U stolku je pomocník. Dozorčí zachází do
kanclu. Lezu na umývárku. Ráno jsem se neholil a se strojkem v kapse uvažuji
p eholit si tvá . Zrcadla jsou dv , na každé stran jedno. Jdu k tomu u bojleru. Podlaha
je mokrá a klouže to. Nevím, p esn ne eknu, jak jsem p išel na to, otev ít kohoutek
na trubce u bojleru. Fakt je, že z n ho potůčkem cvrlikala voda. Napil jsem se do
sytosti. Možná to, co tady teče, spíše kape, je odkudsi … kdoví odkud. Díky za
každou kapku.
Na Tesko se málokdo odváží. Sta í si nás o ukávají a setkání to nebývají zrovna
p íjemná. Pokud člov ku nescházejí základní potraviny, je spokojen, pokud scházejí a
pot ebuje je, zpravidla strádá. Tento víkend mi v mysli neutkv l. Události dostávají
všední spád. V ned li je studená veče e a na dost vojáků se nedostane jídlo, a to
zásluhou p edevším výko áka a ostatních velitelů. Výko ák zabral tatranky.
V ned li u n ho v kanclu píšu plán na týden, shodou náhod na stroji p iraženém ke
zdi. Vešel dovnit jeden velitel, patrn m l zrovna chu , vytáhl si dv tatranky a jednu
mi dal.
Takhle jsem zbušil do hlavy p t tatranek, o které jsem okradl zlod je.
24.
V pond lí je na programu jen a jen po adové pochodování. Šlapeme sem tam, sem
tam, po vyasfaltovaném h išti a bolí nás nohy. V úterý máme jet na zkoušku
pochodování na letišt , na Kbely. Pojedeme všichni. Z nás vojínů ud lali úhledný
balík a zhruba čtrnáct nás zbylo, co jsme navíc. Jinými slovy, nás čtrnáct je Ruzy ský
výb r nejschopn jších nevojáků z celého p ijímače, a už se jedná o pochodování
anebo zjev.
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Mohu být hrdý, jsem mezi nimi, ovšem nikterak nadšen touto skutečností nejsem. Já –
a nebudu na p ísaze. Je mi do breku. Vzpomínám na dopis rodičů, ve kterém maminka
píše, jak se t ší, až budu pochodovat a já v balíku nebudu.
Kluci pochodují se samopaly v balíku a my o dva t i kroky p ed nimi. Zdá se nám, že
jsme od nich určitým způsobem odd leni, ochuzeni a do eči nám není.
25.
… P išlo to tak náhle. Jako blesk z čistého nebe, kde se nic nemůže zkazit, kde nic
nemůže být zkaženo a pošpin no. P išlo to v hodin velkého vzruchu a napjatého
čekání tolik dlouhého, kolik v sob nese samotná dvouletá služba. P išlo to, a nem lo
to p ijít. Jenomže, kdyby to p išlo déle, bolelo by to stejn a možná i víc, a takhle je to
tu, a člov k se s tím musí vypo ádat.
Zmatené pohledy, t kající ruce a na dopise se známkou z domova, na zadní obálce
napsaná tiskací písmenka PROMI .
Oko se zamžilo, ruka ztratila pevný stisk a v duši se n co p etrhlo. Tak i ty, stále ti to
nedochází. Proč? Pro dva roky života? Pro vzdálenost, co je mezi námi? Vždy jsme
si rozum li, né? Anebo nerozum li? Kdo to byl? Byl n kdo blíž? Zradilas. Ale mám
to brát jako zradu? Vždy , co když se po vojn dáme dohromady. Blbost! Ty to víš, že
to je blbost, ale proč tak brzo? Necelé t i týdny? Je mi špatn . Najednou je mi slabo a
hnusn .
Otev ený dopis je pouze vytržení dýky z rány a krev teče proudem, ukapává po mnoha
drobných kapičkách a v malých a delších pomlkách signalizuje S.O.S. lásce. Volání o
pomoc bez udání kódu a sou adnic. Bez t chto dvou údajů, kdy ani ta nejrychlejší
pomoc nemůže p ijít, protože neví, kam má jít a koho má volat. Je konec ...
26.
V úterý je p istaven autobus a my nasedáme, bereme s sebou studený ob d a
vyrážíme. Smůla, ob d je v druhém autobuse a oni si rozebrali chleba, zatímco my
čekali na jídlo, takže než stačíme vystoupit, je strava pryč. Kluci se paktují do balíku.
Mají smůlu. Venku je zima a Ruzy ský výb r sedí s Chaotikem v autobuse a čeká.
Chleba nemáme a rybičky a konzervu samotnou jíst nechceme. ešení je jednoduché.
Bereme chleba t m, kte í si ukradli v tší kus a s plným žaludkem se nám lépe
beseduje.
Musím se smát. Sice pochodovat nebudu, to je pravda, zas na druhé stran jsme
v teple a oni mrznou, pochodují a odzdravují, do poslechu jim hraje dechovka, mají
hrdou tvá , a p itom je to komedie. My sedíme v autobuse a je nám teplo. Zdálky je
slyšet pouze slyšitelný šepot. Autobus stojí v kolon vozidel. Mimo autobusů zde stojí
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nákla áky, vejt asky a jeden vrtulník. Ten k nám však nepat í. Autobusy jsou zde
pouze dva. Nezávidíme klukům, že musí sed t na korb . Jiná vozidla a také jiné
pušky. N kte í mají dlouhé pažby, neskladné, jiní emínek od brigadýrky pod bradou,
utáhnutý do kůže. My sedíme v autobusu a je nám teplo.
Čas plyne a nám je p íjemn . Autobus h eje a idič natúroval motor, znovu je teplo.
Chaotik sedí ve vedlejším autobuse. Hodinky ukazují hodinu a t i čtvrt pryč a oni
stále blbnou. P ed námi je široká plá . Jestliže chceme vid t pochodující, musíme
zalézt až na konec autobusu. Vozidla stojí v ad . Daleko vp edu je tribuna. Vojáci
pochodují kolem, odzdravují, adí se do balíků a op t pochodují zp t. Proces vzbuzuje
dojem p esýpacích hodin. Z jedné strany na druhou a otočit, vzhůru nohama, písek
můžeme p esýpat znovu, z druhé strany, první na první, druhou na druhou.
Z prot jšího autobusu je vid t vstávat Chaotika. idič mu otevírá dve e.
„Viete čo? Rozhodol som sa, po te za mnou a podíváme sa na ne.“
„I se samopaly?“
„Nie, pušky tu nechte.“
Necháváme v autobuse pušky a jdeme zelenou trávou p ímo k tribun . Kolem stojí
n kolik starých, v tšinou vojáci z aut. Zhruba v polovin vzdálenosti od tribuny hudba
dohrává.
„Hm…“ Chaotik ud lal typický škleb. „Asi bude koniec.“
Jdeme však stále. Hudba dohrála.
„Tak po te, je koniec.“ Obrací se a my za ním.
Za zády máme oddíly adící se k odchodu do aut a autobusů. Jdu poslední, ješt
s jedním a šílen se ehtám. Dusíme se smíchy. To zas Chaotik p kn vymyslel.
Nasedáme zp t do autobusů. Kluci vzáp tí p icházejí za náma, t ou si ruce a tvá e. Je
jim zima. Hrnou se do dve í až vytvá ejí zácpu. U ostatních útvarů je to podobné.
Vyjíždíme mezi prvními a letišt nám mizí z dohledu. Do útvaru p ijíždíme p íjemn
nalad ni. Zkouška dopadá obstojn . Vcelku se dá íci, stíháme. Jde jen o to, jaké to
bude na p ísaze. Náš útvar se prý pokaždé umís uje mezi prvními čty mi ze všech
útvarů pochodujících na Letenské pláni, a zde bude i naše p ísaha. Původn
prosakovaly zprávy o Starom stském nám stí, ale je v p estavb , a proto Letenská
plá . Mrzí m , že nedostáváme vycházky. Tak dlouho být zav ený na jednom míst ,
tak dlouho, a znát jen cestu z roty do jídelny a z jídelny na rotu. Maximáln
pochodujeme za starý prapor, a to vždy v pond lí, nebo i v pátek, ani nevím, kdy je
praporní nástup a my zde nesmíme chyb t.
P ipadá mi to komické, nebo z rot zde stojí pouze pár lidí. Jeden balík, a to kolem
šesti osob. Jedna šest, druhá sedm, t etí čty i a je kompletní prapor. A nám do
p ijímače už kdosi poslal vzkaz, že se na nás naši sta í z druhé roty t ší, až p ijdeme
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na rotu, a že se z toho posereme. Nezbývá nežli uvažovat, jak moc jsou slova
pravdivá.
Rodiče píší, o p ísaze p ijedou a já se t ším. Na rodiče i na chvilkovou svobodu
s trochou smutku na srdci, i s tichým vzdychem, protože nebudu na p ísaze, nebudu
s klukama, budu sed t n kde bokem, v autobuse, nebo stát mezi lidmi a t ást se, abych
nevid l rodiče, aby mi otec n co ne ekl, a vůbec, abych m l p ísahu za sebou. Je mi
smutno a rád si p ečtu dopis od mámy, v n mž píše … už to Luboši nemáš za moc, už
jenom dvacet t i měsíců, jednu čty iadvacítku máš za sebou …“ – Už to nemáš za
moc. Ta slova mi utkv la v pam ti a já si je budu p ipomínat ve chvílích, kdy už to
nemám za moc a číslo klesá pod p t set, pod t i sta, pod sto.
Blíží se konec týdne, blíží se p ísaha. Týden dospívá k pátku.
27.
Je pátek. A zítra je sobota, zítra jedeme na p ísahu. Na slavnostní p ísahu. Na p ísahu,
od které budu voják. Teprve po p ísaze mi to všechno začne.
P ijdeme na roty, uv domuji si, a celý sv t kolem m se zatočí a já p ijdu do druhé
etapy vojny. Už nebudu úpln nejmladší, nejvypečen jší pták. Až budu mít t ch pár
dnů za sebou a p ijdu zp t do jiné společnosti, potom se uvidí. Nyní p emýšlím o tom,
jak se po m síci setkám s rodiči a se sestrou a po dlouhé dob uvidím konečn známé
a p ív tivé tvá e. Je pátek večer. Zapomn l jsem se podívat na oblohu, jestli na
hv zdném nebi zá í má hv zda ... ale myslím, že je to zbytečné. Jestli zá í, poci uji
hned te , te , te – kdy mám klid, kdy mé duševní blaho vít zí nad psychickým
rozpoložením, a já cítím, že vít zím sám nad sebou. Nebe je možná pokryto mraky.
Dnes nemám čas hled t na oblohu. Zítra je p ísaha, v ned li volný den a v pond lí se
rozcházíme na roty. Kolektiv se znovu rozpadne, tentokrát na skupinky, které spolu
zbylých dvacet t i m síců mají žít, společn trp t, snášet stesk i radost, pocity i dojmy.
Uvidím, jaké to bude.
Nespím lehce. Do hlavy mi p eskakují myšlenky a já se musím jimi zabývat, musím je
ešit. Jsou jako nevy ízené stížnosti kupící se na jedné stran stolu a já je musím vzít,
prostudovat a položit na stranu druhou. Nevýhodou je, že na mnoho otázek
nedostávám odpov hned a na n které ji dostanu bůhví kdy, za rok, za dva, ale já si
nemohu dovolit uvažovat o civilu. Civilní myšlenka proskočí a musí zmizet. Není pro
ni místo. Je jako v cizím hradu, kde bloudí a zmaten tápe, hledá sv tlo.
Zítra je p ísaha. Kluci žehlí kalhoty, p išívají knoflíky. V dev t hodin bychom m li
být na míst , v půl desáté to začne.
Jednou už jsme na Letenské pláni byli na zkoušku a dvakrát si ji prošli.
S malou skupinkou stojím vedle. Chaotik nás tentokrát vede. Bokem je rozložený
cirkus, manéž, kde provád jí prvky svých dovedností artisté a jiní. Kupujeme si
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zmrzlinu. První na vojn . Je vodová. Všechno, co je první, nestojí za nic. Ten den
svítilo slunce, ješt to šlo.
28.
P ísaha je tu! Ráno se probouzíme. Rozcvička není, pouze se narychlo ustrojíme a
d láme rajóny. Do autobusu nasedáme všichni, i ti co nebudou na p ísaze p ímými
účastníky. Mezi nimi jsem pochopiteln i já. Autobus je plný. Pár nás stojí v uličce.
Autobus vyjíždí a ve m st se potýká s hustou dopravou. Projíždí ulicemi, kde
regulovčík co chvíli ukazuje sm r jízdy, a to už jsme kousek od Letenské plán .
Cirkus tu není. Velké prostranství kolem tribuny je obehnáno provazem a provaz drží
– kdo jiný než vojáci. Kluci napochodovali z boku. Všichni budou pochodovat tam a
zp t. Nás šoupli až úpln dozadu a rozmístili po p ti metrech. Držíme provaz. P ed
námi jsou vystavena vojenská vozidla a jeden vrtulník, takže po ádn nevidíme na
vojáky. Následuje obvyklá paráda a útvary pochodují na svá p edem vytyčená
stanovišt . Je zima a ani klukům nezávidím.
Hraje hudba, oddíly pochodují. Hudba p estává hrát, je ticho.
Mluví oficiálové, p edseda a já nevím, kdo ješt .
Celý proces slavnostní p ísahy netrvá dlouho. Kluci stojí, brady vzhůru, vypnuti jako
svíčky, co si asi myslí?
„Tak p ísaháme!!!“ zazní hromadn nad m stem a já si slova p ísahy mohu íci tak
akorát pro sebe. Mumlám je vzadu s provazem v ruce odd lený od kamarádů a davu
zv dav shlížejícího na své syny, bratry, otce, manžele i d duly.
Stojím vzadu. Na m nepohlíží nikdo, a p esto jsem voják, začátečník, skládám
p ísahu. Rozdíl je pouze v tom, že já ji skládám s provazem v ruce, kdežto oni se
samopalem. Na významu slov: „Tak p ísahám,“ tato okolnost neubrala.
Znovu hlaholí muzika, t žko po létech íci, který šlágr tenkrát hráli. Oddíly odcházejí,
my s nimi k autobusu. Vojáků je všude dost. Matku nevidím. Pozd ji íká, že byla na
tribun a mohla si oči vykoukat. M nevid la. Není se co divit, když jsem tam nebyl.
Sedíme v autobuse. Rodiče jednoho vojáka mu podávají štrůdl. Je dobrý. Mizí d íve,
nežli stačí íci švec a je ho málo. Našt stí tu jsou další rodiče a výsledek je, že do
kasína jedeme částečn nasyceni. Máme slavnostní ob d. Sta í íkali, bude ízek
s bramborovým salátem, a je maso a rýže.
Odpoledne v půl druhé mi hlásí dévé ák návšt vu. Pár kluků na brán už je. Jdu a
cestou nevím, jestli se smát anebo brečet. Vidím rodiče, jsem rád, š asten, ale na
zádech cítím divnou tíhu.
Odpoledne jdu na vycházku. Jenom si uložím v ci. Na chodb se musím pochopiteln
rozd lit. Tenhle chce tohle, támhleten jablko a další kus buchty. D lím, co mám a jdu
z kasáren.
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První vycházka.
Slastn lapám vzduch a kráčím po boku mamky, ta nejvíce zá í. Je hrdá, na vojáka.
Skoro se jí nedivím. Pro m to moc velká hrdost není. Klidn ji oželím, jen když budu
doma, ale to si počkám. Hodn dlouho. Jdeme na Šárku. Je p kná, podzimní p íroda,
klid a nikdo sem nechodí, člov k může rozjímat s rodiči o čemkoli. Matka má fo ák.
Fotím se s rodiči a vym ujeme si názory. Otec se sm je.
Co mám povídat?
Sám vojnu prožil a ví, co a jak d lat a m velká část toho čeká. Vlastn všechno.
Jdeme podél p ehradní nádrže Džbán. Odpovídám na otázky. Mezi stromy je mi lépe.
Vcházíme do ulic. Jedeme tramvají na Václavák a procházíme zše elými ulicemi
kolem neonov zá ících výkladních sk íní. Svítí z nich množství zboží. S rodiči jsem
do osmi hodin. Jedou domů. Zítra už nep ijedou. Jdu do hospůdky na pivo a vracím se
včas na útvar. Jsem vyjukaný, vyd šený z tolika zelených lidí kolem. Málem jsem
pozdravil zákla áka a neustále jsem m l strach, jestli m nesbalí hlídka. Nestalo se
tak.
29.
Dnes je v p ijímači veselo. Kluci propašovali p es bránu alkohol, lépe ečeno, vše bylo
dohodnuto a sta í do jednoho chlastaj. Všude je k ik. Dozorčího má můj budoucí
starý, a ani se mu nedivím, že má boby. P ichází výzva z rot, abychom na každou rotu
poslali krabici s jídlem. Jídla je všude dost, a tak jsou krabice rychle pln ny dorty,
štrůdly, buchtami, bonbony, zákusky, jablky i ízek tu a tam je vid t. Dneska večer
máme od starých pokoj. Je to první voln jší den v p ijímači.
Zít ejší den je volný též, ale už to není ono. Druhý den jde na vycházku zase skoro
celý p ijímač. Já nejdu. Netáhne m to ven. Ani nevím, proč jsem tenkrát nešel, prost
jsem na jednotce. Je klid, mám minuty pro sebe. Včera večer, pokud považuju ned li
za dnešní den, stáli kluci frontu p ed kanclem, kde si je bral výko ák jednoho po
druhém k sob a ptal se jich, proč cht jí jít na vycházku, a jestli musí a všelijaké
sarapatičky kolem dokola. Pustit je však musel.
Kluci ven šli – všichni, co cht li. Záv r ned le stál pochopiteln zase za hovno.
Chlastalo se a valo do noci a já pocítil onu p íslovečnou slast, že už jdu pryč, do jiné
společnosti.
Na rotách to budete mít horší, zamýšlel jsem se nad vysloveným výrokem a sta í
z druhé roty prý dostávali nejv tší dusbu. Budeme ji dostávat také? Kdo ví.
Nemohu ovšem brečet nad tím, že končí jedno období mého života, sice krátké, nebo
co znamená m síc v délce lidského života? Nepatrný zlomek. Pokud vezmeme
prům rný v k šedesáti let, tak je to, te moment, je to jedna sedmsetdvacetina. Za tuto
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dobu jsem psychicky velmi zesílil. Dokud člov ku nikdo nedokáže, co v n m je,
nev í tomu. Teprve ve chvíli, kdy to pozná sám, až se sob diví a nepoznává se.
P ijímač je za náma. Nebyla to lehká doba, nicmén my to vydrželi. V íme tomu, že
na jiných útvarech jsou na tom bažanti hů e. Náš útvar ješt jde. Ned le je bou livá
jako oslava Nového roku. Slaví v tšinou sta í a ti, co rádi bumbají.
V pond lí jdeme na roty a teprve na rotách dostaneme správný výcvik.
30.
Pond lní ráno je typické opakujícím se stereotypem, ovšem po nástupu jdou n kte í
z nás na roty. idiči zůstávají. Budou tu mít kurs. Po mn a mých sousedech,
budoucích spolupracovnících za chvil zlých i dobrých se žádá, abychom si vyklidili
sk ín a p enesli v ci na budoucí rotu.
Dostávám bidlo nad desátníkem Jirkou Purem, svým, jak už bylo ečeno, starým.
Tesko, tento poscho ový, d ev ný, nov postavený baráček, je navrhnuto pro t i roty.
Dole je druhá a první rota, naho e rota t etí. Vchod zhruba uprost ed budovy a p ímo
naproti dve ím schody nahoru, na t etí rotu. Vlevo je chodba a zde začíná rajón druhé
roty. Po levé a pravé stran t i a t i pokoje a vzadu pévéeska. První pokoj zleva je
kancl výko áka, první zprava velitele roty. Zbytek jsou pokoje, ve vlastní d ev né
části. Uprost ed Teska je jádro z cihel a v n m, ješt , než se p ijde na d ev nou
chodbu, je místnost na čišt ní obuvi a sklad po levé stran , po pravé samostatný
záchod a hned vedle společné dve e do umývárny po levé stran a do záchodů po
pravé stran .
Moc hezký.
Vpravo je první rota. Zde je situace obdobná. Po levé stran kancl velitele roty a hned
za ním výkonného praporčíka, dále pokoje, po pravé stran kancl výkonných
praporčíků, pak ješt jeden kancl, sklad a pokoje, tuším, že dva. První rota má víc lidí.
Naho e v prvním pat e je hned u dozorčího stolku zbroják, dole též, vlevo místnosti
pro vojáky a poslední místnost vpravo, kancl praporčíků, vpravo pévéeska a na druhé
stran , ješt ve zd né výstavb , záchody a umývárka po pravé stran a učebna (která
je zde za ízena až pozd ji).
Na obou stranách chodby jsou kancly a sklad výko áka t etí roty a náš sklad.
To souhrnný pohled na Tesko, který si utvo íme až pozd ji.
Pro m , ve chvíli, kdy se sem dostanu, je podstatné to, že je zde teplo, pojízdná
kotelna stojí hned za Teskem a vytápí barák, a vypadá to tu úpln jinak než tam
naho e. Budeme se čast ji sprchovat, a už to je pozitivní novinka. St hujeme se a na
rot rovnáme a p erovnáváme. Rota je tak ka prázdná, a to nás mate. Kde jsou ti sta í
a urputní mazáci? Nenechávají na sebe dlouho čekat …
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II. díl – ZOBÁCI
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